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رێكخراوی داعش؛ واقیعی مەیدانی و
توانا سەربازییەكانی
د.عيامد عەللو
دوای ســەركەوتنەكانی ســوپای عێــراق بەســەر رێكخــراوی
داعــش ،بەهۆیــەوە ئــەو رێكخــراوە زۆربــەی توانــا
ســەربازییەكانی لەدەســتدا ،كــە لــە  2014بــەدواوە تــا
جەنگــی رزگاركردنــی موســڵ لــە  2017بنیادینابــوو ،دواى
شكســت ,جارێكــی تــر داعــش هەوڵیــداوە ریزەكانــی
رێكبخاتــەوە و پێگــەی خــۆی بەهێــز بــكات ،ئەمــەش
لــە رێگــەی رێكخســتنەوەی پەیكــەری رێكخراوەكــە و
گۆڕانــكاری لــە شــێوازی جەنــگ بــە جۆرێــك لەگــەڵ
واقیعــی نــوێ بگونجــێ.
داعــش دەیەوێــت بــۆ پەرەپێدانــی كارەكانــی ســوود
لــە هەلومەرجــی نوێــی عێــراق وەرگرێــت ،لەوانــەش
چاودێــری هێــزە عێراقییــەكان ،بــارەگای ســەركردایەتی
و ســەربازگەكانی مەشــق ،لێدانــی خەنــدەق و تونێــل و
بەكارهێنانــی ئەشــكەوت و شــوێنە عاســی و ســەختەكان
لــە باشــووری كەركــوك ،باكــوری رۆژهەاڵتــی دیالــە و
رۆژهەاڵتــی ســەالحەدین ،هەروەهــا لــە ناوچەكانــی
ســامەڕا و باكــوری بەغــداد ،جەلــەوال و باشــووری موســڵ،
باشــوری تكریــت ،بەتایبــەت دەیەوێــت ســودوەرگرێت
لــە بــارى جوگرافیــای زنجیــرە چیاكانــی حەمریــن و
مەكحــول ،بیابانــی بادیــەی جەزیــرە و بیابانــی ئەنبــار
لەوانــەش دۆڵــی حــۆران و دۆڵەكانــی باشــوری كەركــوك
و بێســتانەكانی رۆژهەاڵتــی دیالــە و ناوچــەی عوزێــم.
رێوشوێنە مەیدانییەكانی رێكخراوی داعش
دوای شكســتی رێكخراوەكە لە موســڵ لە  2017و دواتریش
لــە باغــۆز ،داعــش لــە چەنــد ناوچەیــەك كەوتوەتــەوە
جموجــۆڵ و چاالكیــی كــە بــە بــڕوای ســەركردەكانی
رێكخراوەكــە ئــەو ناوچانــە وەك كێلگەیەكــی بەپیتــی
كۆمەاڵیەتیــن بــۆ رێكخســتنەوەی ریزەكانــی رێكخراوەكــە،
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لەمەشــدا ویســتویانە نەبوونــی هەماهەنگــی لــە نێــوان
حەشــدی عەشــایەری و حەشــدی شــەعبی كــە لــە
ناوچەكانــی تــرەوە هاتــوون بقۆزنــەوە ،بــەاڵم رێكخراوەكە
رووبــەڕووی رەتكردنــەوەی تونــدی عەشــایەری عەرەبــی
و ســوننە و كــوردی ناوچەكــە بوەتــەوە كــە لــە دوای 2014
بەدەســت تاوانكانــی داعشــەوە دەناڵێنــن.
هــاوكات داعــش هەوڵیــداوە ســود لــە بوونــی شــانەی
رێكخراوەكــەی وەربگرێــت لــە ناوچەكانــی نزیــك كێڵگــە
نەوتییەكان و رێگە ســەرەكییەكانی نێوان عێراق و ســوریان
و ئێــران و ئــوردن بــۆ دەســتەبەركردنی پــارە بــۆ كــردە
و چاالكییــە تیرۆریســتییەكانی ،بەپێــی هەندێــك راپۆرتــی
هەواڵگــری ،داعــش مانگانــە ( )4-3ملیــۆن دۆالری لــە
بەقاچــاخ بردنــی چــەك ،دەرمــان ،نــەوت و مــاددەی
هۆشــبەر دەســتدەكەوێت ،ءەمــە وێــڕای ئــەو پارەیــەی
لــە ناوخــۆ و دەرەوە وەك كۆمــەك وەریدەگرێــت،
ئەمــەش یارمەتــی رێكخراوەكــە دەدات لــە دابینكردنــی
موچــە و پێویســتی ئەنــدام و شــانەی رێكخراوەكــە لــە
ناوخــۆی عێــراق ،دوای كوژرانــی ئەبوبەكــر بەغدادیــش
ئەندامانــی رێكخــراوە بەیعەتیــان دا بــە ئەبوئیبراهیــم
هاشــمی قوڕەیشــی وەك كەســی یەكەمــی رێكخراوەكــە
كــە نــاوی راســتەقینەی (ئەمیــر محەمــەد ســەعید)ە و
خەڵكــی تەلەعفــەر باكــوری عێراقــە.
سەركردایەتی و كۆنتڕۆڵ
دوای كوژرانــی زۆربــەی ســەركردەكانی رێكخــراوی
داعــش و گۆڕانكارییــە مەیدانییــەكان كــە دەرەنجامــی
شكســتەكانی لــە ســوریا و عێــراق بەســەریداهات ،لــە
ســایەی دەســەاڵتی خەلیفــەی نوێــدا گۆڕانــكاری بەســەر
پەیكــەری رێكخراوەكــەدا هــات و دوو لیژنــەی ســەرەكی
دروســتكرا ،ئەوانیــش:

ەی ژ ارە  )1پەیكەری راكخراوەیی سەركرگایەتی گان( گەخاتەڕوو
سوپای گشتی /عەبدواڵ فەتحی

راگەیاندن و وتەبێژی فەڕمی /ئەبوحەمزە
موهاجیر

كارگێڕی گشتیی /ئەبوحارس عێراقی
(كوژرا)

كارگێڕی دارایی /بەشار سەعید موسا

كارگێڕی ئاسایشی گشتیی /حەسەن جومعە
(ئەبووەلید)
سەرپەرشتیاری گشتیی پزیشكی

لیژنەی راسپێردراو :سامی جاسم محەمەد
جبوری -سەرۆك ،ئەندامانی لیژنە :موعتەز
نوعمان عەبد نایف جبوری ،زیاد جەوهەر
عەبدواڵ ،بەشار خەتاب سمێدعی ،ئەبوحەمزە
قوڕەیشی ،نایف حەمەد شیاع

خەلیفە /ئەبوعەبدواڵ قەرداش

ئەندامامی ئەنجومەنی شورا :ئەبومحەمەد
میسری ،ئەبوهاشم جەزراوی ،نایف حەمەد
شیاع ،ئەبوسەعد لیبی ،ئەبوعەبدواڵ قازی

پێداویستی گشتیی
سەركردەی ئاشایشی گشتیی
ویالیەتی عێراق /ئەبوعەبدواڵ حافر (والی)
كارگێڕی گشتیی /ئەبوعەبدواڵ عیساوی

