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تاکتیکی جەنگی گرووپە تیرۆریستییەکان:
ستراتیجی ڕووبەڕووبونەوەیان
فەرهاد حەسەن عەبدواڵ
پێشەکی
گرووپــە تیرۆریســتییەکان هاوشــێوەی گرووپــە یاخیبــووەکان
و گەریــاکان خــاوەن تاکتیــک و ســتراتیجی جەنگــی خۆیانــن
کــە جیایــان دەکاتــەوە لــە تاکتیــک و ســتراتیجی جەنگــی
ســوپا ڕێکخــراوەکان (ســوپای فەرمــی واڵتــان) .هــەر ئــەو
جیاوازییەشــە توانــای مانــەوە و بــەردەوام بوونــی جەنــگ و
ڕووبەڕووبوونــەوەی (جەنگــی نابەرامبــەری) بــەو گرووپانــە
دەدات بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ و دەیــە .ڕەنگــە دیارترین
تاکتیکــی هاوبەشــی جەنگــی گرووپــە تیرۆریســتییەکان و
بزووتنــەوە جوداییخــواز و گەریــاکان جەنگــی پارتیزانــی
بێــت .بــەاڵم پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێــت پۆلێنکردنــی
گرووپێکــی چەکــداری بە گرووپێکی تیرۆریســتی و دانەیەکی
تــر بــە گرووپــی جوداییخــواز پرســێکە لەالیــەک پەیوەنــدی
بــەو الیەنــەوه هەیــە کــە پێناســەی گرووپەکــە دەکات،
لەالیەکــی تــرەوە ئــەو شــوێن و کــەس و الیەنانــەی گرووپــە
چەکدارییــەکان دەیانکەنــە ئامانجــی هێرشــەکانیان .بۆیــە
لێــرەدا هێنــدە فۆکــەس لەســەر تاکتیکــی جەنگــی گرووپــە
تیرۆریســتییەکانه هێنــدە لەســەر سروشــتی پۆلێنکردنــی
گرووپــە تیرۆریســتییەکان نییــە ،چونکــە بەالیەنــی کەمــەوە
لــەم کەیســەدا ڕوونــە کــە داعــش گرووپێکــی تیرۆریســتییە
بەپێــی پێوەرەکانــی پۆلێنکردنــی گرووپێــک بــە گرووپــی
تیرۆریســتی ،یــان ئازادیخــواز .لەگــەڵ ئەوەشــدا گرووپــە
تیرۆریســتییەکان هەڵگــری کۆمەڵێــک تاکتیکــی جەنگــی
گــرووپ و بزووتنــەوە ڕزگاریخوازەکانــن کــە دەیــان ســاڵ بە
ڕووبەڕووبونــەوەی ســوپای واڵتەکانیــان خەبــات بــۆ ئــازادی
و ســەربەخۆی دەکــەن .بۆیــە تاکتیکــی جەنگــی داعــش و
گرووپــە تیرۆریســتییەکان و ســتراتیجی بەرپەرچدانەوەیــان
بەگشــتی پرســی ســەرەکی گفتوگــۆی ئــەم بابەتەیــە.
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یەکەم /ئامانجی گرووپە تیرۆریستییەکان و
بەهێزبوونەوەیان
پســپۆڕانی بــواری جەنــگ و تیرۆریــزم جەخــت لەســەر
ئــەوە دەکەنــەوە گــرووپ و ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکان
بەشــێوەیەکی نکۆڵــی لێنەکــراو زیاتــر چــاالک و
کوشــندەن بــەراود بــە ســااڵنی 1970کان و 1980کان،
بــەاڵم ئــەو ئامانجانــەی هەڵــی دەبژێــرن ،ئــەو چەکانــەی
بەکاریدەهێنــن ،ئــەو تاکتیکــە ســەربازیانەی دەیگرنەبــەر
بەشــێوەیەکی بەرچــاو وەک خــۆی ماوەتــەوە .تەنانــەت
بەڕێوەبــەری ناوەنــدی بەرپەرچدانــەوەی نیشــتمانی
تیرۆریــزم لــە ئەمەریــکا جەنــەڕاڵ مایــکل ناگاتــا (Michael
 ) K. Nagataلە کۆتایی  2018ئاماژە بەوەدەکات «دوای
 17ســاڵ لــە هەوڵــی بێوچــان ڕێکخــراوە تیرۆریســتییە
نێودەوڵەتییــەکان زیاتــر بەربــاون لــە ئێســتادا بــەراود
بــەو کاتــەی دەســتمان بــە ڕووبەڕووبوونەوەیــان کــرد (لــە
ســاڵی  2001دوای هێرشــە تیرۆریســتییەکانی ســەر ویالیەتە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا)  ...ئــەو هەواڵنــەی ئێمــەش
بەتەنهــا و زیاتــر ناتوانێــت ئــەو دەرەنجامــە ســتراتیجیەمان
پێبــدات کــە خوازیاریــن»( .)1بۆیە ســەرەڕای پەرەســەندنی
بــواری جەنگــی تیرۆریســتان هێشــتا بەردەوامــن
لەســەر کۆمەڵێــک میتــۆدی جەنگــی کــە لــە ڕابــردوودا
بەکارهێنــراوە.
گرووپــە تیرۆریســتییەکان بــەردەوام ڕادیکاڵن لە سیاســەتدا
و زۆربــەی زۆریــان پارێــزگارن لــە ئۆپراســیۆنەکانیان
و پەیوەســتن بــە دووبارەکردنــەوەی هەمــان چاالکــی
چەکــداری ســنوردار ســاڵ لــە دوای ســاڵ .بــەاڵم ئــەو
نوێگەریانــەی لــە جەنگــی گرووپــە تیرۆریســتییەکاندا
ڕوویــداوە زیاتــر لــەو میتۆدانەیــە کــە بەکاریدەهێنــن
بــۆ خۆشــاردنەوە و تەقاندنــەوەی ئامێــر و ئۆتۆمبێلــی

بۆمبڕێژکــراو( ،)2کــردەی خۆکــوژی کــە زۆرجار سیاســەتی
بەرپەرچدانــەوەی تیرۆریــزم لەالیــەن واڵتانــەوە ناتوانێــت
بیانوەســتێنێت.
