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دەوڵەتی عێراق لە رووبەڕووبوونەوەی
هێز و نفوزی دەوڵەتی تەریب
ن :رائید مەحمود
پێشەكی
مشــتومڕ دەربــارەی گرووپــە چەكــدارەكان كــە لــە
چوارچێــوەی حەشــدی شــەعبیدان ،بەشــێكی بنەڕەتــی
گرنیگیپێدانــی شــەقامی سیاســیی عێراقــە ،بــە جۆرێــك
ئــەو گرووپانــە بــە نزیكیــان لــە ئێــران ئەژمــار دەكرێــن،
كــە وەالئیــان بــۆ ســەركردایەتی ئایینــی ئێــران هەیــە و
هــەر ئەویــش ســەرچاوەی هێــز و پارەداركردنــی ئــەو
هێزانەیــە ،تــا ئــەو ئاســتەی بوونەتــە هێزێكــی تەریــب
بــە دامەزراوەكانــی دەوڵــەت ،تەنانــەت زیادەڕۆیــی نییــە
ئەگــەر گوزارشــتی (دەوڵەتــی تەریــب) بــۆ ئــەو هێزانــە
بەكاربێنیــن.
ئــەو گرووپــە چەكدارانــە بەشــێكی ســەرەكی حەشــدی
شــەعبین و پێگــەی ســەركردایەتیان تێیــدا هەیــە ،خۆیــان
وا دەناســێنن كــە بەشــێكن لــە (میحــوەری بەرگــری) ســەر
بــە ئێــران لــە تــەواوی ناوچەكــە ،لــە راگەیاندنیشــدا بــە
(گرووپــە وەالئیــەكان) دەناســرێن ،ئەمەش لەبــەر وەالئیان
بــۆ ئێــران و رابــەری گشــتی ئێــران عەلــی خامنەیــی،
لــەم توێژینــەوەدا ئــەو گرووپانــە لــە ژێــر نــاوی (گرووپــە
جێبەجێــكارەكان) پۆلێــن دەكەیــن ،دیارترینیــان بریتیــن لە:
رێكخــراوی بــەدر /باڵــی ســەربازی ،كەتیبەكانــی حیزبــواڵ،
بزووتنــەوەی عەســائیبی ئەهلــی حــەق ،كەتیبەكانی ســەید
شــوهەدا ،كەتیبەكانــی ئیمــام عەلــی ،بزووتنــەوەی نوجەبــا
و ســریەكانی تەڵیعــەی خوراســانی.
پەیكــەری حەشــدی شــەعبی بــەو جۆرەیــە كــە بــە فەڕمــی
دانیپێدانــراوە ،لــەو چوارچێــوەدا ســەركردەكانی گرووپــە
جێبەجێــكارەكان داكۆكــی دەكــەن لــە ئیدارەدانــی دادگا،
بەندیخانــە ،كارگــەی پیشەســازی ســەربازی و شــتەكانی
تــری تایبــەت بــە خۆیــان بــە جۆرێــك كــە تەریبــی
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دامودەزگاكانــی دەوڵەتــی عێــراق بێــت ،هەمــان ئــەو
شــێوازە بەكاردێنــن كــە ســوپای پاســدارانی ئێــران یــان
گرووپــە نزیكەكانــی وەكــو حیزبــواڵی لوبنانــی پەیــڕەوی
لێــدەكات .بــە فەڕمــی حەشــدی شــەعبی «پێكهاتەیەكــی
ســەربازی ســەربەخۆیە و بەشــێكە لــە هێــزە چەكدارەكانی
عێــراق و پەیوەســتە بــە ســەرۆكی گشــتیی هێــزە
چەكــدارەكان».
حەشــدی شــەعبی زیاتــر لــە  164000چەكــداری هەیــە ،بــەم
جــۆرە دابــەش بــوون 110 ،هــەزار چەكداریــان دابەشــبوون
بەســەر  67گرووپــی شــیعە ،لــە نێویانــدا  44گرووپیــان
پەیوەســتن بــە رێبــەری ئێــران عەلی خامنەیــی 9 ،گرووپی
حەشــدی عەشــایەری (نزیكــەی  50 -40هــەزار چەكــداری
عەرەبــی ســوننە) 9 ،گــرووپ (كەمتــر لــە  10هــەزار
چەكــدار) لــە پێكهاتەكانــی تــری وەك مەســیحی ،ئێزیــدی،
توركمانــی و  ...تــاد كــە لــە دەشــتی نەینــەوا و ناوچــە
جێناكۆكەكانــی نێــوان بەغــداد و هەولێــر باڵوبوونەتــەوە.
لــە كۆتایــی  2017و دوای راگەیاندنــی شكســتی داعــش،
ركابــەری حەشــدی شــەعبی بــۆ دەزگاكانــی دەوڵــەت
لــە چەندیــن بــوار لــەو ناوچانــەی پێشــتر لەژێــر
دەســتی داعــش بــوون دەســتیپێكرد ،بەشــێكی بەرچــاوی
پرۆژەكانــی ئاوەدانكردنــەوە و گەشــەپێدانی هەرێمــەكان
لەژێــر سەرپەرشــتی گرووپــە جێبەجێكارەكانــی نــاو
حەشــد بەڕێوەدەچــوو ،ئــەوەش بــە شــێوەی ســەربەخۆ
و هاوشــێوەی دەزگایەكــی تەریــب بــە دامودەزگاكانــی
دەوڵەتــی عێــراق ،لــە پــاڵ ئــەم دیاردەیــە مومارەســەی
هاوشــێوەیان لەســەر ئاســتی ســەربازی و رێكخســتنی
ناوخــۆ پەیڕەودەكــرد ،بەجۆرێــك بەكارهێنانــی زاراوەی
(دەوڵەتــی تەریــب) لــە بەرامبــەر دەوڵەتــی عێــراق بــووە
گوزارشــتێكی پەســەندكراو.
