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پوختە

بریتیە  لەبەردەستدایە،  پەرتووكەی  ئەو   
لە ماستەرنامەكەم كە لە زانكۆی كوردستان/
پەیوەندیە  و  س��ی��اس��ەت  ب��ەش��ی  ل��ە  ه��ەول��ێ��ر 
وەك   2016 مایسی  ل��ە  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەك��ان 
ب��ڕوان��ام��ەی  بەدەستهێنانی  پێداویستیەكی 

ماستەر وەرگیرا. 
ئ���ەم ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ە ب���اس ل���ەو ه��ۆك��ارە 
یارمەتیدەرانە دەكات كە لەپشت سەرهەڵدانی 
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دەوڵەتی  ئەویش  تیرۆریزمە،  نوێی  براندێكی 
ئیسالمییە لە عێراق و شام ناسراو بە داعش.

لە بەشی تیۆریدا، زیاتر جەختكراوەتەسەر 
بەتایبەتی  داعش،  ئایدۆلۆژیای  رەگوریشەی 
سەلەفی- رێ��ب��ازی  ئ��ەم  سەلەفی-جیهادی. 
لەمێژینەیە،  م��ێ��ژووی��ەك��ی  خ���اوەن  جیهادیە 
بۆ سااڵنی  سەرەتای دەستپێكی دەگەرێ�تەوە 
یەكەمی دەركەوتنی ئاینی ئیسالم، دواتر ئەو 
رێبازە بۆ چەندان سەركردە و رابەری رایكاڵ 
دەست  دەستاو  ئیسالمی  تری  توندئاژۆی  و 

دەكات.   
توێژینەوەیە  ئ��ەو  س��ەرەك��ی  ئارگیومێنی 
ب��ری��ت��ی��ە ل����ەوەی چ��ەن��د ه��ۆك��ارێ��ك ه���ەن بۆ 
سەرهەڵدان و بەهێزبوونی داعش كە دەكرێ 
بۆ  ئەمریكا  داگیركاری  ئەوانیش:  ئەمانەبن، 
و  خ��راپ  رۆڵ��ی  2003دا،  ساڵی  ل��ە  ع��ێ��راق 
ئاگرخۆشكردنی  لە  مالیكی  پرسیارلەسەری 
بەهاری  هەرەسهێنانی  تایفەگەری،  ش��ەری 
بۆ  بوو  لەخۆیدا هۆكارێك  عەرەبی كە خۆی 
سوریا،دواتر  ناوخۆی  شەڕی  هەڵگیرساندنی 
سەرهەڵدان  یارمەتی  سوریا  رەوش��ی  چۆن 
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رۆڵی  ه��ەروەه��ا  دا.  داعشی  بەهێزبوونی  و 
بەهێزبوونی  لە  توركیا  دەوڵەتی  كاریگەری 
میتۆدی  لەرێگەی  ئارگیومێنتە  ئ��ەم  داع��ش. 
)نوعی=كوالیتەتیڤ(  چۆنێتی   توێژینەوەی 

ئەنجامدراوە.  
لە دەرئەنجامی ئەو توێژینەوە دەردەكەوێت 
ئەمریكاوە  الی��ەن  لە  عێراق  داگیركردنی  كە 
بۆ  ه��ۆك��ارێ��ك  ب����ووە  2003دا،  س��اڵ��ی  ل��ە 
)مالیكی( عێراق،  سوننەكانی  پەراوێزخستنی 
ی��ش رێ��گ��ەخ��ۆش��ك��ەرب��وو ب��ۆ ب��وژان��دن��ەوەی 
جا  شیعەكان،  و  سوننە  نێوان  تائفی  شەڕی 
گرووپە  بۆ  خۆیان  پاڵپشتی  سوننەكان  بۆیە 
توندئاژۆیە سوننەكان دووپاتكردەوە بەتایبەتی 
داعش. لەگەڵ ئەمانەش، هەرەسهێنانی بەهاری 
ش��ەڕی  هێنانی  ب��ۆ  ب��وو  هۆكارێك  ع��ەرەب��ی 
پڕ  و  نالەبار  باردۆخە  ئەو  سوریا،  ناوخۆی 
لەباری  زەمینەیەكی  ئاژاوەگێریەی سوریا  لە 
هاوكات  داعش.  دروستبوونی  بۆ  دروستكرد 
سنوورەكانی  ك��ردن��ەوەی  لەرێگەی  توركیا 
بەكراوەیی و دابینكردنی هاوكاریە ماددیەكانی 

یارمەتی بەهێزبوونی داعشی دا.      



هاوكار عەبدوڵاڵ 10



11داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

بەشی یەكەم
دیزاینی توێژینەوە

پێشەكی
رووب���ەرووی  سوریا  و  عێراق  ئێستادا  لە 
گرووپێكی  دژی  بوونەتەوە  ق��ورس  شەڕێكی 
تیرۆرستی كە بە داعش ناسراوە. ئەم گرووپە 
ئیسالمی  رەوتێكی  لە  ئایدۆلۆژیاكەی  ریشەی 
)سەلەفی-جیهادی( ئ��ەوی��ش  ك��ە  وەرگ��رت��ووە 
لە  بریتین  سەرەكیەكانی  فیگەرە  تیایدا  كە  یە، 
)ئیبن تەیمیە، موحەمەد عەبدولوەهاب، حەسەن 
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بن  ع���ەززام،  عەبدوڵاڵ  قوتب،  سەید  ئەلبەننا، 
دواترینیشیان  و  زەرق��اوی  زەواه��ی��ری،  الدن، 
ئەبوبەكر بەغدادیە(. ئەو كەسایەتیانە باوەڕیان 
ب��ەج��ی��ه��اد و ب��ەرپ��اك��ردن��ی ج��ەن��گ ه��ەب��ووە 
پەرستندا  لە  سەلەفیەكان  بێباوەڕان.  ل��ەدژی 
ل��ەك��اروك��ردەوەی  و  دەبەستن  خ��ودا  بە  پشت 
رۆژانەشیاندا شەریعەتی ئیسالم پەیرەودەكەن. 
بەدرێژایی مێژووی گرووپە سەلەفیە-جیهادییە 
ئیسالمیەكان، جیهادیان كردووە و توندوتیژی و 
زەبروزەنگیان دژ بە دوژمنەكانیان بەكارهێناوە. 
گ��رووپ��ە  لەنێو  هەڵسوكەوتە  و  رەف��ت��ار  ئ��ەم 
سەلەفیە-جیهادییەكان مامەڵەی پێكراوە و لەنێو 
سەركردەو دستوپێوەندەكانیان رەنگیداوەتەوە. 
ئەوە داعشە كە هەوڵدەدا خەالفەتێك دابمەزرێنێت 
بكات  تر  ئاینیەكانی  گرووپە  لەگەڵ  كێبركێ  و 
شەرعیەتدان  بۆ  داع��ش  بۆیە،  ل��ەن��اوچ��ەك��ەدا. 
پێكهاتەی  بنیتنانی  و  توندوتیژەكانی  كارە  بە 
خەالفەتەكەی پشتی بەستووە بە باكگراوندێكی 
ئیسالمی كە لەسەردەمی پێغەمبەری ئیسالم و 

هاوەڵەكانی دەستی پێكردووە. 
نەبووە،  درووس��ت  لەخۆیەوە  هەر  داع��ش 
بەڵكو چەندان هۆكارهەن لە پشت سەرهەڵدانی 
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ئەو رێكخراوەن. ئەمە راستە كە بنچینەی ئەو 
رێكخراوە پێشووتر لەعێراق و سوریا بوونیان 
هەبووە، بەاڵم ئەو شەپۆڵە توندڕەوە دەتوانێت 
ئەمڕۆش  وەك  رۆژگارێكی  تا  و  گەشەبكات 
سەرەتای  بوەستێت.  خۆی  قاچەكانی  لەسەر 
رێكخراوی داعش دەگەڕێتەوە بۆ رێكخراوێكی 
لە الیەن  )ئەلتەوحید و جیهاد( كە  بەناوی  تر 
ساڵی  لە  عێراق  لە  زەرق���اوی  ئەبوموسعەب 
بوو  شەڕكردن  ئامانجیان  و  دام��ەزرا   2006
زەرق��اوی  كاتێ  دوات��ر،  ئەمریكیەكان.  ل��ەدژی 
دەگۆردرێت  ن��اوی  رێكخراوەكە  دەك��وژرێ��ت، 
الیەن  لە  كە  عێراق،  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  بۆ 
ئەبوحەمزە ئەلموهاجیر و ئەبو عومەر بەغدادی 

سەركردایەتی دەكرا.
ئ��ەو دووان����ەش دوات���ر دەك���وژرێ���ن، دوای 
ئەمانە ئەبوبەكر بەغدادی ئەركی سەركردایەتی 
ناوەكەشی  و  دەگرێتەدەست  رێكخراوەكەی 
عێراق  ل��ە  ئیسالمی  )دەوڵ��ەت��ی  ب��ۆ  دەگ��ورێ��ت 
لەگەڵ  داع��ش.  بە  ناسراوە  یان زیاتر  و ش��ام( 
كە  هەن  یارمەتیدەر  تری  هۆكاری  ئەمانەش، 
بێتە  داع��ش  ب��ۆ  گونجاو  باردۆخێكی  وای��ك��رد 
پێشەوە. هۆكارەكان زیاتر پەیوەستن بە رەوشی 
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هەردوو واڵتی عێراق و سوریا كە بوونەتە دوو 
ناوچەی پارێزراو و لەبار بۆ رێكخراوەكە. ئەوەی 
عێراق،  هەڵومەرجی  و  بە رەوش  پەیوەستبێت 
داگیركردنی  لە:  بریتیبن  هۆكارەكان  دەكرێت 
عێراق لە الیەن ئەمەریكاوە لە ساڵی 2003دا كە 
چۆن بووە هۆی ئەوەی ئەندامەكانی رێكخراوی 
قاعیدە دووبارە سەرهەڵبدەنەوە و لەو سااڵنەی 
دوای����دا بچنە ن��ێ��و ری��زەك��ان��ی داع����ش، رۆڵ��ی 
وەزیرانی  سەرۆك  وەك  مالیكی  نەخوازراوی 
بەوپێیەی  لەبەرچاوگیراوە  عێراقیش  پێشووی 
و  پشتگوێخست  دێرینەكانی  سوننە  سەربازە 
پاڵپشتی گرووپە شیعییە توندڕەوەكانی دەكرد. 
ئەوەی تایبەتیش بێت بە ژینگەی سوریا، بریتییە 
لە شەڕی ناوخۆی سوریا كە وەك دەرئەنجامێكی 
عەرەبی  بەهاری  هەرەسهێنانی  ن��ەخ��وازراوی 
بارودۆخی  وایكرد  شەڕە  ئەو  رەچاودەكرێت، 
یەكتری  دژی  الیەنەكان  و  ناجێگیربێت  سوریا 
هێزێكی  نالەبارەدا  رەوش��ە  لەم  بۆیە  بجەنگن، 
لەگەڵ  سەرهەڵدەدات.  داعش  وەك  توندئاژۆی 
لە  گێڕا  گرنگی  رۆڵێكی  توركیاش  ئەمانەش، 
تۆمەتباردەكرێت  توركیا  داع��ش.  بەهێزبوونی 
ب��ە ه��ۆی هەبوونی پ��ەی��وەن��دی ل��ەگ��ەڵ داع��ش، 
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بە  بازرگانی  داع��ش  رێگەیدا  توركیا  هەروەها 
بەكارهێنانی خاكی  رێگەی  لە  بكات  نەوتەكەی 
هێشتەوە،  بەكراوەیی  سنورەكەی  توركیادا، 

چەك و تەقەمەنیشی بۆ رەوانەكردن. 
جیابوونەوەی خۆی  داعش  كاتێک  كەواتە، 
ئەلجەوەالنی  موحەمەد  و  نوسرە  ب��ەرەی  لە 
راگەیاند لە ساڵی 2014دا، ئەبوبەكر بەغدادی 
دامەزراندنی خەالفەتەكەی راگەیاند و چەندان 
ناوچەیان لە خاكی سوریا و عێراق كۆنترۆڵكرد. 
زی��ات��ر دەستبخات  ه���ەوڵ���دەدا خ��اك��ی  داع���ش 
تایبەتی  بە  بكات،  سەركوت  دوژمنەكانی  و 
لەو  داع��ش  رۆژئ����اوا.  خەڵكانی  و  شیعەكان 
ناوچانەی كە لەژێر كۆنترۆڵی خۆیەتی، چەندان 
كاری توندوتیژی ئەنجامداوە و مافەكانی مرۆڤی 
ب��ەرێ��وەب��ردن��ەوەش،  ل���ەڕووی  پێشێلكردووە. 
داعش رێكخراوێكی دامەزراوی هەیە و كاری 

بۆ بەهێزكردنی رەوشە ئابوریەكەی دەكات.

 1-1 گرنگی توێژینەوە:
ئەم توێژینەوەیە كاردەكات بۆ ئاشكراكردنی 
هۆكارەكانی سەرهەڵدان و بەهێزبوونی داعش. 
چەندان  دەخاتەسەر  تیشك  توێژنەوەیە  ئەم 
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كێشەی هەنووكەی كە یەخەی هەموو الیەكی 
گرتووە. كێشە  و شەڕی داعش بابەتێك نییە 
كە تەنیا پەیوەندی بە عێراق و سوریاوە هەبێت. 
بەڵكو، پەیوەندی هەیە بە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
و واڵتانی ناوچەكە و واڵتانی جیهانی بە گشتی. 
داعش كاریگەری هەیە لەسەر پێگەی واڵتان و 
 ،)non-state actors( قەوارە بێ واڵتەكانیش
بە تایبەتی ئەو الیەنانەی شەڕی داعش دەكەن. 
داعش گرژییەكی گەورە و فراوانی لەنێو خاوەن 
ئایدۆلۆژیا و ئاینە جیاوازەكان دروستكردووە، 
بەتایبەتی لە نێوان سوننە  شیعەدا. دیسانەوە 
كە  بوو  داع��ش  مەترسیەكانی  و  هێرش  ئ��ەوە 
وایكرد چەندان واڵت پێ بنێنە نێو هاوپەیمانیەك 
نییە  ئ��ەوە  ه��ەر  داع��ش  بجەنگن.  ل��ەدژی��ان  و 
ئیسالمی  تیرۆریزمی  دیاردەیەكی  و  براندێك 
بابەتەكانی وەكو  نێو  بێت، بەڵكو دەستدەخاتە 
تەنانەت  كۆچبەران،  سنوور،  كۆنترۆڵكردنی 
رۆژه��ەاڵت��ی  نەخشەی  كێشانەوەی  دووب���ارە 

ناوەڕاست. 
م��ام��ەڵ��ەك��ردن ل��ەگ��ەڵ رێ��ك��خ��راوی داع��ش 
لە  ج��ۆرە  ئەم  جیهانییە.  بەرپرسیاریەتیەكی 
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تیرۆریزم هەڕەشە بۆ سەر هەموو چین  و 
هەڕەشەیە  ت��ەن��ان��ەت  كۆمەڵگە،  توێژەكانی 
لەكاتی  داهاتوومان.  و  سەقامگیری  سەر  بۆ 
هەبوونی و گیرخواردنی لەنێو چەقبەستووی 
وەه���ا،  دژواری  ب��اردۆخ��ێ��ك��ی  و  س��ی��اس��ی 
زەحمەتە بتوانی لەڕووی كۆمەاڵیەتی، سیاسی 
ه��ەروەك  بچیت.  ب��ەرەوپ��ێ��ش  ئ��اب��وری��ەوە  و 
كاری  توێژینەوەیە  ئ��ەو  كە  گرنگ  الیەنێكی 
و  نوێیە  دیاردەیەكی  داعش  لەسەركردووە، 
شیكاری  رەن��گ��ە  تێروتەسەل  بەشێوەیەكی 
بەفراوانی  رەگوریشەكانی  و  نەكرابێت  بۆ 
گفتوگۆی لەسەر نەكرابێت، تەنانەت قسەكردن 
و  مەحاڵە  نیمچە  كارێكی  ئەندامەكانی  لەگەڵ 
مەترسیدارە.  بۆیە ئەو توێژینەوەیە دەیەوەێت 
بۆ  نارۆشنن  كە  روونبكاتەوە  الیەنانە  ئ��ەو 
تاریكەكانی  گۆشە  لەسەر  پ��ەردە  و  خوێنەر 
ئ���ەو رێ��ك��خ��راوە ه��ەڵ��م��اڵ��ێ��ت. خ��وێ��ن��دن��ەوە و 
دیراسەكردنی داعش گرنگیەكی تایبەتی هەیە، 
چونكە ئایدۆلۆژیای ئەو رێكخراوە ترسناكە و 
لەوانەیە كاریگەری لەسەر نەوەی داهاتووش 

هەبێت.  
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1 -2 ئامانجەكانی توێژینەوە:
ئامانجەكانی ئەم توێژینەوەیە بریتین لە:

مێژوویی  باكگراوندێكی  باسكردنی   -
ل���ەس���ەر رێ���ك���خ���راوی داع������ش، ه���ەروەه���ا 
لەسەر  بانگەشانەی  ئ��ەو  روون��ك��ردن��ەوەی 
ئەو  لەماوەی  تیرۆرستیەكان هەیە  رێكخراوە 
چەند ساڵەدا بەتایبەتی جیاكردنەوەی ئەوەی 
ئاخۆ ئەو رێكخراوانە نوێنەرایەتی راستەقینەی 

ئیسالم دەكەن.
-روونكردنەوە و ئاماژەكردن بە زارەوەی 
)جیهاد( لە تێكستە ئاینیە و نیشاندانی ئەوەی 
رێكخراوە  ئەو  الیەن  لە  چۆن  زاراوەی��ە  ئەو 

تیرۆرستیانەوە پیادە كراوە .
-گەنگەشەكردن لەسەر رێبازی سەلەفیزم، 
رێبازە  ئ��ەو  ئ��ەم��رۆدا  رۆژگ����اری  ل��ە  چونكە 
لەنێو  كەسی  چەندان  ئ��اوەزی  و  بوژاوەتەوە 
بەالی  ئیسالمی  غەیرە  و  ئیسالمی  واڵتانی 
راكێشاوە. هەروەها ویستێكی جیهانی  خۆیدا 
پەیوەست  تیرۆرستیەكان  هێرشە  كە  هەیە 

دەكەن بەم رێبازە ئاینیە-ئیسالمیە.
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3-1  گریمانەكانی توێژینەوە:
هۆكارەكانی  ه���ەوڵ���دەداەت  توێژینەوەیە  ئ��ەم 
دروستبوونی داعش بدۆزێتەوە، بۆیە ئەو هۆكارانەش 

بەو شێوەیەی خوارەوە كراونەتە گریمانەوە:
ل��ەالی��ەن  ع���ێ���راق  داگ���ی���رك���ردن���ی  -دوای 
ئەمریكاوە لە ساڵی 2003دا، تا چ ئاستێك ئەو 
داگیركاریە بووە هۆی دووبارە سەرهەڵدانەوە 
و بەهێزبوونی ملمالنێی مەزهەبی؟ لەالیەكی تر، 
مالیكی وەك دەسەاڵتدارێك تا چەند كاریگەری 
هەبووە لە دروستبوون و خستەسەر پێی داعش؟ 
تا چەند ئەوە گریمانەیەكی گونجاوە كە مالیكی 
سوننەكانی پەراوێزخست و ئەو سوننانە چوونە 

پاڵ هێزە توندرەوەكان  بەتایبەتی داعش؟ 
عەرەبی  بەهاری  هەرەسهێنانی  چەند  -تا 
هەڵگیرسانی  دەرئەنجامەكانی  ل��ە  ی��ەك  ك��ە 
هەڵومەرجێكی  بوو،  سوریا  ناوخۆی  شەڕی 
و  دروستبوون  بۆ  پێشەوە  هێنایە  گونجاوی 
تەشەنەكردنی داعش؟ رۆڵی سەرۆكی سوریا 

بەشار ئەسەد چیە لە یارمەتیدانی داعش؟
-ئەی چی دەربارەی رۆڵی دەوڵەتی توركیا 
یارمەتیدانی  و  سوریا  ك��اروب��اری  لەهەمبەر 
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داعش؟ ئایا توركیا یارمەتیدەربووە لە كردنەوەی 
ئایا  تیرۆرستان،  بۆ  بەكراوەیی  سنوورەكانی 
هیچ بەرژەوەندیەكی هاوبەشی بازرگانی هەیە 
لەنێوان توركیا و داعش؟ ئەی چی دەربارەی 
ئەو قسانەی كە توركیا تۆمەتباردەكەن بەوەی 
ی��ارم��ەت��ی س���ەرب���ازی، م���اددی و ه��ەواڵ��گ��ری 

پێشكەش بە داعش كردووە.

4-1  میتۆدی توێژینەوە
ل��ەم ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەدا، م��ی��ت��ۆدی  چۆنێتی 
)كوالیتەتیڤ( پیادەكراوە. ئەم توێژینەوەیە پشتی 
بەستووە بە شیكردنەوەی سەرچاوەكانی وەك 
رێكخراوە  راپۆرتی  وت��ار،  ب��اڵوك��راوە،  كتێب، 
ئینتەرنێ�ت  وێبسایتەكانی  نێودەوڵەتیەكان، 
هەندێک  ه��ەروەه��ا  گۆڤارەكان.  و  رۆژن��ام��ە   ،
دیمانەش ئەنجامدراوە بۆ بەهێزكردن و زیاتر 
بەزیندووكردنی توێژینەوەكە، چاوپێكەوتنەكان 
هەندێكیان رووبەرووبوونە، هەندێكی لەرێگەی 
لەرێگەی  تریشی  هەندێكی  ب���ووە،  ئیمەیل 
پەیوەندی تەلەفۆنی بووە. چاوپێكەتنەكان لەگەڵ 
مامۆستای  پەرلەمان،  ئەندام  سیاسەتمەدار، 



21داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

زانكۆ، شیكەرەوەی سیاسی، چاودێری سیاسی 
و رۆژنامەنووسانی كورد ئەنجامدراون. هەندێک 
لەو كەسانەی لەم توێژینەوەیەدا چاوپێكەوتنیان 
و  سیاسی  ئەزموونی  خاوەنی  ك��راوە،  لەگەڵ 
هەیە.  تیرۆریزم  بواری  لە  شارەزایی زۆریان 
چاوپێكەوتنەكان بە زمانی كوردی ئەنجامدراوە، 
دەنگەكانیان یان خودی تێكستی وەاڵمەكانیان 
سەر  نەخراوەتە  سانسۆرێك  هیچ  پارێزراوە. 
ئەو كەسانەی وەاڵمی ئێمەیان داوەتەوە، بەڵكو 
بە پێچەوانەوە بە ئارەزووی خۆیان وەاڵمیان 

داوەتەوە. 

5-1  كات و چوارچێوەی توێژینەوە:
برییتیە  توێژینەوەیە  ئەو  بابەتی سەرەكی 
سەرهەڵدانی  و  دروستبوون  هۆكارەكانی  لە 
داع���ش، ب���ەاڵم ه��ەم��وو ئ��ەو ه��ۆك��اران��ەی كە 
دەك���رێ ه��ۆك��اری دروس��ت��ب��وون��ی داع��ش بن 
ن��ەخ��راون��ە ب��ەرب��اس. ب��ەه��ۆی س��ن��وورداری 
چوارچێوەی توێژینەوەكە و بۆ ئەوەی بتوانن 
هەر  ل��ەس��ەر  ببەخشین  ت���ەواو  ووردەك����اری 
بژاردون  هەڵمان  ئێمە  هۆكارەكان  لە  یەكێك 
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یان ئێمە پێمان راستن، بۆیە جەختمان لەسەر 
ئەگەرنا  ك��ردۆت��ەوە،  ه��ۆك��ارەك��ان  لە  هەندێ 
رەنگە هۆكاری تریش هەبن كە دەكرێ وەك 
هاندانی  و  س��ەره��ەڵ��دان��ی  ب��ۆ  هۆكارگەلێك 
بكرێت.  بۆ  رەچ��اوی��ان  داع��ش  دروستبوونی 
لەرووی جوگرافیەوە، ئەم توێژینەوەیە زیاتر 
كردۆتەوە،  سوریا  و  عێراق  لەسەر  جەختی 
وەك دوو شوێن كە داعشی لێ لە دایكبووە 
و ئۆپەراسیۆن و چاالكیەكان لەو دوو شوێنە 
بەرباڵو و بەرچاوە. لەرووی رێزبەندیكردنی 
دیاریكراومان  كاتێكی  ئێمەی  رووداوەك���ان، 
هەڵبژاردووە تا باسی لێوە بكەین، ئەو كاتەش 
)ئەلتەوحید  رێكخراوی  دروستبوونی  لەگەڵ 
لەالیەن زەرقاویەوە دەستپێدەكات،  و جیهاد( 
كە دواتر خودی ئەو رێكخراوە دەبێتە قاعیدە 
تا  داع��ش،  رێكخراوی  بۆ  دوات��ر  و  عێراق  لە 

ناوەڕاستی ساڵی 2016.
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بەشی دووەم
الیەنی تیۆری: سەلەفی-جیهادی

1-2 پێشەكی:
ت����ون����دئ����اژۆی ئ��ی��س��الم��ی م����ۆدێ����رن و 
رێكخراوێكی توندڕەوی وەك داعش دەكرێت 
لەگەڵ دوو چەمكی ئیسالمی یەكانگیربكرێت، 
ئایدۆلۆژیا  لە  ئەوانیش سەلەفیەت و جیهادە. 
تیرۆرستیانە  گ��رووپ��ە  ئ��ەو  ك��ردەوەك��ان��ی  و 
ئاماژەكانی ئەو دوو چەمكە دەتوانرێ ببینرێت. 
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لەم بەشەدا، ئێمە جەخت دەكەینەسەر رێبازی 
و  رێبازێك  سەلەفی-جیهادی، كە چۆن وەك 
نێو  بەرچاوەكانی  و  دیار  كەسایەتیە  خودی 
ك��وری حەنبەل  ئ��ەم رەوت��ە وەك��و ئەحمەدی 
ق��س��ەك��ان��ی��ان��ەوە  ل��ەرێ��گ��ەی  ت��ەی��م��ی��ە  ئیبن  و 
ك���اری���گ���ەری���ان ه���ەب���ووە ل���ەس���ەر گ��رووپ��ە 
تیرۆرستیەكان. تیشك دەخەینەسەر سەرەتای 
دروستبوونی رەوتی سەلەفی-جیهادی و چۆن 
داعش.  گەیشتۆتە  تا  كردووە  دەستاودەستی 
و  پاساوهێنانەوە  بۆ  ئامرازێك  وەك  جیهاد 
توندوتیژەكانیان  ك��ردە  بەشەرعیەتكردنی 
ل����ەدژی دوژم��ن��ەك��ان��ی��ان ل���ەالی���ەن گ��رووپ��ە 
نیشاندەدەین  بەكارهاتووە.  تیرۆرستیەكان 
ئاخۆ جیهاد چیە؟ جۆرەكانی چین؟ هەروەها 
چەمكی جیهاد چۆن و بەچ شێوەیەك لەالیەن 
گفتوگۆی  موسڵمان  غەیرە  و  موسڵمان  زانا 
لەسەركراوە؟ یاخود دەپرسین كەی موسڵمان 
دەت���وان���ێ ج��ی��ه��اد ب��ەرپ��اب��ك��ەن؟ ی���ان ئ��ەگ��ەر 
موسڵمانان جیهادیان كرد، لەسەریانە بە چۆن 
شێوەیەك مامەڵە لەگەڵ دوژمنەكانیان بكەن؟

هەر لەم بەشەدا، كاریگەریەكانی وەهابیزم 
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دەخ���ەی���ن���ەڕوو، ه���ەروەه���ا ب��اس��ی ئ��ی��خ��وان 
موسلمین و لێدوانی سەركردەكانیان دەكەین 
ئاخۆ بە چ شێوەیەك هانی تاكی موسڵمانیان 
كافران  لەدژی  جیهادبكەن  بەشداری  تا  داوە 
و خەڵكانی رۆژئاوا. لەمەش زیاتر، باسمان لە 
دامەزراندنی رێكخراوی مەكتەب ئەلخەدەماتی 
عەبدوڵاڵ عەززام كردووە، هەروەها قاعیدەكەی 
بن الدن و چۆن ئەو رێكخراوە تیرۆرستیانە 
توانیوویانە ئاوەزی تاكی موسڵمان و كەسانی 
بیانی غەیرە عەرەب  بەالی خۆیانەوە رابكێشن 

تا بەشداری جیهاد بكەن.

