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 عەسایب   و  بەدر   عێراق؛   پەرلەمانی   ناو  چەكدارەكانی   هێزە   ئایندەی 

 یاسین تەها

 بەرایی 

و میكانیزمی كاركردندان، لەم    زیادبوونی ژمارە و گۆڕینی گوتار  ە چەكدارییەكانی شیعە، بەردەوام لە تنەوە و باڵو بزو 
پابەندیی   ٢٠17تنەوەی عەسایب، لە ساڵی و ێكخراوی بەدر و بزو وپانە؛ ڕ میانەیەشدا دووان لە سەرەكیرتین ئەو گرو 

 بەو  ێكخستنە سیاسییەكەیان.چەكدار لە ڕ اگەیاند بۆ دابڕینی باڵی  ومەنی وەزیرانی عێراق ڕ خۆیان بە بڕیاری ئەنجو 
سییەكان )بەشی سێیەم(، كە  ی یاسای حیزبە سیا8  ودەق بوو لەگەڵ بڕگەی سێیەمی مادەی  پێیەی ئەم بڕیارە دەقا

ییەكیشی سەربازی نەبێت و هیچ پەیوەندشێوەی ڕێكخستنی سەربازی یان نیمچە  اوە كاری حیزب لەر دان  مەرجێ  بە
ووكەشانەیە، چونكە  پابەندییە ڕ بە هێزی چەكدارەوە نەبێت، بەاڵم دواتر ڕووداو و پێشهاتەكان دەریانخست ئەو  

دان، هێشتا هەر موڵكی ئەم انەی بەدر و عەسایب كە لەناو حەشدی شەعبییو فەوج و پێكهاتە سەربازی  ئەو لیوا
 دارەكانیانەوە لەناو حەشدی شەعبی؛ ێكخراوەن، بەشی زۆی سەرچاوەی هێزی ئەمانەش لە فەوج و لیوا چەكدوو ڕ 

، هەر ئەمەش بۆتەی هێزە ئەمنییەكانی عێراقدا بتوێنەوە  ی یەكرت بنب یان لەسەرچاوە دەگرێت، بەبێ ئەوەی تێكەڵ
سەرۆكایەت  وای لە  یكردووە  شەعبی  حەشدی  حوزەیرانی  3ی  ژمارە  ٢٠٢٠ی  گشتاندنی  بۆ    ٢315دا  دەربكات 

ری ندەی كاو ئای  ئەم توێژینەوەیە لەسەر پێشینەپێداگریكردن لەسەر جیاكردنەوەی باڵی سیاسی و باڵی چەكدار.  
ئینتیامی فەرمی؛كۆمەك    هەڵوێستە دەكات كە بە  یەەتنەوە شیعو ئەم دوو بزو  ووی هیڵی  ڕ   عێراقین، بەاڵم لە   و 

 دان.  یی ئێران"كاركردن و مەرجەعیەتی سیاسی و مەزهەبییەوە لە فەزای "شۆڕشی ئیسالم

 ێكخراوی بەدر  ڕ یەكەم:  

 ەرەتاكانی دامەزراندن س 

بنەڕەتدا  ێكخراوەڕ ئەم   بووە    لە  سەربازی  هەشتا،  سەرەتاكانیلە  باڵێكی  پێك  لە  سااڵنی  كۆمەڵ   هێرناوە:   دوو 
دام  دژێمی سەڕ  تەوبەكارانەی سوپای لەگەڵ ئەو، (i) حیزبی دەعوە ی سەر بەچەكدارەكانی فەوجی "شەهید سەدر"

محەمەد تەقی "دراوەتە دەست  ئەم باڵە سەربازییە    ییسەرۆكایەتیەكەم    .كە لە گرتووخانەكانی ئێراندا دیل بوون
" بووە  سوپای پاسدارانی ئێران"ی  یه  بەدرپێكهێنانی    یەكەمی  دەستپێشخەری.  (ii)كە شیعەیەكی توركامنە  "ئەملەوال