رێوشــوێنەكانی حەشــدی شــەعبی بــۆ ســەپاندنی ئەمــری

واقیــع جۆرێــك لــە دڕدۆنگــی الی كاربەدەســتانی
حكومەتــی عێراقی دروســتكرد ،ئەوان دەیانویســت بڕیاری
دامودەزگاكانــی دەوڵــەت و یاســا جێبەجێبكرێــت ،بــەاڵم
گروپــە جێبەجێــكارەكان پاشەكشــەیان لــە پارێزگاكانــی
رۆژئــاوا و باكــوری رۆژائــاوای عێــراق رەتكــردەوە،
ئەمــەش پێچەوانــەی یاســای حەشــدی شــەعبییە كــە
دەڵێــت «باڵوبوونــەوە و دابەشــبوونی هێــزەكان بەســەر
پارێــزگاكان لــە دەســەاڵتی ســەركردەی گشــتیی هێــزە
چەكدارەكاندایــە».
هــەروەك بەدەســتهێنانی دەســتكەوتی ئابــووری لــە
بەرژەوەنــدی گرووپــە جێبەجێــكارەكان لەســەر حســابی
دامودەزگاكانــی دوڵەتــی عێــراق دەبــووە الوازكردنــی
ســەروەری و دەســەاڵتی دەوڵــەت بەســەر دامودەزگاكانــدا
و پەكخســتنی كەرتــی حكومــی و كەرتــی تایبــەت ،ئەمــە
وێــرای بێبەشــبوونی بودجــەی دەوڵــەت لــەو داهاتــە
زیادانــەی كــە دەكرێــت بەشــداربێت لــە دووبــارە
بنیادنانــەوەی ژێرخــان و بووژاندنــەوەی ئابــووری كــە
بەهــۆی جەنگــی دژ بــە داعــش زیانــی زۆری بەركەوتبــوو.
سیامكانی بنیادنانی دەوڵەتی تەریب
یەكەم :نفوزی سیاسیی
بــۆ بەهێزكردنــی نفوزی سیاســیی لــە ناوەندەكانــی بڕیاری
عێــراق ،هێــزە جێبەجێــكارەكان هاوپەیمانــی (فەتــح)
یــان بــە ســەرۆكایەتی هــادی عامــری ئەمینــداری گشــتیی
رێكخــراوی بــەدر دروســتكرد ،لــە هەڵبژاردنــی 2018
توانیــان  47كورســی لــە كــۆی  329كورســی ئەنجومەنــی
نوێنــەران بەدەســتبێنن ،هاوپەیمانێتیەكــە  18كیانــی
سیاســیی لەخۆدەگرێــت كــە زۆرینەیــان باڵــی سیاســیی
گرووپــە چەكدارەكانــی نــاو حەشــدی شــەعبی هاوپەیمانــی
ئێرانــن ،دەكرێــت بڵێیــن هاوپەیمانێتیەكــە نوێنەرایەتــی
گەورەتریــن گرووپــی چەكــدار دەكات ،لەوانــە :رێكخراوی
بــەدر ،عەســائیبی ئەهلــی حــەق ،كەتیبەكانــی جوندلئیمــام
و گرووپەكانــی تــری هاوپەیمانــی ئێــران.
ســەركردەی گرووپــە جێبەجێــكارەكان نفــوزی سیاســیی
خۆیــان لــە رێگــەی هاوپەیمانــی فەتــح بەكاردێنــن بــۆ
دانانــی بەرپرســانی پەیوەســت بــە خۆیــان لــەو پۆســتانەی
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وەریدەگــرن ،ئەمــەش لەســەر بنەمــای دابەشــكردن
و پڕەنســیپی (بەشبەشــێنە -المحاصصــة) كــە لــە 2003
بــەدواوە لــە عێــراق پەیــڕەوی لێدەكرێــت.
دووەم :توانای ئابوری
دوای تەواوبونــی ئەركــی جەنــگان دژی داعــش لــە كۆتایی
 ،2017گرووپــە جێبەجێــكارەكان پێگــەی خۆیــان لە چەندین
بــوار لــە دەرەوەی دامەزراوەكانــی دەوڵــەت بەهێزكــرد،
ئەمــەش لــە رێگــەی بنیادنانــی دەزگای ئابــووری تەریــب
بــە دەزگاكانــی دوڵــەت ،بــە تایبــەت لــەو پارێزگایانــەی
بــە بەشــداری حەشــدی شــەعبی و پاڵپشــتی هاوپەیمانــی

سەركردەی گرووپە جێبەجێكارەكان
نفوزی سیاسیی خۆیان لە رێگەی
هاوپەیامنی فەتح بەكاردێنن بۆ
دانانی بەرپرسانی پەیوەست بە
خۆیان لەو پۆستانەی وەریدەگرن

نێودەولەتــی لەدەســت داعــش دەرهێنــران.
زۆرینــەی گرووپــە جێبەجێــكارەكان كــە زۆربەیــان گرووپی
شــیعەی چەكــداری پەیوەســت بــە فەیلەقــی قودســی
ئێرانــن ،لــە شــار و پارێزگاكانــی عێــراق نووســینگەی
ئابووریــان هەیــە ،لــە ناویشــیاندا بەغــدای پایتەخــت،
ئەركــی ئــەو نووســینگانە خۆیدەبێنێتــەوە لــە كۆكردنەوەی
بەخشــش و بەدەســتهێنانی دەســتكەوتی دارایــی بــێ
ئــەوەی مۆڵەتــی كاركردنیــان لــە حكومــەت وەگرتبێــت.
ئــەو نووســینگانە دەســتیانگرت بەســەر توانــا ئابووریەكانی

موســڵ و كێڵگەكانــی نــەوت لــەو پارێزگایــە ،ئەمــەش بــە
رەزامەنــدی فەڕمــی ئەمیندارێتــی گشــتیی ئەنجومەنــی
وەزیــران.
