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گەڕانەوە بۆ پشتی پەردە

ئاییندەی کەتائیبی حزبواڵ و
بریکارەکانی دیکەی ئێران لە عێراقدا
مایکڵ نایتس
کەتائیبــی حزبــواڵ لــەدوای دامەزراندنییــەوە هەتــا
کوژرانــی ئەبــو مەهــدی موهەندیســی دامەزرێنــەری لــە /3
کانونــی دووەم2020/دا ،الی ئێــران خوازراوتریــن گرووپــی
چەکــداری عێــراق بــووە .لەگــەڵ ئەوەشــدا لــەدوای
کوژرانــی موهەندیســەوە دەرکــەوت چاالکــی و هەژموونی
ئــەو ســەرکردەیە لەگــەڵ کەتائیبــی حزبــواڵدا هاوتەریــب
نەبــووە .چونکــە حزبــواڵ ئێســتاش لــە عێراقــدا بزوێنــەری
هێرشــەکانی دژ بــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــە .بــەاڵم
لــەڕووی سیاســییەوە کەمتــر چاالکــە و لەژینگەیەکیشــدا
کاردەکات ،کــە تێیــدا توندتــر کار لەســەر قەاڵچۆکردنــی
تیــرۆر دەکرێــت ،بۆیــە نکۆڵیکــردن و نهێنیبــوون جارێکــی
دیکــە بووەتــەوە بنەمایەکــی گرنگــی کارەکانــی ئــەو
گرووپــە .هــاوکات ســوپای قودســی ســەر بــە پاســدارانی
ئێران-یــش خوازیــاری نمونەیەکــی هەمەچەشــنترە لــە
عێراقــدا .لــەو چوارچێوەیەشــدا پشــت دەبەســتێت بــەو
گرووپانــەی ســەر بــە کەتائیبــی حزبــواڵ نیــن ،وەک
(ســەرایا جیهــاد) و (ســەرایا عاشــورا) .لــە هەمــان کاتیشــدا
دەیەوێــت پەیوەندییەکی ڕاســتەوخۆتر لەگــەڵ کەمینەکانی
عێراقــدا ببەســتێت ،بــە کۆمەڵــگا ســوننە و کــوردە فەیلییە
شــیعە و تورکمانەکانیشــەوە .مێــژووش خــۆی دووبــارە
دەکاتــەوە ،چونکــە کاتێــک دەبینیــن ئێــران شــانەی نوێــی
بچــوک و پارێزراوتــر لــە عێــراق دادەمەزرێنێــت ،ئــەوا
دامەزراندنــی خــودی کەتائیبــی حزبواڵمــان بیردێتــەوە.
بەهــۆی زیادبوونــی هێرشــی میلیشــیاکان دژی
بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا لــە عێراقــدا و یادی ســااڵنەی
هێرشــەکەی ســەر باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا لــە بەغــدا لــە
 /31کانونــی یەکــەم2019/دا و یــادی ڕۆژی کوژرانــی قاســم
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ســلێمانی و ئەبــو مەهــدی موهەندیــس لــە /3کانونــی
دووەم2020/دا ،حزبــواڵ هاتووەتــە ڕیــزی پێشــەوەی ئــەو
الیەنانــەی بوونەتــە هەڕەشــە بۆســەر ئەمەریــکا .ئەگــەر
میلیشــیاکانیش لــە بەئامانجگرتنــی ئەمەریــکا لــە عێــراق
بــەردەوام بــن ،ئــەوا واشــنتۆن هەڕەشــەی داخســتنی
باڵیۆزخانەکــەی و وەاڵمدانــەوە بــە هێرشــکردنە ســەر
دەیــان ئامانجــی ســەر بــە میلیشــیاکان دەکات ،کــە ڕەنگــە
بەشــێکی زۆریــان ســەرکردە و پێگــەی ســەر بــە کەتائیبــی
حزبــواڵ بــن .محەممــەد موحــی وتەبێــژی فەرمــی حزبواڵ،
لــە /10تشــرینی یەکــەم2020/دا ڕایگەیانــد ،کــە گرووپــە
چەکــدارەکان هێرشــەکانیان بۆســەر هێزەکانــی ئەمەریــکا
ڕادەگــرن ،بــەو مەرجــەی حکومــەت خشــتەیەکی بــۆ
كاتــی کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا پێشــکەش بــکات.
ئەمــەش وەک هەوڵێــک بــۆ ســنوردارکردنی ئــەو فشــارە
سیاســیانەی دەکرێنــە ســەر حزبــواڵ ،بــەو مەبەســتەی
هێرشــەکانی کەمبکاتــەوە .بەپێــی وتــەی موحــی ئــەو
فشــارانە بەهــۆی هەڕەشــەکانی ئەمەریــکاوە گەیشــتوونە
لوتکــە.
ئەبــو عەلــی عەســکەری ،ســەرکردەی دیــاری کەتائیبــی
حزبــواڵ-ش دوای دوو ڕۆژ هانــی میلیشــیا عێراقییەکانــی
دا کــە ئەگــەر ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە عێــراق
نەکشــێتەوە ،بــەردەوام دەبــن لــە پرۆســەی چاودێریکــردن
و خۆئامادەکــردن بــۆ هێرشــکردنە ســەر ئامانجــە
ئەمەریکییــەکان لــە عێــراق و ئــەو فڕۆکــە (ئیســرائیلی-
ئەمەریکی)یانــەی بــە ئاســمانی عێراقــدا جموجــوڵ
دەکــەن .لەڕاســتیدا ناردنــی ناڕێکخــراوی پەیامــەکان لــە
بنکــە جیاجیاکانــی نێــو کەتائیبــی حزبــواڵوە ،یەکێکــە
لــەو ئاماژانــەی کــە پێمــان دەڵێــن ،یەکگرتوویــی حزبــواڵ
کەمبووەتــەوە و پشــێوی تێیــدا بەربــاوە.

لــەم قۆناغــەدا زۆر گرنگــە لــە ڕێگــەی جیاکردنــەوەی
ئەفســانە و واقیعــی کەتائیبــی حزبــواڵوە ،دیدێکــی
وردبیــن بخەینــە ســەر ئــەم ڕێکخــراوە نهێنییــە .چونکــە
لــە ئابــی  2019لــە نووســینێکدا گەیشــتینە ئــەوەی ،کــە
شــادەماری هەژموونــی ســوپای قــودس لــە عێــراق،
ئەبومەهــدی موهەندیــس و کەتائیبــی حزبواڵیــە .ئێســتاش
دوای تێپەڕبوونــی ســاڵێک بەســەر کوژرانــی موهەندیســدا،
بوارمــان هەیــە چاودێــری کەتائیبــی حزبــواڵ بکەیــن ،کــە
چــۆن بەبــێ ئــەو پــەردە سیاســییە گەورەیــە کار دەکات.
دوای کوژرانــی موهەندیــس باسوخواســی ئــەو کەســایەتییە
و کەتائیبــی حزبــواڵ و میلیشــیاکانی دیکــە (واتــا ئەوانــەی

موهەندیس کەتائیبی حزبواڵی
وەک تۆڕێکی هەژموونگرتن
دامەزراند و لە ڕۆڵە زۆر
هەستیارەکانی حەشدی
شەعبیدا متامنەی بەو هێزە
دەکرد

پێــش دروســتبوونی حەشــدی شــەعبی لــە گۆڕەپانەکــەدا
بــوون) لەنــاو عێراقییەکانــدا هاتووەتــە ئــاراوە .هەندێــک
لــە ســەرکردەکانی کەتائیبــی حزبــواڵ بەهــۆی ئاوێتەبــوون
لە نێو حەشــدی شــەعبی ،یاخود دەســتدرێژییەکان بۆســەر
حکومــەت ،یــا ســەرکوتکردنی خۆپشــاندانەکانەوە زیاتــر
دەرکەوتــن .ئەمــەش بوارمــان پێــدەدات ،تــا لێکۆڵینــەوە
دەربــارەی پەیوەنــدی ڕاســتەقینەی نێــوان موهەندیــس
و کەتائیبــی حزبــواڵ بکەیــن و شــیکردنەوەیەک بــۆ
هەژموونــی موهەندیــس بــەراود لەگــەڵ هەژموونــی
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حزبــواڵدا بکەیــن و ڕۆڵــی ئــەو گرووپــە و پەیوەندییەکانی
ئایینــدەی لەگــەڵ ســوپای قودســدا هەڵبســەنگێنین.
لــە هەوڵێکــی چــڕی چەنــد ســاڵەدا لەســەر بنەمــای
وتــارە وردەکانــی پێشــوو ،کــە زیاتــر لــە پێگــەی (CTC
 )Sentinelدا باڵوکراوەتــەوە ،نووســەر دوو توێژینــەوەی
پێکەوەبەســتراوی لــە مــاوەی 2020-2018دا ئەنجامــداوە.
نووســەر لــە شــەش بۆنــەی جیــاوازدا ســەردانی عێراقــی
کــردووە و چاوپێکەوتنــی لەگــەل زیاتــر لــە  30بەرپرســی
ئەمنــی و سیاســیدا ئەنجامــداوە .وتووێژەکانیــش
جەوهــەری بــوون ،زۆرجاریــش گفتوگــۆکان زیاتــر
لــە کاتژمێرێکــی خایانــدووە و جەختــی لەســەر پرســی
میلیشــیاکان کردووەتــەوە ،بەتایبــەت کەتائیبــی حزبــواڵ.
لەنێــو ئەوانەشــی چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کــراوە،
سیاســەتمەداری دیــار هەبــووە ،زۆریشــیان ئــەو ســەرکردە
شــیعانە بــوون ،کــە پەیوەندییەکــی بەهێزیــان لەگــەڵ
ســوپای قودســدا هەیــە .زۆرێــک لەوانــە چەنــد جارێــک
چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ کــراوە ،چەندیــن تێبینــی زۆر
وردیــش تۆمارکــراون .گشــت چاوپێکەوتنەکانیــش بەهــۆی
هەڕەشــەی ئەمنیــی میلیشــیاکانەوە بــە نهێنییەکــی زۆرەوە
ئەنجامــدراون .هەمــوو ئەمانــەش لەبــەر ئــەوەی ئــەو
کەســانە بەهــۆی هاوکاریــان بــۆ توێژینەوەکەمــان تووشــی
هەڕەشــە نەبــن.
لەپــاڵ ئــەو چاوپێکەوتنانــەی ڕووبــەڕوو ئەنجامــدراون،
نووســەر بەچــڕی لــە ڕێگــەی پەیوەنــدی ئەلیکترۆنیشــەوە
گفتوگــۆی لەگــەڵ ئــەو کەســە عێراقییانــەدا کــردووە ،کــە
چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کــراوە ،لــەو میانەیەشــدا داوای
زانیــاری وردیــان لێکــراوە بــۆ گەیشــتن بــە ســەدان داتــا
و خاڵــی ورد ،هــاوکات چەندیــن داتــا و وێنــەی گرنــگ
بــە دەســتهاتوون .هــاوکات ئــەو چاوپێکەوتنانــەی لەالیــەن
نووســەرەوە لــە مــاوەی  16ســاڵدا لەگــەڵ کەســایەتییە
عێراقییەکانــدا ئەنجامــدراون ،کراونەتــە پێــوەری
هەڵســەنگاندنی زانیارییــەکان .ئــەم شیکردنەوەیەشــی لــە
چوارچێــوەی ئــەم نووســینەدا خراوەتــەڕوو ،بەرهەمــی
ئــەو پڕۆســەی کۆکردنــەوەی زانیاریانەیــە.
ئــەم نووســینە لــە هەشــت بــەش پێکهاتــووە .بەشــی
یەکــەم ،بــاس لــە چۆنێتــی دروســتبوونی حزبــواڵ و

ئەرکەکــەی و ڕۆڵــی ئەبــو مەهــدی موهەندیــس لــە
پێکهێنانــی ئــەو گرووپــەدا دەکات .بەشــی دووەمیــش،
کاریگەرییــە ڕوونەکــەی کوژرانــی موهەندیــس بەســەر
کەتائیبــی حزبــواڵوە دەخاتەڕوو .هەرچی بەشــی ســێیەمە،
ئــەوا تایبەتــە بــە هاوســەنگی دەســەاڵتی ناوخۆیــی
نێــو حزبــواڵ لــە کاتــی ئامادەکردنــی ئــەم نووســینەدا.
بەشــی چوارەمیــش ،تایبەتــە بــە الیەنــە ناســەربازییە
گرنگەکانــی کەتائیبــی حزبــواڵ .بەشــی پێنجەمیــش بــاس
لــە چوارچێــوەی جوگرافــی کاری هێــزە ســەربازییەکەی
نێــو کەتائیبــی حزبــواڵ دەکات .بەشــی شەشــەم ،بــاس
لــە ڕۆڵــی کــردە تایبەتەکانــی حزبــواڵ دەکات ،لــە

پێدەچێت کەتائیبی حزبواڵ بەناوی
نوێوە بەرپرسیارێتی هێرشەکان
بگرێتە ئەستۆ .بۆ ئەم مەبەستەش
گرووپی وەهمی دروستدەکات
و بەناوی ئەو گرووپانەوە
بەرپرسیارێتی هێرشەکان
هەڵدەگرێت
دەرخســتنی هێــزی ئێــران لــە ڕێــگای بۆردومانــە موشــەکی
و کارە تیرۆریســتییەکانیانەوە .بەشــی حەوتــەم ،ڕۆڵــی
ســنوردار ،بەڵکــو گرنگــی کەتائیبــی حزبــواڵ دەخاتــەڕوو،
لــە ســەرکوتکردنی خۆپشــاندانەکان و پێشــێلکارییەکانی
دیکــەی مافــی مرۆڤــدا .لــە کۆتاییشــدا ،بەشــی هەشــتەم،
ئەنجامــی ســەرەکی توێژینەوەکــە دەخاتــەڕوو ،هــاوکات
ئــەو ڕێگایانــەش ئاشــکرا دەکات ،کــە ئەگــەری زۆری هەیە
کەتائیبــی حزبــواڵ ،گرووپەكانــی دیکــە ،ســوپای قــودس و
تۆڕەکانــی حزبــواڵی لوبنانــی لــە ئایینــدەدا بیگرنەبــەر.
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بەشی یەکەم :ڕێکخستنەوەی خشتەی کات :ئەبو مەهدی
موهەندیس ،گرووپەكان ،کەتائیبی حزبواڵ
لەبــەر گرنگــی پەیوەندییــە کەســی و گرووپــەكان و
گرنگــی ئــەو مێــژووە ،پێویســتە بەخســتنەڕووی سروشــتی
کەتائیبــی حزبــواڵ و پەیوەندییەکانــی بــە موهەندیســەوە
دەســتپێبکەین ،ئەمــەش لەڕێــگای گەڕانــەوە بۆ ســەرەتاکان
و چاوخشــاندنێکی ســەردەمیانە بــە مێــژووی گرووپەکــە
و دامەزرێنەرەکەیــدا .ڕیشــەی حزبــواڵ دەگەڕێتــەوە بــۆ
پارتــی (دەعــوەی ئیســامی) لــە عێــراق و (ئەنجومەنــی
بــااڵی شۆڕشــی ئیســامی لــە عێــراق) کــە ئێــران پێکیهێنــا.
چونکــە حزبــی دەعــوە لــە مــاوەی ســااڵنی دژایەتیکردنــی
ڕژێمــی بەعســدا لــە عێــراق (لــە نێــوان ،)2003-1968
باڵــی کــردە نهێنییــە تایبەتەکانــی خــۆی (موجاهیدیــن)
ی پەرەپێــدا .لەوکاتەشــی هێزەکانــی موجاهیدیــن بــە
هەماهەنگــی لەگــەڵ هەواڵگــری ئێرانیــدا کاریــان دەکــرد،
ژمارەیــەک هێرشــی تیرۆریســتی لــە کوەیــت لــە ســاڵی
1983دا ئەنجامــدا .ئــەو کات عێراقییــەک تاوانبــار بــوو
بــە بەشــداری لــەو ڕووداوەدا ،کوەیت-یــش لــە دواتــردا
بەبــێ ئامادەبوونــی خــۆی بڕیــاری لــە ســێدارەدانی بــۆ
دەرکــرد ،ئــەو کەســەش ئەبــو مەهــدی موهەندیــس بــوو،
کــە نــاوی ڕاســتەقینەی (جەمــال جەعفــەر محەمــەد عەلــی
ئــال ئیبراهیــم)ە.
لەپــاڵ کــردە نهێنییەکانــدا ،پاســدارانی ئێرانــی باڵێکــی
ســەربازی تەقلیــدی بــۆ (ئەنجومەنــی بــااڵی شۆڕشــی
ئیســامی لــە عێــراق) دروســتکرد ،ئەویــش (ســوپای
بــەدر) بــوو ،ئــەم ڕێکخــراوەش لــە چوارچێــوەی ئــەو
سیســتمی شــەڕکردنەی پاســداران لــە جەنگــی ئێــران –
عێراقــدا گرتییەبــەر دژی ڕژێمــی ســەدام حســێن شــەڕی
دەکــرد .ئەبــو مەهــدی موهەندیــس لــە ســاڵی 2002دا
یاریــدەدەری ســەرکردەی (ڕێکخــراوی بــەدر) بــوو ،واتــا
ڕۆژانــە فرماندەیــی کــردە چەکدارییەکانــی کــردووە.
هــادی عامــری ســەرۆکی ئێســتای ڕێکخــراوی بــەدر ،ئــەو
کات ســەرۆکی دەســتەی ئــەرکان بــوو لەژێــر فەرماندەیــی
موهەندیســدا .مســتەفا عەبدولحەمیــد حســێن عەتابــی
(کــە بــە ئەبــو مســتەفا شــەیبانی ،یاخــود حەمیــد ســەجیل
وەریــج عەتابــی ناســراوە) فەرمانــدەی (میحــوەری بەغــدا)

ی ڕێکخــراوی بــەدر بــوو .هــاوکات( ،فیرقــەی چــوارەم)
ی ڕێکخراوەکــە لــە ژێــر فەرماندەیــی ئەبــو مونتــەزەر
حوســەینی (تەحســین عەبــد مەتــەڕ عەبــودی)دا بــوو ،کــە
ئەمــڕۆ بەرپرســی ئۆپەراســیۆنەکانی حەشــدی شــەعبییە.
شــارەزایی موهەندیــس لــە شــەڕ و شــەڕی پارتیزانیدا دژی
ڕژێمــی ســەدام ،ســوودی هەبــوو بــۆ پاڵپشــتیکردنی کــردە
چەکدارییەکانــی حزبــواڵ و دامەزراندنــی ئــەو تۆڕانــەی
لــە دواتــردا بەشــداربوون لــە ڕاکێشــانی ئەندامــەکان بــۆ
ڕیزەکانــی کەتائیبــی حزبــواڵ.
کانگای گەرای گرووپە تایبەتەکان لە عێراق
موهەندیــس لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی  2002لــە ڕێکخــراوی
بــەدر کشــایەوە ،پێدەچێــت هــۆکاری ئەمــەش بگەڕێتــەوە
بــۆ ئــەوەی خوازیــار نەبــووە لــەو ماوەیــەدا کــە ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان دەســتیان بەســەر عێراقــدا گــرت ،بــە
ئاشــکرا لــەو واڵتــەدا کاربــکات .موهەندیــس و شــەیبانی
لــە ســاڵی  ،2003لەگــەڵ هاوڕێکانیــان لــە ڕێکخــراوی بــەدر
نەگەڕانــەوە بــۆ عێــراق .جــا بــە پاڵنــەری ئایدۆلۆجــی
بــوو بێــت ،یاخــود بەهــۆی مەترســی دەســتگیرکردنیان
بــە تۆمەتــی ئەنجامدانــی چاالکییــە نهێنییەکانیــان لــە
ڕابــردوودا .بەڵکــو ئــەوان کاریــان لەســەر بەدیهێنانــی کارە
لەپێشــینەکانی دوای جەنگەکــە کــرد ،وەک تۆڵەســەندنەوە
لــە «موجاهیدینــی خەلــق» (گرووپێکــی ئۆپۆزســیۆنی
ئێرانــی بــوو ،کــە لەالیــەن ســەدامەوە پاڵپشــتی دەکــران
و نێردرانــە ئێــران بــۆ لەناوبردنــی ئەندامانــی ڕێکخــراوی
بــەدر) و تۆڵەســەندنەوە لــەو فڕۆکەوانــە عێراقیانــەی
تاوانبــار بــوون بــە بۆردومانکردنــی ئەندامانــی ڕێکخــراوی
بــەدر و شــیعەکان.
موهەندیــس لــە هەڵبژاردنەکانــی کانونــی دووەمــی 2005دا
بــووە ئەندامێکــی ســەربەخۆ لــە ئەنجومەنــی نوێنەرانــدا،
لــەو کاتەشــەوە هەتــا ســاڵی  ،2007توانــی ناســنامەی
ڕاســتەقینەی خــۆی لــە ئەمەریــکا بشــارێتەوە .موهەندیــس
بەرپرســی پەیوەندیکــردن بــوو لەگــەڵ ســوپای قودســدا و
لــە مــاوەی کابینەکــەی ئیبراهیــم جەعفــەری لــە نێــوان
2006 -2005دا ،ڕاوێــژکاری ئەمنــی ســەرۆک وەزیرانیــش
بــوو .هــاوکات هێڵــی ســەرەکی پەیوەندیکــردن بــوو
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لەنێــوان چەکــدارە عێراقییــەکان و گــەورە ســەرکردەکانی
پاســداراندا ،وەک قاســم ســلێمانی .لــە پــاڵ موهەندیســدا،
کــە کەســێکی ســەربازی و سیاســەتمەداریش بــوو ،ئەبــو
مســتەفا شــەیبانی ،کــە بەتەمــەن لــە موهەندیــس بچوکتــر
بــوو ،فەرماندەیەکــی لۆجســتی بــوو ،ئەمــەش وایکردبــوو
لەالیــەن ئەمەریکییەکانــەوە بــە (تــۆڕی شــەیبانی)
ناوببرێــت.
هــاوکات بەپێــی وتــەی زۆرێــک لــە چاودێــرە شــارەزاکان،
موهەندیــس بــە دامەزرێنــەری زۆربــەی گرووپــە
چەکدارییــە شــیعەکانی دژ بــە هاوپەیمانیــی دادەنرێــت،
هــەر ئەویــش لــە میانــەی دوو ڕاپەڕینەکــەی ســاڵی ،2004
بــە نوێنەرایەتــی ســوپای قــودس ،پڕۆســەی چەکدارکردنــی
(ســوپای مەهــەدی) جێبەجێکــرد ،دواتریــش (عەســائیبی
ئەهلــی حــەق)ی لــە توندڕەوەکانــی ســوپای مەهــدی
پێکهێنــا .یەکێــک لــە کەســە نزیکــەکان لــە کەتائیبــی
حزبــواڵوە لــە چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ نووســەردا ،وتــی
«(ڕێکخــراوی بــەدر) کانــگای یەکــەم بــوو ....،دواتریــش
(ســوپای مەهــدی)» .بەپێــی ئــەم وتەیــەش هەریــەک
لــە (ڕێکخــراوی بــەدر) و (ســوپای مەهــدی) لەژێــر
سەرپەرشــتی و بەڕێوەبردنــی ســوپای قودســدا ،وەک
بنکەیەکــی ڕاکێشــانی ئەندامــی نــوێ لەنێــو تۆڕەکانــی
دژ بــە هاوپەیمانیــدا بەکارهاتــوون .واتــا بــە هەمــان
شــێوەی ئــەو ڕەوتــەی ڕێکخــراوی بــەدر لــە هەشــتاکانەوە
لەســەری دەڕوات.
دامەزراندنی کەتائیبی حزبواڵ
کەتائیبــی حزبــواڵ ،وەک ناوێکــی دیــار و هاوشــێوەی
(حزبــواڵ)ی لوبنانــی ،بــە پاڵنــەری چەنــد پەرەســەندنێک
بــە فەرمــی دامــەزرا .هــەروەک حەمــدی مالیــک دەڵێــت،
ســوپای قــودس هەوڵــی دامەزراندنــی تۆڕێکــی دا ،کــە
لــەڕووی کــردە چەکدارییەکانــەوە لــە ســوپای مەهــدی و
عەســائیبی ئەهلــی حــەق ڕێکخراوتــر و پارێزراوتــر بێــت.
شــایەنی باســە لــە مــاوەی نێــوان کانونــی یەکەمــی 2006
– ئەیلولــی  2007هێزێکــی نوێــی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانــی
ئەمەریــکا ،کۆمەڵێــک لــە ســەرکردەکانی ســوپای قــودس
و میلیشــیا شــیعە عێراقییەکانــی ســەر بــە ئێرانــی