سەدڕ   نەوەیو بەرەنگاربو مەبەستی    بە  ،198٢ساڵی      لە بەرامبەر    لە  امدژێمی  پەرچەكردارێكیش  وەك  الیەك، 
 .  (iii)تر الكەی ژێمی بەعسەوە لەالیەن ڕ لە "موجاهیدینی خەلقدانی "داڵدە

وەك باڵی    ێكخراوەش. ئەم ڕ هەزار چەكدار  15  نزیكەیشتە  یدەگە  چەكدارەكانی بەدر  ژمارەی  ، ٢٠٠3  ساڵی  بەر لە
ئیسالمیو ئەنجو "سەربازیی   بااڵی  كردووە    "مەنی  وێستگەدا    كەكاری  دوا  كەوتە  ڕ لە  دەستی  ێبەرایەتییەكەی 

حەكیم" ساڵە  لە كردووە    زۆری ی  یبەشداربەدر    .(iv) "بنەماڵەی  هەشت  ئێرانی بەرژەوەند  لە   جەنگی  زەقرتین   ، ی 
،  هێزەكانی عێراق لە ناوچەی قەرەداغی كوردستانبووە دژی    ێكئۆپەراسیۆنلە    اگەیاندنیشیڕ ی سەرەتاكانی  یچاالك

ناوەكەشی لە جەنگی    ێكخراو،ببێتە فەیلەق و ڕ بووە بەر لەوەی    بەدر  ی(9)لیوای    سەردەمێكیش هەڵگری ناوی
  .(v) لە مێژووی ئیسالموەرگیراوە كە بەناوبانگە  ( كۆچی ساڵی دووی)بەدر 

  لە،  (vi)سەرەكی بووە  سەربازیی  هێزێكی  ٢٠٠3لە  وردا كردووە،  و ی باش1991اپەڕینی  ڕ لە  بەشداریی  فەیلەقی بەدر  
ئەفسەر زۆربەی   لەالیەن  ئۆپەراسیۆنەكانی  قۆناغەكانیشدا  پاسدارانەوە  سوپای  بااڵی  لە .  (vii)براوە  ێوەبەڕ انی  بەر 
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فەوجەكانیشی   و یەكێك لە  ناوی لیوای مستەفا لە ناوچەی قەرسی شیرین جێگیر بووە  بەیەكێك لە لقەكانی    ،٢٠٠3
كوشتنی فڕۆكەوان و    ۆسەی پڕ   ،(٢٠٠3)  امدكەوتنی سەد  لەپاش  .(viii)بوون  نزیك دەربەندیخاندالە ناحیەی مەیدانی  

سوننەتەسفیەكر  و  بەعس  دیارەكانی  كەسە  باڵ  ئەستۆیخرایە    دنی  وەك  لە بەدر،  چاالك  و  دڵسۆز  ئێرانیی  ێكی 
 .(ix)عێراق

 

 پی شەڕكەردا  و ێكخراو و گرو ڕ لەنێوان فەیلەق و  

بۆ هەڵوەشاندنەوەی   ی91  ژمارە  فەرمانی  ،ئەمەریكی لە عێراقپۆڵ برێمەری فرمانڕەوای مەدەنی  ،  ٢٠٠4لە ساڵی  
ناوی    و وازی لە   اگەیاندڕ ێكخراوێكی مەدەنی  ڕ خۆی وەك  بەدر    گونجاندن لەگەڵ ئەمە،. بۆ خۆ میلیشیاكان دەركرد

،  و جیا بوویەوە  مەنی بااڵی ئیسالمیو ئەنجو سەربەخۆیی وەرگرت لە    ێكخراوەكەڕ   ٢٠٠9ساڵی    لە  .(x) فەیلەق هێنا
لە كابینەی   ەزیری گواستنەوەناوبراو لەپەنا ئەمەشدا بووە و ،  (xi) "هادی عامری"سەرۆكایەتییەكەشی كەوتە دەست  

مالیكی لە  ٢٠14هەڵبژاردنی    لە  ،(٢٠14-٢٠1٠)  دووەمی  مالیكییهاوپەیامنێتیزەكانی  ڕشدا  كورسییان    ٢٢  ،ی 
كۆنرتۆڵی هێزە ئەمنییەكانی   %7٠ێژەی  ڕ   بە  وەزیریدا،سااڵنی سەرۆكلە  مالیكی  ی  ی هاوكار  بەهەر    .هێنا  بەدەست

