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گەڕانەوەی رێكخراوی دەوڵەتی
ئیسالمیی لە عێراق و سوریا
محەمەد سنان سیاش
پێشەكی
لــە حوزەیرانــی  2014دەوڵەتــی ئیســامیی لــە عێــراق و
شــام (داعــش) ســەرنجی جیهانــی بــەالی خۆیــدا راكێشــا،
كاتێــك هێزەكانــی ســوپای عێراقــی لــە موســڵ و تكریــت
دەركــرد و دەوڵەتــی خیالفەتــی راگەیانــد ،لــە مــاوەی
نێــوان ســااڵنی  2019 -2014داعــش ســەدان كــردەوەی
ســەربازی لــە عێــراق و ســوریا ئەنجامــدا ،ئەمــە جگــە
لــەو چاالكییانــەی لــە واڵتانــی تــر ئەنجامیــدەدا ،هــاوكات
لــە تۆڕەكانــی ئینتەرنێــت پڕوپاگەندەیەكــی بەرفراوانــی
بۆخــۆی كــرد كــە پێشــتر هاوشــێوەی نەبــووە ،بەمــەش
ژمارەیەكــی بەرچــاو الیەنگــری بــۆ كار و ئایدۆلۆجیەكــەی
مســۆگەر كــرد ،ژمارەیــەك لەوانــەی بــەو ئایدۆلۆجیــە
كاریگــەر بــوون چەندیــن هێرشــیان ئەنجامــدا ،هەرچەنــدە
ئەوانــە بــە شــێوەی فەڕمــی مەشــقیان پێنەكرابــوو ،داعــش
لــەو دەمــەدا توانــی چەندیــن گروپــی خۆجێیــی لــە
واڵتانــی نەیجریــا ،ئەفغانســتان و فلیپیــن لــە دەوری خــۆی
كۆبكاتــەوە ،لــەو واڵتانــە ویالیەتــی تایبەتــی دروســتكرد.
بــە تێپەڕبوونــی كات ،بــە پاســاوی كوشــتنی جۆراوجــۆر
لــە دەرەوەی یاســا لــە نــاو عێــراق و ســوریا و لەخۆگرتنــی
چەكدارانــی بیانــی و تێكدانــی ســەقامگیری لــە عێــراق
و ســوریا ،لەالیــەن ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا
و ژمارەیــەك واڵتــی تــر هاوپەیمانییــەك پێكهێنــرا
و هێرشــكرایە ســەر مۆڵگەكانــی داعــش لــە عێــراق و
ســوریا ،ئەمــەش وێرانكردنــی زیاتــری ئــەو دوو واڵتــەی
لێكەوتــەوە ،تــا ســاڵی  2017داعــش  %90ئــەو خاكــەی
لەدەســتدا كــە لــە عێــراق و ســوریا لەژێــر دەســتیدا بــوو،
لــە ئــازاری  2019تــەواوی ئەو خاكەی لەدەســتدا كە پێشــتر
لەبــن دەســتیدا بــوو ،ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی ژمارەیەكــی
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بەرچــاوی ســەركردەكانی رێكخراوەكــە لــە ناویشــیاندا
ئەوبەكــر بەغــدادی خەلیفــەی دەوڵەتەكــە كــوژران.
هەرچەنــدە زۆرینــەی دەوڵەتــان و چاودێرانــی ئاســایی
ئاهەنگیــان بــە بەبۆنــەی ئــەم ســەركەوتنەوە گێــڕا،
بــەاڵم واقیعــی ســااڵنی دواتــر بەردەوامبوونــی داعــش
بــوو لــە جەنگــی پارتیزانــی ،لەگــەڵ ئــەوەی داعــش
توانــی پارێــزگاری لــە بەشــێك لــە ســەرچاوەی داهــات
و چەكدارەكانــی و ئایدۆلۆجیاكــەی بــكات ،دواتریــش
ئــەو چەكدارانــە بەردەوامبــوون لــە ئەنجامدانــی هێــرش،
لەگــەڵ پەرەگرتنــی چاالكییەكانــی رێكخراوەكــەش لــە
چارەكــی یەكەمــی  2021حكومــەت و چاودێــران پێیانوایــە
داعــش جارێكــی تــر گەشــانەوەی بەخــۆوە بینیــوە.