جێگــەی ئامــاژە پێکردنــە داعــش وەک ڕێکخراوێکــی
ســەلەفی – جیهــادی توانــای خۆگونجاندنــی هەیــە لەگــەڵ
بارودۆخەکانــدا ،بەتایبــەت خۆگونجانــدن لەگــەڵ سیاســەت
و سیاســەتی دژە تیــرۆری عێــراق و واڵتانــی هاوپەیمانــی
نێودەوڵەتــی دژ بــە داعــش .بۆیــە لەئێســتادا ئــەو
ڕێکخــراوە وانــەی زۆر فێربــووە لە شکســتەکانی ڕابردووی
و خۆگونجاندنــی زۆری دروســتکردووە و وایلێکــردووە
بــە بەردەوامــی تەحــەدای ئــەو میکانیزمەکانــە بــکات کــە

بەشێک لە واڵتانی جیهان
نەخشەی ڕووبەڕووبوونەوە
و تێکشکاندنی داعش لە
هەرێمی کوردستانەوە
دەکێشن

واڵتــان بــۆ بەرپەرچدانــەوەی ڕێکخراوکــە دەیگرنەبــەر.
نوێگــەری لــە جەنــگ و ڕووبەڕووبونــەوە و خۆگونجانــدن
لەگــەڵ بارودۆخــی جیــاواز لــە تایبەتمەندییەکانــی
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش و ئەلقاعیــدەن ،چونکــە
ئــەو گرووپــە تیرۆریســتیانە زۆر داهێنەرانــە ئیمکانیاتــی
بەردەســتی خۆیــان دەگــۆڕن بــە چــەک کە وایــان لێدەکات
جەنگ و هێرشــی گەریالیی دژی ســوپای واڵتان بەتایبەت
لــە عێــراق ئەنجامبــدەن کــە لەالیــەن هاوچەرختریــن
ســوپاکانی جیهانــەوە مەشــق و ڕاهێنانیــان پێدەکرێــت
5

و پڕچــەک کــراون .گرووپــە ســەلەفییە جیهادییــەکان
هەمیشــە خۆیــان لەگــەڵ تــەواوی ئاســتەکانی جەنگــدا
دەگونجێــن ،شکســت و الوازی ســەربازیانە دەگــۆڕن بــە
دەرفەتــی نــوێ بــۆ هێرشــکردن .بــۆ نموونــە ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی ئەلقاعیــدە لــە عێــراق دوای کشــانەوەی هێــزە
ســەربازییەکانی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا لــەو
واڵتــە دووبــارە خۆیــان ڕێکخســتەوە و تەنانــەت لەگــەڵ
تێکچوونــی دۆخــی ئاســایش و سیاســی ســوریا چوونــە
ئــەو واڵتــە و دواتــر بەهێزێکــی گەورەتــرەوە گەڕانــەوە
عێــراق بەنــاوی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی دەوڵەتــی
ئیســامی لــە عێــراق و شــام( .)3بەهەمــان شــێوەش
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش دوای نزیکــەی چــوار
ســاڵ ل ـه ڕاگەیاندنــی شکســتی ئــەو ڕێکخــراوە لەالیــەن
حکومەتــی عێراقــەوە دووبــارە دەســتیکردووە بــە چاالکییە
چەکدارییەکانــی دژی پێشــمەرگە و ســوپای عێــراق.
بەشــێک گەڕانــەوە و بەهێزبوونــەوەی ڕێکخــراوە
تیرۆریســتییەکان بــە کەمتەرخەمــی ســتراتیجی
بەرپەرچدانــەوەی تیرۆریــزم لەالیــەن ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا و واڵتــای تــرەوە دەزانــن،
چونکــە ئەمەریــکا دووژمنایەتــی و مەترســییەکانی گرووپــە
ســەلەفییە جیهادییــەکان لــە دژایەتیکردنــی ئــەو گرووپانــە
بــۆ بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا و هەڕەشــە بــۆ ســەر
واڵتەکــەی کورتکردۆتــەوە ،بــەاڵم ئــەوەی پشتگوێخســتووە
کــە ئــەو گرووپــە جیهادییــە ســەلەفیانە دەیانەوێــت ببنــە
جێگــرەوەی سیســتمی حوکمڕانــی لــە واڵتانــی ئیســامی
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،نــەک هێرشــکردن ســەر
بەرژەوەندییەکانــی ئەمەریــکا و ئەوروپــا بەشــێوەیەکی
ســەرەکی .ڕەنگــە دووبــارە گەڕانــەوەی تاڵیبــان بــۆ
ســەر حوکــم لــە ئەفغانســتان نموونەیەکــی دیــاری ئــەم
مەترســییە بێــت.
گرووپــە ســەلەفییە جیهادییــەکان بــە دیاریکــراوی لەگــەڵ
دەســت پێکــی شۆڕشــەکانی بەهــاری عەرەبــی لــە 2011
جەختــی خۆیــان لــە پرســە جیهانییەکانــەوە گــۆڕی بــۆ
پرســە ناوخۆییــەکان لــە واڵتانــی عەرەبــی بــە ئامانجــی
بەدەســتهێنانی پشــتیوانی شــوێنکەوتووانی ســوننە لــە
واڵتانــی عەرەبــی و جیهانــی ئیســامی .بۆیــە دەبینیــن

ســەرکردەی گرووپــی تیرۆریســتی داعــش ئەبوبەکــر
بەغــدادی و هاوفکرەکانــی دۆخــی ناســەقامگیری سیاســی
و ئەمنــی ســوریا و عێراقیــان قۆســتەوە و خیالفەتــی
ئیســامیان لــە ســاڵی  2014لــە بەشــێکی فراوانــی خاکــی
هــەردوو واڵت ڕاگەیانــد و خۆیــان بــە فریادڕەســی
دانیشــتوانی عەرەبــی ســوننەی ســوریا و عێــراق نیشــاندا.
گرووپــی تیرۆریســتی داعــش کــە گرووپێکــی ســەلەفی
جیهادییــە ،بــاوەڕی وایــە ملمالنێــی چەکــداری ڕێــگای
ســەرەکی گەڕانەوەیــە بــۆ ســەردەمی حوکمڕانــی خیالفەت
و یەکخســتنی ئوممــەی ئیســامی لەســەر فەرمانڕەوایــی
یــەک خەلیفــەدا .بۆیــە ئــەو تــاک و گرووپانــەی دوای ئــەو

داعش گرنگی ب ه
تونێلهكان دهدا بۆ
خۆشاردنهوه و بهرگری
و هێرشربدن

پەیــام و ئامانجــەی گرووپــی تیرۆریســتی داعــش دەکــەون
کاردەکــەن بــۆ کۆتایهێنــان بــە دەوڵــەت و فەرمانڕەوایــی
لەســەر ئاســتی ناوخۆیــی و بەشــداردەبن لــە بەهێزکردنــی
ئــەو گرووپــە جیهادییــە .جیهادیــش وەک ئایدۆلۆجیایــەک
ئــەو چوارچێــوە و دۆکترینە ســتراتیجیەیان بــۆ دابیندەکات
کــە بتوانــن بەردەوامبــن لــە گەشــەکردن و خۆرێکخســتن،
بــەاڵم ئــەوەی تێبینــی دەکرێــت چەکــداران و پەیامــی
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش جیهادێکــی بێســەر و بــەرە
و زیاتــر ڕۆحیەتــی تۆڵەکردنــەوە و وەحشــیگەریی تێدایــە،
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بــۆ نموونــە لــە کەیســی جینۆســایدکردنی ئێزیدییــەکان و
کۆشــتنی بــە کۆمەڵــی ســەربازانی عێــراق لــە ســەربازگەی
ســپایکەر.