دەســتگیر کــرد .لــە هەمــان ئــەو ماوەیەشــدا ،کاتێــک
ناســنامەی موهەندیــس ئاشــکرابوو ،کوەیــت لەســەر ئــەو
تاوانــە تیرۆریســتیانەی لــە 1983وە ئەنجامیــداون ،بەبــێ
ئامادەبوونــی خــۆی دادگایــی کــرد ،موهەندیــس لــە
عێــراق هــەاڵت .هــاوکات هێزەکانــی هاوپەیمانیــی لــە
نیســانی  ،2007برایەکــی شــەیبانیان دەســتگیرکرد .ویالیەتە
یەکگرتــووەکان لــە ئەیلولــی هەمــان ســاڵدا ،ئەبــو مســتەفا
شــەیبانیان خســتە نێــو لیســتی تیــرۆرەوە.
بازنــە تەســکە نوێیەکــەی (کەتائیبــی حزبــواڵ) لــەو
چەکدارانــە پێکهــات ،کــە بــە وردی لــە نێــو پێنــج
گرووپــدا هەڵبژێــردران ،ئەوانیــش( :لیــوای ئەبولفــەزل
عەبــاس)( ،کەتائیبــی کەربــەال)( ،کەتائیبــی زەیــد بــن
عەلــی)( ،کەتائیبــی عەلــی ئەکبــەر) و (کەتائیبــی ســەجاد).
پێــش ســاڵی  ،2007هەواڵگــری هاوپەیمانــان هەندێکجــار
بــە (ماڵــی پێنجەکــە) ئاماژەیــان بــۆ دەکــرد .هــاوکات
چەنــد میلیشــیایەکی بچوکتــری شیعەشــی دەگرتــەوە ،بــۆ
نمونــە (ســەرایا موختــار)( ،ســەرایا قەســاس)( ،ســەرایا 15
شــەعبان)( ،حەرەکــەی حزبــواڵ لــە عێــراق) و (حەرەکــەی
سەیدولشــوهەدا) .شــایەنی باســە موهەندیــس لــە ئێــران،
لــە ســەربازگەی ســوپای قــودس لــە شــاری کرماشــان،
کادرە ســەرەتاییەکانی بــە هــاوکاری مەشــقپێکەرانی
ســوپای قــودس و حزبــواڵی لوبنــان پێکهێنــا.
حزبــواڵ پێوەرێکــی نوێــی بــۆ پارێــزراوی چاالکییەکانــی
دانــا .بــە جۆرێــک پێــش کشــانەوەی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان لــە ســاڵی  ،2011ژمــارەی ئەندامەکانــی 400
کەســی تێنەدەپەڕانــد ،زۆربەشــیان لــە چەکــدارە کۆنەکانی
ڕێکخــراوی بــەدر بــوون ،کــە مــاڵ و ســامان و خێزانیــان
لــە ئێــران هەبــوو .هــاوکات توندڕەوەکانــی ڕەوتــی ســەدر
هاتنــە ڕیزەکانییــەوە .ئــەو کات هیــچ ئەندامێــک بەبــێ
ڕاســپاردە و گەرەنتــی ئەندامێکــی دیکــە نەیدەتوانــی بێتــە
نێــو ئــەو گرووپــەوە ،ئەمــەش جۆرێکــە لــە لێکۆڵینــەوە و
دڵنیابوونــەوە لــە ئەندامــەکان لــە ڕێگــەی تــۆڕە بنەماڵەیــی
و هۆزایەتییەکانــەوە.
لــە نێــوان ســااڵنی 2011-2007دا ،واتــا تــا ئەوکاتــەی
ئەمەریــکا لــە عێراقــدا مابــوو ،شــانە هێرشــبەرەکانی
کەتائیبــی حزبــواڵ چەندیــن هێرشــی پێشــکەوتووتر و
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کاراتــری بۆســەر هێزەکانــی هاوپەیمانــی ئەنجامــدا:
هێرشــی هــاوەن و موشــەک بۆســەر بنکەکانــی ئەمەریــکا،
دزەکردنــە نێــو سیســتمی ئاماژەیــی تایبــەت بــە فڕۆکــەی
()Predatorی ئەمەریکــی ،تەنانــەت بــە بۆمبــی چێنــدراو
لــە شــوێنی نیشــنتەوەی فڕۆکــە لــە میســان هێرشــیان
کــردە ســەر فڕۆکەیەکــی بەریتانی لە جــۆری (،)Hercules
لــە ئەنجامیشــدا ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە کانونــی
یەکەمــی 2009دا ،کەتائیبــی حزبــواڵ و موهەندیســی خســتە
لیســتی تیــرۆرەوە .ئەمــەش ئــەو بــاوەڕە بــاوەی پتەوتــر
کــرد ،کــە ئــەو دوانــە هاوتەریبــن .کەتائیبــی حزبــواڵ
هەتــا دەرچوونــی دواییــن ســەربازی ئەمەریکــی ،لــە
جێبەجێکردنــی دژایەتییــە چاالکەکانــی بــەردەوام بوو .ئەو
گرووپــە لــە حوزەیرانــی  ،2011لــە هەوڵێکــی ڕوونــدا بــۆ
گەرەنتیکردنــی کشــانەوەی ئەمەریــکا ،چەنــد هێرشــێکی
کــردە ســەر هێــزە ئەمەریکییــەکان ،لــە ئەنجامشــیدا 15
ســەربازی ئەمەریکــی گیانیــان لەدەســتدا.
سوریا و ڕێکخراوی داعش :پەرەسەندنی کەتائیبی حزبواڵ لە
ماوەی نێوان 2014-2012
کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق لــە کۆتایــی
ســاڵی  ،2011حزبــواڵی بــە بــێ ئــەرک هێشــتەوە .ئەگــەر
ســنوربڕانەش خــۆی نەدایەتــە پــاڵ ئــەوەی بــە میحــوەری
موقاوەمــە ناودەبرێــت( ،واتــا ئێــران ،حزبــواڵی لوبنانــی،
ڕژێمــی بەشــار ئەســەد لــە ســوریا و ئــەو میلیشــیا و
چەکدارانــەی پەیوەســتن بــەو الیەنانــەی پێشــووەوە و
لەالیــەن ئێرانــەوە پاڵپشــتی دەکرێــن) ،ئــەوا بوونی حزبواڵ
توشــی هەڕەشــە دەبــوو .حزبــواڵ لەگــەڵ مەشــقکردن بــە
چەکــدارە شــیعە بەحرەینــی و ســعودییەکان و دابینکردنــی
پێداویســتییە ســەربازییەکان بۆیــان ،بــەو مەبەســتەی
دژایەتــی حکومەتــی واڵتەکانیانــی پێبکــەن ،لەپــاڵ
گرووپەكانــی دیکــەی ســەر بــە ئێــران دەســتیوەردایە
جەنگــە ناوخۆییەکــەی ســوریاوە .لــەم واڵتــەی دوایــی،
بــوار لەبــەردەم موهەندیــس و کەتائیبــی حزبواڵدا ڕەخســا
تــا قــەرزی ئەســتۆی گرووپــە عێراقییــەکان بدەنــەوە بــە
ئێــران و حزبــواڵی لوبنانــی ،کــە هەردووکیــان بەهــۆی
نزیکبوونــەوەی دەســەاڵتەکەی ئەســەد لــە داڕمــان،

دووچــاری فشــاری تونــد ببوونــەوە.
هــەروەک ئەیمــەن تەمیمــی دەڵێــت ،ئــەو چەکدارانــەی
لــە عێراقــەوە گواســتراونەتەوە ،لــە ســەرەتادا لەژێــر ئااڵی
کیانێکــدا کاریــان دەکــرد ،کــە بــە (هێــزی حەیدەریــی)
ناودەبــرا و پێکهاتبــوو لــە چەنــد گرووپێکــی هێنــراو لــە
چەکــدارە عێراقییەکانــی ســەر بــە (کەتائیبــی حزبــواڵ)،
(کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا) و (عەســائیبی ئەهلــی حەق).
پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆش لــە نێــوان هێــزی حەیدەریــی
و پاســدارانی ئێرانیــدا هەبــوو .بــە پێچەوانــەی (لیــوای
ئەبولفــەزل عەبــاس)ەوە ،ســنوری چاالکییەکانــی هێــزی
حەیــدەری لــە نــاو ســوریادا فراونتــر بــوو ،بــە جۆرێــک
ســنوری دیمەشــقی تێپەڕاندبــوو (بــۆ نمونــە دەگەیشــتە

حزبواڵ تۆڕێک لە هەژموونی شاراوە
بەڕێوەدەبات ،کە لەسەر کارکردنی
نهێنی ،هاوبەشی ،گێچەڵ و تۆقاندن
وەستاوە ،ئەمەش الیەنێکی گرنگی
شاراوەی حزبواڵیە

حەلــەب).
ئــەو یەکــە عێراقیانــەی لــە ســوریا لەنێــو هێــزی
حەیدەریــدا باشــترین چاالکیــان هەبــوو ،بریتیبــوون لــە
کەتائیبــی حزبــواڵ ،حزبــواڵی نوجەبــا ،پــڕۆژە نوێیەکــەی
ئەبــو مســتەفا شــەیبانی و کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا.
هــاوکات ڕاپۆرتــەکان ئەوەیــان دەرخســت ،کــە یەکەکانــی
(ڕێکخــراوی بــەدر) و (عەســائیبی ئەهلــی حــەق) ،کــە
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نێردرابوونــە ســوریا ،لــە ئەنجامدانــی شــااڵوەکاندا ڕۆڵێکــی
کەمتریــان هەبــووە .کاری پراکتیکیــش لە ســوریادا ،وایکرد
کەتائیبــی حزبــواڵ و بزووتنــەوەی نوجەبــا و کەتائیبــی
سەیدولشــوهەدا بێنــە ڕیــزی پێشــەوەی گرووپــەكان.
لەڕاســتیدا بوونــی هێزێکــی گەورەتــری شــەڕکەر لــە
ســوریادا پێویســت بــوو ،ئەمــەش بــووە یەکێــک لــە
پاڵنەرەکانــی فراوانبوونــی کەتائیبــی حزبــواڵ ،بــە جۆرێــک
لــەو کاتــەی لــە ســاڵی 2011دا  400ئەندامــی هەبــوو ،لــە
ســاڵی  2013ئەندامەکانــی تەنهــا لــە ســوریادا گەیشــتە 2500
ئەنــدام .ســەرەڕای ئــەوەش لــەو واڵتــەدا ژمارەیەکــی زۆر
گەنجــی ســوری شــیعە مەزهەبــی لــە ناوچــە هەڕەشــە
لەســەرەکانی وەک (فۆعــە و کەفریــا)ی ســەر بــە پارێــزگای
ئیدلــەب پەلکێــش کــردە نێــو ڕیزەکانــی خۆیــەوە.
بەپێــی ئــەو چاوپێکەوتنــەی ئەیمــەن تەمیمــی لەگــەڵ
یەکێــک لــە چەکــدارە ســورییەکانی کەتائیبــی حزبــواڵدا
ئەنجامــی داوە ،لقــی گرووپەکــە لــە ســوریا نــاوی
(کەتائیبــی حزبــواڵ -بــەرەی ســوریا) بــووە .چەکدارەکانــی
گرووپەکــەش لــە ســااڵنی دواتــردا بــە ئاســانی ماوەیــەک
دەچوونــە پــاڵ یەکەکانــی (کەتائیبــی حزبــواڵ) لــە ســوریا،
ماوەیەکــی دیکــەش دەخرانــە نێــو فیرقــە (روحــواڵ)ی
ســەر بــە ســوپای پاســداران لــە ســوریا .شــایەنی باســە
ژمــارەی کوژراوانــی حزبــواڵ لــە ســوریادا زۆر زیاتربــوون
لــەو زیانانــەی لــە ڕابــردوودا لەســەر دەســتی هێزەکانــی
ئەمەریــکا لــە عێــراق بــەر شــانە نووســتووەکانی کەوتبــوو.
دەرکەوتنی موهەندیس لە میانەی جەنگی دژ بە ڕێکخراوی
داعشدا
موهەندیــس لــە عێــراق ،خــەون و خواســتی ناوخۆیــی بــۆ
قۆناغــی داهاتــووی کەتائیبــی حزبــواڵ هەبــوو .کاتێکیــش
هەژموونــی ئەمەریــکا لــە ســاڵی  2010بــەرەو کەمبوونــەوە
چــوو ،موهەندیــس گەڕایــەوە بــۆ عێــراق و خــۆی لــە
ناوچــەی ســەوزی بەغــدا قایمکــرد و پەیوەندییەکــی زۆر
پتــەوی لەگــەڵ نــوری مالیکــی ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو
کاتــەدا دروســتکرد .مالیکــی لەگــەڵ تێکچوونــی دۆخــی
ئەمنــی لــە ســاڵەکانی  2012و  2013بــۆ پتەوکردنــی
هێــزی خــۆی پشــتی بــە گرووپەکانــی (کەتائیبــی حزبــواڵ،

عەســائیبی ئەهلــی حــەق ،کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا،
بزووتنــەوەی نوجەبــا ،کەتائیبــی ئیمــام عەلــی و کەتائیبــی
جوندلئیمــام) بەســت .موهەندیــس دەســتیکرد بەهەوڵــدان
بــۆ بەدەســتهێنانی پشــتگیری مالیکــی بــۆ پێکهێنانــی
هێزێکــی نــوێ بەناوی (ســەرایا دیفاع شــەعبی) ،بەجۆرێک
لەالیــەن دەوڵەتــەوە پاڵپشــتی بکرێــت و لــە ڕیــزی هێــزە
چەکدارەکانــدا لەژێــر فەرماندەیــی ســەرۆک وەزیرانــدا کار
بکــەن .لــەو ماوەیەشــدا ژمــارەی چەکدارەکانــی کەتائیبــی
حزبــواڵ لــە عێــراق گەیشــتە نزیکــەی  750کــەس (دوای
ئــەوەی لــە ســاڵی 2011دا 400 ،ئەندامــی هەبــوو).
ئایەتوڵــا عەلــی سیســتانی لــە 13ی حوزەیرانــی 2014دا

حزبواڵ زۆر کارایانە ناسنامەی
سەرکردەکانی دەشارێتە ،تەنها
ڕێگە بە دەرکەوتنی ناسنامەی
ئەو بەرپرسانەی دەدات ،کە
چی تر ڕۆڵیکی هەستیاریان
نەماوە

فەتــوای جیهــادی دژی ڕێکخــراوی داعــش ڕاگەیانــد.
موهەندیــس بەپەلــە ئــەو هەلــەی بــۆ گەرەنتیکردنــی
پاڵپشــتی حکومــەت بــۆ هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی
قۆســتەوە .ئەبــو مەهــدی موهەندیــس لەبــەر ئــەوەی
کارەکتەرێکــی سیاســی کارابــوو ،لەالیــەن قاســم ســلێمانی
فەرمانــدەی ســوپای قــودس پاڵپشــتییەکی زۆر دەکــرا،
دەســتبەجێ هەژموونــی بەســەر هێزەکانــی حەشــدی
شــەعبیدا ســەپاند ،بــەو پێیــەی ســەرۆکی جێبەجێــکار
(ســەرۆکی ئەنجومەنــی کارگێــڕی)ی ئــەو هێــزە و جێگــری
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سەرۆکەکەشــی بــوو ،ئەمــەش تاڕادەیــەک هاوشــێوەی ئــەو
ڕۆڵەبــوو ،کــە موهەندیــس لــە (ســوپای بــەدر)دا دەیبینی،
واتــا ئــەو کاتــەی جێگــری ســەرۆکی ئــەو ڕێکخــراوە بــوو
 بــەاڵم لــە ڕاســتیدا فەرمانــدەی کــردە چەکدارییەکانــیڕێکخراوەکــە بــوو .-موهەندیــس لــە نێــو هێزەکانــی
حەشــدی شــەعبیدا دەســتی بەســەر بەشــی زۆری ســتافی
ئــەو هێــزە ،فەرمانــی کــردە چەکدارییــەکان ،یەکــە
چەکــدارەکان و توانــا ســەربازییەکان (موشــەک ،چەکــی
دژە تانــک ،گرووپــە ئەندازیــاری و هەواڵگرییــەکان)دا
گرتبــوو .وەک لــە بەشــەکانی داهاتووشــدا بۆمــان ڕوون
دەبێتــەوە ،موهەندیــس کەتائیبــی حزبــواڵی وەک تۆڕێکــی
هەژموونگرتــن دامەزرانــد و لــە ڕۆڵــە زۆر هەســتیارەکانی
حەشــدی شــەعبیدا متمانــەی بــەو هێــزە دەکــرد.
لەگــەڵ پێکهێنانــی لیواکانــی ( 46 ،45و )47ی حەشــدی
شــەعبیدا (کــە تێکــڕای ئەندامەکانیــان دەگەیشــتە 7500
چەکــدار) هێــزی چەکــداری حزبــواڵ فراوانبوونێکــی
گــەورەی بەخۆیــەوە بینــی .بەجۆرێــک بــە هێــزی
(کەتائیبــی حزبــواڵ -بــەرەی ســوریا)ەوە ،کــە 2500
ئەندامــی هەبــوو ،تێکــڕای ئەندامەکانــی گەیشــتە 10.000
ئەنــدام .ئــەم فراوانبوونــە زۆر و لــە ناکاوە ،بــۆ یەکەمجار
حزبــواڵی کــردە هێزێکــی ناســراوی خــاوەن جەماوەرێکــی
ڕاســتەقینە .بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ژمارەیەکــی زۆر
لــە کاروانــی یەکەمــی چەکــدارە نوێیــەکان ،لــە ســایەی
ئــەو بێســەروبەرییەی لــە ئەنجامــی فەتواکــەی ســاڵی
 2014هاتبــووە ئــاراوە ،هێشــتا هیــچ شــتێکی ئەوتۆیــان
دەربــارەی سروشــتی ئــەو گرووپــە نەدەزانــی .هــاوکات
چەکــدارەکان لــە بنکەکانــی ،وەک تاجــی و ســامەڕا،
بەشــێوازێکی هەڕەمەکــی بەســەر یەکەکانــی حەشــدی
شــەعبیدا دابــەش دەکــران.
بەپێــی ئــەوەی لــەم دوواییــەدا توێــژەر حەمــدی مالیــک
ئاشــکرای کــرد ،ئــەو فــراوان بوونــە وایکــرد پلەبەنــدی
ئەندامــەکان لەنێــو حزبــواڵدا بەشــێوەیەکی باشــتر
ڕێکبخرێــت .ئەوەبــوو ســەرکردە پلــە بــااڵکان نازنــاوی
(خــاڵ ،یاخــود خاڵە)یــان وەرگرت .موهەندیــس نازناوێکی
جیــاوازی هەبــوو ،ئەویــش (پیــر) بــوو .بازنــەی تەســکی
جێبەجێــکاری متمانــەداری کــردە چەکدارییەکانیــش

لــە نێــو حزبــواڵدا ،پێکهاتبــوو لــە کۆمەڵێــک ڕێبــەر،
کــە نازنــاوی (مامۆســتا)یان هەبــوو .ئــەو ئەندامانەشــی
نازنــاوی (الشــەکان)یان دراوەتــێ ،لەژێــر چاودێــری
ڕێبەرەکانــدان ،هەندێــک زانیاریشــیان لەســەر شــێوازی
کارکردنــی حزبــواڵ هەیــە .بــەاڵم زۆرینــەی ئەندامەکانــی
ئەمــڕۆی کەتائیبــی حزبــواڵ ،کــە پێیــان دەوترێــت
(ژمــارەکان) ،هیــچ زانیارییەکیــان پێنادرێــت ،تەنانــەت
نــاوی ڕاســتەقینەی ســەرکردە ڕاســتەوخۆکانی خۆشــیان
نازانــن .ئەمانــە کۆمەڵێــک ئەندامــی نوێــی ئــەو گرووپەن،
کــە چوارچێــوە گەورەکــەی ئــەو هێــزە پێکدەهێنــن،
تاڕادەیــەک جیاوازیشــن لەچــاو ئــەو بازنــە بچوکــەی پێــش
ســاڵی  ،2014لــە نێــو ئــەو گرووپــەدا بــوون.
پەیوەندییە گۆڕاوەکانی موهەندیس بە کەتائیبی حزبواڵوە
جەنگــی دژ بــە ڕێکخــراوی داعــش بــۆ موهەندیــس
گۆرانــکاری گرنگــی تێــدا بــوو ،کــە مەودایەکــی لــە نێــوان
ئــەو ســەرکردەیە و کەتائیبــی حزبــواڵدا دروســتکرد.
ڕێکخســتنی کار و بەڕێوەبردنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە
میلیشــیاکان لــە ڕێگــەی هێــزی حەشــدی شــەعبییەوە،
کات و گرنگیپێدانەکانــی موهەندیســی بەشــێوەیەکی
بــەردوام داگیرکــرد .ئــەو ســەرکردەیە بــۆ یەکەمجــار،
پەیوەندییەکــی پتــەوی لەگــەڵ ســەکردە دیارەکانی ســوپادا
دروســتکرد ،وەک فەریــق ڕوکــن عەبدولئەمیــر یــارەاڵ.
هــاوکات موهەندیــس کاتــی زۆری بــۆ بەهێزکردنــی
پەیوەندییــەکان لەگــەڵ تورکمانــە شــیعەکان و فەیلییەکانــی
باکــووری عێــراق تەرخــان کــرد ،هەروەهــا لەگــەڵ ئێزیدی
و شــەبەک و کاکەییەکانــدا ،کــە یەکێــک بــوون لــەو
پێکهاتانــەی زۆرتریــن هەڕەشــەی ڕێکخــراوی داعشــیان
لەســەر بــوو .لەهەمــان کاتــدا هەوڵــی زۆریــدا بــۆ
دروســتکردنی پەیوەنــدی نــوێ لەگــەڵ هــۆزە ســوننەکانی
باکــوور و خۆئــاوای عێراقــدا ،بەتایبــەت کەســە خــاوەن
هەژموونەکانــی ،وەک پارێــزگاری پێشــووی ســەاڵحەدین
ئەحمــەد جبــوری (کــە بــە ئەبــو مــازن ناســراوە) ،مشــعان
جبــوری ،خەمیــس خەنجــەر و بنەماڵــەی کەربولــی لــە
ئەنبــار.
شــایەنی باســە موهەندیــس ئــەو پەیوەندیانــەی بــۆ
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ســوپای قــودس بونیادنــا ،نــەک بــۆ کەتائیبــی حزبــواڵ.
پەیوەندییەکانیــش لەگــەڵ ســوننە و کەمینەکانــی
باکــووری عێراقــدا بەشــێوەیەکی هاوبــەش لەالیــەن
موهەندیــس و کۆمەڵێــک لــە ئەفســەرەکانی ســوپای
قــودس بەڕێوەدەبــرا ،کــە دیارترینیــان باڵیــۆزی ئێــران لــە
بەغــدا ئیــرەج مەســجیدی و عەقیــد عەلــی ئیقبالپــور،
چاودێــری باکــووری عێــراق لــە ســوپای قــودس بــوون.
بــە هەمــان شــێوە متمانەپێکراوەکانــی موهەندیــس،
واتــا هــەردوو ســەرکردەی تورکمــان ،ئەبــو ڕەزا یەڵمــاز
نەجــار و محەممــەد مەهــدی بەیاتــی ،ئەوەنــدەی لــە
موهەندیســەوە نزیکبــوون ،ئەوەنــدە لــە ســەرکردەکانی
خۆیانــەوە لــە ڕێکخــراوی بــەدر نزیــک نەبــوون ،بێگومــان
ئەمــەش بۆ پاراســتنی بەرژەوەندییــە تایبەتەکانی (کەتائیبی
حزبــواڵ) نەبــوو .ئــەم نمونانــەش بۆمــان ڕووندەکەنــەوە،
کــە چــۆن موهەندیــس لــەو کاتــەوەی جەنــگ دژی داعــش
هێوربــووەوە ،هاوپەیمانییــە بنەڕەتییەکــەی خــۆی لەگــەڵ
کەتائیبــی حزبــواڵدا تێپەڕانــد .لــەو چوارچێوەیەشــدا
بەرپرســێکی عێراقــی کــە شــارەزاییەکی ڕاســتەوخۆی
لــە کەتائیبــی حزبــواڵدا هەیــە ،بــە نووســەری ڕاگەیانــد
«موهەندیــس لەنێــو پەیکەربەندی ســەرکردەکانی کەتائیبی
حزبــواڵدا نەبــوو .بــەاڵم سەرپەرشــتیی ئــەو هێــزەی
دەکــرد و هەتــا کوژرانیشــی لــەو کارەدا بــەردەوام بــوو.
هەرچەنــدە سەرپەرشــتیاری ڕاســتەوخۆی کەتائیبــی حزبواڵ
بــوو لــە عێــراق ،بــەاڵم ئــەو ســەرکردەی ڕاســتەقینەی
گشــت میلیشــیا عێراقییەکانــی ســەر بــە ئێــران بــوو.
بڕیارەکانیشــی نــەک بــە تەنهــا بەســەر حزبــواڵی عێراقیــدا،
بەڵکــو بەســەر هەمــوو میلیشــیاکاندا دەســەپێنرا».
ئەبومەهــدی موهەندیــس دوای ئــەوەی لــە کۆتایــی ســاڵی
 2017بەخێرایــی لــە کاروبــاری ســەربازی دوورکەوتــەوە،
لــە دوای هەڵبژاردنەکانــی حوزەیرانــی  2018ســەرقاڵی
پێکهێنانــی حکومەتــی نوێــی عێراقــی بــوو .بەجۆرێــک
بــەوردی پشــکنینی بــۆ پاڵێوراوەکانــی پۆســتی ســەرۆک
کۆمــار و ســەرۆک وەزیــران دەکــرد ،ئــەم کارەشــی
وەک پڕۆســەی دروســتکردنی حکومەتێکــی نــوێ وابــوو.
موهەندیــس یەکێــک بــوو لــەو دوو کەســایەتییە دیــارەی
بــە شــێوەیەکی ڕۆژانــە کاریگەریــان بەســەر ســەرۆک