بەرپرسی شەرعی ویالیەت /ئەبوسەفیە

شێوەی ژمارە ( )1پەیكەری رێكخراوەیی سەركردایەتی داعش دەخاتەڕوو

ەی راسیییپێرگراو گەسیییەاڵتێكی زرری پێیییرراوە و بەشیییێوەی ی ەركەزی و ێییییم
ربەخە ەسیییەر ئاسیییتی ێیییاوچەیەك بەپێیییی بنە یییای خەب ایییوی گاراییییی ئەركەكیییا
 ئەنجومەنــی شــورای رێكخراوەكــە كــە لــە پێنــج ئەنــدام دەدات ،عێــراق بــۆ ( )11كــەرت دابەشــكراوە و جەبــارگابینكرگێیی پەێیا
چیایكی
سیەربازی
اێەڕی
و ئەبویاســر یــان
تیررریسیتی بــە
عەلــی عیســاوی ناســراو
بــەدریو ســەلمان
جومعــە عــەواد
بڕیاربــە ەســەركردایەتی
پەرانێیتاپێكهاتــووە
ئەبوعەبــدواڵ
بــرای ئەبوبەكــر بەغــدادی.
شــێوەیە :سییە ماد نە
ئەمیرێتــی،وبــەمنەبییار
حافــزیكراوە
گابەشی
پێكهاتــوەكەرت
ئەنــدام)11
یرا پێنــجبییە
ی
نێ
چەكییرارەكاد گەگاتا
 لیژنــەی راســپێردراو كــە لــەـوری ،ئــەم لیژنەیــە
ئەبویاسرـم جبـ
ـەركردایەتی ســامی جاسـ
بــە سـ
داعش شێوەیە:
جەنگییەكانیبە
ئەبونەبرواڵ یافز ئەتوانایراتیا
یاد
ێاسراو بە
اوی
بەرزتریــن دەســەاڵتی جێبەجێكردنــە ،هــەر ئەندامێكــی
لیژنەكــە بەرپرســە لــە دۆســیەی ئاســایش ،حەشــارگە،
كاروبــاری ئایینــی ،راگەیانــدن و پارەداركــردن.
لیژنــەی راســپێردراو دەســەاڵتێكی زۆری پێــدراوە و
بەشــێوەی المەركــەزی و نیمچــە ســەربەخۆ لەســەر ئاســتی
ناوچەیــەك بەپێــی بنەمــای خۆبژێــوی دارایــی ئەركەكانــی
رادەپەرێنێـــت ،بڕیــار لــە مانــۆڕی ســەربازی و چاالكــی
تیرۆریســتی و دابینكردنــی پەناگــە بــۆ چەكــدارەكان
5

رێوشــوین و پــان و جێبەجێكردنــی كردەوەكانــی داعــش
لــە عێــراق دوای شكســتی رێكخراوەكــە لــە  2017ئــەم
ئاماژانــەی تێدایــە:
 -1رێكخراوەكــە ژێرخانێكــی لــە ناوچەكانــی جێگــەی
گرنگیپێدانــی خــۆی بنیادنــاوە ،ئەشــكەوتەكان بەكاردێنێــت
بــۆ شــاردنەوەی ســەدان – یــان هــەزاران -پارچــە چــەك
و تەقەمەنــی و كەرەســتەی تــر.
 -2رێكخراوەكــە ژمارەیــەك كادیــر و ســەركردەی

خشتەی ژ ارە  )1پێكهاتەی كەرتەكاێی نێرا
زێجیرە

كەرت

2

كەرتی گیجلە

1
3
4
5

ئە یر

كەرتی ێەینەوا

ئەیمەگ خەتاب نو ەر ێاسری ئەبوخەتبا)

كەرتی سەییەگین
كەرتی كەركوك
كەرتی گیا ە

نەبرو واریس
یسێن نە ی ەنول بەیاتی ئەبونەزرا)
نەبییییییرواڵ ەكییییییی وسییییییلی ەهییییییری ریفییییییانی
ئەبوخەگیجە)

ئەبونەبروڕەیماد ئەبو وسلیم)
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كەرتی بەدراگ
كەرتی باكوری بەدراگ

خزر ئەیمەگ راشر ئەبوئەیمەگ)
ئەیمەگ نیسا ئیسمانیك ئەبوتە حە)

10

كەرتی باشور

بەرزاد یسێن نەێابی ئەبوخا یر نەێابی)
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كەرتی فە ونە
كەرتی ئەێبار
كەرتی باگیە

تێبینی

سەنر نە ی نوەیر ئەبونو ەر)
بەشیر نەبروڕەزا فلی راوی ئەبوئەیمەگ)
ریاز تەها سەنیر چاوەش ئەبوبەیاد)

گەوترات ە شاری یەگیسە كوژراوەا
باوكی بەرپرسی گییواێی نەشیایەر بیووە
ە ویالیەتی نەزیرە.

خشتەی ژمارە ( )1پێكهاتەی كەرتەكانی عێراق
شێوەی ژ ارە  )2پەیكەری كارگێڕی راكخراوی گان( ە نێرا