كردبوو ناوخۆیان  لە،  (xii) وەزارەتی  ئەمەش  لەبەر  عەبادی  هەر  ناوخۆ  داكابینەی  وەرگرتوەزارەتی    لە   ،(xiii) ەوەیان 
 میلیشیاییان هەبوو.  كاتێكدا ئەوان پێشینەیەكی

 ێكخراوەئەم ڕ چونكە كاتێك  دەربكەون، هێزێكی فریادڕەسوەك  ێكخراوی بەدرڕ  ەخساند ڕ شەڕی داعش دەرفەتی 
لەو چەكدارە    ییەكانی عێراق هەرەسی كرد، بەدرینزیك بوویەوە لە پشتێنەی بەغدا و سیستمی بەرگر  توندڕەوە

  اتن، پێگە جەماوەرییەكانی شیعە ه  شیعانە بوون كە خاوەنی ئەزموون بوون و زۆر بەكەڵكی پاراستنی دەسەاڵت و
ئەمەش   پێچهەر  ئەوەی  كە  انسی  گرو ببێتە  بەدر    دان  شەعبیوگرنگرتین  حەشدی  پێكهێنەری  بەاڵم  (xiv) پی   ،

  هێزیانچوارچێوەی پالنی ئێراندا    لە،  شەعبی  و حەشدی  ، لەناو وەزارەتی ناوخۆ ئەركە عێراقییەكانیانبەشانی  شان
ی پارێزگای دیالە  پاكتاوی سوننەكان و كۆنرتۆڵكردنە  نكەوتجگە لەوەش  ،  (xv)ئەسەد  ژێمیڕ   ییریا بۆ پاڵپشت و ناردە سو 

ئەركی   ئەمەش بەشێكە لە دژیەكی و بەركەوتنەكانی،  (xvi) نفوزی ئێران  خراوەكەیان و كردیانە شارێكی جێێكڕ بۆ  
 بەدر.   انەییی ئێرانییسیاس ئەركی ئایینی و الیەنگریی  انە وینیشتامنی عێراقی فەرمی و

 

 عەسایب دووەم: بزووتنەوەی  

 سەرهەڵدان  سەرەتاكانی  

قۆزاخەی ڕەوتی سەدر و سوپای    كە لە   ،ادیكاڵی شیعەیەڕ ی  یهەمان كاتدا سیاس  ی و لە تنەوەیەكی چەكدار و بزو 
نی بەسەركردەبوونی  بارەی هۆكاری جیابوونەوەشی، لێكدانەوەكان ئاماژە بۆ خەو   لە  .(xvii) دەرەوە  ەتەو و مەهدی هات

ڕ  بز قەیس خەزعەلی  پاڵپشت(xviii) ووتنەوەكەێبەری  ڕ ی  ی، هەروەها  بۆ  دەكەن  لەم خەونە  كابەریكردنی  ئێرانییەكان 
خەزعەلی"  " ،تۆمەتی پێشێلكردنی سەروەریی عێراق هۆی ئەم پەیوەندییە قووڵەوە بە ئێران و بە هەر بە  ،(xix) سەدر
برای  "ەیس"ل  لەگەڵ و   خراونەتەی  تیرۆری  ئەمەریكالیستی  یەكگرتووەكانی  ئەم  ژمارە.  (xx) اڵتە  ئەندامانی  ی 

دەكرێن  1٠بۆ    7  ،وتنەوەیەو بز  مەزەندە  كەس  هەزار   ، ٢٠11-٢٠٠7سااڵنی  نێوان  ەل.  (xxi)هەزار  شەش    نزیكەی 
دژیچاالكی ئەنجام  بە  ان  ئەمەریكی  لە  سوپای  سەركردەكانی  هۆیەشەوە  بەم  بێزراوەكانی  ڕ  داوە،  پێشەوەی  یزی 
    .(xxii) قەڵەم دەداتیان لەسوپای پاسدارانئەمەریكا بە باڵی ئیدارەی ندان و واشنت