وەزیرانــە الوازەکــەی عێراقــەوە هەبــوو ،واتــا عــادل
عەبدولمەهــدی ،کەســایەتییەکەی دیکەشــیان ئەبــو جیهــاد
(محەممــەد هاشــمی) بــوو ،کــە بەرپرســی نووســینگەی
ســەرۆک وەزیــران بــوو .عەبدولمەهــدی زۆر بــە
موهەندیــس کاریگــەر بــوو ،هــاوکات خۆشیدەویســت و
پێیوابــوو ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ســتەمیان لێکــردووە
کاتێــک ســزایان داوە بەهــۆی چاالکییەکانییــەوە لــە کوەیت
لــە ســەردەمی ســەدامدا.
موهەندیــس بــە کۆتاییهاتنــی جەنگــی دژ بــە داعــش،
دەســتیکرد بــە پەرەپێدانــی ئامــڕازەکان بــۆ بــەزۆر
ســەپاندنی پڕۆســەی ئاوێتەکردنــی میلیشــیا پەرتبــووەکان.
موهەندیــس دەربــارەی هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی
پێیوابــوو پێویســتە بکرێتــە چەنــد یەکەیەکــی بچوکتــر و
بەهێزتــر ،هەندێــک گرووپیــش جیابکرێنــەوە ،تــا خەریکی
چاالکییــە نێودەوڵەتییــەکان بــن ،بــەو مەبەســتەی پاڵپشــتی
میحــوەری مقاوەمــە بکــەن.
هــاوکات ســوپای قــودس و ئەبــو مەهــدی موهەندیــس،
بــەردەوام متمانەیــان بە کەســە بەکرێگیراوەکانــی کەتائیبی
حزبــواڵ دەکــرد و ئەرکە ســەرەکییەکانیان پێدەســپاردن .بۆ
نمونــە ئەرکــی هاوکاریکردنــی هەواڵگــری بــۆ هەڵمەتــی
ســەرکوتکردنی ناڕەزاییەکانــی عێــراق لــە تشــرینی یەکەمی
 ،2019هەروەهــا هێرشــی فڕۆکــە بێفڕۆکەوانــەکان بۆســەر
ســعودیە لــە ئایــاری  2019کــە حزبــواڵ لــە ناوخــۆی
عێراقــەوە ئاســانکاری بــۆ دەکــرد .بەهەمــان شــێوە
حزبــواڵ ئەرکــی پاراســتنی فڕۆکەخانــەی (زەبــاع)ی  -لــە
خۆرئــاوای شــارەدێی ڕەشــاد ،بــەدوری  35کیلۆمەتــر لــە
باشــووری خۆرئــاوای شــاری کەرکــوک -گرتەئەســتۆ ،کــە
پاســداران بەکاریهێنــا بــۆ نــاردن و گەڕاندنــەوەی فڕۆکــەی
بێفڕۆکەوانــی چاودێــری ،تــا ئامانجەکانــی ئــەو بۆردومانــە
موشــەکییە دیاریبــکات ،کــە ئێــران لــە 8ی ئەیلولــی 2018
بۆســەر بنکــەی (پارتــی دیموکراتــی کوردســتانی ئێــران)
لــە کۆیــە ئەنجامیــدا و  14کەســی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی
کــردە قوربانــی و  42كەســی دیکــەش برینــدار بــوون.
کاتێکیــش تانکێکــی ئەمەریکــی لە جــۆری ()Abrams 1-M
هەڵوەشــێنرا و چەنــد پارچەیەکــی لــە تشــرینی دووەمــی
 2017نێــردرا بــۆ ئێــران ،کەتائیبــی حزبــواڵ پارێــزگاری
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لــەو شــارەزا ئێرانیانــە کــرد ،کــە ئــەو کردەیەیــان لــە
(ســەربازگەی ســەعد) لــە بەعقوبــەی ســەر بــە پارێــزگای
دیالــە جێبەجێکــرد.
کەتائیبی حزبواڵ دوای ساڵی  ،2017جارێکی دیکە بەرگری
دەکاتەوە
لــە ســەرەتای دەســتپێکردنەوەی ئۆپەراســیۆنەکانی
ئەمەریــکاوە لــە عێــراق لەســاڵی  ،2014کەتائیبــی حزبــواڵ
ســوربوو لەســەر ئــەوەی ئامادەبوونــی هەبێــت تــا
شــوێن ئــەو هێزانــە بکەوێــت و لــە هەمــوو جێگایــەک
(جگــە لــە هەرێمــی کوردســتان) چاودێریــان بــکات.
ئــەم چاودێریکردنــەش وایکــرد لــە کۆتاییەکانــی 2017
هەوڵێکــی کارا بــۆ دەرکردنــی هێزەکانــی ئەمەریــکا
لــە عێــراق بدرێــت ،واتــا لــەو کاتــەوەی ڕێکخــراوی
داعــش لــە عێــراق شکســتی هێنــا و بوونــی ئەمەریــکا
بــۆ پاڵپشــتیکردنی ئۆپەراســیۆنە چەکدارییــە ســەرەکییەکان
پێویســت نەمــا .ئیســرائیلیش لــەالی خۆیــەوە لــە ســااڵنی
 2019 ،2018و  2020لــە ســوریا چەنــد گورزێکــی لــە حزبــواڵ
وەشــاند .هــاوکات ئیســرائیل لــە ســاڵی  2019یەکەکانــی
گواســتنەوەی موشــەکی حزبــواڵی لــە عێراقــدا کــردە
ئامانــج .بــەم شــێوەیەش لــە ناوەڕاســتی ســاڵی 2019ەوە
هەریــەک لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ئیســرائیل چاویان
خستەســەر کەتائیبــی حزبــواڵ ،چونکــە بــە دووژمنــی
ســەرەکی خۆیــان لــە عێــراق تەماشــایان دەکــرد .لەهەمــان
کاتیشــدا حزبــواڵ پێیوابــوو ،باڵیۆزخانــەی ئەمەریــکا لــە
بەغــدا هێــزی بزوێنــەری ناڕەزاییەکانــی تشــرینی یەکەمــی
 2019بــوو ،پێشــیوابوو هــەر ئــەو واڵتــە لەپشــت ئــەو
ڕاگەیاندنەوەیــە ،کــە بــە (ســوپای ئەلیکترۆنــی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان) نــاوی دەبــرد.
بەپێــی ئاماژەکانیــش حزبــواڵ خــۆی ئامــادە کردبــوو
کــە لــە تشــرینی یەکەمــی 2019ەوە لــە نــاو عێراقــدا بــە
تونــدی بــەڕووی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا بوەســتێتەوە.
لــە نمونــەی ئــەو ئاماژانــەش ،حزبــواڵ نزیکــەی چــوار
بارهەڵگــر ،کــە موشــەکی نائاڕاســتە (عەیــاری 107،122و
240ملــم)ی لەســەر بــوو ،سیســتمی گەڕۆکــی بەرگــری
ئاســمانی و  70چەکــی لــە ئێرانــەوە بــە ســنوری ئێــران-

عێراقــدا بەدەســت گەیشــت .هــاوکات ئــەو هێرشــە
موشــەکییەی لــە 7ی تشــرینی دووەمــی  2019کرایــە ســەر
هێزەکانــی ئەمەریــکا ،هەروەهــا کوژرانــی هاوواڵتییــە
ئەمەریکییەکــەش لــە 27ی کانونــی یەکەمــی  2019لەالیــەن
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــەوە درایــە پــاڵ حزبــواڵ .بۆیــە
ئەمەریــکا لــە 29ی کانونــی یەکەمــی  2019هێرشــی
کــردە ســەر کەتائیبــی حزبــواڵ لــە ســوریا و عێــراق،
لــە ئەنجامیشــدا  25ئەندامــی ئــەو هێــزە کــوژران و 50
كەســی دیکــە برینــدار بــوون ،لەنێویشــیاندا  4ســەرکردەی
ئاســت ناوەنــد هەبــوون .ئەمەریــکا پێیوابــوو ،هێرشــی
ســەر باڵیۆزخانــەی واڵتەکــەی لــە بەغــدا لــە  /31کانونــی
یەکــەم 2019/تۆڵەســەندنەوەی موهەندیــس و کەتائیبــی
حزبــواڵ بــوو لــە بەرامبــەر ئــەو هێرشــەی پێشــوودا،
ئــەوەش یەکێــک بــوو لــەو پاڵنەرانــەی وایکــرد ئەمەریــکا
بڕیــاری کوشــتنی ئەبــو مەهــدی موهەندیــس و قاســم
ســلێمانی بــدات.
بەشی دووەم :کەتائیبی حزبواڵ لەدوای کوژرانی ئەبو
مەهدی موهەندیس
هەتــا ئــەم دواییــە بــە ئەســتەم دەتوانــرا هێــزی
موهەندیــس و هێــزی حزبــواڵ لەیــەک جــودا بکرێنــەوە.
بۆیــە کوژرانــی موهەندیــس و ســەرۆکەکەی ،واتــا قاســم
ســلێمانی ،لــە /3کانونــی دووەم 2020/بــۆ یەکەمجــار بــۆی
ئاشــکرا کردیــن ،حزبــواڵ چــۆن بەبــێ ســوودوەرگرتن لــە
کارامەییــە سیاســییە گەورەکانــی موهەندیــس کار دەکات.
هــاوکات حزبــواڵ بــە ئاشــکرا لــە نێــو ئــەو ســەرکردەی
گرووپانــەدا خــۆی دەرنەخســت ،کــە دەســتبەجێ چوونــە
ئێــران ،تــا چاویــان بــە عەمیــد ئیســماعیل قائانــی
فەرمانــدەی نوێــی ســوپای قــودس بکەوێــت و خۆیــان
لەپاڵیــدا حەشــار بــدەن .لــە نێــو گشــت گرووپەکانیشــدا،
حزبــواڵ لێــدوان و پەیامــی ئاشــکرای زۆر زبــری هەبــوو،
بەجۆرێــک وەک زۆربــەی میلیشــیاکانی دیکــە خــۆی
حەشــارنەدا .ئــەو گرووپــە لــەدوای هێرشــەکەی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان لــە /29کانونــی یەکــەم 2019/و بەتایبــەت
دوای کوژرانــی موهەندیــس ،مکوڕانــە بــۆ دوو ئامانــج
هەوڵیــدا ،ئەوانیــش دەرکردنــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
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لــە عێــراق و ڕێگــری لــە گەیشــتنی سیاســەتمەدارێکی
بەهێــزی ســەر بــە واڵتانــی خۆرئــاوا بــە پۆســتی ســەرۆک
وەزیرانــی عێــراق.
دەرکردنی هێزەکانی ئەمەریکا
حزبــواڵ پێــش ســاڵی  2011و دوای ســاڵی  2017بــەردەوام و
بــە ئاشــکراییەکی زیاتــرەوە داوای دەرکردنــی هێزەکانــی
ئەمەریــکای لــە عێــراق دەکــرد .تەنانــەت پێــش کوژرانــی
موهەندیــس ئــەو گرووپــە هەڵمەتێکــی فراوانــی پەیــام
و هەڕەشــەکردنی ئاشــکرای ئاڕاســتەی نوێنەرەکانــی
پەرلەمانــی عێــراق دەکــرد ،بــەو مەبەســتەی فشــاریان
لێبــکات تــا دەنــگ بــە دەرکردنــی هێزەکانــی ئەمەریــکا

موهەندیس بە
دامەزرێنەری زۆربەی
گرووپە چەکدارییە
شیعەکانی دژ بە
هاوپەیامنیی دادەنرێت

لــە عێــراق بــدەن .زۆر کاری تۆقاندنیــش ئەنجامــدرا
پێــش پڕۆســەی دەنگدانەکــەی ئەنجومەنــی نوێنــەران
لــە /5کانونــی دووەم 2020 /بــۆ دەرکردنــی هێزەکانــی
ئەمەریــکا ،کــە بەهــۆی تەواونەبوونی نیســابی یاســاییەوە،
هیــچ کاریگەرییەکــی یاســایی دروســتنەکرد .ویالیەتــە
یەکگرتووەکانیــش ئــەم هەواڵنــەی دایــە پــاڵ یەکێــک لــە
ســەرکردەکانی حزبــواڵ ،ئەویــش عەدنــان محەمــەداوی

بــوو (کــە لــە زانیارییەکانــی ئەمەریــکادا ،بــە شــێخ
عەدنــان حەمیــداوی ئامــاژەی بــۆ دەکرێــت) .هەروەهــا
ئــەو گرووپــە گردبوونەوەکانــی دژی بوونــی ئەمەریــکا
لــە عێــراق ڕێکدەخســت ،چەندیــن جاریــش ســەرکۆنەی
گرووپەکانــی دیکــەی دەکــرد ،بەهــۆی ئــەوەی هەڵوێســتی
ترســنۆکانەیان بەرامبــەر دەرکردنــی هێزەکانــی ئەمەریــکا
هەبــوو .لــەو چوارچێوەیەشــدا ،حزبــواڵ لــە ســەرەتای
ئــازار 2020/هۆشــداری دایــە عێراقییــەکان ،کــە لــە دوای
/15ئــازاری ئــەو ســاڵەوە ،مــاوەی زیاتــر لــە 1500م دوور
بــن لــە بارەگاکانــی هاوپەیمانانــەوە ،ئەگەرنــا دووچــاری
مەترســی هێرشــەکانی حزبــواڵ دەبنــەوە.

حزبواڵ ئیمپراتۆرییەکی
ڕاگەیاندنی ڕاستەقینەشی
هەیە ،کە بەڕاوێژ و پاڵپشتیی
هونەریی حزبواڵی لوبنانی
دامەزراوە

لــە ڕاســتیدا حزبــواڵ دەربــارەی ئــەو هێرشــانەی ئەنجامیان
دەدات ،بێدەنگییەکــی زیاتــری گرتووەتەبــەر .چونکــە
بەپرســیارێتی خــۆی لــە هیــچ هێرشــێک بۆســەر ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان دەرنەخســتووە ،ســوریش بــووە لەســەر
ڕەتکردنــەوەی النــی کــەم یەکێــک لــە هێرشــەکان ،ئەویش
هێرشــە موشــەکییەکەی ســەر (ســەربازگەی تاجــی) بــوو،
کــە لــە /11ئــازار 2020 /ئەنجامــدرا و بــووە هــۆی کوژرانــی
دوو ســەربازی ئەمەریکــی و یەکێکــی بەریتانــی .بێگومــان
هەندێــک لــەو  57هێرشــە موشەکییەشــی لــە مــاوەی نــۆ
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مانگــی ســەرەتای ســاڵی  2020کراوەتــە ســەر هێزەکانــی
ئەمەریــکا و هاوپەیمانــان ،لەالیــەن کەتائیبــی حزبــواڵوە
جێبەجێکــراون ،هەرچەنــدە الیەنــی جێبەجێکاریــان تــا
ئێســتا ناڕوونــە .حکومەتــی عێراقیــش لــە  /25حوزەیــران/
 2020لــە پێگەیەکــی ناوچــەی (ئەلبوعیســە)ی باشــووری
بەغــدا  14ئەندامــی حزبــواڵی دەســتگیرکرد ،کــە یەکێکیــان
لەڕێــگای بەڵگــە بایۆمەترییەکانــەوە ،بــە بەشــداری لــە
هێرشــێکی موشــەکی دیارینەکــراو تۆمەتبــار کــرا.
هــاوکات ڕادەی تێوەگالنــی حزبــواڵ لــە شەســت و شــەش
تەقینــەوەی بۆمبــی چێنــدراو لــە قــەراغ شــەقامەکاندا لــە
مــاوەی نــۆ مانگــی ســەرەتای  2020تــا ئێســتا نەزانــراوە،
وەک ئــەو بۆمبــەی کاروانێکــی ئەمەریکییەکانــی کــردە
ئامانــج ،یاخــود ئــەوەی کاروانــی هاوپەیمانانــی پێــکا ،یــا
ســێ هێرشــەکەی ســەر ئۆتۆمبێلــە دیپلۆماســییەکان لــە
هەمــان مــاوەدا.
پێدەچێــت کەتائیبــی حزبــواڵ بەنــاوی نوێــوە بەرپرســیارێتی
هێرشــەکان بگرێتــە ئەســتۆ .بــۆ ئــەم مەبەســتەش
گرووپــی وەهمــی دروســتدەکات و بەنــاوی ئــەو
گرووپانــەوە بەرپرســیارێتی هێرشــەکان هەڵدەگرێــت .بــەم
شــێوەیەش ڕۆڵــی کەتائیبــی حزبــواڵ لــەو دەســتدرێژیانەدا
دەشــاردرێتەوە و دەشــتوانێت وەک بەشــێک لــە
هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی بمێنێتــەوە و خــۆی لــە
ڕەخنــە سیاســییەکان بــەدوور بگرێــت ،لــە ئەنجامیشــدا
دەتوانێــت ســەقامگیری عێــراق زیاتــر بشــێوێنێت .شــایەنی
باســە کارکــردن لــە پشــتی نــاوە نوێیەکانــەوە شــێوازێکە
بــۆ نانــەوەی پشــێوی ،لــە واڵتێکــی وەک بەحرەینیشــدا
ســەرکەوتنێکی باشــی بەدیهێنــا .دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم
ڕەوتــە لــە عێــراق لــە ئایــار 2019/دەســتیپێکرد ،ئەمــەش
ئــەو کاتــەی دامەزراندنــی (جەبهــەی ســوار ئەحــرار)ی دژ
بــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لــە ڕێــگای باڵوکردنــەوەی
گرتــە ڤیدیۆییەکــەوە ڕاگەیەنــدرا ،ئــەم گرووپــەش وا
خــۆی دەرخســت ،کــە لــەو ئەندامانــە پێکهاتــووە ،کــە
لــە (عەســائیبی ئەهلــی حــەق ،ســەرایا عاشــورا ،ســەرایا
خۆراســانی ،کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا ،لیــوای تەفــوف،
کەتائیبــی جوندولئیمــام ،ڕێکخــراوی بــەدر ،کەتائیبــی
حزبــواڵ ،کەتائیبــی ئیمــام عەلــی و ســەرایا ســەالم)

