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واشنتۆن له ئێران و عێراق لە پیاوانی ئایینی
شیعە تێناگات
محەمەد کاالهانداری و عەلی هاشم
بەرپرســە بااڵکانــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان کــە بــە شــان
و باڵــی ئایەتــواڵ سیســتانیدا هەڵــدەدەن ،لــە هەمــان کاتــدا
ئیدانــەی ڕێبــەری بــااڵی ئێــران دەکــەن ،شکســتیان هێنــاوە
لــە تێگەیشــتن لــەوەی کــە هــەردوو ســەرکردە ئایینییەکــە
بەرژەوەنــدی هاوبەشــیان هەیــە لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی
مەترســی دەرەکــی .لــە ڕێکەوتــی  ١٧مانگــی یەنایــەر،
کاتێــک عەلــی سیســتانی ئایەتــواڵی گــەورە و دیارتریــن
ســەرکردەی شــیعی عێــراق لە نەخۆشــخانە دەرکــرا ،مایک
پۆمپیــۆ وەزیــری دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ســێ
تویتــی بــە زمانــی ئینگلیــزی و عەرەبــی و فارســی لــە
تویتــەر باڵوکــردەوە ،تیایــدا هیــوای زوو چاکبوونــەوەی
بــۆ خواســت بــوو ،ئــەوی وەک « ســەرچاوەی ڕێنمایــی و
ئیلهــام بەخشــین» وەســف کردبــوو.
نزیکبوونــەوە و هاوســۆزی دەربڕیــن بــۆ سيســتانی لــە
الیــەن مایــک پۆمپیــۆوە وەک هەوڵێــک لێکدارایــەوە
بــۆ پیشــاندانی پشــتگیری ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــۆ
ئایەتــواڵ ،کــە ئیدارەکــەی پێیوایــە ئــەو بەرهەڵســتی
کاریگــەری ئێــران دەکات لــە عێــراق .ئەمــەش تەنهــا
دوای هەفتەیــەک هــات لــەوەی کــە پۆمپیــۆ خــۆی هانــی
دۆناڵــد ترەمپــی دابــوو بــۆ تیــرۆر کردنــی فەرمانــدەی
ئێرانــی قاســم ســولەیمانی لــە هێرشــێکدا کاتێــک ئــەو لــە
ســەردانێکدا بــوو لــە عێــراق .شــاراوە نییــە کــە پۆمپیــۆ
پاڵەوانــی ســتراتیجی ســەپاندنی زۆرتریــن ســزایە ،ئــەوەی
کــە ئــەو پێــی دەڵێــت «دەوڵەتــی مافیــای خامنەئــی» وەک
ئاماژەیــەک بــۆ ڕێبــەری بــااڵی ئێــران ،ئایەتــواڵ عەلــی
خامنەئــی .بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا تێڕوانینــی جیــاواز و
جــودا بــۆ ئــەو دوو ئایەتواڵیــە هەڵــە خوێندنەوەیەکــی
تــری ویالیەتــە یەکگرتووەکانــه لــە گێــژاوی ڕۆژهەاڵتــی
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ناوەڕاســتدا.
تەنهــا ڕۆژێــک دوای کوشــتنی ســولەیمانی ،سيســتانی
نامەیەکــی بێوێنــەی بــۆ خامنەئــی نــارد کــە تیایــدا
سەرەخۆشــی خــۆی بــۆ کوشــتنی ســەرکردە ئێرانییەکــە
دەربــڕی بــوو .پێزانینــی خــۆی گوزارشــت کــرد بــوو بــۆ
ئــەو ڕۆڵــە نایابــەی کــە شــەهید ســولەیمانی بینــی بــووی
لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی داعــش لــە عێــراق .نامەکــە
یەکــەم پەیامــی لــەو شــێوەیەیە کــە لــە الیــەن ئــەوەوە
بــۆ خامنەئــی نێــردرا بێــت لــە مــاوەی چەندیــن دەیــەدا.
بابەتــی نامەکــە دەربڕینــی سەرەخۆشــی بــوو لــە خامنەئــی
لەســەر کوژرانــی ســولەیمانی ،کــە جێگــەی بایەخــە.