ســەرەكی لــە ســوریاوە گێڕایــەوە بــۆ عێــراق ،ئەمانــە كــە
بەشــی زۆریــان عێراقــی بــوون كاریگــەری بەرچــاوی كــردە
ســەر ســەركردایەتی كارەكــە لەســەر ئاســتی ناوچــەكان
بــە تایبــەت لــە بوارەكانــی پەیوەســت بــە وەرشــەی
دروســتكردنی بۆمبــی چێنــراو و شــێوازی بەكارهێنانــی.
ســەبارەت بــە توانــا جەنگیەكانــی رێكخراوەكــە دوای
تێكشــكانی لــە عێــراق ،ژمــارەی چەكــدارە چاالكــەكان لــە
عێــراق بــە  4000 – 3500چەكــدار و شــانە نووســتوەكانیش
بــە نزیكــی  8000كــەس دەخەمڵێنرێــن ،ئەمانــە ژێرخانێكــی
كۆمەاڵیەتــی رێكخراوەكــەن ،لــە ( )11ناوچــەی عێــراق
باڵوبونەتــەوە ،لەنــاو ئەوانیشــدا زیاتــر لــە ( )2000چەكــدار
لــە چەنــد ناوچەیــەك باڵوبوونەتــەوە ،لــەو ناوچانــە:
 )400( -1چەكــدار لــە ناوچەكانــی جەبــەل حەمریــن ،لــە
باشــوری رۆژئــاوای كەركــوك (دۆڵــی زغیتــون ،كەرحــە و
ئەبوخەناجــر).
 )350( -2چەكــدار لــە ناوچەكانــی باكــور تــا باشــوری
رۆژئــاوای كەركــوك.
 )350( -3چەكدار لە ناوچەكانی مەخمور و شەرگات.
 )350(( -4چەكــدار لــە ناوچــەی دۆڵــی سەرســار و راوە
لــە رۆژئــاواوە و گردەكانــی بــاج لــە باكــورەوە.
 )450( -5چەكــدار لــە ناوچەكانــی بیابانــی ئەنبــار و دۆڵــی
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حــۆران و دۆڵــی قــەدف تــا دەگاتــە دۆڵــی ســپی.
هــەر لــە چوارچێــوەی ژێرخانــی رێكخراوەیــی داعــش
( )425چەكــداری لــەم ناوچانــە دابــەش بــوون:
 -1سەالحەدین ( )50چەكدار.
 -2بەغداد ( )50چەكدار.
 -3موسڵ ( )100چەكدار.
 -4دیالە ( )75چەكدار.
 -5باشوری عێراق ( )50چەكدار.
 -6كەركوك ( )50چەكدار.
 -7ئەنبار ( )50چەكدار.
بەپێــی ســەرچاوە عێراقییــەكان ،لــە بەندیخانەكانــی ســوریا
لــە ژێــر دەســەاڵتی هێزەكانــی ســوریای دیموكــرات
كــە زۆرینــە كــوردە و لەالیــەن ئەمەریــكاوە پاڵپشــتی
دەكرێــن نزیكــەی ( )10000بەندكــراوی داعــش هــەن لــەو
ژمارەیــە ( )4000كەســیان بــە رەگــەز عێراقیــن ،هــەروەك
خێوەتگــەی هــۆڵ لــە نزیــك حەســەكە نزیكــەی ()71
هــەزار كەســی تێدایــە كــە ( )11هــەزار خێزانــی داعشــی
بیانــی و نزیكــەی ( )9هــەزار خێزانــی عێراقیــن كــە كــۆی
ژمــارەی ئەندامانــی ئــەو خێزانانــە نزیكــەی ( )40هــەزار
كــەس دەبێــت.

كەرتی نەینەوا/
ئەحمەد خەتاب عومەر
كەرتی دیجلە/
ئەبوعەبدوڕەحمان
كەرتی سەالحەدین/
عەبدولواریس
كەرتی كەركوك/
حسێن عەلی مەجول
كەرتی ئەنبار/
ئەبوسلێمان
كەرتی بەغداد /خزر
ئەحمەد راشد

ئەمیری كەرتەكان

كەرتی فەلوجە/سەعد
عەلی عوەید

كارگێڕی گشتیی/
ئەبوعەبدوال عیساوی

كەرتی بادیە /ریاز
تەها محەمەد

بەرپرسی شەرعی
ویالیەت /ئەبوسەفیە

كەرتی باكوری
بەغداد /ئەحمەد عیسا
ئیسماعیل

سەركردەی ئاسایشی
گشتیی

كەرتی دیالە /عەبدواڵ
مەكی موسلیح

سەرپەرشتیاری گشتیی
تەندروستی /ئەبوبەرا
قەرداش

والی /جەبار سەلمان
عەلی عیساوی
(ئەبوعەبدواڵ حافز)