لەبــەر رۆشــنایی ئــەو راســتیانەی خرانــەڕوو ،لــەم
توێژینــەوەدا دەخوازرێــت ئــەوە بخرێتــە روو كــە تــا چ
رادەیــەك داعــش ئەگــەری گەڕانــەوەی هەیــە بــۆ ســەر
شــانۆی رووداوەكانــی ناوچەكــە؟ هــاوكات هــۆكاری
پەرەگرتنــی چاالكیەكانــی ئــەو رێكخــراوە دەخرێتــەڕوو و
شــەنوكەو دەكرێــت ،هــەروەك چــۆن ئــەو هەنگاوانــە
دەخرێنــەڕوو كــە دەكرێــت سیاســییەكان بیگرنەبــەر لــە
بەرەنگاربوونــەوە و رێگــری لــە گەڕانــەوەی جارێكــی تــری
داعــش.
چاودێری ژمارەكان
بەپێــی ئامارەكانــی (پــڕۆژەی واقیعــی ملمالنێــی چەكــداری
و رووداوەكان) ( )ACLEDعێــراق و ســوریا لــە مــاوەی
نێــوان  1كانونــی دووەم تــا  8نیســان  2021نزیكــەی
 500رووداوی جۆراوجــۆری بەخۆوەبینــی كــە داعــش
ئەنجامیــداوە ،بــەراورد بــە هەمــان مــاوە لــە 2020
ژمــارەكان نزیكــەی  250رووداو بــوو ،رووداوەكانیــش
هێرشــی چەكــداری و هەڵكوتانــە ســەر ئامانجــی مەدەنــی

و ســەربازی لەخۆدەگرێــت كــە داعــش ئەنجامیــداوە،
لەگــەڵ ئــەو هەڵمەتانــەی هێــزە ئەمنییــەكان دژی داعــش
ئەنجامیانــداوە.
دەبێــت جیــاكاری بكەیــن لــە نێــوان چاالكییەكانــی داعــش
لــە عێــراق و ســوریا ،چونكــە چاالكییەكانی لــەو دوو واڵتە
تــا ڕادەیــەك جیــاوازە ،وێــڕای دیــد و خاكــی هاوبــەش كە
لــە هەمــان كاتــدا لــە هــەردوو واڵتــدا درێــژ دەبێتــەوە.
بــە بۆچوونــی توێــژەران لەوانــە (نــەوار شــەعبان) «داعــش
لە ســوریا دوای شكســتەكانی نزیكەی دوو ســاڵ ســەرقاڵی
خۆڕێكخســتنەوە و نوێكردنــەوەی چاالكییەكانــی بــووە،
بــە تێپەربوونــی كاتیــش ژمــارەی هێرشــەكانی زیادكــردووە

بە تێپەڕبوونی كات
چاالكییەكانی داعش رووی لە
هەڵكشان كردووە ،پێشبینی
دەكرێت ئەم هەڵكشانە زیاتر و
بەردەوام بێت

و تەركیــزی لەســەر ناوچەیەكــی بچووكــە ،ئەمــەش
بەهــۆی كەمــی پێداویســتی لۆجســتی و پــارە و ئەنــدام
كــە ناتوانێــت ناوچەیەكــی فــراوان كۆنتــڕۆڵ بــكات»،
بۆیــە وەك دەبینیــن داعــش زۆرینــەی هێرشــەكانی لــە
ناوچــەی دێــرەزوور چڕكردوەتــەوە ،چونكــە هێشــتا لــەو
ناوچەیــە هــەواداری زۆری هەیــە ،رێكخراوەكــە لــە 2020
بەرپرســیارێتی خــۆی لــە نزیكــەی  500هێــرش راگەیانــدووە
كــە زۆرینــەی لــە دێرەزوور بــووە ،هاوكات هەوڵیشــیداوە
لــە ناوچــەی بیابانــی ســوریا چاالكــی بنوێنێــت ،چونكــە
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لــەم ناوچــە ئاســانتر دەتوانرێــت كاروانــە ســەربازییەكانی
حكومــەت بــە ئامانــج بگیرێــن و رێگــەی خێــرای بەغــداد
دیمەشــق بــەم ناوچەیــەدا تێدەپەڕێــت.