2 -2 رێبازی سەلەفی-جیهادیزم:
دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام ناسراو 
بە داعش دەكرێت یەكانگیربكرێت لەگەڵ رێبازی 
بزانین  پێویستە  سەرەتا،  سەلەفی-جیهادی. 
ئایدیەكانی  و  فیچەر  چۆن  و  چیە  سەلەفیزم 
ئایدۆلۆژیا  لەنێو  هەیە  ئامادەییان  سەلەفیزم 
تیرۆرستیە.  رێكخراوە  ئ��ەو  ك��ردەوەك��ان��ی  و 
شارەزا  سكۆالرێكی  وەك  ئۆلیدۆرت  جاكوب 
لە  سیاسیەكان  ئیسالمیە  بزوتنەوە  لەسەر 
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مۆدێرن  ناوەراستی  رۆژه��ەاڵت��ی  پەیمانگای 
وەها پێناسەی سەلەفیزمی كردووە" سەلەفیزم 
ئاینێكی  سوننەیە،  دەقاودەقی  ئاینی  رێبازێكی 
یاسایی رۆژهەاڵتە كە لە ناوەكەیشی لە وشەی 
سەلەفی ساڵح )پێشینە باشەكان( وەرگرتووە. 
سەلەفی ساڵح ئاماژەیە بۆ سێ یەكەمین نەوەی 
موسڵمانان كە نوێنەرایەتی سەردەمێكی زێرینی 
قسەی  بەگوێرەی  ك��ردووە.  ئیسالمیان  ئاینی 
سەلەفیەكان بێ، ئەو سێ نەوەیە زۆر بەوورد 
لێهاتوویەوە چاودێری قسە و كردەوەكانی  و 
ئەو  چونكە  ك��ردووە،  ئیسالمیان  پێغەمبەری 
لەنزیكەوە  و  ناسیووە  پێغەمبەریان  خەڵكانە 

لەگەڵی بوونە." )ئۆلیدۆرت، 2015:7(   
زیاتری  وردەك��اری  نێو  بچینە  بەرلەوەی 
لە  پێویستە  سەلەفیزم،  تایبەتمەندیەكانی 
زاراوەی جیهادیش تێبگەین، چونكە جیهاد وەك 
تیرۆرستیەكانەوە  گرووپە  لەالیەن  چەمكێك 
بەكارهاتووە و لەالیەن چەندان زانای موسڵمان 
و غەیرە موسڵمان گفتوگۆی لەسەركراوە. لەم 
جیهانە مۆدێرنەدا، هەڵە تیگەیشتنێك هەیە لە 
لە زاراوەی جیهاد لەالیەن خودی موسڵمانان 
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لەنێو  جیهاد  موسڵمان.  غ��ەی��رە  كەسانی  و 
قورئانی  پێكراوە.  ئ��ام��اژەی  پیرۆز  قورئانی 
پیرۆز كە كتێبێكە بۆ پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( 
ئایەت   6336 و  114 سورەت  لە  نێردراوە، 
پێكهاتووە، "تیایدا 300 ئایەت بەڕوونی باس 
هاندانی  و  كوشتن،  جیهاد،  مەسەلەكانی  لە 
جیهادبكەن  بەشداری  تا  دەك��ات  موسڵمانان 
لە  یەكێك  لە   .")29  :2015 سدیق،  (ف��وئ��اد 

ئایەتەكانی قورئان هاتووە:
"س���ەرەت���ا ب��اوەڕه��ێ��ن��ان��ت��ان��ە ب��ە خ����ودا و 
تێكۆشنتانە  و  ه��ەوڵ  ئێنجا  پێغەمبەرەكەی، 
لەرێگەی خودا بە بەخشینی ماڵ و سامانتان، 
ماندووكردنی  )وات���ە:  خۆتان  بەخشینی  وە 
كردنیان  بەخت  تا  بیروهۆشتان،  و  جەستە 
چاكتر  كارەتان  ئەو  بێگومان  خ��وادا(  لەپێناو 
تێبگەن."   و  بزانن  ئەگەر  بۆتان  بەفڕەترە  و 

سورەتی الصف، ئایەتی 11.
یان لە ئایەتێكی تر، خودا داوا لە موسڵمانان 
دەكات بۆ ئەنجامدانی جیهاد، بەتایبەتی لەكاتی 
كۆچكردنی موسڵمانان لە مەككەوە بۆ مەدینە 
لەرێگەی  ئیسالم  باڵوكردنەوەی  و سەرەتای 
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ن��ەی��ارە غەیرە  ب��ە  ج��ەن��گ��ەوە )ف��ت��وح��ات( دژ 
گەورەترو  نێوبانگی  بەمەش،  موسڵمانەكان. 
بەخششی گەورە وەك دیاری بۆ جیهادكاران 

دانراوە. خودا لە قورئان دەفەرموێت:
)جەنگ  ئیمانداران  لە  دانیشتوون  "ئەوانەی 
)كوێر،  ناتەواون  كە  ئەوانەی  مەگەر  ناكەن(، 
جیهاد  ئ��ەوان��ەی  لەگەڵ  نەخۆش...هتد(  ش��ەڵ، 
و  بەماڵ  خ��وادا  پێناو  لە  دەك��ەن  تێكۆشان  و 
سامانیان خۆیان چوونیەك نین، بێگومان خوا 
بۆ  ب��ری��ارداوە  تایبەتی  پلەیەكی  رێ��ز  و  ف��ەزل 
تێكۆشەران بەماڵیان و خۆیان، بەسەر ئەوانەدا 
كە دانیشتوون و )فیداكاری ناكەن و گیان بەخت 
ناكەن(، خوای گەورە بەهەر دەستەیەكیان بەڵێنی 
چاك و بەنرخی داوە، بێگومان خوا فەزل و رێز 
چاداشتی گەورە پێ سنووری ئەو تێكۆشەرو 
ئەودانیشتووانەدا."  بەسەر  داوە  موجاهیدانەی 

سورەتی النساء، ئایەتی 95
قورئانی  كە  ئاماژەبكرێ  پێویستە  ب��ەاڵم 
پیرۆز جەختدەكاتەوە لەوەی لەچ بارودۆخێكدا 
بكەن،  جەنگ  موسڵمانەكان  غەیرە  ل��ەدژی 
بەگوێرەی  جەنگەش  و  جیهاد  ئەو  پێویستە 
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هەندێ مەرج و رێوشوێنی دیاریكراو و تایبەت 
لەمبارەوە  زەی��دی  م��ەن��زەر  ب��درێ��ت.  ئەنجام 
دەڵێت" سوپای موسڵمانان لەهیچ باردۆخێكدا 
نابێ ئافرەت، مناڵ، كەسانی بەتەمەن، سۆفی، 
جوتیاران و كۆیلەكان بكوژێت تەنیا لە كاتێك 
ئ��ەو خەڵكانە رووب��ەرووت��ان وەس��ت��ان و  كە 
جەنگان، تۆڵەكردنەوە لێیان دەبێ بەشێوەیەك 
تێكۆشانەی  ئەو  لەگەڵ  بێ  كە هاوسەنگ  بێ 
نابێ  ئاویەكانی  س��ەرچ��اوە  ئەنجامیدەدەن. 
ژەهراوی بكرێن، سەوزایی و موڵكەكانیان نابێ 
نەكا،  پێویست  تەواو  ئەگەر  خاپووربكرێت،  
بەكاریش  گەر  بەكاربێت،  لەدژیان  ئاگر  نابێ 
سنوورداربێ.  رێژەیەكی  بۆ  دەبێ  ئەوا  هات 
بەندیەكان  كوشتنی  و  هەتكردن  ئ���ازاردان، 
لەهیچ  ق��ەدەغ��ەك��راوە،  بارودۆخێكدا  لەگشت 
پاساو  وەك  رێگایانە  ئەو  نابێ  بارودۆخێك 

بەكاربێت." )مەنزەر زەیدی، 2009: 22(
و  خ(  )د.  ئیسالم  پێغەمبەری  ه��ەروەه��ا،   
ك��ردووە،  جیهادیان  ب��ەش��داری  جێنشینەكانی 
بێ  ئەنجامیانداوە  ئ��ەوان  جیهادەی  ئەو  ب��ەاڵم 
موحەمەد  ن��وور  ه��ەروەك  نەبووە.  سەروبەر 
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)د.خ(  پێغەمبەر  ئ��ام��اژەدەك��ات"  ل��ەم��ب��ارەی��ەوە 
سەركردەی جیهادەكان بووە، بەاڵم ئامۆژگاری 
س��ەرب��ازەك��ان��ی دەك����رد ك��ە ل��ە خ���وا بترسن، 
نە  بشكێنن  ئیسالم  یاساكانی  نە  نەكەن،  فێڵ 
ئەبوبەكری  تەنانەت  ب��ك��وژن.  كەمایەتیەكان 
جێنشینی، لەسااڵنی دواتر بەهەمان رێگا جیهادی 

دەكرد." )نوور موحەمەد، 1985، 390(
ل��ەم��ەش زی���ات���ر، م���ەن���زەر زەی����دی زی��ات��ر 
بەرانبەر  جیهاد  دەنووسێت"  و  رووندەكاتەوە 
رۆژئ��اوای��ان  زمانی  كە  ك��راوە  موسڵمنانانێك 
پۆشاكی  پ��ێ��ك��ردووە،  گفتوگۆان  و  زان��ی��ووە 
رۆژئاواییان پۆشیووە، یان ئەوانەی دابونەریتی 
رۆژئاوایان جێبەجێكردووە. ئەو جۆرە جیهادە 
بە جیهادی بەرگری ناوزەندكراوە." )زەیدی، 25( 
یان وەك ئەوەی نوور موحەمەد لە شوێنێكی تر 
دەنووسێت" لەنێو قورئان، چەندان ئایەت هەیە 
كە داوا دەكات جیهاد بكرێت دژی كەسانێك كە 
بێ باوەڕ و بت پەرستن، یان ئەو كەسانەی كە 
لەرێگەی ئەو باوەڕی هەیانە و ئەو كردەوانەی 
ئەنجامی دەدەن بۆ الوازكردنی ئیسالم. بەاڵم 
پاڵەپەستۆیەكی زۆر خراوەتەسەر موسڵمانان 
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كتێبە  لەدژی شوێنكەوتووانی  جیهاد  نابێ  كە 
و  مەسیحیەكان  )ج���وو،  بكرێت  پ��ی��رۆزەك��ان 
بت  هەیە(.  خ��ودا  بە  باوەڕیان  كە  سابیئەكان 
پەرستان بەخێرهاتنیان لێدەكرێ گەر بیانەوێ 
بێنە ناو ئیسالم. بەاڵم مەسیحی و جولەكەكان 
هەڵگەرانەوەو  لەبەردەستدایە،  بژاردەیان  دوو 
بوون بە ئیسالم، یان دەبوو جزیە بدەن، دواتر، 
رێگەیان  و  دەب���وون  پ��ارێ��زراو  شێوەیە  ب��ەو 
پێدرابوو پیادەی ئاینەكەی خۆیان بكەن.)نوور، 

)388-389
بەمانای  جیهاد  زارەوەی  عەرەبی،  لەزمانی 
"تێكۆشان" دێت، زانایە موسڵمانەكانیش جیاوازیان 
كردووە لەنێوان دوو جۆرەكەی جیهاد، یەكێكیان 
ناخ و  بە جیهادی  ئەمەیان  )جیهادی گەورە(یە، 
رۆح دادەنرێت كە موسڵمانان رادەستی فەرمانی 
خودا دەبن، گوناه ئەنجام نادەن و لەسەر رێگای 
راستەقینەی خودا بەردەوام دەبن. جۆرەكەی تر 
كە بە )جیهادی بچووك( ناوزەندەكرێت، بریتیە 
لەو جیهادەی كە موسڵمانان بە جەستەی خۆیان 
دەك��ەن  ئیسالم  ئاینی  پاراستنی  لە  ب��ەش��داری 

)جۆن، 2001: 7(. 
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سەرەڕای ئەمەش، بۆ تێگەیشتن لە جیهاد 
بزانین  پێویستە  لە شەڕی زەمەنی مۆدێرندا، 
ماندڤایل  پیتەر  ك���راوە.  پۆڵین  چ��ۆن  جیهاد 
كالسیكەكان  زان��ای��ە  ب��ە  ب��ەس��ت��ن  پ��ش��ت  ب��ە 
دابەشبوونی جۆرەكانی جیهاد رووندەكاتەوە 
كە  ئیسالم،  )خانەی  داراالس��الم  لە  كەبریتین 
تیایدا ئیسالم بااڵدەستە(، هەروەها دارالحرب 
بۆ  ئاماژەیە  یەكەم  ئ��ەوەی  جەنگ(.  )خانەی 
موسڵمانەكانەوە  لەالیەن  كە  جیهانەی  ئ��ەو 
دووەم��ی��ان  ئ��ەوی  دەك���رێ،  فەرمانڕەوایەتی 
موسڵمانەكانەوە  غ��ەی��رە  ل��ەالی��ەن  جیهانێكە 
جیهادیەكان  بۆیەش،  دەكرێت.  فەرمانڕەوایی 
بەشەرعیكردنی  بۆ  چەمكە  ئەو  هەوڵیانداوە 
ك����ردە ن��اب��ەج��ێ��ی��ەك��ان و پ��اراس��ت��ن��ی خ��اك��ە 
 :2007 )ماندڤایل،  بەكاربێنن.  پیرۆزەكانیان 

.)247-250
تۆماس لیپمان، بڕوای وایە زاراوەی جیهاد 
تیایدا  دێ��ت،  پیرۆز"  "ش��ەڕی  مانای  بە  زیاتر 
تەواوی دەرفەتەكان بەكاردێت لەرێگەی خودا 
بەرگریكردنە  ئەو  ئیسالم.  ئاینی  پاراستنی  و 
لەگەڵ  تێبكەوێت  شەڕی  هەندێجار  لەوانەیە 
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ملماڵنێی  شەڕو  هەندێكجاریش  ب��اوەڕان،  بێ 
تاكی   .)111  :2002 )لیپمان،  تێناكەوێت. 
جیهاد  ج��ۆر  بەچوار  ن��اچ��ارك��راوە  موسڵمان 
لە  بەشداریكردن  لە  بریتیە  كە  ئەنجامبدات 
بە  بە دەستەكان، و  بە زم��ان،  بە دڵ،  جیهاد 
شمشێر. لێرەدا تەنیا لە جۆری چوارەم ئاماژەیە 
بۆ تێكۆشان یان جیهادی سەربازی. قورئانی 
پیرۆز ناچاریان دەكات لە كاتی هەڵگیرساندنی 
ژیانیان  و  سامان  و  ماڵ  بە  جیهاد،  و  شەڕ 

بەشداری بكەن.) خەددوری، 1979: 57(. 
ل��ە الی��ەك��ی ت��ر گ���ەر ب��گ��ەرێ��ی��ن��ەوە س��ەر 
چەندان  ب��اوەڕ  وەك  سەلەفیزم  سەلەفیزم، 
سەلەفیەكان  و  هەیە  خ��ۆی  تایبەتدمەندی 
دەی���ان���ەوێ ئ���ەو ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ان��ە ل��ەژی��ان��ی 
رۆژانەیان پەیرەوبكەن. سەلەفیەكان بەزۆری 
دواك��ەوت��ووی  كە  نیشانبدەن  وا  ه��ەوڵ��دەدەن 
پێغەمبەر( ك��ردەوەك��ان��ی  و  )قسە  سوننەت 
رەتدەكەنەوە،  بیدعەیەك  جۆرە  هەموو  و  ن 
دادەنێن.  بیدعە  بە  داهێنانێك  هەموو  ئ��ەوان 
سەلەفیەكان لە پەرستندا تەنیا خودا دەپەرستن 
وپشتی پێ دەبەستن، پەرستنی هەر شتێكی تر 
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قەدەغەكراوە. یاسر قازی وەك وەك زانایەكی 
"س��ەل��ەف��ی��ەك��ان  دەڵ��ێ��ت  ئیسالمی-ئەمریكی 
خودا  تەنیا  لەوەی  تاكیددەكەنەوە  بەتەواوی 
شتێكیش  هەموو  بپەرسترێ،  ئ��ەوەی  مافی 
رەت��ی��دەك��ەن��ەوە.  خ���ودا،  هاوبەشی  ببێتە  ك��ە 
بین  )التوفیق  تێكەڵی  ك��رداری  هەندێ  لێرەدا، 
ئەنجامیدەدەن  هەندێ سۆفی  كە  المعتقدات(  
وەكو )رێزگرتن و تەقدیسكردنی زۆر كەسانی 
چ��اك، ی��ان پ��اڕان��ەوە ل��ەك��ەس��ان��ێ��ك..( ئەمانە 
بەنەفرەت دەكەن و رەتیدەكەنەوە."  هەمووی 

)یاسر قازی، 2014: 2(.
و  باشترین  وەك  خ��ۆی��ان  سەلەفیەكان 
دەبینن.  كەسەكان  نێو  چینی  پارێزراوترین 
عەبدولحەمید ئەلئەنساری وەك پرۆفیسۆرێك 
لە كۆلێژی یاسای ئیسالمی لە زانكۆی قەتەر، 
سەلەفیەكان  تایبەتمەندیەكانی  ل��ە  زۆرێ���ك 
دەژمێرێت و دەنووسێت" سەلەفیەكان پشتیان 
)د.خ(  پێغەمبەر  فەرموودەیەكی  بە  بەستووە 
دەكات  مۆسڵمانان  دابەشبوونی  لە  باسی  كە 
چین  ی��ەك  تەنیا  تیایدا  چین،   73 س��ەر  ب��ۆ 
دەچێ بۆ بەهەشت. سەلەفیەكان خۆیان لەنێو 
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 .)2015 )ئەنساری،  دەدۆزن��ەوە.  چینەدا  ئەو 
پیادەكردنی  لەسەر  زۆر جەخت  سەلەفیەكان 
س��زادان  جێبەجێكردنی  و  ئیسالم  یاساكانی 
بە شەریعەتی  ب��اوەڕی��ان  ئ��ەوان  دەك��ەن��ەوە. 
لەبارەیانەوە  زیاتر  ئەنساری  هەیە.  ئیسالم 
شەریعەت  ح��ەزدەك��ەن  سەلەفیەكان  دەڵێت" 
جێبەجێبكەن وەكو: بەردبارانكردنی زیناكاران، 
ئەوانەی  ئەشكەنجەدانی  و  دز  بڕینی  دەست 
بەردەوام ماددە كحولیەكان دەخۆنەوە. ئەوان 
دەكەن،  ئیسالمی  رژێمێكی  هەموو  پشتگیری 
ب��ا گ��ەن��دەڵ، سەركوتكەر و  ئ��ەو رژێ��م��ە  ج��ا 

دیكتاتۆریش بێ." )ئەنساری،2015 (.
ك��وی��ن��ت��ان وی��ك��ت��ۆرۆوی��ك��س، دەرب�����ارەی 
روانینی سەلەفیەكان لەسەر مەسەلەی جیهاد 
پێنج  هاوشێوەی  سەلەفیەكان  دەنووسێت" 
پایەكەی تری ئیسالم دەڕواننە جیهاد. ئەوان 
و  بانگدەكەن  كافر  بە  تر  موسڵمانی  هەندێ 
زەبروزەنگ لەدژیان بەكاردێنن. ئەوان لەگەڵ 
خۆكوژیەكانن."  ئۆپەراسیۆنە  بەكارهێنانی 
كوینتانی  قسەیەی  ئ��ەم  م��وغ��ەدەم  )عەساف 

وەرگرتووە، 18(
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ئەحمەدی  سەلەفیزم:  ڕەگوڕیشەی   2-3
كوڕی حەنبەل و ئیبن تەیمییە:

بەگوێرەی قسەی زۆربەی مێژوونووسان 
بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  سەلەفیزم  س��ەرەت��ای  بێت، 
780-( حەنبەل  كوڕی  ئەحمەدی  سەردەمی 
855(. )ئامێد سلێمان، 2014: 5-4(. ئەحمەد 
بەناودەنگ  ئایینزانێكی  و  زانا  كوڕی حەنبەل 
ب�����ووە. ئ���ەو دام���ەزرێ���ن���ەری ق��وت��اب��خ��ان��ەی 
)حەنبەلی(ە.  بە  ناسراو  ئیسالم  شەریعەتی 
لە  بوو  یەكێك  ئەو  ئاینزانە سوننەكان،  لەنێو 
كەسە هەرە باوەڕپێكراوەكان، نازناوی "شیخ  
 .)51 حەنبەل،  )ئیبن  پێبەخشراوە.  ئیسالم"ی 
كە  تر  مەزهەبەكەی  ئەودا، سێ  لەسەردەمی 
بریتین لە )حەنەفی، مالیكی، شافعی( بوونیان 
بۆچی  ئ��ەوەی��ە  پرسیارەكە  ب��ەاڵم  ه��ەب��ووە، 
حەنبەل  ك��وڕی  ئەحمەدی  لەگەڵ  سەلەفیزم 
پێویستە  ئەمە،  وەاڵم��ی  بۆ  پێدەكات؟  دەست 
ملمالنێیە  لە  و  سەردەمە  ئەو  بۆ  بگەرێنەوە 

ئایدۆلۆژی و هزریی ئەو كاتە تێبگەین.
ئامێد سلێمان وەك توێژەرێكی ئیسالمی-
كوردی دەنووسێت" لەسەردەمی ئیبن حەنبەل 
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ل��ەدەرەوەی  شوێن  چەندان  گەیشتە  ئیسالم 
بە  فتوحاتەوە  لەرێگەی  ع��ەرەب��ی  ك��ەن��داوی 
ئیسالم،  ئاینی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  مەبەستی 
نوێی  كلتوری  بە  تێكەڵدەبێ  ئیسالم  بۆیەش  
ن��ەت��ەوەی  چ��ەن��دان  و  میسر  هیندی،  ف���ارس، 
غ��ەی��رە م��وس��ڵ��م��ان. ب���ارودۆخ���ی ئ���ەو كاتە 
لە  تێڕامان  و  تێفكرین  بۆ  لەبار  زەمینەیەكی 
چەندان بابەتی ئاینی دێنێتە كایەوە، بەتایبەتی 
دروستكراوە  قورئان  ئایا  وەك��و:  بابەتەكانی 
و نوێیە )خلق القران(؟ ئەم بیرۆكەیە لەالیەن 
پەرەی  و  سەند  تەشەنەی  موعتەزیلەكانەوە 
قورئان  بڕوایانوابوو  موعتەزیلەكان  پێدرا. 
و  بیست  لەمیانەی  بەڵكو  دروس��ت��ك��راون��ی��ە، 
لەالیەن  پێغەمبەرایەتی  ئەركی  ساڵەی  سێ 
تر،  بەواتایەكی  رەوان���ەك���راوە.  ب��ۆی  خ��واوە 
بەڵكو  ن��ەك��ردووە،  قورئان خەلق  خ��ودا  وات��ە 
لە  رووداوەك��ان  بەگوێرەی  ئایەتەكانی  خودا 
رەوانە  )د.خ(  ئیسالم  پێغەمبەری  سەردەمی 
خەلیفەی  ل��ەس��ەردەم��ی  بابەتە  ئ��ەم  ك���راوە. 
ع��ەب��اس��ی��ەك��ان، ئ��ەل��م��وئ��م��ی��ن، س��ەری��ه��ەڵ��دا. 
پەیرەوكردنی  لەسەر  سووربوو  ئەلموئمین 
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ئەو بیرۆكەیەی موعتەزیلەكان بەوەی قورئان 
ئیبن  ب��ەاڵم  دروس��ت��ك��راوە.  بەڵكو  نیە،  ك��ۆن 
سوننەكان،  س��ەرك��ردەی��ەك��ی  وەك  حەنبەل، 
لەدژیان وەستا و خۆیشی بڕوای وابوو قورئان 
نوسراوە  ئەزەلەوە  لە  بەڵكو  دروستكراونیە، 
 :2014 سلێمان،  )ئ��ام��ێ��د  ه��ەی��ە.  ب��وون��ی  و 
5-4(. لە سەردەمی ئیبن حەنبەل، گفتوگۆ و 
ملمالنێی لەسەر چەندان بابەتی ئاینی بوونی 
بەتایبەتی تێگەیشتن و تەفسیركردنی  هەبوو، 
هاوچەرخەكان  رووداوە  بەگوێرەی  قورئان 
بەگوێرەی  قورئان  كۆنتێكستی  وەرگێرانی  و 
حەنبەل  ئیبن  )ئیجتیهاد(.بەاڵم  رووداوەك���ان 
ئەو جۆرە بیركردنەوانەی رەتدەكردەوە و بە 
بیدعەی دەزانی لەنێو ئاینی ئیسالمدا. )ئامێد، 
گشت  سەلەفیزم  وادەردەكەوێت  كەواتە،   .)5
سەرەتای  رەتدەكەنەوە،  )بیدعە(  نوێكاریەك 
ئەو رێبازەش لەسەردەمی ئیبن حەنبەل شوێن 

پێی خۆی دۆزیەوە و زامنتریكرد. 
ل���ەس���ەردەم���ی ش��ان��ش��ی��ن��ی ع��ەب��اس��ی و 
ئەلمتەوەكیل،  بەتایبەتی خەلیفە  خەلیفەكانیان، 
ئەو كەسەی كە مانیفێستێكی راگەیاندبوو بۆ 
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ملمالنێكردنی  بۆ  رێكخستنەوەی سەلەفیەكان 
موعتەزیلەكان. لەو مانیفێستەی ئەلموتەوەكیل، 
وەكو،  كرابۆوە  خالێك  چەند  لەسەر  جەخت 
یەكەم: دروستكردنی پەیوەندیەكی باش لەگەڵ 
ئەهلی حەدیس )سەلەفیەكان( و پالنگێری بكەن 
موعتەزیلەكان،  بەتایبەتی  تر  ئەوانی  لەگەڵ 
و  قورئان  تەفسیركردنی  بۆ  مەودایەك  هیچ 
حەدیسەكانی پێغەمبەر نەهێڵنەوە بە فۆرمێكی 
بارودۆخەكان  رەوشی  بەگوێرەی  یان  نوێدا 
)ئیجتیهاد(. دووەم: ملمالنێ و كێبركێی شیعە 
عەلەویەكان بكەن، تۆمەتباری دەكردن بەوەی 
بیدعە دەئافرێنن و مەزارگە و گۆڕ دەپەرستن. 
كوڕی  حوسێن  مەزارگەی  تەنانەت  ناوبراو 
كە  ئ��اش��ك��رای��ە  وەك  خ���اپ���وورك���رد،  ع��ەل��ی 
ئیسالم  چوارەمی  خەلیفەی  ك��وڕی  حوسێن 
و یەك لە ئیمامەكانی شیعەكان بوو. سێیەم: 
هەبوو  زۆری  كینەیەكی  و  رق  ئەلمتەوەكیل 
جووەكان(،  و  )مەسیحی  زیممە  ئەهلی  دژی 
ئەو ناچاری كردبوون كە دەبێ جلوبەرگێكی 
تایبەت لەبەربكەن بۆ ئەوەی لەنێو موسڵمانان 
بناسرێنەوە. چوارەم: كەنیسەكانی تێكشكاند و 



هاوكار عەبدوڵاڵ 40

قەبرستانەكانی لێ تەختكردن. پێنجەم: ئەهلی 
بگێڕن،  ئاینیەكانیان  بۆنە  نەبوو  بۆیان  زیممە 
بگرن،  ب��ەدەس��ت��ەوە  ج��اچ  دابگیرسێنن،  م��ۆم 
تەنانەت بۆیان نەبوو سواری ئەسپەكانیان بن. 
)موحسین ئەدیب، 2015: 66-62(. )خوێنەر 
دەتوانێ هەمان ئەو كردەوانە ببینێ كە داعش 
لە موسڵ ئەنجامیداوە لە ساڵی 2014دا، بۆ 

زیاتر بڕوانە بەشی سێیەم(.
ل��ەك��ات��ێ ئ��ی��ب��ن ح��ەن��ب��ەل ك���اری���دەك���رد بۆ 
رێكخستنەوە و یەكرێزی موسڵمانان، زانایەكی 
ت���ری ئ��ی��س��الم ب���ەدەردەك���ەوێ���ت و خ���اوەن 
ئەوكەسە  بوو،  خۆی  دیاركراوی  روانینێكی 
1263-  ( تەیمیە  ئیبن  ب���وو.  تەیمیە  ئیبن 
1328( لەشوێنی ئێستای توركیا لەدایكبووە. 
لەسەردەمی هێرشەكەی مەغۆلەكان )-1294
ناوچەكانیان  دیمەشق،  بۆ  دەچ��ێ   ،  )1303

لەالیەن مەغۆلەكانەوە داگیركرابوو.
یەكریزی  ت��ەی��م��ی��ەدا،  ئیبن  ل��ەس��ەردەم��ی 
م��وس��ڵ��م��ان��ان ل��ەژێ��ر م��ەت��رس��ی��ب��وو ب��ەه��ۆی 
پیرۆزەوە  خاكی  لە  خاچپەرستان  هەرەشەی 
داگ��ی��رك��اری��ان  موسڵمانەكانیش  م��ەغ��ۆڵ��ە  و 
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ئ��ەن��ج��ام��داب��وو، ب��ەغ��دای��ان ت��ااڵن��ك��ردب��وو و 
بۆ  بۆیە،  هێنابوو.  خەالقەت  بە  كۆتایشیان 
موسڵمانان،  ن��ێ��و  ی��ەك��ری��زی  ب��ەه��ێ��زك��ردن��ی 
پیاوچاكان،  تەقدیسكردنی  وتی"  تەیمیە  ئیبن 
وەك  م��ەزارگ��ەك��ان  س��ەر  بۆ  حاجی  چوونی 
بلین، 2007:  و  )چالیاند  وای��ە."  پەرستی  بت 
)ماری  ئەوەی  هاوشێوەی  یان   .)379-280
تەیمیەی  ئیبن  ف��ەت��وای��ەك��ی  وەه���ا  ه��اب��ێ��ك( 
مەغۆلەكان  پادشای  دەڵێت"  و  گ��ێ��راوەت��ەوە 
ئەو  بەاڵم  ئیسالم،   بۆ  ئاینی خۆی گۆڕیبوو 
لەگەڵ چەند سەركردەیەكی مەغۆڵی –ئیسالم 
هێشتا بەردەوامبوون لەسەر دابونەریتەكانیان 
نەدەكرد،  ئیسالمیان  شەریعەتی  پەیڕەوی  و 
موسڵمانان  وەك  ئ��ەوان��ە  چ��ون��ك��ە  ك��ەوات��ە 
رەفتارناكەن و الیانداوە لە یاساكانی قورئان، 
بۆیە جیهاد بەرانبەر كارێكی پێویستە." )ماری 
مەددیب،  عەبدولوەهاب   .)19  :2006 هابێك، 
بە  گرنگی  زیارتر  تەیمیە  ئیبن  وای��ە  ب��ڕوای 
جیهاد داوە و هاوشێوەی پایەكانی تر ئیسالم 
دەنووسێت"  عەبدولوەهاب  كردووە.  گەورەی 
ئیبن تەیمیە وایكردووە جیهاد ببێتە شەڕێكی 
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پیرۆز، هاوشێوەی ئەو گرنگیەی لە نوێژكردن 
ب��ۆ جیهادیش  روان��ی��ن��ی��ش��ی  ه��ەم��ان��ی  ه��ەی��ە، 
هەبوو. ئیبن تەیمیە پێیوابوو جیهاد بریتیە لە 
رادەستیبوونێكی راستەقینە بۆ خودا، بە پێدانی 
تەواوی توانا سەربازی و ماددیەكان، ئیسالم 
دەتوانێ ستراكتۆری ئاینی خۆی بنیات بنێ." 

)عەبدولوەهاب مەددیب، 2003: 45-48(.
یەكالیكەرەوە  و  رژد  زۆر  تەیمیە  ئیبن 
موسڵمانانی  ئەو  جیهاد.  بابەتی  لەسەر  بوو 
ناچاركردووە بە ئەنجامدانی جیهاد. هەربۆیە، 
ئیبن  بەقووڵی،  قورئان  دیراسەكردنی  دوای 
غەیرە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  دەرب��ارەی  تەیمیە 
موسڵمانانەی  ئ��ەو  ت��ەن��ان��ەن  و  موسڵمانان 
ب���ەش���داری ج��ی��ه��اد ن��اك��ەن، دەڵ��ێ��ت" ئ��ەرك��ی 
بێ  گومڕا،  دژی  نیە  ئ��ەوە  ه��ەر  موسڵمانان 
باوەڕ، دووڕووەكان، گوناهباران و مەسیحی 
هەموو  تا  بجەنگن  ب��اوەڕەك��ان  بێ  ج��ووە  و 
دەبێ  بەڵكو  دەك��ەن،  خ��ودا  لە  روو  ئاینەكان 
خۆیان  كە  بجەنگ  موسڵمانانەش  ئەو  دژی 
دەدزنەوە لە بەشداریكردن لە جیهاد." )ماری 

هابێك، 26-29(.
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4-2 وەهابیزم و موحەمەد عەبدولوەهاب:
سەلەفیزم جارێكی تر لە فۆرمێكی نوێ و 
بەدەردەكەوێتەوە.  نوێ  لەژێر سەركردەیەكی 
شوێنی  ل��ە  ت��ر  كەسایەتیەكی  ئ��ەم��ج��ارەی��ان، 
ئ��ێ��س��ت��ای س��ع��ودی��ەی ع���ەرەب���ی و ن��زی��ك بە 
تەیمیە،  ئیبن  دەرك��ەوت��ن��ی  دوای  س��اڵ   500
سەرهەڵدەدا. ئەوكەسە موحەمەد عەبدولوەهابە 
ك���ە ه����ەوڵ����دەدا ب���زوت���ن���ەوەی س��ەل��ەف��ی��ەت 
ببوژێنێتەوە. ئەو رێبازێك بە ناوی )وەهابیزم( 
 .)83 ئ��ەدی��ب،  )موحسین  پ��ێ��دەك��ات.  گ��ەش��ە 
وەهابیزم: بزوتنەوەیەكە ناوەكەی لە موحەمەد 
داوادەك��ات  كە  وەرگ��ی��راوە،  عەبدولوەهابەوە 
ئیسالم پاكبكرێتەوە لەهەر بیدعە و كردەوەیەك 
كە پێغەمبەر و هاوەڵەكانی لەژیانی رۆژانەیان 
 .)1-2  :2006 )بالنكارد،  ن��ەداوە."  ئەنجامیان 
لە   1703 ساڵی  لە  عەبدولوەهاب  موحەمەد 
قورئانی  لەدایكبووە.  ریازی سعودیە  باكوری 
فیقهی  بابەتی  چ��ەن��دان  و  ك���ردووە  ئ��ەزب��ەر 
ئیسالمی خوێندووە. )شاكر رەزا، 2012: 37(. 
عەبدولوەهاب كاریگەری كتێبەكانی ئیبن تەیمیە 
لەسەردەبێت.  جەوزی(  )ئیبن  قوتابیەكەی  و  
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كاتێ دەستدەكا بە هەڵمەتێك بۆ باڵوكردنەوەی 
لەالیەن  عەرەبیەكان  واڵت��ە  ئایدۆلۆژیاكەی، 
ت��ورك��ە ع��وس��م��ان��ی��ەك��ان��ەوە ف���ەرم���ان���ڕەوای 
بنەماڵەی  لەگەڵ   ،1745 ساڵی  لە  دەك���ران. 
ئال سعود )لەو كاتەدا بنەماڵەی فەرمانڕەوای 
بۆیە  رێكەوتنێك،  دەگ��ات��ە  ب���وون(  سعودیە 
م��ەح��ەم��ەد ع��ەب��دول��وەه��اب و ب��ن��ەم��اڵ��ەی ئال 
سعود دەسەاڵتە ئاینی و سیاسیەكان لەنێوان 
خۆیاندا دابەشدەكەن. )موحسین ئەدیب، 83(. 
عەبدولوەهاب، لە فۆرمێكی نوێ و ئاسانتر باس 
لە سەلەفیزم دەكات. ئەو توانی بڕوا بەچەندان 
لە سعودیەكان و چەندان عەرەبی تر بهێنێت تا 
دوای رێبازەكەی بكەون، بەكەسایەتی خۆیشی 
شارەكانی  لە  كەس  چەندان  سەرنجی  توانی 
بەسرە،  ئەسفەهان،  ب��ەغ��دا،  مەدینە،  مەككە، 
هەمەدان و قوم بەالی خۆیدا رابكێشێت. )ئامێد 

سلێمان، 10(. 
ب��ەو پێیەی  رێ��ب��ازەك��ەی ع��ەب��دول��وەه��اب 
جەختی لەسەر سێ الیەن كردبۆوە دەكرێ بەو 
یەكتاپەرستی،  یەكەم:  وەسفبكرێت،  شێوەیە 
عەبدولوەهاب دەیوت یەك خودا هەیە و نابێ 
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هاوبەشی  لەگەڵی  شتێكی  هیچ  پەرستندا  لە 
پشت  پێویستە  موسڵمانانیش  پ��ێ��ب��ك��رێ��ت. 
ببەستن بە قورئان و حەدیسەكانی پێغەمبەر 
شەرعی  جیهادێكی  جاردانی  دووەم:  )د.خ(. 
سێیەم:  یەكتاپەرستی.  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 
ئیجتیهاد، ئەو ئیجتیهادی قبوڵبوو، بەاڵم ئەگەر 
حەدیسەكانی  و  قورئان  لەگەڵ  نەبووایە  دژ 

پێغەمبەر )د.خ(. )شاكر رەزا، 37(.
توندبوو  زۆر  ع��ەب��دول��وەه��اب  موحەمەد 
لە  ت��ر.  ئاینەكانی  شوێنكەوتووی  ب��ەران��ب��ەر 
پێیوایە  ع��ەب��دول��وەه��اب  خ��ۆی��دا،  كتێبەكەی 
ئەوانەی شوێنكەوتووی ئاینەكانی مەسیحیەت 
و جوولەكەن، هاوشێوەی جادووگەرەكانن كە 
بڕوایان بە پەرستنی شەیتان هەیە. سزای ئەو 
كەسانەش لێدانە لە ملیان بە شمشێر. ئەو دوو 
ئاینە وایانكردووە گۆرستانەكان ببێتە شوێنی 
ئ��اگ��اداردەك��ات��ەوە  موسڵمانانیش  پ��ەرس��ت��ن، 
ك��ە خ��ۆی��ان ل��ەو نەریتە خ��راپ��ە دوورب��گ��رن.