نووســینگەكانی ئابــووری بــڕە پارەیەكــی مانگانــە لــە
خــاوەن قاوەخانــە ،چێشــتخانە ،كۆگاكانــی بازرگانــی و
ئۆتۆمبێلــی بارهەڵگــر وەردەگــرن كــە دەچنــە ناوچەكانــی
ژێــر دەســتی ئــەو گرووپانــە ،داهاتەكەشــیان بــە
ملیۆنــان دۆالر دەخەمڵێنرێــت ،كــە كڕیــن و فرۆشــتنی
ءۆتۆمبێلــی لەكاركەوتــو ،چەكــی زیــادە ،تەنكــەری ئــاو
و تایــەی بەكارهاتــووش لەخۆدەگرێــت كــە بــە ســەدان
تــەن مەزەنــدە دەكرێــت .بــە نموونــە داهاتــی خاڵێكــی

زۆرینەی گرووپە جێبەجێكارەكان
كە زۆربەیان گرووپی شیعەی
چەكداری پەیوەست بە فەیلەقی
قودسی ئێرانن ،لە شار و پارێزگاكانی
عێراق نووسینگەی ئابووریان هەیە

پشــكنینی نێــوان هــەردوو پارێــزگای دیالــە و كەركــووك
بــە زیاتــر لــە ملیۆنێــك دۆالری رۆژانــە دەخەمڵێنرێــت كــە
دەچێتــە گیرفانــی كەتیبەكانــی حیزبــواڵ ،رێكخــراوی بــەدر
و عەســائیبی ئەهلــی حــەق .ئەمــە وێــرای ئــەوەی گرووپە
جێبەجێــكارەكان لــە هەوڵــی زیادكردنــی داهاتیانــن لــە
رێگــەی دروســتكردنی نەخۆشــخانەی تایبــەت ،كردنــەوەی
زانكــۆ ،قوتابخانــەی ئامادەیــی و ناوەنــدی و وەبەرهێنــان
لــە بــازاڕدا ،بەڵگــەی نفــوزی گرووپــە جێبەجێــكارەكان لــە
دەزگا ئابــووری و ســەربازییەكانی دەوڵــەت بــە روونــی
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دەبینرێــت ،بــە تایبــەت لــە رێگــەی رادەســتكردنی
دەزگاكانــی ســەر بــە دەوڵــەت بــە شــێوەی راســتەوخۆ
لــە الیــەن بەرپرســانی دەوڵەتــەوە بــە ئــەو گرووپانــە بــێ
رەچاوكردنــی رێنمایــی یاســایی لــە رێگــەی كەمكردنــەوە
یــان یاســای وەبەرهێنــان.
سێیەم :توانای دارایی
گرووپــە جێبەجێــكارەكان نفــوزی خۆیــان لــە ئەنجومەنــی
نوێنــەران برەوپێــداوە بــۆ زیادكردنــی پشــكی حەشــدی
شــەعبی لــە بودجــەی دەوڵەتــدا كــە لــە بودجــەی
 2021گەیشــتە نزیكــەی ( )1.6ملیــار دۆالر ،گرووپــە
جێبەجێــكارەكان و حیزبــە سیاســییەكان دەســتیانگرتووە
بەســەر بەشــێكی بەرچــاوی داهاتی دەروازە ســنوورییەكان
و بەشــێكی كەمــی دەگەڕیتــەوە بــۆ خەزێنــەی دەوڵەتــی
عێــراق.
داهاتــی ســااڵنەی دەروازە ســنوورییەكان بــە نزیكــەی ()10
ملیــار دۆالر دەخەمڵێنرێــت ،لــەو بــڕە نزیكــەی ()2.4
ملیــاری دەگەڕێتــەوە خەزێنــەی دەوڵــەت ،كەواتــە داهاتی
گرووپــە جێبەجێــكارەكان و حیزبــە سیاســییەكان كــە باڵــی
سیاســیی گرووپــە چەكدارەكانــن نزیكــەی ( )7.6ملیــار
دۆالری ســااڵنەیە.
داهاتــی دەروازەی قائیــم كــە بــە هــۆی گەندەڵیــەوە
دەكەوێتــە دەســت گرووپــەكان و لــە رێگــەی قاچاخچێتــی
كااڵ ،ئــاژەڵ و چــەك مانگانــە چەنــد ملیــۆن دۆالرە،
ئەمــە وێــرای ئــەوەی دەروازە ســنووریە نافەڕمییــەكان
بوونەتــە شــوێنی قاچاخچێتــی نــەوت ،چــەك و مــاددەی
هۆشــبەر .عەســائیبی ئەهلــی حــەق ،گەورەتریــن گرووپــی
جێبەجێــكارن كــە دەســتیانگرتووە بەســەر ( )%80داهاتــی
دەروازەی ســنووری شــەیب لەگــەڵ ئێــران.
چوارەم :توانای چەكداری
بــە گوێــرەی یاســای دەســتەی حەشــدی شــەعبی كــە لــە
ئەنجومەنــی نوێنــەران لە تشــرینی یەكەمی  2016دەرچووە،
حكومەتــی فیدڕالــی و وەزارەتــی ناوخــۆ پابەنــدن بــە
دەســتەبەركردنی پێداویســتییەكان و پڕچەككردنی حەشــدی
شــەعبی ،بەوپێیــەی پێكهاتەیەكــی ســەربازی ســەربەخۆی

ســەر بــە هێــزە چەكدارەكانــی عێراقــە.
لــە كاتــی جەنگــی ئازادكردنــی شــارەكان لــە دەســتی
داعــش لــە حوزەیرانــی  -2014كانونــی یەكەمــی ،2017
گرووپەكانــی حەشــدی شــەعبی لەالیــەن حكومەتــی عێــراق
و هاوكارییەكانــی ئێــران (مەشــق ،راوێــژ ،چەكــی قــورس
و كەرەســتەی ســەربازی) ئامادەكــرا ،ئەمــە ســەرەڕای ئــەو
بــڕە پارەیــەی لــە بودجــەی حكومەتــی فیدڕاڵــی بــۆ كڕینــی
چــەك تەرخــان كرابــوو لــە بودجــەی  ،2019بــۆ نموونــە
بــڕی  80ملیــۆن لــە كــۆی  906ملیــۆن دۆالری وەزارەتــی
بەرگــری ( 600ملیــۆن) و ناوخــۆ ( )146ملیــۆن و دەزگای
بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆر ( )80ملیــۆن.