كەرتی باشور /بەرزان
حسێن جەنابی

شێوەی ژمارە ( )2پەیكەری كارگێڕی رێكخراوی داعش لە عێراق
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شێوازی جەنگان
شــێوازی جەنگــی داعــش لــە عێــراق بــەوە جیادەكرێتــەوە
كــە پەیــڕەوی لــە ســتراتیجێك دەكات كــە پشتئەســتورە بە
جەنگــی پارتیزانــی ،هێــزەكان دابــەش دەكرێــن بــۆ شــانەی
بچــوك كــە ژمارەیــان لــە پەنجەكانــی دەســت تێناپەڕێــت
و لــە رێگــەی غافڵكــوژی ،رفانــدن ،بۆمبــی چێنــرا،
ئۆتۆمبێلــی بۆمبڕێژكــراو و بــە ئامانجگرتنــی دامــەزراوە
ئابوریییــەكان و ســەرچاوەكانی وزە ،بــە تایبــەت لــەو
ناوچانــەی دورەدەســتن و بــە ئاســانی دەســتی هێــزە
عێراقییەكانــی پێنــاگات چاالكــی دەنوێنــن.
كــردەوە تیرۆریســتییەكانی ئــەم دواییــەی داعــش ئــەوەی
ســەلماند كــە ئــەو رێكخــراوە جارێكــی تــر گەڕاوەتــەوە
ســەر پەیڕەوكردنــی جەنگــی پارتیزانــی ،كــە بــە پلــەی
یەكــەم پشتدەبەســتێت بــە ئینغماســییەكان كــە رۆڵیــان
بریتییــە لــە جەنــگان لــە ناوچــە بەئامانجگیــراوەكان ،هــەر
مەفــرەزە و كەتیبەكــی رێكخراوەكــەش بــە شــێوەیەكی
ســەربەخۆ چاالكییەكانــی ئەنجــام دەدات ،لــە پەناگــەی
تایبــەت خۆیــان حەشــار دەدەن ،پەناگــەی تایبــەت بــە
ئــاو و خۆراكیــان هەیــە لــە الیــەن هاوكارەكانیانــەوە بــە
شــێوەیەكی رێكخــراو نوێدەكرێنــەوە ،بەپێــی راپۆرتێكــی
ســەنتەری زانیــاری ســەر بــە پەیمانگــەی توێژینــەوە
رۆژهەاڵتییەكانــی ســەر بــە ئەكادیمیــای زانســتی رووســیا
چەكدارانــی داعــش لــەو ناوچانــە ســوود لــە وزەی خــۆر
وەردەگــرن بــۆ بەرهەمهێنانــی كارەبــا.
بەپێــی هەندێــك راپۆرتــی هەواڵگــری ،چەكدارانــی داعش
بەســەر ( )11كەتیبــەی چەكــداری دابــەش دەبــن ،هــەر
كەتیبەیــەك لــە ( )350كــەس پێكهاتــووە ،هــەر كەتیبەیــەك
بەســەر ( )7-6ســریە دابەشــكراوە ،و ســریەش لــە ()50
كــەس پێكهاتــوە و ئەویــش بۆســەر پێنــج مەفــرەزە
دابەشــدەبێت كــە هــەر مەفرەزەیــەك لــە ( )10چەكــدار
پێكهاتــووە ،كەتیبــەكان لــەو ناوچانــە چاالكــن كــە لــە
رووی جوگرافیــەوە لەبــارن و پێشــتر ئامــاژەی پێــدراوە.
لــە شــوباتی  2020بــەدواوەش رێكخراوەكــە هەوڵیــدا
بــەرەو ناوچەكانــی باشــوری ســامەرا و باكــوری بەغــداد
بكشــێت چونكــە ئــەو ناوچەیــە لــە رووی جوگرافیــەوە
رێگــرە بــۆ پرۆســەی ســەربازی تەقلیــدی ئەگــەر لەالیــەن
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هێــزە عێراقییەكانــەوە ئەنجــام بدرێــت ،هــەروەك
چاودێریكردنــی داعــش لەوناوچانــە لەالیــەن هێــزە
ئەمنیەكانــەوە زەحمەتــە.
زۆربــەی چاالكییەكانــی داعــش دابەشــدەبێتە ســەر
ناوچەكانــی مەخمــور ،باكــور و رۆژئــاوای حەوێجــە،
دەســتەچەپی قــەزای شــەرگات ،شــاخی خانوكــە ،دۆڵــی
زغیتــون ،ناوچەكانــی باكــوری ســەالحەدین ،زنجیــرە
چیاكانــی حەمریــن ،مەكحــول ،باكــور و رۆژهەاڵتــی دیالە،
بەپێــی بەیاننامەكانــی رێكخراوەكــەش ئــەوە روندەبێتــەوە
كــە شــانە نووســتوەكانی داعــش لــە ناوچەكانــی دیالــە
ئــازادی جموجــۆڵ و چاالكیــان زۆرتــرە لــە ناوچەكانــی
تــر ،مانگانــە نزیكــەی ( )15-10هێــرش لــەو ناوچانــە

