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شیعە لە عێراق؛ لە دروستبوونییەوە
تا كودەتا بەسەر دەستەبژێرەكانیان
وەرگێڕانی :ئیدریس سیوەیلی
«پێویستە سەرۆك وەزیرانیكی نوێ دیاریبكرێت بێ
دەستێوەردانی دەرەكی» عەلی سیستانی
گوزارشــتێكی هەشــت وشــەیی ،لــە وتــاری ئایەتــواڵ عەلــی
سیســتانی لــە یەكێــك لــە وتارەكانــی هەینیــدا هاتبــوو كــە
نوێنەرەكــەی لــە كەربــەال خوێندیــەوە ،ئــەم دەربڕینــە مانــای
زۆر لەخــۆ دەگرێــت ،هەمــوان بــەوە لێكدانەوەیــان بــۆ
كــرد كــە ئاماژەیــە بــۆ هەژموونــی ئێــران بەســەر دەســەاڵتی
عێراقــەوە.
لــە ســەرەتای كانونــی یەكەمــی  2019مەرجەعــی بــااڵی
ئایینــی شــیعە لــە عێــراق باســی لــە (دەســتتێوەردانی
دەرەكــی) دەكــرد ،هــەروەك ئەوەشــی راگەیاندبــوو كــە
دەســتوەرناداتە پرۆســەی دیاریكردنــی حكومەتــی نــوێ،
سیســاتی تەنهــا لەكاتــە هەســتیارەكان دەســت لــە كاروبــاری
سیاســیی وەردەدات ،بۆچوونەكانیشــی كاریگــەری گــەورەی
هەیــە لەســەر رای گشــتیی.
عێــراق لەنــاو تەنگژەیەكــی نــوێ و جیــاواز لەوانــەی پێشــوو
دەتلێتــەوە ،كــە ناونیشــانی (جوڵــەی شــەقام)ە و ریشــەكەی
ئاڵــۆزە ،بــەاڵم ئــەوەی جیــاوازە ئەوەیــە كە خۆپیشــاندانەكان
رووبەرێكــی بەرفراوانــی گرتوەتــەوە ،لەوانــە شــاری
كەربــەال ،ئەمــەش مانــای وایــە :یەكــەم ئارامگــری شــیعە
لەســەر دەســەاڵتی دەســتەبژێری شــیعە كۆتایهاتــووە ،دووەم
دەركەوتنــی دروشــمی دژ بــە ئێــران لەنــاو خۆپیشــاندانەكان
مانــای وایــە شــەقامی عێــراق هەژمونــی ئێرانــی
رەتدەكەنــەوە ،ســێیەمیش شــەقامی عێــراق ئــەو سیســتمە
گەندەڵــەی عێــراق رەتدەكاتــەوە كــە لەســەر بنەمــای
تایەفەگــەری و بەشبەشــێنە دامــەزراوە ،كــە دەستەوســتان
بــووە لــە ئاســت دابینكردنــی پێداویســتییەكانی هاوواڵتــی
عێراقــی و دەســتەبەركردنی هەلــی كار و ئــاو و كارەبــا
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و  ...تــاد .هــەر ئەمــەش ســەرۆكی عێــراق و ســەرۆكی
حكومــەت و حیزبــە بااڵدەســتەكانی واڵتــی هێنایــە ســەر
ئــەوەی كــە ئامادەبــن نەرمــی بــۆ داواكاری خۆپیشــاندەران
بنوێنــن ،بــەاڵم وەك هەندێــك راپۆرتــی رۆژنامەوانــی
باســیان لێوەكــرد ئێــران رازی نەبــووە بەخۆبەدەســتەودان
بــۆ خواســتی خۆپیشــاندەران و شــەقام .بــە بەڵگــەی ئــەوەی
لــە تشــرینی یەكەمــی  2019رێبەرانــی دوو هاوپەمانــی گەورە
لــە پەرلەمــان ،موفتــەدا ســەدر و هــادی عامــری الیەنگــری
ئێــران ،رازی بــوون عــادل عەبدولمەهــدی دەســتبەرداری
پۆســتەكەی بێــت و كەســێكی ناحیزبــی جێــی بگرێتــەوە.
رۆیشــتنی عەبدولمەهدیــش بــە دیوێكــدا لێدانــی گــورزە لــە
ئێــران.
هــەر بۆیــە بــە پەلــە قاســم ســلێمانی ســەرۆكی فەیلەقــی
قــودس هەمــان رۆژ گەیشــتە بەغــداد ،داوای لــە عامــری
كــرد بــەردەوام بێــت لــە پشــتیوانی ســەرۆكی حكومــەت ،لــە
كۆبوونــەوەی لەگــەل ژمارەیــەك گــەورە بەرپرســی ئەمنــی
وتــی «ئێــران شــارەزایە لــە چۆنێتــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ
ناڕەزایەتییــەكان» .مەبەســتی ســلێمانی لــەم قســەیە روونــە
كــە لەگــەڵ دەســتپێكردنی ناڕەزایەتییــەكان شــەپۆلێكی
توندوتیــژی لــە دژیــان پەیــڕەو كــرا و دەیــان كــەس بوونــە
قوربانــی ،دواجاریــش وێــڕای هەوڵەكانــی ئێــران عــادل
عەبدولمەهــدی دەستیلەكاركێشــایەوە،
لــە نــاو هێــزە شــیعەكاندا هەیانــە پاڵپشــتی ئێرانە ،هەشــیانە
وەك دوژمــن لێــی دەڕوانێــت ،هەندێكــی تریشــیان تاڵــە
موەكــەی موعاویــەی هێشــتوەتەوە لەگەڵــی ،دوای رووخانــی
بەعــس و داگیــركاری ئەمەریــكا ،گرووپــە شــیعەكان دەســتیان
گرتــوە بەســەر ناوەمــدە سیاســیی و ئەمنیەكانــی عێراقــدا،
ویســتویانە گۆڕانــكاری لــە سیســتمی سیاســیی و ئابــوری
عێــراق بكــەن ،نــە رەزامەنــدی گەلیــان بەدەســتهێنا نــە
توانیشــیان پارێــزگاری لــە رەوشــی ئەمنــی بكــەن.