  بزووتنەوەیە؛ ئەم چونكە پێشرت   ،ئاماژەی بۆ دەكرێت ێكخراوەیەكێك لە باوكانی ئەم ڕ  وەك ری مالیكیو نو جار  زۆر
مانۆڕی    ٢٠1٢لە    درا و  پەرەیان پێ(  ٢٠14-٢٠1٠)  سایەی ویالیەتی دووەمی ئەودا  پێكی بچووك بوون، كەچی لەوگرو 



٢٠٢٠تەمموز   ٢ژمارە  | گۆڤاری ئایندەناسی |   
 

PAGE 3 

 وەك  الیەك لەئەم گرنگیدانەی مالیكی بە عەسایب، . (xxiii) خرا ێكڕ لەناوەڕاستی بەغدا بۆ  ی پاڵپشتیكراویانسەربازی
بۆ بەدەستهێنانی   بەردەوامی   لە هەوڵدانیخۆی بوو  تر بۆ قایمكردنی پشتی    كەییەال  سەدری و لەكارتێكی دژە

فەرمییەكان  (xxiv)ویالیەتی سێیەم ئەمنییە  دەزگا  هاوتەریبی  میلیشیای  تۆڕێك  بە  و دروستكردنی  فرەیی   كە  هۆی 
 .  ئینتیاموە ئاسان كۆنرتۆڵ نەدەكران

 

 ئەمیندار   ی ی و جیاواز   پێشینە 

خەزعەلی گشت  ؛قەیس  عەسیئەمینداری  سەدرە1974دایكبووی  لە  ،ایبی  شارۆچكەی   جیۆلۆجیایدەرچووی  ،  ی 
بەغدایە ئایەتوڵاڵ محەمەد سادق  نەجەف    لە   1994  ساڵی   لە  و  زانكۆی  بە  موقتەدا سەدر(   سەدرچاوی    )باوكی 

بۆ شی  ینامیلكەیەكی فەلەكناسی  " وی سەرسام بووەخەزعەلقەیس    بەدەوترێت لەم دیدارەدا "سەدر    وكەوتووە  
كردووە" وەك  ،٢٠٠3ساڵی    دوایلە.  (xxv)چاپ  دەردەكەوت  خەزعەلی  موقتەدا  دواتر  ،(xxvi) یاریدەدەری  لێی    بەاڵم 
 .(xxvii)تنەوەی موقاوەمەی ئیسالمی"و ە "بزو بەشێك ل  بە  یبی ئەهلی حەقی" دامەزراند و بوو"عەسا  و  هەڵگەڕایەوە

ساڵی   ئازاری  ئەمەریكییەكانەوە  لە  ٢٠٠7لە  پەیوەند  بەالیەن  مۆبایلەوەیهۆی  و  ؛ی  كرا  ئاشكرا    حەشارگەكەی 
پیتەر ،  بەریتانیدا  "یITشارەزای "دیلی عەسایب و    لە دیل بە  ، ٢٠٠9كۆتاییەكانی  پاش دوو ساڵ و لە  وە،  كرا  دەستگیر

 .(xxviii)ئازاد كراوە ،مۆر

  ،شتنی بە سەدری دووەمیگە  بەر لە  ،ینییە نارساوەكانی شیعە نییەی ە ئاهیچ لە بنەماڵ  سەر بە  ئەمینداری عەسایب
ناوبا لەهیچ  نەبووە  نگێكی  مەزهەبیدا  تا كایەی  ئەمەش  پێ  ،  عێراقە، چونكە ڕادەیەك  ناو شیعەی  نوێی    شهاتێكی 

ڕ  پاشخان؛  و  بنەماڵە  و  درەكاریزما  و  هەڵكشان  لە  دەبینن  سەرەكی  كەسایەتییەكانۆڵی  ئەستێرەی    . وشانەوەی 
حیزبی دەعوە و    جیاواز لەدا نییە،  ژێمسەردەمی ڕ   ی لەیو سیاس  ووتنەوەیە پێشینەی چەكداری هەروەها ئەم بز 