جیابوونــەوە .دوای ئــەوەش گرووپێــک بــە نــاوی
(عوســبەت ســائیرین)ەوە لــە  /15ئــازار 2020 /دامــەزرا.
دوای ســەد ڕۆژیــش لــە کوژرانــی قاســم ســلێمانی و
ئەبــو مەهــدی موهەندیــس ،واتــا لــە  /26نیســان2020/دا،
دامەزراندنــی (ســوپای بەرگــری ئیســامی) ڕاگەیەنــرا،
ئەمەشــیان وا خــۆی ناســاندووە کــە تێکەڵەیەکــە لــە
ئەندامــی میلیشــیاکانی (بــەدر ،حزبــواڵ ،عەســائیبی
ئەهلــی حــەق ،نوجەبــا ،کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا و
کەتائیبــی ئیمــام عەلــی) .لــەو کاتەشــەوە ژمــارەی ئــەو
جــۆرە گرووپانــە بەشــێوەیەکی زۆر زیادیــان کــردووە،
لەوانــە (ســەرایا مونتەقیــم ،ئەســحاب ئەلکەهــف ،ســەئر
ئەلموهەندیــس ،ســەرایا ســەورەت عشــرین ئەلســانییە،
ســەرایا ئەولیــا دەم ،رەبعوڵــا ،قاســم جەباریــن).
ترساندنی حکومەتی عێراقی
حزبــواڵ زۆر بــە ئاشــکراتر هەڕەشــەی لــە کەســایەتی و
چاالکییەکانــی حکومەتــی عێراقــی دەکــرد .بــۆ نمونــە
ئەبــو عەلــی عەســکەری یەکێــک لــە بەرپرســەکانی
ئــەو گرووپــە لــە /2ئــازار ،2020/هۆشــداری دایــە
سیاســەتمەدارەکانی عێــراق دەربــارەی هەڵبژاردنــی
مســتەفا کازمــی بــە ســەرۆک وەزیرانــی داهاتــووی عێراق،
لــەو چوارچێوەیەشــدا وتــی «کازمــی یەکێکــە لەوانــەی
تاوانبــارە بــەوەی لــە جێبەجێکردنــی کوشــتنی هــەردوو
ســەرکردە قاســم ســلێمانی و ئەبومەهــدی موهەندیســدا
یارمەتــی ئەمەریــکای دووژمنمانــی داوە .هەڵبژادنیشــی
بــۆ ئــەو پۆســتە بــە ڕاگەیاندنــی جەنــگ دژی گەلــی
عێــراق دەبینیــن ،ئەمــەش ئاسایشــی عێــراق زیاتــر لەنــاو
دەبــات».
حزبــواڵ دووژمنایەتییەکــی جیــاوازی دژی کازمــی
خســتەڕوو ،بــەو پێیــەی ســەرۆکی دەزگای هەواڵگــری
نیشــتمانی عێراقــی بــووە و الیەنگری واڵتانی خۆرئاواشــە.
لــەو چوارچێوەیەشــدا ،نزیکــەی  100چەکــداری ئــەو
گرووپــە (کــە هەندێکیــان چەکــی – -RPGیــان پێبــوو)
لــە نیســان 2020/هێرشــیان کــردە ســەر بــارەگای ســەرۆک
وەزیــران و مــاوەی دەمژمێرێــک مســتەفا کازمیــان
لــەو شــوێنەدا قەتیــس کــرد ،چەنــد کەسێکیشــیان لــە
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پاســەوانەکانی دەستبەســەر کــرد .هەروەهــا حزبــواڵ
كەناڵــە ئەلیکترۆنییەکانــی خــۆی بــۆ دزەپێکردنــی نــاوی
گــەورە فەرمانبەرانــی دەزگای هەواڵگــری نیشــتمانی
عێراقــی بەکارهێنــا .بــەاڵم ئــەو گرووپــە نەیتوانــی وابکات
گرووپەکانــی دیکــە ڕێگــری لــە گەیشــتنی کازمــی بــەو
پۆســتە بکــەن و لــە ڕووی ئــەو پاڵپشــتییە گەورەیــەی
سیســتانی ،موقتــەدا ســەدر و کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــدا
بوەســتێتەوە ،کــە بــۆ کازمیــان دەربــڕی و دواجــار لــە
 /6ئایــار 2020 /بــووە ســەرۆک وەزیرانــی عێــراق .بــەم
شــێوەیەش حزبــواڵ تووشــی شکســتێکی گــەورە هــات
و ناچاربــوو ڕازی بێــت لەســەر دەنگدانــی ئەنجومەنــی
نوێنــەران بــۆ دانانــی ســەرۆک وەزیرانێــک ،کــە ئــەو
پێیوایــە لــە کوشــتنی ســلێمانی و موهەندیســدا بەشــدار
بــووە.
لــە ڕاســتیدا ،دەســتبەکاربوونی کازمــی لــە پۆســتی
ســەرۆک وەزیرانــدا ،ئــەو کەســایەتییەی لــە تۆقاندنەکانــی
حزبــواڵ بــەدوور نەگــرت .ئەوەتــا کاتێــک حکومــەت
لــە /25حوزەیــران 2020/چەنــد ئەندامێکــی ئــەو
گرووپــەی دەســتگیرکرد ،ئەبــو فــەدەک (عەبدولعەزیــز
محەممــەداوی) ،کــە یەکێکــە لــە ســەرکردەکانی حزبــواڵ،
فەرماندەیــی هێزێکــی  150کەســی کــرد ،کــە بــە نزیکــەی
 30بارهەڵگــری بچــوک گواســترانەوە ،یەکێــک لــەو
بارهەڵگرانــەش (تۆپــی دوو لولــەی دژە فڕۆکــەی لــە
عەیــاری  23ملــم)ی هەڵگرتبــوو ،چەنــد زرێپۆشــێکیش
کــە چەکــی دۆشــکەیان لەســەر بــوو ،ئــەو هێــزە بــەرەو
بــارەگای ســەرۆک وەزیــران بــران و داوایــان دەکــرد
ئــەو گومــان لێکراوانــە ئــازاد بکرێــن و ڕادەســتی خۆیــان
بکرێــن.
گەمەی هێز لە ناوخۆ و لە نێو گرووپەکاندا
موهەندیــس پەیوەندییەکــی بەهێــزی لەگــەڵ پاســداراندا
هەبــوو (لــە ڕێگــەی قاســم ســلێمانییەوە) ،لــە ڕووی
سیاسیشــەوە زۆر زیــرەک بــوو ،توانــای پێکهێنانــی
هاوپەیمانییەکانیشــی هەبــوو .بۆیــە هیــچ ئەندامێکــی
ســەرکردایەتی کەتائیبــی حزبــواڵ نەیتوانــی بگاتــە پێگــەی
موهەندیــس .گرووپەکانــی دیکــەش ئــەم هەلەیــان

قۆســتەوە ،ئەمــەش وایکــرد خۆیــان بدەنــە پــاڵ ئێــران،
تــا لــە داهاتــوودا خۆیــان لــە گــورزە چاوەڕوانکراوەکانــی
ئەمەریــکا بپارێــزن ،هەروەهــا خۆیــان لــە شــوێنگرەوەکەی
ســلێمانی لــە ســوپای قودســدا ،واتــا عەمیــد ئیســماعیل
قائانــی نزیــک بکەنــەوە .هاوشــێوەی فەتــوای جیهــاد
لــە حوزەیــران ،2014 /کوژرانــی ئــەو دوو ســەرکردەیەش
هەلــی دایــە ســەرکردە و گرووپــەکان ،تــا پەیوەندییــە
ڕاســتەوخۆکانیان لەگەڵ ســوپای قودسی سەر بە پاسداراندا
بەهێــز بکــەن .بــراوەی گــەورەش لــەم چوارچێوەیــەدا،
ئەبــو ئــاال وەالئــی لە کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا و ئەکرەم
کەعبــی لــە بزووتنــەوەی نوجەبــا بــوون .ئــەو دوو هێــزە،
دوو گرووپــە ســەرەکییەکەی دەرەوەی کەتائیبــی حزبواڵن،
کــە لــە ســوریا خزمەتــی چەکــداری فراوانیــان پێشــکەش
کــردووە ،ئــەو دوو کەســایەتییەش تاکــە ســەرکردە بــوون،
کــە وێنەیــان لەگــەڵ قائانیــدا باڵوبــووەوە.
لەڕاســتیدا پێــش کوژرانــی مەهەندیــس هۆکارەکانــی
بێــزاری لــە کەتائیبــی حزبــواڵ لــە ئــارادا بــوون ،بەتایبــەت
بێــزاری لــە هەژموونەکــەی بەســەر پۆســتە ســەرەکییەکانی
حەشــدی شــەعبی ،ئــەو دەرمااڵنــەی زیــاد لــە
گرووپەکانــی دیکــە دەســتی دەکــەوت ،کــردەی ڕفاندنــە
ئاشــکراکان ،دەســتگیرکردنی نایاســایی ژمارەیەکــی زۆر
لــە کەســە ســڤیلە ســوننەکان و خواســتی ئــەو گرووپــە
بــۆ ئــەو هەڵســوکەوتانەی بووەتــە هــۆی دروســتکردنی
وێنەیەکــی نەرێنــی بــۆ هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی،
وەک دژایەتیکردنــی پۆلیســی عێراقــی لەنــاو جەرگــەی
شــاری بەغــدا ،یاخــود ڕفاندنــی ڕاوچییــە قەتەرییــەکان
و داواکردنــی ســەرانە لــە بەرامبــەر ئــازاد کردنیانــدا.
لــەدوای کوژرانــی ســلێمانی ژمــارە و شــێوازی ئــەو
هەڵســوکەوتانە زیادیــان کــردووە ،بــۆ نمونــە هێرشــە
موشــەکییە شکســتخواردووەکانیان بــۆ دروســتکردنی
کاریگــەری لەســەر هەڵبژاردنــی ســەرۆک وەزیــران،
تۆقاندنــی ســەرۆک وەزیرانــی ئێســتا و لەژێرپێنانــی
ئاشــکرای وێنەکانــی لەالیــەن ســەربازەکانی حزبــواڵوە.
لــە شــوبات 2020/دوای پێکهێنانــی لیژنەیــەک لــە
گرووپەکانــی ســەر بــە ئێــران بــۆ هەڵبژاردنــی جێگرێکــی
نوێــی ســەرۆک و فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنەکانی حەشــدی
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شــەعبی ،واتــا پۆســتەکەی ئەبومەهــدی موهەندیــس،
هــەر زوو پڕۆســەی پڕکردنــەوەی ئــەو پۆســتە شکســتی
هێنــا .شــایەنی باســە ئەبومەهــدی موهەندیــس کارامەیــی
دیپلۆماســی هەبــوو ،بــە قبوڵکردنــی گشــت گرووپەکانیــش
پۆســتی جێگــری ســەرۆک و فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنەکانی
حەشــدی شــەعبی وەرگرتبــوو .بــەاڵم هەڵبژاردنــی ئەبــو
فــەدەک بــۆ ئــەو پۆســتە ،لەالیــەن یەکــەی چــوار مــەزارە
پیرۆزەکــەوە (عەتەبــات) ڕەتکرایــەوە ،کــە بەشــێکە لــە
حەشــدی شــەعبی و لــە لیژنەکــەدا نەبــوو .هــاوکات
ســەرەڕای ئــەوەی ماوەیەکــی زۆرە ئــەو کەســایەتییە
بــۆ شــوێنگرەوەی موهەندیــس لــە حەشــدی شــەعبیدا
دیاریکــراوە ،بــەاڵم لەالیــەن ئەبــو حســێنی ســەرکردەی
نوێــی کەتائیبــی حزبــواڵوە دژایەتــی کــرا .ئەبومســتەفا
شــەیبانی کــە لــە دوای کوژرانــی موهەندیســەوە
پێگەیەکــی گەورەتــری لــە ســەرکردایەتی گرووپەکانــدا
هەیــە ،بــۆ ماوەیەکــی کــەم دژایەتییەکــی ســەرنەکەوتووی
ئــەو بڕیــارەی کــرد .بــەم پێیــەش لەناوخــۆی کەتائیبــی
حزبــواڵدا دووبەرەکــی دەربــارەی پلەبەرزکردنــەوەی
ئەبوفــەدەک ســەریهەڵدا.
بەشی سێیەم :ملمالنێ لەسەر دەسەاڵت دوای موهەندیس
لە ناو کەتائیبی حزبواڵدا
دوای ئــەوەی لــە باســەکانی پێشــوودا مێــژووی سیاســی و
ڕێکخســتنی کەتائیبــی حزبــواڵ و پەیوەندییــە گۆڕاوەکانــی
موهەندیــس لەگــەڵ ئــەو گرووپــەدا خرانــەڕوو ،لــەم
بەشــەدا ڕەگ و ڕیشــەی دامەزراوەیــی کەتائیبــی حزبــواڵ
باســدەکەین.
ئەنجومەنی شورای کەتائیبی حزبواڵ
کەتائیبــی حزبــواڵ لــە کاتــی دامەزراندنییــەوە ،سیســتمی
ســەرکردایەتی بەکۆمەڵــی گرتووەتەبــەر ،کــە نــاوی
(ئەنجومەنــی شــورا)ی لێنــراوە .ئــەم ئەنجومەنــەش
شوێندەســتی عیمــاد موغنییــە و ڕاوێژکارانــی دیکــەی
حزبــواڵی لوبنانییــە بەســەر ئــەم گرووپــەوە .چونکــە
لێکچــوون لەنێــوان ئــەم ئەنجومەنــە و ئەنجومەنی شــورای
حزبــواڵی لوبنانــدا هەیــە .هاوشــێوەی (ئەنجومەنــی

جیهــاد) لەنێــو جیزبوڵــای لوبنانیــدا ،ئەنجومەنــی شــورای
کەتائیبــی حزبــواڵی عێراقیــش دوو باڵــی ســەربازی هەیــە.
یەکەمیــان ،باڵــی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانــە (هاوشــێوەی
ڕێکخــراوی جیهادی ئیســامی ،یاخود ڕێکخراوی ئاسایشــی
دەرەکــی) .دووەمیشــیان ،نووســینگەی ســەربازییە ،کــە
هاوشــێوەی باڵــە ســەربازییە باوەکــەی حزبــواڵی لوبنانییــە.
ئەنجومەنــی شــورای کەتائیبــی حزبــواڵ ،وەک ئەنجومەنــی
جیهــادی حزبــواڵی لوبنــان سەرپەرشــتیارێکی دەرەکــی
هەیــە  -زۆرجــار موهەندیــس ئــەو ڕۆڵــەی دەبینــی.
بۆماوەیەکــی زۆریــش ئــەو سەرپەرشــتیارە کەســایەتییەکی
ئایینــی عێراقی-لوبنانــی بــوو ،بــە نــاوی ئایەتوڵــا محەمەد
ســند ،کــە لــە بەیــروت دادەنیشــێت .-شــایەنی باســە
(کەتائیبــی حزبــواڵ -بــەرەی ســوریا) ،لەژێــر دەســەاڵتی
ڕاســتەوخۆی ســوپای قــودس و حزبــواڵی لوبنانیدایــە،
نــەک ئەنجومەنــی شــورای کەتائیبــی حزبــواڵ.
ئەنجومەنــی شــورا لــە پێنــج ئەنــدام پێکدێــت ،کــە
هەموویــان لەالیــەن فەرمانــدەی ســوپای قودســی ســەر
بــە پاســدارانەوە دەستنیشــان دەکرێــن .بــە پێچەوانــەی
حزبــواڵی لوبنانــەوە ،ئەندامەکانــی ئەنجومەنــی شــورای
کەتائیبــی حزبــواڵ پیاوانــی ئایینــی نیــن .بەڵکو ،شــەڕکەری
بەئەزموونــن .بەهــۆی الیەنــی ئەمنیشــەوە ،بەدەگمــەن
گشــت ئەندامەکانــی ئەنجومەنەکــە پێکــەوە کۆبوونــەوە
ئەنجــام دەدەن ،کۆبوونەوەکانیشــیان تەنهــا لــە ئێــران
ئەنجــام دەدرێــت .هــەروەک چاودێرەکانیــش ئاماژەیــان
پێــداوە ،لــە ســەردەمی ســلێمانی و موهەندیســدا،
ئەنجومەنــی شــورا ڕێنمایــی تونــدی لەالیەن ســەرکردایەتی
بــااڵوە پێــدەدرا ،بەجۆرێــک موهەندیــس بــە پاڵپشــتییەکی
ڕاســتەوخۆی قاســم ســلێمانی ،سەرپەرشــتی ئەندامانــی
ئەنجومەنەکــە و بڕیارەکانیانــی دەکــرد .ڕاســتە ئەمــڕۆ
سەرپەرشــتیارە گشــتییەکان نەناســراون ،بــەاڵم ڕەنگــە
لەنێویانــدا کەســایەتییەکی ئایینــی هەبێــت ،کــە نــاوی
نایــەت و لــە لوبنــان نیشــتەجێیە ،هەروەهــا قائانــی
فەرمانــدەی ســوپا قودسیشــی تێدابێــت ،کــە لــە قاســم
ســلێمانی کەمتــر ســەرنجڕاکێش و کەمتــر ناســراوە و
زمانــی عەرەبیــش نازانێــت.
بەپێــی توێژینــەوەی وردی نووســەر ،ئێســتا ئەنجومەنــی
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شــورای حزبــواڵ لــەم ئەندامانــە پێکهاتــووە:
ئەحمــەد موحســین فــەرەج حەمیــداوی کــە بــە
(ئەبوحســێن ،ئەبوزەڵەتــە و ئەبوزەید)یــش ناســراوە،
ئــەم کەســایەتییە ئەمینــداری گشــتی کەتائیبــی حزبــواڵ و
فەرمانــدەی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانــی ئــەو گرووپەیــە ،کە
ئەمــەی دواییــان یەکێکــە لــە دوو هێزەکــەی کەتائیــب.
ئەبــو حســێن لــە کاتــی ئامادەکردنــی ئــەم توێژینەوەیــەدا
تەمنــی  46ســاڵ بــوو ،واتــا لــە ســەرەتای نەوەدەکانــی
ســەدەی ڕابــڕدوودا گەیشــتووەتە تەمەنــی خزمەتــی
ســەربازی .بەشــی ئۆپەراســیۆنە تایبەتــەکان ،کــە ئــەم
کەســایەتییە ســەرۆکایەتی دەکات ،ئەرکی ئۆپەراســیۆنەکان
دژی ئامانجــە ئەمەریکییــەکان و پێشکەشــکردنی پاڵپشــتی

نەمانی ئەبومەهدی موهەندیسی
سەرپەرشتیاری کەتائیبی حزبواڵ ،کە
کەسایەتییەکی سەربازی و سیاسی
بوو ،لە زیادبوونی شکستەکانی
ئێستای حزبواڵدا ڕەنگی داوەتەوە

بــۆ چەکــدارە شــیعە بیانییــەکان دەگرێتــە ئەســتۆ .بەپێــی
ئــەو زانیاریانــەی نووســەر وەریگرتــوون ،ئەبــو حســێن
کەســێکی هەڵەشــەیە و پێشــبینی هەڵســوکەوتەکانی
ناکرێــت ،هەوڵیشــدەدات تۆڵــەی کوشــتنی موهەندیــس
بکاتــەوە .هــاوکات ئــەم کەســایەتییە الیەنــی ســەرەکی
پەیوەندیکردنــە لەگــەڵ نــوری مالیکــی ســەرۆک وەزیرانــی
پێشــووتر و دیپلۆماتــکارە ڕووســەکاندا.

عەبدولعەزیــز محەممــەداوی (ئەبوفــەدەک ،یاخــود
ئەبوحەمیــد) ،فەرمانــدەی نووســینگەی ســەربازی کەتائیبی
حزبواڵیــە ،کــە یەکێکــە لــە دوو هێــزە ســەربازییەکەی
ئــەو گرووپــە ،هەروەهــا ســەرۆکی ئەرکانــی هێزەکانــی
حەشــدی شــەعبییە .لەڕاســتیدا ژیانی پیشــەیی ئەبوفەدەک
تاڕادەیەکــی زۆر ئاشــکرایە .ئــەو کەمێــک لــە ئەبوحســێن
بەتەمەنتــرە و لــە کۆتایــی هەشــتاکاندا چووەتــە
نێــو ڕێکخــراوی بــەدرەوە .لــە مــاوەی نێــوان -2004
 2007لەالیــەن هــادی عامرییــەوە لــە ڕێکخــراوی بــەدر
وەرگیــراوە تــا لــە نێــو گرووپــە تایبەتەکانــدا کاربــکات،
لــە ئەندامــە ســەرەتاییەکانی کەتائیبــی حزبواڵیــە .شــایەنی

لەو ماوەیەی موهەندیس
سەرپەرشتیاری گرووپەكان
بوو ،سوپای قودس لە
عێراقەوە هێزی خۆی بۆ
دووژمنەکانی منایش دەکرد

باســە ئەبوفــەدەک لــە نووســینگەی موهەندیــس لــە تــاران
کاری کــردووە و پەیوەندییەکــی کەســیی لەگــەڵ هەریــەک
لــە قاســم ســلێمانی و عیمــاد موغنییــەدا هەبــووە.
ئەبوفــەدەک ئەوەنــدەی نەمابــوو ببێتــە فەرمانــدەی
کەتائیبــی حزبــواڵ ،بــەاڵم بەپێــی وتــەی زۆرێــک لــەو
الیەنانــەی نووســەر بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە پەیوەنــدی
پێوەکــردوون ،بەهــۆی بەشــداری لــە ڕفاندنــی ڕاوچییــە
قەتەرییــەکان لــە ســاڵی  2015ئــەو چانســەی لەدەســتدا.
هەروەهــا ئەوانەشــی نووســەر پەیوەنــدی پێــوە کــردوون
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ئاشــکرایان کــردووە ،کــە پەیوەنــدی ئەبوفــەدەک و
ئەبوحســێن خــراپ بــووە .بەرزکردنــەوەی ئەبوفــەدەک بۆ
پۆســتی ســەرۆکی ئەرکانــی حەشــدی شــەعبی ،جارێکــی
دیکــە ئــەو ســەرکردەیە دێنێتــەوە بەرچــاو .ئەمــەش واتــا
ئاشــکرابوونی یەکێــک لــەو ئەندامــە نهێنیانــەی بەشــداری
لــە ئەرکــی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانــدا دەکات.
شــێخ جاســم ســوودانی بــە (ئەبوئەحمــەد) ناســراوە،
بەرپرســی هــاوکاری و خزمەتگوزارییــە لۆجســتییەکانی
حزبواڵیــە .بــە دامەزرێنــەری ئــەو گرووپــەش وەســف
دەکرێــت ،لەبــەر ئــەوەی لــە ســەرەتاوە بەشــدارە تێیــدا.
شــایەنی باســە لــە ڕابــردوودا ئەندامــی ڕێکخــراوی
بــەدر بــووە .بەپێــی هەندێــک لــە ســەرچاوەکانی نێــو
ئینتەرنێتیــش بێــت ،ئــەم کەســایەتییە لــە جەنگــی ئێــران-
عێراقــدا ســەربازبووە و بەدیــل گیــراوە ،واتــا ئێســتا لــە
پەنجاکانــی تەمەنیدایــە .هــاوکات ماوەیەکیــش یەکێــک
بــووە لــە فەرمانــدە ســەربازییەکانی حزبــواڵی عێــراق.
جەعفــەر غانمــی (ئەبــو ئیســام) ،بەرپرســی کاروبــاری
مەدەنــی کەتائیبــی حزبواڵیــە و لــە ڕابردووشــدا
ئەمینــداری گشــتی ئــەو گرووپــە بــووە .بەهەمــان شــێوە
ســەرچاوەکانی ئینتەرنێــت دەڵێــن ،ئەمیــش ســەربازی
بەدیلگیــراوی جەنگــی ئێران-عێــراق بــووە ،واتــا لــە
هەمــان تەمەنــی کەســایەتی پێشــوودایە .ســەرچاوەی
دیکــەی ئەلیکترۆنیــش دەڵێــن ،خەڵکــی شــاری بەســرەیە
و بڕوانامــەی ئەندازیــاری کارەبــای هەیــە.
شــێخ جاســم ،نازنــاوی خێزانییەکــەی بــەوردی نازانرێــت،
بــە (ئەبــوکازم ناســراوە) دواییــن ئەندامــی زانــراوی
ئەنجومەنــی شــورایە .کاروبــاری کارگێــڕی بەدەســتە،
لەنێــو ئــەو کاروبارانەشــدا بەڕێوەبردنی ئەو نووســینگانەی
حزبــواڵ کــە کاروبــاری چەکــدارە کۆنــەکان ،شــەهیدەکان،
خێزانــەکان و چاودێــری تەندروســتی دەگرێتــە ئەســتۆ.
سەرکردەی دیکە لە کەتائیبی حزبواڵدا
چەنــد گــەورە ســەرکردەیەکی کەتائیبــی حزبــواڵ هــەن،
کــە ئێســتا ئەندامــی ئەنجومەنــی شــورا نیــن .بــەاڵم
لــە ڕابــردوودا هەندێکیــان ئەندامــی ئــەو ئەنجومەنــە
بــوون .هــەروەک ئەندامەکانــی ئــەو ئەنجومەنــە ،ئــەم