بــەزۆری داعــش دەیهەوێــت ســود لــە ناكۆكــی نێــوان
هــۆزە عەرەبیــە ســوننیەكان و هێزەكانــی ســوریای
دیموكــرات وەرگرێــت ،بــۆ نموونــە
ئەندامانــی هــۆزەكان بەهــۆی گەندەڵــی لــە ریزەكانــی
ســوپای ســوریای دیموكــرات لەگــەڵ ئــەو هێــزە لــە
ناوچــەی دێــرەزووری دەوڵەمەنــد بــە نــەوت رووبــەڕوو
دەبنــەوە ،هاوواڵتیانــی ناوچەكــە نیگەرانــی خۆیــان
لــە خراپــی دۆخــی ئابــووری گەیاندۆتــەوە هێزەكانــی
ســوریای دیموكــرات ،داعــش ئــەم دۆخــەی قۆســتوەتەوە
بــۆ بەدەســتهێنانی پشــتگیری دانیشــتوانی ناوچەكــە و
هێرشــكردنە ســەر ئــەو هێزانــە.
پالنــی هێزەكانــی ســوریای دیموكــرات لــە نێــوان ســااڵنی
 2020 -2019دژی داعــش ســەركەوتوو نەبــوو ،هێرشــی
هێزەكانــی حكومەتــی ســوریاش دژی داعــش بــە پاڵپشــتی
هێزەكانــی رووســیا لــە شــوباتی  2021هەمــان ئەنجامــی
دا بەدەســتەوە ،كاتێــك هێزەكانــی حكومــەت ویســتیان
چەنــد ناوچەیەكــی ســتراتیجی كۆنتــڕۆڵ بكــەن ،لەوانــە
رێگــەی خێــرای دیمەشــق دێــرەزوور ،ئــەم هەڵمەتانــە
تــا رادەیــەك ســەركەوتنی بەدەســتهێنا و بــە رێــژەی %90
هێرشــەكانی داعــش لــەو ناوچانــە كەمیكــرد ،بــەاڵم لــە
ناوچەكانــی تــری ســوریا هێرشــەكانیان زیادیكــرد ،داعــش
لــە جەنگــی بیابــان ســەركەوتوو بــوو بەســەر هێزەكانــی
حكومەتــدا ،ئەمــەش وای كــرد زاڵبــوون بەســەر داعــش
لــەو ناوچەیــە زەحمــەت بێــت.
لەالیەكــی تــرەوە ،جۆرێــك لــە ئاڵــۆزی لــە چاالكییەكانــی
داعــش لــە عێــراق دەبینرێــت ،قوربانییــە مرۆییــەكان لــە
هــەردوو دەوڵەتەكــە تــا رادەیــەك لێكــەوە نزیكــن ،بــۆ
نموونــە لــە ئایــاری  2020داعــش لــە چەنــد قۆڵێكــەوە
هێرشــی كــردە ســەر هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی ،كــە
جیــاواز بــوو لــە هێرشــەكانی پێشــووتر ،لــە هێرشــێكی
تریشــدا لــە كانونــی دووەمــی  2021لــە بەغــداد بــە هــۆی
دوو كــردەوەی خۆكــوژی زیاتــر لــە  30كــەس كــوژران
و  100كەســیش برینــدار بــوون ،ئەمــەش جۆرێــك لــە

گۆڕانــكاری بــوو لــە تەكنیكــی هێرشــەكانی داعــش كــە
كــردەوەی خۆكوژیــە و ماوەیــەك بــوو داعــش خــۆی لــێ
بەدوردەگــرت.