زۆر بــە دەگمــەن نامــەی نــاردووە بــۆ مردنــی کەســانی
نــا ئایینــی .ئەمــەش پرســیاری ئــەوە دەوروژێنێــت کــە
چــی زۆر تایبــەت بــووە لــە ســولەیمانیدا کــە وای لــەو
کــردووە نامەیەکــی کــراوە بنێرێــت بــۆ خامنەئــی.
وەاڵمەکــە خــۆی دەبینێتــەوە لــە بــاوەڕی هاوبەشــیان
بــە ڕێکخســتنی هەوڵەکانیــان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی
هێــزە بیانییــەکان .مەترســی پێشــبینیکراو بــە نیســبەت
هــەردوو ئایەتواڵکــەوە لــە گرووپــە توندڕەوەکانــی وەک
داعــش و دەســتێوەردانی دەرەکیــەوە ســەرچاوە دەگرێــت
لــە ناوچەکــە .لــە تێروانینــی ئەوانــدا ئــەم مەترســیانە
ناســەقامگیری ناوچەکەیــان زۆر خراپتــر کــردووە لــە
مــاوەی دەیــەی ڕابــردوودا.
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەو مەترســیانەی پێشــوو،
ڕێوشــوێنی تونــد و یەکالکــەرەوەی گرتەبــەر لــە مانگــی
حوزیرانــی  .٢٠١٤کاتێــک مەترســی داعــش نزیــک بــووەوە
لــە بەغــدا ،سیســتانی فەتــوای جیهــادی دەرکــرد ،لــە
ســەر هەمــوو عێراقییــەک کــە توانــای شــەڕکردنی هەیــە
فــەرز کــرد کــە چــەک هەڵبگرێــت لــە دژی تیرۆریســتان
و پەیوەنــدی بکــەن بەهێــزە ئەمنییەکانــی عێراقــەوە و

خاکەکەیــان بپارێــزن .ئەمــەش بــە نزیکەیــی یــەک ســەدە
دوای ئــەوەی کــە ئایەتــواڵ ســەید کازم ئەلیەزیــدی
فەتوایەکــی دەرکــرد لــە دژی هێــزە بەریتانییــەکان
کــە عێراقیــان داگیــر کــرد لــە  ،١٩١٤کۆتــا جــار بــوو
ســەرکردەیەکی شــیعی مەرســومێکی سیاســی لەم شــێوەیە
دەربــکات.
لەگــەڵ ئەوەشــدا فەتواکــەی ڕێگەخۆشــکەر بــوو بــۆ
دامەزراندنــی هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی .دواتــر ئەمــە

تێڕوانینی جیاواز و جودا بۆ ئەو دوو
ئایەتواڵیە (خامنهئی و سیستانی)
هەڵە خوێندنەوەیەکی تری
ویالیەتە یەکگرتووەکانه لە گێژاوی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا

وایکــرد کــە ســولەیمانی و هێزەکانــی قــودس پەلەیــان
بێــت لــە یارمەتیدانــی عێراقییــەکان (بــە ســوننی و شــیعی
و کوردەکانــەوە) بــۆ ڕێکخســتنی یەکــە جەماوەرییــەکان
لــە شــەڕکردنیان لــە دژی داعــش .ئامانجــی پاراســتنی
خاکــی عێــراق بــوو بــۆ هەمــوو عێراقییــەکان .عێراقێکــی
بەهێــز و ســەربەخۆی دەوێــت ،کــە بتوانێــت پارێــزگاری
لــە کۆمەڵــگای شــیعی بــکات ،بــەاڵم هەروەهــا ســوننەکان
و کــورد و ئێزیــدی و شــەبەکیش بپارێزێــت .سیســتانی
لــە نامەکەیــدا بــۆ خامنەئــی دانــی نابــوو بــە ڕۆڵــی نایــاب
و لــە بیرنەکــراوی ســولەیمانی لــە بەدەســتهێنانی ئــەم
ئامانجــەدا.