قەبــارەی پرچەككردنــی گرووپــە جێبەجێــكارەكان روون
نییــە ،بــەاڵم بــە ســەرنجدان لــەو جەنگانــەی دژی داعــش
كــردی ،تێیــدا ئۆتۆمبێلــی ســەربازی نــوێ ،كاتیۆشــا،
موشــەك ،راجیمــە ،دۆشــكەی چــوار لولــە و یــەك لولــە و
هەمــەری ئەمەریكــی و زرێپۆشــی رووســی و ئەمەریكــی،
تانكــی رووســی ( ،)T72تۆپــی جــۆراو جــۆر ،فڕؤكــەی بــێ
فڕۆكــەوان و  ...تــاد.
هەنــگاوی دیــار لــە پڕچەككردنی گرووپــە جێبەجێكارەكان،
بەردەوامــی ئێرانــە لــە هاوكاریكردنیــان و پێدانی موشــەكی
بالیســتی كــە رەنگــە ببێتــە مەترســی بــۆ واڵتانــی دراوســێی
عێــراق هاوپەیمانــی ئەمەریــكا یــان ئەوانــەی پەیوەندیەكــی
خراپیــان لەگــەل ئیــران هەیە.
ئێــران سەرپەرشــتی پرۆســەی هاویشــتنی موشــەكەكان
دەكات ،لــە كاتێكــدا حكومەتــی عێــراق ناتوانێــت رێگــری
بــكات لــە گرووپــە جێبەجێــكارەكان لــە ئاراســتەكردنی
موشــەك دژی بەرژەوەندییەكانــی ئەمەریــكا لــە عێــراق،
یــان بەرژەوەنــدی واڵتانــی هاوپەیمانــی ئەمەریــكا لــە
ناوچەكــە ،وەكــو ســعودیە كــە بۆریەكانــی نەوتــی ئــەو
واڵتــە لــە  14ئایــار  2019رووبــەڕووی هێرشــی موشــەكی
بوونــەوە كــە لــە باشــوری عێراقــەوە ئاراســتەكرابوون،
ئــەو نمایشــە ســەربازییەی حەشــدی شــەعبی لــە
ســەربازگەی (ئەبــو مونتەزیــر محەمــەداوی) لــە دیالــە
(كەمپــی ئەشــرەفی پیشــوو) كــردی ،سیســتمی بەرگــری
بەهێــز و كەرەســتەی ســەربازی و فڕۆكــەی بــێ فڕۆكــەوان
و  ...تــاد نمایــش كــرد ،ئامــاژەی ئــەوەن كــە ئــەو هێــزە
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نــەك تەریبــی هێــزی ســەربازی حكومەتــی عێراقــە بەڵكــو
لــە هەندێــك بــواردا لەویــش بااڵتــرە.
هەندێــك ئەژمــاری ســەر بــە گرووپــە جێبەجێــكارەكان یــان
نزیــك لێیانــەوە لــە تیلیگــرام ،دەیــان دیمەنــی ڤیدۆیــی
و ســەدان وێنــەی نمایشــی ســەربازی ئــەو هێزانەیــان
باڵوكــردەوە كــە كەرەســتە و چەكــی پێشــكەوتوی جەنگیان
پێیــە ،نمونــەی ئــەو وێنــە سەرنجراكیشــانە ئۆتۆمبێلــی
ســەربازیە كــە ئامێــری تێدایــە پەیوەســتە بــە مانگــە
دەســتكردەكانەوە و وەك وێســتگەیەكی چاودێــری ناوچــە
ســنووریەكان و جێبایەخــەكان بەكاردێــت هاوشــێوەی
بنكــە ئەمەریكییــەكان .هــەر لــەو نمایشــەدا ئۆتۆمبێلــی
جــۆری (تۆفــان) دژەمیــن دەردەكەوێــت كــە لــە الیــەن
ســوپای پاســداران ،حەشــدی شــەعبی و ســوپای ســوریاوە
بەكاردێــت.
هێــزە جێبەجێــكارەكان چەنــد جۆرێــك موشــەكی (122
ملــم)ی (رەعــد  24و رەعــد )36یــان نمایــش كــرد كــە
لەســەر بارهەڵگــری دروســتكراوی ئێــران جێگیردەكرێــن،
هەروەهــا لــە نمایشــەكانیان تانكــی ( T72و )T90ی
رووســیان پێبــوو ،لــە چەنــد وێنەیەكیشــدا وێســتگەی
كۆنتڕۆڵــی زەمینــی پەیوەســت بــە راداری دوورمــەودا و
ئامێــری ئەلیكترۆنــی چاودێــری دوورمــەودا ،كەرەســتەی
دیاریكردنــی پێگــەی جوگرافــی فڕۆكــەی بێفڕۆكــەوان و
چەنــدی كەرەســتەی تــری ســەربازی هێــزی ئاســمانی
حەشــدی شــەعبی دەردەكــەون.
لــە ســەروبەندی خۆئامادەكردنیــش بــۆ نمایشــی ســەربازی،
هەندێــك ئەژمــار و پێگــەی هەواڵــێ نزیــك لــە هێــزە
جێبەجێــكارەكان ،وێنــە و دیمەنــی ڤیدۆییــان باڵوكــردەوە
كــە فڕۆكــەی بێفڕۆكــەوان لەســەر ئۆتۆمبێــل جێگیركــراوە،
لەوانــە (فڕۆكــەی ســایا)ی دروســتكراوی ئێرانــی و فڕۆكــەی
(موهاجیــر  )6كــە مــاددەی تەقینــەوەی لێدەبەســرێت و
بــەوە ناســراوە وردە لــە پێكانــی ئامانــج و لــە رێگــەی
سیســتمی ( )GPSئاراســتەدەكرێت ،بــە گشــتیی نمایشــەكان
ئــەوە دەردەخــەن كــە هێــزی ئاســمانی حەشــدی شــەعبی
بەهێزتــرە لــە هێــزی ئاســمانی ســوپای عێــراق ،بــە تایبــەت
لــە بــواری بەكارهێنانــی فڕۆكــەی بێفڕۆكــەوان و فڕۆكــەی
هەواڵگــری.