بــە زۆری چەكدارانــی داعــش خۆیــان لــە ناوچــەی چیاكانی
مەخمــور حەشــار دەدەن كــە دەكەوێتــە نێــوان هێــزە
عێراقییــەكان و هێزەكانــی پێشــمەرگە ،ئــەوان لەوێــوە
هێرشــەكانیان بۆســەر پێشــمەرگە و هێــزە عێراقییــەكان
ئەنجــام دەدەن لــە ناوچەكانــی دیالــە ،ســەالحەدین،
كەركــوك و نەینــەوا ،لــە راســتیدا ئــەوان ســودیان لــە
ناكۆكــی نێــوان هێزەكانــی پیشــمەرگە و هێزەكانــی ســوپای
عێــراق و حەشــدی شــەعبی وەرگرتــووە ،هاوشــێوەی

بەدور نازانرێت كە ئەو
سەربازگانەی چەكدارانی داعش
لەخۆدەگرن بە تێپەڕبوونی
كات ببنە سیمبول و منداڵدانی
لەدایكبوونی ئایدۆلۆجیای نوێی
توندڕەو

ســوودوەرگرتن لــە ناكۆكــی نێــوان هێــزەكان لــە ســوریا،
بۆیــە ســتراتیجی ســەرەكی بریتییــە لــە زیانگەیانــدن بــە
هێــزە عێراقییــەكان و ماندوكردنیــان.
لــە هەمــان كاتــدا ،پێگەكانــی داعــش رووبــەڕووی
هێرشــی بەرفراوانــی هێزەكانــی هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی
بونەتــەوە ،بــۆ نموونــە هێزەكانــی بەریتانیــا بۆ مــاوەی دە
رۆژ ئــەو ئەشــكەوتانەی بۆردومــان كــرد كــە چەكدارانــی
داعــش خۆیــان تێــدا حەشــار دەدا.
لەالیەكــی تــرەوە ،ســەرچاوەی دارایــی الیەنێكــی تــرە
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كــە دەبێــت بــە گرنگییــەوە لێــی بڕوانرێــت .ئەوكاتــەی
داعــش لەوپــەڕی دەســەاڵتیدا بــوو ،نزیگــەی دوو ملیــار
دۆالر داهاتــی لــە بەروبوومــی نــەوت و بــاج و شــتی
تــر دەســتدەكەوت ،بــە وتــەی (نــەوار شــەعبان) داعــش
زۆرینــەی ئــەو داهاتــەی لە دەســتداوە و تەنهــا توانیویەتی
پارێــزگاری لــە بەشــێكی ئــەو داهاتــە بــكات ،بۆیــە
چاالكیــی لــە شــێوەی گرووپــی بچــووك ئامــاژەی ئەوەیــە
كــە پێویســتی بــە خەرجــی زۆر نییــە بــۆ ئەنجامدانــی
چاالكییەكانــی ،هــەروەك پێویســتی بــە پــارەی زۆر نییــە
بــۆ دەســتكەوتنی چــەك ،چونكــە زۆرینــەی چاالكییەكانــی
لــە ســوریا دژ بــە هێــزە ســەربازییەكان و هەڵكوتانــە ســەر
گەنجینەكانــی چــەك و تەقەمەنییــە.