کاتێــک دێتــە ســەر باســی دەســتێوەردانی دەرەکــی،
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سیســتانی وەک ســەرکردەیەکی ئایینی شــیعە ناتوانێت بێ
دەنــگ بێــت کاتێــک شــیعەکانی تــر لــە واڵتانــی ناوچەکــە
لــە ناویانــدا لوبنــان و ئێــران لــە مەترســیدا بــن .نمونــەش
بــۆ ئەمــە ئەوەیــە کاتێــک ئــەو بــە نهێنــی پەیوەنــدی
کــرد بــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــەوە بــۆ وەســتانی شــەڕ
لــە مــاوەی جەنگــی  ٢٠٠٦لــە نێــوان حزبــواڵی لوبنــان و
ئیســرائیل.
حامــد خفــاف ،نوێنــەری سیســتانی لــە بەیــروت و
هــاوکات زاوای سیســتانی لــە چاوپێکەوتنێکــدا لــە ئابــی
 ٢٠١٢ئــەوەی خســتەڕوو کــە لــەو کاتــەدا لــە ســەرداوای
ســەرۆکی پەرلەمانــی شــیعی لوبنــان ،سیســتانی پەیامێکــی
بــۆ جــۆرج بــۆش ســەرۆکی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان نــارد
لــە ڕێگــەی پەیامبەرێکــی (نامهبهرێكــی) عێراقییــەوە،
ئــەو لــە پەیامەکەیــدا دەرەنجامــە هەرێمییەکانــی
دواخســتنی ئاگربەســتی بــە بیــر جــۆرج بــۆش هێنابــووەوە
لــە نێــوان ئیســرائیل و حزبــواڵ .دوو ڕۆژ دواتر ســەرەڕای
دژایەتییەکانــی پێشــووی ،ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
دەنگــی بــە بڕیــاری ١٧٠١ی ئەنجومەنــی ئاسایشــی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان دا ،کــە داوای ئاگربەســتی دەکــرد لــە
نێــوان ئیســرائیل و حزبوڵــا.
تێڕوانینــی سیســتانی بــۆ ئێــران جیــاوازە ،کــە دەوڵەتێکــی
سیۆکراســی شــیعیە لــە ژێــر ڕابەرایەتــی هــاوڕێ
ئایەتواڵکــەی بەرێوەدەبرێـــت .لەگــەڵ ئــەوەی سیســتانی
بــە ڕەچەڵــەک ئێرانییــە ،ئــەو هەرگیــز دەســتێوەردانی
لــە کاروبــاری ناوخــۆی ئێــران نەکــردووە .ئــەو هەرگیــز
وەاڵمــی شــوێنکەوتووە شــیعەکانی لــە ئێــران نەداوەتــەوە
کاتێــک پرســیاریان دەربــارەی پرســی ناوخــۆی ئێــران
کــردووە .بــە پێچەوانــەی ئەوەشــەوە ،ئــەو بــەردەوام
ئامــۆژگاری ئــەو ســەرکردە ئێرانیانــەی کــردووە کــە
چــاوی پێیــان کەوتــووە بــۆ ئــەوەی یەکگرتــوو بــن لــە
ژێــر ڕێبەرایەتــی خامنەئــی .هیــچ گومانێــک لــەو ڕاســتییە
نییــە کــە دەســەاڵتدارانی ئایینــی لــە عێــراق و ئێــران
تێڕوانینــی سیاســی جیاوازیــان هەیــە .لەگــەڵ ئەوەشــدا،
زۆر هــۆکار هەیــە بــۆ بــڕوا بــوون بــەوەی کــە هــەر
کاتێــک مەترســی هەبێــت لەســەر دامــەزراوەی ئایینــی لــە
هــەر واڵتێکیــان لــە الیــەن ئاکتــەرە دەرکییەکانــەوە ،کاری

لــە پێشــینەیان دەبێتــە مانــەوەی یەکگرتووییــان ،ئایەتــواڵ
شــیعە بااڵدەســتەکان پێیانوایــە کــە ئــەوان پێویســتە خۆیــان
لــە هــەر هەوڵێــک بپارێــزن بــۆ الوازکردنــی دەســەاڵتی
ئایینــی .هــەروەک ئێــران بەرێــوە دەبرێــت لــە الیــەن
ئایەتــواڵوە ،بــۆ سیســتانی گرنــگ نییــە ئەگــەر ئــەو ســەر
بــە قوتابخانەیەکــی فکــری شــیعی جیــاواز بێــت لــەوەی
ئێــران ،هــەر هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســامی
ئێــران یەکســانە بــە هێرشــکردنە ســەر ئســیالمی شــیعی.