)عەبدولوەهاب، 1996: 97(.  
توندڕەوی  عەبدولوهاب،  موحەمەد  دوای 
بێدەنگی  ب��ە  زۆر  م��اوەی��ەك��ی  ب��ۆ  ئیسالمی 
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بەزیندووی  هەر  ئایدۆلۆژیاكە  بەاڵم  مایەوە، 
دەم���ێ���ن���ێ���ت���ەوە. ه�������ەروەك م�����اری ه��اب��ێ��ك 
نۆزدە  س��ەدەی  كۆتای  لە  روونیكردۆتەوە" 
ژم��ارەی��ەك  بیستەم،  س���ەدەی  س��ەرەت��ای  و 
ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای  وای��ك��رد  جیهانی  رووداوی 
توندڕەوی ئیسالمی دووبارە سەرهەڵبداتەوە، 
ی��ەك ل��ەو رووداوان�����ە داگ��ی��رك��ردن��ی میسر 
ب���وو ل��ەالی��ەن ن��اپ��ل��ی��ۆن پ��ۆن��اپ��ێ��رت��ەوە ب��وو.
رۆژئاوایی  دەسەاڵتێكی  یەكەمجاربوو  ئەوە 
ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی واڵت��ێ��ك ب��ك��ات ك��ە دڵ���ی خاكی 
جیهانی  ج��ەن��گ��ی  دوای  ب���وو.  ع��ەرەب��ەك��ان 
ی��ەك��ەم��ی��ش، زۆرب�����ەی خ��اك��ی م��وس��ڵ��م��ان��ان 
دەكەوێتە ژێر دەستی فەرماندارانی ئەوروپی. 
ئ��ەم��ە وادەك�����ات چ��ل و ی���ەك داگ��ی��رك��اری 
رۆژئاوایی لە جیهانی ئیسالمیدا رووبدات كە 
هاوكات بوو لەگەڵ كەمبوونەوەی كاریگەری 
رووداوان���ە،  هەموو  ئ��ەو  لەنێو  موسڵمانان. 
دوو سەركردەی ئیسالمی دژ بە هەژموونی 
)حەسەن  ئەوانیش  دەوەستنەوە،  رۆژئاوایی 

بەننا و سەید قوتب(ن. )هابێك، 26-29(. 
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5-2  ئیخوان موسلیمین:
حەسەن بەننا و سەید قوتب:

ئیخوان موسلیمین لە ساڵی 1928 لەالیەن 
لە  بەننا  حەسەن  دام���ەزراوە.  بەننا  حەسەن 
ئامانجی  لەدایكبووە.  میسر  لە   1906 ساڵی 
ئەو رێكخراوەی بریتیبوو لە گەڕانەوەی ئاینی 
ئیسالم بۆ فەرمانڕەوایكردن و تێكەڵ بە ژیانی 
بەننا،  )حەسەن  بێتەوە.  ناوچەكە  تاكەكانی 

.)2 :1995
ئایدۆلۆژیای حەسەن بەننا بۆ دامەزراندنی 
خەالفەتێكی ئیسالمی خاڵی سەرەكی ئەنجێندای 
لەڕوانینی  بوو.  رێكخراوەكەی  دامەزراندنی 
ئەودا، ئیسالم تاكە رێگای چارەسەر بوو بۆ 
كێشە سیاسی، ئابووری و كلتوریەكانی میسر. 
)چیمە،2011: 28(. حەسەن بەننا بڕوایوابوو 
و  ن���ۆرم  تێكەڵكردنی  ب��ەه��ۆی  موسڵمانان 
دابونەریتەكانی  لەگەڵ  خۆیان  كلتورەكانی 
هاتوون،  سەرلێشێواوی  تووشی  رۆژئاوایی 
ئیسالمیش وەك تەنها رێگەی چارەسەر دەبینی 
بۆ ئەوەی ژیانێكی ئینسانیانەی راستەقینە بۆ 
حەسەن  پێیانوایە  وسفێیر  رۆیی  مرۆڤایەتی. 
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بەننا ئیخوان موسلیمینی بۆ هیچ مەبەستێكی 
سیاسی دانەمەزراندووە، بەڵكو كاریدەكرد بۆ 
گەراندنەوەی ئیسالم وەك رێبازێكی گشتگیر 
و تا پێگەی خۆی هەبێت. حەسەن بەننا دژی 
بوو،  رۆژئاوایی  و سیستەمێكی  بەها  هەموو 
جا سیاسی یان كۆمەاڵیەتی بووایە. )رۆی و 

سفێیر، 2007: 71(. 
حەسەن بەننا لە یەكێك لە قسەكانیدا، باس 
لەو مەترسی و هەرەشەیە دەكات كە لەرووی 
رۆشەنبیری و سایكۆلۆژیەوە دەسەاڵتدارانی 
بۆیە،  دەیهێنێت.  خۆیاندا  لەگەڵ  رۆژئ��اوای��ی 
ئەو پێیوایە هەڵگیرساندنی جیهاد لە میسر و 

ناوچەكەدا كارێكی پێویستە:
"بەشێوەیەكی گشتی، ئەركی ئێمە وەستانە 
كە  م��ۆدێ��رن��ەی  سارشتانیەتە  ئ��ەو  ل���ەدژی 
و  ماتریالیزم   گەلەكۆمەی  ل��ە  الف��او  وەك 
هاتووە.  بۆمان  گوناهكاریەكانەوە  خواستە 
ئ���ەم الف����اوە  ب��ۆت��ەه��ۆی دوورخ��س��ت��ن��ەوەی 
ن���ەت���ەوەی م��وس��ڵ��م��ان��ان ل��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی 
و  قورئانیەكان  رێنموویە   ، )د.خ(  پێغەمبەر 
قورئاندا  لەنێو  رێنیشاندەرەی  رووناكیە  ئەو 
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هەیە. عەلمانیەتی رۆژئاوا خۆی خزاندۆتە نێو 
جیهانی موسڵمانان و خەڵكەی لە رەگوریشەی 
قورئانی دوورخستۆتەوە، بۆیەش وایكردووە 
بۆ چەندان سەدە لە پێشكەوتن دوابكەون، لەم 
ب���ەردەوام دەب��ن تا ئەو كاتەی ئێمە  ك��ارەش 
زیاتر،  ل��ەوەش  وەدەردەن��ێ��ن.  لەخاكەكانمان 
ئێمە لەو خاڵەدا ناوەستین، ئەو هێزە شەیتانیە 
خ��اك��ەك��ان��ی خۆیان  راودەك���ەی���ن و رەوان����ی 
گرنگە  دڵ  وەك  ئ��ەو شوێنەی  دەك��ەی��ن��ەوە،  
ب��ەالی رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان��ەوە داگ��ی��ری دەكەین، 
بەسەریان،  دەبین  زاڵ  تا  دەكەین  ملمالنێیان 
ب��ەردەوام دەبین تا ئەو كاتەی هەموو دەنگە 
دەنگی  بە  دەبن  ئاشنا  جیهان   خەمبارەكانی 
ئیسالمی  ش��ەری��ع��ەت��ی  و  )د.خ(  پ��ێ��غ��ەم��ب��ەر 

باڵودەبێتەوە."
)ماری هابێك قسەی حەسەن بەننای وەرگرتووە، 

.)31-32 :2006

ئ���ی���خ���وان م��وس��ل��ی��م��ی��ن رەخ�����ن�����ەی ل��ە 
بەتایبەتی  دەگ���رت،  میسر  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ەت��ی 
ئ���ەوەی تێكەڵی ش���ەڕی ع���ەرەب و  ب��ەه��ۆی 
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ئەو  كە  پێشبینیكراوە  بۆیە  بووبوو.  ئیسرائیل 
ب��دەن.  ئەنجام  ك��ودەت��ا  هەوڵیانداوە  گ��رووپ��ە 
نەقراشی  دوات���ر، س��ەرۆك وەزی��ران��ی میسر، 
پاشا لەالیەن ئەندامێكی ئیخوان تیرۆردەكرێ. 
حەسەن بەننا دەڵێت ئیخوان لەگەڵ تیرۆر نیە 
ئەمەش،  لەگەڵ  ئیسالمە.  پێچەوانەی  ئەوە  و 
تیرۆركردنێكی  قوربانی  دەبێتە  بەننا  حەسەن 

تۆڵەسەندنەوە. )رۆی و سفێیر، 71(.
ت��ری  ئ��ەن��دام��ێ��ك��ی  ب��ەن��ن��ا،  دوای ح��ەس��ەن 
قوتبە. سەید  كە سەید  دەردەك��ەوێ��ت  ئیخوان 
عەرەبی  ئەدەبی  و  زمان  لە  بڕوانامەی  قوتب 
مامۆستای  وەك  ماوەیەك  بۆ  بەدەستهێناوە. 
و  سەرپەرشتیار  وەك  كاریكردووە.  عەرەبی 
پشكێنەر لە وەزارەتی پەروەردەش كاریكردووە. 
دواتر لە ساڵی 1940ەكان، دەبێتە بەرێوەبەری 

گشتی رۆشەنبیری. )سیمۆن، 2015(.
ژی��ان  ئەمریكا  ل��ە  ق��وت��ب دووس����اڵ  س��ەی��د 
خوێندنی  خ��ەری��ك��ی  ه���اوك���ات  دەب���ات���ەس���ەر، 
ماستەریشە لە بوارەكەی خۆی. دوای ئەو ماوەیە، 
كۆمەڵگا  عەلمانیەت  كە  ب���اوەڕەی  ئ��ەو  دەگاتە 
رۆژئاواییەكانی گەندەڵ و وێران كردووە. بۆیەش 



51داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

كاتێ دەگەرێتەوە میسر، دەچێتە نێو ریزەكانی 
ئیخوان موسلیمین و دەبێتە یەكێك لە سەركردە 
هەیە  كتێبێكی  چەند  قوتب  سەید  دیارەكانیان. 
تیایدا  كە  رێگا(یە،  )مەشخەڵی  گرنگترینیان  كە 
نووسیویەتی ئیسالم تووشی گەندەڵی هاتووە، 
ئەو شتانەش كە سەر بە ئیسالم نین، ئەوا وەك 

شەیتان وان.)جۆن، 2011: 8(. 
قوتب،  وسەید  بەننا  حەسەن  لەسەردەمی 
ئۆستن  ب��وو.  ئاڵوز  ت��ەواو  میسر  بارودۆخی 
كالین وەك شارەزایەك دەنووسێت" لەسااڵنی 
لە  پشتگیری  بوو  میسر واڵتێك  1920ەك��ان 
رادیكاڵیەكانی  روانینە  بۆیە  دەك��رد،  رۆژئ��اوا 
سەید قوتب بووەهۆی دروستبوونی ملمالنێ 
میسر.  رژێمی  و  ئیخوان  الیەنگرانی  لەنێوان 
لە  ئیخوان  ئەندامانی  لە  زۆرێك  دەرئەنجام، 
و سەدانیشیان  ئەشكەنجەدران  بەندیخانەكان 
بەندیخانەدا  لە  قوتب  كاتێ سەید  ك��وژرا.  لێ 
دەك���ردەوە.  كۆمەڵگا  و  ئاین  لە  بیری  ب��وو، 
ئەمە بووەهۆی ئەوەی بیر لە چەند چەمكێك 
ل��ەالی��ەن گ��رووپ��ە  ت��ا ئێستاش  ك��ە  ب��ك��ات��ەوە 
قوتب  سەید  ب��ەك��اردێ��ت.  تیرۆرستیەكانەوە 
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ڕێگا(،  )مەشخەڵی  كاریگەرەكەی  كتێبە  لە 
جیاوازی نێوان نیزامی ئیسالمی )نیزامێك كە 
بەتەواوی ئیسالم پەیرەو دەكا( لەگەڵ نیزانی 
جاهیلی )نیزامێك كە خالیە لە رێنمووی ئیسالم 
و پڕە لە بەربەریەت پێش هاتنی ئیسالم بوونی 

هەبووە(، دەكات. )ئۆستن، 2015(. 
ئیسالم  قوتب،  سەید  روانینی  بەگوێرەی 
ئەوانیش  دیاریدەكات،  كۆمەڵگا  جۆری  دوو 
جاهیلی.  كۆمەڵگای  و  ئیسالمی  كۆمەڵگای 
ل��ە ج���ۆری ی��ەك��ەم ه��ەم��وو ی��اس��ا و م��ۆراڵ��ە 
ئیسالمیەكان پەیرەودەكرێت، بەاڵم جۆرەكەی 
زیاتر  و  ئیسالم  ل��ە  الی���داوە  كۆمەڵگا  ت��ری 
دەكات  حوكمڕانی  تری  جۆرەكانی  تەمسیلی 
سوشیالیزم.  و  عەلمانی  دیموكراسی،  وەكو: 
لە  دوورن  كۆمەڵگایانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  هەموو 
رێنمووی خودا. ئەگەر هەر كۆمەڵگایەك جگە 
لە ئیسالم رێگەیەكی تر هەڵبژێرێت، ئەوا ئەو 
كۆمەڵگایە بێ ئاگایە و پێویستی بە چاكسازیە. 
ئیسالمیش تەنیا رێگەیە بۆ مرۆڤایەتی، هەموو 
كۆمەڵگا  ب��ۆ  جاهیلەت  ت��ر  سیستەمەكانی 

دەهێنن. )سەید قوتب، 2006: 67-73(.
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ئ��ەن��دری��ۆ م��اك��گ��ری��گ��ۆر، وەه����ا ل��ەس��ەر 
ئەو  تێگەیشتووە"  كتێیەكەی  و  قوتب  سەید 
موسڵمانانەی  س���ەرك���ردە  و  م��وس��ڵ��م��ان��ان 
ئەوا  ن��اك��ەن،  ئیسالم  شەریعەتی  پ��ەی��ڕەوی 
بۆیە  دەژی��ن،  جاهیلیەت  لە  و  ب���اوەڕن   بێ 
پێویستە.  ك��ارێ��ك��ی  ل���ەدژی���ان  وەس��ت��ان��ەوە 
گرووپە  یارمەتی  قسەیە  ج��ۆرە  ئ��ەو  بۆیە 
بەشەرعیەتكردنی  بۆ  دەدات  توندئاژۆكان 
ك���ردە ت��ون��دوت��ی��ژەك��ان��ی��ان و دروس��ت��ك��ردن��ی 
كۆمەڵكوژی زیاتر.  بەرانبەر خەڵكانی جیاواز.
ماكگریگۆر بە پشت بەستن بە تەفسیركردنی 
قورئان و حەدیسەكانی پێغەمبەر، موسڵمانان 
بۆیان نیە بە خەڵكانی تر بڵێن بێ باوەڕ)كافر(. 
ب��ەه��ەرح��اڵ، م��ەك��گ��ری��گ��ۆر ق��س��ەی��ەك��ی ت��ری 
فەرمانڕەوایە  دەڵ��ێ:  كاتێ  دێنێتەوە  قوتب 
گوناهبار  مۆدێرنەكان  موسڵمانە-عەلمانیە 
ل��ەدژی��ان  ب���اوەڕن، بۆیە وەس��ت��ان��ەوە  ب��ێ  و 
 .)2015 )مەكگریگۆر،  گ��ون��ج��اوە.  كارێكی 
بڕوای  قوتب  دەرب��ارەی رۆڵی جیهاد، سەید 
حاكمیەتی  سەپاندنی  م��ان��ای  جیهاد  وای���ە" 
پووچەڵكردنەوەی  و  زەوی  لەسەر  خودایە 
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جاهیلەكان  كۆمەڵگا  شەیتانیەكانە.  ه��ێ��زە 
جیهادیش  رەفتاردەكەن،  ئیسالم  پێچەوانەی 
ئ��ی��س��الم دوو  ی��اس��اك��ان��ی  ل��ە  ب��ەش��ێ��ك  وەك 
مافی  پاراستنی  ئەوانیش:  دەبەخشێت  مانا 
موسڵمانان و دامەزراندنی دەسەاڵتی خودایە 
لەهەموو جیهاندا.")سەید قوتب، 2006: -63
)شەریعەت،  چەمكەكانی  قوتب  87(.س��ەی��د 
و  هەڵدەكێشێت  تێك  جیهاد(  و  جاهیلیەت 
پێیوایە جیهاد لەدژی حكومەتە موسڵمانەكان 
)زۆردارەكان( و ئەو موسڵمانانەی كارناكەن 
راستەقینە،  ئیسالمێكی  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بۆ 
ب��درێ. ئەنجام  دەب��ێ  و  پێویستە  كارێكی 

)شوكری موستەقا، 2014(.
ئیسالمیە  گ���رووپ���ە  ك��ە  ب��زان��ی��ن  گ��رن��گ��ە 
قسەی  بە  بەستووە  پشتیان  توندئاژۆكان 
ئەوانیش  ئیسالمیەكان،  زانایە  ل��ەو  هەندێ 
وەكو: ئیبن تەیمیە، سەید قوتب و مەودودی. 
پیاوی  و  ب��اش  خەڵكی  كەسایەتیانە  ئ��ەو 
مەعریفە بوونە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوەی نیە 
لێگرتنەوە  رەخنە  سنووری  لەودیو  ئەوانە 
ب���ن. ئ��ەوەت��ا ئ��ەم��ی��ر ت��اه��ی��ری دەن��ووس��ێ��ت" 
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م�����ەودودی و س��ەی��د قوتب  ئ��ەع��الی  ئ��ەب��و 
ئ����ەوان تەنیا  ن���ەب���وون،  ب��ی��رم��ەن��دی ج���ددی 
پشت  كە  یەكگرتوو  ئایدۆلۆژیایەكی  دەتوانن 
دەقە  تەسكی  بەخوێندنەوەیەكی  ئەستوورە 
باوەڕەكانیان  پێشكەشبكەن.  ئیسالمیەكان، 
دەربارەی بەربەیەتی رۆژئاوا و بەهێزكردنی 
بن  رێ��ب��ازی  ل��ەالی��ەن  دووب���ارە  موسڵمانان، 
هەندێ  چونكە  پێكراوە،  ك��اری  الدنیزمەوە 
لەو دروشمانە وا نەخشەیان بۆ كێشراوە كە 
هانی توندڕەوەكان دەدات بۆ كوشتن.)مەنزەر 
بەكارهێناوە،  تاهیری  قسەیەی  ئەو  زەی��دی 

 .)29-30
دژی  پیالنگێری  بەتۆمەتی  قوتب  سەید 
بەرپرسانی میسر لە سێدارە دەدرێت. بەاڵم، 
لەسەر  كاریگەری  وشەكانی  دواتر  لەسااڵنی 
وەك  ئیسالمی  توندڕەوی  سەركردەگەلێكی 
ع��ەب��دوڵ��اڵ ع����ەززام، زەواه��ی��ری و ب��ن الدن 
عەلمانیەت  دژی  لەمانە  هەندێك  بەجێدێڵێت. 
جەنگیان  رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان  دەس���ەاڵت���دارە  و 

بەرپاكرد.
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خ���زم���ەت���گ���وزاری  ن��ووس��ی��ن��گ��ەی   2-6
موجاهیدەكان و رێكخراوی قاعیدە

عەبدوڵاڵ عەززام و بن الدن:
چ��ەن��دان   1979 س��اڵ��ی  رووداوەك�����ان�����ی 
لەو  یەكێك  پ��ێ��ب��وو.  جیهان  ب��ۆ  گ��ۆران��ك��اری 
بوو  ئەفغانستان  داگیركردنی  گۆرانكاریانەش 
رووداوە  ئ��ەم  سۆڤیەتەوە.  یەكێتی  ل��ەالی��ەن 
دووبارە هێزی بەخشیەوە توندڕەوی ئیسالمی. 
روون��ی��دەك��ات��ەوە"  كالڤێرت  ج��ۆن  ه����ەروەك 
الی��ەن  ل��ە  ئەفغانستان  داگ��ی��رك��ردن��ی  لەكاتی 
بەناوی  ئیسالمی  سەركردەیەكی  سۆڤیەتەوە، 
فەڵەستینە،  لەدایكبووی  كە  ع��ەززام  عەبدوڵاڵ 
یارمەتی  تا  لە موسڵمنانی جیهان دەكات  داوا 
بێنە  یان ئەوەتا  ئەفغانیەكان بكەن،  موجاهیدە 
ریزیان بۆ ئەنجامدانی ئەو جیهادە بەرگریكاریە 
پاراستنی برا و خوشكە موسڵمانەكانیان."  بۆ 

)كاڵڤێرت، 2010: 6(.
1959- سااڵنی  لەنێوان  ع��ەززام  عەبدوڵاڵ 
ئیسالمی  ش��ەری��ع��ەت��ی  دی��م��ەش��ق  ل��ە   1966
ساڵی،  هەژدە  دەگاتە  تەمەنی  كاتێ  دەخوێنێت. 
پەیوەندی بە ریزەكانی ئیخوان موسلیمین دەكات 
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و دەبێتە نوێنەریان لە زانكۆیەكی سوریا. دوای 
زانكۆی  لە  دكتۆرا  بڕوانامەی  بەدەستهێنانی 
دەبێتە  1973دا،  ساڵی  ل��ە  میسر  ئ��ەزه��ەری 
پرۆفیسۆر لە زانكۆیەكی ئوردن. دواتر، روودەكاتە 
سعودیە، لەوێ لە زانكۆی عەبدولعەزیز وانەبێژی 
دەكا، یەكێكیش لە قوتابیەكانی بن الدن دەبێت. 

)كیپێل، 2006: 144-145(. 
ئەفغانیەكان  موجاهیدە  لەنێوان  كاتێ شەڕ 
و سۆڤیەت بەردەوامە، هەریەك لە عەززام و 
بن الدن رازیدەبن بە دامەزراندنی رێكخراوێك 
ب����ەن����اوی ن��ووس��ی��ن��گ��ەی خ���زم���ەت���گ���وزاری 
المجاهیدین(.  خدمات  )مكتب  موجاهیدەكان 
ئەو  ئامانجی   .)80  :2007 سفێیر،  و  )رۆی 
رێ��ك��خ��راوە ه��اوش��ێ��وەی ئ���ەوەی )ج��اك��وارد( 
ب��ۆ داب��ی��ن��ك��ردن��ی شوێنی  روون��ی��ك��ردۆت��ەوە، 
دابینكردنی  هەروەها  پاكستان،  لە  حەوانەبوو 
لەوێوە  تا  ئەفغانستان،  لە  سەربازی  كەمپی 
ب��ت��وان��ن خۆیان  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ەك��ان  چ��ەك��دارە 
ناونووس بكەن، بچنە ریزی موجاهیدەكان و 
سۆڤیەتیش  سەربازانی  ل��ەدژی  بكەن،  مەشق 
ع��ەززام   .)59  :2002 )ج��اك��وارد،  بجەنگن. 
لەالیەن رادیكاڵە موسڵمان و رۆژئاواییەكانیش 
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وەك  هێگهامەر،  تۆماس  هاتووە.  ن��اوی  زۆر 
ئیسالمی،  ش��ۆرش��گ��ێ��ری��ەت��ی  ش���ارەزای���ەك���ی 
دەنووسێت" چاودێرە رۆژئاواییەكان عەززامیان 
بە باوكی خودایی جیهاد ناوزەندكردووە، بەاڵم 
توندئاژۆیە ئیسالمیەكان بە ئیمامی جیهاد ناوی 

دەهێنن." )هێگهامەر، 2008: 81(.
لە وتەكانی باسی جیهاد  لەیەكێك  عەززام 
هیچ  لەالیەك،  چەك  و  جیهاد  دەڵێت"  و  دەكا 
دایەلۆگ  و  كۆنفرانس  گفتوگۆ،  بە  پێویستیان 
خوانەناسن.  و  شەیتان  رۆژئ��اوا  خەڵكی  نیە. 
بریتیە  موسڵمانێك  هەر  ئەركی  سەرەكترین 
گەرانەوەی  و  ئەوخەڵكانە  ل��ەژی  جەنگان  لە 
رێگەی  لە  فەرمانڕەوایكردن  بۆ  ئیسالمەوە 
جیهادەوە." )مەكگریگۆر ئەو قسەیەی عەززامی 
وەرگرتووە، 2006: 32(.  عەززام دوو كتێبی 
، تیایدا باسی گرنكی جیهاد دەكات  نوسیووە 
بەناوی  كتێبەكانی  نێودەوڵەتیدا.  مەیدانی  لە 
)بەرگریكردن لە خاكی موسڵمانان( و )پەیوەندی 
بكەن بە كارەڤانەكە(. لەهەردوو كتێبدا، عەززام 
بانگەشەدەكات كە جیهاد رێگایەكی بەرگریكردنە 
دژی بێ باوەڕان و هۆكارێكیشە بۆ تێگەیشتن 
 .)83 ئیسالمی.)هێگهامەر،  شۆرشگێریەتی  لە 
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و خوێن  بڕوایوابوو جیهاد  ع��ەززام  عەبدوڵاڵ 
تاكە رێگایە بۆ رزگاربوونی موسڵمانان لەژێر 
پاراستنی خاكی  و  رۆژئاواییەكان  فەرمانڕەوا 
رۆژئاواییەكان.  كاریگەری  لەژێر  مۆسڵمانانە 

هەروەك لە قسەیەكیدا دەڵێت:
نەتەوەیەك  مێژووی  كە  ئ��ەوان��ەن  "شەهید 
دەنووسن، چونكە مێژووی نەتەوەكان تەنیا بە 
ماندووبوون و خوێن رژان دەنووسرێتەوە. ئەوە 
تەنیا شەهیدەكان كە كۆشكی شكۆمەندی بنیات 
تەنیا  شكۆمەندی  كۆشكەكانی  چونكە  دەنێن، 
بەو كەللەسەر و پەالنە كە لە الشە جیادەبنەوە 
بنیاتدەنرێ. شەهید ئەو كەسانەن كە نایەڵن داری 
ئەو ئیسالمە سیس و وشك بێت، چونكە داری 
ئەو ئاینە تەنیا لەرێگەی خوێنەوە ئاو دەدرێت. 
شەهید كەسانی زیرەكن، چونكە توانیان رێگەی 
بە خودا گەیشتنیان دۆزیەوە، لەكاتێ كەسانی تر 
یان دڵتەنگ دەبن، یان ئەوەتا گاڵتە بەبیركردنەوەی 
شەهید دەكەن. شەهید تەنیا كەسن كە حەزیان 
تری  ژیانێكی  م��ەرگ  دوای  بۆیەش  مەرگە،  لە 
زیندوویان دەبێت." )عەساف مالیچ ئەو قسەیەی 

عەززامی وەرگرتووە، 2010: 3(.
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گ��رووپ��ە جیهادیانە  ئ��ەو  زی��ات��ر،  ل���ەوەش 
جەخت لەسەر جیهاد و كوشتن دەكەن. بۆیە، 
تایبەتمەندیەك هەیە كە لەنێو كردەوەكانی ئەو 
گرووپە توندئاژۆیانە ببینین ئەویش "خۆكۆژیە 
ل��ەرێ��گ��ەی ب���ۆم���ب���ەوە". ع��ەس��اف م��وغ��ەدەم 
یەكەمجار  كێ  ئ��ەوەی  بیرۆكەی  دەرب���ارەی 
دەست پێشخەری خۆكوشتن و مردن لەرێگەی 

خودای كرد، عەساف دەنووسێ:
بوو  بیرمەند  ی��ەك��ەم  ع���ەززام  "ع��ەب��دوڵ��اڵ 
وەك  خۆكوژی  و  شەهیدبوون  بیرۆكەی  كە 
فۆرمێكی ئەخالقی خستە مێشكی ئەندامەكانی 
تر،  لەهەركەسێكی  زی��ات��ر  ق��اع��ی��دە.  دوات���ری 
عەززام قەناعەتی بە جیهادیەكانی ئەفغانستان 
هێنا و پێیدەووتن كە ئەوانەی لەرێگەی خودا 
دەمرن، خەاڵتەكەیان چوونە بەهەشتە. عەززام 
وا تێگەیشتبوو كە شەهیدبوون هەر ئەوە نیە 
بدۆزیتەوە،  خۆكوژیدا  ئەركێكی  لە  خۆت  لە 
موسڵمانێكی  ه��ەر  ب��ۆ  م��ەرگ��ە  هێمای  بەڵكو 
پێكردووە.  دەس��ت  جیهادێكی  كە  راستەقینە 
ئەو  گوناحەكانی  شەهیدبوونە  ج���ۆرە  ئ��ەم 
بۆ  شكۆمەندی  و  پ��اك��دەك��ات��ەوە  جیهادكارە 

تۆماردەكات.")عەساف موغەدەم، 15(. 



61داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

خۆیەوە  الی  ئەویش  زەواه��ی��ری  ئەیمەن 
تاكیدكردۆتەوە لەسەر جێبەجێكردنی تاكتیكی 
خۆكوژی لەرێگەی بۆمبەوە. فەواز جەرگیس، 
وەك جیهادیەكی پێشوو چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ 
سووربوو  زەواهیری  دەڵێت"  ناوبراو  كراوە، 
لەرێگەی  خ��ۆك��وژی  پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی  ل��ەس��ەر 
بۆمبەوە، ئەم بیرۆكەیە كاریگەری لەسەر بن 
الدنیش جێهێشتیوو و تەبەنی كرد." )عەساف 

موغەدەم، 16(. 
پێویستە و گرنگە بزانرێ كە لەنێو قورئانی 
پێرۆزدا، بەتوندی رەتكراوەتەوە كە نابێ هیچ 
قورئان  ل��ە  خ��ودا  ب��ك��ات.  خ��ۆك��وژی  كەسێك 

دەفەرموێت:
ب��ە ناحەق  "خ��ۆت��ان م��ەك��وژن و )ی��ەك��ت��ر 

مەكوژن،
ت��اق��ەت��ی رووت���ان  ب��ێ  ب��ێ��زاری و   كاتێك 

تێدەكات یان تووشی زیانێك دەبن(،
 بەراستی خودا میهرەبانە پێتان"

سورەتی النساء،، ئایەتی 29 
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یان وەك ئەوەی پێغەمبەری ئیسالم )د.خ( 
لەسەربێت دەفەرموێت:

"هەركەسێك خۆی بكوژێت بە چەقۆ، ئەوا 
ل��ەرۆژی  و  دەمێنێ  ل��ەدەس��ت��ی  چەقۆیە  ئ��ەو 
لە  ب��ەردەوام��ی  بە  ب��ەو چەقۆیە  ه��ەر  قیامەت 
هەناوی خۆی دەدا و بۆ هەتا هەتایەش لە ئاگری 
دۆزەخ دەمێنێتەوە. هەركەسێك بەخواردنەوەی 
ژەهر خۆی بكوژێت، ئەوا لەنێو ئاگری دۆزەخ 
ب���ەردەوام ژەه��ر دەخ��وات��ەوە، هەركەسێكیش 
لەسەر  خۆفرێدانەوە  لەرێگەی  بكوژێ  خۆی 
شاخێكەوە، ئەوا فرێدەدرێتە نێو ئاگری دۆزەخ 
فەرموودەی  ئەم  )بوخاری  هەتایی"  هەتا  بۆ 

گێڕاوەتەوە، ژمارە: 5778(.
دام����������ەزراوەی س��م��ی��س  ری���چ���اردس���ن 
ك���ردووە  خ��ۆك��وژێ��ك  ل��ەگ��ەڵ  چاوپێكەوتنی 
دەرب����ارەی ئ���ەوەی ق��ورئ��ان رێ��گ��ری��ك��ردووە 
ل���ە خ��ۆك��وش��ت��ن. ك���ەوات���ە چ���ۆن ئ���ەو ك���ارە 
دەكەن  پەیوەستی  چۆنیش  و  دەدەن  ئەنجام 
ب��ە ئ��ی��س��الم��ەوە؟ ل���ەوەاڵم���دا ئ���ەو خ��ۆك��وژە 
نیە،  خۆكوژی  :ئەمە  وتوویەتی  بەتوڕەییەوە 
خۆپەرستانەیە،  و  الوازانە  كارێكی  خۆكوژی 
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ئ��ەوەی  هەیە.  كێشەیان  ئ���اوەزەوە  ل��ەرووی 
لە خزمەتی  ئێمە شەهیدبوونە، خۆبەختكردنە 

خوادا. )جیرۆڵد م. پۆست، 2009: 382(. 
شەڕەكەیان  موجاهیدەكان  كاتێ  دوات��ر، 
هێزەكانی  ب�����ردەوە،  س��ۆڤ��ی��ەت��ەك��ان  ل����ەدژی 
لە  پاشەكشەبكەن.  ناچاربوون  سۆڤیەتیش 
ئۆتۆمۆبیلێكی  هێرشی  ل��ە   ،1989 س��اڵ��ی 
دەكوژرێت،  ع��ەززام  عەبدوڵاڵ  بۆمبرێژكراو 
دەخاتەسەر  كاریگەری  ئایدۆلۆژیاكەی  بەاڵم 
و  الدن  ب���ن  وەك  ت����ری  س���ەرك���ردەك���ان���ی 
قاعیدە.  ب��ەن��اوی  رێكخراوێك  دام��ەزران��دن��ی 
ئایدۆلۆژیای  لەنێوان  نیە  ئەوتۆ  جیاوازیەكی 
م��ەك��ت��ەب خ��ەدەم��ات و ق��اع��ی��دە. دەرب����ارەی 
قاعیدە  رێكخراوی  وایكرد  هۆكارانەی  ئ��ەو 
ئەو  و  بكات  بەجیهانی  ئۆپەراسیۆنەكانی 
كردەوەكانی  لەسەر  كاریگەری  كێبوو  كەسە 
لەسەر  باس  موغەدەم  رێكخراوەكە، عەساف 

دوو الیەن دەكات، ئەوانیش:
ع��ەززام:  عەبدوڵاڵ  رێبازەكەی  كرۆكی   -
لە  ب����وو.  الدن  ب���ن  م��ام��ۆس��ت��ای  ع������ەززام 
روان��ی��ن��ەك��ان��ی��ان، ق��اع��ی��دە و س��ەرك��ردەك��ان��ی 
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پ��ێ��ی��ان��واب��وو ئ����ەوان س��وپ��ای ش��ك��ۆم��ەن��د و 
كاردانەوەیان  دەتوانن  ئیسالمن،  راستەقینەی 
خاكی  گ��ەر  كاتێك  و  شوێنێك  لەهەر  هەبێ 
موسڵمانان پێویستیان بێ.ئەوان لەتوانایاندایە 
بۆ  ری��زەك��ان��ی��ان��ەوە  بهێنە  ن��وێ  موجاهیدی 

وەستان لەدژی بێ باوەڕان.
- شەری ئەفغانستان: لەو شەڕەدا، هەزاران 
بیانیەكان  شەڕكەرە  و  ئەفغانی  عەرەبی  لە 
پاشەكشەیان بە سوپای سۆڤیەت كرد. دواتر 
ئەو موجاهیدانە گەڕانەوە واڵتەكانی خۆیان و 
لە  بەتایبەتی  دا  ناوخۆییان  جیهادێكی  جاری 
سعودیەی  و  ئوردن  میسر،  وەكو  واڵتەكانی 
واڵتانی  لە  رووی��ان  هەندێكیشیان  ع��ەرەب��ی. 
رۆژئاوا كرد تا خەونەكەی عەززام بهێننەدی. 

)عەساف موغەدەم، 58(.
بن الدن هەمان رێگەی عەززامی گرتەبەر، 
بۆ بەشەرعیەتكردنی كارە توندڕەوەكانیان و 
هاندانی موجاهیدەكانی پەنای بۆ ئەو ئایەتانەی 
ب��اس لە م��ردن لەرێگەی  ق��ورئ��ان دەب��رد كە 
خودا )خۆكوشتن( دەكەن هاوشێوەی ئەوەی 
ئایەتێكی  عەززام بڕوای پێ هەبوو. بن الدن 
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خودای هێنابوو كە دەفەرموێت ))جا هەرگیز 
و  دەكوژرێن  خوادا  لەرێگەی  كەسانەی  بەو 
ئەوانە  نەخێر  م��ردوون،  مەڵێن  دەبن،  شەهید 
زیندوون و بەاڵم ئێوە هەست بەزیندوویەتی 
  . ئەوان ناكەن(( سورەتی البقرە، ئایەتی 154

جۆن ئەدیكۆت باوەڕیوایە " كە دامەزراندنی 
 ،1984 ب���ۆ س��اڵ��ی  ق��اع��ی��دە دەگ���ەرێ���ت���ەوە 
جیهاد.  بە  بەستووە  پشتی  ئایدۆلۆژیاكەیان 
رەگ��وری��ش��ەی دەگ��ەرێ��ت��ەوە ب��ۆ رێ��ك��خ��راوی 
م��ەك��ت��ەب خ���ەدەم���ات���ی ع������ەززام. ب���ن الدن 
سەرچاوەی دارایی قاعیدە بوو، بەاڵم مەكتەب 
موسڵمانانی  بۆ  لەباری  رەوشێكی  خەدەمات 
پێوەبكەن.  پەیوەندیان  تا  دروستكرد  جیهان 

)ئەدیكۆت، 2014( .
ئوسامە بن الدن لەساڵی 1957 لەدایكبووە، 
یەكێك بوو لەو 54 كوڕ وكچەی موحەمەد بن 
الدن. خێزانەكەی لەنزیك پادشاكانی سعودیە 
دەژیان، بەاڵم بەرەچەڵەك خەڵكی یەمەنن. دوای 
 11 لە  زیاتر  باوكی   ،1989 لەساڵی  مەرگی 
ملیار دۆالر بۆ نەوەكانی جێدەهێڵێت. ئوسامە 
ل��ەزان��ك��ۆی ع��ەب��دول��ع��ەزی��زی ش���اری ج��ەددە 



هاوكار عەبدوڵاڵ 66

ئەندازیاری دەخوێنێ، هەرلەوێش شەریعەتی 
برای  قوتبی  موحەمەد  دەستی  لەژێر  ئیسالم 
یەكێك  عەززامیش  دەخوێنێت.  قوتب  سەید 
ه��ەرزەك��اری��دا،  لە  مامۆستایەكانی.  لە  دەب��ێ 
كە  ب��وو  ملیاردێر  گەنجێكی  وەك  الدن  ب��ن 
ئاوەزی پڕبووبوو بە ئایدۆلۆژیاكانی ئیخوان 

موسلیمین و وەهابیزم. )كیپێل، 314(  
ئیسالمیەكان  زان��ا  هاوشێوەی  الدن  بن 
ئیسالم  ش��ۆرش��گ��ێ��رەك��ان��ی  س���ەرك���ردە  و 
داگیركارە  ل��ەدژی  هەبوو  جیهاد  بە  ب��ڕوای 
رۆژئاواییەكان. لە یەكێك لە چاوپێكەوتنەكانی، 
پێویستە  ئامرازێكی  جیهاد  پێیوایە  الدن  بن 
بۆ موسڵمانان و ستایشی رۆڵی  رێكخراوە 
"قاعیدە  دەڵێت  ئەو  دەكات.  تیرۆرستیەكەی 
و  زیندوو  شتێكی  بە  بكات  جیهاد  دەیەوێت 
رۆژانەی  ژیانی  لە  بەشێك  بە  ببێت  چااڵك، 
موسڵمانان. دەیویست ئەو موسڵمانانە جیهاد 
هاوشێوی پەرستن الیان گرنگ بێت." )دێڤجی، 
فۆرمی  و  لەشوێن  الدن  بن    .)34  :2005
ج��ی��اواز ش���ەڕی ك����ردووە، ب���ەاڵم ب���ەزۆری 
ل��ەدژی  ش��ەڕك��ردن  س��ەر  جەختیكردۆتەوە 
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ئامانجی  هاوپەیمانەكانی.  و  ئەمریكیەكان 
رێ��ك��خ��راوەك��ەی ب��ری��ت��ب��وو ل��ە ل��ەن��اوب��ردن��ی 
ئیسالمیەكان  واڵت��ە  لە  گەندەڵەكان  رژێمە 
ئەمریكا.  ه��ێ��زەك��ان��ی  دوورخ���س���ت���ەوەی  و 
الدن  بن  جێگری  وەك  زەواه��ی��ری  ئەیمەن 
بە ئاشكرایی دەڵێت" ئامانجی سەرەكی ئێمە 
نەهێشتنی رژێمە گەندەڵەكانە و دامەزراندنی 
ش��ەری��ع��ەت��ی ئ��ی��س��الم��ە، رزگ��ارب��وون��ی��ش لە 
ل��ە خاكی  خ��اچ��پ��ەرس��ت��ە رۆژئ���اوای���ی���ەك���ان 
ئەفغانستان  عێراق،  لە  بەتایبەتی  موسڵمانان 
و فەڵەستین." )مانسفیڵد، 2002:314-315(. 
تیرۆرستی  رێكخراوێكی  وەك  ق��اع��ی��دە 
و  تیرۆرستی  كاری  ئەنجامدانی  بە  تاوانبارە 
زەبری گەیاندن بە خەڵك، بۆ وێنە: تەقاندنەوەی 
كینیا  واڵتەكانی  لە  ئەمریكا  باڵێوزخانەكانی 
 291 كینیا  پایتەختی  نایرۆبی  لە  تەنزانیا.  و 
كەس كوژرا و 5 هەزار كەسیش برینداربوو. 
10 كەس  پایتەختی تەنزانیا،  لە داروسەالمی 
و كوژرا و 77 كەسیش برینداربوون.)گلۆبال 
سكیورتی، 2005(. دوای ئەو رۆژە، بن الدن 
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كەسانە  ئەو  لیستی  سەر  لەنێو  وزەواهیری 
بوون كە ئەمریكا دەیویست دەستگیریانبكات. 
بن الدن چەندان لێدوانی هەیە رق و توڕەی 
بەتایبەتر  ئەمریكا  و  رۆژئ��اوا  بەرانبەر  خۆی 
دژی  قسەكانی  ل��ە  لەیەكێك  دەرخ��س��ت��ووە. 

حكومەتی ئەمریكا دەڵێت:
ك��ارێ��ك  ه��ەم��وو  ك��ە  ئ��اش��ك��رای��ە  "شتێكی 
وا  ئەمریكاهەر  ئەگەر  دەبێت.  ك��اردان��ەوەی 
بەشێوەیەكی  ئەوا  هەبێ،  ئامادەیی  ب��ەردوام 
بەواتایەكی  بەدوادێت.  سروشتی كاردانەوەی 
تر، تەقینەوە و كوشتنی سەربازە ئەمریكیەكان 
ئەو قسەیەی  بەردەوامی دەكێشێ." )الورنس 

بن الدن ئاماژەپێكردووە، 52(.
قورئان  ئ��ەگ��ەر  پێیوایە  زەی���دی  م��ەن��زەر 
ب��ەق��ووڵ��ی دی��راس��ەی ب��ۆ ب��ك��رێ، ئ���ەوا بۆت 
دەردەك�������ەوێ ك��ە ق���ورئ���ان ل��ەگ��ەڵ ت��ی��رۆر 
جیهادیەكان  ئ��ەوەی��ە،  پرسیار  ك��ەوات��ە  نیە. 
شەرعیەت  بەقورئان  بەستن  پشت  بە  چۆن 
دەدەن ب��ە ك��ارە ت��ون��دڕەوەك��ان��ی��ان؟ ب��ۆ ئەو 
وەاڵم��ە، زەیدی ب��اوەڕی وایە كە ئەو خەڵكە 
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دەبەستن  پشت  سەركردەكانیان  و  توندڕەو 
هەندێ  الواز،  و  خ��راپ  ف��ەت��وای  هەندێ  بە 
هەندێ  ی��ان  پێغەمبەر،  ف��ەرم��وودەك��ان��ی  ل��ە 
لە  رەخنە  زەی��دی  ئیسالمی.  تایبەتی  زان��ای 
پێیوایە  ئەو  دەگرێ،  الدنیش  بن  جیهادەكەی 
ئەوە تەنیا حاكمێكی ئیسالمیە كە نوێنەرایەتی 
جاری  هەیە  بۆی  بكات  موسڵمان  میللەتێكی 
لەكاتێكدا  ئەویش  بكات  جیهاد  هەڵگیرساندی 
كە رووبەرووی هەرەشەیەك دەبنەوە. بەاڵم 
خەڵكانی هاوشێوەی بن الدن، ئەو مافەیان نیە 
جیهاد هەڵبگیرسێنن، چونكە ئەو نە موفتیە، نە 
موجتەهیدیشە.بەڵكو ئەو تەنیا هەندێ الیەنی 
ت��وان��ای  و  خ��وێ��ن��دوە  ئیسالمی  شەریعەتی 
بابەتە  ئ��ەو  لەسەر  بریاردانی  و  قسەكردن 
ئاینیانە زۆر دیاركراوە.)زەیدی، 28-31(.   

ل��ەك��ۆت��ای��دا، ل��ە نێو زۆرێ���ك ل��ەو گ��رووپ��ە 
هاوبەش  گوتارێكی  لە  جۆرێك  تێرۆرستیانە 
هەستی پێدەكرێت. تۆماس هێگهامەر پێیوایە كە 
دەكرێ لەنێو ئایدۆلۆژیای ئەو جیهادیە جیهانیانە 

ئەو پێنج الیەنانەی خوارەوە وەسف بكرێت:
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ه������ەردوو  ق���س���ەك���ان���ی  ك����اری����گ����ەری   •
زەواهیری.  و  الدن  بن  قاعیدە،  س��ەرك��ردەی 
كەناڵەكانی  ل��ەس��ەر  بەئاشكرا  دووان���ە  ئ��ەو 
لە  داوایان  ئینتەرنێت  پێگەكانی  و  تەلەفزیۆن 
دژی  و  هەڵبگرن  چ��ەك  دەك��رد  موسڵمانان 
دوژمنەكان بوەستنەوە كە بریتین لە ئەمریكا 
و هاوپەیمانەكانی، هەروەها بێ باوەڕەكانیش.
• گرووپە تیرۆرستیەكان خاوەن كۆمەڵێك 
ئەوانە  ج��ی��ه��اد(،  شیخەكانی  ئاینین)  زان���ای 
فەتوایان بۆ دەردەكەن و كارە ناپەسەندەكانیان 

بۆ بەشەرعی دەكەن. 
پێگە  لە  نوسراو  هەندێ  گرووپانە  ئەو   •
بیرمەندی  ب��اڵودەك��ەن��ەوە.  كۆمەاڵیەتیەكان 
ستراتیژی لەگەڵیان كاردەكەن و خەجتدەكەنە 

سەر الیەنە ئاینیەكانی جیهاد.
تایبەت  كتێبی  و  گۆڤار  خ��اوەن  ئەوانە   •
بەخۆیانن و بەئاشكرا چاپ و باڵویدەكەنەوە. 
كارە  لە  باس  چاپكراوانەیان،  ئەو  لەرێگەی 
توندڕەوەكانیان دەكەن و بەشەرعی دەكەن. 

• گرنگیەكی زۆر هەیە لەنێو ئەو گرووپانە 
لەسەر بابەتی بەكارهێنانی ئینتەرنێت. هەموو 
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ڕۆژێك، پەیامی جیاواز باڵودەكەنەوە، رەوشی 
سیاسی رووندەكەنەوە و گفتوگۆ لەسەر هەواڵە 
هەژماری  چەندان  هەربۆیە،  دەكەن.  تازەكان 
دەبیندرێن،  ئ���ەوان  ن��اوی  ل��ەژێ��ر  ئینتەرنێت 
راستەوخۆ  رادیكااڵنەش  خەڵكانە  لەو  هەندێ 
پەیوەندیان نیە بە گرووپە تیرۆرستیەكانەوە. 

)هێگهامەر، 2006: 15-17(. 
ئەو  لەمیانەی  سێپتێمبەر،  11ی  لە  دوات��ر 
هەیانبوو،  ئەمریكا  بەرانبەر  بەردەوامەی  رقە 
دەستەیەك لە ئەندامانی قاعیدە چوار فرۆكەی 
دوو  س��ەر  هێرشدەكەنە  و  دەفرێنن  ئەمریكا 
تاوەری باڵەخانەی سەنتەری بارزگانی جیهانی 
و پێنتاگۆن، تیایدا زیاتر لە 3 هەزار كەس دەبنە 
قوربانی. )بی بی سی(. ئەم رووداوە یەكێك بوو 
لە كارەساتە گەورەكانی سەدەی بیست و وایكرد 
ئیدارەی بۆش "شەڕی دژی تیرۆر" رابگەیەنن 
ئەمەش،  لەگەڵ  هەیە.  ب��ەردەوام��ی  هێشتا  كە 
درێژدەبێتەوە  ئیسالمی  ت��ون��دڕەوی  شەپۆڵی 
زەرق��اوی وەك سەركردەی  ئەبوموسعەب  بۆ 
ئەبوبەكر  ب��ۆ  دوات��ری��ش  و  ع��ێ��راق  ل��ە  قاعیدە 
راگ��ەی��ان��دراوی  خۆبەخۆ  خەلیفەی  ب��ەغ��دادی 
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داعش. لە بەشی دواتر، زانیاری زیاتر لەسەر 
ئەو دووانە و داعش باسی لێوەدەكرێت.

7-2  دەرئەنجام:
نوێ  دی��اردەی��ەك��ی  ئیسالمی  ت��ون��دڕەوی 
نیە. رەگوریشەی دەگەرێتەوە بۆ قۆناغەكانی 
سەردەمی  لە  بەتایبەتی  ئیسالم.  س��ەرەت��ای 
تەیمیە،  ئیبن  و  ح��ەن��ب��ەل  ك���وری  ئ��ەح��م��ەد 
خۆی  رێگەی  سەلەفیزم  لەوكاتەوەش  ه��ەر 
توانی  عەبدولوەهابیش  موحەمەد  دۆزی��ەوە. 
و  ناو  لەژێر  بدات  سەلەفیزم  بە  تر  گیانێكی 
رێبازێكی نوێ كە )وەهابیزم( بوو. لە سااڵنی 
رێكخراوی  راگەیاندنی  دوای  1920ەك����ان، 
سەید  و  بەننا  حەسەن  موسلیمین،  ئیخوان 
حكومێكی  گەراندنەوەی  بۆ  كاریانكرد  قوتب 
ئیسالمی لە میسر و ناوچەكە،  هەموو سیستەم 
و بەهایەك كە پەیوەندی بە رۆژئاواوە هەبوو، 
ئەوانە دەیانوست كۆتای بە  رەتیاندەكردەوە. 
خودا  حاكمیەتی  و  بێنن  رۆژئ��اوا  كاریگەری 

لەسەر زەوی دابمەزرێنن.   
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وەك  ج���ی���ه���اد  ق����وت����ب،  س���ەی���د  دوای 
لە  سۆڤیەتیەكان  لەدژی  بەكارهات  ئامرازێك 
ئەمریكیەكان،  ل��ەدژی  هەروەها  ئەفغانستان، 
كە لەالیەن رێكخراوەكانی مەكتەب خەدەماتی 
بن  ئوسامە  قاعیدەی  و  ع���ەززام  عەبدوڵاڵ 
الدن ئەنجامدەدرا. دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە 
گرووپە ئیسالمیە توندڕەوەكان كاریانكردووە 
و  ئ��ی��س��الم��ی  حكومێكی  دام���ەزران���دن���ی  ب��ۆ 
و  ب��اوەڕەك��ان  بێ  بە  دژ  جیهاد  بەكارهێنانی 
ئەو  كە  باوەڕمانوایە  موسڵمانەكان.  غەیرە 
داعش  رێكخراوی  بۆ  درێژدەبێتەوە  ب��اوەڕە 
نوێ،  ت��ون��دڕەوی  ئیسالمی  گرووپێكی  وەك 
چونكە پاشماوەكانی قاعیدە لە سااڵنی دواتر 
عێراق  لە  رێكخراوەكە  لقێكی  و  عێراق  دێنە 
دادەمەزرێنن. بۆیە، لە بەشی دواتر وردەكاری 
ئایدۆلۆژیای  و  رەچەڵەك  دەرب���ارەی  زیاتر 
داعش  لێكچوونەكانی  و  پەیوەندی  داع��ش، 
باسی  ت��ر  توندئاژۆكانی  رێ��ك��خ��راوە  ل��ەگ��ەڵ 

لێوەدەكرێ. 
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بەشی سێیەم
پێشینەی مێژوویی داعش

1-3  پێشەكی:
بە  پەیوەندیدار  الیەنێكی  چەند  بەشە  ئەم 
ناسراو  شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی 
بە )داعش( نیشاندەدات. زانیاری و وردەكاری 
لەسەر رەگوریشەی و بنچینەی داعش و چۆنیەتی 
دروس��ت��ب��وون��ی ئ��ەم رێ��ك��خ��راوە دەخ��ات��ەڕوو. 
دەگەرێتەوە  داع��ش  دروستبوونی  بنچینەی 
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كە  جیهاد(  و  )التوحید  بەناوی  گرووپێك  بۆ 
لەالیەن ئەبوموسعەب زەرقاوی دروستكرابوو. 
الدن،  بن  بە  بەیعەت  پێدانی  دوای  زەرق��اوی 
دێتە عێراق و ناوی رێكخراوەكە دەگۆڕێ�ت بۆ 
رێكخراوی قاعیدە لە عێراق. دواتر، هەر هەمان 
ئەو رێكخراوە دەگۆڕێ�ت بۆ دەوڵەتی ئیسالمی 
ئەبوبەكر   ،2014 ساڵی  لە  پاشان  عێراق،  لە 
دەگرێتەدەست  رێكخراوەكە  جڵەوی  بەغدادی 
ئیسالمی  دەوڵەتی  بۆ  دەگۆڕێت  ناوكەشی  و 
ئەم  ئایدۆلۆژیای  )داع��ش(.  شام  و  عێراق  لە 
سەلەفیەتگەرایی  سەلەفی-جیهادیە.  رێكخراوە 
شەریعەتی  جێبەجێكردنی  بە  دەبەستێ  پشت 
ئ��ی��س��الم و ه��ەم��وو گ��رووپ��ەك��ان��ی ت���ری نێو 
ئیسالم رەتدەكاتەوە. داعش وەك رێكخراوێكی 
سەلەفی-جیهادی، خەجتدەكاتەوە لەسەر چەند 
شیعەكان،  بەربەرەكانێی  وەك��و:  ئامانجێك، 
جیهاد  بەكارهێنانی  خەالفەتێك،  دامەزراندنی 

لەدژی بێ باوەڕان و رۆژئاواییەكان.  
پێشلكردنەكانی  و  تاوانكاری  بەشە،  ئەم 
مافی مرۆڤ كە لەالیەن داعشەوە ئەنجامدراوە، 
نیشاندەدات. چەندان وێنەی ترسناك وقێزەونی 
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و  سوریا  ع��ێ��راق،  لە  كە  داع��ش  تاوانەكانی 
گفتوگۆی  ئەنجامیانداوە،  تر  شوێنی  چەندین 
لەبارەیەوە كراوە. ناشرینترین و قێزەوەنترن 
كارە چەپەڵەكانی داعش بریتین لە بەكارهێنانی 
بەتایبەتی  نەیارەكانی  لەدژی  چەكی كیمیاوی 
ك��وردس��ت��ان،  پێشمەرگەی  هێزەكانی  دژی 
ب��ەت��ااڵن��ب��ردن��ی ب��ان��ك��ەك��ان، ب��ەك��ۆی��ل��ەك��ردن و 
بە  دژ  سێكسی  ت��ون��دوت��ی��ژی  ئ��ەن��ج��ام��دان��ی 
ئافرەتان، هەروەها تێكدانی شوێنە كلتوری و 

مێژوویەكان.  
هەر لەم بەشەدا باس لە سیستەمی ئابوری 
ئەو  بەگوێرەی  دەك��رێ��ت.  داع��ش  سیاسی  و 
سەرچاوانەی لەو توێژینەوەیەدا بەكارهاتووە، 
داعش خەلیفەیەكی هەیە، خەلیفەش دوو جێگری 
هەیە، بیستوچوار والی لەهەردوو واڵتی عێراق 
ئەمانەش،  لەگەڵ  هەیە،  بوونیان  سوریا  و 
هەشت ئەنجوومەن هەن كە كاریان راپەراندنی 
ك���اروب���ارە ج��ی��اواز و ن��اوخ��ۆی��ی��ەك��ان��ی ئ��ەو 
دەوڵەتەیە. بۆ زیادكردنی داهاتە ئابووریەكانی، 
داعش پشتی بەچەند سەرچاوەیەك بەستووە، 
بەتااڵنبردن  نەوت،  هەناردەكردنی  ئەمانیش: 
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ئاڵوگۆری  شوێنەواریەكان،  كەلوپەلە  و  بانك 
ناوچانەی  لەو  باجە  سەپاندنی  و  بەندیەكان 

لەژێر كۆنترۆڵیاندایە. 

2-3  بنچینە و چۆنیەتی
دروستبوونی داعش:

عێراق  ل��ە  ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ی  بنچیەنەی 
بەناوی  رێكخراوێك  بۆ  دەگەرێتەوە  شام  و 
2004دا  لەساڵی  ك��ە  جیهاد(  و  )ئەلتوحید 
ل���ەالی���ەن ت��ی��رۆرس��ت��ێ��ك��ی ئ���وردن���ی ب��ەن��اوی 
ئامانجی  دام��ەزرا.  زەرق��اوی(  )ئەبوموسعەب 
ئەوسای ئەو رێكخراوە بریتبوو لە شەڕكردن 
بەاڵم دواتر، كاتێ  ئەمریكا.  لەدژی هێزەكانی 
بن  ئوسامە  بە  بەیعەت  و  پەیمان  زەرق��اوی 
الدن دەدات، ناوی رێكخراوەكە دەگۆڕێت بۆ 
رێكخرای قاعیدە لە عێراق، كە زیاتر كاریدەكرد 
ب��ۆ رووب���ەرووب���ون���ەوەی ئ��ەم��ری��ك��ی��ەك��ان و 
باپیر،  )عەلی  عێراقدا.  لە  هاوپەیمانەكانیان 

 .)33 :2015
ی��ەك��ەم��ی  ت��ش��ری��ن��ی  ل��ە 30ی  زەرق�����اوی 
لەدایكبووە.  ئوردن  زەرقای  لە   1966 ساڵی 
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سەلەفی-جیهادیزمی  رێ��ب��ازی  ك��اری��گ��ەری 
لەسەردەبێت، خوێندنەكەی جێدەهێڵێت و روو 
ساڵی  لە  دەك��ات.  ئەفغانستان  و  پاكستان  لە 
لە  سەلەفی  رێكخراوێكی  هەوڵدەدا  1994دا، 
ئوردن دابمەزرێنێت، بەاڵم هێزەكانی ئاسایشی 
دەیخەنە  و  دەزان����ن  ه��ەوڵ��ەی  ب��ەو  ئ���وردن 
تۆمەتباردەكرێ  2002دا،  لەساڵی  زیندانەوە. 
ئەمریكی،  دیپلۆماتكارێكی  كوشتنی  بەتۆمەتی 
بۆیە سزای زیندانی 15 ساڵی بۆ دەردەچێ. 
تا ساتەوەختی كوشتنی لە ئاكامی هێرشێكی 
لە   2006 ساڵی  لە  ئەمریكیەكان  ئاسمانی 
قاعیدە  رێكخراوی  سەركردەی  هەر  عێراقدا، 
 :2015 كاروانی،  )ئەبوبەكر  عێراقدا.  لە  بوو 
كوژرانی  دوای   ،2006 ساڵی  لە   .)22-23
زەرقاوی، ئەبوحەمزە ئەلمهاجیر و ئەبوعومەر 
ناوی  ب��ەالم  دەگ��رن��ەوە،  ب��ەغ��دادی جێگەكەی 
ئیسالمی  دەوڵەتی  بۆ  دەگ��ۆڕن  رێكخراوەكە 
لە عێراق. ئامانجیان بریتبوو لە بەدەستهێنانی 
خاكی زیاتر لە عێراق و یارمەتیدانی سوننەكان 
بوو لە پارێزگاكانی عێراقدا. )عەلی باپیر، 34(.  
دواتر، بە پشتگیری ئەمریكیەكان، میلیشیا 
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سەربازیەكان كە پێاندەوترا )سحوات ئەنبار(، 
توانیان دەوڵەتی ئیسالمی لە شاری فەللوجە 
ئەو  بەاڵم  دووربخەنەوە.  ئەنبار  پارێزگای  و 
سەربازە سوننیانە كە لەو هێرشەدا یارمەتی 
وەزیرانی  سەرۆك  لەالیەن  ئەمریكیەكانیاندا، 
پ��ەراوێ��زدەخ��رێ��ن  مالیكی  ع��ێ��راق  پ��ێ��ش��ووی 
سوپای  بە  پەیوەندی  پێنادرێ  رێگیەیان  و 
پەیوەندی  زۆربەیان  بۆیە،  بكەن.  عێراقیەوە 
 .)9  :2015 )فریدالند،  دەك��ەن.  داعشەوە  بە 
هەردوو سەركردە   ،2010 نیسانی  19ی  لە 
ئەبوحەمزە ئەلمهاجیر و ئەبوعومەر بەغدادی 
ناوچەی  لە  ئەمریكیەكان  تانكی  هێرشێكی  لە 
)عەلی  دەك��وژرێ��ن.  بەغدا  نزیك  س��ەرس��اری 

باپیر، 34-35(. 
ئەبوبەكر  دووان����ە،  ئ��ەو  ك��وژران��ی  دوای 
ب��ەغ��دای س��وود ل��ەو ف��ەراغ��ە وەردەگ��رێ��ت و 
پاشماوەی  و  ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ی  كۆنترۆڵی 
رێ��ك��خ��راوەك��ە دەگ��رێ��ت��ەدەس��ت. ل��ە  نیسانی 
بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت  رێ��ك��خ��راوەك��ە  ن���اوی   ،2013
لە عێراق و شام )داعش(.  دەوڵەتی ئیسالمی 
لە پەیامە دەنگیەكەی لە 13ی نیسانی 2013، 
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بەغدادی رایدەگەیەنێت بەری نوسرە بەشێكە 
بەشێك  ئەوانیش  نوسرە  ب��ەرەی  داع��ش.  لە 
بوون لە داعش بەاڵم لە سوریا، بەاڵم بەهۆی 
ه��ەن��دێ ج��ی��اوازی ن��ێ��وان س��ەرك��ردەك��ان��ی��ان 
بەرەی  ئەلجەوەالنی(،  موحەمەد  و  )بەغدادی 
داعش  چەتری  لەژێر  رەتیدەكاتەوە  نوسرە 
بە  بەیعەت  ئ��ەوان  ئەمە،  لەجیات  كاربكەن. 
رێكخراوی  س��ەرك��ردەی  زەواه��ی��ری  ئەیمەن 
زیاتر  ن��ێ��وان��ی��ان  ج��ی��اوازی  دەدەن.  ق��اع��ی��دە 
كە  بەغدادی  ئەجێندای  بە  هەبوو   پەیوەندی 
و  بكات  زیاتر  داع��ش  كاریگەری  دەیویست 
بەاڵم  ع��ێ��راق،  س��ن��ووری  ئ��ەودی��و  بیگەیەنێتە 
قاعیدە دەیویست خۆیان سەنتەری كاریگەری 
و دەرك��ردن��ی ف��ەرم��ان��ەك��ان ب��ن. )خ��ەس��رەو، 

   .)1-2 :2014
ئەبودوعایە،  ن��اوی  ب��ەغ��دادی  ئەبوبەكر 
ئیبراهیم  كوڕی  ع��ەواد  كوڕی  ئیبراهیم  یان 
ئەلبەدری ئەلراوی ئەلحوسەینی ئەلسامەرائی. 
وەك مامۆستا و پرۆفیسۆرێك كاریكردووە. 
ل���ە زان���ك���ۆی ئ��ی��س��الم��ی ب���ەغ���دا خ��وێ��ن��دن��ی 
)ب���ەك���ارل���ۆری���ۆس، م��اس��ت��ەر و دك���ت���ۆرای( 
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تەواوكردووە. بەغدای  وتاربێژی كردووە، لە 
مەعریفەیەكی  ئیسالمی  شەریعەتی  و  كلتور 
ب��اش��ی ه��ەی��ە. خ���اوەن زان��ی��اری��ەك��ی زۆری 
گ���رووپ،  ئینتێڵ  )ن��ی��وزس��ای��ت  م��ێ��ژووی��ش��ە. 
2014(. باوەڕوایە كە بەغدادی لە سامەرای 
لەدایكبووە.  لە ساڵی 1971  باكوری عێراق 
راپ���ۆرت���ەك���ان پ��ێ��ی��ان��وای��ە ل��ەس��ەروب��ەن��دی 
ساڵی  ل��ە  ع��ێ��راق  ب��ۆ  ئەمریكا  داگ��ی��رك��اری 
)بی  ب���ووە.  م��زك��ەوت  وت��ارب��ێ��ژی  2003دا، 
بەغدای خاوەن شارەزای   .)2015 بی سی، 
ش��ەڕە.  وتەكنیەكانی  ج��ۆر  و  س��ەرب��ازی  
بووە  ئەفغانستان  لە  ساڵ  چەندان  بەغدادی 
و لەگەڵ كۆمەڵەی جیهادی عەرەبی و تاڵیبان 
كاریكردووە. بەغدادی لە سااڵنی نەوەدەكان 
ئەفغانستان.  ب��ۆ  دەچ���ن  زەرق����اوی  ل��ەگ��ەڵ 
)بروس ریدڵ، ئەلمۆنیتەر، 2014(. لە 29ی 
داع��ش  رێ��ك��خ��راوی   ،2014 ح��وزەی��ران��ی 
خەلیفە  وەك  ب��ەغ��دای  ك��ە  رای��دەگ��ەی��ەن��ێ��ت 
ه��ەڵ��ب��ژێ��ردرای��ە، ن��اوەك��ەش��ی��ان ل��ە دەوڵ��ەت��ی 
بۆ  گ���ۆڕاوە  ش��ام��ەوە  و  لەعێراق  ئیسالمی 