رێگری گەڕانەوە
مێــژووی شــەڕ و ملمالنێــی گرووپــە چەكــدارەكان
لێوانلێــوە لــە لەدەســتدانی زەوی و كۆنتڕۆڵكردنــەوەی،
ئەمــە ئــەو حاڵەتەیــە كــە (دیڤیــد كیلكۆڵــن) چەمكــی
(ســیزیفس )Sisyphusی بــۆ بەكاردەهێنێــت مەبەســت
لێــی دۆخێكــە كــە هێــزە حكومییــەكان ناتوانــن
كۆنتڕۆڵــی تــەواوی ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتیان بكــەن
لــە ملمالنێیــان لەگــەڵ گرووپــە چەكــدارەكان ،هــۆكاری
ئەمــەش زۆرە كــە بەشــێكی پەیوەســتە بــە خەرجكردنــی
داهــات و پارێــزگاری لــە كۆنتڕۆڵكــردن و بەدەســتهێنانی
خۆشەویســتی دانیشــتوان.
عێــراق نموونەیەكــی بەرچــاوی چەمكــی (ســیزیفس)
ە ،لــە ناوەڕاســتی دوو هــەزارەكان رێكخــراوی قاعیــدە
ســەركەوتنی بەدەســتهێنا ،بــەاڵم لەگــەڵ نزیكبوونــەوە
لــە كۆتایــی ئــەو دەیــە شكســتی خــوارد و لــە 2010
جارێكــی تــر توانــی ســەركەتن بەدەســتبێنێت ،ئەمــەش
بــە پلــەی یەكــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ خراپــی بەڕێوەبردنــی
واڵت لەالیــەن نــوری مالكــی و پەرەگرتنــی چاالكــی
رێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســامیی و ملمالنێــی ســوننە و
شــیعە ،لــە كاتێكــدا حكومــەت بێدەنــگ بــوو لەبەرامبــەر
ئــەو پێشــێلكارییانەی گرووپــە شــیعەكان بەرامبــەر
پێكهاتــەی ســوننە ئەنجامیانــدا ،ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی
كێشــە ئابوورییــە بەردەوامــەكان و گەندەڵــێ و خراپــی

دابەشــكردنی ســەروەت و بێدەســەاڵتی حكومــەت لــە
دەســتەبەركردنی خزمەتگــوزاری و بنیادنانــی ژێرخانــی
ئابــووری ،كــۆی ئەمانــە رێگەخۆشــكەربوون بــۆ روودانــی
راپەڕێــن دژی دەســەاڵتدارانی عێــراق.
ئــەم كاریگەرییــە تــا رادەیــەك دووبارەبوویــەوە ،بــەاڵم
نــەك بــە هەمــان شــێوە ،وێــڕای ئــەوەی داعــش لــە -2018
 2019زۆرینــەی ئــەو ناوچانــەی لەدەســتدا كــە پێشــتر
لەبــن دەســتیدابوو ،بــەاڵم تــەواوی چەكــدار و ســەرچاوە
دارایییەكانــی لەدەســتنەدا كــە لــە مــاوەی دەســەاڵتیدا لــە
عێــراق و ســوریا كەڵەكــەی كردبــوو ،بــۆ نموونــە بەپێــی
ئامــاری نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــە ئابــی  2020نزیكــەی 10
هــەزار چەكــداری داعــش لــە سەرتاســەری واڵت هەبــوون
كــە پەیوەســتبوون بــە رێكخراوەكــەوە ،ئــەو چەكدارانــە
ریزەكانــی خۆیــان رێكخســتەوە و بەرپرســبوون لــە
زۆرینــەی هێرشــەكانی عێــراق.