نامەکــەی سیســتانی پیشــانی دەدات کــە ئــەو هەرگیــز
نەبــووە و نابێــت بــە دووژمنــی ئێــران ،ســەرەڕای هەمــوو

سیستانی چارەسەری پێیە,
ئەویش «عێراقێکی بەهێز و
ئازاد و یەکگرتووە ».ویالیەتە
یەکگرتووەکان و ئێران
پێویستە شوێنی ئەو بکەون لە
جێبەجێکردنی ئەم پێشنیارەدا

ئــەو جیاوازیانــەی ئــەو هەیەتــی لەگــەڵ ســەرکردەکانی
ئێــران .ئەمــە ئــەو خاڵەیــە کــە ڕوون و ئاشــکرا نییــە بــۆ
دروســتکەرانی بڕیــار لــە واشــنتۆن .جارێکی تــر و دووبارە
ســتراتیجی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بەرامبــەر ئایەتــواڵ
شــیعەکان ســەلماندی کــە دیراســەکراو نییــە کاتێــک
دەچێتــە ســەر باســی داینامیکــی ناوخــۆی و لــە پێشــینەیی
و بەرژەوەندییــەکان .ئــەم داینامیکــە ناوخۆییــە کــە خــۆی
دەبینێتــەوە لــە پشــتگیری ئایەتــواڵکان بــۆ دەســەاڵتی
ئایینــی شــیعی جێگــەی مشــتومڕ نییــە و زۆر گرنگــە
بــۆ ئــەوان و بنچینەیەکــی جێگیــرە لــە نێــوان ئــەوان،
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تەنانــەت وای لــە موقتــەدا ســەدر پیــاوی ئایینــی شــیعە
کــرد کــە بــە هەڵوێســتەکانی پێشــووی خۆیــدا بچێتــەوە.
دەرکەوتنــی ســەدر هــاوکات بــوو لەگــەڵ داگیــرکاری
عێــراق لــە الیــەن ئەمەریــکاوە لــە  .٢٠٠٣موقتــەدا لــە
ســەرەتای بیســتەکانی تەمەنــی ڕەخنــەی لــە دەســەاڵتی
ئایینــی نەجــەف گــرت و وەک قوتابخانەیەکــی بێدەنــگ
وەســفی کــرد ،بــەو پێیــەی هەڵوێســتی نییــە بەرامبــەر
ئــەو ڕووداوانــەی کــە لــە دەوروبــەری ڕوویــدەدا .ســەدر
دەیویســت سیســتانی وەک ســەرکردەیەکی شۆڕشــگێر
ڕەفتــار بــکات ،ئــەوە ڕەنگــە ویســتبێتی سیســتانی وەک
لەبەرگیراوەیەکــی دامەزرێنــەری کۆمــاری ئیســامی لــە
عێــراق ،ئایەتــواڵ خومەینــی ببینێــت.
لەگــەڵ ئەوەشــدا وادەردەکــەوت ســەرکردە شــیعە
هێمنەکــە ،یــان مەرجەعەکــە ئەجێندایەکــی جیــاوازی
هەبووبێــت .لــە تێڕوانینــی ئــەوەوە ،کاری لــە پێشــینە
بریتــی بــوو لــە داهاتــووی کۆمەڵــگای شــیعی و دەســەاڵتی
ئایینــی لــەو ســەردەمە ناجێگیــرەدا .سیســتانی چــاوی
لــە دەرفەتەکانــی داهاتــوو بــوو بــۆ ئــەوەی شــیعەکان
دەســەاڵت بگرنــە دەســت لــە عێراقێکــی دیموکراتیــدا،
ســەرەڕای ئــەوەش ئــەو لــە چەنــد بۆنەیەکــدا ترســی
خــۆی دەربڕیــوە لــە بــارەی ســەرکردە سیاســییە شــیعەکان
لــە دەســەاڵتدا.