هەگاوەكانی حكومەتی عێراق بۆ رووبەڕووبونەوەی
دەوڵەتی تەریب
ســەرۆكوەزیرانی پێشــوو عــادل عەبدولمەهــدی ،لــە
تەممــوزی  2019فەرمانــی ژمــارە ()237ی دەركــرد و تێیــدا
هاتــووە «هێزەكانــی دەســتەی حەشــدی شــەعبی بەشــێكی
دانەبــڕاون لــە هێــزە چەكــدارەكان و لەژێــر فەرمانــی
ســەرۆكی گشــتیی هێــزە چەكدارەكانــدان» ،هــاوكات
بڕیاریــدا بــە داخســتنی تــەواوی نووســینگە ئابوورییەكانــی
حەشــد تــا  31تەممــوز  ،2019حەشــدی شــەعبی رایگەیانــد
پابەنــدە بــە فەرمانەكــەوە و ســەرجەم نووســینگە
ئابوورییــەكان لــە شــارەكان دادەخــات ،بــەاڵم داوای دوو
مانــگ كاتــی زیــادەی كــرد بــۆ جێبەجێكردنــی فەرمانەكــە،
لــە واقیعــدا جــۆی دەدزیــەوە لــە جێبەجێكردنــی
فەرمانەكــە.
لەوكاتــەوە دەســەاڵتی گرتەدەســت لــە ئایار  ،2020مســتەفا
كازمــی بەشــێوەیەكی خــاو و بــە وریاییــەوە دەیویســت
دەســەاڵتی دەوڵــەت بەســەر گرووپەكانــی هاوپەیمانــی
ئێــران بســەپێنێت و لــە رێگــەی وشــككردنی ســەرچاوەی
داراییــان الوازیــان بــكات ،چەنــد رێوشــوێنی گرتەبــەر و
گۆڕانــكاری لــە ســەركردە ئەمنــی و ســەربازییەكانی نزیــك
لــەو گرووپانــەدا كــرد ،ئەمــە وێــڕای ئــەوەی لێپێچینــەوەی
لــە هەندێــك كــرد و هەندێــك كەسیشــی دەســتگیر كــرد
كــە ببوونــە مەترســی بۆســەر ئاسایشــی واڵت و نێــردە
دبلۆماســیەكانیان بــە ئامانــج گرتبــوو.
مســتەفا كازمــی ســەرۆك وەزیــران چەندیــن رێوشــوێنی
تــری گرتەبــەر بــۆ گێڕانــەوەی شــكۆی دەوڵــەت و دەزگا
ئەمتــی و ســەربازییەكان و دانانــی ســنوورێك بــۆ نفــوزی
گوروپــە شــیعە نیمچــە ســەربازییەكانی هاوپەیمانــی ئێران،
یــان گرووپــە جێبەجێــكارەكان كــە بەیعەتیــان داوەتــە
رێبــەری بــااڵی ئێــران عەلــی خامنەیــی ،لــە گرنگتریــن
ئــەو رێوشــوێنانە:
یەكەم :گۆڕانكاری لە سەركردە ئەمنی و سەربازییەكان
كازمــی هەوڵیــدا هەندێــك لــە ســەركردە ئەمنــی و
ســەربازییەكانی نزیــك لــە گرووپــە جێبەجێكارەكانــی
دووربخاتــەوە ،ئەمــەش دوای ئــەوەی رووبــەڕووی
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ئاڵنــگاری گرووپــە چەكــدارەكان بوویــەوە كــە زیاتــر لــە
جارێــك بــە شــەقامەكانی بەغــدادا باڵوبوونــەوە ،بــۆ
الوازكردنــی هاوپەیمانەكانــی ئێــران و كاریگــەری دەیــان
راوێــژكاری ئێرانــی ،كازمــی زنجیرەیــەك گۆڕانــكاری
لــە پێكهاتــە و بونیــادی ســەركردایەتی دەزگا ئەمنــی و
ســەربازیەكاندا كــرد ،لــەو چوارچێــوەدا (فالــح فەیــاز) كــە
لەالیــەن ئەمەریكییەكانــەوە بــە (بریــكاری ئێــران) نــاوزەد
دەكــرا لــە پۆســتی ســەرۆكی دەزگای ئاسایشــی نیشــتمانی
و راوێــژكاری ئاسایشــی نیشــتمانی لــە  4تەممــوز 2020
الدا و فەریــق عەبدولغەنــی ئەســەدی ســەرۆكی پێشــووی
دەزگای دژەتیــرۆر و پاڵێــوراوی گۆڕەپانی خۆپیشــاندانەكان
بــۆ جێگرتنــەوەی عــادل عەبدولمەهــدی كــردە ســەرۆكی

داهاتی گرووپە
جێبەجێكارەكان و حیزبە
سیاسییەكان كە باڵی سیاسیی
گرووپە چەكدارەكانن نزیكەی
( )7.6ملیار دۆالری سااڵنەیە

دەزگای ئاسایشــی نیشــتمانی و قاســم ئەعرەجــی كــردە
راوێــژكاری ئاسایشــی نیشــتمانی.