ئاڵنگارییەكــی تــر بریتییــە لــە رەزامەندنەبوونــی زۆرینــەی
دەوڵەتــان بــە گێڕانــەوەی هاوواڵتیانیــان كــە لــە نــاو
ریزەكانــی داعــش جەنــگاون لــە عێــراق و ســوریا ،ئــەو
دەوڵەتانــە دەترســن نەتوانــن دادگاییــان بكــەن و ناچاربن
ئازادیــان بكــەن ،بەمــەش دەبنــە مەترســییەك بۆســەر
ئاسایشــی خــودی ئــەو واڵتانــە ،بــە دیوێكــی تریشــدا
بەردەوامــی بوونــی ئــەو چەكــدارە لــە عێــراق و ســوریا
مانــای بوونــی مەترســییەكی راســتەقینە كــە بــەردەوام بــن
لــە جەنــگان دژی حكومــەت یــان مەشــقپێكردنی كەســانی
تــر ،ئەمــە وێــڕای ئەنجامدانــی پڕوپاگەنــدە و پەیوەنــدی
بــە كەســانی تــرەوە.
ســەرەڕای ئــەوە ،هەریــەك لــە عێــراق و ســوریا ناتوانــن
زۆرینــەی چەكدارانــی داعــش كــە خەڵكی ئــەو دوو واڵتەن
دادگایــی بكــەن لەبــەر چەنــد هۆكارێــك ،لەوانــە الوازی
دەزكا یاســاییەكان و نەبونی بەڵگەی بەردەســتی پێویســت
بــۆ تۆمەتباركردنــی تــەواوی ئــەو ئەندامانــەی داعــش،
تەنانــەت ئەوانــەش كــە دادگایــی دەكرێــت زۆرینەیــان
خراونەتــە بەندیخانــەوە ،رەنگــە ئــەوەش دەرفەتێــك بێت
بــۆ زیاتــر توندڕەوبوونیــان و بەردەوامــی لــە چاالكــی
دژی حكومــەت ،لــە واقیعیشــدا ســاڵی  2010ســەربازگەی
بــۆكا ناونرابــوو (زانكــۆی جیهادیــی) ئەبوبەكــر بەغــدادی
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دەرچــووی ئــەو زانكۆیــە بــوو ،بەدوریــش نازانرێــت كــە
ئــەو ســەربازگانەی چەكدارانــی داعــش لەخۆدەگــرن بــە
تێپەڕبوونــی كات ببنــە ســیمبول و منداڵدانــی لەدایكبوونی
ئایدۆلۆجیــای نوێــی تونــدڕەو.
دواجاریــش پەتــای كۆڤیــد  19هۆكارێكــی كەمبوونــەوەی
گرنگیدانــی ســەربازی بــوو بــەو گرووپــە ،چونكــە ســوپا
بــە هەســتیاریەوە دەیڕوانیــە باڵوبوونــەوەی پەتاكــە و
هەندێكجاریــش بەشــداردەبێت لــە چاالكیــی مرۆیــی،
ئەمــە وێــڕای ئــەوەی ناچــار دەبن بــە بەرتەســككردنەوەی
هەڵمەتــە ســەربازییەكان بــە مەبەســتی خۆبەدورگرتــن لــە
كۆبوونــەوە و بەریەككەوتنــی بەرفراوانــی ســەربازەكان
و خۆپاراســتن لــەو پەتایــە ،ئەمــەش بــەو مانایەیــە كــە
گرووپــە تیرۆریســتییەكانی وەكــو داعــش ســودیان لــە
پەتــای كۆڤیــد  19وەرگرتــووە بــۆ گێڕانــەوەی شــكۆی
خۆیــان ،ئــەم حاڵەتــەش بــە روونــی لــە ســوریا و عێــراق
هەســتیپێدەكرێت لــە ســایەی نەبوونــی ژێرخانێكــی
تەندرووســتی بەهێــز ،ئەمــەش وای كــردووە كــە زۆرتــر
پشتببەســرێت بــە ســوپا لــە كاری فریاگــوزاری ،بۆیــە
باڵوبوونــەوەی كۆڤیــد  19یەكێكــە لــە هۆكارەكانــی
بەهێزبوونــەوەی داعــش.