ئەمــە تەنهــا نیگەرانــی سیســتانی نەبــوو ،ئــەوە
جێگــەی نیگەرانــی هەمــوو ســەرکردە دیارەکانــی شــیعە
بــوو .لــە ئێــران ،خامنەئــی دەبوایــە بەرگــەی ســوود
و زیانەکانــی جەنگێگــی ئایدۆلۆجــی تونــد لــە دژی
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بگرێــت لەگــەڵ هەوڵەکانــی بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە عێــراق
لەبەرامبــەر لــە دەســتدانی دەرفەتەکــە بــۆ شــیعە بــۆ
گرتنــە دەســتی دەســەاڵت بــۆ یەکــەم جــار لــە مێــژووی
مۆدێرنــی عێــراق لــە پرۆســەی سیاســیدا.
ئــەو هــەردوو ئاڕاســتەکەی هەڵبــژارد ،بــە پشــتگیری
کردنــی پرۆســەی سیاســی لــە ژێــر سەرپەرشــتی سیســتانی
و پشــتگیری کردنــی ئــەو گرووپانــەی دەیانویســت لــە
دژی هێــزی هاوپەیمانــان شــەڕ بکــەن .گرووپــی ســەدر
لــە نــاو ئــەو گرووپانــە بــوو .پەیوەندییەکانــی ســەدر

لەگــەڵ سیســتانی بــەرەو خــراپ بــوون ڕۆیشــت بــە
ماوەیەکــی کــەم دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام حســێن
لــە  .٢٠٠٣لــە ڕووداوێکــدا لــە نیســانی  ٢٠٠٣الیەنگرانــی
ســەدر دەوری ئایەتــواڵ سیســتانی دەگــرن و داوا لــە ئــەو
دەکــەن عێــراق جێبهێڵێــت .ڕەگ و ڕیشــەی ئــەم ئالۆزیانە
دەگەڕێتــەوە بــۆ باوکــی ســەدر ،مهحهمــهد مهحهمــهد
ســادق ئالسـهدر ,پیاوێکــی ئایینــی دیــاری تــری عێراقــە
و دەنگێکــی نــاڕەزای تونــدی هەبــوو لــە دژی ســەدام
حســێن و لــە ســاڵی  ١٩٩٩تیرۆرکــرا .ســەدری گــەورە
ڕەخنــەی لــە پیاوانــی ئایینــی بــااڵی نەجــەف دەگــرت لــە
ناویشــیاندا سیســتانی و پێیوابــوو بــێ دەنگــی ئــەوان لــە
سیاســەت وای لــە شــیعەی عێــراق کــردووە بــێ ســەرکردە
بمێننــەوە لــە بەرامبــەر ســەرکوتکارییەکانی ســەدام حســێن
دژی شــیعە .لــە هاوینــی  ،٢٠٠٤ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
چــواردەوری ســەدر و گرووپێکــی الیەنگریــان گــرت لــە
مــەزاری ئیمــام عەلــی لــە نەجــەف.
جیــاوازی نێــوان ئــەم دوو کەســایەتییە خرایــە الوە،
لەبەرئــەوەی کــە سیســتانی پێیوایــە جیاوازییــەکان لــە
بەرژەوەنــدی شــیعەدا نییــە .ئەمــە ڕێگــەی بــە ئــەو دا
ڕۆڵێکــی ســەنتەری بگێڕێــت بــۆ کۆتایــی هێنــان بــەو
ناکۆکییــە و بنیاتنانــی هەژموونێکــی فراوانــی ئۆرگانــی کــە
کــردی بــە یەکێــک لە دەســەاڵتە ئایینییە بااڵکانی ئیســامی
شــیعی لــە عێــراق .چاالکییەکانــی سیســتانی پشــتگیری
کــرا لــە الیــەن خامنەئــی ڕێبــەری بــااڵی ئێرانــەوە ،کــە
پەیامێکــی بــۆ ئــەو نــارد و داوای لێکــرد دەســتێوەردان