شیعەگەری لە عێراق ،شوێنە پیرۆزەكان و حەوزە
زانستییەكان
شــیعەكانی عێــراق واڵتەكەیــان بــە پایتەختــی ئایینــزای
شــیعە دەزانــن ،شــیعە لــە بنەڕەتــدا رەگ و ریشــەی لــە
عێراقــەوە ســەریهەڵداوە ،خەڵكــی كوفــە بوونــە الیەنگــری
عەلــی كــوڕی ئەبوتالیــب و نەوەكانــی لــە ســەدەی یەكەمــی
كۆچــی ،عەلــی كــوڕی ئەبوتالیــب كوفــەی كردبــووە ناوەندی
ســەرەكی خیالفەتەكــەی ،زۆرینــەی ئیمامەكانــی شــیعەش لــە
شــارەكانی عێــراق نێــژراون ،بۆیــە لــە سەرتاســەری دنیــاوە
ســەردانی گــۆڕی پێشــەوا و ئەهلــی بەیــت دەكــەن لــە
نەجــەف و كەربــەال.
بەشــێكی بەرچــاوی گــەورە مەرجەعەكانــی شــیعە لــە عێراق

دوای رووخانی بەعس
و داگیركاری ئەمەریكا،
گرووپە شیعەكان
دەستیان گرتوە بەسەر
ناوەمدە سیاسیی و
ئەمنیەكانی عێراقدا

دەژیــن ،نەجــەف گەورەتریــن حــەوزەی زانســتی شــیعەیە
لــە عێــراق ،ئەمــەش وای كــردووە عێــراق پەیوەســتییەكی
بەهێــزی بــە شــیعەوە هەبێــت.
لــە ســەردەمی ئومەویــی و عەباســییەكان شــیعەكان
رووبــەڕووی ســزای دارایــی و بەندكــردن و كوشــتن
بوونــەوە ،دوای ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی ســەفەوی لــە
ئێــران ،شــا ئیســماعیلی ســەفەوی لــە  1508بەغــدادی داگیــر
كــرد ،كوشــتوبڕی زۆری كــرد ،شــیعەگەری بەســەر بەغــدادا
ســەپاند ،بــەاڵم ئەمــە زۆر درێژەی نەكێشــا و عوســمانییەكان
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دەســەاڵتیان بەســەر بەغــدادا كێشــا ،بەمــەش بەغــداد
لەبندەســتی ســوننە مایــەوە لــە ســەردەمە جیــاوازەكان تــا
رووخانــی حیزبــی بەعــس لــە عێــراق.
لــە ســەروبەندی رووخاندنــی ســەدام ،شــیعەكانی عێــراق
پێیانوابــو ئەمــە كۆتایــی هەژمونــی ســوننەیە و ئیتــر خۆیــان
دەتوانــن رۆڵێكــی زیاتــر ببینــن لــە عێــراق ،دوای ئــەوەی
شــیعە بەشــداربوون لــە رزگاربــوون لــە داعــش ،جارێكــی
تــر پێشــبینی ئەوەیــان دەكــرد دۆخــی گــوزەران و ژیانیــان
لــە عێــراق باشــتربێت ،بــەاڵم پێكهاتــە و حیزبــە شــیعییەكان
نەیانتوانــی هیچــكام لەو خەونانە بكەنــە واقیع ،چوارچێوەی
سیســتمی سیاســیی عێراقــی زۆرینــە شــیعە بــە شــێوەیەك
گەنــدەڵ بــوو كــە رەچــاوی دۆخــی هاوواڵتــی عێراقــی و
دەســتەبەركردنی پێویســتیەكانی نەكــردووە ،لەوانــە ئــاوی
پــاك و كارەبــا و پــەروەردە و چاودێــری تەندروســتی ،ئەمــە
ســەرەڕای بێهیوایــی لــە دۆخــی ئابــووری و باڵووبوونــەوەی
بێــكاری لەنــاو چینــی گەنجــان.

بنەماڵە شیعە خاوەن پێگەكانی عێراق
دوای رووخاندنــی بەعــس چــوار بنەماڵــەی ئایینیــی شــیعە
خــاوەن پیگــەی گــەورە بــوون و ملمالنــی لەســەر دەســەاڵتی
ئایینــی عێــراق دەكــەن ،هــەر بنەماڵەیەكیشــیان لەالیــەن
توێژێكــی بەرفراوانــی شــیعەكانی عێــراق رێزلێگیــراون،
ئەوانیــش:
یەكەم :بنەماڵەی خوئی
دوای رووخانــی بەعــس كەســایەتی ناســراوی ئایینــی
عەبدولمەجیــد خوئــی ویســتی هــاوكاری هێزەكانــی
ئەمەریــكای هەبــوو ،ئەمــەش لــە پێنــاو دروســتكردنەوەی
عێراقــی نــوێ دوای ســەدام حســێن ،هبــچ شــتێكی
ئەوتــۆی لێنەبیســتراوە شــوێنكەوتوەكانی هاندابێــت بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی ئەمەریــكا ،بــەاڵم بــە ماوەیەكــی كــەم
دوای رووخانــی ســەدام عەبدولمەجیــد خوئــی بــە هــۆی
ئۆتۆمبێلێكــی بۆمبڕێژكــراوەوە لــە نەجەف گیانی لەدەســتدا.
دووەم :بنەماڵەی حەكیم
ئایەتــواڵ محەمــەد باقــر ئەلحەكیــم بــە دژایەتــی داگیــركاری
ئەمەریــكا ناســرابوو ،بێئــەوەی بانگەشــە بــكات بــۆ

بەرەنگاربوونــەوەی هێزەكانــی ئەمەریــكا ،كاتێكیــش لــە
ئێــران بــوو ،هەڵگــری بیرۆكــەی بەرەنگاربوونــەوەی ســەدام
بــوو ،ناوبــراو دۆســت و پاڵپشــتی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بــوو ،بــڕوای بــە تێــزی ویالیەتــی فەیقهـــ هەبــوو ،خوازیاری
دروســتكردنی سیســتمێكی سیاســیی بــوو لــە عێــراق كــە
پیاوانــی ئایینــی ســەروكاری بكــەن.

سێیەم :بنەماڵەی سیستانی
ئایەتــواڵ سیســتانی دوای كوژرانــی ئایەتــواڵ محەمــەد ســادق
ســەدر لــە  1999پۆســتی مەرجەعــی بــااڵی شــیعەكانی
گرتەدەســت ،لەنــاو پیاوانــی ئیینــی عێــراق لــە هەمــوان
ســەربەخۆترە ،تێــزی ویالیەتــی فەیقهـــ رەتدەكاتــەوە،

بەشێك لە میلیشیا
شیعەكان نووسینگەی
بازرگانیان كردوەتەوە و
تێكەڵ بەو الیەنە بوون،
ملمالنێی كەرتی تایبەت
دەكەن