ئامانجــی ســەرەکی گرووپــە تیرۆریســتییە جیهادییــەکان
بریتیــە لــە دووبــارە دامەزراندنــەوەی خیالفەتــی ئیســامی
و پەلهاویشــتنی بــۆ بەشــەکانی تــری جیهــان بــۆ ئــەوەی
ببێتــە سیســتمێکی سیاســی جیهانــی کە تیایــدا هەمووان لە
ســایەی ئایینــی ئیســامدا ملکەچــی شــەریعەتی ئیســامی
بێــت .بەواتایەکــی تــر گرووپــە جیهادییــەکان دەیانەوێــت
ئیســام بگەڕێننــەوە بــۆ ئــەو خەڵکانــەی کــە کاتێــک
لــە کاتەکانــدا لــە ســایەی خیالفەتــی پێشــوودا ژیــاون.
بۆیــە دەیانەوێــت سیســتمی حوکمڕانــی ســیکۆالریزم لــە
جیهانــی موســڵماناندا و دواتــر لەسەرانســەری جیهانــدا
هەڵبوەشــێننەوە .ئــەو ئیمارەتــە ئیســامییەی کــە گرووپــە
جیهادییــەکان دەیانەوێــت دروســتی بکــەن لــە چوارچێوەی
خیالفەتــدا دەبێتــە جێگــرەوەی ئێســتای سیســتمی
واڵتــان (دەوڵەتــی نەتەوەیــی) .بــە بۆچوونــی گرووپــە
تیرۆریســتییەکان واڵتانی موســڵمان (دار الســام) دووبارە
دەبێتــەوە شــوێنگەی موســڵمانان ،دواتــر خیالفــەت فراوان
دەبێــت بــۆ پارچەکانــی تــری جیهــان لەوانــەش واڵتانــی
ڕۆژئــاوا ( کــە جیهادییــەکان بــە دار الحــرب) دەیناســێنن
بــۆ جێگرتنــەوەی سیســتمی حوکمڕانــی ئێســتای ئــەو
واڵتانــە(.)4
دەردەکەوێــت کە پرۆســەی جیهــادی گرووپە تیرۆریســتییە
ســەلەفییە جیهادییــەکان لەبنەڕەتــدا پرۆژەیەکــی
فراوانخــوازی و ســڕینەوەی جیاوازییەکانــە .بەواتایەکــی
تــر پرۆژەیەک ـه بــۆ نەخشــاندنی یــەک جیهــان کــە یــەک
ســیما و یــەک تایبەتمەنــد و یــەک مەنزومــەی حوکمڕانــی
هەبێــت ،ئەمــەش لەبنەڕەتــدا ســڕینەوەی جیاوازییــەکان
و نکۆڵیکردنــی ئاییــن و کولتــوور و نــۆڕم و مێــژووی
نەتەوەکانــی تــرە .ئــەم پــرۆژە جیهادییــە پرۆژەیەکــی
مەترســیدارە ،چونکــە تیایــدا مــرۆڤ و گــرووپ و
هەڵگرانــی شووناســی غەیــرە ئیســامی ناچــار بــە ملکــەچ
بــوون دەکات بــۆ کۆمەڵێــک ڕێســا و یاســا کــە ناتوانــن
شــوێنی بکــەن بۆیــە بەنەتیجــە ســزادەدرێن و دەکوژرێن و
جینۆســاید دەکرێــن .کوشــتنی بەکۆمەڵــی کەمینــە ئایینی و

ئیســنییەکان لــە عێــراق و ســوریادا لەسەردەســتی گرووپــی
تیرۆریســتی داعــش و ئەلقاعیــدە نموونــەی ڕوونــی ئــەو
مەشــروعە جیهادییــەن.
هەروەهــا ئــەو مەشــروعە جیهادییــە هانــدەری گرووپــە
چەکدارییــە یاخیبووەکانــه و دەیانکاتــە ئەنــدام و
خزمەتــکاری پرەنســیپەکان و لەسەرانســەری جیهانــدا تــۆڕ
و نێتــی جۆراوجۆریــان بــۆ دروســت دەکات .دواجــار ئــەو
گرووپــە چەکدارانــە بــۆ مەبەســت و ئامانجــە جیهادییەکان
دەخاتەگــەڕ کــە دیارترینیــان باڵوکردنــەوە و هاندانــی
حکومڕانییــە لەســەر بنەمــای شــەریعەتی ئیســامی و
دژایەتیکردنــی بااڵدەســتی هەژموونــی ڕۆژئاوایــه لــە
جیهانــی ئیســامی( .)5بۆیــە ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
ئەلقاعیــدە و ئێســتاش داعــش توانــای خۆیــان پەرەپێــداوە
تــا ئــەو ئاســتەی بتوانــن لــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا هێرشــی
تیرۆریســتی ئەنجامبــدەن بەمەبەســتی ناچارکردنــی ئــەو
واڵتانــە بــۆ جێهێشــتنی واڵتانــی ئیســامی .لەبەرئــەوەی
گرووپــە جیهادییــەکان لــەو بڕوایــەدان کــە دەتوانــن
سیســتمی حوکمڕانــی واڵتانــی ئیســامی بڕووخێنــن
ئەگــەر هەژمــوون و پشــتیوانی واڵتانــی ڕۆژئــاوا بــۆ
ئــەو واڵتانــە کۆتایــی پێبهێنــن .بــە واتایەکــی تــر گرووپــە
تیرۆریســتییەکان پێیانوایــە کــە هێرشــە تیرۆریســتییەکانیان
دژی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و سیســتمە الیەنگرەکانــی بەشــێکە
لــە جیهــادی بەرگــری ،کــە وایــان لێــدەکات لــە جیهانــی
ئیســامی دووربکەونــەوە( .)6گرووپــە جیهادییــەکان
هەرچەنــدە داوای یەکخســتنی جیهانــی ئیســامی
دەکــەن لــە چوارچێــوەی خیالفەتێکــی ئیســامی کــە
پەیــڕەو لــە شــەریعەتی ئیســامی بــکات ،بــەاڵم هێشــتا
گرووپــە ســەلەفییە جیهادییــە تیرۆریســتییەکان ناکۆکــن
لەســەر کۆمەڵێــک پــرس ،بەتایبــەت لەســەر بەئامانــج
گرتــن و کوشــتنی موســڵمانان بــە ئەنقەســت یــان بەبــێ
مەبەســت ،هەروەهــا ئــەو بارودۆخــەی کــە جیهــاد تیایــدا
ئەنجامدەدرێــت ئاخــۆ بەشــداریکردن لــە جیهــاد ئیجبــاری
بێــت ،یــان ڕێگەپێــدراو ،ئــەم جیاوازییانــەش بــە ئاشــکرا