ئەعرەجــی ســەركردە لــە رێكخــراوی بــەدر و وەزیــری
پێشــوی ناوخــۆ بــە نزیكــی و پەیوەنــدی بــاش لەگــەل
ئەمەریكییــەكان و ئێــران و ســەركردەكانی حەشــدی
شــەعبی ناســراوە ،بۆیــە بــەالی كازمیــەوە ئەعەرجــی
یارێكەرێكــی بــاش بــوو بــۆ كەمكردنــەوەی دڵەراوكێــی

نێــوان حكومەتــی عێــراق و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی
ئەمەریــكا لەالیــەك و گرووپــە هاوپەیمانەكانــی ئێــران
لەالیەكــی تــرەوە.
بــە ســەرنجدان لــەو دامەزراندنانــە ،رووندەبێتــەوە كــە
ســەرۆك وەزیــران مەبەســتێتی پێگــەی هێــزە ئەمنیــەكان
لــە چەســپاندنی یاســا بەهێــز بــكات ،بــە جۆرێــك كــە
نفــوزی هێــزە هاوپەیمانەكانــی ئێــران لــە دامودەزگاكانــی
دەوڵەتــدا لــە بوارەكانــی ئاســایش ،ســەربازی و سیاســیی
پلەبەپلــە الواز بــكات.
لــە رووی واقیعیــەوە ،كازمــی پێویســتی بــە كاتــی زیاتــر
لــە مــاوەی راگــوزەری هەیــە تــا دوبــارە دەزگا ئەمنــی
و ســەربازییەكان رێكبخاتــەوە ،بەتایبــەت دوای گۆڕینــی
ســەرۆكی دەزگای بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆر و راوێــژكاری
ئاسایشــی نیشــتمانی كــە لــە  2014بــەدواوە لەژێــر
سەرپەرشــتی فالــح فەیــاز ســەرۆكی دەســتەی حەشــدی
شــەعبی نەیــاری ئەمەریــكادا بــوو.
دووەم :وشككردنی سەرچاوەی دارایی
لەگــەڵ پاشەكشــەی جوڵــەی ئابــووری بەهــۆی پەتــای
كۆرۆنــا و دابەزینــی نرخــی نــەوت لــە بازاڕەكانــی
جیهــان لــە نێــوان ســااڵنی  2020-2018و جێكەوتەكانــی
لەســەر حكومەتەكــەی مســتەفا كازمــی ،لــە هەوڵێكــدا بــۆ
پڕكردنــەوەی بەشــێك لــە كورتهێنانــی بودجــەی دەوڵــەت
و الوازكردنــی توانــای دارایــی گرووپــە جێبەحێــكارەكان
كــە دەســتیان بەســەر بەشــێكی گــەورەی داهاتــی دەروازە
ســنووریەكاندا گرتبــوو ،مســتەفا كازمــی دۆســیەی
گەندەڵــی دارایــی لــە دەروازە ســنووریەكان جواڵنــد،
هەوڵیــدا دەســەاڵتی حكومــەت بگێڕێتــەوە بــۆ دەروازە
ســنوورییەكان ،لەوانــە هــەردوو دەروازەی مونزریــە و
مەندەلــی كــە لەژێــر دەســتی گرووپــە چەكدارەكانــی
هاوپەیمانــی ئێرانــدا بــوون .لــە  11تەممــوزی  2020بــە
فەرمانی مســتەفا كازمی فەرماندەی پرۆســە هاوبەشــەكانی
راســپارد بــە كۆنتڕۆڵكردنــی هــەردوو دەروازەی مونزریــە
و مەندەلــی بــە شــێوەی بــەردەوام لــە الیــەن (هێــزی
دەســتەبژێر) بــۆ نەهێشــتی گەندەڵــی تێیــدا.
هێــزی دەســتەبژێر پێكهاتــووە لــە تیمــی (وەاڵمدانــەوەی
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خێــرا و حەشــدی شــەعبی) كــە لەالیــەن ئەمەریــكاوە
خراونەتــە لیســتی رەشــەوە ،لەالیــەن ســەركردەیەكی
رێكخــراوی بــەدر بەنــاوی لیــوا ســامر محەمــەد ئیســماعیل
(ئەبوتــوراب حوســێنی) سەرپەرشــتی دەكرێــت ،كــە
گومــان دەكرێــت بەرپــرس بووبێــت لــە باڵوەپێكردنــی
قەناسبەدەســتەكان بــۆ باڵوەپێكردنــی خۆپیشــاندەران،
بۆیــە پشتبەســتن بــە هێزێــك كــە لەالیــەن یــان نزیكانــی
حیــزب و گرووپــە جێبەجێكارەكانــەوە بەڕێوەببرێــت نابێتە
مایــەی زاڵبوونــی دەســەاڵتی دەوڵــەت بەســەر تــەواوی
داهاتــی دەروازە ســنووریەكان و نەهێشــتنی گەندەڵــی
تێیــدا.
ئاڵنگاریەكانی دەوڵەتی تەریب بەرامبەر دەوڵەتی عێراق
لــە دوو رووداوی جیــاوازدا مســتەفا كازمــی ســەرۆك
وەزیــران شكســتی هێنــا لــە چەســپاندنی توانــای
دەوڵــەت لــە بەرەنگاربوونــەوەی هێــزە جێبەجێــكارەكان،
هەرچەنــدە هــەر ســێ ســەرۆكایەتیەكە (ســەرۆكایەتی
كۆمــار ،ئەنجومەنــی وەزیــران و ئەنجومەنــی نوێنــەران)،
ئەنجومەنــی بــااڵی داد و مەرجەعــی ئایینــی پاڵپشــتی
ناوبراویــان كــرد بــۆ گێڕانــەوەی شــكۆی دەوڵــەت و
رێگــری لــە كاریگــەری «دارایــی و چەكــی نایاســایی
لەســەر هەڵبژاردنــەكان» وەك ئاماژەیــەك بــۆ كاریگــەری
چەكــی گرووپــە جێبەجێــكارەكان لــە هەڵبژاردنــە
چاوەڕوانكراوەكــەی تشــرینی یەكەمــی ئەمســاڵ ،بــەاڵم
كازمــی لــەو هەوڵــە شكســتی هێنــا.