 ژێمی بەعسیان دەكرد.  وریا، بەرهەڵستی ڕ ئێران و سو  بەدر كە لەفەیلەقی 

 
 بەریەككەوتنی بەردەوامی عەسایب و سەدر  

قورسی لەگەڵ موقتەدا    یكێشمەكێش و شەڕ   شە لە هەمان كاتدا ویو سیاسی  چەكداری  ؛كەی خەزعەلیتنەوەو بزو 
هەیە هەیە  سەدر  باڵەكەی  هەردوو  ئەویش  داوەكە  سەدری  هانی  ئەمەش  "ئەهل  جار  هەندێك  ،  و  بە  باتڵ"  ی 

سەدر و خەزعەلی   دا  هەندێ سەركردەی شیعە هەوڵیان  ،لەپاش شەڕی داعش  .(xxix)یان ببات"میلیشیا پیسەكە" ناو
  بەاڵم ئەو ئاشتەواییە شلۆقە زۆری نەخایاند ،  (xxx)ی نەجەفحەنانەماڵی سەدر لە  یان برد بۆ  ەنەوە، خەزعەلیئاشت بك

 .(xxxi)هێنا هەوڵەكانیان شكست پێ ؛هەڵپژانێكی میدیاییگرژی و پێكدا ینچەند بەدوایدا  و

وەك   ،ەوتەكەی سەدر هاتوونەتە دەرەوەڕ   هۆكارەكانی بەریەككەوتنی عەسایب و سەدر زۆرن، لەوانەش عەسایب لە
عەسایب بۆ تەقلیدی  بەاڵم هێندە هەیە    دەزانن،  سەدری دووەم  و درێژكراوەی میراتی  میراتگر   موقتەداش خۆیان بە

لە  ؛مەزهەبیكاروباری   حائیری  ئایەتواڵ"  مەرجەعیەتی  پەیڕەوی  ویالیەت  ،دەكەن  "كازم  سیاسی  بۆ  كاروباری    ؛و 
لە  حائیری.  (xxxii) ئێرانیێبەری شۆڕشی  ڕ   "ەلی خامنەییع "ێنەوە سەر  دەگەڕ  و  دادەنیشێت  قوم  بەرەی    لە شاری 

  سەدری دووەمی  زۆری  سەدرییەكان و جێگە متامنەی  نزیكی  دۆستی  ابردووشدا، لە ڕ (xxxiii) ویالیەتی فەقیهى ئێرانییە
هەمیشە گرژی و بەریەككەوتن لە میرات و پەیوەندییە هاوبەشەش وەها دەكات    ئەم،  (xxxiv)بووە  باوكی موقتەدا

الیان لەسەر   شەڕی هەردوویەكرت و    نزیكە لەرییان  ەبنكەی جەماو وبەری كاركردن و  ڕو ، چونكە  نێوانیاندا هەبێت
 یەكرتە.   و نزیك لە ەو گوتاری هاوبەش یەت و میراتگر شەرعی
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 ناوبانگی خراپی عەسایب  

تێوەگالن  تنەوەی  و بزو  بە  سەرەكین  تۆمەتباری  )عەسایب  تایفی  كوشتاری  بە(٢٠٠8-٢٠٠6لە  ئەمەش  هەوڵی   ، 
انی  كوشتنی گەنج  لە كەیسەكانیئاماژەی بۆ دەكرێت، جگە لەوەش هەمیشە تۆمەتباری سەرەكین    سوننەكانپاكتاوی  

 جار بە كوشتنی چاالكوانان و سەركوتكردنی خۆپیشاندەران  دواییانەش زۆر  ەمبو    (xxxv) بەرگ ئیمۆ و مۆدێلەكانی جلو 
  تۆمەتانە هەندێك لەو  جاریش    هەندێك  ،(xxxvi) خۆیانیان هەیە  پالنی تیرۆری نەیارانی ش باوە كە  وەها  ،  ار كراونتاوانب