ژمارەی چەكدارە چاالكەكانی
داعش لە عێراق بە 3500
–  4000چەكدار و شانە
نووستوەكانیش بە نزیكی
 8000كەس دەخەمڵێرنێن

ئەنجــام دەدەن ،هــەروەك چاالكییەكانــی داعــش ئەوەمــان
بــۆ دەردەخــات كــە دەســەاڵتی رێكخراوەكــە لــە عێــراق
ســنوردارە .ئەمــەش بــە بەڵگــەی ئــەوەی كــە لــە ()2013
داعــش ( )6216هێرشــی لــە عێــراق ئەنجامــداوە ،بــەاڵم
لــە ( )2019ژمــارەی هێرشــەكانی بــۆ ( )1669هێــرش
دابەزیــوە ،ئەمــەش ئاماژەیــە كــە توانــای رێكخــراوە
دوای شكســتەكانی ســاڵی  2017زۆر الواز بــووە ،ئەمــە

بــەو مانایــە نییــە كــە داعــش تــەواوی توانــای خــۆی
لەدەســتداوە و جێگــەی مەترســی نییــە ،بەڵكــو بەپێــی
توێژینەوەیەكــی (هارونــی زیلیــن و مایــكل ناینــس) لــە
چارەكــی دووەمــی  2019چاالكییەكانــی داعــش هەڵكشــانی
بەخــۆوە بینیــوە ،هــەروەك لــە چارەكــی یەكەمــی 2020
ژمــارەی چاالكییەكانــی بەرزبوەتــەوە بــۆ ( )566چاالكــی
ئەمــەش بــە پلــەی یەكــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو رێوشــوێن
و پالنــەی بــە درێژایــی ئــەم مــاوە زۆر كاری لەســەر
كــردووە.
ژمارە و ئاماژەكان
لــە دوای شكســتی داعــش لــە باغــۆز تــا  19ئــازاری
 2020داعــش بەرپرســیارێتی خــۆی لــە ( )2000هێــرش
راگەیانــدووە ،لەوانــە ( )1143هێرشــیان لــە عێــراق بــووە،
كــە بــەم شــێوەیە :پارێــزگای دیالــە ( ،)452كەركوك (،)171
بەغــداد ( ،)146نەینــەوا ( ،)138ئەنبــار ( ،)133ســەالحەدین
( )71و بابــل ( )32هێــرش.
پەیوەندی
لــە ترســی چاودێــری و بەدواداچــوون ،رێخكــراوی داعــش
بەكارهێنانــی ئامرازەكانــی پەیوەنــدی زۆر ســنوردار
كــردووە ،وەكــو پێشــتر پەیــڕەوی لــە پەیوەنــدی بــە
نووســین و زارەكــی و كۆدكــراو بەكاردێنێــت بەمجــۆرە:
ئاســتی یەكــەم :پەیوەنــدی لــە نێــوان كارگێــڕی ویالیەتــە
جۆراوجــۆرەكان.
ئاســتی دووەم پەیوەنــدی لــە نێــوان ســەركردەی ویالیتــە
جۆراوجــۆرەكان.
ئاســتی ســێیەم :پەیوەنــدی نێــوان بەشــەكانی نــاو
ویالیەتێــك.
توانای وەاڵمدانەوە
دڵنیایــی ئەوتــۆ نییــە بــۆ كۆتایهێــان بــە چاالكییەكانــی
داعــش لــە عێــراق ،ئەمــەش بەهــۆی بارگرژیــە سیاســیی
و ســەربازییەكانی نێــوان هێــزە عێراقیــەكان و هێزەكانــی
هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی بــە ســەرۆكایەتی ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا ،هەروەهــا باڵوبوونــەوەی
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پەتــای كۆڤبــد  19و پاشەكشــەی هێزەكانــی هاوپیەمانــی
نێوەوڵەتــی لەناویشــیاندا هێزەكانــی ئەمەریــكا لــە عێــراق،
هەمــوو ئەمانــە ترســی دووبــارە گەڕانــەوەی داعشــی