کەســایەتیانەش شــایەنی ئــەوەن نازنــاوی (خاڵــە) ،واتــا
سەرپەرشــتیار لــەو پلەبەندییــەدا وەربگــرن کــە حەمــدی
مالیــک دیاریکــردووە.
شــێخ عەدنــان محەممــەداوی (عەدنــان یوســف جاســم،
ئەبوعەممــار) ،ئەندامــی پێشــووی ئەنجومەنــی شــورایە
و ئێســتا بەڕێوبــەری (دەســتەی ئابووری)یــە لــە
کەتائیبــی حزبــواڵدا .ئەندامــی ئۆپەراســیۆنە تایبەتەکانــی
کەتائیبەکــەش بــووە .تەمەنــی  42ســاڵە ،واتــا لــە
نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــردوودا گەیشــتووەتە تەمەنــی
خزمەتــی ســەربازی .ئەمەریکییــەکان لــە ســاڵی 2009
دەســتگیریان کــردووە .بــەاڵم حکومەتەکــەی نــوری
مالیکــی لــە ســاڵی  2010ئــازادی کــرد .هــەروەک لــە
پێشووشــدا باســمان کــرد ،لــەالی ئەمەریکییــەکان یەکێکــە
لــەو کەســایەتییە ســەرەکیانەی لــە ســااڵنی 2019-2018
هەوڵــی تۆقاندنــی ئەنــدام پەرلەمانەکانــی عێراقــی داوە
و هانیــداون تــا دەنــگ بــە دەرکردنــی هێــزی ئەمەریــکا
لــە عێــراق بــدەن .یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی نووســەریش
دەڵێــت ،بەرپرســی بنکــەی (جــورف ســەخر)ە.
حســێن فالیــح عەزیــز المــی (ئەبوزەینــەب) ،ســەرۆکی
(بەڕێوبەرابەتــی ئاسایشــی ناوەندیــی)ە لــە هێزەکانــی
حەشــدی شــەعبیدا .تەمەنــی  51ســاڵە ،واتــا لــە کۆتایــی
ســااڵنی هەشــتاکاندا گەیشــتووەتە تەمەنی ســەربازی .زۆر
لــە چاودێــران دەڵێــن لــە ئەبوحســێنی ئەمینــداری گشــتی
کەتائیبــی حزبــواڵوە زۆر نزیکــە .هاوشــێوەی ئەبوفــەدەک
بەشــداری ئــەم کەســایەتییە لــە هێزەکانــی حەشــدی
شــەعبیدا وایکــردووە بخرێتــە ژێــر چاودێــری گشــتی و
نێودەوڵەتییــەوە .هــاوکات پێدەچێــت پەیوەندییەکــی
باشــی لەگــەڵ دوو گرووپــدا هەبێــت ،کــە بەشــێوەیەکی
بەهێــز پێکــەوە بــۆ ســەرکوتکردنی خۆپشــاندانەکانی
تشــرینی یەکــەم 2019/لــە بەغــدا کاریــان کــردووە،
ئەوانیش (ســەرایا خۆراســانی و کەتائیبی سەیدولشــوهەدا)
ن .هەروەهــا ئەبوزەینــەب بــەوەش ناســراوە کــە بــە
نوێنەرایەتــی تۆڕەکــەی ئەبوحســێن لــە نێــو حزبــواڵدا،
یەدەگــی گــەورەی دارایــی و پــڕۆژە ئابوورییەکانــی لەژێــر
دەســتدایە ،بــە پرۆســەکانی بەقاچاخبردنــی نەوتیشــەوە.
لــەو ئەندامانــەی دیکــەی حزبــواڵ کــە بە هــۆی کارکردنیان
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لەگــەڵ حەشــدی شــەعبی و ڕۆڵیــان لــە ســەرکوتکردنی
خۆپشــاندانەکاندا دەرکەوتــن ،ئەدهــەب قیتــان باهیلــی
ناســراو بــە (ســەتار جەبــار تەعبــان ،یاخــود ئەبوئیمــان
باهیلــی) بەڕێوەبــەری هەواڵگــری هێزەکانــی حەشــدی
شــەعبییە .بــە بــەراود لەگــەڵ گــەورە ســەرکردەکانی
دیکــەی کەتائیبــی حزبــواڵدا ،ئــەم بەتەمــەن کەمێــک
بچوکتــرە ،بەڕەچەڵــەک کــوردی شــیعە فەیلییــە ،لــە
نەوەدەکانــدا لــە هەرێمــی کوردســتانەوە براوەتــە نێــو
ئــەو گرووپانــەوە ،لــە ڕێکخــراوی بەدریشــەوە هاتووەتــە
نێــو حزبــواڵوە .لــە کۆتایــی نەوەدەکانــەوە لــە یەکــەی
ئۆپەراســیۆنە تایبەتــەکان و هەواڵگــری ڕێکخــراوی بــەدر
کاری کــردووە ،دواتــر لــە پۆســتێکی هەواڵگریــدا لــە
وەزارەتــی ناوخــۆ دەســتبەکاربووە ،لــەدوای ســاڵی 2014
لــە (لیــوای )27ی ســەر بــە حەشــدی شــەعبیدا کاری
کــردووە ،تــا لــە ســاڵی  2016کــراوە بــە بەڕێوەبــەری
هەواڵگــری حەشــدی شــەعبی .شــایەنی باســە ئەبوئیمــان
لقــی هەواڵگــری تەکنیکــی لــە حزبــواڵدا پەرەپێــدا،
بەرپرسیشــە لــە کۆمەڵێــک کەیســی هەســتیار .لەســەر
ئاســتی سیاســەتی ناوخــۆش ،بابەتــی گومانــاوی دەربــارەی
سیاســەتمەدار و بەڕێوەبــەری وەزارەتــەکان و فەرمانبــەرە
ئەمنییــەکان کۆدەکاتــەوە .کاتێکیــش خۆپشــاندانەکان لــە
تشــرینی یەکــەم 2019 /ســەریانهەڵدا ،ئــەم کەســایەتییە
بــە هــاوکاری لەگــەڵ بەرپرســانی هەواڵگــری ئەلیکترۆنــی
لــە ســوپای قــودس و شــانەیەکی نــۆزدە کەســی لــە
ڕاگەیاندنــکارە بەکرێگیراوەکانــی حزبــواڵی لوبنانــی ،کــە
بارەگاکەیــان لــە بەغــدا بــوو ،لیســتی ئامانجەکانــی لــە
چاالکوانانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی و ڕۆژنامەوانــان ئامــادە
کــرد .لــە ڕیــزی بەرپرسیارییەکانیشــیدا دیاریکردنــی
ئامانجەکانــە ،کــە بریتیــن لــە کــەس و پێگەکانــی ئەمەریــکا
و هاوپەیمانــان و کــورد.
حســێن موئنیــس جەبــار حیجامــی ناسراویشــە بــە
(ئەبوعەلــی عەســکەری ،ئەبوموســا) کەســایەتییەکی
ئاڵــۆزە لــە کەتائیبــی حزبــواڵدا ،یەکێکیشــە لــە چەکــدارە
ســەرەتاییەکان و لەالیــەن هێزەکانــی ئەمەریــکاوە
لــە مــاوەی  2010-2009دەســتگیرکرا .دواتــر لــە یــەک
کاتــدا ،لەگــەڵ ئەبوئــاال وەالئــی ،ســەرکردەی کەتائیبــی

سەیدولشــوهەدادا ئازادکــران .موئنیــس ئەندامێکــی
پێشــووی ئەنجومەنــی شــورایە ،ماوەیەکــی زۆریــش لــە
ئێــران ژیــاوە و هاوسەرەکەشــی ئێرانییە .هــاوکات یەکێکە
لــە ئەندامــە دێرینەکانــی (ئۆپەراســیۆنە تایبەتــەکان) .لــە
كەناڵەکانــی تێلگرامــی ســەر بــە حزبــواڵدا بــە ســەرۆکی
ئاسایشــی گرووپەکــە وەســف دەکرێــت .حســێن موئنیــس
دوای کوژرانــی موهەندیــس زۆر بــە ئاشــکرا بۆچوونەکانی
دەردەبڕێــت ،لەالیــەن کۆچکــردو (هیشــام هاشــمی)ەوە
بەنــاو دەستنیشــانکرا ،تەنانــەت وێنەشــی باڵوکرایــەوە.
لــەو کاتەشــەوە زۆر هەوڵیــدا ڕاســتییەکە بشــارێتەوە و
ڕەتیکــردەوە ،کــە ئــەو ئەبوعەلــی عەســکەری بێــت.
بــەاڵم هەوڵەکانــی ســەرکەوتوو نەبــوون.
لــە کەســایەتییە دیارەکانــی دیکــە لــە نێــو کەتائیبــی
حزبــواڵدا ،چەنــد کەســێکن لەوانــەی زۆربــەی جــار وەک
وتەبێــژی فەرمــی گرووپەکــە دەردەکــەون .لەوانــە،
محەمــەد موحــی ،کــە وتەبێــژی فەرمــی ئــەو گرووپەیــە.
هەروەهــا جەعفــەر حوســەینی وتەبێــژی ســەربازی
حزبواڵیــە .حزبــواڵ هەندێکجــار دکتــۆر جاســم جەزائیــری
وەک وتەبێــژ بەکاردەهێنێــت ،کــە پێدەچێــت ســەرۆکی
بەشــی ڕاگەیاندنــی ئــەو گرووپــە بێــت.
شــایەنی باســە ئەندامەکانــی دیکــەی حزبــواڵ ســورن
لەســەر ئــەوەی ئاشــکرا نەبــن .بــۆ نمونــە کەتائیبــی
حزبــواڵ ناهێڵێــت ناســنامەی فەرمانــدەی ســێ لــە لیواکانــی
حەشــدی شــەعبی (لیواکانــی 46 ،45 :و  )47دەربکەوێــت.
هەندێــک لــە ســەرکردەکانی حزبــواڵ بــە هــۆی ئــەوەی
پۆســتی فەرماندەی بەڕێوەبەراتییەکانی حەشــدی شــەعبیان
(کــە زۆربــەی جــار بەهــۆی وەرگرتنــی ئــەم پۆســتانەوە،
دەناســرێن و دێنەبەرچــاو) پێــدراوە ،بەڕادەیەکی ســنوردار
ناســنامەکانیان ئاشــکرا بــووە .تێوەگالنــی حزبــواڵش لــە
ســەرکوتکردنی خۆپشــاندانەکانی عێراقــدا بــووە هــۆی
ئــەوەی کەمێــک لــە فەرمانــدە ئەمنییەکانــی ســەر بــەو
گرووپــە ناســنامەیان ئاشــکرا ببێــت .هەندێکجاریــش لــە
ڕێــی ئەنجامدانــی ئەرکەکانیــان لەگــەڵ هێــزە ئەمنییــە
فەرمییەکانــی عێراقدا ناســنامەکانیان دەستنیشــان دەکرێت.
لــەو چوارچێوەیەشــدا النــی کــەم توانــراوە ناســنامەی
کەســایەتییەکی ئایینــی و یاســایی گرنــگ لــە نێــو کەتائیبــی
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حزبــواڵدا دیاریبکرێــت ،ئەویــش محەممــەد ســافییە ،کــە
کەســایەتییەکی ئایینــی دانیشــتووی کەربەالیــە .هــاوکات
ڕێبــەری ئایینــی کەتائیبــی سەیدولشوهەداشــە ،ئەمــەش
ئــەوە ئاشــکرا دەکات کــە هــەردوو گرووپەکــە پاشــخان و
دیدێکــی هاوبەشــیان هەیــە .بــەاڵم بەشــێوەیەکی گشــتی
حزبــواڵ زۆر کارایانــە ناســنامەی ســەرکردەکانی دەشــارێتە،
تەنهــا ڕێگــە بــە دەرکەوتنــی ناســنامەی ئــەو بەرپرســانەی
دەدات ،کــە چــی تــر ڕۆڵیکــی هەســتیاریان نەمــاوە.
بەشی چوارەم :الیەنە ناسەربازییەکانی کەتائیبی حزبواڵ
کەتائیبــی حزبــواڵ هاوشــێوەی گرووپەکانــی وەک حزبــواڵی
لوبنانــی و ئەنجومەنــی بــااڵی شۆڕشــی ئیســامی لــە
عێــراق ،لەبــری ئــەوەی تەنهــا الیەنێکــی کارای ســەربازی
بێــت ،چاالکــی ناسەربازیشــی هەیــە .لــەم باســانەی
داهاتووشــدا بــە وردی ئــەو ژێرخــان و دامــەزراوە
ناســەربازیانە باســدەکرێن کــە دوای کوژرانــی موهەندیــس
خۆیــان گرتــووە و ماونــەوە.
چاالکییە مەدەنییەکانی سەر بە ئایدۆلۆجیای خومەینی
الیەنــە مەدەنییەکــەی حزبــواڵ ،کــە لەالیــەن جەعفــەر
غانمــی (ئەبوئیســام)ەوە بەڕێوەدەبرێــت ،بەدیلێکــە بــۆ
ئــەو نمونەیــەی لەنێــو گرووپەکانــی عێراقــدا بــاوە ،کــە
خــۆی دەبینێتــەوە لــەو کوتلــە سیاســیانەی پەیوەســتن
بــە میلیشــیا ســەربازییەکانەوە ،وەک ڕێکخــراوی بــەدر،
کوتلــەی ئەحــرار بــە ســەرۆکایەتی موقتــەدا ســەدر و
کوتلــەی (ســادیقون)ی ســەر بــە عەســائیبی ئەهلــی حــەق.
هــۆکاری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی حزبــواڵ بــە
پێچەوانــەی گشــت گرووپــە ســەرەکییەکانی دیکــەی ســەر
بــە ئێرانــەوە ،کوتلەیەکــی پەرلەمانــی نییــە .لەبــری ئــەوە
حزبــواڵ کۆمەڵێکــی تــەواوی لــە دامــەزراوەکان هەیــە،
کــە بــە بەکارهێنانــی ئایدۆلۆجیــای خومەینیــی ،ڕۆشــنبیر،
ژن و گەنجانــی شــیعە پەلکێــش دەکات .لــە خــوارەوەش
ئامــاژە بــۆ دیارتریــن ئــەو دامەزراوانــە دەکەیــن .بــەاڵم،
پێویســتە ئــەوە بزانیــن کــە حزبــواڵ جگــە لەمانــە چەندیــن
دامــەزراوە و ســەکۆی ڕاگەیاندنــی هاوشــێوەی هەیــە ،کــە
بچوکتــرن لەمانــەی خــوارەوە:

دامــەزراوەی زەینەبیــات :وەک خــۆی خــۆی دەناســێنێت،
دامەزراوەیەکــی ڕۆشــنبیری ئیســامییە بــۆ ژنــان و کچــان،
النــی کــەم لــە ســاڵی  2012دەســتی بــەکار کــردووە .بــەاڵم
ڕەنگــە ســەرەتاکەی بگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی  .2008ئــەم
دامەزراوەیــە لەســەر ئایدۆلۆجیــای خومەینــی کار دەکات
و هانــی ژنــان دەدات ،کــە خێزانەکانیــان بــەرەو ئــەو
هــزرە ئاڕاســتە بکــەن کــە ناویــان نــاوە دابونەریتەکانــی
کۆمەڵــگای عێراقــی و ئیســامی .هــاوکات هانیــان دەدەن
منداڵیــان ببێــت و ڕۆڵــە باوەکــەی ژنــان لــە خێزانەکانیانــدا
ببینــن .ئــەم دامەزراوەیــە گرووپێکــی خڕکردنــەوەی
جەماوەریشــی هەیــە ،کــە دەتوانــن بەشــداریکردنی ژنــان
لــە ناڕەزاییەکانــدا ڕێکبەخــەن.
کۆمەڵــەی دیدەوانــی ئیمــام حســێن :ڕێکخراوێکە هەڵگری
ئایدۆلۆجیــای خومەینییــە ،لقێکــە لــە باڵــی ســەربازی
کەتائیبــی حزبــواڵ ،کاردەکات لەســەر ئامادەکردنــی منــداڵ
و گەنجــان بــۆ خزمەتــی ســەربازی لــە نــاو کەتائیبــی
حزبــواڵدا .شــایەنی باســە پێدەچێــت لــە ســاڵی 2011
دامەزرابێــت .ئــەم ڕێکخــراوە چاالکییەکانــی ڕەنگدانــەوەی
چاالکــی ڕێکخــراوە شــیعە نیمچــە ســەربازییەکانی
دیکەیــە (بەســیجی ئێــران ،حزبــواڵی لوبنــان و گرووپــی
ئەنســارواڵی یەمەنــی) ،ئەمــەش لــە ڕێــگای ســازدانی
چاالکییــە ســەرەکییەکان لــە چوارچێــوەی گەشــتی هاوینەدا
بــۆ گەنجــان بــەرەو بەغــدا ،بەســڕە ،نەجــەف ،لوبنــان
و ئێــران .دیدەوانــی حزبــواڵ بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵێک
پەیوەســت بــوو بــە نــاوی ســەرکردەیەکی ســەربازی
ناســراوەوە ،بەنــاوی ئەبوتاڵیــب ســەعیدی ،کــە بــەوە
بەناوبانگــە بۆچوونەکانــی زۆر بــە ئاشــکرا دەخاتــەڕوو.
شــایەنی باســە كەناڵەکانــی تێلیگرامــی ســەر بــە کەتائیبــی
حزبــواڵ هانــی گەنجــان دەدەن ،کــە ئاگادارکردنــەوە بدەن
دەربــارەی جموجوڵــی هێــزە ســەربازییە بیانییــەکان،
ئەمــەش بەشــێکە لــە شــانە شــاراوەکانی کەتائیبــی حزبــواڵ.
دەســتەبژێرە ئەکادیمییــەکان :ڕێکخراوێکــە هەڵگــری
هەمــان ئایدۆلۆجیــای ئەوانــەی پێشــووە ،کــە زانکۆکانــی
کردووەتــە بــارەگای خــۆی و هەوڵــدەدات نەوەیــەک
لــە ئەندامــی نوێــی ڕۆشــنبیر و ئــەو کەســە پســپۆڕانەی
خواســتی نزیکبوونەوەیــان لــەو گرووپــە هەیــە ئامــادە
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بــکات .هەروەهــا هەلــی خوێندنــی درێژخایــەن لــە
زانکۆکانــی لوبنــان و ئێــران دەســتەبەر دەکات .هــاوکات
لــەم ڕێکخــراوەدا وانــە بــە زمانــی فارســی دەوترێتــەوە.
هەروەهــا ئــەم ڕێکخــراوە مەشــقی نیمچــە ســەربازی و
جۆراوجۆریــش دەســتەبەر دەکات.
دەســتەی مزگــەوت و حوســەینییەکان و ئیــدارەی
عەقیــدە :دوو دامــەزراوەی دیکــەی کەتائیبــی حزبــواڵن
و لەســەر ئایدۆلۆجیــای خومەینــی کاردەکــەن ،کــە لــە
کۆنگرەکانــدا گفتوگــۆ دەربــارەی عەقیــدە ئایینییــەکان
دەکــەن و توێژینــەوە دەربــارەی ئیســام باڵودەکەنــەوە و
یــادی شــەهیدەکان زیندوودەکەنــەوە .ناوەنــدی هــەدەف
و ناوەنــدی میســباح :هەریەکــە و کۆمەڵێــک ناوەنــدی

یەکێک لە ئامانجەکانی
پێکهێنانی ڕێکخراوە
ڕووکەشەکان ،هێرشکردنە
سەر ئامانجە ئەمەریکی و
خۆرئاواییەکانە.

توێژینــەوە و کتێبخانــە خومەینییــەکان لەخۆدەگرێــت،
کــە جەخــت لەســەر تیــۆری سیاســیی دەکاتــەوە،
بەتایبــەت بیروبــاوەڕی ویالیەتــی فەقیهـــ ،کــە ئەندێشــەی
حوکمڕانییــە لــە ئێــران .ئــەم دوو پەیمانگایــە تۆڕێــک
کتێبخانــە و هۆڵــی نمایــش و پێشــانگایان هەیــە ،کــە یادی
شــەهیدەکانی کەتائیبــی حزبــواڵ و هێزەکانــی حەشــدی
شــەعبی و یــادی چەنــد ڕووداوێکــی وەک ســااڵنەی (ڕۆژی

قــودس) دەکەنــەوە.
حزبــواڵ ئیمپراتۆرییەکــی ڕاگەیاندنــی ڕاستەقینەشــی هەیە،
کــە بەڕاوێــژ و پاڵپشــتیی هونەریــی حزبــواڵی لوبنانــی
دامــەزراوە .ئەمــەش خــۆی دەبینێتەوە لە کەناڵی ئاســمانی
(ئیتیجــاه) کــە بنکەکــەی لــە بەیروتــە ،ڕادیــۆی (کەوســەر
و ئیتیجــاه) و ڕۆژنامــەی (ئەلموراقیــب ئەلعێراقــی) ،لەپاڵ
تۆڕێکــی فــراوان لــە پێگــە ئەلیکترۆنییــەکان ،كەناڵەکانــی
تێلێگــرام ،پێکەگانــی دیکــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان و
دامــەزراوە فراوانەکانــی نێــو میحــوەری موقاوەمــە،
وەک تــۆڕی ڕاگەیاندنــی بەرگــری .هــاوکات پێدەچێــت
ڕاگەیاندنــە گــەورە و چاالکەکــەی حزبــواڵ و بینــەری زۆری
ئــەو ڕاگەیاندنانــە ،یەکێــک بێــت لــە هۆکارەکانــی بوونــی
ئــەو ژمــارە زۆرە لــە وتەبێــژە فەرمییەکانــی ئــەو گرووپــە
 وەک محەممــەد موحــی ،جەعفــەر حوســەینی و جاســمجەزائیــری .هەروەهــا ئەبوعەلــی عەســکەری ،کــە جگــە
لــەوەی وتەبێــژی فەرمییــە ،پێگەیەکــی فراوانیشــی لــە
ڕاگەیاندنەکانــدا هەیــە.
چاالکییە ئابوورییەکانی حزبواڵ
ســەرەڕای ئــەوەی کەتائیبــی حزبــواڵ ماوەیەکــی زۆرە
هاوبەشــی ســەرەکی ســوپای قودســە لــە عێراقــدا،
بــەاڵم ئەمــە وای نەکــردووە لــە بەدەســتهێنانی ســامانە
زەبەالحەکانــدا لــە پێــش گرووپەكانــی دیکــەوە بێــت.
موهەندیــس زۆرجــار بەشــێوەیەکی تایبــەت گرنگــی بــە
کەتائیبــی حزبــواڵ دەدا ،بەجۆرێــک بایەخــی گــەورەی
بــە چەکدارەکانــی ئــەو گرووپــە دەدا ،تــا بخرێنــە نێــو
ڕێــزی ئەوانــەی ناویــان لــە هێزەکانــی حەشــدی شــەعبیدا
تۆمارکــراوە (ئەمــەش بــە بــەراورد لەگــەڵ گرووپەكانــی
دیکــەدا ،کــە ژمارەیەکــی زۆر خۆبەخشــی تۆمارنەکراویــان
هەبوو ،مووچەشــیان وەرنەدەگرت) .بەاڵم بە شــێوەیەکی
گشــتی دەســتکەوتە ئابوورییــەکان بەشــێوەیەکی ورد لــە
نێــوان میلیشــیا عێراقییەکانــدا دابەشــدەکرا ،ئــەو بابەتــەش
لــە بنەڕەتــدا لەژێــر سەرپەرشــتی موهەندیس و ســلێمانیدا
بــوو ،ئەوانیــش ســوربوون لەســەر ڕاگرتنــی هاوســەنگی.
دەســتکەوتەکانیش لــە ڕێــگای سیســتمی بریکارەکانــەوە
دابەشــدەکرا ،واتــا نوێنــەری گشــت میلیشــیاکان لــە
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وەزارەت و لقــە حکومییــەکان و حکومەتــە خۆجێییەکانــدا.
زۆربــەی ئــەو ســامانە ناشــەرعیانەی ،کــە میلیشــیاکانیش
لــە عێــراق بەدەســتیانهێناوە ،پەیوەســتن بــە دەســتگرتن
بەســەر ژێرخــان و بەســەر پارچــە زەوییەکانــدا ،ئەمــەش
یەکێکــە لــە هۆکارەکانــی بوونــی بەردەوامــی ناوچــەی
هەژموونــی جوگرافــی تایبــەت بــە میلیشــیاکان لــە نێــو
ناوچەکانــی ســوننەدا لــە خۆرئــاوا و باشــووری عێــراق،
تەنانــەت لــە نــاو شــاری بەغداشــدا.
دامەزراوەکانیــش گۆڕەپانێکــی ســەرەکین ،بــۆ نمونــە
شــیبل زەیــدی ،ســەرکردەی کەتائیبــی ئیمــام عەلــی ،کــە
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان لەنێــو لیســتی تیــرۆردا پۆلێنــی
کــردووە ،بەرژەوەندییەکــی تایبەتــی لــە وەزارەتــی
پەیوەندییــەکان و گرێبەســتەکانیدا هەبوو .لەم دوایانەشــدا
( ،)QiCardفرۆشــیاری ســەرەکی خزمەتگــوزاری
پریپەیــدی ئەلیکترۆنــی ،گومانــی لێدەکرێــت میلیشــیاکان
قۆســتبێتیانەوە و ژمارەیەکــی زۆر بەشــداربووی ســاختەیان
تێیــدا دروســتکردبێت.
بەپێچەوانــەی میلیشــیا باوەکانــی دیکــەوە کــە لەســەر
بنەمــای خزمخزمێنــە کاردەکــەن ،دیاریکردنــی چاالکییــە
ئابووریییەکانــی حزبــواڵ زۆر کارێکــی گرانــە .پێدەچێــت
ژمارەیــەک لــە ســەرکردەکانی کەتائیبەکــە ڕۆڵــی
ئابووریشــیان هەبێــت ،ئەمــەش ئامــاژە بــۆ بوونــی
دەرامەتــی گــەورە دەکات .بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا ئاماژە
بــۆ چەندیــن دەســەاڵتی جیاجیــاش دەکات ،کــە هەریەکــە
و ســەرچاوەی پاڵپشــتی دارایــی خــۆی هەیــە .هــەروەک
لــە پێشووشــدا باســمان کــرد ،عەدنــان محەممــەداوی
(دەســتەی ئابــووری) حزبــواڵ بەڕێوەدەبــات ،کــە چاالکییــە
ســەرەکییەکانی لــە بەغــدا و بەســرەدا چڕبووەتــەوە.
هــاوکات پێدەچێــت ئەبوحســێنی ئەمینــداری گشــتی
کەتائیــب و هاوبەشــە نزیکەکــەی ،واتــا ئەبوزەینەب المی،
نووســینگەیەکی ئابــووری ســەربەخۆیان هەبێــت ،ڕەنگــە
ئــەم بابەتــەش پەیوەنــدی بــەو پاداشــت و مووچانــەوە
هەبێــت ،کــە ســوپای قــودس بۆیــان دەنێرێــت .شــێخ
جاســم ســودانی (ئەبوئەحمــەد) ئەمیــن ســندوقی کەتائیبــە
و پــارە بەســەر ئەنــدام و دامەزراوەکانــی ئــەو گرووپــەدا
دابــەش دەکات .بەپێــی هەندێــک ڕاپۆرتیــش لــە پلــەی