لەنێــوان هــەردوو گرووپــی تیرۆریســتی بــەرەی نوســرە و
داعــش لــە ســااڵنی  2014 – 2013بینــرا تــا ئــەوەی لەچەنــد
کاتێکــدا سەریکێشــا بــۆ ڕووبەڕووبونــەوەی چەکــداری
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لەنێــوان ئــەو دوو گرووپــە(.)7
دیــدی گرووپــە جیهادییەکان لــە عێراقدا بۆ ئەو ئامانجانەی
ســەرەوە جیــاوازە ،بــۆ نموونــە بەنســبەت گرووپــە
جیهادییــە تیرۆریســتییەکانی وەک داعــش و ئەلقاعیــدە
ڕەنگــە عێــراق بەتایبــەت و ناوەڕاســت و خــوارووی
ئــەو واڵتــە بریتــی بێــت لــە دارالســام کــە ئیمکانییەتــی
دامەزراندنــی حکومەتــی ئیســامی تیایــدا زۆرتــرە بــەراود
بــە هەرێمــی کوردســتان .بەواتایەکــی تــر ڕەنگــە پێیــان
وابێــت بــە دەرکردنــی هێزەکانــی هاوپەیمانــان بەتایبــەت
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا بتوانــن حکومــی
شــەریعەتی ئیســامی بــە دنیابینــی و لێکدانــەوەی ئــەوان
ممارەســە بکرێــت .بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە بــۆ هەرێمــی
کوردســتان پرســێکی تــرە ،چونکــە پێیــان وایــە سیســتمی
حوکمڕانــی هەرێمەکــە و ئامانــج و داواکاری خەڵــک دژە
بــە خواســتی دروســتکردنی حکومێکــی ئیســامی ســەلەفی
جیهــادی .بۆیــە بــە لێکدانــەوەی گرووپــە تیرۆریســتییەکان
هەرێمــی کوردســتان هاوشــێوەی واڵتانــی ئەوروپــا و
ڕۆژئــاوا دارولحهربــە ئەمــەش وایکــردووە کــە بــەردەوام
هێرشــی تیرۆریســتی بکەنــە ســەر هەرێمەکــە .بــەاڵم
ئــەوەی گرنگــە کوردســتان بــەردەوام وەک ناوچــەی
ڕێگرتــن لــەو فراوانخــوازە ئایدۆلۆجیــە دەمێنێتــەوە و بــۆ
ئــەو مەبەســتەش پشــتیوانی نێودەوڵەتــی هەیــە ،بەتایبەت
لــەڕووی تێکشــکاندنی ڕێکخراوەکــەوە .هــاوکات بەشــێک
لــە واڵتانــی جیهــان نەخشــەی ڕووبەڕووبوونــەوە و
تێکشــکاندنی داعــش لــە هەرێمــی کوردســتانەوە دەکێشــن
و دادەرێژنــن.
بــۆ نموونــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا کــە
ســەرکردایەتی جەنگی تێکشــکاندنی داعش دەکات بۆ ئەو
مەبەســتەش ژمارەیــەک ســتراتیجی ڕووبەڕووبوونــەوەی
بــۆ تێکشــکاندنی داعــش بەکارهێنــاوە لەوانــەش)8( :
 -1بــە ئامانجکردنــی ســەرکردەکانی گرووپــە
تیرۆریســتییەکان :ئەمەریــکا و هاوپەیمانەکانــی بــەردەوام
ڕاوی ســەرکردە تیرۆریســتییەکانیان کردووە ،لە ڕابردوودا
ئوســامە بــن الدن لــە ئۆکتۆبــەری  2019دا لەالیــەن
هێزێکــی تایبەتــی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکاوە
کــوژرا( .)9هەروەهــا لەچەندیــن حاڵەتــدا هێزی ئاســمانی

ئەمەریــکا گرووپــە چەکــدارە تیرۆریســتییەکانی کردۆتــە
ئامانــج بــە مەبەســتی پاراســتنی هێزەکانــی ئەمەریــکا و
هاوپەیمانــەکان لــە هێرشــی تیرۆریســتان.
 -2بەهێزکردنــی هاوپەیمانەکانــی لــە ناوچەکــە:
ئەمەریــکا بــەردەوام هەوڵــی بەهێزکردنــی ســتراتیجی
دژەتیــرۆری واڵتانــی هاوپەیمانــی لــە ئــەرزی واقعــدا
دهدات .هەروەهــا ،هاوکارییــان دەکات لــەوەی کــە
شــوێنێکی ســەالمەت و پارێــزراو بــۆ تیرۆریســتان
نەمێنێــت و ڕێگــە لەســەرهەڵدانەوەیان بگرێــت .بــۆ
نموونــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا هەســتاوە
بــە دروســتکردنی خزمەتگــوزاری دژە تیــرۆری عێراقــی
 ) )CTSکــە یەکەیەکــی ســەربازی ســەربەخۆی نیمچــە
وزاریــی و جیــاوازە لــە وەزارەتــی بەرگــری و وەزارەتــی
ناوخــۆی عێــراق .کــە لەبنەڕەتــدا لەالیــەن ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکاوە دروســتکراوە و پێکهاتەیەکــی
ڕێکخــراوەی هەیــە کــە لــە ســێ بــەش پێکهاتــووە
ئەوانیــش :بارەگاکانــی ســی تــی ئێــس ،فەرمانــدەی
دژە تیــرۆر  ))CTCو ســێ لیــوای ئۆپراســیۆنی هێــزە
تایبەتەکانــی عێراق ـه .) )ISOFیەکانــی وەک فەرمانــدەی
دژە تیــرۆر لــە جەوهــەری ســتراتیجی ئەمەریکایــە لــە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی گرووپــە
یاخــی و تیرۆریســتییەکان(.)10
 -3ســەپاندنی بەربەســتی ئابــووری :ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا فشــار و ســزای ئابووری دەخاتە
ســەر ئــەو تــاک و گرووپانــەی کــە گومانــی هاوکاریکردنــی
دارایــی تیرۆریســتانیان لــێ دەکرێــت بــە ئامانجــی
وشــککردنی ســەرچاوەی دارایــی گرووپە تیرۆریســتییەکان.