تەنانــەت كاتێــك خومەینــی لــە نەجــەف بــوو لــە ســەردەمی
شــای ئێــران ،سیســتانی دژایەتــی خومەینــی دەكــرد ،لــە
ســەرەتای هێرشــی ئەمەریكاوە بۆســەر عێراق شوێنكەوتوانی
بــەوە ئامــۆژگاری كــرد كــە خۆیــان لــە ملمالنێــی ســەدام و
ئەمەریــكا هەڵنەقورتێنــن.
سیســتانی لەالیــەن ســەرجەم حیزبــە شــیعەكانی عێــراق
رێزیلێدەگیرێــت ،یەكــەم كــەس بــوو لــە  2003داوای
ئەنجامدانــی هەڵبژاردنێكــی خێرای كرد تا بۆشــاییی سیاســیی
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لــە عێــراق پڕبكرێتــەوە ،فەتــوا و تێروانینەكانــی سیســتانی
الی توێژێكــی بەرفراوانــی شــیعەكانی عێــراق پەســەندە،
بۆیــە قســەكانی بەهــا و گرنگــی گەورەیــان هەیــە لــە ژیانــی
سیاســیی عێــراق ،لــە خۆپیشــاندانەكانی تشــرینی یەكەمــی
ســاڵی رابــردووش پاڵپشــتی خۆپیشــاندەرانی كــرد و هــەر
دەســتتێوەردانێكی دەرەكــی لــە بڕیــاری خۆپیشــاندەران
رەتكــردەوە.

چوارەم :بنەماڵەی سەدر
دوای كوژرانــی محەمــەد ســادق ســەدر لــە  ،1999موقتــەدا
ســەدری كــوڕی وەكــو رێبــەری بنەماڵەكــە ئەژمــار دەكرێــت،
هەندێــك پێیانوایــە موقتــەدا خەونــی ئــەوەی هەیــە شــوێنی
سیســتانی بگرێتــەوە.
شیعە و سیاسەت و حوكمڕانی عێراق
هەرچەنــدە شــیعەكانی عێــراق لــە رووكەشــدا لــە دەرەوە
وەكــو كوتلەیەكــی مەزهەبــی دەردەكــەون ،بــەاڵم لــە
نــاوەرۆك و كاری سیاســیدا جیــاوازن ،بەشــێك لــە حیزبــە
شــیعەكان لــە دواهەمیــن هەڵبژاردن هاوپەیمانی نیشــتمانیان
پێكهێنــا كــە  130كورســی بەرلەمانــی بەدەســتهێنا.
كورســییەكانی پەرلەمــان لــە نێــوان حیزبــە بچــوك و
گەورەكانــدا دابەشــبووە ،لــە  2003 -1968عێــراق لەالیــەن
تاكــە حیزبێكــەوە حوكمڕانــی دەكــرا كــە حیزبــی بەعــس
بــوو ،بەشــی زۆری ئــەو ماوەیــە ســەدام حســێن كەســی
یەكــەم دەســەاڵت بــوو ،كــە هەوڵیــدەدا شــیعەكانی عێــراق
بــە تــەواوی ریشــەكێش بــكات ،سیاســییەكانی شــیعە
رووبــەڕووی راوەدونــان و گرتــن بوونــەوە ،هەندێكیــان
روویانكــردە تاراوگــە ،بــە تایبــەت ئێران و واڵتانــی ئەوروپا.
لەگــەڵ هاتنــی هێزەكانــی ئەمەریــكا تــای تەرازوەكــە لــە
بەرژەوەنــدی شــیعە شــكایەوە ،سیاســیەكانیان گەڕانــەوە
عێــراق و پشــكی شــێری دەســەاڵتیان بەركــەوت ،لــەو
دەمــەدا زیاتــر لــە  300حیــزب لــە عێــراق هەبــوون كــە
زۆرینەیــان شــیعە بــوون ،دیارترینیــان ئەمانەبــوون:
 -1حیزبــی دەعــوەی ئیســامیی :دێرینتریــن حیزبــی شــیعەی
عێراقییــە ،لــەدوای رووخانــی بەعــس زۆرتریــن ماوە پۆســتی
ســەرۆكوەزیرانی عێراقیــان لەدەســتبوو ،لــە  2017 -2005ســێ
كەســایەتییان ســەرۆكوەزیرانی عێــراق بــوون ئەوانیــش:

ئیبراهیــم جەعفــەری ،نــوری مالیكــی و حەیــدەر عەبــادی
بــوون.
حیزبــی دەعــوە لــە  1957بــە ســەركردایەتی ژمارەیــەك
كەســایەتی ئایینــی دامــەزرا ،دیارترینیــان محەمــەد باقــر
ســەدر ،كــە وەكــو تیۆرســێنی حیــزب ئەژمــار دەكرێــت ،ئەو
دەیویســت ئایدۆلۆجیایەكــی ئیســامیی شــیعی بێتــە بــوون
كــە كێبڕكێــی بیــری ماركســی بــكات.
لــە هەشــتا و نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردوو ئەندامانــی
حیــزب رووبــەڕووی هەڵمەتی پاكتــاو و راوەدونان بوونەوە،
ئــەم هەڵمەتــەدا خــودی دامەزرێنــەری گرتــەوە و گیانــی
ســپارد ،زۆرینــەی ئەنــدام و ســەركردەكانی حیــزب روویــان
كــردە تاراوگــە بــە تایبــەت ئێــران ،ئەوانــی لــە ئێــران بــوون
تــا ئێســتاش بــە باڵــی الیەنگــری ئێــران ئەژمــار دەكرێــن،
بڕوایــان بــە بیــری خومەینــی و پرەنســیپی والیەتــی فەقیهـــ
هەیــە ،هەندێكــی تریــان واڵتــی بەریتانیایــان هەڵبــژارد و
لێــی نیشــتەجێ بــوون ،ئەوانــە لەمــڕۆدا زۆرتریــن مەیلیــان
بــەالی دیموكراســی و جیاكردنــەوەی ئاییــن لــە دەوڵــەت
هەیــە و بڕوایــان بــە فرەیــی هەیــە.
دوای رووخانــی ســەدام حســێن ناكۆكــی لەنــاو حیــزب
ســەبارەت بــە جــۆری پەیوەنــدی لەگــەڵ ئێــران دروســتبوو،
حیــزب وا خــۆی ناســاند كــە كاردەكات بــۆ دامەزراندنــی
سیســتمێكی ئیســامیی شــیعە لــە عێــراق ،بــەاڵم بــە
تێپەڕبوونــی كات ئایدۆلۆجیــای حیــزب گۆڕانــكاری بەســەردا
هــات و زیاتــر لــە بڕوابــوون بــە سیســتمی دیموكراســی
نزیــك دەبویــەوە و لــە سیســتمی ئایینــی دوركەوتــەوە،
هەڵبەتــە ناكۆكیەكانــی ناوخــۆ رۆڵــی هەبــوو لــەم گۆڕانــەدا،
ئــەو رەوتــەی مالیكــی رێبــەری دەكــرد زیاتــر مەیلــی
بــەالی ئێرانــدا هەبــوو ،ئــەوەی حەیــدەر عەبــادی رێبــەری
دەكــرد مەیلــی بــەالی رۆژئــاوادا هەبــوو ،بــەاڵم تاكــڕەوی
مالیكــی و هەوڵدانــی بــۆ بەهێزكردنــی پێگــەی شــیعە و
الوازكردنــی پێكهاتــەی ســوننە و كــورد دۆخــی حیزبــی
ئاڵۆزتــر كــرد ،هــەر ئەمــەش هــۆكاری شكســتی حیــزب بــوو
لــە هەلبژاردنــی .2018
 -2ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســامیی لــە عێــراق ،ســاڵی  1982لە
ئێــران لەژێــر نــاوی ئەنجومەنــی بــااڵی شۆرشــی ئیســامیی
لــە عێــراق بــە ســەركردایەتی محەمــەد باقــر حەكیــم
دامــەزرا ،بــڕوای بــە تێــزی ویالیەتــی فەقیهـ هەبــوو ،لە پاڵ
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ئێــران بــەژداری جەنگــی دژ بــە عێــڕاق كــرد ،پــاش هاتنــی
هێزەكانــی ئەمەریــكا لــە  2003بەشــداری پرۆســەی سیاســیی
كــرد و ناوەكــەی گــۆڕا بــۆ ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســامیی
لــە عێــراق .هەندێــك پێیانوایــە ئەنجومەنــی بــااڵی شۆڕشــی
ئیســامی هێنــدەی رێكخســتنێكە بــە نــاوی كەســێكەوە كــە
حەكیمــە هێنــدە بزووتنەوەیەكــی جەمــاوەری خــاوەن دیــدی
سیاســیی نییــە.
دوای رووخانــی بەعــس ،محەمــەد باقــر حەكیــم گەڕایــەوە
عێــراق رایگەیانــد ئامادەیــە لەگــەڵ هێزەكانــی ئەمەریــكا
لەســەر خاكــی عێــراق كاربــكات ،ناوبــراو لــە ئابــی 2003
بەهــۆی ئۆتۆمبێلێكــی بۆمبرێژكــراو لــە نەجــەف تیــرۆر
كــرا ،دوای ئــەو براكــەی عەبدولعەزیــز حەكیــم بــووە
رێبــەری حیــزب ،ئەویــش لــە  2009كۆچــی دوایــی كــرد و
كوڕەكــەی بەنــاوی عەممــار حەكیــم بــووە رێبــەری حیــزب و
گۆڕانــكاری بەســەر دۆخــی حیزبــدا هــات ،نەرمــی نوانــد لــە
بەشــداری ئەندامانــی حیزبــی بەعــس لــە پرۆســەی سیاســیی
و پاڵپشــتی لــە دۆزی كوردیــش دەكــرد ،تــا رادەیەكیــش
ئامــادەی هــاوكاری بــوو لەگــەڵ واڵتانــی عەرەبــی.
عەممــار حەكیــم وازی لــە حیــزب هێنــا و لــە  2017حیزبێكی
نوێــی بــە نــاوی رەوتــی حیكمــە دامەزرانــد ،رایانگەیاند ئەم
هەنــگاوە بــە ئامانجــی «بنیادنانــەوەی دەوڵەتــی عێــراق و
پارێــزگاری لــە مافــەكان بــە شــێوەیەكی گونجــاو و فراوانتــر
بــوو لــە پــرۆژەی ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســامیی» .رەوتــی
حیكمــە بــۆ بەدەســتهێانی كوردســی پەرلەمانــی زیاتــر
چــووە نــاو چەندیــن هاوپەیمانــی ،لەگــەڵ موقتــەدا ســەردی
نەیــاری هاوپەیمانــی پێكهێنــا ،پارێــزگاری لــە هاوپەیمانــی
لەگــەڵ حیزبــی دەعــوە كــرد.
لەگــەڵ دامەزراندنــی ئەنجومەنــی بــااڵی شۆرشــی ئیســامیی
لــە عێــراق ،لەســەر رێنمایــی ئایەتــواڵ خومەینــی باڵــی
ســەربازی ئەنجومەنەكــە لەژێــر نــاوی رێكخــراوی بــەدر بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی حیزبــی بەعــس پێكهێنــرا ،رێكخراوەكــە
لــە الیــەن ئێرانــەوە پاڵپشــتی دارایــی دەكــرا ،ســەرەتا وەكــو
یەكەیەكــی ســەربازی بچــوك لــە پــاڵ ئێــران لــە جەنگــی
دژ بــە عێــراق بەشــداری كــرد ،پاشــان بــووە یەكەیەكــی
ســەربازی بەهێــز و گــەورە ،لەنــاو خاكــی عێــراق چاالكیــی
ئەنجــام دەدا ،لــە راپەڕینــی شــیعەكانی عێــراق لــە 1991
رۆلێكــی بەرچــاوی گێــڕا ،لــە باشــووری عێــراق پاكتــاوی

ژمارەیەكــی زۆری ئەندامــی حیزبــی بەعســیان كــرد ،دوای
هاتنــی ئەمەریــكاش پشــتیوانی هێزەكانــی ئەمەریكایــان
دەكــرد ،ســەركردەكانی رێكخراوەكــە بەشــێوەیەكی تــا
رادەیــەك ســەربەخۆ لــە حیــزب كاری سیاســیان دەكــرد ،لــە
 2010بــەدواوە زیاتــر مەیلیــان بــەالی نــوری مالیكــی دۆســتی
ئێــران هەبــوو و لــێ نزیكبوونەوە ،لــە  2012رێكخراوی بەدر
بەتــەواوی لــە ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســامیی جیابوویــەوە،
دوای ئــەوەش لــە شــەڕی ســوریا لــە پــاڵ حیزبــواڵی عێــراق
و كەتیبەكانــی ســەید شــوهەدا بەشــداری كــرد.
 -3رەوتــی ســەدر ،رەوتــی ســەدر بــە رێبــەری موفتــەدا
ســەدر تاكــە جواڵنــەوەی شــیعەیە كــە لەناوخــۆی عێــراق
مایــەوە و بەرەنــگاری ســتەمی بەعــس لــە شــیعە بوویــەوە،

لەگەڵ دامەزراندنی ئەنجومەنی
بااڵی شۆرشی ئیسالمیی لە عێراق،
لەسەر رێنامیی ئایەتواڵ خومەینی
باڵی سەربازی ئەنجومەنەكە
لەژێر ناوی رێكخراوی بەدر بۆ
بەرەنگاربوونەوەی حیزبی بەعس
پێكهێرنا