"دەوڵەتی ئیسالمی".)عەلی باپیر، 35(.
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3-3 ئایدۆلۆژیا و ئامانجە
ستراتیژیەكانی داعش:

تیرۆرستی  رێ��ك��خ��راوێ��ك��ی  وەك  داع���ش 
كە  خۆ-خۆهەڵبژێر  خەلیفەیەكی  ل��ەالی��ەن 
دەك��رێ.  سەركردایەتی  بەغدادیە  ئەبوبەكر 
دەوڵ���ەت���ی ئ��ی��س��الم��ی ش��وێ��ن��ی رێ��ب��ازەك��ەی 
زەرقاوی كەوتوون. زەرقاوی قوتابی بیرمەند 
و زانای بەنێوبانگی ئیسالمی ئەبو موحەمەد 
چەمكی  دوو  زەرق���اوی  ب��ووە.  ئەلمەقدیسی 
پیادەدەكرد كە  رێكخراوی داعشیش لەسەری 
ئەوانیش: شەڕكردنی شیعەكان و  بەردەوامە 
 :2015 بەنزل،  )كۆڵ  خەالفەتە.  دامەزراندنی 

 .)8-13
زانكۆی  ل��ە  پرۆفیسۆر  هەیكڵ،  ب��ی��رن��ارد 
داع��ش  ئ��ای��دۆل��ۆژای   " ك��ە  پێیوایە  پرینستن 
س��ەل��ەف��ی-ج��ی��ه��ادی��ە، ش���ان���ازی���ش دەك����ەن 
چەكداریدا  ملمالنێی  لە  تواناكانیان  ب��ەوەی 
و  جێەجێكردن  ب��ۆ  ب��ەگ��ەردەخ��ەن  )ج��ی��ه��اد( 
توندوتیژ  رادی���ك���ال،  وێ��ن��ەی��ەك��ی  نیشاندانی 
ئیسالمدا"  لەهەمبەر  زەب���روزەن���گ  ل��ە  پ��ڕ  و 
داعش  سەركردایەتی   .)24  :2015 )هەیكڵ، 
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پاڵپشتی  ئەوانی  بانگەشەدەكەن  بەئاشكرایی 
ئەبو حەمزە  رێبازی سەلەفی-جیهادین. وەك 
دەوڵەتی  شەڕكەرانی  وتوویەتی"  ئەلموهاجیر 
ئ��ی��س��الم��ی ب��ەش��ێ��ك ل���ەو رێ���ب���ازە س��ەل��ەف��ی-
جیهادیەی لە ئێستادا بوونی هەیە." )بەنزل، 7(. 
كردەوەكانیان،  و  ب��اوەڕ  لە  سەلەفیەكان 
جێبەجێكردنی  و  گ��ەران��دن��ەوە  ب��ە  ب��ڕوای��ان 
باشەكان  پێشینە  كە  كردەوانەیە  ئەو  هەموو 
نەوەیەی  سێ  یەكەم  ئ��ەو  ساڵح:  )سەلەفی 
پ���ێ���غ���ەم���ب���ەره���ات���وون و ه��ەم��ان  ل�������ەدوای 
)ئیریكا  جێبەجێدەكرد.("  ئەویان  سوننەتەكانی 
ف��ۆرم��ەی  ئ��ەو   .)19  :2015 هۆڵمكویست، 
شێوە  وەك  دەك��رێ  شوێنیكەوتوون  ئ��ەوان 
تەفسیربكرێت.  دژە-رۆژئ����اوای����ی  زیانێكی 
بەكاربێنن  توندوتیژی  ئامادەن  سەلەفیەكان 
خۆیانن.  ڕوانینی  پێچەوانەی  ئەوانەی  دژی 
رێبازێكی  بۆ  دەگەرێتەوە  ئایدۆلۆژیایە  ئەم 
ئیسالمی كە كاردەكات لەسەر باوەڕ و كردارە 
فەندەمێنتاڵەكانی ئیسالم، هەموو بیرۆكەیەكی 
)بیدعە(  تێدابێت  ئیسالمی  نێو  نوێگەری  كە 
و  بیرۆكە  ئەو  پێیانوایە  ئەوان  رەتدەكەنەوە. 
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)د.خ(  ئیسالم  پێغەمبەری  لەالیەن  كردارانەی 
و هاوەڵەكانی ئەنجامنەدرابێ، ئەوا بیدعەیە و 
جێگەی قبوڵكردن نیە. )مایكل گیانت، 2014(.  
گرووپە  كە  ب��اوەڕی��وای��ە  هەیكڵ،  بێرنارد 
رۆژئ��اوا  بەرەنگاری  سەلەفیە-جیهادیەكان 
دەكەن، چونكە ئەوان وابیردەكنەوە كە ئیسالم 
الوازبووە  رۆژئاواوە  كاریگەریەكانی  بەهۆی 
، م��وس��ڵ��م��ان��ان��ی��ش دەب���ێ ب��ەت��ون��دوت��ی��ژی��ەوە 
ئیسالم  بۆ  شكۆمەندیە  ئ��ەو  تا  مامەڵەبكەن 

بگەرێننەوە. هەیكڵ دەڵێت: 
"ئامانجی سەرەكی و بااڵی ئەو سەلەفیە-
بەهێزبێت،  ئیسالم  ئ��ەوەی��ە  بۆ  جیهادیەكان 
هاوشێوەی ئەو كاتانە بێت كە هێشتتا رۆژئاوا 
بااڵدەستی بەسەر ئەو جیهانەی ئێستادا نەبوو. 
بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئامانجە، پەروەردەكردنی 
بەس  باوەڕ  ناواخنەكانی  لەسەر  موسڵمانان 
جا  توندوتیژ  كردەگەلێكی  دەب��ێ  بەڵكو  نیە، 
بە  دژی  كۆمەڵ  بە  یان  بێت،  تاك  بەشێوەی 
لەرێگەی  تەنیا  ئەنجامبدەن.  دوژمنەكانیان 
لەرێگەی  جا  دوژم��ن  تۆقاندنی  و  ترساندن 
خۆكوشتن لەرێگەی بۆمبەوە بێ، یان لەرێگەی 
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بە  لەرێگەی  ئەوەتا  یان  بێت،  كۆمەڵكوژیەوە 
ئەوكاتە  بێت،  سەربڕینیانەوە  و  كۆیلەكردن 
)هەیكڵ،  بێت."  بەدەست  دەك��رێ  سەركەوتن 

.)24 :2015
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ان��ەش، داع����ش ه���ەوڵ���دەدات 
ه��ەم��وو م��وس��ڵ��م��ان��ان��ی ج��ی��ه��ان ك��ۆب��ك��ات��ەوە 
جیهانیەكان  سیستەمە  ه��ەم��وو  ل���ەدژی  و 
دەڵێت"  بەغدای  قسەیەكیدا،  لە  بوەستێتەوە. 
دیموكراسی هاوشێوەی شەیتانە بۆ باوەڕدارە 
لەگەڵ  گەندەڵی  دیموكراسی  موسڵمانەكان، 
دەیانەوێ  موسڵمانان  ئەگەر  دەهێنێت.  خۆیدا 
بەیەكەوەبن، ئەوا پێویستە لەسەریان دەستور 
و شەریعەتی خودا جێبەجێبكەن." )هۆڵمكویست 
ئااڵیە وەك  ئەو  رەش��ە،  داعش  ئااڵی   .)22  ،
گەڕانەوەیەكە بۆ ئەو ئااڵیەی پێغەمبەر ئیسالم 
)د.خ( بەكارهێناوە. لەمبارەیەوە ئیلین پروشەر 

دەنووسێت:
" ئەو ئااڵیەی داعش هەر ئەوەنیە رەنگێك 
بێت بۆ جیهاد و خەالفەت، بەڵكو ئەمە تەعبیر 
باوەڕیان  موسڵمانان  كە  دەكات  كاتەش  لەو 
لەنێوان  شەڕێك  دونیادا  ئەم  لەكۆتای  هەیە 
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مەسیحیەتی  ه��ێ��زەك��ان��ی  و  م��وس��ڵ��م��ان��ەك��ان 
سوپای  ش���ەڕەدا  ل��ەو  روودەدات.  رۆژئ���اوا 
)ئیلین  هەڵدەگرن."  رەش  ئ��ااڵی  ئیسالمەكان 

پروشەر، زە تایم، 2014(.
یەكێك  داع���ش،  ستراتیژیەتی  دەرب����ارەی 
دامەزراندنی  داعش  سەرەكیەكانی  ئامانجە  لە 
لەنێو  بەتایبەتی  موسڵمانان،  بۆ  خەالفەتێكە 
واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەراستدا. ئەمە خەونێكە 
لە  هەندێ  لەالیەن  هەیە  درێ��ژی  مێژوویەكی 
موسڵمانەكانەوە لەجیهاندا. تەنانەت لە راپرسیەك 
كە واڵتەكانی میسر، مەغریب، ئەندەنووسیا و 
پاكستان ئەنجامدراوە، لە %65یان پاڵپشتی لە 
بیرۆكەی یەكخستنەوەی  واڵتە موسڵمانانەكان 
)بێن  لەژێر سەركردایەتی یەك واڵتدا.  دەكەن 

سمیس، 2015: 17(. 
ئ��ام��ان��ج��ەك��ان��ی داع����ش ل���ەگ���ەڵ گ��رووپ��ە 
وێنە،  بۆ  هەیە.  جیاوازی  تر  تیرۆرستیەكانی 
خاكی  لە  بیانیەكان  هێزە  دەیویست  قاعیدە 
هێزەوە  ب��ەوپ��ەڕی  و  دەرب��ك��ات  موسڵمانان 
شەڕی ئەمریكا بكات. بەاڵم داعش كار لەسەر 
دووئامانج دەكات، ئەوانیش: دامەزراندنەوەی 
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دەوڵەتێكی ئیسالمی و گەراندنەوەی موسڵمانان 
بۆ سەردەمانێك كە خاوەن خەلیفەیەك بوون 
دەرب��ارەی  بۆیان.  واب��وو  كە وەك سەركردە 
ئەو ئایدۆلۆژیایە، ستیفن برووك دەڵێت" داعش 
هاوپەیمانەكانی واڵتانی رۆژهەاڵتی  دەیەوێت 
ئەم رێگایە  تێك بشكێنێت، چونكە  ناوەراست 
و  رزگاركردن  بۆ  دازان��ن  چارەسەر  تاكە  بە 
لەژێر  ئیسالمی  حكومەتێكی  دامەزراندنەوەی 
سەركردایەتی خەالفەتدا." )هۆڵمكویست، 21(.

ئامانجێكی تری داعش بریتیە لە گرنیگدان 
جۆزیف  ستراتیژیەكان.  و  گرنگ  بەشوێنە 
س��پ��ارك ل��ەم��ب��ارەی��ەوە روون��ی��ك��ردۆت��ەوە و 
دەك��ات��ەس��ەر شوێنە  جەخت  داع��ش  دەڵ��ێ��ت" 
سنووری  لەنزیك  بەتایبەتی  ستراتیژیەكان 
بێت،  سوریا  لە  شەڕ  ئەگەر  چونكە  سوریا. 
داع���ش دەت���وان���ێ ب��گ��ەرێ��ت��ەوە ع��ێ��راق و بە 
پێچەوانەوەش. ئەم ستراتیژیەتە یارمەتیاندەدا 
كە بەئاسانی و بەخێرای بتوانن لەو سنوورەدا 
كە  ترە  راستیەكی  ئەمە  هەبێت.  هاموشۆیان 
ئەمریكا چاودێری كردووە. داعش ئەمەی وەك 
بەكارهێناوە."  هێرشبردنیش  ستراتیژیەتێكی 

)جۆزیف سپارك، 2014: 78(.
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یەكێكی ترلە ئامانجەكانی داعش بریتیە لە 
لە  كاركردنە  و  شیعەكان  دوژمنایەتیكردنی 
بەرژەوەندی سوننەكان. لەرووی مێژوویەوە، 
سوننەكان لە عێراق هەر لەگەڵ دروستبوونی 
عێراق لە سااڵنی بیستەكانەوە هەتا رووخانی 
سەددام لە 2003دا، خەڵكی بااڵدەست و چینی 
فەرمانڕەوای عێراقبوونە. بەاڵم دواتر، هێواش 
هێواش لە دەسەاڵت پەراوێزخران و شیعەكان 
سوپایان  و  حكومەت  زۆری��ن��ەی  دەس��ەاڵت��ی 
گرتەدەست.  بەمەش، بۆ بەدەستهێنانی سۆز 
و نیشاندانی ئەوەی ئێمە نوێنەری راستەقینەی 
سەر  دەك��ات��ە  زۆر  هێرشی  داع��ش  ئ��ێ��وەی��ن، 
شیكردۆتەوە"  سمیس  بێن  وەك  شیعەكان. 
ژێر  ناوچەكانی  خەڵكانی  دەی��ەوێ��ت  داع��ش 
دەسەاڵتی خۆی ناچار بە كردە توندوتیژەكانیان 
بكات. سەدانی لێ كوشتوون، دەیانەوێ هەمان 
ئەفغانستان  ل��ە  تالیبان  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ەت��ی��ەی 
بەرپایكرد، دووبارەبكەنەوە. داعش هەرەشەی 
ك��ۆم��ەڵ��ك��وژی ش��ی��ع��ەك��ان و خ��اپ��وورك��ردن��ی 
مەزارگە پیرۆزەكانیان لە شارەكانی كەربەال و 

نەجەفی كردووە.")بێن سمیس، 17(.
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سەرەڕای هەموو ئەمانەش، داعش جیاوازی 
لەنێوان دوژمنی نزیك )فەرمانڕاوەكانی واڵتە 
دووردەس��ت��ەك��ان  دوژم��ن��ە  و  ئیسالمیەكان( 
گرنگیەكی  هەروەها  دەكا.  رۆژئ��اوا(  )واڵتانی 
بەرگریكاری.  جیهادی  ب��ە  دەدەن  زۆری���ش 
وەك  ب��ەغ��دای  ع��وم��ەر  ئ��ەب��و  رووەوە،  ل��ەم 
وتوویەتی"  داع��ش  سەركردەكانی  لە  یەكێك 
فەرمانڕەوای واڵتە ئیسالمیەكان خیانتكار، بێ 
باوەڕ، گوناهكار، درۆزن، فێڵباز و تاوانكارن، 
شەڕكردن لەگەڵیان پێویسترە لەوەی بجەنگین 
)بەنزل  داگیركارەكان."  خاچپەرستە  ل��ەدژی 

ئەم قسەی وەرگرتووە، 10(.
لە قسەو لێدوانەكانی تریان، سەركردەكانی 
داعش باس لە خاكی پیرۆزی فەڵەستین دەكەن 
و سەرزەنشتی پەیوەندیەكانی حەماس دەكەن 
ئاماژەیداوە  سمیس  بێن  وەك  ئێراندا.  لەگەڵ 
فراوانبوونی  لەگەڵ  داعش  بەرپرسەكانی  كە 
خەالفەتەكەیانن، دەیانەوێ خاكی داگیركراوی 
ئیسرائیلیەكان  دەس��ت��ی  ل��ەژێ��ر  فەڵەستین 
دەربێنن. رەخنەش لەپەیوەندی و بەرژەوەندیە 
ه��اوب��ەش��ەك��ان��ی ح��ەم��اس و ئ��ێ��ران دەگ���رن، 
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بەتایبەتیش لەوەی حەماس تێكەڵی سیستەمی 
دیموكراتی بووە. )بێن سمیس، 17(.

خ��اوەن  داع��ش  ئەندامەكانی  و  س��ەرك��ردە 
كە  تر  كەسانەی  ئەو  بەرانبەر  توندن  زمانێكی 
ئیسالمین،  تری  ئایدۆلۆژیای  و  ب��اوەڕ  خ��اوەن 
راستی  رێ��گ��ای  ل��ەس��ەر  ب��ەردەوام��ی��ش جەخت 
خودا )سەلەفیزم( و یەكتاپەرستی و یەكانیەتی 
خودا دەكەن. داعشەكان باوەڕیانوایە شیعەكان 
بێ باوەڕن و شیاوی مردن، ئیخوان موسلیمین 
تری  گرووپی  چەندانی  هاوشێوەی  حەماس  و 
ئیسالمی ناپاكی لە ئیسالم دەكەن." )بەنزل، 10(.
ه�����ەروەك ئ���ام���اژەی پ��ێ��ك��را، س��ەرك��ردە 
لەسەر  رژدن  زۆر  داع���ش  ب��ەرپ��رس��ان��ی  و 
لە  بەتایبەتی  ئەجێنداكانیان،  جێبەجێكردنی 
لەژێر  ناوچانەی  ئەو  كۆنترۆڵكردنی  بابەتی 
قەدەغەكردنی  و  بە ویستی خۆیان  دەستیانە 
بیركردنەوەكانیان  لەگەڵ  دابونەریتانەی  ئەو 
ناگونجێت. وەك بێن سمیس روونیدەكاتەوە" 
ل����ەو ن���اوچ���ان���ەی ك���ە داع�����ش ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی 
ك���ردووە و دەس��ەاڵت��ەك��ان��ی��ان پ��ی��ادە دەك��ەن، 
كۆنترۆلكردنی سیستەمی  بە  دەستیانكردووە 
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خوێندن و فێركردن، كچ و كوڕیان لەیەكتری 
هەمان  مامۆستای  تەنیا  و  ج��ی��اك��ردۆت��ەوە 
هەندێ  دەڵێنەوە.  قوتابیەكان  بە  وانە  رەگەز 
بابەتیان الداوە و هەندێكی تریان سەپاندووە. 
وان��ەی  و  الداوە  هونەریان  وان��ەی  وێنە،  بۆ 
خۆشنووسی رێنووسی عەرەبیان لەجێگەكەی 
داناوە. بەكارهێنانی پێنووسی رەنگاورەنگیش 

قەدەغەكراوە." )بێن سمیس، 18(. 
وەك   )2015( ك����اروان����ی  ئ��ەب��وب��ەك��ر 
ب��اوەڕی��وای��ە  ئ��ی��س��الم��ی-ك��وردی  توێژەرێكی 
داع���ش ه��ەن��دێ ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی ب��زوت��ن��ەوەی 
مێژووی  پ��ەی��رەوك��ردووە.  خەواریجەكانیان 
ئ��ی��س��الم ش��ای��ەت��ح��اڵ��ی چ���ەن���دان گ���رووپ���ی 
ئەوەندەی  كامیان  هیچ  بەاڵم  بووە،  توندڕەو 
خەواریجەكان ئەوەندە توندئاژۆ نەبوونە. ئەو 
جۆرە گرووپانە لەهەبوونی فەراغی دەسەاڵت، 
الیەنەكانی  نێوان  ملمالنێی  و  دارایی  قەیرانی 
بەرهەمی  داع���ش  دروس��ت��دەب��ن.  دەس����ەاڵت 
ملمالنێی تایفەگەری، نەمانی سەروەری واڵتان 
و هەبوونی فەراغی بەرێوەبردنە لەناوچەكەدا. 
لەنێو  خ��ەواری��ج  تایبەتمەندی  هەندێ  بۆیە، 
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نیشاندانی  بەتایبەتی  بووە،  جێبەجێ  داعشدا 
دوژمنەكانیان بە كافر و بێ باوەڕ، وێناكردن 
چاكترین  وەك  خ��ۆی��ان  خ��ۆدەرخ��س��ت��ن��ی  و 
گرووپی نێو ئیسالم و رەتكردنەوەی ئەوانی 
ئەشكەنجەدان  و  توندوتیژی  بەكارهێنانی  تر، 
سەپاندنی  و  م��وس��ڵ��م��ان��ەك��ان  غ��ەی��رە  دژی 
پراكتیزەكردنی  بەسەریان،  ئایدۆلۆژیاكانیان 
ش��ەه��ی��دب��وون.  پ��ل��ەی  ب��ە  گەیشتن  و  جیهاد 

)كاروانی، 175-176(.

4-3 دڕندەی و پێشلكردنی
مافەكانی مرۆڤ لەالیەن داعشەوە:

داع����ش چ���ەن���دان دڕن�����دەی ل��ەب��ەران��ب��ەر 
دوژم��ن��ەك��ان��ی خ��ۆی ل��ەو ن��اوچ��ان��ەی لەژێر 
ئ���ەن���ج���ام���داوە و م��اف��ەك��ان��ی  دەس���ت���ی���دای���ە 
ش��ێ��وازی  چ��ەن��دان��ی  پێشێلكردووە.  م��رۆڤ��ی 
كوشتن  وەك��و:  ئەنجامداوە  ئەشكەنجەدانیان 
بیانیەكان،  و  ناوخۆ  كەسانی  سەربرینی  و 
و  الق��ەك��ردن  كیمیاوی،  چەكی  بەكارهێنانی 
بەكۆیلەكردنی ئافرەتانی بێ تاوان، كۆمەڵكوژی 
و  ل��ەن��اوب��ردن   ، ت��ر  ئاینیەكانی  كەمایەتیە 



هاوكار عەبدوڵاڵ 94

كلتوریەكان.  و  ئاینی  شوێنەوارە  تێشكاندنی 
كۆمەڵكوژی  و  ئاشكرا  جینۆسایدی  داع��ش 
غەیرە  و  موسڵمان  غەیرە  خەڵكانی  بەرانبەر 
راپۆرتی  لە  وەك  ئەنجامداوە.   عەرەبەكان 
نێودەوڵەتی  ئەمنستی  رێكخراوی  سااڵنەی 
2015-2014 هاتووە كە " بەهۆی بەردەوامی 
شەڕی نێوان هێزە عێراقیەكان و یاخیبووانی 
ك��وژراون.  خەڵك  زۆری  ژمارەیەكی  داع��ش، 
لەناوەراست  شوێنی  زۆر  كۆنترۆڵی  داع��ش 
عێراق  هێزەكانی  ك��ردووە،  عێراق  باكوری  و 
بۆمبارانی شوێنەكانی داعشیان دەكرد، ئەمەش 
بووە هۆی زیاتر لە دووملیۆن عێراقی بێ ماڵ 
لەگەڵ  مرۆیی  كارەساتی  و  بمێننەوە  وح��اڵ 
نێودەوڵەتی،  ئەمنستی  )راپۆرتی  هێنا."  خۆیدا 

.)191 :2014-15
و  بیانیەكان  ی��اری��دەرە  كەسە  سەربڕینی 
باوەكانی  رێگا  ل��ە  یەكێكە  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
دوو  داع��ش  داعشەوە.  لەالیەن  ئەشكەنجەدان 
جەیمس  ئەوانیش  سەربڕی  ئەمریكی  كەسی 
فۆلی و ستیفن سۆتلۆف بوون. )جێسیكا كارتەر 
لەگەڵ   .)2014 ئێن،  ئێن  سی  فانتز،  ئاشلی  و 
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شوێن  چەندان  توانی  داعش  كات،  تێپەربوونی 
بگرێت و تاوانی جەنگی ئەنجامبدات. شەڕكەرانی 
داعش القەی هەرزەكاران و ئافرەتانیان كردووە. 
دەرفەتی ئەنجامدانی كاری سێكسی وەك دیاری 
ئافرەتە  و  دەبەخشرا  داع��ش  ش��ەڕك��ەران��ی  بە 
فرۆشتنیان  بازارەكانیان  لە  بەتەمەنەكانیش 
ئافرەتانی  زۆر  ژمارەیەكی  داعش  پێوەدەكرا. 
گ��رت، زۆرب��ەی��ان رووب��ەرووی  بەدیل  یەزیدی 
ئازاردان، شێواندن و كاری القەكردن چەندجار 
 .)29 فریدالند،  )ئیلیۆت  بوونەوە.  رۆژێكدا،  لە 
تەنیا  هەر  ئەنجامیداون  داع��ش  تاوانانەی  ئەو 
كۆمەڵێك  ئ��ەوان  بەڵكو  رووی��ن��ەداوە.  عێراق  لە 
ئەوانە  سەربڕی.  میسر  لە  مەسیحیەكانیان  لە 
كۆمەڵێك مەسیحی بوون، داعش بە خوێنرشتنی 
ئەوان ئاوی رووباری نیلی سووركرد.) ستیفن 
رێكخراوی   .)2015 ئێن،  ئێن  سی  ئیدواردس، 
هیومەن رایتس ۆچ ئاماژەیداوە كە لە پارێزگای 
كەسی   560-770 ل��ە  زی��ات��ر  داع��ش  تكریت، 
فێرگەی  ل��ە  ك��وش��ت��ووە،  ل��ەم��اوەی س��ێ رۆژدا 
سەربازی سپایكەر تەقەشیان لە 1700 گەنجی 

شیعییش كرد. )فریدالند، 27(. 
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داعش  كۆنترۆڵكرد،  موسڵی  داعش  كاتێ 
زۆرێك لە مەسحیەكان و كەمایەتیەكانی تری 
كردە ئامانج. داعش موڵك و ماڵی مەسحیەكانی 
بە پیتی )ن( كە ئەمە بەرانبەر وشەی عەرەبی 
داعش  جیاكردەوە.  و  دیاریكرد  )نەصرانی(ە 
سێ بژاردەی خستە بەردەمیان كە ئەوانیش: 
ئاین گۆرین بۆ ئیسالم، دانی جزیە، یان مردن. 
)هیبە كانسۆ، سی بی ئێس نیوز، 2014(. داعش 
بۆ  هێرشەكەی  لە  بەكارهێنا  كالۆرینی  گازی 
سەر پارێزگای رومادی ، زیاتر لە 500 كەس 
رووب��اری  فرێدرانە  الشەكانیان  و  ك���وژران 
فوراتەوە. چەندان پیاوی تریشیان كوشت كە 
و  كردووە  نێربازیان  كەسانە  ئەو  پێیانوابوو 
لەسەر باڵەخانەی بەرزەوە فرێدرانە خوارەوە. 
داعش كۆمەڵە ئافرەتێكی شیعەشیان كوشت، 
رەتیانكردبۆوە  مێردەكانیان،  كوشتنی  دوای 
)ئەمنستی  بكەن.  داعش  یاخیبووانی  بە  شوو 

نێودەوڵەتی، 2015-16: 194-196(. 
هالە ئیسفەنداری، بەرێوەبەر لە پرۆگرامی 
رۆژه����ەاڵت����ی ن����اوەراس����ت ل���ە س��ەن��ت��ەری 
نێونەتەوەیی ودرۆ وڵسن بۆ بیرمەندان، باس 
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لە رەفتاری داعش دەكات بەرانبەر ئافرەتان. 
كات  زۆرب���ەی  داع��ش  دەڵ��ێ��ت"  ئیسفەنداری 
بۆ  ك��ااڵی��ەك  وەك  بەتەمەنەكانیان  ئافرەتە 
ئافرەتە گەنجەكانیش  فرۆشتن سەیركردووە، 
لەالیەن شەڕكەرەكانەوە القە دەكران. ئافرەتە 
گەنجەكان بۆ ماوەیەكی كاتی هاوسەرگیریان 
ئەو  چێژ،  وەرگرتنی  دوای  دەك��ردن،  لەگەڵ 
ئافرەتانەیان لەنێوان خۆیان ئاڵوگۆر پێدەكرد." 

)فریدالند، 30(.
منااڵنیش  تەنانەت  داع��ش  دڕندەییەكانی 
گ��رت��ۆت��ەوە، ئ����ەوان ه��ی��چ ب��ەزەی��ی��ەك��ی��ان بە 
منااڵنیش نایەتەوە. لە راپۆرتێكی فۆكس نیوز 
كوشتووە  مناڵی   74 داع��ش  ن��وس��راوە"  وا 
مانگی  ل��ە  رەت��ی��ان��ك��ردب��ۆوە  ئ����ەوەی  دوای 
رەمەزان بەرۆژوو بن." بەگوێرەی راپۆرتێكی 
گرووپێك كە بارەگەكەیان لە لەندەنە بەناوی 
مافەكانی  بۆ  سوری  چاودێری  رێكخراوی   (
مرۆڤ( نووسیویەتی" داعش لەماوەی كەمتر 
حوزەیرانی   2014- )ت��ەم��ووزی  ساڵێك  لە 
لەهەردوو  كەسیان   3027 لە  زیاتر   )2015
واڵت���ی س��وری��ا و ع��ێ��راق ك��وش��ت��ووە. )مالیە 
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چەكدارانی   .)2015 نیوز،  فۆكس  زیمەرمان، 
داعش زۆر توند و بێ بەزەیی بوون بەرانبەر 
ئەو  ئ��ام��اژە،  ب��ۆ  مەسیحیەكان.  و  ی��ەزی��دی 
داوای���ان  ك��ردب��وون،  دەستگیریان  كچانەی 
لێكردبوون تەلەفۆن بۆ خانەوادەكانیان بكەن 
لەگەڵیان  كە  باسبكەن  بۆ  رەفتارانەیان  ئەو 
ك���راوە. ئ��ەم��ەش وەك رێ��گ��ای��ەك ب��ۆ ئ��ەوەی 
شەرمەزاربن.  زیاتر  سایكۆلۆژیەوە  لەرووی 
ئافرەتی مەسیحیان  لە موسڵ داعش چەندان 
دەست بەسەركرد، هەندێكیان بوونە ئیسالم  و 
وەك بووكی تازە بەبڕی 25 دۆالر فرۆشرانە 
چەكدارانی داعش. )فریدالند، 30(.  بەرپرسانی 
ئابی  "لە  كە  رایانگەیندووە  ئەمریكا  بەرگری 
2015، داعش چەكی كیمیاوی دژی هێزەكانی 
گ��ازی  ه��ەروەه��ا  ب��ەك��اره��ێ��ن��اوە.  پێشمەرگە 
مەخمور  ش��اری  هێرشی  ل��ە  خەردەلیشیان 
گازی  داع��ش  بەكارهێناوە.  پێشمەرگە  دژی 
بەكارهێناوە،  سوریا  و  عێراق  لە  ژەه��راوی 
بەتایبەتی گازی خەردەڵ. )كرستینا ۆنگ، زە 
هیل، 2016(. یەكێكی تر لەو وێنە ناشیرینانەی 
داعش نیشانیدا سوتاندنی فرۆكەوانی ئوردنی 
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شوباتی  3ی  لە  ب��وو  ئەلكەساسبە(  )م��ەع��از 
فرۆكەیەكی  بە  لەكاتێ  مەعاز  ب��وو.   2015
ئۆپەراسیۆنێك  خەریكی   16 ئێف  ج���ۆری 
بوو لە خاكی سوریا، فرۆكەكەی تێكدەشكێت 
ئیسرائیل  ئاریێل،  )بێن  دەستگیردەكرێت.  و 

ناشنال نیوز، 2015(.  
داعش  قێزەوەنەكانی  كارە  لە  تر  یەكێكی 
شوێنەوارە  لەناوبردنی  تااڵنكردن،  لە  بریتیە 
رەش��ك��ردن��ەوەی  و  وكلتوریەكان  م��ێ��ژووی 
كەمایەتیەكانی  دێ��ری��ن��ەك��ان��ی  ش��وێ��ن��ەوارە 
ع��ێ��راق��ە. داع���ش ك��ەل��وپ��ەل��ە ش��وێ��ن��ەواری و 
بەنرخەكانی عێراقی بەتااڵنبرد بۆ بەهێزكردنی 
چەندان  لە  بلدۆزەی  داع��ش  ئابووریەكەی.  
دا،  م��ێ��ژووی  میراتی  و  ش��وێ��ن��ەوار  شوێنی 
ئەو  سەردانی  خەڵك  وای��ە  ب��اوەڕی��ان  چونكە 
ش��وێ��ن��ان��ە دەك����ەن و دەی��پ��ەرس��ت��ن، ب��ەم��ەش 
پەیمانگای  س��ەره��ەڵ��دەدات��ەوە.  پەرستی  بت 
داعشی  ناشیرینەكانی  لەكارە  هەندێ  گاستن 
 ،2014 تەمموزی  لە  وەك��و"  هەژماركردووە 
تەقاندەوە  یونسی  پێغەمبەر  م��ەزاری  داعش 
یەحیا  ئیمام  گ��ەورەی  مزگەوتی  موسڵ،  لە 
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ئ��ەب��ول��ق��اس��م ك��ە دەگ���ەرێ���ت���ەوە ب��ۆ س���ەدەی 
س��ێ��زدەه��ەم، خ��اپ��وورك��رد. داع���ش م���ەزاری 
كوڕی  كە  وێرانكرد  )شیت(یان  پێغەمبەری 
داعش  هەروەها  ئادەمە،  حەزرەتی  سێیەمی 
مەسیحیەكانی  جەرجیسی  پێغەمبەر  مەزاری 
خاپووركرد. )عیرفان ئەلعەلەوی، گەیت ستۆون 
داعش  ئەمانەش،  لەگەڵ   .)2014 ئینستتیوت، 
شاری نەمرودی كە ئاشوریەكان خاوەنین و 
دەگەرێتەوە بۆ سەدەی سێزدەهەم، وێرانكرد.