ئاشــکرایە گرووپــە تیرۆریســتییەکان پێویســتان بــە پارەیــە
بــۆ مانــەوە و درێــژەدان بــە کــردەوە تیرۆریســتییەکانیان،
ســەرچاوەی دارایــی گرووپــە تیرۆریســتییەکان ڕەنگــە لــە
کۆمەڵێــک ڕێگــەوە بێــت هاوشــێوەی ســەرمایەدارەکان،
ئــەو ڕێکخراوانــەی هــاوکاری و کۆمەکــی داراییــان هەیــە،
یــان لــە چەنــد ڕێگەیەکــی تــرەوە هاوشــێوەی قاچاخچێتــی
چــەک و مــاددەی هۆشــبەر و خەڵــک و ڕفاندنــی خەڵــک
لەبەرامبــەر ئــازاد کردنیــان بڕێــک پــارە وەردەگــرن(.)11
وشــک کردنــی ئــەو ســەرچاوە داراییانــەی تیرۆریســتان
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فاکتــەری گرنــگ بــووە لــە الوازبوونــی ڕێکخــراوی داعــش
لــە عێــراق بــۆ ماوەیەکــی زۆر.
 -4پەیامــی دژ بــە تیرۆریســتان :ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمەریــکا ئایدۆلۆجیــا و پەیامــی پشــت ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی ئەلقاعیــدە و داعشــی دەستنیشــان کــردووە
کــە وەک ئامڕازێــک بــۆ ڕاکێشــانی خەڵــک بــۆ نــاو
گرووپەکەیــان .لەبەرامبــەردا ئەمەریــکا پرۆگرامــی دژە
ڕادیکەاڵیزەیشــن و بەرپەرچدانــەوەی توندوتیــژی ڕاگەیاند
کــە جەخــت لەســەر پەرەپێدانــی بەهــا دیموکراســییەکان
دەکات.
دووەم /تاکتیکی جەنگی ڕێکخراوی داعش
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش هاوشــێوەی زۆرێکــی
تــری ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکان و گرووپــە چەکدارییــە
نارێکخــراوەکان کۆمەڵێــک تاکتیکــی جەنگــی کــۆن و
مۆدێرنــی بەکارهێنــاوە لــە هێرشــە چەکدارییەکانیــدا ،لــە
دیارترینیــان)12( :
 -1تەقینــەوە و میــن :ئــەم تاکتیکــە یەکێــک بــوو لــەو
تاکتیکــە تیرۆریســتییانەی کــە داعــش لەســەرەتای چوونــە
نــاو شــاری موســڵەوە لــە ســاڵی  2014ە پەنایــی بــۆ
بــردووە.
 -2کــردە خــۆ کوژییــەکان :جــا ئــەو کردەوانــە لەرێگــەی
ســەیارەی بۆمــب ڕێژکــراو یــان پشــتێنی بۆمــب
ڕێژکــراوهوه بێــت .بەپێــی بەرپرســانی عێــراق هێــزە
ئەمنییەکانــی عێــراق لــە ســەرەتای جەنگــی داعشــەوە تــا
چارەکــی کۆتایــی  2016توانیویانــە  127کــردەی خۆکوژیــی
پووچەڵکردۆتــەوە.
 -3تونێلــەکان :بەکارهێنانــی تونێلــەکان بــۆ خۆشــاردنەوە
و یــان گەشــتن بــە پێگــە و ســەربازگەکانی ســوپا و هێــزە
ئەمنییەکانی عێراق بەشــێکی گرنگــی تاکتیکە جەنگییەکانی
ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش بــوو .ئەتوانرێــت
بووترێــت داعــش لەرێگــەی هەڵکەندنــی زنجیرەیــەک
تونێلــەوە لەنــاو و دەرەوەی شــارەکان دەیتوانــی خۆیــان
بشــارنەوە لــە هێرشــی فرۆکــە جەنگییەکانــی هاوپەیمانــان
و ئەنجامدانــی هێرشــی لەنــاکاو دژی هێــزە ئەمنییەکانــی
عێــراق .ئــەم تاکتیکــە پێشــتر لەالیــەن گــرووپ چەکدارییە

جیهادییەکانــی فەلەســتینەوە بــۆ هێرشــکردنە ســەر خاکــی
ئیســرائیل بەکارهێنــراوە(.)13
جێــگای ئامــاژە پێدانــە بەکارهێنانــی تونێلــەکان خــۆی
لــە خۆیــدا شــێوازێکی جەنگــی بەرگرییــە کــە لــە
چەندیــن جەنــگ و ملمالنێــی ســەربازیی لــە مێــژووی
هاوچەرخــدا بەکارهێنــراوە بــۆ خۆپاراســتن لــە هێرشــی
فڕۆکــە جەنگییــەکان یــان بۆردوومانــی تۆپهاوێــژەکان.
ئــەم تاکتیکــە وەک تاکتیکــی جەنگــی لەالیــەن گرووپــە
تیرۆریســتییەکانەوە نوێیــە بــەاڵم لەالیــەن بزووتنــەوە
چەکدارییــە ڕزگاری خوازەکانــەوە کۆنــە .بــۆ نموونــە
لــە جەنگــی ڤێتنــام لــە  1975-1955بەکارهێنــرا کاتێــک
فییتکونــج پەنایــی بردەبــەر لێدانــی ژمارەیەکــی زۆر
لــە تونێــل بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی هێزەکانــی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمەریــکا و هێــزی ســەربازی ڤێتنامــی
باشــوور ،بەجۆرێــک کــە درێــژی بەشــێک لــە تونێلــەکان
دەگەشــتە زیاتــر لــە لــە  250کیلۆمەتر( .)14ئــەوەی جێگەی
ئامــاژە بــۆ کردنــە کــە تونێلــەکان چێشــتخانە و ژووی
نووســتن و کارگــەی دروســتکردنی چــەک و نەخۆشــخانە
و هۆڵــی جۆراوجــۆری لــە خۆدەگــرت ،بۆیــە دەوترێــت
تونێلــەکان شــارێک بــوون لەژێــر زەویــی .نموونەیەکــی
تــری ئــەم تاکتیکیــە ســەربازییە لەالیــەن ئەفغانییەکانــەوە
بەکارهێنــرا دژی هێــزە ســەربازییەکانی یەکێتــی ســۆڤیەت
لــە  .1989 – 1979بەجۆرێــک ئەفغانییــەکان هەســتان بــە
کونکردنــی شــاخەکان و لێدانــی خەنــدەق بــۆ پاراســتنیان
لــە هێرشــە ئاســمانییەکانی یەکێتــی ســۆڤیەت .هەروەهــا،
ئەفغانییــەکان ئــەم تاکتیکەیــان بــۆ هێرشــی ســەربازیش
بەکارهێنــاوە بــۆ نموونــە بــۆ هێرشــکردنە ســەر ناوچــەی
خوســت و کۆنترۆڵکردنــی فرۆکەخانەکــەی لــە جەنگــی
فەتــح لــە ســاڵی 1989دا.