دووەمــدا ،ســێ کەســایەتی دیکــەی حزبــواڵ ڕۆڵــی داراییان
هەیــە ،ئەوانیــش :ئەحمــەد عیســاوی (ئەبوحەســەنەین)،
شــێخ عەدنــان مالیکــی و خالیــد ئیســماعیل (ئەبومســتەفا)،
ئەمانــە بەرپرســی کۆکردنــەوەی ســامانن لــە ئەندامەکانــی
حزبــواڵوە.
یەکێــک لــە نمونــە ئاشــکراکانی بەشــداری حزبــواڵ لــە
کاری بازرگانیــدا ،بابەتێکــە دەربــارەی خزمەتگوزارییەکانــی
(فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتــی بەغــدا) .حزبــواڵ لــە نێــوان
ســااڵنی  2019-2018چــووە نێــو کاری بەڕێوەبردنــی
خزمەتگوزارییــەکان ،کۆکردنــەوەی باجــەکان ،شــوێنی
حەوانــەوەی کەســە تایبەتــەکان و ئۆتێلــی فڕۆکەخانــەوە.
لەپــاڵ قۆســتنەوەی گرێبەســتەکان بــۆ دەســتگرتن
بەســەر پێگــە هەســتیارەکاندا (وەک تــاوەری چاودێــری
جموجوڵــی ئاســمانی و ئــەو ڕێگایــەی تایبەتــە بــە
کەســایەتییە گــەورەکان ،واتــا ئــەو ڕێگایــەی ســلێمانی
و موهەندیســی تێــدا کــوژران) دانوســتانکارانی حزبــواڵ
هەوڵــی بەدەســتهێنانی %20ی داهاتەکانیشــیان دەدا.
حزبــواڵ بــە درێژایــی ئــەو کاتــە هەوڵیــدەدا ئــەو کارە
بازرگانیانــەی بشــارێتەوە ،ئەمــەش لەڕێگــەی گۆڕینــی
هاوبەشــە بازرگانییەکانییــەوە بــە بەکارهێنانــی بەرپرســە
حکومییــەکان ،تــا لەبــری حزبــواڵ فشــار دروســتبکەن.
هــاوکات حزبــواڵ لــە یەکێــک لــە گەڕەکــە تایبــەت و
زۆر پارێزراوەکانــی نەجەفــدا ،بــە مەبەســتی ترســاندنی
یەکێــک لــە کێبڕکێــکارە بازرگانییــەکان ،هێرشــی کــردە
ســەر ئــەو کەســە .لــە ئەنجامــی ئاشــکرا بوونــی کارەکانــی
ئــەو گرووپەشــدا ،حکومەتــی عێراقــی حزبــواڵی ناچارکــرد
لــە کۆتاییەکانــی ئەیلــول 2020/نووســینگە ناســراوەکانی
لــە فڕۆکەخانــە دابخــات و هاوبەشەکانیشــی لــە گشــت
پۆســتەکانی فڕۆکەخانــە دوورخرانــەوە ،لەبــری ئەوانیــش
کۆمپانیــای ســەر بــە ڕەوتــی ســەدر کارەکانی گرتەدەســت.
حاڵەتێکــی گرنگــی دیکــەش هەیــە ،کــە تیشــک دەخاتــە
ســەر شــێوازی کاری سیاســی و ئابــووری کەتائیبــی
حزبــواڵ .ئەویــش پرســی فــەالح جەزائیرییــە ،کــە بــۆ
یــەک خــول پۆســتی پارێــزگاری بەغــدای وەرگــرت.
پێدەچێــت ئــەم کەســایەتییە ،ســەرچاوەی ســەرەکی
گرێبەســتە مەدەنییەکانــی ئــەو گرووپــە بێــت .بەپێــی زۆر
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لــەو الیەنانــەی پەیوەندیــان پێوەکــراوە و شــارەزاییەکانی
ڕاســتەوخۆیان لــە لێکۆڵینــەوە عێراقییەکانــدا هەیــە،
کاتێــک لــە نێــو ئەنجومەنــی پارێــزگادا ناڕەزایــی دژی
ئــەو کەســایەتییە ســەریهەڵدا و بڕیــاری دوورخســتنەوەی
لــە پۆســتەکەی درا ،حزبــواڵ هۆشــداریدا بەوانــەی دژی
ئــەو کەســە بــوون و پێــی وتــن «فــەالح ســەر بــە
ئێمەیــە ،لێیگەڕێــن .هەرچییەکــی بەرامبــەر بکــەن ،واتــا
بەرامبــەر ئێمەتــان کــردووە» .لــەم حاڵەتەشــەوە ئەوەمــان
بــۆ ڕووندەبێتــەوە ،کــە حزبــواڵ تۆڕێــک لــە هەژموونــی
شــاراوە بەڕێوەدەبــات ،کــە لەســەر کارکردنــی نهێنــی،
هاوبەشــی ،گێچــەڵ و تۆقانــدن وەســتاوە ،ئەمــەش
الیەنێکــی گرنگــی شــاراوەی حزبواڵیــە ،کــە لەگــەڵ ئــەو
ئاســتانەی ئەندامبوونــدا جیــاوازن ،کــە حەمــدی مالیــک
دیاریکــردوون ،وەک خاڵــە ،مامۆســتا ،الشــەکان و
ژمــارەکان.
بەشی پێنجەم :ژێرخان و ڕۆڵە سەربازییەکانی کەتائیبی
حزبواڵ
بەپێی بەشــی پێشــووی توێژینەوەکە ،حزبواڵ لە ڕابردوودا
کەمتــر چــاوی لەســەر پالنەکانــی بەدەســتهێنانی ســامان
بــووە لــە ڕێــگای بەرتیلــەوە ،وەک لــەالی گرووپەكانــی
دیکــە بــاوە .بەڵکــو گرنگییەکــی گەورەتــری بــە ناوچــە
ســتراتجییەکان داوە .چونکــە ئــەو گرووپــە زۆربــەی جــار
گرنگــی دەدات بــەو سێگۆشــەیەی کــە کەوتووەتــە نێــوان
بنکــەی کەتائیبــی حزبــواڵ لــە جــورف ســەخر (باشــووری
بەغــدا) و هــەردوو خاڵــی ســنوری نێــوان عێــراق و ســوریا
لــە عەکاشــات و قائیــم (کــە لــە پەنــا شــاری ئالبوکەمالــی
ســوریادایە) .ڕاســتە ئــەوەی بــە (پــردی وشــکانی) نێــوان
ئێــران و ســوریا ناودەبرێــت و لەژێــر دەســتی بەشــار
ئەســەددایە ،لــەڕووی بازرگانییــەوە دەوڵەمەندتریــن
ناوچــەی عێــراق نییــە  -بەڵکــو زۆر بەپێچەوانــەوە،-
بــەاڵم گرنگییەکــی تایبەتــی بــۆ ئێــران ،میحــوەری
موقاوەمــە ،ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و ئیســرائیل هەیــە.
جورف سەخر
جــورف ســەخر ،کــە بــە دووری 40کــم دەکەوێتــە

باشــووری خۆرئــاوای بەغــداوە ،ناوەنــدی ســەربازی
ســەرەکییە بــۆ حزبــواڵ .ئــەم پێگەیــە لەســەر زەویــوزاری
هەندێــک گونــد بنیادنــراوە ،کــە دانیشــتوانە ســوننەکانی
دەرکــراون و بۆیــان نییــە بگەڕێنــەوە .جــورف تایبەتــە
بــە حزبــواڵ و هێزەکانــی حکومــەت ناتوانــن بچنــە نــاوی،
بەجۆرێــک حزبــواڵ مافــی بەکارهێنانــی ئــەو زەویانــەی
لــە حکومــەت زەوتکــردووە .لــەم ناوچەیــەدا زیندانــی
گــەورە و تایبەتــی حزبــواڵ هەیــە (کــە زۆر زیاتــر لــە
 1000دەســتگیرکراوی نایاســایی تێدایــە) دامــەزراوەی
تایبــەت بــە ئامادەکردنــەوەی چەکدارەکانیشــی لــەڕووی
تەندروســتییەوە تێدایــە .شــایەنی باســە هــەردوو لیــوای
46و 47ی نێــو حەشــدی شــەعبی بارەگاکانیــان لــە جورفــە.
هــاوکات ناوچــەی جــورف ســەخر بنکەیەکــی دروســتکردن
و هەڵگرتــن و تاقیکردنــەوەی تەقەمەنییــە و لــە
ژێردەســتی حزبواڵدایــە .هەندێکجاریــش ئــەو پێگانــەی
پیشەســازی ســەربازی بەکاردەهێنرێــت ،کــە لە ســەردەمی
ســەدامدا دروســتکراون .هــاوکات ئــەم گرووپــە لــە ئــازار/
2019ەوە هەوڵیــداوە ڕێگــری لــە جموجوڵــی فڕۆکــە
بێفڕۆکەوانەکانــی ئەمەریــکا بــکات ،واتــا پێــش چەنــد
مانگێــک لــە بەکارهێنانــی ئــەم پێگە ســەربازییە بــۆ ناردنی
دوو فڕۆکــەی بێفڕۆکــەوان بــە مووشــەکەوە بــەرەو دوو
وێســتگەی هەناردەکردنــی نەوتــی ســعودی لــە  /14ئایــار/
 .2019هێرشــە ئاســمانییەکانی ئەمەریکاش بۆســەر ناوچەی
جــورف لــە  /13ئــازار 2020 /چەنــد خاڵێکــی کــردە ئامانــج،
کــە بەپێــی وتــەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بریتــی بــوون
لــە :پێگەیــەک لــە جــورف ســەخر بــۆ بەرهەمهێنانــی
تەقەمەنــی و حەشــاردانی ئــەو چەکــە کۆنانــەی پەرەیــان
پێــدراوە ،دامەزراوەیەکــی تایبــەت بــە تاقیکردنــەوەی
بزوێنــەری مووشــەکەکان ،شــوێنی هەڵگرتنــی چــەک لــە
موســەیەب ،شــوێنێکی هەڵگرتنــی مووشــەک و شــوێنی
هەڵگرتنــی هــاوەن لــە جــورف.
ئەمەریــکا هــەر لــە  /13ئــازار 2020 /پێگەیەکــی دوورتــری
بــە ئاڕاســتەی خۆرئــاوا بۆردومــان کــرد ،کــە بــە
(پێگەیەکــی حزبــواڵ لــە کەربــەال ،بــۆ هەڵگرتنــی چەکــە
کۆنــە پەرەپێــدراوەکان) نــاوی هێنــا ،ئــەم ناوچەیــەش
دەکەوێتــە هەمــان جێگــەی فڕۆکەخانــە تەواونەکراوەکــەی
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کەربــەالوە .هەندێــک ڕاپۆرتیــش ئەوەیــان باســکردووە،
کــە چەنــد ئەندامێکــی (لیــوای عەتەبــات)ی حەشــدی
شــەعبی کراونەتــە ئامانــج ،کــە ئەندامــی حزبــواڵ نیــن،
لــە ئەنجامیشــدا ســێ کەســی مەدەنــی پێوەبــوون .بەپێــی
وتــەی حزبــواڵ ،ئــەو گرووپــە دامــەزراوەی مووشــەکی
مــەودا مامناوەنــدی لــە عێــن تەمــر (کەوتووەتــە خۆرئاوای
کەربــەال بــە دووری  70کیلۆمەتــر ،واتــا لــە باشــووری
خۆرئــاوای دەریاچــەی ڕەزازەوەیــە) و کارگەیەکــی
تەقەمەنــی لــە زەعفەرانییــە ( لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی
بەغــدا ،بــە دووری  10کیلۆمەتــر) بەڕێوەدەبات .حکومەتی
عێراقیــش لــە  /25حوزەیــران ،2020 /لــە شــوێنی تایبــەت
بــە هەڵگرتنــی مووشــەک لــە ئەلبوعیســە ( 20کیلۆمەتــر لە
باشــووری شــاری بەغــدا) لەپــاڵ  13ئەندامــی حزبــواڵدا،
ئەندامێکــی گومانلێکــراوی دیکــەی ئــەو گرووپەشــی
دەســتگیرکرد ،کــە شــارەزایی لــە مووشــەکدا هەبــوو.
بنکەکانی حزبواڵ لە ئەنبار و ئەلبوکەمال
حزبــواڵ هەوڵیــدا بوونــی خــۆی لــە ناوچــەی خۆرئــاوای
ئەنبــار بەهێــز بــکات ،واتــا لــەو ناوچەیــەی دانیشــتوانی
شــیعەی تێــدا نییــە .هێزەکانــی کەتائیبــی حزبــواڵ لە ســاڵی
 2013لــە خۆرئــاوای ئەنبــار باڵوبوونەتــەوە ،ئەو ناوچەیەش
بــۆ گەیشــتن بــە گۆڕەپانەکانــی جەنــگ لــە ســوریا
بەکارهێنــا .لەگــەڵ ئــەوەی ئەنبــار لەژێــر فەرماندەیــی
بارەگایەکــی ســەربازیدایە ،کــە پێکهاتــووە لــە فەرماندەیــی
ئۆپەراســیۆنەکانی ئەنبــار و هێزەکانــی حەشــدی شــەعبی
(فەرماندەیــی ،یاخــود میحــوەری ئۆپەراســیۆنەکانی
خۆرئــاوای ئەنبــار) ،بــەاڵم لــەو ناوچەیــەدا ئــەو هێڵــەی
بــە نێــو (جورف-عەکاشــات -قائیــم)دا تێدەپەڕێــت ،لەژێر
هەژموونــی (فەرماندەیــی ئۆپۆراســیۆنەکانی جەزیــرە)ی
ســەر بــە کەتائیبــی حزبواڵدایــە .حزبــواڵ لــەو ناوچەیــەدا
هەوڵــی زۆری داوە دووژمنەکانــی لەناوببــات ،بــۆ
نمونــە لەناوبردنــی فەرماندەیــی ئۆپراســیۆنەکانی ئەنبــار،
نەهێشــتنی دوو بنکــەی گومــرگ لــە عەکاشــات و قائیــم
و دروســتکردنی تــۆڕی هەژموونگرتنــی نهێنــی .هەروەهــا
حزبــواڵ ژمارەیەکــی زۆر بەکرێگیــراوی لــە ئەنبــاردا هەیە،
کــە لەنێــو فەرماندەیــی ئۆپەراســیۆنەکانی ئەنبــار ،پۆلیســی

ئەنبــار ،دەزگای ئاسایشــی نیشــتمانی ،هــەردوو فیرقــەی 8
و 14ی ســوپای عێراقــی و کارگێــڕی پارێــزگا و ناوچەکانــدا
کاردەکــەن.
بنکەکانــی حزبــواڵ لــە خۆرئــاوای ئەنبــار ،لــە دوو لــق
پێکدێــت .ئەوانیــش ،خاڵــی ســنوریی قائیــم ،کــە لــە
بەرامبــەر ناوچــەی ئەلبوکەمالی ســوریادایە .هەروەها لقی
عەکاشــات (بارەگاکــەی لــە ڕوتبەیــە) .بــارەگای ســەرەکی
حزبــواڵ لــە قائیــم بنکەی (لیوای )45ی هێزەکانی حەشــدی
شــەعبییە ،ئەمــەش هێزێکــی شــەڕکەری دەســتەبژێری
کەتائیبــی حزبواڵیــە .هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە /29کانونــی
یەکــەم 2019/ئــەو بنکەیــەی کــردە ئامانــج و کازم عەلــوان
(ئەبوعەلــی دیبــی) فەرمانــدەی ئــەو هێــزەش کــوژرا.
هــاوکات هێزەکانــی حزبــواڵ (بەتایبــەت هێزەکانــی ســەر
بــە لیــوای 46ی نێــو حەشــدی شــەعبی) دەســتیانگرتووە
بەســەر (ڕێــگای خێــرای )20دا کــە لەگــەڵ ســنوری
عێــراق -ســوریادا تەریبــە .ئــەم ناوچەیــە ،کــە نزیکیشــە
لــە هێڵــی گواســتنەوەی نەوتــی نێــوان عێــراق و ســوریا،
بــۆ گواســتنەوەی مووشــەک بــۆ ســوریا بەکاردەهێنرێــت.
شــایەنی باســە هێرشــە ئاســمانییەکەی  /25ئــاب،2019 /
کــە پێدەچێــت لەالیــەن ئیســرائیلەوە ئەنجامدرابێــت،
کۆمەلێــک ئۆتۆمبێلــی لــە ڕێــگای نێــوان دوو بنکــەدا کــردە
ئامانــج ،کــە ئەمەریــکاش لــە  /29کانونــی یەکــەم2019 /
هــەردوو بنکەکــەی بۆردومــان کــرد .ئەمــەش ئەوەمــان
بــۆ ئاشــکرا دەکات ،کــە ئیســرائیل گرنگــی زۆر بــەو
بنکانــە دەدات .هەرچــی بنکــەی (ئیمــام عەلــی) ســەر
بــە کەتائیبــی حزبواڵشــە ،ئــەوا ڕاســتەوخۆ کەوتووەتــە
ســەر ســنور ،بەجۆرێــک تەنهــا چەنــد کیلۆمەترێــک لــە
خۆرئــاوای بنکــەی گومرگی (حوســەیبە)وە دوورە .لەدوای
هەڵمەتــی حەلــەب لــە ســاڵی ( ،2016کەتائیبــی حزبــواڵ-
بــەرەی ســوریا) هەوڵــە ســەربازییەکانی لــە ســوریا لــە
ناوچــەی دێــرەزور و ئەلبوکەمــال چڕکــردەوە و توانــی لــە
ئەیلــول 2017/لەدەســتی داعشــی بکاتــەوە .ئیســرائیلیش لــە
/18حوزەیــران 2018/بــۆ یەکەمجــار لــە ئەلبوکەمــال حزبواڵی
بۆردومــان کــرد و بــارەگای ســەرەکی ئــەو گرووپــەی لــە
نزیــک ســنور کــردە ئامانــج .دواتریــش ئــەو واڵتــە بنکــەی
ئیمــام عەلــی لــە  /8ئەیلــول /5 ،2019 /کانونــی دووەم2020 /
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و  /11ئــازار 2020 /بۆردومــان کــرد .لــە هێرشــی کۆتاییشــدا
 15دامــەزراوە لــە ناوچــەی ئەلبوکەمــال کرانــە ئامانــج،
لەوانــە چەنــد جبەخانەیــەک لــە بنکــەی ئیمــام عەلــی،
بارەگایەکــی دیکــەی کەتائیبــی حزبــواڵ لــە ناوچــەی
پیشەســازی ،دوو پێگــەی (لیــوای فاتمیــون) ،بنکــەی
(بزووتنــەوەی ئەلنوجەبــا) لــە شــارۆچکەی ئەلبوکەمــال،
دوو بنکــەی حزبــواڵ لە باشــووری خۆرهەاڵتی شــارۆچکەی
ئەلبوکەمــال .بەپێــی ڕاپۆرتــە ڕۆژنامەوانییــەکان کــە
پشــتیان بەســتووە بــە وێنــەی مانگــە دەســتکردەکان،
ڕەنگــە بنکــەی (ئیمــام عەلــی) دامــەزراوەی گــەورەی ژێــر
زەوی تێــدا بێــت و پێدەچێــت تونێلێکیشــی بــەرەو دیــوی
عێــراق تێــدا بێــت .بەپێــی هەندێــک لــە ڕاپۆرتەکانیــش،
حزبــواڵ لــە (مەیادیــن) ،کــە بــەدووری  50میــل کەوتووەتە
باکــووری ئەلبوکەمالــەوە ،جبەخانەیەکــی دیکــەی هەیــە،
لەنــاو بنکەیەکــدا کــە پێــی دەوترێــت (حەیدەرییــە).
هــاوکات ،پێدەچێــت حزبــواڵ لــە باشــووری ئەنباریــش
چاالکــی هەبووبێــت .چونکــە هەرچەنــدە شــارۆچکەی
(نەخیــب) بەنــاو دەکەوێتــە نێــو ئــەو ناوچەیــەی لەژێــر
دەســەاڵتی (عەتەبات)دایــە (واتــا هێڵــی ســنوری ئەنبــار-
کەربــەال /نەجــەف) ،بــەاڵم ئەندامانــی حزبــواڵ لــە ســاڵی
2011ەوە لــەو شــارۆچەکەیەدان .شــایەنی باســە ئــەو
شــارۆچکەیە دەڕوانێــت بەســەر ئــەو ڕێــگا بازرگانییــەی
دەچێتــە ســعودییە و ڕێڕەوێکــی الوەکــی گرنگیشــە لــە
بەغــداوە بــۆ ســوریا .بەپێــی چەنــد ڕاپۆرتێکیــش ،نەخیــب
لــە ســاڵی  2016دراوەتــە دەســت حزبــواڵ ،تــا ببێتــە
ناوچــەی چاالکییەکانــی و لــەو کاتەشــەوە ئــەو هێــزە
دەســتیگرتووە بەســەر هــەر شــەش پێگــە ســەرەکییەکەی
شــارۆچکەکەدا .هــاوکات ڕەنگــە نەخیــب وەک ناوچــەی
مەشــقپێکردنی ئــەو تیرۆریســتە ســعودیە شــیعانە
بەکاربهێنرێــت ،کــە لەالیــەن ئێرانــەوە پاڵپشــتی دەکرێــن.
هــاوکات ڕەنگــە بەکارهاتبێــت وەک ناوچــەی ناردنــی
فڕۆکــە بێفڕۆکەوانــەکان بــۆ هێرشــکردنە ســەر دامــەزراوە
نەوتییەکانــی ســعودییە.
ســەرەڕای ئــەو چاالکییــە گەورانــەی حزبــواڵ لــە ئەنبــار
ئەنجامیــداون ،دەتوانیــن بڵێیــن کــە نەیتوانیــوە بــەو
شــێوەیەی خــۆی چاوەڕوانــی بــوو بەتەواوەتــی دەســت