)بی بی سی، 2015(.
لێرە  ئ����ەوەی  ئ��اش��ك��رای��ی،  و  ب�����ەروون   
تێدا  ك��ە  زەری��ای��ەك  ل��ە  دڵۆپێكە  ب��اس��ك��راوە 
داع����ش ت��ون��دوت��ی��ژی و م��اف��ەك��ان��ی م��رۆڤ��ی 
تریشیان  ت��اوان��ی  چ��ەن��دان  پ��ێ��ش��ێ��ل��ك��ردووە. 
داع��ش  ئ��ەگ��ەر  لیستێكەوە.  بخرێتە  دەك���رێ 
كەچی  دەزان��ێ��ت،  ئیسالم  نوێنەری  بە  خ��ۆی 
وەك  كوشتووە.  پێشمەرگەیان  لە  ه��ەزاران 
ئاشكرایە زۆرینەی پێشمەرگەكانی كوردستان 
ئاینیەكانیان  ئەركە  پراكتیزی  و  موسڵمانن 
دەك�����ەن. ك��ەچ��ی داع����ش چ��ەك��ی ك��ی��م��ی��اوی 
حەوت  لە  زیاتر  و  بەكارهێناوە  بەرانبەریان 
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برینداربوونە.  و  ك��وژرا  پێشمەرگەش  ه��ەزار 
ب��ەرپ��رس��ێ��ك ل���ە وەزارەت�������ی پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی 
ك��وردس��ت��ان رای��گ��ەی��ان��دووە ك��ە "ل��ەس��ەرەت��ای 
پێشمەرگە   7821 لە  زیاتر  داع��ش،  ش��ەڕی 
هەندێكیشیان  و  ب��ری��ن��دارب��وون��ە  ك����وژراون، 

ونبوونە." )عێراقی نیوز، 2015(.

5-3 پێكهاتەی بەرێوەبردن و
رەوشی ئابووری داعش:

و  بەرێوەبردن  پێكهاتەی  خ��اوەن  داع��ش 
خۆیەتی.  بە  تایبەت  ئ��اب��ووری  ستراكتۆری 
ئەبوبەكر  2014ەوە،  حوزەیرانی  لەوەتەی 
خەلیفە  دەگێرێت.  رۆڵ  خەلیفە  وەم  بەغدادی 
س���ەرۆك���ی رێ��ك��خ��راوەك��ەی��ە و ب��ەرپ��رس��ی 
بۆ  فەرماندەركردنە.  و  كاروبارەكان  گشتی 
خەالفەتەكەی،  كاروبارەكانی  بەرێوەبردنی 
بەغدادی دوو جێگری هەیە )بۆ هەر یەك لە 
سوریا و عێراق(، كۆمەڵێك راوێژكاری هەیە. 
ئەنجومەن  هەشت  خەڵكانەش،  ئ��ەو  ل��ەژێ��ر 
جیاوازەكان،  كاروبارە  راپەراندنی  بۆ  هەیە 
مێدیا،  ئەنجومەنی  لە  بریتین  ئەنجومەنەكانی 
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ه��ەواڵ��گ��ری، ئ��اس��ای��ش، ی��اس��ای��ی، چ��ەك��داران، 
سەركردایەتی، سەربازی و ئابووری. )بڕوانە 

وێنەی ژمارەی 1(:

 وێنەی 1: پێكهاتەی بەرێوەبردنی داعش.

كۆنترۆڵی خۆیدا  ژێر  لەناوچەكانی  داعش 
ئەو  بدات.  لە سكە  پارەی خۆی   توانیویەتی 
پ��اران��ە ل��ە ح��ەوت ك��ان��زای ج��ی��اواز پێكدێت. 
دووانیان لەزێر دروستكراوە، سێیانیان لە زیو 
دروستكراوە، دووشیان لە مس دروستكراوە. 
داعش لە دروستكردنی ئەو پارەیە كاریگەری 
كوڕی  عوسمانی  ئیسالم  سێیەمی  خەلیفەی 
پارەكە  لەسەر رووی  لەسەربووە.  عەففانیان 
جیهانیش  نەخشەی  هەیە،  گەنم  گوڵە  حەوت 



103داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

لەهەردوو رووی كانزاكە هەیە. هەر كانزایەكی 
یە.  ی��ۆرۆ(   89( 139دوالر  بەرانبەر  زێریان 

)كولین فریمان، زە تەلەگراف، 2015(. 
داعش ئینتەرنێت و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان بەكاردێنێت 
بۆباڵوكردنەوەی پروپاگەندەكانیان و نیشاندانی كارە 
كۆمەڵكوژی  ڤیدیۆی  ئەوان  توندوتیژەكانیان. 
دەزگ��ای  ب��اڵودەك��ەن��ەوە.  سەربڕینەكانیان  و 
ئ��ەل��ف��ورق��ان س��ەرچ��اوەی س��ەرەك��ی مێدیای 
دەزاگایە  ئەو  كاردەكەن.  لەعێراق  كە  داعشە 
دی ڤی دی، پۆستەر، نامیلكە و پرۆپاگەندەكانی 
ئێستاش  دروستدەكرد،  عێراق  لە  قاعیدەیان 
ه��ەم��ان ك��ار ب��ۆ داع��ش ئ��ەن��ج��ام��دەدەن. )بیل 

رۆجیۆ، لۆنگ ۆر جۆرنال، 2007(.    
لەمەش زیاتر، ئەندامەكانی داعش لە تویتەر 
پ��رۆپ��اگ��ەن��دەك��ان��ی��ان زۆر  ب���اڵوك���ردن���ەوەی  و 
رایگەیاندووە  تویتەر  ئەمە،  دەرب��ارەی  چاالكن. 
لەناوەراستی ساڵی 2015ەوە، 125 هەزار  كە 
ه��ەژم��اری��ان راگ��رت��ووە ب��ەه��ۆی ئ��ەو مەترسی 
پەیمانگای  دروستیانكردووە.  هەرەشانەی  و 
 46 نزیكەی  2015ەدا  لەساڵی  كە  بروكینگز 
داعش  بۆ  الیەنگریان  تویتەر  لە  هەژمار  هەزار 
نیشانداوە. )كریشنادێڤ كەلەمور، ئار تی، 2016(. 
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داعش گۆڤارێكی وەزریشی هەیە بەناوی )دابق(، 
ئینگلیزیش  كە  باڵودەكرێتەوە  زمانێك  بەچەند 
بابەتگەلێكی  ئەو گۆڤارەدا  لەنێو  دەگرێت.  لەخۆ 
وەكو: یەكتاپەرستی، مەنهەج، كۆچكردن، جیهاد 
موسڵمانانن  بایەخی  جێگەی  ك��ە  جەماعە  و 

باڵودەكرێنەوە. )كالریۆن پرۆجێكت، 2014(. 
زۆرێك لە خەڵكە سەربازی و فەرماندەكانی 
س��ەددام  رژێمی  ل��ەس��ەردەم��ی  پێشتر  داع��ش 
ك��اری��ان ل��ەگ��ەڵ س��وپ��ای ع��ێ��راق��ی ك����ردووە. 
فەرماندەی   1000 لە  زیاتر  خ��اوەن  داع��ش 
بۆ  ن��اوەن��د  ل��ەن��ێ��وان  پلەكانیان  ك��ە  مەیدانیە 
2000- ل��ەن��ێ��وان  مووچەكانیشیان  ب��ااڵی��ە، 
بەگوێرەی  و  هەرمانگێك  بۆ  دۆالرە   3000
دەسپێردرێن.  پێیان  قورسانەی  ئەركە  ئ��ەو 
قسەكانی  بەگوێرەی   .)18 فریدالند،  )ئیلیۆت 
)سی  ئەمریكی  هەواڵگری  دەزگ��ای  وتەبێژی 
ئای ئەی( بێت، داعش خاوەن 20 بۆ 31.500 
ژمارەیەش  لەو  عێراق و سوریا.  لە  چەكدارە 
15 هەزاریان چەكداری بیانین و لە 80 واڵتی 
جیاواز هاتوون. دوو هەزار لەو سەربازانەش 
ب��ەش��داری ش��ەڕی سوریایان  رۆژئ��اوای��ی��ن و 
كردووە. )جیم سكویتۆ، سی ئێن ئێن، 2014(. 
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لە  یەكێكە  داعش  ئابووریشەوە،  ل��ەرووی 
رێكخراوە هەر دەوڵەمەندەكانی جیهان. ئەوان 
داهاتەكانیان  و  پ��ارە  رێ��گ��ەی��ەك��ەوە  لەچەند 
هەناردەكردنی   : لە  بریتین  كە  زی��اددەك��ەن 
بەنرخ  كەلوپەلە  ب��ە  ب��ازرگ��ان��ی��ك��ردن  ن���ەوت، 
لەسەر  ب��اج  سەپاندنی  ش��وێ��ن��ەواری��ەك��ان،  و 
موسڵمان و غەیرە موسڵمانەكان، گۆڕینەوەی 
بەندیەكان، بەتااڵنبردنی بانكەكان، هەروەها ئەو 
پارانەی لە هەندێ واڵتانی كەنداو بەدەستیان 

دەكەوێت. )بروانە وێنەی ژمارە 2(:

وێنەی 2: سەرچاوە داراییەكانی داعش

سەرچاوە: بزنس ئینسایدەر
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بێت،  وێنەیە  ئەو  نێو  داتاكانی  بەگوێرەی 
سەرچاوە داراییەكانی داعش سااڵنە  بەدواڵر  

بەو شێوەی خوارەوەیە:
بیرە نەوتەكان: سااڵنە 500 ملیۆن 

فیدیە وەرگرتن: 50 ملیۆن
ق��اچ��اغ��ی ك���ردن ب��ە ك��ەل��وپ��ەل��ە گ��رن��گ و 

شوێنەواریەكان: 50 ملیۆن 
بەتااڵنبردنی بانكەكان: 500-300 ملیۆن

باج وەرگرتن: زیاتر لە 100 ملیۆن
بەگوێرەی گۆڤاری ئایدیا بێت، بەهۆی ئەو 
داعش  هەیانە،  بەردەوامەی  بەرەوپێشچوونە 
ل���ەرووی داه��ات��ی ئ��اب��ووری��ەوە لە س��ەرووی 

هەموو رێكخراوە تیرۆرستیەكانی ترە.
) بڕوانە خشتەی ژمارە 1(:

داهاتی سااڵنەی بە دۆالر  رێكخراوی تیرۆرستی
داعش2 ملیار                  

تاڵیبان 560 ملیۆن
حزبوڵاڵ500 ملیۆن                  
ئەلشەباب100ملیۆن                  
حەمماس60 ملیۆن                  

خشتەی ژمارە 1: داهاتی سااڵنەی گرووپە تیرۆرستیەكان.
سەرچاوە: گۆڤاری ئایدیا دیپلۆماتیك.
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هەندێ سەرچاوەی فەرمی رایانگەیاندووە 
كە داعش 500 ملیۆن دیناری عێراقی لە بانكی 
ناوەندی موسڵ بردووە، ئەو پارەیەشیان بۆ 
پێدانی مووچەی چەكدارەكان و خەرجیەكانی 
س��ەرب��ازی خ��ەرج��ك��ردووە. )گ��ۆڤ��اری ئایدیا، 
لە  ش���ارەزا  م��ای��ەر،  گوینتەر   .)91  ،2014
ئەڵمانی  ماینزی  لەزانكۆی  عەرەبی   جیهانی 
باوەڕیوایە كە " داعش لەالیەن واڵتانی كەنداوی 
یارمەتی  ئیمرات(  و  قەتەر  )سعودیە،  وەك 
راستەوخۆ  ریاز  حكومەتی  دەدرێ��ت.  دارای��ی 
هەندێ  بەڵكو  نانێرێت،  هاوكاریە  ئەو  خۆی 
یارمەتیە  ئەو  سعودی  دەوڵەمەندی  خەڵكی 
داعش  یارمەتی  واڵتانە  ئەو  پێشكەشدەكەن. 
دەدەن تا ئەسەد بروخێنن." )ئەندریاس بێكەر 
دەبلیو،  دی  وەرگرتووە،  مایەری  قسەی  ئەو 

  .)2014
پەیمانگای  لە  ش��ارەزا  ئەلخەتیب،  لوئەی 
بروكینگز دەڵێت" داعش لەرێگەی كۆنترۆلكردنی 
لە عێراق،  پااڵوگە  نەوت و دوو  بیرە  حەوت 
ه��ەروەه��ا ش��ەش ب��ی��رە ن��ەوت��ی��ش ل��ە بەشی 
رۆژهەاڵتی سوریا، دەتوانن نەوت بە نرخێكی 
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كەم )25 60-( دۆالر بفرۆشن، بۆیەش داهاتی 
رۆژانەیان گەیشتۆتە دوو میلۆن دۆالر. ناوبراو 
ئەوەشی زیادكردووە كە ئەو نەوتە رەوانەی 
هەرێمی كوردستان، سوریا، توركیا و ئوردن 
96- دیپلۆماتیك،  ئایدیای  )گۆڤاری  دەكرێت. 
داعش  وتوویەتی  زیاتر  شارەزایە  ئەو   .)97
نەوتی  بەرهەمهێنانی  ت��وان��ای  %60ی  ل��ە 
توانایە  ئ��ەو  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��ردووە،  س��وری��ای��ان 
لە  نەوتە  بەرمیلە  هەزار   385-400 لەنێوان 
رۆژێكدا. لە عێراقیش لەتوانایاندایە بڕی 50 بۆ 
80 هەزار بەرمیل نەوت لە رۆژێكدا بەرهەم 
بروكینگز،  پەیمانگای  گۆردتس،  )ئیلین  بێنن. 
گازی  نەوتانە،  بیرە  ئەو  س��ەرەڕای   .)2014
سروشتی سەرچاوەیەكی تری دارایی داعشە. 
داعش دەستی گرتووە بەسەر كانەكانی گازی 
سروشتی لە عێراق و سوریا. كێڵگەی عەكاس 
كە دەكەوێتە پارێزگای ئەنبار دەوڵەمەندترین 
كێڵگەیە كە كۆنترۆڵیان كردووە. سااڵنە 979 
ملیۆن دۆالری���ان ل��ەوێ��وە دەس��ت دەك��ەوێ��ت. 
مارتینێز،  دامێن  و  بریسارد  چارلس  )جێن 

 .)8 :2014
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ئەو  بەسەر  دەستگرتن  لەرێگەی  داع��ش 
هەموو  دەستبخاتە  توانیویەتی   ، ن��اوچ��ان��ە 
)ف��او( رێكخراوی  ب��ەس��وودەك��ان.  س��ەرچ��اوە 
ی س���ەر ب��ە ی��و ئ��ێ��ن، رای��گ��ەی��ان��دووە ك��ە " 
داع���ش دەس��ت��ی گ��رت��ووە ب��ە س��ەر %30ی 
دەكاتە  كە  نیشتیمانی  گەنمی  بەرهەمهێنانی 
نزیكەی یەك ملیۆن تۆن و %40ی بەرهەمی 
و  ن��ەی��ن��ەوا  پ���ارێ���زگ���ای  نیشتیمانی  ج���ۆی 
سەاڵحەدینی دەست بەسەرداگرتووە، هاوكات 
گەنمی سایلۆكانی نەینەوا و ئەنبار كە نزیكەی 
1.1 ملیۆن تۆن بوو، بردووە. ئەو گەنمەیان 
لە بازاری رەش فرۆشتووە و نزیكەی 120 
ملیۆن دۆالریان قازانج كردووە. )جێن چارلس 

برسارد و دامێن مارتینێز، 8-9(.

6-3  دەرئەنجام
سەلەفی-جیهادیە،  رێكخراوێكی  داع��ش 
گرووپە  و  الیەن  دەكەن،  جیهاد  ئەندامەكانی 
ئیسالمیەكانی تر بەتایبەتی شیعە ، ئیخوان و 
حەمماس و چەندانی تر بە بێ باوەڕ لەقەلەم 
دەدەن. دوای كوژرانی زەرقاوی، ئەبو حەمزە 
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داع��ش  ب��ەغ��دادی،  ع��وم��ەر  ئەبو  و  موهاجیر 
دروست دەبێت. كوشتنی ئەو سییانە وادەكات 
ئەبوبەكر بەغدادی سەركردایەتی رێكخراوەكە 
بگرێتەدەست و جاری خەالفەتێك بدات.  داعش 
چەندان كاری قێزەون و نابەجێی ئەنجامداوە 
و چ���ەن���دان ش��وێ��ن��ی��ش��ی��ان وێ���ران���ك���ردووە. 
داع�����ش گ���وێ���ی ب���ە ش���ك���ۆم���ەن���دی م���رۆڤ 
مێژوویەكانی  و  گرنگ  شوێنەوارە  ن���ەداوە، 
بەرێوەبردنی  پێكهاتەی  داعش  وێرانكردووە. 
بەشێوەیەكی  و  رێكخستووە  خەالفەتەكەی 
ل��ەرووی  ب��ەرێ��وەدەب��ات.  كارەكانی  رێكخراو 
ئابووریشەوە، پشتی بەستووە بە دزینی نەوت، 
تااڵنكردنی بانكەكان، گۆڕینەوەی بەندیەكان ، 
جزیە و دەست گرتن بەسەر ناوچە كشتوكاڵی 

و ئاودێریەكان. 
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بەشی چوارەم
هۆكارەكانی سەرهەڵدان 

وبەهێزبوونی داعش

1-4 پێشەكی:
لەم بەشەدا، بابەتی سەرەكی توێژینەوەكە 
باسی لێوەدەكرێت، كە بریتیە لە  هۆكارەكانی 
دروس��ت��ب��وون و ب��ەه��ێ��زب��وون��ی داع���ش. ئەم 
هۆكارانە  ل��ەو  لەهەندێ  ب��اس  توێژینەوەیە 
دەكات كە بۆتەهۆی دروستبوونی داعش ، ئەو 
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خراوەتەبەرباس  توێژینەوە  لەو  هۆكارانەی 
بریتین لە داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمریكا 
دووب��ارە  ه��ۆی  ب��ووە  كە  2003دا  ساڵی  لە 
لەنێوان  مەزهەبی  ملمالنێی  هێنانەكایەوەی 
لە  مالیكی  نەرێنی  رۆڵی  و شیعەكان.  سوننە 
خۆشكردنی ئاگری ملمالنێی تائیفی كاریگەری 
هەبووە، چونكە دواتر ئەو سوننانە چوونە پاڵ 
داعش.  رێكخراوی  و  تیرۆرستیەكان  گرووپە 
و  ئەمریكا  داگیركاریەكەی  لە  هەریەك  بۆیە 
بۆ  هۆكاربوونە  مالیكی  ن��ەخ��وازراوی  رۆڵ��ی 
سەرهەڵدانی گرووپگەلێكی سوننی توندڕەو و 
درێژكراوەی  داعشی  دواترینیان  كە  رادیكاڵ، 

قاعیدەیە.
هەرەسهێنانی  لە  بریتیە  سێیەم  هۆكاری 
هیوابوونە  بێ  ئەو  چۆن  و  عەرەبی  بەهاری 
سەرهەڵدانی  بووەهۆی  عەرەبی  بەهاری  لە 
ش���ەری ن��اوخ��ۆی س��وری��ا، ئ��ەو ب��اردۆخ��ەی 
سوریا بووە زەمینەیەكی لەبار بۆ سەرهەڵدان 
زی��ادك��ردن��ی  داع����ش و  گ��ەش��ەس��ەن��دن��ی  و 
هۆكاری  س��وری��ادا.  خاكی  لە  چاالكیەكانیان 
دەوڵەتی  نێگەتیڤی  رۆڵ��ی  لە  بریتیە  كۆتایی 



113داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

سنووری  سیاسەتی  خ��اوەن  توركیا  توركیا، 
ك����راوەب����ووە ب���ەران���ب���ەر ت��ی��رۆرس��ت��ەك��ان و 
چەكدارە  هەموو  ئەو  تێپەڕبوونی  لەبەرانبەر 
بەمەبەستی  سنوورەكانیەوە  لەرێگەی  بیانیە 
چوونە ریزی داعش و گرووپە تیرۆرستیەكانی 
توركیا  زیاتر،  لەمەش  داخستووە.  تر، چاوی 
یارمەتیدانی  لە رووی  بووە  داعش  هاوكاری 

سەربازی و لۆجستیكیەوە.  

2-4  داگیركردنی عێراق لەالیەن
ئەمریكاوە لە ساڵی 2003دا:

بۆچی  بكرێ  پرسیار  لەوانەیە  س��ەرەت��ا، 
ئەو  وەاڵم��ی  بۆ  داگیركرد؟  عێراقی  ئەمریكا 
پرسیارە، پرسیارم لە سیاسەتمەداری دێرینی 
ئەویش  كورد دكتۆر مەحمود عوسمان كرد، 
وەها وەاڵمی دایەوە" داگیركاریەكەی ئەمریكا 
ب��ۆ ع��ێ��راق پ��ەی��وەن��دی ب��ە دوو ه��ۆك��ارەوە 
هەبوو. یەكەم: هێزە ئۆپۆزسیۆنە عێراقیەكان 
نەیانتوانی سەددام لە دەسەاڵت بهێنە خوارەوە. 
كوردەكان لە باكور بوون، كەمایەتیەكانی تر 
بەتایبەتی شیعەكان كە زۆریان لێ كوژرابوو 
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نەبوو  ئەوەیان  توانای  دەربەدەربووبوون،  و 
س��ەددام الب��ەرن. بۆیەش داوای��ان لە واڵتانی 
كارەیان  ئەو  ئەمریكا  بەتایبەت  كرد  دەرەكی 
ئەمریكا  ئاستی  ل��ەس��ەر  دووەم،  ب��ك��ات.  ب��ۆ 
قەناعەتێك هەبوو لە دوای 11ی سێپتێمبەرەوە 
لەسەر  هەیە  تایبەتی  مەترسیەكی  عێراق  كە 
تیرۆرسیتەوە  ل���ەڕووی  بەتایبەتی  ئەمریكا 
لەگەڵ  پەیوەندیان  هەبوو  ئ��ەوە  دەنگۆی  و 
قاعیدە هەیە. ئەم هۆكارانە وایكرد ئەمریكا و 
)مەحمود  داگیربكەن."  عێراق  هاوپەیمانەكانی 

عوسمان، 2016(. 
ساڵی  لە  عێراق  بۆ  ئەمریكا  داگیركاری 
بەاڵم  لەناوبرد،  سەددامی  رژێمی  2003دا 
بەتایبەتی  چارەسەرنەكرد  عێراقی  كێشەكانی 
ه��اوب��ەش��ی ك���ردن ل��ە دەس����ەاڵت و دان��ان��ی 
هەستیارەكاندا.  پۆستە  ل��ە  گونجاو  كەسی 
ژینگەی  كێشانەی  و  ب��ارودۆخ  لەو  بەشێكی 
ئەو  چونكە  ئەمریكایە.  ئەستۆی  لە  عێراق 
بووەهۆی  كردی  عێراق  لە  ئەمریكا  ش��ەڕەی 
سەرهەڵدانی جەنگی ناوخۆی و هاتنی لقێكی 
قاعیدە بۆ عێراق. ئەمریكا بەبێ ئەوەی كێشە 
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واڵت��ەی  ئ��ەو  چارەسەربكات،  قەیرانەكان  و 
مەحمود  رەوش��ە  ئ��ەو  دەرب���ارەی  جێهێشت. 

عوسمان وتی: 
"ئ����ەم����ری����ك����ا ل������ەو ئ�����ەرك�����ەی ه���ەی���ب���وو 
بۆ  هاتبوون  ئەوان  چونكە  سەركەوتوونەبوو، 
هێنانەكایەی دیموكراسی لە عێراق، رادەستكردنی 
رێگەشبدات  و  عێراقیەكان  بە  فەرمانڕەوایی 
بكەن.  س��ەددام  ش��ەڕی  بەشداری  عێراقیەكان 
ئاسانی  بە  عێراق  سوپای  زانیان  كاتێ  ب��ەاڵم 
ئاسایشیەكانی  دام�����ەزراوە  ه��ەم��وو  تێكشكا، 
لەجێگەی  ئ���ەوان  ه��ەڵ��وەش��ان��دن��ەوە.  عێراقیان 
كرد.  عێراقیەكانیان  فەرمانڕەوایی  عێراقیەكان 
مەددەنی  حاكمی  كردە  برێمەری  پۆڵ  ئەمریكا 
نەدەزانی  هیچی  ب��وو  كەسێك  ئ��ەو  عێراق،  لە 
خۆی  ئەوكاتە  برێمەر  تەنانەت  عێراق.  لەسەر 
ددانی ناوە كە ئەوە نزیكەی دوو هەفتەیە لەسەر 
عێراقیان  دۆسیەی  دواتر،  دەخوێنمەوە.  عێراق 
رادەستی وەزارەتی بەرگری كرد، ئەمەی مانای 
وابوو ئەوان وەك مۆڵگەیەكی سەربازی سەیری 
كۆمەڵگایەكی  وەك  ن��ەوەك  دەك��رد،  عێراقیان 

مەددەنی." )محمود عوسمان، 2016(. 
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ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ان��ەش، ئ��ەب��وب��ەك��ر ك��اروان��ی 
ل��ەب��ارەی ئ��ەو ك��ات��ەوە دەن��ووس��ێ��ت" ئەمریكا 
بەردەوامبوون  ئەفغانستان،  لە  هێنا  شكستی 
موسڵمانان  لەگەڵ  هەڵە  مامەڵەكردنێكی  لە 
ن��ەدەدا.  كلتوری  جیاوازی  بە  گوێیان  هیچ  و 
دوای 11ی سێپتێمبەر، عێراقیان داگیركرد و 
زانیاری تەواوشیان لەسەر مێژوو و كلتوری 
هەنگاوی  چ��ەن��دان  ئەمریكا  ن��ەب��وو.  ع��ێ��راق 
توڕەبوونی  هۆكاری  كە  عێراق  لە  نا  هەڵەی 
ئ��ەوەی  ب��ووەه��ۆی  ب��وو،  عێراق  سوننەكانی 
ئەوان ببن بە گرووپی یاخی. یەك لە رەفتارە 
ئ��اب��ڕووچ��وون��ەك��ەی  ناشیرینەكانیان  ه���ەرە 
هەندێ  تیایدا  بوو،  )ئەبوغرێب(  بەندیخانەی 
و  ئەشكەنجە  ئەمریكی  ئافرەتی  س��ەرب��ازی 
عێراقی  ب��ەن��دك��راوی  ه��ەن��دێ  ب��ە  سوكایەتی 
توڕەیی سوننەكانی  ئەمە  دەكەن.  رووتكراوە 
پشتگیری  س��ون��ن��ەك��ان  وای��ك��رد  و  زی��ادك��رد 
دژی  ب��ك��ەن  یاخیبووەكان  سوننە  گ��رووپ��ە 
ئەمریكا. ئیدارەی بۆش پۆڵ برێمەر دانا وەك 
عێراقی  سوپای  ئەو  عێراق،  لە  دەمراستیان 
كرد  سوننەكان  لە  رێگری  ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە، 
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دامەزراوە  لە  بەشێك  ببنە  نەیانتوانی  بەوەی 
ل��ەدژی  ئەمریكا  سەربازیەكان.  و  ئاسایش 
سوننە پشتگیری لە شیعەكان كرد، ئەمریكا هیچ 
بەرهەڵستیەكی نەبوو بەرانبەر دەستێوەردانی 
ئەو  هەندێجاریش  عێراق،  دراوسێی  واڵتانی 
واڵتانە ئاگری شەری مەزهەبی نێوان سوننە 
و شیعەیان خۆشتردەكرد. )كاروانی، 2015: 

.)74-79
ش��ارەزای��ەك��ی  وەك  چ��ال��ی��ان��د،  ج���ێ���ڕاڕد 
تیرۆریزم و بیرمەندێكی ستراتیژی، باس لەو 
لەسەروبەندی  دەك��ات  عێراق  ب��اردودۆخ��ەی 
ئەمریكا  دەڵێت"  چالیاند  ئەمریكا،  داگیركاری 
باڵەخانەی  تەنیا  ع��ێ��راق،  ل��ە  هێنا  شكستی 
وەزارەتی نەوتیان پاراست و نەیاندەتوانی ئاو 
و كارەبا بۆ عێراقیەكان دابینبكەن. تااڵنكردن 
تەواویان  هەواڵگری  زانیاری  پێكرد،  دەستی 
ئاسایش  ب��واری  كۆمپانیای  چەندان  نەبوو، 
بێ  خەڵكی  چ��ەن��دان  ك��ە  هێنا  پاراستنیان  و 
بە  نەیاندەتوانی  ئ���ەوان  ك��وش��ت.  گوناحیان 
هەموو  لەسەروو  قسەبكەن.  عەرەبی  زمانی 
پ���ۆڵ برێمەر  ئ��ەم��ری��ك��ا ش��وێ��ن��ی  ئ��ەم��ان��ەش، 
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ئەحمەد  لەالیەن  ئەویش الی خۆیەوە  كەوت، 
چەلەبیەوە رێنمووی و فریوی دەدرا. چەلەبی 
وەك رێویەك مامەڵەی دەكرد، تەنانەت دواتر 
ئێرانیەكانی  یارمەتی  ب���ەوەی  تۆمەتباركرا 
و  پۆلیس  ملیۆن  نیو  نزیكەی  برێمەر  داوە. 
ئاسایشی سوننەی ناردە ماڵەوە بەبێ ئەوەی 
سەددام  بەمەش،  ب��دات.  پێ  پارەیەكیان  هیچ 
ئازادكرد.  بەندیخانەكان  لە  كەسی  ه��ەزاران 
سوننەكان هێشتا چەك وخەڵكیان لەگەڵ بوو 
كە لە هەواڵگری ئیشیان كردبوو، هەندێكیشیان 
هاتە  زەرق��اوی  دەرئەنجام،  لە  ب��وون.  فیدائی 
عێراق و سەركردایەتی سوننە یاخیبووەكانی 
دەكرد لەژێر چەتری لقێكی رێكخراوی قاعیدە 
تێپەربوونی كات، زۆربەی  لەگەڵ  لە عێراقدا. 
ئەو سوننانە پەیوەندیان بە قاعیدە و داعشەوە 

كرد. )چالیاند، 2014-15(. 
 ،2006 ل��ە  زەرق�����اوی  ك���وژران���ی  دوای 
رێكخراوەكەی  جلەوی  بەغدای  ئەبوعومەر 
ناوەكەشی گۆڕی بۆ دەوڵەتی  گرتەدەست و 
كوشتنی  دوای  ع��ێ��راق.پ��اش��ان  ل��ە  ئیسالمی 
ئ���ەوی���ش، ئ��ەب��وب��ەك��ر ب���ەغ���دادی ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی 
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رێكخراوەكەی كرد و ناوەكەشی كردە داعش. 
ش��ارەزای��ە  كەسایەتیە  ل��ە  زۆرێ���ك  ب��ەم��ەش، 
عێراق  پێشووی  ئەفسەرانی  و  سەربازیەكان 
خەڵكی  چەندانی  ل��ەالی��ەن  و  پاڵیان  چ��وون��ە 
پلەی  خەڵكانە  ئەو  دەك��ران  كۆمەكی  بەعسی 
پێ  والیەتیشیان  لێپرسراوی  تا  و  سەربازی 
س��پ��ێ��ردرا. وەك ئ��ەب��وب��ەك��ر ك��اروان��ی ن��اوی 
هەژماركردووە.  كەسایەتیانەی  لەو  هەندێ 
ببالوی،  ئەبو عەبدولڕەحمان  ئەوانیش وەكو: 
ئیبراهیم  عەمید  ج��ب��وری،  مەحەمەد  عەمید 
عەقید  سوێداوی،  عەدنان  عەقید  ئەلجەنابی، 
ئەبو موسلیم، عەقید ئەبو ئەلیاس، عەقیدمازن 
موهەینی،  ع��ەرەب��ی  نەبیل  م��وق��ەدەم  نەهیر، 
موقەدەم مەحەمەد مەحمود الحیالی، موقەدەم 
مەیسەر عەلی موسا جبوری و چەندانی تر...