نموونەیەکــی تــری دیــاری پەنابردنــە بــەر ئــەم تاکتیکــە
جەنگیــە بریتیــە لــە جەنگــی بۆســنە و هەرســک لــە
ســاڵی  ،1995 – 1992بەتایبــەت بــۆ شــکاندنی گەمــارۆی
ســەر پایتەخــت ،دوای ئــەوەی یەکێــک لــە چەکــدارە
ئەفغــان عەرەبــەکان بەنــاوی ئەبــو عمــر پێشــنیاری
لێدانــی تونێلــی کــرد بــۆ شــکاندنی گەمــارۆی ســەپێنراوی
ســەر ســراییفو .هەروەهــا ،بــەردەوام ئــەم تاکتیکــەش
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لەالیــەن گرووپــە چەکدارییــە جیهادییەکانــی فەلەســتنەوە
دژی ئیســرائیل بەکاردەهێنرێــت کــە سروشــتی فشــەڵی
خاکەکــەش هاوکارییانــە بــۆ بەکارهێنانــی ئــەم تاکتیکــە
جەنگیــە ،یەکێــک لــە دیارتریــن ئــەو تونێالنــەش
لەنێــوان ڕەفــح و بیابانــی ســینای میســر دروســتکرا بــە
ئامانجــی بەقاچاخبردنــی شــمەک و چــەک و ســیالح بــۆ
ڕووبەڕووبوونــەوەی ئیســرائیل .دواتــر ئــەم تاکتیکــە
سەریکێشــا بــۆ ســتراتیجی جەنگــی تونێلــەکان کــە لــەم
ســااڵنەی دوایــدا بــە  3000تونێــل مەزەنــدە دەکرێــت(.)15
بەهەمــان شــێوە ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش ســوودی
لــە تاکتیکــی تونێلــەکان وەرگرتــووە بــۆ جەنگــی بەرگــری
و هێرشــبردن .بــۆ نموونــە لــە ســااڵنی ڕابــردوودا
داعــش لەرێگــەی هەڵکەندنــی تونێلــەوە خــۆی گەیانــدە
بنکەیەکــی گــەورەی ســەربازی هێزەکانــی ســوپای عێــراق
لــە ڕوومادیــه و تەقاندیــەوە کــە بــووە هــۆی کوشــتنی
نزیکــەی  50ســەربازی عێراقــی .هەروەهــا ،لــە ســاڵی 2015
هێــزە ئەمنییــەکان نزیکــەی  40-30تونێلــی ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی داعیشــیان ئاشــکرا کــرد لــە شــارۆچکەی
شــەنگال کــە بــە تۆڕێکــی تــری تونێلــی جەنگیــەوە
بەســترابوونەوە کــە بەکاریــان دەهێنــا بــۆ خۆشــاردنەوە
و هەڵگرتنــی چــەک و تەقەمەنــی و خــۆراک و دانانــی
پــان بــۆ ئەنجامدانــی هێرشــی چەکــداری لــە ناوچەکــە.
زیاتــر لــەوەش هێــزە عێراقیــەکان لەناوچەکانــی فحیــات
لــە نزیــک عامریــە لــە فەلوجــە ،لــە شــارۆچکەی بێجــی
لــە باکــوری تکریــت ،جزیــرە الخالدیــە ،و تەنانــەت
لەناوچەکانــی چیــای حەمریش چەندیــن تونێلی چەکدارانی
تیرۆریســتی داعــش دۆزراونەتــەوە .هەروەهــا ،لەکاتــی
پرۆســەی کۆنترۆڵکردنــەوەی شــاری موســڵ بەهــۆی چــڕی
بۆردومــان و هێرشــە ئاســمانییەکانی هێــزی هاوپەیمانــان
بــۆ ســەر ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش ،چەکدارەکانیــان
پەنایــان بــردە بــەر دروســتکردنی تونێــل لــە چەندیــن
ناوچــەی جیــاوازی ئــەو شــارە بــە ئامانجــی جەنگــی
بەرگــری.
 -4هێرشــی کتوپــڕ :داعــش زۆرجــار پەنــای بردووتەبــەر
هێرشــی لەنــاکاو لــە ناوچــە جیاوازەکانــی عێــراق دژی
ســوپای عێــراق و هێزەکانــی پێشــمەرگە .بــۆ نموونــە

هــەر لەســەرەتای دیســەمبەری  2021لەچەندیــن میحــوەری
جیــاوازەوە داعــش هێرشــی کــردە ســەر هێزەکانــی
پێشــمەرگە و چهنــد شــەهید و بریندارێكــی لێکەوتــەوە.
 -5پرۆســەی تۆڵەکردنــەوە لــە دانیشــتوانی ئــەو
ناوچانــەی کــە پێشــوازی لــە هێــزە ئەمنییەکانــی عێــراق
و پێشــمەرگە دەکــەن :بــۆ نموونــە داعــش لــە ســااڵنی
ڕابــردوو هەســتان بــە کوشــتنی  40کــەس لــە ناوچــەی
نهمــرود دوای ئــەوەی پێشــوازی و پشــتیوانیان لــە هێــزە
عێراقییــەکان کــرد .هەروەهــا ،زۆرجــار لــە ســنوری ناوچە
جێناکۆکــەکان چەکدارانــی تیرۆریســتی داعــش هێرشــیان
کردۆتــە ســەر ئــەو گوندنشــینە کوردانــەی کــە هــاوکاری
و هەماهەنگییــان لەگــەڵ هێزەکانــی پێشــمەرگە هەبــووە.
 -6قەڵغانــی مرۆیــی :زۆرجــار تیرۆریســتانی داعــش بــۆ
خۆپاراســتن لــە هێرشــی هاوپەیمانان و هێــزە ئەمنییەکانی
عێــراق خۆیــان خزاندۆتــە نــاو هاواڵتیــان و ناوچــە
مەدەنــی نشــینەکانەوە .ئەمــەش لەالیــەک وایکــردووە کــە
هاوپەیمانــان نەتوانــن بــە ئاســانی بیانکــەن بــە ئامانــج،
هەروەهــا ،هاواڵتیانیــش نەتوانــن لــە مەترســییەکانی ئــەو
ڕێکخــراوە پارێزراوبــن.