رەوتەكــە لــە رووی دیســپلینەوە رێكخــراو نییــە ،بــەاڵم
پەیوەســتە بــە نــاوی مەرجەعــە ئایینییەكانەوە كــە پێگەیەكی
بەهێزیــان هەیــە ،محەمــەد باقــر ســەدر بــڕوای بەهێــزی
بــەوە بــوو كــە «جێنشــینی خەڵكــی لــە رێگــەی سەرپەرشــتی
ئایەتواڵیەكــی مەزنــەوە دەبێــت» و «مەرجەعــی رێنماییــكار»
رۆڵــی گــەەورە دەبینێــت ،هــەروەك پێیوابوو مافی سیاســیی
گــەل جیــاوازە لــە مافــی فەقیهــەكان ،پێشــیوابوو دەبێــت
چاودێــری زیاتــر بخرێتــە ســەر فەقیهــەكان ،بــەاڵم بــڕوای
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بــە شــێوازی تەقلیــدی دیاریكردنــی مەرجەعــەكان هەبــوو
نــەك ئــەوەی بــە شــێوەیەكی دیموكراســی هەڵبژێردرێــن.
موقتــەدا ســەدر وا خــۆی وێنــا دەكات كــە رێبــەری رۆحــی
هەژارانــی شــیعەیە لــە عێــراق ،مێــژووی رەوتەكــەی بــە
كردەیــی دوای هاتنــی هێزەكانــی ئەمەریــكا بــۆ عێــراق
دەســتپێدەكات ،یەكێكیشــە لــە رەوتــە تونــدەكان و نەیــار بە
داگیــركاری عێــراق ،ســەدر تۆڕێكــی دەزگای كۆمەاڵیەتــی،
مزگــەوت ،پەیمانگــەی ئایینــی و رێكخــراوی خێرخــوازی بــۆ
یارمەتیدانــی هــەژاران دروســتكردووە ،هــەر ئەمــەش وای
كــردوە لەنــاو هەژارانــی شــیعە پاڵپشــتی زۆر دەكرێــت،
شوێنكەوتوانیشــی بــە ملیۆنــان كــەس دەخەمڵێنرێــن.
موقتــەدا لــە پاڵپشــتی جەمــاوەری پشــتی بــە پێگــەی
كەســایەتی باوكــی بەســتووە كــە لــە  1999ســەدام حســێن
تیــرۆری كــرد ،لەگــەڵ دژایەتــی تــەواوی بــۆ مانــەوەی
هێزەكانــی ئەمەریــكا لــە عێــراق ،لــە ســەرەتادا موفتــەدا
مەیلــی بــەالی ئێرانــدا هەبــوو ،ئێــران هــاوكاری كــرد بــۆ
دروســتكردنی ســوپای مەهــدی كــە دژایەتــی هێزەكانــی
ئەمەریــكای دەكــرد ،بــەاڵم دوای قۆناغێــك لــە پێگەیشــتنی
سیاســیی ،موقتــەدا خــۆی لــە شــوێنكەوتەیی ئێــران
رزگاركــرد ،گوتارێكــی نەتەوەیــی میللــی تەبەنــی كــرد،
زیاتــر لــە جارێكیــش بانگەشــەی ئــەوەی كــردوە كــە
دەبێــت عێــراق بگەڕێتــەوە بــۆ ژینگــە عەرەبیەكــەی و
پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ واڵتانــی كەنــداو بەهێــز بــكات،
لــەو چوراچێوەشــدا لــە  2017ســەردانی ســعودیەی كــرد،
بــەاڵم تــا ئێســتا پەیوەنــدی لەگــەڵ ئێــران نەپچڕانــدووە
هەرچەنــدە جۆرێــك لــە ئاڵــۆزی لــەم كەســایەتییەدا هەیــە.
لــە هەلبژاردنــی ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق لــە 2018
كوتلــەی ســائیرون ســەر بــە موقتــەدا ســەدر زۆرتریــن
كورســی پەرلەمانــی مســۆگەر كــرد ،بــەوەش بــووە الیەنێكی
كاریگــەر لەســەر پێكهێنانــی حكومــەت.

گۆڕانی سوپای مەهدی بۆ رسیەكانی سەالم
ســوپای مەهــدی رێكخراوێكــی عێراقــی شــیعی چەكــدار بــوو
موقتــەدا ســەدر لــە كۆتایــی  2003دایمەزرانــد ،بەرپرســە لــە
كوژرانــی ژمارەیەكــی بەرچــاوی هێزەكانــی ئەمەریــكا ،هــەر
ئەمــەش وای كــرد ببێتــە مایــەی توڕەبوونــی كۆشــكی ســپی،
ناوبــراو رۆڵێكــی دیــاری هەبــوو لــە جەنگــی تائیفــی لــە