)كاروانی، 2015: 65(. 
موسەننا ئەمین، وەك سەرۆكی فراكسیۆنی 
یەك لە كوتلە كوردیەكان لە پەرلەمانی عێراق، 
لەهەمبەر  عێراقیەكان  كاردانەوەی  دەربارەی 
چاوپێكەوتنێك  لە  ئەمریكا  داگیركاریەكەی 

لەگەڵ توێژەر وەها هاتەگۆ:
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نەدەویست،  داگیركاریان  عێراق  "خەڵكی 
ئەوان داوای رزگاریان دەكرد. بەاڵم ئەمریكا 
هات هەموو دامەزراوە یاسای و ئاسایشیەكانی 
بنەمای  ل��ەس��ەر  ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە، س��وپ��ای��ان 
ئەمریكا  روان��ی��ن��ی  بنیاتنایەوە.  ت��ای��ف��ەگ��ەری 
بۆ  بەاڵم  بوو،  روون  عێراق  داگیركردنی  بۆ 
عێراق  ن��ەب��وو.  پالنێكیان  ع��ێ��راق  داه��ات��ووی 
خاوەن ژینگەیەكی ئاڵۆزە، ئێرانیش یارمەیتدەر 
كە  عێراقی  دەوڵەتێكی  دروستبوونی  لە  بوو 
لە دەرئەنجام، عێراق  بااڵدەستە.  تیایدا  شیعە 
گرووپە  سەرهەڵدانی  بۆ  مەیدانێك  بە  ب��وو 
سوننەكان  دوات��ر  كە  سوننیەكان،  توندڕەوە 
پەیوەندیان بە قاعیدە و دواتریش بە داعشەوە 

كرد. )موسەننا ئەمین، 2016(.
دەربارەی هەنگاوەكانی ئەمریكا لە عێراق  
لە  زیاتر  گرژی  دروستبوونی  بووەهۆی  كە 
عێراق و تۆخبوونەوەی ملمالنێی مەزهەبی لە 

عێراق، مەحمود عوسمان دەڵێت" 
كاتی  ئەنجومەنی  دروستكردنی  "دوای 
شیعە  ئەندام   13 ئ��ەن��دام،   25 لەنێو  حوكم، 
بوون. ئێران پشتگیری دەكرد، بەاڵم سوننەكان 
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 " یاسای  ئەمریكا  بەرپرسانی  ب��وون.  دژی 
دژە-بەعس"یان هێنا، ئەمە رێگەی نەدەدا هیچ 
ئەندامێك  ببێتە  بەعس  پێشووی  ئەندامێكی 
ن��اوە رازی  ب��ەو  ن��وێ. )ك���ورد  ل��ە حكومەتی 
"دژە-سەددامیزم"  دەمانویست  بەڵكو  نەبوو، 
خەڵكی  بەعسیەكان  ه��ەم��وو  چونكە  ب��ێ��ت، 
ن��اوە هەموو  ب��ەو  ن��ەب��وون. شیعەكان  خ��راپ 
عوسمان،  تاوانباركرد.")محمود  سوننەكانیان 

.)2016
لەكۆتایدا،  ب��وو.  خراپتر  رەوشەكە  بۆیە، 
و  قاعیدە  پ��اڵ  چوونە  توندئاژۆكان  سوننە 
دواتر داعش. رێكخراوی ئەمنستی نێودەوڵەتی 
راپ��ۆرت��ێ��ك��ی ل��ەس��ەر رووخ��ان��ی س����ەددام و 
تیایدا  ب��اڵوك��ردۆت��ەوە.  داع��ش  دروستبوونی 
روونیدەكەنەوە كە داعش راستەوخۆ لەدوای 
رووخانی سەددام دروستبوو. راپۆرتەكە باس 
كە سەددامی  دەكات  بنەمایە  بێ  پاساوە  لەو 
هەبوونی  بابەتی  ئەویش  دەكەن  تاوانبار  پێ 
11ی  رووداوەك��ان��ی  بە  س���ەددام  پەیوەندی 
سێپتێمبەر، راهێنان پێكردنی ئەندامەكانی قاعیدە 
و هەبوونی چەكی كۆمەڵكوژ. راپۆرتەكە باس 
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لە رۆڵی خرای ئەمریكا دەكا بەوەی رێگەیدا 
تەنانەت  دروستبن  ت��ون��دڕەوەك��ان  گ��رووپ��ە 
خودی رێكخراوی داعشیش. راپۆرتەكە زیاتر 

نوسیوویەتی:
هاوكات  كە  ئەمریكا  داگیركاریەكەی  "دوای 
ب���وو ل��ەگ��ەڵ رووخ���ان���ی س�����ەددام ح��وس��ێ��ن، 
كۆمەڵێك لە گرووپی چەكداری سوننی توندئاژۆ 
و  داگیركارەكان  هێزە  دژی  لە  دروستبوون 
لەو  بەغدا.یەك  شیعەی  زۆری��ن��ەی  حكومەتی 
و  توحید  كۆمەڵەی  لە   بریتیبوو  رێكخراوانە 
لە  كە  ئ��وردن��ی  زەرق���اوی  موسعەب  جیهادی 
ساڵی 2002 دامەزرا. ئەم گرووپە بووە هێزێكی 
گۆڕینی   دوای  بەتایبەتی  یاخیبوون  سەرەكی 
و  عێراق  لە  قاعیدە  لقێكی  بە  رێكخراوە  ئ��ەو 
بەیعەتدان بە بن الدن. ئەمریكا پشتگیری هەندێ 
سوننی(  )سەحواتی  سوننی  میانڕەوی  هێزی 
بكەن،  الواز  عێراق  لە  قاعیدە  توانیان  كە  كرد 
دوای كوژرانی زەرقاوی لە هێرشێكی ئاسمانی 
هێزەكانی ئەمریكا لە ساڵی 2006دا، رێكخراوی 
عێراق."  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  بە  بوو  قاعیدە 

)جۆن بووڵ، زە نیو ئۆبسێرڤەر، 2015(.
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ل��ە س��ی��اس��ەت��م��ەدارەك��ان��ی جیهان  ه��ەن��دێ 
عێراق  بۆ  ئەمریكا  داگیركاریەكەی  پێیانوایە 
ك��ارێ��ك��ی ه��ەڵ��ەب��وو و ن��ەش��ی��ت��وان��ی رێ��گ��ە لە 
جیهادیەكان بگرێت لە دروستكردنی رێكخراوی 
توندئاژۆ و چوونە ریز گرووپە چەكداریەكان. 
كۆفی عەنان، سكرتێری گشتی پێشووی یو ئێن 
لەمبارەیەوە دەڵێت" من لەگەڵ ئەو داگیركاریەی 
چونكە  2003دا،  ساڵی  لە  ن��ەب��ووم  ئەمریكا 
عێراقیان  سوپای  ئەمریكا  بەرپرسانی  كاتێ 
هەڵوەشاندەوە، هەزاران لەو چەكدارانە لەسەر 
دوات��ر  بۆیەش  م��ان��ەوە.،  ك��ار  بێ  شەقامەكان 
ئ��ەو واڵتە  لەوكاتەوە،  داع��ش.  ك��ردە  رووی��ان 
رێگاشی  و  ن��ەدی��ووە  بەخۆیەوە  سەقامگیری 
خۆشكرد تا سوننە موسڵمانە توندڕەوەكان ببن 

بە ئەندامی داعش.") ئار تی، 2015(. 
دەرئەنجامەكانی ئەو داگیركاریەی ئەمریكا 
وایكرد رەوش و رووداوەكان ئالۆز بێت. ئەم 
جۆرە لە كاردانەوە هەڵەیەی ئەمریكا تەنانەت 
لەالیەن سیاسەتمەداری تری بااڵی جیهانیەوە 
ب��ە ه��ەڵ��ە دادەن���رێ���ت. ت��ۆن��ی ب��ل��ێ��ر، س���ەرۆك 
لەمبارەیەوە  بەریتانیا  كاتەی  ئەو  وەزیرانی 
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دەڵێت" من لەگەڵ الدانی سەددام بووم، ئەمە 
بەاڵم  جێبەجێبكرابایە،  دەبووایە  بوو  كارێك 
خودی داگیركاریە هەڵەیەك بوو و رێگەشیدا 
بە دروستبوونی داعش"، تۆنی بلێر هەروەها 
لە  ئەمریكا  داگیركاریەكەی  وتوویەتی"  زیاتر 
عێراق تا ئاستێك بەرپرسیارە لە دروستبوونی 
لە  ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ی  چ��ەك��داری  گ��رووپ��ی 
رۆژهەاڵتی ناوەراستدا، بەالم البردنی سەددام 
ئەنجامبدرابایە.")  دەب��وو  ب��وو  ب��اش  كارێكی 

فۆكس نیوز وێب سایت، 2015(.
مامەڵەكردن  و  رێكخستن  تر،  الیەكی  لە 
ل��ەگ��ەڵ ب��ەن��دك��راوەك��ان��ی رێ��ك��خ��روای داع��ش 
و ق��اع��ی��دە ب��ەرێ��گ��ەی پ����ارێ����زراو ن���ەب���ووە. 
ف��ەرم��ان��دەی��ەك��ی ب����ااڵی داع����ش وەه����ای بە 

رۆژنامەی گاردیان وتووە:
“ئەگەر كەمپی بوكا نەبووایە لە باشووری 
عێراق، كە تیایدا من و چەندان لە بەرپرسە بلە 
پااڵكانی دەستگیركرابووین، ئەوا ئەمرۆ داعش 
ئایدۆلۆژیای  كەمپە  ئ��ەم  ن��ەدەب��وو.  دروس��ت 
نەبووایە،  كەمپە  لەو  یەكخست.  هەموویانی 
بەغدا  لە  ئەوها  نەماندەتوانی  هەرگیز  ئێمە 
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ئاوا  بووینایە،  پێكەوە  تر  شوێنێكی  هەر  یان 
لێرەدا،  نەدەبوو.  مەترسیدار  بەوشێوەیەش 
ه��ەر ئ��ەوەن��ەب��وو س��ەالم��ەت ب��ووی��ن، بەڵكو 
چەند سەد مەترێك لە تەواوی سەركردایەتی 
قاعیدەوە دووربووین. " )زە گاردیان، 2015(.
كەواتە، دەكرێ بوترێ كە ئەمریكا وایكرد 
سوننە  ب��ۆ  ل��ەب��ار  زەمینەیەكی  ببێتە  ع��ێ��راق 
قاعیدە و داعشەوە.  پاڵ  تا بچنە  رادیكاڵەكان 
هاوكات ئەمریكا پشتگیری شیعەكانی كرد و 
ئەمریكا  سەركوتبكەن.  سوننەكان  رێگەیدان 
یەكێك  ئ��ەوی��ش  ك��رد،  مالیكی  ل��ە  پشتگیری 
ئاگری  مەترسیداربوو،  زۆر  ل��ەوان��ەی  ب��وو 
شیعەشی  و  سوننە  نێوان  مەزهەبی  ش��ەری 

خۆشتركرد.

3-4 شەڕی مەزهەبی و
رۆڵی نەرێنی مالیكی:

داگیركرد  عێراقی  ئەمریكا  كە  لەوكاتەوەی 
و س����ەددام ل��ە دەس����ەاڵت الب���را، ع��ێ��راق بوو 
ج��ی��اوازە  گ��رووپ��ە  ب��ۆ  ل��ەب��ار  زەمینەیەكی  ب��ە 
شیعەكان  و  سوننی  گرووپە  ئیسالمیستەكان." 
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ئەوەی  هەبوو  بەشداری سیاسی  بە  باوەڕیان 
پێدەوترا" گۆڕانكاری ئاشتیانە"، هەندێكی تر لەو 
گرووپانە باوەڕیان بە جیهادی چەكداری هەبوو و 
بەتاكە رێگایان دەزانی بۆ بەدەستهێنانی ئامانجە 
سیاسیەكانیان. زۆربەی گرووپە ئیسالمیەكانی 
دوای داگیركردنی عێراق لە 2003دا، روویان 
هیچ  ئەوەی  بەبێ  مەزهەبیەكرد،  ملمالنێیە  لەو 
بۆ  هەبێ  گشتگیریان  نەتەوەیی  پرۆژەیەكی 
دروستكردنی عێراقێكی دیموكرات و سێكیوالر، 
ئابلووقە  و  س��ەددام  رژێمەكەی  ئ��ەوەی  دوای 
ئابووریەكانی پێشوتر زۆر بە خراپی كاریگەری 
)خالید حروب،  دانابوو."  عێراق  لەسەر خەڵكی 

  .)105-110 :2010
" وەك  ك���ە  پ��ێ��ی��وای��ە  ف��ی��ول��ەر  گ���راه���ام 
ملمالنێیەكی  ل���ە  س��ااڵن��ێ��ك  دەرئ��ەن��ج��ام��ی 
لە  ت��ون��دوت��ی��ژی  سیاسەتێكی  و  خ��وێ��ن��اوی 
عێراق، گرووپە ئیسالمیە سوننە و شیعەكان 
هەریەكەیان بەشێوەیەكی جیاواز و سەربەخۆ 
ملمالنێی  و  مەزهەبەكانیان  بەرژەوەندی  بۆ 
فیولەر،  )گ��راه��ام  دەك���رد."  ك��اری��ان  سیاسی 
2010: 54(. ئەو بارودۆخە پر لە ئاژاوەیە تا 
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رۆژگاری ئەمرۆشمان درێژبوویەوە. هەر ئەو 
ملمالنێیە بوو وایكرد عێراق لە ساڵی 2006دا 
مالیكی  ن��وری  بێتەوە.  قاعیدە  رووب���ەرووی 
دوو  بۆ  كە  عێراق  وەزیرانی  س��ەرۆك  وەك 
لە  بەرپرسیارە  مایەوە،  پۆستەكەی  لە  كابینە 
زۆرێك لەو قەیران و كێشانەی رووبەرووی 
عێراقیەكان بوونەوە. دواتر، عێراق لە شەڕی 

داعش خۆی دۆزیەوە.  
بەهێزەكانی  دەسەاڵتدارە  پیاوە  لە  یەكێك 
ع��ێ��راق ك��ە ئ��اگ��رخ��ۆش��ك��ەری ش���ەری تائفی 
نێوان سوننە و شیعەبوو، مالیكی بوو. پێشتر 
پێویستە بزانین مالیكی كێیە و بۆچی ئەوەندە 
دژی سوننەكان بوو؟ نوری كامیل مەحەمەد 
حەسەن ئەلمالیكی لە خێزانێكی چینی ناوەندی 
لە ساڵی 1950 لەشارۆچكەی هیندیەی عێراق 
خوێندن  بە  دەس��ت  ل��ەوێ  ه��ەر  لەدایكبووە. 
بڕوانامەی   1973 لەساڵی  دوات��ر  و  دەك��ات 
بەكالۆریۆس لە بەغدا بەدەست دێنێت.  دواتر 
لە  ماستەر  ب��ڕوان��ام��ەی  س��اڵ،  بیست  دوای 
ئەدەبی عەرەبی لە زانكۆی بەغدا وەردەگرێت. 

)وێب سایتی بایۆگۆرافی، 2015(. 
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پەیوەندی  مالیكی  شەستەكان،  لەكۆتای 
ب���ە ح��ی��زب��ی دەع������وەی ئ��ی��س��الم��ی دەك����ات، 
رێكخستنی  لە  ب��وو  یارمەتیدەریش  مالیكی 
خۆپیشاندانێك دژی رژێمی سەددام حوسێن. 
دوات����ر رادەك�����ات ب��ۆ س��وری��ا و ل��ە س��ااڵن��ی 
حەفتاكان سەركردایەتی حیزبی دەعوە دەكات 
عێراق  دەگەرێتەوە   ،2003 دوای  سوریا.  لە 
و لەساڵی 2006یش لەنێو كاندیدانی سوننە، 
شیعە و كورد وەك سەرۆك وەزیرانی عێراق 
 .)2014 سی،  بی  بی  نیشاندەكرێت.)  دەست 
عێراق  ناهەمواری  ساتەوەختێكی  لە  مالیكی 
هاوكات  بەتایبەتی  دەگرێتەدەست،  دەسەاڵت 
ئیمام  م��ەزارگ��ەی  تەقاندنەوەی  لەگەڵ  ب��وو 
ئەلعەسكەری لە سامەرا و شیعەكان سوننەیان 
تۆمەتباردەكرد،  ك��ارە  ئ��ەو  ئەنجامدانی  ب��ە 
و  خوێناوی  ناوخۆی  شەرێكی  وادیاریشبوو 
توندوتیژ روو لە عێراق دەكات. )ئەلجەزیرەی 

ئینگلیزی، 2010(. 
مەحمود عوسمان وەك ئەندام پەرلەمانێك 
كورد چەندان جار مالیكی بینیووە، بەم شێوەی 
خوارەوە لەسەر مالیكی قسەی بۆم كرد" مالیكی 
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سەرۆك  پۆستی  بۆ  نەبوو  بەتوانا  كەسێكی 
وەزیران. ئەو كەسێكی مەزهەبی بوو، زۆریش 
تۆڵەسێن بوو بەتایبەتی بەرانبەر بەعسیەكان. 
فەرمانڕەوایەتیەكەی،  ساڵی  هەشت  لەماوەی 
هەوڵیدا بۆ دامەزراندنی حكومەتێك كە شیعە 
تیایدا زۆرینە بێت. بناغەیەكی زۆر تێكشكاوی 
پشتگوێ  سوننەكانی  و  دامەزراند  عێراق  بۆ 
خست. ئەو گوێی بە خۆپیشاندانی سوننەكانی 
كە  ن��ەدەدا،  سەالحەدین  و  ئەنبار  پارێزگای 
سەرەتاییان  خ��زم��ەت��گ��وزاری  داوای  تیایدا 
سوننانە  ئەو  دەرئەنجام،  لە  بۆیەش  دەك��رد. 
فریادرەسی  بە  و  كرد  داعشیان  بەخێرهاتنی 

خۆیان زانی." )مەحمود عوسمان، 2016(. 
پ��ی��اوی  پ��ێ��ك��را  ئ���ام���اژەی  م��ال��ی��ك��ی وەك 
تا كۆتای  عێراقدا،  لە  بوو  یەكەمی دەس��ەاڵت 
م��ای��ەوە.  ل��ە دەس���ەاڵت���ەك���ەی   2014 س��اڵ��ی 
دەك��رێ  كابینەكانی،  حوكمڕانی  لەمیانەی 
قەیران  بەهۆی دروستبوونی چەندان كێشەو 
نەیتوانی  ئەو  تۆمەتباربكرێت.  و  بەرپرسیار 
چەندان  و  چارەسەربكات  عێراق  كێشەكانی 
ه��ەن��گ��اوی ل���ەب���ەرژەوەن���دی ح��ی��زب��ەك��ەی ن��ا. 
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دەك��رێ  مالیكی  خواروخێچەكانی  هەنگاوە 
وەها باسی لێوەبكرێت: 

زانستە  پرۆفیسۆرێكی  وەك  لینچ  م��ارك 
سیاسەكان و كاروباری نێودەوڵەتی لە زانكۆی 
ئەوەی  دوای  تێبینیكردووە"  واشنتن  ج��ۆرج 
ئەمریكا عێراقی جێهێشت، مالیكی چێژی لەو 
دەسەاڵتە سیاسی و ئاسایشیەی خۆی وەرگرت 
لەبڕی  فەرمانەكانی.  كردنی  شەرعی  بە  بۆ 
لەگەڵبكات،  هەماهەنگیان  و  یارمەتی  ئ��ەوەی 
سەركردە  سزادانی  بە  خۆی  دەسەاڵتەكانی 
لەمەش  بەكارهێنا.  سوننیەكان  رك��اب��ەرە  و 
زیاتر، كاتێ مالیكی فەرمانی بە هێزەكانی كرد 
حەویجە  خۆپیشاندەرانی  س��ەر  هێرشبكەن 
سیاسەتە  لە  ب��وو  بەردەوامیش  فەللوجە،  و 
توندوتیژەكانی بەرانبەر سوننەكان و زۆریشی 
بەرەیەكی  ئەمە  بۆیە  پەراوێزخست.  لێیان 
پستگیری  كە  دروستكرد  سوننەكان  لەنێو 
یاخیبووەكان  چەكداریە  گرووپە  بۆ  خۆیان 
پۆست،  واشنتن  لینچ،  )مارك  دووپاتكردەوە. 

 .)2014
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كردەوەكانی  ل��ەب��ارەی  ئەمین،   موسەننا 
پاڵپشتی  سوننەكان  وایكرد  چۆن  و  مالیكی 
و  قاعیدە  وەك  چەكداریەكانی  گ��رووپ��ە  بۆ 
داع���ش دەب��ب��ڕن، ب��ەم ش��ی��وەی��ە ق��س��ەی بۆم 
دەس���ەاڵت  وەرگ��رت��ن��ی  دوای  مالیكی  ك���رد" 
 ،2010 ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  دواب����ەدوای 
نا دژی سوننەكان،  هەڵەی  هەنگاوی  چەندان 
وەكو: فەرمانی بە وەزارەت��ی ناوخۆ كرد كە 
فەرمانێكی دەستگیركردن دەربكەن بۆ تاریق 
هاشمی جێگری سەرۆك وەزیرانی )سوننە(  بە 
تۆمەتی هەوڵدان بۆ كاری تیرۆر و تەقاندنەوە. 
 ( وەك  سوننەكانی  س��ەرك��ردە  دژی  مالیكی 
وەزیری دارای رافی ئەلعیساوی و سەرۆكی 
و  ك��اری��دەك��رد  نوجێفی(  ئوسامە  پ��ەرل��ەم��ان 
هەندێ  تەنانەت،  دەك���ردن.  لەگەڵ  ملمالنێی 
لەوانە لە پرۆسەی سیاسی دوورخستەوە. ئەو 
رەواكانی  و  یاسایی  خۆپیشاندانە  هاوكاری 
لێ  چ��ەن��دان��ی  بەڵكو  ن���ەدەك���رد،  س��ون��ن��ەك��ان 
كوشتن. لە دەرئەنجامدا، زۆرێك لەو سوننانە 
لە  بەرپرسیارە  مالیكیش  داع��ش،  چوونەپاڵ 
و  عێراق  لە  رووی  قەیرانانەی  لەو  بەشێك 
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سوریاوە كردووە." )موسەننا ئەمین، 2016(. 
وەك ئاماژەمان پێكرد، سوننە هەر لەگەڵ 
دروس��ت��ب��وون��ی ع��ێ��راق ت��ا ك��ەوت��ن��ی س���ەددام 
داعش  كاتێ  بۆیە  بوونە.  بااڵدەست  خەڵكی 
دوژمنی  وەك  شیعەیان  كرد،  خۆی  ئیعالنی 
خ��ۆی��ان دەس����ت ن��ی��ش��ان��ك��رد، ئ���ەم رێ��ب��ازی 
سەرەكی  دروشمی  ك��ردە  سوننەگەراییەیان 
نێو ناسنامە و پرۆپاگەندەكانیان. مایكل نایتس، 
لە پەیمانگای لێكۆڵینەوە لە رۆژهەاڵتی نزیك 

دەڵێت
شتێكی  ببێتە  داع���ش  وای��ك��رد  مالیكی   "
راس��ت��ەق��ی��ن��ە، وای��ك��رد داع���ش رێ��گ��ەك��ەی بۆ 
سەربازی  پێداویستیە  گشت  تا  بێت  خ��وش 
)زاك  ب��ك��ات��ەوە."  دەس��ت��ەب��ەر  مرۆییەكانی  و 

بیوچامپ، ڤۆكس، 2015(.  
هۆكارەكە هەر ئەوە نیە داعش سوودی لە 
حكەمەتی عێراق وەرگرت، حكومەتی عێراقیش 
چەندان بەندكراوی ئەندانی قاعیدەی ئازادكرد، 
سەرچاوەیەكی  ئ��ەوەی  لەگەڵ  ئەندامانە  ئەو 
سەربازیشیان  ت��وان��ای  ب��اش��ب��وون،  م��رۆی��ی 

هەبوو. 
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مالیكی پشتگری میلیشیا شیعەكانی دەكرد 
ل��ەپ��اش رووخ���ان���ی س���ەددام���ەوەش چ��ەن��دان 
س��ەرەڕای  ئەنجامدابوو.  كۆمەڵكوژیان  كاری 
بەرانبەر  سەركوتكەر  هێزی  بەكارهێنانی 
خۆپیشاندانی سوننەكان، لە سیاسەتەكانی وای 
بەشێوەیەكی  نابێ  سوننەكان  كە  نیشاندەدا 
یەكسان لەتەك شیعەكاندا مامەڵەیان لەگەڵبكرێ. 
ئەمەش وایكرد داعش و گرووپە توندئاژۆكانی 
بەئاسانی  ت��وان��ی��ان  ت��ەن��ان��ەت  ب��ەه��ێ��زب��ن،  ت��ر 
كۆنترۆڵی چەندان شوێن بكەن لە خاكی عێراقدا. 
هەر لەسەر ئەمە، زەید ئەلعەلی، تیشكدەخاتە 
سەر ئەو بابەتە و دەنووسێت" كاتێ هەزاران 
سەر  رژان���ە   2011 لەساڵی  عێراقیەكان  ل��ە 
شەقامەكان، داوای مافی سەرەتایی و شەڕی 
هێزەكانی  لەالیەن  كەچی  دەك��رد،  گەندەڵیان 
ئاسایش و چەتە بەكرێگیراوەكان هێرشدەكرایە 
سەریان و ئازار دەدران. چەندانیان لێ كوژرا، 
تا خۆپیشاندانەكە كۆتایهات، هەزارانیان لێیان 
هێزە  دەدران.  ئەشكەنجە  و  دەستگیركران 
بەغدا(  )ئۆپەراسیۆنی  لە  مالیكی  تایبەتەكانی 
بە دڕندەترین شێوە رەفتاریان دەكرد، سەدان 
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و  گ��ی��راب��وون  نهێنیەكان  بەندیخان  ل��ە  ك��ەس 
سزا دەدران، هەندێكیان هەر شوێن بزركران. 
مالیكی رەتیكردەوە پۆستە گرنگەكان بدات بە 
هیچ  رەتیكردەوە   2010 لە ساڵی  سوننەكان. 
كەسێك بۆ پۆستی وەزیری ناوخۆ و بەرگری 
پۆستی  ه����ەردوو  خ��ۆی  بەڵكو  هەڵبژێرێت، 
بااڵكانی  س��ەرك��ردە  خۆیشی  گ��رت��ەدەس��ت. 
لەرێگەی  )ن����ەوەك  ه��ەڵ��دەب��ژارد،  س��ەرب��ازی 
پەرلەمانەوە كە لەدەستووریش وا جێگیركراوە(. 
چەكدارەكان  هێزە  فەرماندەی  خۆیشی  هەر 
  . بوو." )زەید ئەلعەلی، فۆرن پۆڵەسی، 2014(

لە كاردانەوەی ئەمەدا، سوننەكان پشتگیری 
ئەم  تەنانەت  ك��رد،  داعشیان  بەخێرهاتنی  و 
سەركردەی  لە  یەكێك  لەالیەن  پشتگیركردنە 
عەلی  دووپاتكراوەتەوە.  سوننەوە  هۆزەكانی 
دواوە"  تەلەگراف  بۆ  وەه��ا  سلێمانی  حاتەم 
رەتناكەینەوە،  داعش  لەگەڵ  پەیوەندی  ئێمە 
تا مالیكی لە دەسەاڵت دێتەخوارەوە، ئێمە لە 
خۆپیشاندانەكانمان بەردەوام دەبین." )ریچارد 
سپێنسەر و كارۆل مالوف، تەلەگراف، 2014(. 
كەوتنی موسڵ لە ساڵی 2014ەدا، پەڵەیەكی 
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مالیكیەوە.  رووخ��س��اری  ب��ە  دیكەیە  رەش��ی 
دەنگۆی زۆر هەیە كە مالیكی لەپشت كەوتنی 
ش��اری  گ���ەورە  دووەم  موسڵ  موسڵەوەیە. 
سوننە  دانیشتوانەكەی  زۆری��ن��ەی  و  عێراقە 
لەوێدا  تریش  كەمایەتی  هەندێ  مەزهەبن، 
دەژین. بەگوێرەی زانیاریەكانی زەید ئەلعەلی 
بێت، ئەو دۆڕانە لەناكاوە سەرسامی كردووە، 
هێزەكانی  ل��ەالی��ەن  عێراقی  س��وپ��ای  چونكە 
ئەمریكاوە راهێنانیان پێكراوە. لەوەتەی ساڵی 
نزیكەی  كەسێك  ملیۆن  لە  زیاتر  2006ەوە، 
)زەید  بۆ خەرجكراوە."  ملیار دۆالریان   100

ئەلعەلی، 2014(.
ئەمین،  موسەننا  ب��اب��ەت��ە،  ئ��ەم  ل��ەب��ارەی 
بڵێم  ناتوانم  من  وتی"  و  تاوانباركرد  مالیكی 
مەسەلەی  لە  راستەوخۆیە  بەرپرسی  مالیكی 
هەموو  پشت  لە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  موسڵ،  كەوتنی 
سەرۆك  ئەو  عێراقیە.  سوپای  گەندەڵیەكانی 
وەزیرانی عێراقە، وەزیری ناوخۆیە، فەرماندەی 
گشتی هێزە چەكدارەكانە، تەنانەت كۆنترۆڵی 
كردبوو.  هەواڵگری  و  ئاسایش  پۆستەكانی 
لەبەر ئەوەی هیچ شتێكی نەكرد بۆ كۆتایهێنان 
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بەو گەندەڵیانە، بۆیە ئەو بەرپرسیاری كەوتنی 
موسڵە." )موسەننا ئەمین، 2016(.  

بەتایبەتی  عێراقی  سوپای  گەندەڵیەكانی 
لە  ئەلعەلی  زەی��د  باوەڕپێنەكراوە.  موسڵ  لە 

راپۆرتەكەی نوسیوویەتی:
بوودجەیەكە  خاوەن  ئاسایش  "سێكتەری 
تەندروستی  پ���ەروەردە،  بودجەی  لە  زیاترە 
بێ  مانگانە  سەربازەكان  بەیەكەوە.  ژینگە  و 
ئەوەی ئێشكگری بگرن، مووچەیان وەردەگرت. 
گرانترین و تازەترینی ئامێرەكانیان بۆ كڕابوو. 
یەكەكانی مەشق و راهێنان تەنیا لەسەر كاغەز 
بوونی هەبوو، لەسەر ئەرزی واقیع هیچ ئەنجام 
كرابوو.  سیاسی  بە  كۆبوونەوەكان  ن��ەدەدرا. 
ئەو چەند هێرشەی لەماوەی ئەو چەند ساڵەدا 
هیچ  م��وس��ڵ،  مەسیحیەكانی  س��ەر  دەك��رای��ە 
نەكرا  لەگەڵ  لێكۆڵینەوەی  لەسەری  كەسێك 
ی��ان س��زا ن��ەدرا. مۆراڵی س��ەرب��ازەك��ان زۆر 
الوازبوو. ئەندامەكانی سوپا لەسەروبەندی یان 
لەگەڵ هێرشەكەی داعش فەرمانیان پێكرابوو 
پۆست و شوێنەكانیان پشتگوێ بخەن." )زەید 

ئەلعەلی، 2014(.
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م��ەح��م��ود ع��وس��م��ان��ی��ش وەه����ا ب��اس��ی لە 
موسڵ  كەوتنی  و  مالیكی  نێوان  پەیوەندی 
كرد" مالیكی شیعەیە، زۆرینەی خەڵكی موسڵ 
فەرمانی  مالیكی  كە  هەیە  ئ��ام��اژە  سوننەن. 
بكەن و شەری  پاشەكشە  ك��ردووە  بە سوپا 
یاخیبووانی داعش نەكەن." )مەحمود عوسمان، 

.)2016
ئیمما گەیتن پێیوایە كە زیاتر لە 30 هەزار 
جێگیركرابوون،  موسڵ  لە  عێراقی  سەربازی 
 1500 رووب����ەرووی  نەبوو  توانایان  ب��ەاڵم 
باسی  ناوبراو  بوەستنەوە.  داعش  چەكداری 
كەوتنی  لەسەر  كە  كردووە  راپۆرتەشی  ئەو 
موسڵ نوسراوە، تیایدا مالیكی و 30 بەرپرسی 
هاتووە  راپۆرتەكەدا  لە  ناویان  عێراقی  بااڵی 
بوەستنەوە.)  دادگا  رووب��ەرووی  دەبووایە  و 

ئیمما گەیتن، زە ئیندیپێندەنت، 2015(.
پەرلەمان  نێو  بابەتی كەوتنی موسڵ هاتە 
پێكهات.  لەسەر  لێكۆڵینەوەی  لێژنەیەكی  و 
ب����ەاڵم ه���ەری���ەك ل��ە م��ەح��م��ود ع��وس��م��ان و 
پەرڵەمانی  ئ��ەن��دام  وەك  ئ��ەم��ی��ن،  موسەننا 
ك��ردب��وو،  رەوش��ەك��ەی��ان  چ��اودێ��ری  عێراقی 
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بۆ  نەچوو  "مالیكی  ك��رد  ب��ۆم  قسەیان  وەه��ا 
دەبینی.  دادگا  لەسەرەوەی  خۆی  ئەو  دادگ��ا، 
پێنەدرا  گرنگی  زۆر  راپۆرتەش  ئەو  تەنانەت 
دەعوە  حیزبی  پەرلەمانەكانی  ئەندام  چونكە 
نەیانهێشت گفتوگۆ لەسەر ئەم راپۆرتە بكرێت 
بە  مالیكی  راپۆرتەكە  لەنێو  دەوت��را  وەك  و 
تاوانباركرابوو."  موسڵ  كەوتنی  بەرپرسیاری 
)مەحمود عوسمان و موسەننا ئەمین، 2016(.
گ��رن��گ��ە ب��وت��رێ��ت ك��ە ك��ەوت��ن��ی م��وس��ڵ لە 
بۆ  كاریگەربوو  هۆكارێكی  2014ەدا  ساڵی 
بەدەستهێنانی  ل��ەڕووی  داع��ش  بەهێزبوونی 
خ��اك��ی زی��ات��ر، ئ��اب��ووری و دەس���ت خستنی 

هەزاران پارچە چەكی سوپای عێراقی.