باسی زۆر لەسەر ، قسەو عێراقیشر و جوگرافیای  و دەرەوەی سنو   لە  .(xxxvii)شیعەكانەوە پشتڕاست كراونەتەوە  الیەن  لە
هێزە شەڕكەرەكانی ئێران    لە  بەشێك  ، لە چوارچێوەیوریاو س  كوشنت و بڕینی  تاوانەكانی  لە  عەسایب هەیە  تێوەگالنی

كوشتو  ،(xxxviii) شام  لە سو سوننەكانبڕی  بەتایبەت  لەریاو ی  ئەمەش  ڕ   ،  پشتڕاست هەندێ  نێودەوڵەتیدا    اپۆرتی 
 .(xl) اتەوەدەك ەتڕ ئەم تۆمەتانە  جار و هەموو بەرزترین ئاست  لە ەوەیەبزووتنئەم بەاڵم  ،(xxxix) كراوەتەوە

 

 هەڵكشانی عەسایب لەناو پەرلەمان 

كاری    برد، مۆڵەتی فەرمییان وەرگرت بۆ  خۆیان ال  ییسەرەك  وێنەی كاڵشینكۆفیان لە ئارمی  دا٢٠17ساڵی  عەسایب لە  
مەدەنی حیزبێكی  وەك  بەپێی   و(xli)سیاسی  كە  شەعبی،  حەشدی  ڕیزەكانی  ناو  چوونە  چەكدارییەكەشیان  باڵە 

وتنەوەیەكی سیاسی، و گۆڕینی عەسایب بۆ بز لەپاش بەرگ  .(xlii)بوون  هەزار چەكدار  1٠ر دەوروبەری  هەندێك ئاما
یەك   لە  وتنەوەیەو ئەم بز ێژەی كورسییەكانی  ، چونكە ڕ ٢٠18ئایاری    ی 1٢  ازێكی گەورەیان دا لە هەڵبژاردنیقەڵەمب

كە    دا"فەتح"ی  یچوارچێوەی هاوپەیامنێت  لە  ، ئەمەشومەنی نوێنەرانو كورسی لە ئەنج  15كورسییەوە هەڵكشا بۆ  
بوو  چەتری كۆكردنەوەی هێزەكانی ڕاگرە سیاسییەكانیان  و  ڕ (xliii) حەشد  ئەم  دەكاتە  ،  دەوروبەری  ێژە كورسییەش 

سەردەمی ویالیەتی   و لە  ٢٠14بۆ هێزێك كە لە    ئەم هەڵكشانە خێرایەش  .(xliv) فەتح  یی هاوپەیامنێت دەنگەكانی    ی%3٠
 بەدەست هێنابێت، بووە جێگەی سەرنج و تێڕامان.  ی پشتیوانیاندا تاقە كورسییەكیان یمالیك

چونكە ئەمینداری   ،ەساختەكاریی هەڵبژاردنبەرەنجامی  هەڵكشانەی دەنگەكانی عەسایب؛ باس لەوە دەكرێت ئەم 
خا خەزعەلی،  قەیس  نییەعەسایب،  بنەماڵەیی  كاریزمایەكی  بزو   ،وەن  نییەو ئەم  جەماوەری  بەاڵم   ،(xlv) تنەوەیەش 

شەڕی داعش، لەگەڵ بەرزكردنەوەی    پە لەوهۆكارەكەی دەگێڕنەوە بۆ بەشداریی چاالكانەی ئەم گرو   تر  هەندێكی
  چەشنی )العهد( بەباشی لە و كەناڵەكەیان بەكارهێنانی میدیا  ەشمی سرتاتیژی لە هەڵبژاردنەكان، ئەمە جگە لو درو 

 .(xlvi)ی حیزبوڵاڵی لوبنان"املنار" كەناڵی

 

 

 عەسایب لە پرسە كوردییەكان ەدر و  هەڵوێستی ب 
 

بەدر  لە  ئەگەرچی لەنێوان  هەیە  جیاوازی  جومگەدا  پرسە   هەندێك  بەرامبەر  هەڵوێست  لە  بەاڵم  عەسایب،  و 
كران بە    بار، چەكدارەكانی بەدر و عەسایب تۆمەت٢٠14ساڵی  هاوبەشیان زۆرە. لەم میانەیەشدا  كوردییەكان، خاڵی  