 -7جەنگــی کــۆاڵن بــە کــۆاڵن :ئەمــەش شــێوازێکی
نــوێ جەنگــی گرووپــە تیرۆریســتییەکانە کــە لــە چەندیــن
ناوچــەی عێــراق بەتایبــەت لــە شــاری موســڵ و تکریــت و
قــەزای شــەنگال پەنایــان بــۆ بــرد دوای ئــەوەی چەندیــن
بینــا و باڵەخانەیــان کۆنترۆڵکــرد و لەوێــوە هێرشــیان
دەکــردە ســەر هێــزە ئەمنییــەکان.
 -8جەنگــی پارتیزانــی :دوای نزیکــەی چــوار ســاڵ لــە
شکســتی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش بەســەرکردایەتی
هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی ،دووبــارە ئــەو گرووپــە
خەریکــی خــۆ ڕێکخســتنەوەیە و هێرشــی کتوپــڕ دەکاتــە
ســەر هێــزە ئەمنییــەکان بــۆ ئــەو مەبەســتەش ســوود لــە
تاکتیکــی جەنگــی پارتیزانــی دەبینــن ،کــە تیایــدا مانەوەیان
لەناوچەکــە بــە گرنــگ نازانــن بەڵکــو تەنهــا هێرشــی
چەکــداری دەکــەن و هەڵدێــن بــۆ شــوێنی نادیــار.
سێیەم /ستراتیجی ڕووبەڕووبوونەوەی داعش
ئامــڕازە ســەربازییەکانی بەرپەرچدانــەوەی گرووپــە
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تیرۆریســتییەکان زۆر و جۆراوجــۆن ،بەگشــتی شــێوازی
مامەڵەکــردن لەگــەڵ گرووپــە چەکدارییــە نارێکخــراوەکان
جیــاوازە لــە جەنگــی ســوپای نیزامــی .بەپێــی ڕاپۆرتێکــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە ســەرەتای 2021
ئامــاژە بــەوەدەکات کــە داعــش توانیویەتــی بوونــی نهێنــی
خــۆی لــە عێــراق و ســوریا بپارێزێــت و بەردەوام هێرشــی
تیرۆریســتی لەنێوان ســنوری هەردوو واڵت ئەنجام بدات.
هــەر بەپێــی ڕاپۆرتەکــە هێشــتا ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
داعــش  10هــەزار چەکــداری چاالکــی لــە عێــراق و ســوریا
هەیــە .ئەمــە لەکاتێکــدا بەبۆچوونــی پســپۆڕانی ئــەم بوارە
داعــش زیاتــر لــە  15هــەزار ئەنــدام و شــانەی نوســتووی
هەیــە و خــاوەن نزیکــەی  300ملیــۆن دۆالرە( .)16بۆیــە
پســپۆڕان ژمارەیــەک میکانزیــم بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی
تیرۆریســتان و تاکتیکــە چەکدارییەکانیــان دەخەنــەڕوو،
لەوانــەش:
 -1پشــت بەســتن بــە هێزە هەواڵگرییــەکان و بەکارهێنانی
ئامــڕازی تایبــەت هاوشــێوەی هێــزی دژە تیــرۆر لــە بــری
ســوپای ســەربازی کالسیکی.
 -2دانانــی ســتراتیجی گشــتگیر بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە
تیــرۆر :ئــەم ســتراتیجە یەکێــک لــە پایــە ســەرەکیەکان
هێــزی ســەربازییە ،بــەاڵم لــە تــەواوی بوارەکانــی
تــردا پێویســتە ئامــادەکاری بــکات .بەتایبــەت پێویســتە
ســتراتیجیەتی نزیککردنــەوەی کولتــووری و کۆمەاڵیەتــی و
سیاســی و ئابــووری لەنــاو پێکهاتــە و چینــە جیاوازەکانــی
کۆمەڵگــە لــە خۆبگرێــت بەمەبەســتی بنبڕکردنــی فکــرەی
تونــدڕەوی.
 -3بنبڕکردنــی ئــەو دیاردانــەی کــە هاوکاربــوون
لەســەرهەڵدانی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی داعــش :داعــش
زادەی کۆمەڵێــک سیاســەتی چەوتــی حوکمڕانییــە لــە
عێــراق هاوشــێوەی گەندەڵــی و بێــکاری و نەبوونــی
خزمەتگــوزاری و نالەبــاری دۆخــی ژیانــی خەڵکــی ئــەو
ناوچانــەی کــە داعشــی لێــوە دروســت بــوو .ئــەوەی
جێگــەی هەڵوێســتەکردنە زۆربــەی ئــەو دیاردانــە هێشــتا
بوونیــان هەیــە کــە یارمەتیدەربوونــە لــە ســەرهەڵدانی
تونــدڕەوی و فکــری جیهــادی .بــۆ بنبڕکردنــی تیــرۆر
حکومــەت ســەرەتا پێویســتە کۆتایهێنــان بــەو دیاردانــە

بکاتــە ئەولەویەتــی سیاســەتەکانی.
 -4کوشــتنی ســەرکردە مەیدانییەکانــی ڕێکخــراوی
تیرۆریســتی داعــش ( )17بەپێــی ڕاپۆرتــەکان زیاتــر لــە %80
ســەرکردە مەیدانییــە دیارەکانــی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
داعــش لــە ســااڵنی ڕابــردوودا کــوژراون و نزیکــەی
 %40ســەرکردەکانیان لــە هێڵەکانــی پێشــەوەی جەنــگ
کــووژراون( .)18بــەاڵم دیــارە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا
داعــش دووبــارە خــۆی ڕێکخســتۆتەوە و ســەرکردایەتی
نوێــی بــۆ بەرەکانــی پێشــەوەی جەنگ دروســتکردووە ،بە
ئامانجگرتنــی ئــەو تیرۆریســتانەی ســەرکردایەتی گرووپەکە
دەکــەن دەتوانێــت گــورزی گــەورە لەســەر چاالکییــە
تیرۆریســتییەکانیان بــدات.
 -5پشــت بەســتن بــە هاوپەیمانــان بــۆ هێرشــکردنە ســەر
تیرۆریســتان و وشــککردنی ســەرچاوەی داراییــان.
 -6ئیحتیواکردنــی گرووپــە تیرۆریســتییەکان و
ســنوردارکردنی کاریگەرییان و دروســتکردنی دابەشــبوونی
ناوخۆیــی لــە ناویانــدا.
 -7پەرەپێدانــی سیاســەتی بەرگــری دژی گرووپــە
تیرۆریســتییەکان.
 -8دیراســەکردنی هۆکارەکانــی ســەرهەڵدان و هاندانــی
تیرۆریــزم.