عێــراق لــە نێــوان ســااڵنی  2007 -2006لــەو رووەوە چەندین
تۆمەتــی دژ بــە ســوونەكان ئاراســتەكراوە ،لــە  2005ســوپای
مەهــدی و رێكخــراوی بــەدر ســەر بــە ئەنجومەنــی بــااڵی
ئیســامیی كەوتنــە شــەڕێكی تونــدەوە ،موقتــەدا لــەو كاتــەدا
ئێرانــی بــەوە تۆمەتبــار كــرد كــە لــە رێگــەی رێكخــراوی
بــەدر تۆڵــە لــە ســوپای مەهــدی دەكاتــەوە چونكــە لــە ســایە
و چەتــری ئێــران چووەتــە دەرەوە ،لــە  2011دوای مانــەوەی
چــوار ســاڵ لــە ئێــران بــە مەبەســتی خوێندنــی ئایینــی
لــە حــەوزەی زانســتی قــوم ،موقتــەدا گەڕایــەوە عێــراق،
فەرمانــی دایــە شــوێنكەوتوانی بەرگــری پیــرۆز (چەكــداری)
بگــۆڕن بــۆ بەرگــری ئاشــتیخوازانە و جەخــت لەســەر ژیانــی
سیاســیی بكەنــەوە ،بــەاڵم دوای هێرشــەكانی داعــش بۆســەر
شــارەكانی عێــراق لــە  ،2014لەســەر داروپــەردوی ســوپای
مەهــدی ،موقتــەدا ســریەكانی ســەالمی دروســتكرد ،لــە پــاڵ
حەشــدی شــەعبی دژی داعــش جەنــگا.
 -4حەشــدی شــەعبی ،ســاڵی  2014كاتێــك رێكخــراوی
دەوڵەتــی ئیســامیی لــە عێــراق (داعــش) هێرشــی كــردە
ســەر ســوپای عێــراق و هێــزی ئەمنییــەكان لــە دۆخێكــی
خراپــدا بــوون ،نەیاندەتوانــی بەرەنــگاری هێرشــەكانی
داعــش ببنــەوە ،مەرجــی بــااڵی شــیعەكان عەلــی سیســتانی
فتــوای دا كــە هەمــوو تاكێكــی عێراقــی دەتوانێــت چــەك
هەڵگرێــت و لەپــاڵ هێــزە ئەمنیەكانــی حكومــەت دژی
داعــش بجەنگێــت ،لــەو مێــژووەوە حەشــدی شــەعبی لە پاڵ
هێزەكانــی حكومــەت و ئەمەریكییــەكان دژی داعــش جەنــگا
تــا رزگاركردنــی موســڵ لــە  ،2017زانیــاری ورد بەردەســت
نییــە دەربــارەی ژمــارەی تــەواوی هێزەكانــی حەشــدی
شــەعبی ،بــەاڵم هەندێــك خەماڵنــدن لــە پەرلەمانــی عێــراق
ژمارەیــان بــە  160هــەزار جەنــگاوەر دەستنیشــان كــردووە.
هەندێــك كــەس بــە هەڵــە پێیوایــە كــە حەشــدی شــەعبی
پێكهاتەیەكــی یەكگرتــووی شــیعەیە و لــە ســایەی یــەك
ئایدۆلۆجیــادا كۆبوونەتــەوە ،لــە راســتیدا حەشــدی شــەعبی
بــە گشــتیی بــۆ ســێ گــرووپ دابەشــدەبن ،ئەوانیــش:
یەكــەم :گروپــی شــوێنكەوتەی ســەدر ،كــە خــۆی لــە
ســریەكانی ســەالم دەبینێتــەوە ،یەكێكــە لــە بەهێزتریــن
پێكهاتەكانــی حەشــدی شــەعبی ،لــە رووی رێكخســتن و
ژمــارەوە .كاتێكیــش بڕیــاری لكاندنــی هێزەكانــی حەشــدی
شــەعبی بــە ســوپای عێراقــەوە درا ،ســریەكانی ســەالم بــە
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رێبــەری موقتــەدا ســەدر پێشــوازی لــەو بڕیــارە كــرد.
دووەم :گرووپــی شــوێنكەوتەی عەلــی سیســتانی،
پێكهاتەكانــی ئــەم گرووپــە پەیوەســتبوونی تــەواوی خۆیــان
بــۆ مەرجــی بــااڵی شــیعەكان لــە نەجــەف عەلــی سیســتانی
دەربڕیــوە ،لەســەر بنەمــای فتــوای ئــەو دامــەزراون بــۆ
پارێــزگاری لــە شــوێنە پیرۆزەكانــی شــیعە لــە عێــراق دژ بــە
هێرشــەكانی داعــش ،ئــەم گرووپــە بەشــداری ژیانی سیاســیی
نەكــردووە ،رێبەرەكانیشــیان ئامادەیــی خۆیــان نیشــانداوە
بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی هێزەكانیــان یــان تێكەڵبوونیــان بــە
هێزەكانــی حكومەتــی عێــراق ،دیارتریــن پێكهاتەكانــی
ئــەم گرووپــە :ســریەكانی عەتەبــەی عەباســی ،ســریەكانی
عەتەبــەی حوســێنی ،ســریەكانی عەتەبــی عەلــەوی ،لیــوای
عەلــی ئەكبــەر.
ســێیەم :گرووپــی شــوێنكەوتەی ئێــران ،ئــەم گرووپــە
ژمارەیەكــی زۆری پێكهاتەكانــی نــاو حەشــدی شــەعبی
دەگرێتــەوە ،كــە راســتەوخۆ لــە ئێرانــەوە پاڵپشــتی
دەكرێــن ،لــە الیــەن ســوپای پاســداران مەشــق و راهێنانیــان
پێدەكرێــت ،رێبەرانــی ئــەم پێكهاتانــە بــە ئاشــكرا و
راســتەوخۆ پەیوەســتبونیان بــە ویالیەتــی فەقیهــی ئێــران كە
خــۆی لــە عەلــی خامنەیــی دەبینێتــەوە دەردەبــڕن ،تەنانــەت
رێبــەری مەرجەعیەتــی شــیعە لــە نەجــەف رەتدەكەنــەوە
كــە عەلــی سیســتانییە ،گرنگریــن پێكهاتەكانــی ئــەم گروویە:
ســریەكانی خوراســانی ،حیزبــواڵی عێــراق ،كەتیبەكانــی
ئەبولفــەزل عەبــاس ،كەتیبەكانــی ســەید شــوهەدا .تــەواوی
ئــەم گرووپانــە رەتیدەكەنــەوە تێكــەڵ بــە ســوپای عێــراق
ببــن و بچنــە ژێــر ســایەیەوە.

ملمالنێی حەوزەكان ،ویالیەتی فەقیهـ یان دووركەوتنەوە لە
سیاسەت
ملمالنێییەكــی شــاراوە لــە نێــوان هــەردوو حــەوزەی
زانســتی قــوم و نەجــەف ســەبارەت بــە پێگــە و هەژمــوون
هەیــە ،گــەورە مەرجەعەكانــی نەجــەف وەكــو محەمــەد
ئیســحاق فەیــاز ،محەمــەد ســەدر ،بەشــیر نەجەفــی،
كەمــال حەیــدەری و جــەواد خالیســی ویالیەتــی خامنەیــی
رەتدەكەنــەوە و پێیانوایــە ئــەو تەنهــا لــە چوارچێــوەی
ئێــران ویالیەتــی هەیــە ،بــەاڵم حــەوزەی قــوم ویالیەتــی
وەلــی فەقیهـــ دەســەپێنن بەســەر ســەرجەم شــیعەكاندا