  دواتر ،  (xlvii)كوردەكانی بەغدا و دەرپەڕاندنیان لەسەر ماڵی خۆیاناوەدوونانی  پالنی سەركوت و ڕ   بەشداریكردن لە
تێكڕای    شەنگال و دەوروبەری و لە   لە  هەروەها  ،(xlviii)نەوەیفراندۆم وەستابەتوندی دژی ڕ  ٢٠17لە    یانال  هەردوو

  .(xlix)فاندن تاوانبار كراونكاری كوشنت و بڕین و ڕ  ناكۆكەكان، بەناوچە جێ

وك كۆكن و كورد لەو شارە بە كەمینە دەزانن بەرامبەر عەرەب  و یانەی كەركیلەسەر شوناسی عێراق هێزەكە هەردوو
ە شارەكەی تێدا  ك  ، ٢٠17ئۆكتۆبەری    ی 16  ن لەسەر ئەوەی دۆخی شارەكە نەگەڕێتەوە بۆ پێشو پێداگر   (l) و توركامن
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، پاساوی پاراستنی توركامنی شیعەوە  ش بەو دەوروبەری دوزخورماتو   لە   .(li) ی عێراقیۆڵی تەواوەتگەڕایەوە بۆ كۆنرت 
هەردوو و    چەكدارەكانی  هەڕەشە  كوردی  الیان  خەڵكی  و  كوردییەكان  الیەنە  لەگەڵ  هەبووە  بەریەككەوتنی 

دیالەش   لە  .(lii)قەزاكە دەوروبەری    هەردوو  ،ناوچەكانی  كوردەكانی  هەراسانكردنی  هۆكاری  لە  بوون  بەشێك  ال 
لەگەڵ    لە  .(liii) جەلەوال كردووە  چەكدارییان  بەریەككەوتنی  هەڕەشەی  بەئاشكرا  عەسایب  وێستگەشدا  هەندێ 

  هەروەها كورد تۆمەتبار دەكەن بە هاوكاریكردن لەگەڵ ئەمەریكا و هەوڵی كردنەوەی بنكەی سەربازی بە   ،(liv) كورد
  16/1٠/٢٠17لە  ی هەرێم یداواكاری گشت لەبەر ئەم هۆیانەش ،(lv)ەپێدانی خواستە جوداخوازییەكان"مەبەستی "پەر 

تردا كە    كەسایەتی 11  گەڵلە  ،بزووتنەوەكەئەمینداری    ؛ داوای لێپێچینەوەی یاسایی كردووە لەگەڵ قەیس خەزعەلی
   .(lvi)ێزیكردنبێڕلە یاسای سزادان كە تایبەتە بە   ٢٢6بەپێی مادەی  ،ان شیعەننەیزۆری

 بەدر و عەسایب   كاری   ئایندەی 
زۆری   بەشی  بە  سچارەنوو ئەگەرچی  بەسرتاوەتەوە  عەسایب  و  بەدر  هێزەكانی  ی  چارەنووسی  یەكالبوونەوەی 

یان مانەوەیان وەك دۆخی ئێستا   ەشكردنیان بەسەر هێزە ئەمنییەكانشەعبییەوە، لەنێوان بژاردەكانی دابی  حەشد
، بەاڵم  عێراق  شێوەی باڵی سوپای پاسداران لە  لە   تری یەكالبوونەوەی ئینتیامی سیاسییان بۆ ئێران  لەگەڵ ئەگەری

لە جومگەكا بەردەوام  قایمنی دەسەاڵتی سیاسیدا  هەردوو هێزەكە  لە دوا هەڵبژاردخەریكی جێگەپێ    نداكردنن. 
بەدر بە ڕ (،  ٢٠18)   كورسی   ٢1ان  یتوانی  هاوپەیامنێتی فەتح  چوارچێوەی  ی هادی عامری لە یسەرۆكایەت  ێكخراوی 