بــکات لــە کاروبــاری سیاســی عێراقــدا .ئێــران وا ناســرابوو
کــە پاڵپشــتی ســەرەکی ســەدرە لــەو ماوەیــەدا ،لەگــەڵ
ئەوەشــدا ڕۆڵــی سیســتانی لە هاوســەنگی نێــوان پێکهاتەی
شــیعی بــووە جێگــەی بایەخپێدانــی کۆمەڵــگا .پەیامەکــەی
خامنەئــی بــۆ سیســتانی لــە ڕێگــەی تەلەفۆنــەوە بــوو
و داواکارییــەک بــوو بــۆ دەســتێوەردان و ڕێگەگرتــن
لــە کوشــتنی پیاوێکــی ئایینــی شــیعەی وەک ســەدر لــە
مــەزاری ئیمــام عەلــی .ڕێبــەری بــااڵی ئێــران ترســا لــە
دەرەنجامەکانــی کوشــتنی ســەدر لەالیەکــەوە و بیرۆکــەی
لەدەســتدانی پیاوێکــی ئایینــی شــیعی لــە جەنگێــگ
لــە دژی هێــزە بیانییــەکان لــە مــەزاری ئیمــام عەلــی
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لــە الیەکــی تــرەوە .پەیامــە تەلەفۆنییەکــەی خامنەئــی،
کــە ناوەرۆکەکــەی لەالیــەن محەمــەد ڕەزا ئەلسیســتانی
کــوڕی سیســتانی باڵوکراوەتــەوە بــەم شــێوەیەیە «ئــەوەی
ڕوودەدا زۆر خراپــە بــۆ شــیعەکان .ئەگــەر پیاوانــی ئایینــی
شــیعی لــە ئێــران و خــۆم شــتێکمان پێنەکرێــت ،ئــەوە
ڕێــزە بــۆ تــۆ لەگــەڵ ئەوەشــدا پێویســتە تــۆ پەیامێکــی
زۆر تونــد بنێریــت بــۆ حکومەتــی عێراقــی».
خامنەئــی لــە گفتوگۆکەیــدا وتــی «ئەگــەر ئــەو گرووپــە
بکوژرێــن و خوێنــی ســەید موقتــەدا ســەدر بڕژێــت،
خەڵکــی عێــراق و شــیعەکان دەڵێــن ،پیاوانــی ئایینــی
دانیشــتن و ســەیری ئەوانەیــان دەکــرد کــە کــوژران.
دەبێــت چارەســەرێک هەبێـــت».
سیســتانی و خامنەئــی لەنزیکــەوە بەیەکــەوە کاریــان کــرد
بۆ گەیشــتن بە ئاگربەســت .سیســتانی دەستپێشــخەرییەکی
چــوار خاڵــی نووســی کــە درابــوو بــە نوێنــەری خامنەئــی
لــە نەجــەف بــۆ ئــەوەی بــگات بــە ســەدر.
ســەدر بــۆی دەرکــەوت کــە بێدەنــگ بێــت ،یــان نــا،
دەســەاڵتی سیســتانی دەیتوانــی کاریگــەری لــە ســەر
ڕووداوە ســەرەکییەکان هەبێــت ،بــەو پێیــەی ئــەو
شــەرعیەتی هەیــە .بــۆ ئێــران ئەمــە ڕوون بــووەوە .لــە
ڕاســتیدا سیســتانی ڕۆڵێکــی ســەرەکی بینــی لــە قەیرانــی
سیاســی  ٢٠١٤لــە دیاریکردنــی ســەرۆک وەزیــران لــە
عێــراق .ئێــران دەیویســت نــوری مالیکــی بێــت ،بــەاڵم
سیســتانی ڤیتــۆی کــرد و ئێرانیــش دەبوایــە قســەی کۆتایی
سیســتانی وەربگرێــت .ئــەو لــە کۆتاییــدا بەرزتریــن
دەســەاڵتی ئایینی شــیعەیە لە عێراق ،کە پێگەکەی نابێـــت
فەرامــۆش بکرێــت لــە الیــەن هــاوڕێ ئێرانییەکانییــەوە.
ڕەتکردنــەوەی مالیکــی لهالیـهن سیســتانییهوه بــووە هــۆی
دیاریکردنــی حەیــدەر عەبــادی وەک ســەرۆک وەزیــران لە
ســێپتەمبەری ٢٠١٤دا.