ســەرچاوەكانی تــری هێــزی كازمــی بریتیتبــوون لــە
پاڵپشــتی زۆرێــك لــە حیــزب و كوتلــە سیاســییەكانی
ناپەیوەســت بــە گرووپــە چەكــدارەكان ،جواڵنــەوە
ناڕەزایەتییــەكان ،بوونــی هێــزی بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆر
كــە لەســەر بیروبــاوەڕی ســەربازی ئەمەریكــی راهێنانیــان
پێكرابــوو و دووربــوو (تــا رادەیــەك) لــە پێكهاتــەی
تایەفەگــەری ،گێڕانــەوەی (عەبدولوەهــاب ســاعیدی) كــە
لەالیــەن ئێــران و هاوپەیمانەكانیــەوە رەتكرابویــەوە و
كرایــە بەرپرســی دەزگاكــە بــۆ ســەركردایەتی هەڵمەتێكــی
ســەربازی بــە ئامانجــی ســنوورداركردنی تواناكانــی گرووپە
جێبەجێــكارەكان.

لــە  25حوزەیرانــی  2020دەزگای بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆر
راســپێردرا بــە جێبەجێكردنــی فەرمانــی دەســتگیركردنی
 14تۆمەتبــار ،كــە لــە بارەگایەكــی كەتیبەكانــی حیزبــواڵی
عێــراق لــە یەكێــك لــە شــەقامەكانی ناوچــەی دۆرە
باشــوورە بەغــداد بــوون ،ئەوانــە تۆمەتباربــوون بــە
بەئامانجگرتنــی ناوچــەی ســەوز و فڕۆكەخانــەی بەغــدادی
نێودەوڵەتــی ،بــەاڵم زۆری نەبــرد چەكدارانــی گرووپــە
جێبەجێــكارەكان بــە ئۆتۆمبێلــی حكومیــەوە هەڵیانكوتایــە
ســەر ناوچــەی ســەوز بــێ ئــەوەی تووشــی رێگرییەكــی
ئەوتــۆ ببــن لەالیــەن پاســەوانانی ناوچــەی ســەوز كــە
ســەركردەیكی دیــاری نزیــك لــە ئێــران لێــی بەرپــرس
بــوو.
وەك ئاماژەیــەك بــۆ الوازی دەوڵــەت لە بەرنگاربوونەوەی
هێــزە جێبەجێــكارەكان و بێتوانایــی لــە دادگایكردنیــان و
ترســان لــە رووبەڕووبونەوەیــان ،تــەواوی تۆمەتبــارەكان
كــە لــە الیــەن دەزگای دژەتیــرۆر دەســتگیر كرابــوون ئازاد
كــران ،ئەمــەش بــە پاســاوی نەبوونــی بەڵگــەی پێویســت
بــۆ تێوەگالنیــان لــەو كارە .هەرچەنــدە بەپێــی یاســا چەنــد
رۆژێكــی كــەم بــەس نییــە بــۆ رێوشــوێنەكانی لێكۆڵینــەوە
و دڵنیابــوون لــە بێتاوانــی ئەوانــە.
لــە رووداوێكــی هاوشــێوەدا ،هێزەكانــی ئاسایشــی عێــراق
لە  26ئایار 2021ســەركردەی پرۆســەكانی حەشــدی شــەعبی
لــە رۆژئــاوای ئەنبــار (قاســم موســلیح)یان بــە تۆمەتــی
تیــرۆر دەســتگیر كــرد ،دوای چەنــد رۆژێــك ناوبــراو ئازاد
كــرا ،ئەمــەش لەژێــر فشــاری گرووپــە جێبەجێــكارەكان كــە
ســەرۆك وەزیــران رووبــەڕووی بوویــەوە.
كازمــی لــە رێگەی هەڵكوتانە ســەر بارەگاكانــی كەتیبەكانی
حیزبــواڵی عێــراق و دەســتگیركردنی ســەركردەیەكی
حەشــدی شــەعبی (قاســم موســلیح) ویســتی بەشــێك
لــە شــكۆی دەوڵــەت بــۆ دامــودەزگاكان بگێرێتــەوە،
كــە بارمتــەی نفــوزی ســەركردەكانی حەشــدی شــەعبی
و پارێــزگاری هێمنــی و ئاســایش كــە بارمتــەی ویســتی
گرووپــە جێبەجێكارەكانــی هاوپەیمانــی ئێرانــە ،ئــەوان
ئاڵنــگاری گــەورەن لەبــەردەم هێــزە ئەمنییەكانــی دەوڵەتی
فیدڕاڵــی و بــە شــێوەی كاروانــی ســەربازی جوڵــە دەكــەن
و لــە شــەقامەكانی بەغــدای پایتەخــت باڵودەبنــەوە،
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تەنانــەت بــێ هیــچ مەترســی و لێپێچینەوەیــەك دەچنــە
ناوچــەی ســەوز كــە ناوەنــدی حوكمڕانیــە لــە عێــراق.
ئاڵنگارییەكانی حكومەت لە بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی
تەریب
یەكەم :چەك بەدەستی دەوڵەتەوە بێت
دوای راســپاردنی بە پێكهێنانی حكومەت و شوێنگرتنەوەی
عــادل عەبدولمەهــدی ،مســتەفا كازمــی لــە نیســانی 2020
بەڵێنی دا كە « لە رێگەی چەند رێوشوێنێكی یەكالكەرەوە
چــەك تەنهــا لــە دەســتی دەوڵەتــدا بهێڵێتــەوە» ،مســتەفا
كازمــی لەمــەدا رووبــەڕووی ئاڵنگاریەكی گــەورەی گرووپە
جێبەجێــكارەكان بوویــەوە كــە رەتیانكــردەوە چــەك
رادەســتبكەن ،گرووپــە جێبەجێــكارەكان بــێ وەرگرتنــی
مۆڵەتــی فەڕمــی بــە ئۆتۆمبێلــی حكومــی جوڵــە دەكــەن،
ئەمــەش ئــەو گرووپانــەن كــە حكومــەت بــە «الیەنــی
چەكــدار كــە نایانەوێــت پابەندبــن بــە دەوڵەتــەوە»
وەســف دەكات ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كــە حكومــەت بــڕوای
تــەواوی بەوەیــە چەكــی بــێ مۆڵــەت بەدەســت گرووپــە
جێبەجێكارەكانەوەیــە لــە دەرەوەی دەســەاڵتی دەوڵــەت،
بــەاڵم رێوشــوێنی ئەوتــۆی نەگرتۆتەبــەر بــۆ نەهێشــتنی
دیــاردەی چەكــداری و چەكداماڵیــن لــەو گرووپانــە.