دروســتكردووە ،بــە تایبــەت كــە دۆخــی ناوخــۆی عێــراق
شــپرزە.
لــە نێــوان ســااڵنی ( )2019-2017هێــزە عێراقییــەكان
بــە هــاوكاری هێزەكانــی هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی
زنجیرەیــەك هەڵمەتــی ســەربازیان كــردە ســەر داعــش،
لەوانــە :پرۆســەی پاڵەوانانــی عێــراق ،پرۆســەی ویســتی
ســەركەوتن و  ...تــاد ،ئامانــج لەمانــە تێكشــكاندنی
ژێرخــان و تواناكانــی داعــش بــوو ،لــەم هەڵمەتانــەدا
نزیكــەی ( )43ســەركردە لــە ریــزی یەكەمــی داعــش و
( )79ســەركردە لــە ئاســتی دووەم و ســەدان ســەركردەی
مەیدانــی و لۆجســتی كــوژراون ،دیارترینیــان:
 -1ئەبوئەنــەس عوبێــدی بەرپرســی ســەربازی كەرتــی
باكــوری بەغــداد.
 -2ئەحمــەد عیســا ناســراو بــە ئەبوتەلحــە والــی بەغــداد،
دوای ئــەو عومــەر شــەالل شــوێنی گرتــەوە.
 -3عومەر شەالل والی بەغداد.
 -4لەیــس جەمــال ناســراو بــە ئەبوبــەرا راگەیاندنــگار لــە
كەرتــی بەغــداد و جێگرەكــەی.
 -5موعتــەز نوعمــان عەبــد نایــف نەجــم جبــوری ناســراو
بــە حاجــی تەیســیر (گومــان هەیــە لــە كوژرانــی).
 -6مەحمــود قــەرداش بەیاتــی نیشــتەجێی ناحیــەی
مەنســوریە.
 -7ئەبویوســغ كــورەوی بەپرســی پارەداركردنــی
ســەربازگەكانی داعــش.
هــاوكات ( )130ســەركردەی مەیدانــی لەالیــەن هێــزە
عێراقییەكانــەوە دەســتگیر كــراون ،لەناویانــدا حاجــی
عەبدولناســر قــەرداش.
هێــزە عێراقییــەكان چەندیــن رێوشــوێنی نوێیــان بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی هێرشــەكانی داعــش گرتوەتەبــەر،
لــە رێگــەی هــاوكاری دانیشــتوانی ناوچەكــە لــە رووی
هەواڵگرییــەوە ،هەروەهــا هەڵكوتانــە ســەر ناوچەكــە و
گــەڕان و پشــكنینی كتوپــڕ و كیوماڵــی ناوچــە دورەدەســت
و ســەخت و بیابانــەكان ،بــە تایبــەت ئــەو ناوچانــەی

نزیكــن لــە دانیشــتوانەوە یــان لــە رابــردودا بنكــەی
هێرشــەكانی داعــش بــوون.
ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی كۆرۆنــا لــە
عێــراق و ناوچەكــە ،هێشــتا زووە كاریگەرییەكانــی لەســەر
چاالكــی هێــزە عێراقییــەكان دەستنیشــان بكەیــن ،بەهەمان
شــێوەش كاریگەرییەكانــی لەســەر رێكخــراوی داعــش،
بــەاڵم ئــەوەی روونــە بــە گشــتیی ئــەو پەتایــە بەجۆرێــك
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لــە جــۆرەكان دەبێتــە رێگــر لەبــەردەم هێــزە خۆجێــی و
نێودەوڵەتییــەكان لــە چاالكییــان دژی رێكخــراوی داعــش.
سەرچاوە:
المركــز األوروبــي لدراســات مكافحــة اإلرهــاب
و ا إل ســتخبا ر ا ت

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

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.

11