و ئەمــەش كاریگــەری لەســەر گۆڕەپانــی عێــراق هەیــە،
پــارت و گرووپــە شــیعەكان دەبنــە دووبــەش ،بەشــێكیان
شــوێنكەوتەی خامنەیــی وەكــو هــادی عامــری ئەمینــداری
گشــتیی كوتلــەی فەتــح ،نــوری مالیكــی ســەرۆك وەزیرانــی
پێشــوتر ،بەشــێكی تریشــیان هەژموونــی ئێــران بەســەر
عێراقــەوە رەتدەكەنــەوە لەوانــە :مەجەعــی بــااڵی ئایینــی
كــە بــڕوای بــە ویالیەتــی فەقیهـــی رەهــا نییــە ،بەڵكــو
پێیوایــە رەهــا نییــە هەرچەنــدە بــە ئاشــكراش ئەمــە نەڵێــن،
لەوانــەش :عەلــی سیســتانی ،محەمــەد ئیســحاق فەیــاز،
محەمــەد ســەعید حەكیــم ،بەشــیر نەجەفــی ،محەمــەد
یەعقوبــی ،قاســم تائــی ،فازیــل بودێــری و موقتــەدا ســەدر.
ژمارەیــەك گــەورە مەرجەعــی نەجــەف عەرەبــن ،بــەاڵم
شــیعەكان عەرەبچێتیــان زۆر تۆخنەكردوەتــەوە ،بــە بــڕوای
ئــەوان ئــەوە لــە كۆمەڵگــەی عێراقــی ســودبەخش نییــە،
بۆیــە رۆژێــك لــە رۆژان گرنگیــان بــە رەچەڵەكــی مەرجــەع
نــەداوە هێنــدی گرنگیــان بــە ناوبانگــی زانســتی و ئاســتی
ئایینــداری داوە ،دیارتریــن زانــا ئێرانیــەكان كــە لــە عێــراق
نیشــتەجێن :ئەبوحەســەن ئەســفەهانی ،ئەبوقاســم خوئــی،
عەبدولكەریــم زنجانــی و دیارترینیشــیان عەلــی سیســاتی
مەرجەعــی بــااڵ ،عێراقییــش محەمــەد ســەعید حەكیــم،
ئەفغانــی ئیســحاق فەیــاز و پاكســتانی محەمــەد بەشــیر
نەجەفــی.
بــە وتــەی تالیــب ســاعدی مامۆســتا لــە حــەوزەی زانســتی
نەجــەف ،ژمــارەی مەرجەعــە ئایینییــەكان لــە قــوم زۆر
زۆرە ،ئەمــەش بەهــۆی ئــەو دۆخــەی عێــراق پێیــدا تێپــەڕی
لــە ســەردەمی ســەددام حســێن و حیزبــی بەعــس ،ســاعدی
دەشــڵێت «ویالیەتــی فەقیهـــ بابەتێكــی خیالفییــە ،هەندێــك
زانــای نەجــەف بڕوایــان بــە ویالیەتــی فەیقهـــ هەیــە لەوانە:
محەمــەد باقــر ســەدر ،محەمــەد ســادق ســەدر ،موقتــەدا
ســەدر ،بــەاڵم ئــەو نــە موجتەهیــدە و نــە مەرجــەع،
بابەتەكــە دەگەڕێتــەوە بــۆ فەقیهــە موجتەهیــدەكان ،بــەاڵم
سیســتانی بــڕوای بــە ویالیەتــی فەقیهـــ هەیــە لە ســنوورێكی
دیاریكــراو نــەك بــە رەهایــی».
بــە وتــەی بەرپرســی نووســینگەی سیســتانی ،سیســتانی
پاڵپشــت و پشــتیوانی داواكاری خۆپیشــاندەرانە لــە
عێــراق ،لەوبــارەوە جەعفــەر موســەوی دەڵێــت «گوتــاری
مەرجەعیەتــی بــااڵی شــیعەكان كــە سیســتانی نوێنەرایەتــی
دەكات بــۆ هەمــووان روونــە ،ئــەو پشــتیوانی لــە داواكاری
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خۆپیشــاندەران دەكات و دەخوازێــت خۆپیشــاندانەكان بــە
شــێوەی ئاشــتیانە بەڕێوەبچــن ،هــاوكات بەكارهێنانــی
توندوتیــژی و راوەدونــان و هەڕەشــكردن بــۆ كۆتایهێنــان
بــە خۆپیشــاندان رەتدەكاتــەوە» .جــەواد خالیســی یەكێــك
لــە مەرجەعــە ئایینییــەكان جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە
رەتكردنــەوەی بەشــداری سیاســەت لەالیــەن سیســتانییەوە
هەڵوێســتێكی هەڵقواڵوی شــەرعی و نیشــتمانییە ،پەیوەستە
بــە پاراســتنی نیشــتمان و یەكگڕیــزی گــەل ،ئەمــەش لەگــەڵ
هەڵوێســتی مێژوویــی مەرجەعییەتــی ئیســامیی لــە عێــراق
كۆكــە بــە درێژایــی مێــژوو ،بــە تایبــەت هەڵوێســتی
خالســی گــەورە و ژمارەیەكــی زۆری گەورەزانایــان كــە
بەشــداریكردنیان لــە پرۆســەی سیاســیی رەتكردوەتــەوە
كــە لــە ســەرەتای ســەدەی بیســت ئینگلیــزەكان ســەپاندیان
بەســەر عێراقــدا.

راپەڕینی  ،2019گەڕان بە دوای نیشتامن و پەیامنێكی
كۆمەاڵیەتی نوێ
رۆژنامەنووســێكی سویســری دەربــارەی خۆپیشــاندانەكانی
عێــراق دەنووســێت «بێــكاری و فەســادی بــە بەرنامــە لــە
دیــدی زۆربــەی خۆپیشــاندەراندا پەیوەندیەكــی بەهێــزی
بــە سیســتمی سیاســیی ئێســتاوە هەیــە كــە لەســەر بناغــەی
بەشبەشــێنە و تایەفەگــەری و مەحســوبییەت دامــەزراوە،
ئەمــەش لە ســایەی نەبوونــی خزمەتگوزارییە ســەرەتاییەكان،
وێــڕای ئــەوەی داهاتــی نــەوت ملیــاران دۆالرە كــە دێتــە
گەنجینــەی دەوڵــەت ،بــەاڵم ئەمــە نەبووەتــە مایــەی
خۆشــگوزەرانی بــۆ هاوواڵتــی ،لــە شــارێكی وەكــو
بەســرە كــە ســێیەم گــەورە شــاری عێراقــە ئــاوی پاكــی
خواردنــەوە دەســتەبەرنەكراوە ،لــە ســایەی ئــەو دۆخــەدا
عێراقییــەكان و بەتایبــەت شــیعە هاتنــە ســەر شــەقامەكان،
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی شــیعە ســودمەنترین گــرووپ
بــوون لــە رووخانــی ســەدام حســێن».
رۆژنامــەی ( )Tages Anzeigerسویســری لــە ســەرەتای
خۆپیشــاندانەكان لــە تشــرینی یەكەمــی  ،2019نووســیبوی:
هاوپەیمانــی شــیعەكان زۆرینــەی كورســییەكانی پەرلەمانیــان
بەدەســتە ،بــەاڵم بەهێزتریــن پێكهاتــەی شــیعەكان
بەســەركردایەتی موقتــەدا ســەدر نفــوزی ئێرانــی لــە بەغــداد
بــە تونــدی رەتدەكاتــەوە ،داوای پێكهێنانــی حكومەتێكــی
تەكنۆكــرات دەكات ،بــەاڵم دواجــار ســەدر ناچاربــوو بــۆ