دووەم :الوازی هێزە ئەمنییەكان
لــە زۆربــەی دۆخەكانــدا گرووپــە جێبەجێــكارەكان پابەنــد
نیــن بــە كاركــردن لەژێر ســەركردایەتی دەســتەی حەشــدی
شــەعبی كــە وابەســتەیە بــە نووســینگەی ســەركردەی
هێــزە چەكــدارەكان مســتەفا كازمــی ،ئــەوان بــە شــێوەی
ســەربەخۆ بڕیــاری خۆیــان دەدەن جــا بڕیارەكە پەیوەســت
بێــت بــە جوڵــەی ســەربازی ،یــان پێكهاتــەی رێكخســتن،
یــان پەیوەنــدی لەگــەڵ ســوپای پاســداران و جوڵەیــان لــە
ناوخــۆ و دەرەوەی عێــراق ،هەروەهــا لــە هەڵوێســتی
سیاســیی و پرۆســە ســەربازییەكان لــە ناوخــۆ و دەرەوەی
عێــراق.
هێــزە ئەمنیەكانــی بەوەنــدە وازیان هێناوە كــە هێزەكانیان
باڵوەپێبكــەن بــێ ئــەوەی لەگــەڵ گرووپــە جێبەجێــكارەكان
تووشــی رووبەڕووبوونــەوە ببــن ،بــە تایبــەت دوای هــەر

هێرشــێكی ئــەو گرووپانــە كــە ئەنجامــی دەدەن ،یــان دژی
جوڵەكانیــان كــە بــە ئۆتۆمبێلــی پــڕ لــە چەكــدارەوە لــە
شــەقامەكانی پایتەخــت دەســوڕێنەوە و پەالمــاری ناوچــەی
ســەوز دەدەن.
كازمــی دەزانێــت هێــزی پێویســتی لەبەردەســتە بــۆ
جێبەجێكردنــی بەڵێنــی كۆنتڕۆڵكردنــی چــەك لەدەســت
هێزەكانــی حكومــەت ،بــەاڵم دركــی بــەوە كــردووە كــە
نفــوزی گرووپــە جێبەجێــكارەكان هێنــدە زۆرە كــە دەبێتــە
هــۆی هەالیســانی جەنگــی ناوخــۆ ،هەروەكــو پێشــتریش
رایگەیانــدووە مەترســی جــددی هەیــە لەســەر عێــراق كــە
لــە مــاوەی چەنــد ســەعاتێك تووشــی فــەوزا ببێــت و ئــەو
هێزانــە زۆر بــە ئاســانی دێنــە نــاو ناوچــەی ســەوز.
سێیەم :شەرعییەتی دەستووری و ئایینی گرووپە
جێبەجێكارەكان
كازمــی رووبــەڕووی ئاڵنــگاری قەناعەتپێكردنــی هێــزە
ئەمنیــەكان بــە جەنــگان دژی گرووپــە جێبەجێــكارەكان
بوەتــەوە ،ئــەوان شــەرعییەتی خۆیــان لە فەتــوای (جیهادی
كیفائــی) مەرجەعــی بــااڵی شــیعەكان عەلــی سیســانی
وەرگرتــووە كــە لــە ( 13حوزەیرانــی  )2014دەریكــرد،
دواتریــش ئەنجومەنــی نوێنــەران لــە  26تشــرینی دووەمــی
 2016وەكــو هێزێكــی فەڕمــی شــەرعییەتی پێــدان ،بــە
ســەرنجدان لــە واقیعەكــە هێــزە ئەمنییــەكان پێیانوایــە
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گروپــە جێبەجێــكارەكان بەشــێكی شــەرعین لــە هێزەكانــی
حەشــدی شــەعبی.
هێشــتا گرووپــە جێبەجێــكارەكان هــاوكاری دەرەكــی
وەردەگــرن ،لــە بنەڕەتــدا خــاوەن سیســتمێكی دارایــی
بەهێــزن و نووســینگە ئابوورییــەكان پاڵپشــتی دەكــەن،
هــاوكات سیســتمێكی چەكــداری پێشــكەوتویان هەیــە چ
لــە رێگــەی پاڵپشــتی دەرەكــی بێــت یــان پەرەپێدانــی
چەكســازی تایبــەت ،مســتەفا كازمــی ســەرۆك وەزیرانیــش
دركــی بــەو راســتییە كــردووە كــە لــە ئەگــەری
رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو هێزانە تووشــی مەترســی جددی
دەبێــت و دوورنییــە عێــراق بكەوێتــە گێژاوێكــی ئەمنیــەوە
و دواجاریــش هاوشــێوەی ســەنعا ئــەو هێزانــە دەســەاڵتی
تــەواو بەســەر بەغــدادا بســەپێنن ،بۆیــە كۆتایهێنــان بــە
هێــزی گرووپــە جێبەجێــكارەكان لــە ئیســتادا ئەگەرێكــی
زۆر الوازە ،بــە پێچەوانەشــەوە ئــەو گرووپانــە لــە
هەوڵــی خۆبەهێزكردنــی زیاتــردان لــە رووی ســەربازی و
ئابوورییــەوە تــا پێگــەی سیاســیی خۆیــان برەوپێبــدەن جــا
چ لــە دەســەاڵتی جێبەحێكردنــدا بێــت یــان دەســەاڵتی
یاســادانان.
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ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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