 -9دواجــار بنبڕکردنــی گرووپــە تیرۆریســتییەکە لەرێگــەی
هێــزی ســەربازیی واڵتــەوە(.)19
هەروەهــا لــە بەریتانیــا ژمارەیــەک میکانیزمــی
ڕووبەڕووبوونــەوەی تیرۆریــزم پێشــنیار کــراوە ســااڵنێکی
زۆریــش لــە سیاســەتی حکومەتــدا بەرجەســتەکراوە،
گرنگترینیــان بریتیــن لــە)20( :
ا -قەاڵچۆکردنــی ئــەو ئایدۆلۆجیایــەی پشــتیوانی تیرۆریزم
دەکات و ئەوانەشــی کــە هانــی ئــەو ئایدۆلۆجیایــە ئەدەن:
تــەواوی گرووپــە تیرۆریســتییەکان خــاوەن ئایدۆلۆجیــای
خۆیانــن کــە زۆربەیــان ئایدۆلۆجیــای جیهــادی و
توندڕەوییــە بــە سروشــت .هانــدان و پەرەپێدانــی ئــەو
ئایدۆلۆجیانــە لــە ڕێگــەی تۆڕەکانــی ئینتەرنێتــەوە بــە
بەردەوامــی ئاســانکاری بــۆ پرۆســەی ڕادیکەاڵیزەیشــن
و ڕاکێشــانی خەڵــک بــۆ نــاو گرووپــە تیرۆریســتییەکان
دەکات .ســەرەکی تریــن میکانیزمــی ڕێگرتنیــش بریتیــە
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لــە قەاڵچۆکردنــی ئــەو ئایدۆلۆجیایــە و شکســت پێهێنانــی
تیرۆریســتان لــە پەرەپێدانــی.
ب -پاراســتنی ئــەو خەڵکــەی بەرکەوتەیــان لەگــەڵ
ئایدۆلۆجیــای تیرۆریســتاندا هەیــە :ڕادیکەاڵیزەیشــن
بەشــێوەیەکی ئاســایی پرۆســەیە نەک ڕووداوێک .ئەشــێت
لــە میانــەی ئــەو پرۆســەیەدا دەســتێوەردان بکرێــت بــۆ
پاراســتنی ئــەو خەڵکــەی کــە بەهــۆی ئــەو ئایدۆلۆجیــاوە
پەلکێــش ئەکرێــن بــۆ نــاو چاالکییــە تیرۆریســتییەکان.
ئەکرێــت لــەم بــوارەدا دەســتێوەردانی ســەربازی یەکێــک
بێــت لــە بــژاردەکان ،بــۆ نموونە لە کەیســی ئەفغانســتاندا
خەڵــک ڕووبــەڕووی ئایدۆلۆجیــای جیهــادی و توندوتیــژی
ئەبنــەوە ئەشــێت دۆخێــک بڕەخســێنێت کــە ئــەو واڵتــە
دووبــارە ببێتــەوە بــە مۆڵگــەی تیرۆریســتان لــەم حاڵەتــەدا
ئەشــێت بــۆ پاراســتنی خەڵــک دەســتێوەردانی ســەربازی
دووبــارە بژاردەیەکــی خوازراوبێــت.
ج -پشــتیوانیکردنی ئــەو بــوار و دامەزراوانــەی کــە
مەترســی بــە ڕادیکەالیزەیشــنیان لێدەکرێــت :بوارگەلێکــی
جۆراوجــۆر هــاوکارن لــە ڕێگرتنــی خەڵــک بــۆ ئــەوەی
ببنــە تیرۆریســت یــان پشــتیوانی گرووپــە تیرۆریســتییەکان
بکــەن .بۆیــە پێویســتە ئەولەویــەت بدرێــت بــە کۆمەڵێــک
بــواری وەک پــەروەردە و بیروبــاوەڕ و ئاییــن و کەرتــی
تەندروســتی و ســەروەری یاســا و هاوکاری و هەماهەنگی
مرۆیــی.
دەرەنجام
گرووپــە تیرۆریســتییەکان بەتایبەت ڕێکخراوی تیرۆریســتی
داعــش و ئەلقاعیــدە دوو ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
نێودەوڵەتیــن کــە چەنــد ئامانجێکــی ســەرەکییان هەیــە
لەوانــەش گەڕانــەوەی حکومــی ئیســامی بــە دنیابینــی
ســەلەفی جیهــادی لــە ناوچەکــەدا .بــۆ جێبەجێکردنــی
ئــەو ئامانجــەش ژمارەیــەک تاکتیکــی جەنگــی جۆراوجــۆر
بەکاردەهێنــن هاوشــێوەی کــردەی خۆکــووژی و جەنگــی
تونێلــەکان و شــەڕی کــۆاڵن بــە کۆاڵن و جەنگــی پارتیزانی
و تاکتیکــی جەنگــی لێــده و ڕاکــە و هێرشــی کتوپــڕ و
لەنــاکاو و بــەردەوام بــۆ الوازکردنــی ئیــرادەی جەنگــی
هێــزە ئەمنییــەکان .ژینگــەی سیاســی و ئایدۆلۆجــی

ناوەڕاســت و باشــووری عێــراق ڕەنگــە لەباربێــت بــۆ
دامەزراندنــی ئیمارەتێکــی ئیســامی یــان دروســتکردنی
حکومەتێکــی ئایدۆلۆجــی ئیســامی بــۆ شــوێن گرتنــەوەی
سیســتمی سیاســی ئێســتای واڵت بەتایبــەت ئەگــەر
هێزەکانــی ئەمەریــکا و هاوپەیمانــان ئــەم واڵتـه جێبهێڵــن.
بــەاڵم بــە نیســبەت هەرێمــی کوردســتانهوه ،تیرۆریســتان
وەک دارولحــرب تەماشــای دەکــەن و تــەواوی سیســتمەکە
و ئیــرادەی خەڵــک بــە دووژمــن دەبینــن ،چونکــە حوکمی
ئایدۆلۆجــی جیهــادی ســەلەفی لــە هەرێمــی کوردســتان
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پەســەند نییــە ،هــەر ئەمــەش هانــدەری ســەرەکی هێرشــی
تیرۆریســتانە بــۆ ســەر کوردســتان .بــەاڵم هەرێمــی
کوردســتان بــە ســوود وەرگرتــن لــە هاوپەیمانێتــی و
هــاوکاری ئەمەریــکا و واڵتــان بەشــدارە لــە کۆمەڵێــک
میکانیزمــی بەرپەرچدانــەوەی تیرۆریســتانی داعــش
هاوشــێوەی بــە ئامانــج گرتنی ســەرکردە تیرۆریســتییەکان،
ئامادەســازی بــۆ ڕێگــری لــە ئایدۆلۆجیــای ئــەو گرووپانــە
لەکایــەی پەروەردەیــی ئایینی ،پشــت بەســتن بــە دەزگای
ئەمنــی تایبــەت بــۆ دژایەتیکردنــی ئــەو گرووپانــە.
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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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