پێشبینی
ئــەوەی روونــە ،بــە تێپەڕبوونــی كات چاالكییەكانــی
داعــش رووی لــە هەڵكشــان كــردووە ،پێشــبینی دەكرێــت
ئــەم هەڵكشــانە زیاتــر و بــەردەوام بێــت ،ئەمــەش
دەرئەنجامــی چەنــد هۆكارێكــە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا قورســە
ئــەوە بزانرێــت كــە ئایــا ئەمــە دەبێتــە مایــەی ئــەوەی
جارێكــی تــر داعــش دەســتبگرێتەوە بەســەر هەندێــك
ناوچــەدا ،ئەگــەری هەیــە داعــش رووبــەڕووی ئاڵنــگاری
گەورەبێتــەوە كاتێــك بیهەوێــت كۆنتڕۆلــی زەوی
لەدەســتدابێت هاوشــێوەی رێكخــراوی قاعیــدە ،بــەاڵم بــە
تێپەربوونــی كات و بەهێزبوونــەوەی رێكخراوەكــە رەنگــە
هەوڵبــدات بــەالی كەمــەوە دەســتبگرێت بەســەر چەنــد
ناوچەیەكــی بچــووك و بــە شــێوەی پچڕپچــڕ كۆنتڕۆڵــی
بــكات ،هاوشــێوەی ئــەوەی قاعیــدە لــە یەمــەن پەیــڕەوی
دەكات ،ئەمــەش بــە مەبەســتی دەرفــەت قۆســتنەوە و

زیانگەیانــدن بــە دوژمــن نــەك حوكمكردنــی ناوچەكــە،
هــەروەك پێشــبینی ناكرێــت ئەمــە سەربكێشــێت بــۆ
راگەیاندنــی خیالفــەت جارێكــی تــر لــە داهاتوییەكــی
نزیكــدا.
هەڵبەتــە راگەیاندنــەوەی خیالفــەت تاكــە پێــوەر نییــە
كــە بــە مانــای گەڕانــەوەی هێــزی گرووپەكــە بێــت،
بەڵكــو لــە واقیعــدا هەروەكــو چەندیــن راپــۆرت ئامــاژەی
پێــدەدەن لەوانــە راپۆرتــی گرووپــی تەنگــژە ،راگەیاندنــی
خیالفــەت لــە  2014كارێكــی شــازە لــە مێــژووی بزووتنــەوە
یاخییەكانــدا ،ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی كــە هەڵكشــانی
توانــای داعــش لــە  2014بەشــێكی پەیوەســت بــوو بــە
پاڵپشــتی هێــزە رۆژئاواییــەكان ،چونكــە بەشــێك لــەو
چەكانــەی بــۆ نەیارانــی ئەســەد دابینكــرا دواتــر كەوتنــە
دەســتی داعــش ،ئەمــە ســەرەڕای هــاوكاری هەندێــك
لــە دەوڵەتانــی زۆرینــە ســوننەی ناوچەكــە كــە نەیــاری
ئەســەد و خوازیــاری رووخاندنــی بــوون.
لەســەر ئــەو بنەمایــەی كــە ئامــاژەی پێــدرا ،پێــوەری
دروســت بــۆ بەهێــزی داعــش خۆینابینێتــەوە لــە توانــای
رێكخراوەكــە لــە راگەیاندنــی خیالفــەت و كۆنترۆڵكردنــی
زەوی و ئەنجامدانــی كاری هاوشــێوەی حكومــەت ،بەڵكــو
خۆیدەبینێتــەوە لــە توانــای ئەنجامدانــی هێرشــی زیاتــر
لــە هەرشــوێنێك و ناوچــەی جیهــان ،هەروەكــو پێشــنر
ئامــاژەی پێــدرا ئامانجــی ســەرەكی داعــش و مانــەوەی
لــە هەمــان ئاســتی گرنگــی پەیوەســتە بــەو چاالكییــەوە،
ئەمــەش وابەســتەی هۆكارگەلێكــە كــە پێشــتر خرانــەڕوو
و دەخوازێــت رێوشــوێنی پێویســت لــە دژی بگیرێتەبــەر.