ئەم ئەنجامە ئەگەرچی  .  (lvii) ی یەك كورسییجیاواز  هەڵبژاردنی پێشوو بە  كە ئەنجامێكی نزیكە لە  ،بەدەست بهێننەوە
دواییانە    و ناكۆكییانەی بەم  ئەو كێشە، بەاڵم  هەڵبژاردنەكەدا  لە  ی لیستە شیعەكانیخراپ نییە لەچاو زۆرڕادەیەك    تا

 ،(lviii) ێوەبردنی عامریابەشكردنی ئیمتیازات و شێوازی بەڕ هۆی ناڕەزایی لە د   ە بەەتەو و ێكخراوەكەیان گرتو یەخەی ڕ 
 .(lix)بەر لەوەی كپ بكرێتەوە)انشقاق(  ن خستە بەردەم ئەگەری جیابوونەوەێكخراوەكەیاڕ 

ە "پیرەكانی شیعە" كە زیاتر  یزی هێز خەریكە بچێتە ڕ ێكخراوەكەڕ ، وردە وردە ی دوایی بەدرداسایەی ئەم دۆخەلە 
ەتی. تكردنی جەنگاوەرە دێرینەكانی پاداش  زیاترین ئەركی؛  بكرێت كەۆژە تەماشا  ی بێ پڕ ێكخراوێكی چەكداریڕ وەك  
استەوخۆكانی  ەسایب و باڵە ڕ چەشنی ع  استڕەوە شیعییەكان" لەبەركێدایە لەگەڵ هێزە "ڕ ئێستا لە كێێكخراوە  ئەم ڕ 

ەزیرانی نوێ، دەبێتە و شكستهێنانی سەرۆك  چانسی مستەفا كازمی.  بەسرتاوە بە  ێكخراوەكەشچارەنووسی ڕ   ئێران و
ڕ  بۆ  چونكە  پاشەكشە  بەپێچەوانەشەوە،  و  ئێرانیێكخراوەكە  ەوتی ڕ لەگەڵ    تاڵەمووی  ،بەدر  بوونەكەیسەرباری 

 . لە ئێستادا ڕادەیەك لەسەر بەرەی كازمی ئەژمارە و تا ئێرانی ناو حكومەتی عێراقیشدا هەیەنا

كە تنەوەو پێشبینی دەكرێت بزو چەسپاندنی پێگەی نوێیان لەناو پەرلەمانی عێراق،    لەپاش،  عەسایب  سەبارەت بە
هەم فراكسیۆنێكی    و  وتنەوەیەكی چەكداری بێتو كە هەم بز   لە عێراق،ەن  ۆڵی حیزبوڵاڵ بدڕ ساییكردنەوەی  هەوڵی ال 

لەوانەش دەركەوتنی قەیس   ،هەندێ ئاماژەش لەم بوارەدا بەردەسنت  .دەكات  ناوی موقاوەمە كار  انی كە بەپەرلەم
سن لەسەر  ئیرسائیل  و خەزعەلی  ه٢٠17كۆتاییەكانی    لەورەكانی  هەوڵی  ،  نەرس ەروەها  لە ڵو الساییكردنەوەی  اڵ 

 الیەكی   لە  .دەكاتی زیاتر بۆ حكومەتی عێراق دروست  یباڵوكردنەوەی تۆماری ڤیدیۆیی وتارەكانی، ئەمەش بارگران
حیزبی   هاوشێوەی  عەسایب  كاریگەریترەوە  بەدوای  ئەوەندەی  لەدەعوە،  هێندە  دەگەڕێن،  خەمی   دا 

ەردەمی عەبدوملەهدیشدا وەزارەتی س  لە  نی زۆریان بە میدیایە،مەش گرنگیدابووندا نین، هەر لەبەر ئەجەماوەری
تر    جارێكی  كرد   وەهای  ، ٢٠٢٠سەرەتای    ۆشنبیرییان وەرگرت، بەاڵم كوژرانی قاسم سلێامنی و ئەبو مەهدی لەڕ 

 پە چەكدارانەی بەدوای تۆڵەدا دەگەڕێن. وبچنەوە خانەی ئەو گرو 
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