یەكالكردنــەوەی پرســەكە لەگــەڵ گرووپەكانــی الیەنگــری
ئێــران وتوێــژ بــكات.
عێــراق بەدەســت نفــوزی گرووپەكانــی ســەر بــە ئێــران
دەناڵێنێــت ،ئــەوان رۆڵێكــی بەرچاویــان هەبــوو لــە
شكســتپێهینانی داعــش بــە فەرمی ،پاشــان لكێنــران بە دەزگا
ئەمنییەكانــی عێراقــەوە ،تــا لەژێــر سەرپەرشــتی ســەرۆك
وەزیرانــدا بــن ،بــەاڵم دۆخەكــە لــە واقیعــدا تــەواو جیــاوازە
و بەشــێك لــەو گروپانــە فەرمــان لــە قاســم ســلێمانی
(بابەتەكــە بــەر لــە كوژرانــی قاســم ســلێمانی نووســراوە،
وەرگێــڕ) وەردەگــرن.
ســەرەڕای ئــەوەش ،بەشــێك لــە میلیشــیا شــیعەكان
نووســینگەی بازرگانیــان كردوەتــەوە و تێكــەڵ بــەو الیەنــە
بــوون ،ملمالنێــی كەرتــی تایبــەت دەكــەن ،هەرچەنــدە
ســااڵنە  2.2ملیــار دۆالر لــە بودجــەی عێــراق بــۆ ئــەو
هێزانــە خــەرج دەكرێــت ،ئــەو رێژەیــەش دووجــار لــە
بودجــەی وەزارەتــی ئــاو زیاتــرە.
هەڵبەتــە بوونــی میلیشــیا چەكدارەكانــی ســەر بــە ئێــران
پێگــەی ئــەو واڵتــە لــە عێــراق بەهێــز دەكات و ســێ
ئامانجــی بــۆ بەدیدێنێــت:
 -1راگرتنی هاوسەنگی هێز لەبەرامبەر ئەمەریكییەكان.
 -2دەســتەبەركردنی رێگەی وشــكانی گەیشــتن بە ســوریا و
لوبنــان ،كــە رێگــەی گەیاندنــی كۆمەكــی ســوپای پاســدارانە
بــۆ حیزبــواڵی لوبنــان.
 -3ئــەو هێزانــە كاریگەرییــان هەیــە لەســەر پاراســتنی
بەرژەوەندییــە ئابورییەكانــی ئێــران و كەمكردنــەوەی
كاریگــەری ســزا ئابورییەكانــی ئەمەریــكا لەســەر عێــراق،
چونكــە ئێــران گــرەو لەســەر هاوپەیمانــە هەرێمییەكانــی
دەكات بــۆ تێپەڕانــدن و كەمكردنــەوەی كاریگــەری
ســزاكانی ئەمەریــكا.

بۆچی شیعەكان لە حكومەتەكەیان هەڵگەڕانەوە؟
چــاوەڕوان دەكرێــت حكومەت ســێ الیەن دەســتەبەر بكات:
ئاســایش ،ژیانێكــی گونجــاو و گرنگیپێــدان ،ئەمــەی كۆتاییــان
گرنگــە بــۆ هاوواڵتــی كــە هەســت بــكات حكومەتێكــی
هەیــە گرنگــی بــە خواســت و پێداویســتییەكانی دەدات،
بەپێــی رێــژەی بێئومێدبوونــی تــاك لــە حكومەتەكــەی لــەو
ســێ الیەنــەوە ،رق و توڕەیــی بەرامبــەر دەســەاڵت زیاتــر
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دەبێــت ،شــیعەكانی عێــراق متمانەیــان بــە حكومەتەكەیــان
الواز بــوو ،چونكــە نەیتوانــی پێداویســتییە بنەڕەتییەكانیــان
بــۆ دابیــن بــكات ،لــەو ســێ بــوارەی باســكران ،بۆیــە
خۆپیشــاندان روویــدا ،تــا كار گەیشــتە دەستلەكاركێشــانەوەی
عــادل عەبدولمەهــدی ســەرۆك وەزیــران ،عەبدولمەهــدی
لــە بەیاننامــەی دەستلەكاكێشــانەوە بــەم گوزارشــتە
دەســتپێكرد «دوای بەردەوامبوونــی خۆپیشــاندان بــۆ مــاوەی
چەنــد هەفتەیــەك» ،ناوبــراو نەیــوت دەستلەكاردەكێشــمەوە
وەكــو وەاڵمدانەوەیــەك بــۆ داواكاری خۆپیشــاندەران،
هیــچ ئاماژەیەكــی تیانەبــو كــە گۆڕانــكاری ریشــەیی لــە
عێــراق دەكرێــت ،بــە تایبــەت كۆتایهێنــان بــە حوكمــی
تایەفەگــەری ،بەڵكــو وتــی وەكــو وەاڵمدانەوەیــەك بــۆ
بانگــەوازی مەرجەعــی بــااڵ عەلــی سیســتانی ،بــۆ ئــەوەی
ئامــاژە بــۆ داواكاری خۆپیشــاندەران بــكا .ئەمــەش ئــەو
راســتییە دەســەلمێنی كــە بڕیــاری چارەنوسســازی واڵت
بەدەســتی مەرجەعــی بااڵیــە كــە لــە زۆر شــتدا لەگــەڵ
ئێــران ناكۆكــی سیاســیی هەیــە.
توندوتیژتریــن خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی لــە پارێزگاكانــی
ناوەڕاســت و باشــووری زۆرینــە شــیعە بــوو ،ئــەوان
داوای كۆتایهێنــان بــە حوكمــی تایەفەگــەر و چەســپاندنی
دادپــەروەری و ســزادانی گەندەڵكارانیــان دەكــرد ،داوایــان
دەكــرد ترلیۆنێــك دۆالر كــە داهاتــی بەرهەمــە نەوتییەكانــی
عێراقــە و دزراوە بگێردرێتــەوە ،ئــەو بــڕە زۆرەی پــارە
لــە ئاوەدانكردنــەوە و گەشــەپێدانی واڵت بەكارنەهێنــراوە،
خۆپیشــاندان لەپێنــاو بنیادنانــی دەوڵەتــی مەدەنــی و
دیموكراســی كــرا كــە لەســەر بنەمــای (یەكســانی هاوواڵتــی)
دامەزرابێــت و هەمــوو جــۆرە جیاكارییــەك رەتبكاتــەوە،
ئــەوان داوای یەكێتــی نیشــمانییان دەكــرد لەســەر ینەمــای
ناســنامەیەكی نیشــتمانی گشــتگیر ،ئێســتا لەبــەردەم عێــراق
رێگایــەك هەیــە كــە پەیمانێكــی گۆمەاڵیەتی نوێیــە بەهاكانی
دادپــەروەری و یەكســانی لەســەر بنەمــای هاوواڵتیبــوون
رەنگڕێــژی بــكات.
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دەربارە
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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