بەســەر ژینگەکــەدا بگرێــت .چونکــە هــەردوو بنکــە
ئەمەریکییەکــە لــە (ئەســەد و تەنــف) هێشــتا لــە شــوێنی
خۆیانــدا جێگیــرن ،فەرمانبەرەکانــی (دەزگای دژە تیــرۆر)
و گومرگــی عێراقیــش وا دەگەڕێنــەوە بــۆ قائیــم،
چەنــد ســەرکردەیەکی بەتوانــاش چوونەتــە نێــو ڕیــزی
هێــزە ناوخۆییــە عێراقییەکانــەوە و دانیشــتوانی چەنــد
ناوچەیەکــی ئەنباریــش ناڕەزایــی دەردەبــڕن بەرامبــەر
باڵوبوونــەوەی میلیشــیاکان و دەســتگرتنیان بەســەر ئــەو
ناوچانــەدا .لــەوەش گرنگتــر هێرشــەکانی ئیســرائیل
و ئەمەریــکا دەریانخســت ،کــە ئەنبــار زۆر چــاوەڕوان
دەکرێــت دووچــاری هێرشــی ئاســمانی ببێتــەوە ،ئەمــەش
وایکــرد ئێــران و میلیشــیاکانی لــە مــاوەی نێــوان -2019
 2020هەندێــک ڕەگــەزی گرنــگ بــەرەو باشــووری عێــراق
بکشــێننەوە.
بەشی شەشەم :پەلهاویشتنی هێز
لــەو ماوەیــەی موهەندیــس سەرپەرشــتیاری گرووپــەكان
بــوو ،ســوپای قــودس لــە عێراقــەوە هێــزی خــۆی بــۆ
دووژمنەکانــی نمایــش دەکــرد .چونکــە لەپــاڵ هێرشــکردنە
ســەر چەنــد ئامانجێکــی ئەمەریکــی و خۆرئاوایــی دیکــە
لــە عێــراق و پتەوکردنــی هێــزی دیکــە لــە نێــو میحــوەری
موقاوەمــە لــە ســوریادا ،عێــراق وەک پێگــەی دەســتپێکی
هێرشــەکانیش بۆســەر واڵتانــی کەنــداو بەکارهــات،
کــە لەالیــەن دەســەاڵتە ســوننەکانەوە حوکمڕانــی
دەکرێــن .دامەزراوەکانــی مەشــقپێکردنی تیرۆریســتەکان
و سیســتمی مووشــەکە دوورمەوداکانیــش لەســەر خاکــی
عێــراق ئامــادەی کارکردنــن .نــاوی کەتائیبــی حزبــواڵش
بەســتراوەتەوە بە دەســتدرێژییەکانی ،وەک پاڵپشــتیکردنی
گرووپــە چەکــدارەکان لــە بەحرەیــن و هێرشــی فڕۆکــەی
بێفڕۆکــەوان بۆســەر ســعودییە لــە  /14ئایــار .2019 /بــەاڵم
ئێســتا ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەکرێــت ،کــە گرووپــی دیکــەی
عێراقیــش (وەک ســەرایا جیهــاد ،کــە دواتــر باســی
دەکەیــن) ،ئێســتا لــەو چوارچێوەیــەدا کاردەکــەن.
مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانە ئێرانییەکان
ئێســتا ســەنتەری ســەرەکی مووشــەکە ئێرانییــەکان
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لــە عێــراق لــە خۆرئــاوای ئەنبــاردا نییــە ،بەڵکــو لــە
سێگۆشــەی (میســان -زیقار – واســت)دایە .شــایەنی باســە
سیســتمی هەڵگرتنــی مووشــەکەکان لەســەر پەیوەندییەکــی
درێژخــان بوونیادنــراوە ،کــە لــە نێــوان حەســەن
ســاری (نــاوی ڕاســتەقینەی ،حەســەن ڕازی کازم گاتــع
ســاریی)ە ســەرکردەی ســەرایا جیهــاد و (لیــوا ئەحمــەد
فروزەند)ەدایــە ،کــە فەرماندەیەکــی ســوپای قودســە و
لــە ســاڵی  2002لــەو ســوپایەدا کــراوە بــە فەرمانــدەی
ئۆپەراســیۆنەکانی میحــوەری باشــووری عێــراق .حەســەن
ســاری هەرچەنــدە ئەندامــی حزبــواڵ نییــە ،بــەاڵم لــە
ســەرەتای دە ســاڵی یەکەمــی ئــەم ســەدەیەوە ،لەنێــو
(گرووپــە تایبەتــەکان) و دواتریــش کەتائیبــی حزبــواڵدا،
وەک بەرپرســی ســەرەکی لۆجیســتی لــە باشــووری عێــراق
کاری کــردووە .لــەو چوارچێوەیەشــدا ڕۆڵیکــی گرنگــی لــە
هەریــەک لــە (گرووپــە تایبەتــەکان) و (تــۆڕی شــەیبانی)
دا بینیــوە .بەرپرســی ڕۆژانــەی هێــزە مووشــەکییەکانی
ســوپای قودســیش لــە عێــراق ،حەمــەد موحســین موجەبیر
(ئەبوئیمــان دەڕاجــی)ە ،کــە بەناو بەڕێوەبــەری هەواڵگری
حەشــدی شــەعبییە لــە بەســڕە.
ئێســتاش مووشــەکهاوێژ و مووشــەکی گەورەتــری ئێــران
بەشــێوەی پارچــە پارچــە دەگوێزرێتــەوە بــۆ عێــراق.
چونکــە بــەو شــێوەیە دەتوانرێــت بــەو بارهەڵگــرە
بچوکانــە بگوێزرێنــەوە ،کــە کەمتــر گومانیــان لێدەکرێــت
(وەک تەنکــەری ئــاو ،یاخــود نــەوت) و کۆنتێنــەری
بچــوک .پێدەچێــت مووشــەکە پێشــکەوتووەکانیش
لــە عێــراق لــەم جۆرانــە بــن :خەیبــەر302( 1-ملــم،
 65میــل) ،بــەدر 1-و بــەدر201( P1-ملــم 90 ،میــل) و
ڕەنگــە مووشــەکی (ڕەعد)500-یشــی تێــدا بێــت ،کــە
توانایەکــی زۆری تەقینــەوەی هەیــە و کێشــی دەگاتــە
 1100پاوەنــد و مەوداکــەی  350میلــە .زۆربــەی جاریــش
کاڵوە و الشــەی مووشــەکەکان بەجیاجیــا لــە کومەیــت
(نزیــک عەمــارە) و بەتحــا (نزیــک ناســریە) و نوعمانییــە
(نزیــک کــوت) هەڵدەگیرێــن .دەســتەیەکی کارکردنیــش
لەوانــەی شــارەزاییان لــە کۆکردنــەوەی چەکــدا هەیــە،
بەهەمیشــەیی لەنێــو تۆڕەکــەی ئەبوئیمــان دەڕاجیــدا دوام
دەکــەن ،بــە پێدانــی مــاڵ و مووچــەش ،پاداشــتی توانــا

و دڵســۆزییەکەیان دەکرێــت .هــاوکات ئــەو کەســانە بــە
بەردەوامــی ژمــارەی مۆبایلەکانیــان دەگــۆڕن .لەڕاســتیدا
کەســانی وەک حەســەن ســاری و ئەبوئیمــان دەڕاجــی،
ئەوەمــان بــۆ دەردەخــەن ،کــە زۆرجــار پەیوەندییــە
کەســییەکان کارە ڕێکخراوەییــە کاتییــەکان تێدەپەڕێنــن.
چونکــە ،ئەوەتــا ئێــران بەمەبەســتی بەڕێوەبردنــی هێــزە
مووشــەکییەکان لــە عێــراق ،دەتوانێــت دوو تــۆڕ لــە پــاڵ
یەکــدا  -ســاری/دەڕاجی و کەتائیبــی حزبــواڵ -کۆبکاتــەوە.
پاڵپشتیکردنی تیرۆریستە بیانییەکان
میکانیزمــی دووەمــی نمایشــکردنی هێــز لــە عێــراق،
مەشــقپێکردن و پڕچەککردنــی تیرۆریســت و چەکــدارە
بیانییەکانــە .هــەروەک (مــات ڵێڤــت) لــە شــوبات 2020/لــە
( ))CTC Sentinelنووســیویەتی :بەکارهێنانــی چەکــداری
شــیعەی نائێرانــی و نالوبنانــی ئــەو گەشەســەندنە
چاوەڕوانکراوەیــە ،کــە ڕەنگــە لــەو کــردە چەکدارییــە
دەرەکیانــەدا ڕووبــدات ،کــە لەالیــەن ئێرانــەوە پاڵپشــتی
دەکرێــن .جارێکــی دیکــەش حزبــواڵ لەگــەڵ کۆمەڵێــک
هاوبەشــی متمانەپێکــراوی ســوپای قــودس بەشــدارە
لــەو دۆســییەیەدا .بەپێــی زانیارییەکانیــش ،حزبــواڵ لــە
مەشــقپێکردنی ڕاگەیاندنــکار و چەکدارەکانــدا ،هەروەهــا
لــە چەکدارکردنــی شــەڕکەرە بەحرەینییــەکان ،ڕەنگــە
سعودییەکانیشــدا بەشــدار بــووە .هــاوکات پێدەچێــت
ئەبوئیمــان دەڕاجــی کارەکتــەری ســەرەکی پێشــوازیکردن
و مەشــقپێکردنی ئــەو خۆبەخشــە بیانیانــە بێــت ،کــە
لــە یەمــەن و واڵتانــی کەنــداوەوە هاتــوون .بەجۆرێــک
ئــەو کەســایەتییە سەرپەرشــتی گەورەتریــن (بەبۆچوونــی
نووســەر) شــوێنی مەشــقپێکردنی چەکــدارە بیانییەکانــی
ســەر بــە ئێــران لــە کومەیتــی پارێــزگای میســان دەکات.
پێدەچێــت حەســەن ســاری و ئەبوئیمــان دەڕاجــی ڕۆڵیــان
هەبێــت لــە گواســتنەوەی کەرەســتە ســەربازییەکانی
ســوپای قــودس لــە ئێرانــەوە بــۆ ئــوم قەســر لــە بەســڕە،
لەوێشــەوە بــۆ عومــان ،تــا لەدواتــردا بگوێزرێتــەوە بــۆ
یەمــەن .بەپێــی ئــەو زانیاریانــەی بــە نووســەر دراوە،
ســوپای قــودس لــە ئوردن ،پرۆســەی هەنــاردە و هاوردەی
ئۆتۆمبێــل ،کــە لەالیــەن شــیبل زەیدییــەوە جێبەجــێ
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دەکــرا ،وەک پەردەیــەک بــۆ دەستنیشــانکردنی ئامانجــە
گەشــتیارییە ئیســرائیلییەکان لــە ئــوردن و چاودێریــی
خاڵــە ســنورییەکان بەمەبەســتی دەربازکردنــی بارهەڵگــری
تەقەمەنییــەکان لەڕێــگای (وادی ئەســەد)ەوە (کــە ئــوردن
و عێــراق بەیەکــەوە دەبەســتێتەوە) بەکاردەهێنێــت.
ئەبومســتەفای شــەیبانیش لــە عێراقــەوە ڕۆڵــی لــە
ئۆپەراســیۆنە دەرەکییەکانــدا هەیــە .ئــەم کەســایەتییە لــە
دەرەوەی ســوپای قــودس ،لەگــەڵ دەزگانــی ئیتالعاتــی
ئێرانیــدا کاردەکات و هەوڵــدەدات توانــاکان بــۆ دزەکردنــە
نێــو دەزگا هەواڵگــری و لۆجســتییەکانی واڵتانــی کەنــداو
گەشــەپێبدات.
بەشی حەوتەم :ڕۆڵی کەتائیبی حزبواڵ لە سیاسەتە
ناوخۆییەکاندا
کەتائیبــی حزبــواڵ لــە ژێــر ســەرکردایەتی ســلێمانی و
موهەندیســدا ،بــووە پێشــەنگی تۆڕێــک لــە میلیشــیاکان،
کــە ئەوەنــدەی نەمابوو لە هاوینی  2019هەژموون بەســەر
حکومەتــی عێراقیــدا بگرێــت .لــەو کاتەشــەوە ناڕەزاییــە
جەماوەرییــەکان ،کوژرانــی ســلێمانی و موهەندیــس و
دامەزراندنــی ســەرۆک وەزیــران مســتەفا کازمــی دژی ئەو
دەســتکەوتانە کاردەکــەن ،کــە ئــەو میلیشــیایە بەدەســتی
هێنــاوە .ئــەو گرووپــەش لــە مانگەکانــی ســەرەتای 2020
دەریخســت کــە هیــچ ســڵ لــە دروســتکردنی کاریگــەری
لەســەر سیاســەتە نیشــتمانییەکان و سەرخســتنی
بەرژەوەندییەکانــی بەســەر پرســە ســەرەکییەکانی ،وەک
هەڵبژاردنــی ســەرۆک وەزیرانــی عێراقــدا ناکاتــەوە .بــێ
دوودڵیــش هەڕەشــەی ڕۆحــی لــە ســەرۆک وەزیرانــی
عێــراق کــرد .تــا ئێســتاش هەڕەشــە سیاســییەکانی
دەســتکەوتێکی ئەوتــۆی لێنەکەوتووەتــەوە .بــەاڵم لــە
ســایەی هەڵبژاردنــی داهاتــووی عێــراق و هەڵکشــانی
فشــارە ناوخۆیــی و نێودەوڵەتییــەکان بــۆ ڕامکردنــی
میلیشــیاکاندا ،ڕەنگــە کەتائیبــی حزبــواڵ و هاوبەشــەکانی
بــژاردەی بــەردەوام بــوون لــە دژایەتیکردنــی ڕاســتەوخۆی
چاکســازییەکان هەڵبژێــرن .ئایــا چــاوەڕوان دەکرێــت
حزبــواڵ لــە توندوتیــژی سیاســی ناوخۆییــدا چ ڕۆڵێــک
ببینێــت؟

هەڕەشەی حزبواڵ لە حکومەتی عێراقی
کاتێــک حزبــواڵ لــە  /25حوزەیــران 2020 /هێــزی خــۆی
ڕاســتەوخۆ لەبــەردەم بــارەگای ســەرۆک وەزیرانــی عێراقدا
نمایشــکرد ،ئەوەمــان بــۆ ئاشــکرا بــوو ،کــە ئــەو گرووپــە
دەتوانێــت بەخێرایــی هێــزی چەکــداری کۆبکاتــەوە و
لەڕێــگای بارهەڵگــرە بچوکەکانــەوە (کــە زۆربــەی جــار
چەکــی دۆشــکەی ئۆتۆماتیکــی قــورس ،تەنانــەت تۆپــی
 23ملمیشــی لەســەرە) بیانگوێزێتــەوە بــۆ ناوجەرگــەی
ناوچــەی ســەوز .کاتێکیــش حکومەتــی عێراقــی لــە هەمــان
ڕۆژدا 14 ،ئەندامــی حزبــواڵی دەســتگیرکرد ،کــە بەنــاو لــە
هێزەکانــی حەشــدی شــەعبیدا کاریــان دەکــرد ،ئەبوفەدەک
لــە وەاڵمــدا و بەمەبەســتی نمایشــکردنی هێــز ،کۆمەڵێــک
چەکــداری لــە بنکــەی ئەلبوعیســەوە کۆکــردەوە ،تــا ئــەو
دەســتگیرکراوانە ئــازاد بــکات.
حزبــواڵ لــە سەرانســەری شــاری بەغــدا دەتوانێــت
الیەنگرەکانــی لــە چەندیــن ناوچــەی شــەقامی فەلەســتین
(لــە خۆرهەاڵتــی ڕووبــاری دیجلــە ،نزیــک گۆڕەپانــی
تەحریــر) بەکاربهێنێــت ،لەنێویشــیاندا مزگەوتــە
ســەرەکییەکەی حزبــواڵ ،واتــا مزگەوتــی (بەقییەتــواڵ).
شــایەنی باســە لــە ســاڵی  2018دوای ئــەوەی پێکــدادان لــە
نێــوان چەکدارانــی حزبــواڵ و هێزەکانــی پۆلیســدا ڕوویــدا،
چەکــدارەکان بــە پێنــج ئۆتۆمبێلــی دزراو هەاڵتــن بــۆ
شــەقامی فەلەســتین ،تــا لــەوێ پارێزگاریــان لێبکرێــت.
حزبــواڵ لــە ناوچــەی دوورتریــش دەتوانێــت هێــز و
چەکــی قــورس لــە نزیکــەی  24پێگــەی ســەربازی و خاڵــی
پشــکنینی دەوروبــەری شــاری بەغــدا و بنکــەی جــورف
ســەخرەوە (بەئۆتۆمبێــل کاتژمێرێــک لــە بەغــداوە دورە)
بەدەســتبهێنێت .لەگــەڵ ئەمانەشــدا هێشــتا بەهێزتریــن
چەکــی حزبــواڵ ،کــە لــە هــەر ڕووبەڕووبوونەوەیەکیــدا
لەگــەڵ حکومەتــی عێراقیــدا هانــای بۆدەبــات ،تۆقاندنــە،
کــە لــە بەرامبــەر ئــەو فەرمانــدە ســەربازییە عێراقیانــەدا
هانــای بــۆ دەبــات ،کــە لەبەردەمیــدا دەبنــە بەربەســت
 ئــەو پەیامەیــان ئاڕاســتە دەکات ،کــە ئەگــەر دژایەتــیحزبــواڵ بکەیــت ،ئــەوا حزبــواڵ ئەمــڕۆش نەتکاتــە ئامانــج،
بەدڵنیاییــەوە ڕۆژێــک دەتکوژێــت .ئــەم ئامــڕازەش
ســەرچاوەی هێــز و هەژموونــی ئــەو گرووپەیــە ،بۆیــە
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پێویســتە تێکبشــکێندرێت.
ڕۆڵی حزبواڵ لە سەرکوتکردنی خۆپشاندانەکاندا
لەگــەڵ ئــەوەی کەتائیبــی حزبــواڵ لــە تشــرینی یەکــەم/
 2019ڕۆڵێکــی گرنگــی لــە ڕێکخســتن و بەئامانجگەیاندنــی
هەڵمەتــی ســەرکوتکردنی خۆپشــاندانەکاندا گێــڕا ،بــەاڵم
تاڕادەیەکــی زۆر کوشــتن و لێدانــی مەدەنییەکانــی نێــو
خۆپشــاندانەکانی بــۆ ڕێکخــراوی بــەدر و گرووپــی
دیکــە بەجێهێشــتووە .بەکرێگیراوەکانــی حزبــواڵ ،وەک
ئەبوئیمــان بەهالــی بــە ســوودبینین لــە پەیوەندییــەکان
لەگــەڵ هەواڵگــری تەکنیکــی و ئەلیکترۆنــی ئێرانــی و
هەواڵگــری حزبــواڵی لوبنانیدا ،کار لەســەر بەئامانجکردنی
ســەرکردەکانی خۆپشــاندانەکە دەکــەن .لــە ئایندەشــدا
ڕەنگــە حزبــواڵ چڕتــر کار لەســەر ســەرکوتکردنی
خۆپشــاندانەکان بــکات .بــۆ نمونــە دەستنیشــانکردنی
ســەرکردەکانی شۆڕشــەکە و دروســتکردنی مەترسی لەسەر
پەیوەندییــە ئەلیکترۆنییەکانیــان .لــەو چوارچێوەیەشــدا
حزبــواڵ لــە تشــرینی یەکــەم 2019 /بەنهێنــی بەشــدار بــووە
لــە بەخشــینی الفییتــەی ناڕەزاییــەکان بــە خۆپشــاندەران،
کــە لەناویــدا ئەنتیگرێتــی تایبــەت بــە چاودێریکردنــی
تێدابــوو ،واتــا لــە ڕێگەیــەوە دەتوانرێــت چاودێــری
خۆپشــاندەر بکرێــت.
هەندێــک هاوبەشــی متمانــەداری دیکــەی ســوپای قــودس
هــەن ،کــە کەمتــر خۆیــان ئاشــکرا دەکــەن .وەک کازم
جابــری فەرمانــدەی (ســەرایا عاشــورا) ،واتــا لیــوای
8ی حەشــدی شــەعبی ،هەروەهــا بەنــاو بەڕێوەبــەری
مەشــقپێکردن لــە حەشــدی شــەعبیدا .ئــەم کەســایەتییە
لــە نێــوان ســێ مــاڵ لــە بەغــدا و باخێکــی تایبەتــی
ســەردەمی ســەدام لــە ناوچــەی دۆرەی باشــووری بەغــدا
شــوێنگۆڕکێ دەکات .جابــری ڕۆڵێکــی ســەرەکی لــە
دەستنیشــانکردنی کەســایەتییە سیاســییەکان و چاالکوانانــی
کۆمەڵــگای مەدەنیــدا دەبینێــت ،بــەو مەبەســتەی تیــرۆر
بکرێــن ،یاخــود لــە بەغــدا دەســتگیربکرێن (شــایەنی
باســە ،لــە بەســڕە ئەبومســتەفا شــەیبانی هەمــان ڕۆڵ
لــە بەئامانجگرتنــی چاالکوانانــدا دەبینێــت .لــە ناوچــەی
دیکــەی باشــووری عێراقیشــدا ،جاســم مالیکــی ،یەکێــک