دواهەمین ســەرچاوەکانی ئاڵۆزیی بریتییە لە هەســتکردنی
عێراقییــەکان و بێــزار بوونیــان بەرامبــەر بــە ئێــران بــە
هــۆی دەســتێوەردانەکانی ئێرانــەوە لــە کاروبــاری ناوخــۆی
عێــراق .سیســتانی پرســەکەی وروژانــد ،ماوەیەکــی زۆر
پێــش ئــەوەی خۆپیشــاندانەکان دەســتپێبکەن لــە عێــراق،
کاتێــک ئــەو چــاوی کــەوت بــە حەســەن ڕووحانــی

ســەرۆکی ئێــران لــە مانگــی ئــازاری (ســاڵی) ڕابــردوو.
لــە مــاوەی کۆبوونەوەکــە ،ئــەو زیاتــر تیشــکی خســتە
ســەر ئــەوەی کــە «ســەروەری عێــراق پێویســتە ڕێــزی
لێبگیرێــت» و داوای کــرد پەیوەنــدی ئێــران و عێــراق
لەســەر بنەمــای دراوســێیەتی بــاش بنیــات بنرێــت .ئــەم
بۆچوون ـهی سیســتانی هێشــتا نەگــۆڕاوە ،بــەوەی کــە لــە
وتارەکانــی نوێــژی هەینیــدا جەختــی لەســەر دەکرێتــەوە،
لــە دوای هێرشــەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ئێــران
لــە مانگــی یەنایــەری ڕابــردوو ،هیــچ هێزێکــی دەرەکــی
نابێــت ڕێگــەی پێبدرێــت بڕیــار لــە داهاتــووی عێــراق
بــدات.
بــۆ زۆرێــک لــە عێراقییــەکان ،دەســتێوەردانەکانی ئێــران
لــە پرســە سیاســییە ناوخۆییــەکان بەشــێکی پەیوەســتە بــە
هەژاریانــەوە .توندبوونــی ناکۆکییەکانــی نێــوان ئەمەریــکا
و ئێــران لــە عێــراق و دواتــر خراپتــر بوونــی بــە هــۆی
کوشــتنی قاســم ســولەیمانی یەکێکــی تــرە لــەو فاکتەرانــەی
کــە ڕەنگــە وێنەیەکــی ناشــیرینی ئێــران لــە نێــو
خۆپیشــاندەران پیشــان بــدات لــە مانگەکانــی داهاتــوودا.
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بەبــێ سەرســوڕمان سیســتانی چارەســەری پێیــە ,ئەویــش
«عێراقێکــی بەهێــز و ئــازاد و یەکگرتــووە ».ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان و ئێــران پێویســتە شــوێنی ئــەو بکــەون لــە
جێبەجێکردنــی ئــەم پێشــنیارەدا .عێراقێکــی یەکگرتــوو،
کــە تیایــدا هەمــوو هاواڵتییــەک وتــاری تائیفەگەریــی
تێپەڕێنێــت و ناســنامەیەکی نەتەوەیــی یەکگرتــوو بنیــات
بنرێــت ،کــە ئەمــەش دەتوانێــت هەمــوو هەڕەشــە
ئاسایشــییە ناوخۆییــەکان بســڕێتەوە بەبــێ دەســتێوەردانی
ڕاســتەوخۆی هێــزە بیانییــەکان .عێراقێکــی ئــازاد پێویســتی
بــە ســەربازانی ئەمەریــکا و هاوپەیمانــان نییــە لەســەر
خاکەکــەی .عێراقێکــی بەهێز دەکرێــت وەک نێوەندگیرێک
لە نێوان ئەمەریکا و ئێران ڕۆڵ ببینێـــت .وادەردەکەوێت
باشــترین کــەس کــە لــە ژێــر ڕێنماییەکانیــدا ئــەم ئامانجانــە
بەدەســت بێــت ،سیســتانییە .ئەگــەر ئیــدارەی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان و پۆمپیــۆ ڕاســتگۆن لــە بانگەشــەکەیان
بــۆ ناوچەیەکــی ئــارام ،ئــەوان پێویســتە ئــەم دەرفەتــە
بقۆزنــەوە و شــوێن ڕێنمایــی «هاورێــی دووژمنەکەیــان»
بکــەون.
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ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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