لــە ســەرەتادا دەبێــت حكومەتــەكان ئــەوە رەچاوبكــەن
كــە بــە تەنهــا الیەنــی ســەربازی بــەس نییــە بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەی ئاڵنــگاری داعــش و ســەركەوتن
بەســەریدا ،بەڵكــو ئــەوە پێویســتی بــە هەندێــك
رێوشــوێنی نــەرم و تایبەتمەنــد هەیــە كــە ببنــە پاڵپشــتی
چارەســەری ســەربازی ،بــە شــێوەیەكی گشــتیی دەبێــت
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گرەنتــی بنیادنانــەوەی عێــراق و ســوریا بكرێـــت،
ســەبارەت بــە عێــراق دوای ئــەوەی زیاتــر لــە  40ســاڵە بــە
دەســت جەنــگ و ملمالنێــوە دەناڵێنێــت و لــە ســەرەتای
هەشــتاكانی ســەدەی رابــردو بــە جەنگــی عێراقــو ئێــران
دەســتیپێكرد ،واڵت پێویســتی بــە بنیادنانــەوەی بەهێــز
هەیــە ،ئەمــەش نابێــت هاوشــێوەی رابــردو ناتــەواو و
پــڕ لــە گەندەڵــی بێــت كــە دەبێـــە مایــەی رقبــوون لــە
حكومــەت ،بەڵكــو پێویســتی بــە هەوڵــی ناوخۆیــی و
بــەردەوام هەیــە.
لــە هەمــان كاتــدا ،پێویســتە لەســەر حكومــەت كاربــكات
بــۆ دووبــارە ئامادەكردنــەوەی هاوواڵتیانــی تــا ژیانێكــی
ئاســایی بەســەربەرن ،ئەمــەش كارێكــی ســانا نییــە ،چونكە
هــەردوو واڵت جەنــگ وێرانــی كــردوون ،بــەاڵم دەكرێــت
بەشــداریپێكردنی هاوواڵتیانــی ناوخــۆ لــە بنیادنانــەوەی
واڵت و هەســتانەوەی ســەرلەنوێ چاالكتربێــت لــە
پشتبەســتن بــە هێــزە بیانییــەكان لــە ســەركەوتن بەســەر
داعشــدا.
بــە ســەرنجدان لــە داعــش ئــەوە دەردەكەوێــت كــە
ئــەو رێكخــراوە پێكهاتەیەكــی نەرمــی هەیــە و تونــای
خۆگونجاندنــی هەیــە لەگــەڵ پێشــهاتەكان ،وێــڕای ئــەوەی
لــە چەنــد ســاڵی رابــردوو زیانــی بەرچــاوی بەركــەوت،
بــەاڵم لــە دوو ســاڵی رابــردوو جارێكــی تــر كەوتوەتــەوە
چاالكــی نوانــدن لــە عێــراق و ســوریا و هەندێــك ناوچــەی
ئەفەریقــا ،ئەمــەش ئــەوە دەخوازێــت كــە هــەردوو
حكومەتــی عێــراق و ســوریا و هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی
پشتببەســتن بــە هێــزی نــەرم ،بێگومــان ئەمــەش پێویســتی
بــە ســااڵنێكە بەهــۆی كەڵەكەبوونــی زیانــەكان لــە مــاوەی
چەندیــن ســاڵدا كــە بەســەر ئــەو دوو واڵتــە هاتــوون،
بــەاڵم دەرئەنجامــی كۆتایــی ئەوەبــوو كــە ناوچــەكان
كەوتنــە دەســت هێــزی تونــدڕەو.
سەرچاوە :الرشق لالبحاث االیرتاتیجیة
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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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