لــە یاریدەدەرەکانــی ئەبوئیمــان دەڕاجــی ،ئــەو پرۆســەی
بەئامانجگرتنــەی گرتووەتــە ئەســتۆ) .شــایەنی باســە جابری
زیندانێکــی نهێنــی لــە باشــووری ناوچــەی کــەرادەی بەغــدا
بەڕێوەدەبــات ،کــە خاوەندارێتییەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ
حەســەن ســاری و ســەرایا جیهــاد.
ئەو تۆڕە ڕووکەشانەی دەکرێت خۆیان لێ بێبەری بکرێت
لەگــەڵ ئــەوەی گرووپەكانــی وەک ســەرایا خۆراســانی
و کەتائیبــی سەیدولشــوهەدا پێــش ســاڵێک لەمەوپێــش
بــە ئاشــکرا هاوواڵتــی عێراقیــان لەســەر شــەقامەکان
دەکوشــت .بــەاڵم ئێســتا ژمــارەی بکــوژە نادیارەکانــی
ســەرکردەی خۆپشــاندانەکان لەزیادبوونــدان .هــۆکاری
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی ئــەو پارێزبەندییــەی
میلیشــیاکان هەیانبــوو ،ئێســتا وەک جــاران مســۆگەر نییە،
بۆیــە جارێکــی دیکــە پەنــا دەبەنــەوە بــەر نکوڵیکــردن لــە
کارەکانیــان .ڕەنگــە تۆڕەکــەی کازم جابریــش ئاماژەبێــت
بــۆ پەرەســەندنی داهاتــووی میلیشــیا عێراقییەکانــی
ســەر بــە ســوپای قــودس .هــاوکات پێدەچێــت ســەرۆکە
ڕاســتەوخۆکەی جابــری ،واتــا ســەرحان تومــان شــیبلی،
جەخــت لەســەر پەلکێشــکردنی ئــەو ئەندامــە گەنجانــە
بکاتــەوە ،کــە پێشــینەی تاوانیــان نییــە و زیندانیــان
نەبینیــوە (واتــا زانیــاری بایۆمەتــری تایبەتیــان لــە داتــا
ئەمەریکــی ،یاخــود عێراقیــدا نییــە) .ئــەو بەکرێگیراوانــە
کــردەی تیرۆرکــردن بەرامبــەر پاداشــتێکی مــادی جێبەجــێ
دەکــەن ،دوای جێبەجێکردنیــش خۆیــان لــە شــارێکی
دیکــە ،یاخــود لــە دەرەوەی واڵت بــۆ چەنــد مانگێــک
دەشــارنەوە ،مووچەیەکــی مانگانەشــیان پێدەدرێــت ،کــە
دەگاتــە نزیکــەی  1500دۆالر .بەپێــی ئــەو چاوپێکەوتنانــەی
نووســەر ئەنجامــی داون ،پێدەچێــت کاری هاوشــێوە لــە
بەســرە (بــۆ نمونــە لەالیــەن پارتــی –ســەئروڵاڵ ،-واتــا
بکــوژە بەکرێگیراوەکانــی شــەیبانی) و لــە باشــووری عێراق
لەالیــەن گرووپەکــەی ئەبوئیمــان دەڕاجییــەوە جێبەجــێ
بکرێــت .هــاوکات ئامــاژەش هەیــە کــە حزبــواڵ پەرەیــداوە
بــە پەیوەندییــە ســەربەخۆکانی لەگــەڵ کۆمەڵێــک لیژنــەی
پاســەوانی شــەقامەکاندا ،کــە بەپێــی وتەی حەمــدی مالیک
«گرووپێــک گەنجــی بەڵتەجــی ســەر بــە ئێرانــن» .ئــەو
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لیژنانــەش وەک( :رەبعەڵــا)( ،بــەرەی ئەبــو جەداحــە)،
(جونــد ســلێمانی) و (شــەبیبەت ســەفوە) .شــایەنی
باســە ئــەم گرووپانــە هێــرش دەکەنــە ســەر ئــەو کەناڵــە
تەلەفزیۆنــی و نووســینگەی پارتــە سیاســیانەی ڕەخنــە لــە
حزبــواڵ و میلیشــیای دیکــە دەگــرن .هەروەهــا ڕێکخــراوە
کۆمەاڵیەتییەکانــی حزبــواڵ ،وەک ئــەو ئەندامانــەی بەپێــی
وتــەی خۆیــان ســەر بــە دامــەزراوەی (زەینەبیــات)ی
ئافرەتانــن ،بەشــدارن لــەو جــۆرە هێرشــانەدا .ئەمــەش
ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی ،دەکرێــت گرووپەکانــی دیکــەی
گەنجــان و خوێندکارانیــش لــە حزبــواڵدا بــۆ ئــەو جــۆرە
کارانــە بەکاربهێنرێــن.
یەکێــک لــە ئامانجەکانــی پێکهێنانــی ڕێکخــراوە
ڕووکەشــەکان ،هێرشــکردنە ســەر ئامانجــە ئەمەریکــی و
خۆرئاواییەکانــە .لــە دیــدی نووســەرەوە و بــە پشتبەســتن
بــە بۆچوونــی چاودێــرەکان ،حزبــواڵ ئێســتاش بزوێنــەری
هێرشــە مووشــەکییەکانە بۆســەر پێگەکانــی هاوپەیمانــان
و ئــەو بارهەڵگرانــەی پەیوەندیــان بــە هاوپەیمانانــەوە
هەیــە .بــەاڵم ناتوانێــت بەرپرســیارێتی خۆی لەو هێرشــانە
ئاشــکرا بــکات و پێویســتە خــۆی لــە بەرپرســیارێتییەکەی
بدزێتــەوە ،ئەمــەش بەهــۆی هەڵکشــانی بێــزاری ناوخۆیــی
لــەو جــۆرە کارانــە ،کــە لــە بیانییــەکان زیاتــر هاوواڵتییــە
عێراقییــەکان دەکاتــە قوربانــی و زیــان لــە هەوڵەکانــی
عێــراق بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی قەیرانــی کۆرۆنــا ،داڕمانــی
نرخەکانــی نــەوت و ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانــی
لەگــەڵ کۆمەڵــگای نێودەوڵەتیــدا دەدات.
پێدەچێــت قاســم ســلێمانی پێــش چەنــد مانگێــک لــە
کوشــتنی درکــی بــەوە کردبێــت ،کە ئەو شــێوازە کارکردنە
بووەتــە پێویســتی .چونکــە لەو کاتــەی ناڕەزاییە گەورەکان
لــە تشــرینی یەکــەم 2019 /دەســتیپێکرد و گرژییەکانیــش
لەگــەڵ ویالیەتــە یەکگرتووەکانــدا هاتەئــاراوە ،ســلێمانی
فەرمانیــداوە بەشــێوازێک هێرشــەکان ئەنجــام بــدەن،
کــە بتوانــن خۆیــان لــە بەپرســیارێتییەکەی بێبــەری
بکــەن .ئاژانســی (ڕۆیتــەرز) بەپشتبەســتن بــە ڕاپۆرتــە
بنکۆڵکارییەکانــی ســەرچاوە عێراقییــەکان ،بــەم شــێوازەی
خــوارەوە بــاس لــە بەســتنی کۆبوونەوەیــەک لــە تشــرینی
یەکــەم 2019 /دەکات:

«لــە ڤێالیەکــدا لــە شــاری بەغــدا لــە تشــرینی یەکــەم/
 ،2019ســلێمانی داوای لە ســەرکردەکانی نێو کۆبوونەوەکە
کــرد ،کــە گرووپــی نوێــی شــێوە میلیشــیایی لــەو گرووپــە
نیمچــە ســەربازیانە پێکبهێنــن ،کــە لــەالی ئەمەریــکا
نەناســراون و دەشــتوانن هێرشــی مووشــەکی بۆســەر
ئەمەریکییەکانــی نێــو بنکــە ســەربازییە عێراقییــەکان
ئەنجــام بــدەن .ســەرچاوەکانی ســەر بــەو گرووپانــەی
ئــاگاداری کۆبوونەوەکــە بــوون دەڵێــن ،ســلێمانی فەرمانــی
بــە حزبــواڵ کــردووە ،کــە پالنــی نــوێ ئاڕاســتە بــکات.
یەکێــک لــە ســەرچاوەکانیش لــە میلیشــیاکانەوە بــە
ڕۆیتــەرزی ڕاگەیانــدووە ،کــە ئــەو فەرمانــدە ئێرانییــە
پێــی وتــوون ،ئەســتەمە ئەمەریــکا بتوانێــت ئــەو جــۆرە
گرووپانــە بدۆزێتــەوە».
ئەمــەی ســەرەوە بوونــی ئــەو گرووپــە نوێیانەمــان بــۆ
ڕووندەکاتــەوە ،کــە هێرشــەکانی ســەر ئامانجــە بیانییــەکان
دەگرنــە ئەســتۆ .ئەمــڕۆش ئــەو هەواڵنــە لەالیــەن
یەکێــک لــە یاریــدەدەرە نزیکەکەکانــی ســلێمانییەوە
بەڕێوەدەبرێــت ،کــە ناســراوە بــە حاجــی حامیــد .ئــەم
کەســە گرووپێکــی نوێــی لــە چەکــدارە عێراقییــەکان لــە
ژێــر نــاوی (واریســون) دامەزرانــدووە و لــە ســەربازگەی
ســوپای قــودس لــە دێزفولــی باکــووری خۆرئــاوای ئێــران
مەشــقیان پێدەکرێــت .لــەدوای جەنگەکانــی پــاش ســاڵی
 2011لــە ســوریا و عێــراق ،ئێســتا کۆمەڵێکــی گــەورە لــە
چەکــدارە گەنجــە شــارەزاکان لــە ئــارادان ،کــە دەکرێــت
لەنێویانــدا ئەندامــی نــوێ هەڵببژێردرێــت .ئەگــەر وەک
ڕاپۆرتەکانیــش دەڵێــن ،گرووپەکانــی هاوشــێوەی جابــری،
چەکــی بێدەنــگ و تەنانــەت سیســتمی گەڕۆکــی بەرگــری
ئاســمانیان پێــدرا بێــت ،ئــەوا لــە داهاتــوودا ڕەوتێکــی
نهێنــی تیــرۆر لــە عێراقــدا ســەرهەڵدەدات.
بەشی هەشتەم و کۆتایی :کەتائیبی حزبواڵ و گرووپەكانی
دیکە لەدوای موهەندیس
لــەو کاتــەی حکومەتــی ئەمەریــکا لــە ســاڵی  2009ئەبــو
مەهــدی موهەندیــس و کەتائیبــی حزبواڵشــی پێکــەوە
خســتە نێــو لیســتی تیــرۆرەوە ،زۆر لــە چاودێــران بــە
نووسەریشــەوە ،ئــەو دوانــەی بــە هاوتەریــب دەبینــی.
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لەگــەڵ ئەوەشــدا هەرچەنــدە موهەندیس لــە دامەزراندنی
کەتائیبــی حزبــواڵدا بەشــدار بــووە و سەرپەرشــتی
چاالکییەکانــی کــردووە ،بــەاڵم هەردووکیــان زیاتــر لەدوای
کشــانەوەی هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق لــە ســاڵی
 2011بەشــێوەیەکی ڕیزپــەڕ دەرکەوتــن .لــە کۆتاییشــدا
موهەندیــس بــووە ڕێکخــەری گشــتی ملیشــیا شــیعەکانی
عێــراق و هەمــوو پێکهاتەکانــی حەشــدی شــەعبی .واتــا
کوشــتنی موهەندیــس تەنهــا چەپۆکێــک نەبــوو بۆســەر
کەتائیبــی حزبــواڵ ،بەڵکــو بــۆ گشــت گرووپــەکان ،ئەمــەش
وایکــرد بەســتەرەکانی نێوانیــان الوازبێــت و ئامڕازێکــی
گرنگی چارەســەرکردنی کێشــەکانیان لەناوبچێت ،واشیکرد
ڕامکردنیــان گرانتــر بێــت .هەرچــی ئەبوفەدەکیشــە،
ئــەوا کارەکتەرێکــی تــەواو جیــاوازە ،ئــەو تواناکانــی
کەمتــرن ،بەشــێوەیەکی گشــتیش کەســێکی نەخــوازراوە،
بەئاســتەمیش بەســتراوەتەوە بــە کەتائیبــی حزبــواڵوە،
تەنانــەت دەسەاڵتیشــی بەســەر ئــەو گرووپــەدا نییــە ،ئــەو
سەرکردەیەشــی لــە ســوپای قودســەوە پاڵپشــتی دەکات،
کەســێکە هەژموونێکــی کەمتــری لــە ســلێمانی هەیــە.
یەکێــک لــە بەرپرســانی هەواڵگــری ئەمەریکــی بــە
نووســەری وتــووە «موهەندیــس چــاک دەیزانــی چــۆن
ئەندامــە الســارەکانی نێــو کەتائیبــی حزبــواڵ دەســتەمۆ
دەکات .ئــەوان تێگەشــتبوون کــە وا باشــە مشــتومڕی
لەگەڵــدا نەکــەن .لــەدوای کوژرانــی موهەندیسیشــەوە،
چــی تــر ناتوانرێــت حزبــواڵ ڕامبکرێــت».
بەپرســێکی حکومەتــی عێراقــی ،کــە پەیوەندییەکــی باشــی
لەگــەڵ الیەنــە کاراکانــی نێــو گرووپەكانــدا هەیــە ،لــەوە
زیاتــر دەڵێــت «کەتائیبــی حزبــواڵ گرووپێکــی ســرکە.
کارەکان بــە شــێوازی خــۆی ئەنجــام دەدات .ئــەوان
هەڵەشــەن و هەمیشــە هەوڵدەدەن چاالکی نوێ لە عێراق
و ســوریادا ئەنجــام بــدەن .بــەاڵم چاالکــی ناڕێکخــراو.
ئەمــەش دەبێتــە هــۆی بێــزاری الیەنەکانــی دیکــە (گرووپــە
سیاســییەکان) ،ئەوانــەی پێیانوایــە ئایندەیەکــی سیاســیان
هەیــە ،لــە هەمــان کاتیشــدا دەترســن بنکــە جەماوەرییــە
توندڕەوەکەیــان لەدەســت بــدەن».
نەمانــی ئەبومەهــدی موهەندیســی سەرپەرشــتیاری
کەتائیبــی حزبــواڵ ،کــە کەســایەتییەکی ســەربازی و

سیاســی بــوو ،لــە زیادبوونــی شکســتەکانی ئێســتای
حزبــواڵدا ڕەنگــی داوەتــەوە :داڕمانــی حکومەتەکــەی
ســەرۆک وەزیــران عــادل عەبدولمەهــدی ،شکســتهێنان لــە
دانانــی سیاســەتمەدارێکی دیکــەی ســەر بــە ئێــران لــەو
پۆســتەدا ،دامەزراندنــی کازمــی وەک ســەرۆک وەزیــران و
ســەرهەڵدانی ئــەو ڕەوتــە تونــدەی ئێســتا ،کــە لــە ڕێــگای
دامەزرانــدن و هەنگاوەکانــی دیکــەی حکومەتــەوە هەوڵی
جڵەوکردنــی میلیشــیاکان دەدات .لەگــەڵ ئــەوەی ئێســتاش
کەتائیبــی حزبــواڵ یەکــەم هێــزی دووژمنــی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــە لــە عێراقــدا ،بەڕادەیەکــی زۆریش هێرشــە
مووشــەکییەکان و بۆمبــە چێنــراوەکان دژی ویالیەتــە
یەکگرتــووەکان پەیوەندیــان بــەو گرووپــەوە هەیــە ،بــەاڵم
ئــەو گرووپــە ئێســتا تایبەتمەندییــە سیاســییەکەی خــۆی
لەدەســتداوە .چونکــە باڵــە ســەربازییە بەهەژموونەکــەی
نێــو حزبــواڵ –ئەبوحســێن و ئەبــو زەینــەب المــی-
دوای کوژرانــی موهەندیــس ،کەمتــر بەســتراونەتەوە بــە
سیاســەتەوە ،بەجۆرێــک هــەردوو ســەرکردەکە تاڕادەیەکی
زۆر ســەر بــە ڕەوتــی (موقاومیــن)ن ،واتــا زۆر پابەنــدن
بــە ســەربازگەی مقاوەمــەوە ،کــە لەودیــو ســنوری
نیشــتمانییەوە ،دژایەتــی ئەمەریــکا ،ئیســرائیل و ســعودییە
دەکات ،بەشــێوەیەکی تایبەتیــش خواســتی دەرکردنــی
هێزەکانــی ئەمەریــکا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و
تۆڵەســەندنەوە بــۆ ســلێمانی و موهەندیــس و کوژراوانــی
کەتائیبــی حزبواڵیــان هەیــە .ئامــاژەی پێشــوەختەش
هەیــە ،کــە کەتائیبــی حزبــواڵ بووەتــە گرووپێکــی دابــڕاو،
وەاڵمیشــی بــۆ ئــەو ئاماژانــە نییــە ،کــە هاوبەشــەکانی
ئاڕاســتەی دەکــەن ،بــە ئێرانیشــەوە.
یەکێــک لــە بژاردەکانــی بــەردەم ســوپای قــودس،
ئیتالعــات و حزبــواڵی لوبنانــی ئەوەیــە ،کــە هەریەکــە و
بۆخــۆی کاربــکات ،تــا بتوانــن هەندێــک چاالکــی لەنێــو
دەوڵەتــی الوازی عێراقــدا جێبەجــێ بکــەن .بەهەڵدانەوەی
مێــژووی ئەبــو مەهــدی موهەندیــس و کەتائیبــی
حزبــواڵ و گرووپەكانــی دیکــەی ســەر بــە ئێــران المــان
ئاشــکرا دەبێــت ،کــە ســەرکردە ئێرانــی و لوبنانییــەکان
تەنهــا کارەکانیــان بــە ناڕاســتەوخۆ بــە ئاڕاســتەکردنی
هەژموونــی خۆیــان لــە ڕێــگای موهەندیــس ،یاخــود
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بەرپرســێکی ســەرەکی دیکــەوە ئەنجــام نــەداوە .بەڵکــو
لــە ســەرەتاوە ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ کۆمەڵێــک ســەرکردەی
میلیشــیا عێراقییەکانــدا کاریــان کــردووە و بەکارهێنانــی
ئــەم شێوازەشــیان بــەردەوام لــە زیادبووندایــە .ئەمــڕۆش
هەنــدێ کەســی بەکرێگیــراوی کارای حزبــواڵی لوبنــان،
وەک (کەوســەرانی) کاریگــەری ڕاســتەوخۆیان لەســەر
ژمارەیــەک میلیشــیای عێــراق هەیــە ،تەنانــەت هەندێــک
ئەندامــی ڕەوتــی ســەدریش .شــایەنی باســە حزبــواڵی
لوبنــان بــەردەوام عێــراق دەدۆشــێت .ســوپای قودســیش
بــە ســوود وەرگرتــن لــە هەوڵەکانــی موهەندیــس،
دەیتوانــی بەشــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ کاریگــەری لەســەر
ئــەو ملیشــیایانەی باکــووری عێــراق دروســتبکات ،کــە
پێکهاتبــوون لــە چەنــد کەمینەیەکــی عێراقــی ،وەک
فەیلییــەکان ،شــیعە تورکمانــەکان ،ئێزیدییــەکان ،شــەبەک
و عەرەبــە ســوننەکان (بەتایبــەت عەرەبــە ســوننەکان و
تورکمانــەکان) .شــایەنی باســە کۆمپانیاکانــی ســەر بــە
ســوپای قــودس بەشــێوەیەک بەندەرەکانــی عێراقیــان
بەکارهێنــاوە ،وەک ئــەوەی ســەر بــە ئێــران بێــت ،نــەک
ســەر بــە دەوڵەتــی عێــراق ،ئەمــەش بــە هاوبەشــی لەگەڵ
چەنــد کەســایەتییەکی عێراقــی لــە دەرەوەی گــرووپ،
یاخــود میلیشــیا ســەرەکییەکان .مەرجیــش نییــە ئێــران و
حزبــواڵی لوبنانــی تەنهــا لەڕێگــەی گرووپەكانــەوە بتوانــن
عێــراق وەک گۆڕەپانــی خســتنەڕووی هێــز بەکاربهێنــن،
بەڵکــو دەتوانــن هــەر تائیفــە و ئیتنێکــی عێراقــی وەک
بەکرێگیــراو ،یاخــود تیرۆریســت بــۆ ئــەو مەبەســتە
بەکاربهێنــن.
ئاشــکرایە کەتائیبــی حزبــواڵ تاکــە گــرووپ نییــە ،کــە
ســوپای قــودس بەکاریدەهێنێــت .چونکــە ئــەو ســوپایە
دەتوانێــت کۆمەڵێــک ئەندامــی کــۆن و کۆمەڵێکــی
نــوێ تێکــەڵ بــکات و بەرەیەکــی بەرگــری نوێیــان لــە
عێــراق لــێ پێکبهێنێــت .ئــەم توێژینەوەیــەش ســەرنجمان
ڕادەکێشــێت بــۆ دوو ســەرکردە ،کــە ســەر بــە حزبــواڵ
نیــن و ڕەنگــە لــە ئاینــدەدا وەک کارەکتــەری ســەرەکی
دەربکــەون ،ئەوانیــش :ئەبوئیمــان دەڕاجــی لــە ســەرایا
جیهــاد و کازم جابــری لــە ســەرایا عاشــورا .هــەردوو
کەســەکەش ئەرکــی ســەرەکیان لەالیــەن ســوپای قودســەوە

پێــدراوە ،وەک ئەرکــی بەرەنگاربوونــەوەی ناڕەزاییــەکان،
دژایەتــی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و نمایشــکردنی هێــز
لــە ناوچەکــەدا .هاوشــێوەی موهەندیــس و شــەیبانی ،ئەم
دوو ســەرکردەیەش بەرهەمــی پەرتبوونــی بەردەوامــی
(ڕێکخــراوی بــەدر)ن ،کــە بەخێرایــی دابەشــبوو بــۆ چەنــد
گرووپێكــی زۆر .هــاوکات ئەگــەر شــوێنی چەکەکانــی
کەتائیبــی حزبــواڵ بــووە جێــی چاودێرییەکــی توندتــر ،ئەوا
ســوپای قــودس دەتوانێــت بچێتــە نێــو دامــەزراوەی ســەر
بــە گرووپــی دیکــەوە ،وەک ئــەو بەشــەی ســەربازگەی
(ســەقر)ی باشــووری بەغــدا ،کــە لەژێــر دەســتی (کەتائیبی
سەیدولشــوهەدا)دایە ،یاخــود حەشــارگەی تەقەمەنــی
کەتائیبــی ئیمــام عەلــی لــە (فڕۆکەخانــەی ســوێڕە).
وەک یەکێــک لــە عێراقییــە بەئــاگاکان لــەو بابەتــە دەڵێت:
ئێــران لــە ئێســتادا هیــچ گرووپێکــی پێــش ئەوانــی دیکــە
نەخســتووە .هەروەهــا خامنەیــی بێــزارە لــە هەمــوو
میلیشــیاکانی عێــراق و تەنهــا متمانــەی بــە حزبــواڵی
لوبنــان هەیــە و لــە ئایندەشــدا پشــت بــەو دەبەســتێت.
شــایەنی باســە ،ئێــران بەردەوامــە لــە پاڵپشــتیکردنی
میلیشــیاکان و هاوکارییەکانــی بــۆ هیچیــان نەپچڕانــدووە.
بــەاڵم هــاوکات هەندێــک ئەندامــی بەتوانــا هەڵدەبژێرێــت
و گرووپــی بچــوک لەژێــر نــاوی جیــاوازدا ڕێکدەخــات و
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پاڵپشــتیان دەکات .هیــوای گەورەشــی بەهیــچ کام لــە
میلیشــیاکانی ئێســتا نییــە.
دوای ئــەوەی ناســنامەی کەتائیبــی جیزبوڵــا لەپــاڵ
ناســنامەی چەنــد الیەنێکــی دیکــەدا لــە دیارتریــن
بریکارەکانــی ســوپای قــودس پێــش نزیکــەی  15ســاڵ
ئاشــکرا بــوو ،پێویســتە جارێکــی دیکــە ئــەو گرووپــە
بەســەر چەنــد یەکەیەکــی بچوکتــردا دابەشــببێتەوە و
دووبــارە ڕیزەکانــی خــۆی ڕێکبخاتەوە و بگەڕێتەوە پشــتی
پــەردە .هیــچ نامــۆش نییــە کەتائیبــی حزبــواڵ کــە ئێســتا
بەشــێوەیەکی زۆر فراوانبــووە ،ببێتــە قوربانــی دابەشــبوون
و پەرتبوونــەکان ،بەتایبــەت بەهــۆی نەمانــی ســلێمانی،
یاخــود موهەندیســەوە ،کــە ئاشــتی نێــوان گرووپەکانیــان
پاراســتبوو .ڕەنگــە پێکهێنانــی گرووپــی (واریســون) ،کە لە
پێشــتردا باســمان لێکــرد ،ئامــاژە بێــت بــۆ جیابوونــەوەی
بەکرێگیــراوە گەنــج و بەتوانــا و نەناســراوەکان ،ئەمــەش
تاڕادەیەکــی زۆر شــێوازی دروســتبوونی خــودی کەتائیبــی
حزبواڵمــان بیردەهێنێتــەوە.
سەرچاوە :پەیامنگای واشنتۆن
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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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