4-4 هەرەسهێنانی بەهاری عەرەبی:
ب����ەه����اری ع����ەرەب����ی ب���زوت���ن���ەوەی���ەك���ی 
شۆرشگێری بوو كە لە كۆتای ساڵی 2010 
دەستی پێكرد و تا ئێستاش دەرئەنجامەكانی 
شۆرشەدا،  لەو  هەیە.  بەردەوامی  سوریا  لە 
تەنانەن  و  خۆكوشتن  ش��ەڕ،  خۆپیشاندان، 
رووی��دا.  واڵت��ان  هەندێ  سەركردەی  گۆڕینی 



139داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و شكستی بەهاری عەرەبیدا

 ، لیبیا  ت��ون��س،  ل��ە میسر،  ع��ەرەب��ی  ب��ەه��اری 
سوریا و یەمەنی چەند شوێنی تری گرتەوە. 

پ�����ۆڵ س���ەل���ی���م، دەرب�����������ارەی پ��ەی��ام��ی 
خ��وپ��ی��ش��ان��دەران ب��اوەڕی��وای��ە" گ��وت��اری ئەو 
پەیامێكی  جێبەجێكردنی  بۆ  خۆپیشاندەرانە 
ئیسالمی نەبوو، بەڵكو بۆ بەرقەراكردنی دادی 
دیكتاتۆرەكان،  بە  كۆتایهێنان  كۆمەاڵیەتی، 
سەربەخۆی، شكۆمەندی، نان و دەستكەوتنی 

كار بوو." )پاوڵ سەلیم، 2015: 3(. 
ب��ی��روڕای ج��ی��اواز ه��ەی��ە ل��ەس��ەر ئ��ەوەی 
پەیوەندی هەیە لەنێوان هەرەسهێنانی بەهاری 
عەرەبی و سەرهەڵدانی داعش. هەندێ نوسەر 
پەیوەندی  بەوەی  ب��اوەڕە  ئەو  لەسەر  رازین 
هەیە، بەاڵم هەندێكی تر باوەرێكی جیاوازیان 
وای��ە  ب��اوەڕی��ان  ئ��ەوان��ەی  بەتایبەتی  ه��ەی��ە. 
بەهاری عەرەبی توانی دیكتاتۆرەكان البەرێت 
بێ ئەوەی پەنا ببەن بۆ ئایدۆلۆژیای ئیسالمی. 
باوەڕیانوایە  شارەزا  هەندێ  شێوە،  بەهەمان 
بەهاری عەرەبی فەراغێكی سیاسی دروستكرد 
و هێزە رادیكاڵەكان سوودیان لەو فەراغە بینی. 
عەرەبی  بەهاری  پێیوایە"  ئیشل  داڤید  وەك 
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هێنانەكایەوەی  بۆ  وەچەرخان  خاڵێكی  بووە 
چەندان گۆڕانكاری لە رۆژهەاڵتی ناوەراست، 
ن��اچ��ارك��ران ب���ڕۆن، بۆیەش  دی��ك��ت��ات��ۆرەك��ان 
ئیسالمیەكان  دروس��ت��ب��وو.  سیاسی  ف��ەراغ��ی 
و  بێنن  بەدەست  زیاتر  دەسەاڵتی  هەوڵیاندا 
نەخشەی پێشووی رۆژهەاڵتی ناوەراست كە 
پشتی بەستبوو بە دەوڵەتی نەتەوەیی، بگۆڕن. 
بەهاری عەرەبی،  لەگەڵ دەستپێكردنی  بەاڵم، 
واڵت����ان رووب�������ەرووی ن��ەخ��ش��ەی��ەك��ی ت��ازە 
گرووپە  تیایدا  بوونەوە  كێشراو  بۆ  نەخشە 
عەلەوی،  ك��ورد،  شیعە،  سوننە،  ئیتنیكیەكان، 
تری  كەمایەتی  چەندان  و  یەزیدی  مەسیحی، 
دیفێنس  ئیشیل،  )داڤ��ی��د  دەرك���ەوت���ن."  ئاینی 

ئەبدەیت، 2015(.  
بیرمەندێك  وەك  سەدیق،  عەبدولڕەحمان 
كوردی  سیاسی  ئیسالمی-  شارەزایەكی  و 
پێوایە چەندان هۆكار هەبوون بۆ سەرهەڵدانی 
 " ل��ە  بریتین  ئ��ەوان��ی��ش  ع���ەرەب���ی،  ب��ەه��اری 
جەماوەر دەیزانی چی ناوێت ، بەاڵم نەیدەزانی 
سەركردایەتییەكی  ن��ەب��وون��ی  دەوێ���ت.  چ��ی 
راپەڕیوودا.  خەڵكی  لەنێو  ئەزموون  خ��اوەن 
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ب��ردن��ی ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی ل��ەالی��ەن رەوت���ە 
ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان��ەوە ك����ەئ����ەوان رەوت��ێ��ك��ی 
رێ��ك��خ��راوی ت��ەم��ەن چ��ەن��دی��ن س���اڵ ب���وون. 
نێودەوڵەتییەكان.  بەرژەوەندییە  پێكدادانی 
رژێمەكانی  پیاوانی  ب��وژان��ەوەی  گ��ەڕان��ەوەو 
پێشوو لەڕێگەی جیاجیاوە. نەمانی ئارامیی و 
سەقامگیریی سیاسیی و ، بێزاربوونی خەڵك 
سەدیق،  )ع.  ئاژاوەگێڕیی."  و  یاسایی  لەبێ 

.)2016
لە  تایبەتمەند  ت��وێ��ژەری  عوسمان  تاریق 
بیروباوەڕی ئیسالمی رووندەكاتەوە كە خەڵكی 
یاخبووی بەهاری عەرەبی دووركەوتنەوە لە 
خۆپیشاندانەوە  لەرێگەی  و  قاعیدە  رێبازی 

رژێمەكانیان گۆڕی. ناوبراو دەنووسێت: 
"دەك����رێ ب��وت��رێ ك��ە ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی 
رێكخراوی  بۆ  هێنا  گەورەی  شەرمەزاریەكی 
قاعیدە. خەڵكانی نێو بەهاری عەرەبی بایەخێكی 
ئەو  قاعیدە،  بە سەركردەكانی  نەدا  ئەوتۆیان 
رووداوەك��ان��ی  دەیانویست  كە  سەركردانەی 
بەهاری عەرەبی كۆنترۆڵ بكەن. دەیانووت كە 
دەهێنێت.  قاعیدە  بە  كۆتای  عەرەبی  بەهاری 
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شۆرش  دەستپێكردنی  ئەمە،  لەجێگەی  بەاڵم 
لە سوریا بووەهۆی سەرهەڵدانی داعش وەك 
هەربۆیە،  قاعیدەیە.  ڤێرژنی  توندڕەوترین 
لەدایكبوونی داعش كە پێچەوانەی پێشبینیەكان 
بەهاری  هەرەسهێنانی  وەك  دەك���رێ  ب��وو، 
ع��ەرەب��ی س��ەی��رب��ك��رێ��ت. )ت��اری��ق ع��وس��م��ان، 

سەنتەری جەزیرە بۆ لێكۆڵینەوە، 2014(.
پێشووی  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  بلێر,  تۆنی 
بەریتانیا ددان دەنێت بەوەی كە هەرەسهێنانی 
بەهاری عەرەبی وایكرد بارودۆخێكی ناجێگیر 
بوو  یارمەتیدەر  كە  بێتەكایەوە  ترسناك  و 
گرووپگەلێكی ئیسالمی توندڕەوی  وەكو داعش 
 .)2015 نیوز،  فۆكس  )سایتی  سەرهەڵبدات. 
پێشوتر  تیرۆرستیەكان  گرووپە  لە  هەندێ 
بەهاری  رووداوەكانی  بەاڵم  هەبوو،  بوونیان 
عەرەبی زەمینەیەكی شێواو كێشەداری بۆیان 
چاالكیەكان  توانیان  تیایدا  كە  پێشەوە  هێنایە 
زیاتر و بەهێزتربكەن. ئەنوەر حوسێن بازگر، 
سیاسی  ش��ی��ك��ەرەوەی��ەك��ی  و  چ��اودێ��ر  وەك 
عەرەبی  ب��ەه��اری  لەسەر  كتێبیشی  دوو  كە 

نوسیووە بەم جۆرە بۆم هاتەگۆ:
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هەبوو  ئەرێنی  الیەنی  عەرەبی  "بەهاری 
دیكتاتۆرەكانی  و  هێنا  دیموكراسی  ب��ەوەی 
لەهەمان كاتدا، شكستی بەهاری  البرد. بەاڵم 
عەرەبی وایكرد گرووپێكی هاوشێوەی داعش 
لە عێراق و سوریا ، بۆكۆ حەرام لە نەیجیریا، 
بزوتنەوەی ئەلشەباب لە سۆماڵیا دروست بێت. 
ئەو گرووپانە سوودیان لە فەراغی سیاسی و 
ئاسایش وەرگرت. بەكورتیەكەی، داعش توانی 
و  مرۆیی  پشتگیری  داگیربكات،  زیاتر  خاكی 
سەربازی  پێداویستی  و  چەك  دەستكەوتنی 

زیاتربەدەست بینێ". )بازگر، 2016(.
توێژەرێكی  بازگر،  ئەنوەر  پێچەوانەی  بە 
تری كورد پیێوایە هیچ پەیوەندیەكی راستەوخۆ 
و  ع��ەرەب��ی  ب��ەه��اری  هەرەسهێنانی  ل��ەن��ێ��وان 
دروستبوونی داعش نیە. عەبدولڕەحمان سەدیق 
روونیكردەوە كە " كاریگەریەكی راستەوخۆ نیە 
لەنێوان شكستی بەهاری عەرەبی و سەرهەڵدانی 
داعش. بەڵكو، بەهاری عەرەبی رژێمەكانی گۆڕی 
پڕبكاتەوە.  جێگەكانیان  بتوانێ  ئ��ەوەی  بەبێ 
دواتر، داعش توانی ئەو بۆشاییە ببینێ و پڕی 

بكاتەوە." )ع. سدیق، 2016(.  
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ب���ەاڵم ت��وێ��ژەرێ��ك��ی ت��ری ك���وردی ب��واری 
ئیسالمی سیاسی پێیوایە داعش پەیوەندی نیە 
بە هەرەسهێنانی بەهاری عەرەبیەوە. سۆران 

سێوكانی وەها لەمبارەیەوە بۆم هاتەگۆ:
" لەراستیدا، شكستی بەهاری عەرەبی هیچ 
هۆكار نەبووە بۆ سەرهەڵدانی داعش، چونكە 
داعش پێش ئەوە لە عێراق حزوری هەیە. بەاڵم 
جەنگی سوریا مەیدانێكی باشی رەخساند بۆ 
خۆی  دونیابینیەكانی  بتوانێت  داعش  ئ��ەوەی 
وەك  داعش  واتە  واقیعدا.  لە  بكات  پراكتیزە 
فەلسەفە و هزر تەنانەت پێش رووخانی رژیمی 
بەعسی عێراقی مەوجود بووە. بەاڵم مەیدانی 
عێراق و سوریا دوو دەرفەتی باش بوون بۆ 
بەواقیعكردنی فەلسەفەی داعش. چونكە داعش 
وەك ناونیشان ئێستە بۆتە ناو، ئەگەر نا ئەو 
بیرە توندڕەوییە زیاتر لە سەدەیەكە بەرهەم 

دەهیندرێت." )سۆران سێوكانی، 2016(.
لەالیەن  لەسەرەتاوە  موسلیمین  ئیخوان 
چەندان گرووپی ئیسالمیەوە پشتگیری دەكرا. 
بەاڵم كاتێ رێڕەوی خۆپیشاندانەكان كوشتن 
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و ئەشكەنجەدانی هەندێ الیەنگری الیەنەكانی 
ئیسالمیەكان  گ��رووپ��ە  ل��ە  ه��ەن��دێ  تێكەوت، 
پ��ێ��گ��ەی خ���ۆی���ان ل���ەدەس���ت���دا و زی��ات��ری��ش 
گ��رووپ��ە رادی��ك��اڵ��ەك��ان ج��ل��ەوی ب��ارودۆخ��ە 
پۆڵ  گ��رت��ەدەس��ت.  توندوتیژەكەیان  ش��ێ��واو 
وەها  ساتەوەختانەوە  ئ��ەو  ل��ەب��ارەی  سەلیم 
روونیدەكاتەوە" بارودۆخی ئیخوان موسلیمین 
بەخێرای  تونسی  ن��ەه��زەی  ب��زوت��ن��ەوەی  و 
گۆرانكاریە  ئ��ەو  ب��ەس��ەره��ات.  گ��ۆڕان��ك��اری 
راس���ت���ەوخ���ۆی���ە ب����ووەه����ۆی س��ەره��ەڵ��دان��ی 
هاوپەیمانی  دوات��ر  سوریا.  ناوخۆی  ش��ەڕی 
)سعودی+ئیماراتی+ سیسی لە میسر( جێگەی 
ئیخوان  )ت��ورك��ی��ا+ق��ەت��ەر+  هاوپەیمانیەكەی 
وەك  داعش  بۆیەش،  گرتەوە.  موسلیمین(ی 
سەریهەڵدا.  جیهانی  و  هەرێمی  براندێكی 
داعش لەالیەن چەندان گرووپی تری توندڕەوە 
لە  ناوچە  توانیشیان چەندان  لێكرا،  پشتگیری 
)پۆڵ سەلیم،  كۆنترۆڵبكەن."  عێراق  و  سوریا 

 .)9-10 :2015
كاریگەری  زۆر  تا  كەم  عەرەبی  بەهاری 
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ب��ەس��ەر رووداوەك����ان����ی ج��ی��ه��ان��ەوە ه��ەب��وو. 
هەرەسهێنانی  ك��ە  ب��اوەڕی��ان��وای��ە  ه��ەن��دێ��ك 
الی  لە  زۆری  توڕەییەكی  عەرەبی  بەهاری 
جیهانی سوننەی جیهانی و واڵتانی ئیسالمی 
دەرب���ارەی  ك��اروان��ی  ئەبوبەكر  دروس��ت��ك��رد. 
ئەمە نوسیوویەتی" ئەنجامدانی كودەتا بەسەر 
مورسی،  مەحەمەد  هەڵبژێردراو  سەرۆكی 
ئەندامەكانیان،  لە  بەندیخانەی سەدان  خستنە 
ناساندنی گەورەترین و پارتی شەرعی واڵت 
)ئیخوان موسلیمین( بە تیرۆرست، هەڵنەبڕینی 
تەنانەن پەنجەیەكی نارەزایش لەالیەن ئیسرائیل 
وایكرد  هەموو  ئەمانە  رۆژئ���اوا،  واڵت��ان��ی  و 
موسڵمانە  هیوابن.  بێ  لەجیهاندا  موسڵمانان 
رێگەیان  ئ��ەوان  كە  تێگەیشتن  رادیكاڵەكان 
سیاسیەكانیان  چاالكیە  پراكتیزەی  پێنەدراوە 
كە  دووەم  رێگەی  بۆ  پەنایانبرد  بۆیە  بكەن، 
توندوتیژی و جیهادە. لە دەرئەنجامدا، هێزێكی 
بارودۆخێكی  ل��ە  داع���ش  وەك  ناسروشتی 
)كاروانی،  راگەیاند."  خۆی  ناتەندروست  ئاوا 

.)83-85 :2015
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5-4 بەشار ئەسەد و
شەڕی ناوخۆی سوریا:

بەشار ئەسەد لە ساڵی 1965 لەدایكبووە، 
سوریا  پێشووتری  سەرۆك  دووەم��ی  كوڕی 
ح��اف��ز ئ���ەس���ەدە. ل��ە ق��وت��اب��خ��ان��ەی ح��وری��ەی 
زمانی  هەردوو  دواتر  خوێندویەتی،  دیمەشق 
فێردەبێت.  بەتەواوی  فەرەنسی  و  ئینگلیزی 
ساڵ  چ��ەن��دان   .)2015 بایۆگرافی،  )سایتی 
خەریكدەبێ بەوەی ببێ بە دكتۆر، بەاڵم دواتر 
لە تەمەنی 34 ساڵی و دوای مردنی باوكی، 
و  سوریایە  سەرۆكی  كە  دەبینێتەوە  خ��ۆی 
هەموو دەسەاڵتەكانی بۆخۆی قۆرخكردەكات. 
)ئینسایكلۆپیدیای بایۆگرافی جیهانی، 2015(.  
حافز ئەسەد لە لە 10ی حوزەیرانی ساڵی 
دوای  رۆژان���ی  دوای���دەك���ات.  ك��ۆچ��ی   2000
بەخێرای  سوریا  پەرلەمانی  باوكی،  مەرگی 
ت��ەم��ەن بۆ  ی��اس��ای كەمترین  ب��ە  دەن��گ��دەدات 
ل��ە 40ەوە ب��ۆ 34  ك��ان��دی��دی س��ەرۆك��ای��ەت��ی 
س��اڵ��ی. ب��ەم��ەش ب��ەش��ار ت��وان��ای ئ���ەوەی ببێ 
نووسینگەی سەرۆكایەتی بگرێتەدەست. بۆیە 
وەك سەرۆكی حیزبی بەعس و فەرماندەری 



هاوكار عەبدوڵاڵ 148

هەڵدەبژێردرێت.  چەكدارەكان  هێزە  گشتی 
)سایتی بایۆگرافی، 2015(. 

لە ساڵی 2005، لەالیەن تیمی لێكۆڵینەوەی 
یوئێن لەسەر مەسەلەی كوشتنی سەركردەی 
پێشووی لوبنانی رەفیق حەریری لێكۆڵینەوەی 
تر  لە ساڵی 2007 جارێكی  دەكرێ.  لەگەڵدا 
ماوەی  بۆ  هەڵدەبژێدرێتەوە  س��ەرۆك  وەك 
ح��ەوت س��اڵ، دوات��ری��ش لە ساڵی 2014 بە 
دەبێتەوە  دەنگەكان  88ی  س��ەدا  لە  رێ��ژەی 

سەرۆك. )سایتی سی ئێن ئێن، 2015(. 
ل������ەرووی ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی ه��ێ��ز ل����ەدژی 
و  میرات  ئ��ەو  ئەسەد  بەشار  دوژمنەكانی، 
م��اورن  م��اوەت��ەوە.  بۆ  لەباوكیەوە  خ��ووەی 
م��اك��ێ��ی دەن��ووس��ێ��ت" ب��ەش��ار ل��ە ب��اوك��ی��ەوە 
ن��ەی��ارەك��ان��ی  دژی  زەب���روزەن���گ  ف��ێ��رب��ووە 
لە  باوكی  ئ��ەوەی  هاوشێوەی  بەكاربێنێت، 
ب��ە كوشتنی  ن��ەوەت��ەك��ان  س��ەرەت��ای س��اڵ��ی 
موسلیمین  ئیخوان  ئەندامەكانی  لە  ه��ەزاران 
دەكرد،  خۆپیشاندانێكیان  سەركردایەتی  كاتێ 
وەاڵمی دانەوە. ئێستاش بەشار بەخۆی زیاتر 
لە 100 هەزار كەسی كوشتووە، دوو ملیۆن 
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مناڵن.  نیوەیان  ك��ە  ك���ردووە  ئ���اوارە  كەسی 
زۆرترین  مەددەنیەكان  خۆپیشاندەرە  دژی 
لە  ه��ەرەش��ەی  و  بەكارهێناوە  توندوتیژی 
ماكێی،  )م��اورن  ك��ردووە.  خانەوادەكانیشیان 

زە فیسكەڵ تایم، 2013(. 
شەڕی ناوخۆی سوریا جەنگێكی بەردەوامە 
لە ساتەوەختی رووداوەكانی بەهاری عەرەبی 
تا  و  پێكردووە  دەستی  2011ەوە  لەساڵی 
نێوخۆی  ش���ەری  ل��ە  ب���ەردەوام���ە.  ئێستاش 
هەیە.  بەشداری  الیەن  یەك  لە  زیاتر  سوریا 
الیەنەكان لەالیەن الیەنی جیاوازەوە پشتگیری 
دەكرێن و بۆ ئامانجی جیا شەڕ دەكەن. مێكی 
یولوداگ، الیەنە شەڕكەرەكانی سوریامان بۆ 
هەژماردەكات، ئەوانیش پێكهاتوون لە: الیەنی 
بەشار  كە  هاوپەیمانیەك  لە  بریتیە  یەكەم 
شیعەیەكی  ب��ەش��ار  دەك���ات.  س��ەرك��ردای��ەت��ی 
عەلەویە. شیعەی عەلەویەكان لە %15-10ی 
دەستی  ئەو شەڕە  لەوەتەی  پێكدێنن،  سوریا 
پێكردووە پشتگیری رژێم دەكەن. هێزی دووەم 
بریتیە لە داعش. داعش هەوڵیداوە حوكمێكی 
ئیسالمی دابمەزرێنێت و رەققەی ئەو واڵتەشی 
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الیەنی  خ��ەالف��ەت��ەك��ەی.  پایتەختی  ك��ردۆت��ە 
سێیەم بریتیە لە كۆمەڵێك هێزی ئیسالمی كە 
لە:  پێكهاتوون  ئیسالمی،  بەرەی  پێیاندەوترێ 
بەرەی نوسرە، لیوای تەوحید، ئەحرار ئەلشام، 
ئەنسار  ئەلئەقسا و  جنود  ئەلئیسالم،  جەیش 
ئەلشام. ئەو الیەنانە بەڕوونی دەیانەوێ بەشار 
ئیسالمی  حوكمێكی  و  الب��ەرن  دەس��ەاڵت  لە 
بگەرێننەوە سوریا.  الیەنی چوارەم و كۆتایی، 
یەكینەكانی  بەناوی  كوردی  لەهێزێكی  بریتیە 
پاراستنی گەڵ )یەپەگە(. ئەوانیش لەخەبات و 
تێكۆشانیان هەوڵدەدەن حوكمڕانیەكی خۆیان 
)مێكی  ه��ەب��ێ��ت.  كوردنشینەكان  ن��اوچ��ە  ل��ە 

یولوداگ، 2015: 4(. 
ئایا  ئەویش  پێشەوە،  بێتە  پرسیار  رەنگە 
ه��ۆك��ارەك��ان��ی س��ەره��ەڵ��دان��ی ش���ەڕی سوریا 
شیكەرەوەیەكی  لە  پرسیارم  ئەمە،  بۆ  چیە؟ 
ئەویش  كرد،  بازگر  ئەنوەر  كوردی  سیاسی 
لەوەاڵمدا وتی " شەری سوریا درێژكراوەكانی 
رووداوەكانی بەهاری عەرەبی و خۆسوتاندنی 
موحەمەد بوعەزیزی بوو لە تونس. دەرئەنجام، 
تۆلیتاریەكاتی  سیستەمە  لە  زۆر  بەشێكی 
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ئەفریقا  باكووری  و  ن��اوەراس��ت  رۆژه��ەاڵت��ی 
ك���ەوت���ە ب���ەر ن����ارەزای����ی ج����ەم����اوەر. چ��ەن��د 
شەری  دروستبوونی  بۆ  هەبوو  هۆكارێك 
ستەم  و  زوڵم  وەكو:یەكەم،  سوریا  ناوخۆی 
و ملهوڕی  ئەو رژێمە تۆتالیتاریانە. دووەم، 
رۆژئاوا  و  ئەمریكا  لەالیەن  سەوز  چرایەكی 
ناكەن.  رژێمانە  لەو  پشتیوانی  كە  هەڵكرابوو 
توندوتیژی خودی بەشار ئەسەد دژ  سێیەم، 

بە هاواڵتیان." )بازگر، 2016(.  
ب��ۆی��ە، س��وری��ا ب��وو ب��ە م��ەی��دان��ی جەنگی 
وەك  ئەسەسەرد،  فەرید  جیاوازەكان.  الیەنە 
شێوەیە  بەو  كوردی  ستراتیژی  بیرمەندێكی 
قسەی بۆ كردم و ب��اوەری وابوو كە " ئەمە 
پەیوەندی هەیە بە رووخانی رژێمی پێشووی 
ع��ێ��راق ل��ەالی��ەن ئ��ەم��ری��ك��اوە. ئ��ەم��ە وای��ك��رد 
سوریا و ئەمریكا ببنە دراوس��ێ. سوریا ئەو 
سوریا  بۆیە  قبوڵنەبوو.  پێ  هەڵومەرجەی 
ئەمریكی  پ����رۆژەی  ب��ە  ف��ەش��ەل  دەی��وی��س��ت 
ئەمەوە، سیاسەتی دەرەوەی  بەهۆی   . بهێنن 
سیاسەتی  لە  بوو  بریتی  سوریا  كاتەی  ئەو 
هەر  وات��ە  عێراقدا.  لەگەڵ  ك��راوە  س��ن��ووری 
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دەیتوانی  ئەمریكا  دژی  كە  گروپێك  و  كەس 
سوود لە خاكی سوریا وەربگرێت  و دژ بە 
ئەمریكیەكان بجەنگێت. زانیاریەكیش هەیە كە 
حیزبی  باڵەكانی  یارمەتی  سوریا  كە  دەڵێت 
ئەو  بەعس  حیزبی  هەرچەندە  داوە،  بەعسی 
كات لەت بووبوو، بەاڵم دیارە سوریا یارمەتی 
باڵی سوریای حیزبی بەعسی دەدا كە لەالیەن 
)ع��ی��زەت ئ��ەل��دوری و ی��ون��س ئ��ەح��م��ەد(ەوە 
بەهەموو  لەوێدا  ئەوانە  دەكرا.  سەركردایەتی 
شێوەیەك پشتگیری دەكران، چەك و تفاقیان 
سەربازگەشیان  تەنانەت  و  بوو  دابینكرا  بۆ 
بۆ كرابۆوە و تاكو بچن شەڕی ئەمریكیەكان 
بكەن. سوریەكان تەنانەت هاوپەیمانیان لەگەڵ 
دژی  ك��ە  بەستبوو  ئیسالمیانە  الی��ەن��ە  ئ��ەو 
ئەمریكا بوون. لەكۆتایشدا، هاوپەیمانیەتیەكی 
رانەگەیاندراو لەالیەن سوریا و قاعیدەوە هاتە 
ئەو  لەنێوان  پێدەدرا  رێگەیان  بەوەی  ئ��اراوە 
وایكرد  ئەمە  بكەن.  هاموشۆ  سنوورەدا  دوو 
دروست  گروپێك  دواتر  و  بەهێزبێت  قاعیدە 
بێت ناوی لەخۆی نا )داعش(. سوریا نەیتوانی 

كۆنترۆڵیان بكات." )ئەسەسەرد، 2016(.  
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 بۆیە، سوریا زەمینەیەكی لەباربوو تا داعش 
الیەنەكانی  و  حكومەت  چونكە  بكات،  گەشە 
تر شەڕی یەكتریان دەكرد. هەروەك هیشام 
ب��ەغ��دادی  ك��ات��ێ  روون��ی��ك��ردۆت��ەوە"  هاشمی 
ویستی رێكخراوەكەی بگوازێتەوە بۆ سوریا، 
بۆ  تا  نارد  وتاربێژەكانی  لە  هەندێ  سەرەتا 
رۆحیەتی  و  جیهاد  ب��اس��ی  ئ���ەوێ  خەڵكەی 
بكات.  بۆ  ئەسەد  بەشار  بە  دژ  تێكۆشانیان 
بە  دروستكرد  نهێنی  خانەی  هەندێ  داع��ش 
ئایدۆلۆژیەكەیان.  باڵوكردنەوەی  مەبەستی 
بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەكانیەكانیش، داعش 
رۆژهەاڵتی  پارێزراوەكانی  ناوچە  لە  رووی 
شوێنگەلێكی  ن��اوچ��ان��ە  ئ���ەو  ك���رد،  س��وری��ا 
موسڵ  و  ئەنبار  هاوشێوەی  پارێزراوبوون 
باش  فاكتەرێكی  بووە  ئەمە  بۆیە،  عێراق.  لە 
سوریا."  لە  بەهێزتربن  وایكرد  و  داع��ش  بۆ 

)هیشام هاشمی، 2015: 107(. 
سەردار عەزیز، وەك مامۆستایەكی زانكۆ 
رۆڵ��ی  دەرب����ارەی  ش��ی��ك��ەرەوەی سیاسی،  و 
بەشار ئەسەد و خاكی سوریا بۆ دروستبوونی 
ح��ك��وم��ەت��ی سعودیە  ك��ات��ێ  ووت����ی"  داع���ش 
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یارمەتی خەڵكی ئۆپۆزسیۆنی سوری دەدا تا 
دژی ئەسەد بوەستنەوە، بەشار بە ئەنقەست 
رێگەیدا داعش بەهێز بێت  و هیچ هەڵویستێكی 
تا  ئەمەش  ئەنجامنەدا،  بەرانبەریان  خراپی 
سوریایان  ئۆپۆزسیۆنەكانی  هێزە  ش��ەڕی 
پێبكات. دواتر، داعش خاكی سوریای بەكارهێنا 
بۆ هێرشكردنە سەر شیعەكانی عێراق. داعش 
خۆی وەك فریادرەسی سوننەكانی عێراق و 
هەژموونی  شەری  دەیەوێت  دەبینی،  سوریا 
  .)2016 ع��ەزی��ز،  )س����ەردار  ب��ك��ەن."  شیعی 
ئەنوەر حوسێن دەڵێ زیاتر لە هۆكارێك هەن 
بگوازێتەوە  چاالكیەگانی  داع��ش  وایكرد  كە 

خاكی سوریا، وەكو:
بۆ  گونجاوە  و  ئالۆز  سوریا  ژینگەی   -
تەنانەت  تیرۆرستی  دروستبوونی رێكخراوی 
ل��ە 72  زی��ات��ر  2011ەوە  س��اڵ��ی  ل��ەوەت��ەی 

گرووپی تیرۆرستی لە سوریا دروستبووە.
هەماهەنگە  دەوڵەتێك  وەك  سوریا   -
ل��ەگ��ەڵ ت��ی��رۆرس��ت��ان. پ��ێ��ش��ووت��ر، ی��ارم��ەت��ی 
بە  دژ  داوە  تیرۆرستیەكانیان  رێ��ك��خ��راوە 

ئیسرائیل و رژێمە نەیارەكانیان لە لوبنان.
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ئەو  بەهۆی  هەڵبژارد  س��وری��ای  داع��ش   -
هەیەتی.  توركیا  لەگەڵ  هاوبەشەی  سنوورە 
توركیا لەالی خۆیەوە سیاسەتی چاوداخستنی 
بەرانبەر سنوورەكانی و ئەو تیرۆرستانەی بە 
كۆمەڵ روویان لە داعش و بەرەی نوسرە دەكرد، 
پەیرەودەكرد. رێگا سەرەكی و ستراتیژیەكانی 
تیرۆرستان  و  پچرێنرا  پەپەگە  ل��ەالی��ەن  ت��ر 

نەیاندەەتوانی بچنە ریزەكانی داعشەوە.  
سەركردایەتی  ل��ەژێ��ر  س��وری��ا  خەڵكی   -
ئەسەد رووبەرووی زەبروزەنگ  و توندوتیژی 
ببوونەوە. بۆیە پێیانوابوو كە داعش سوپایەكە 
دەت���وان���ێ ل��ە ئ��ەس��ەد ب��ی��ان��پ��ارێ��زێ��ت. ب��ەاڵم 

بۆچوونەكەیان هەڵەبوو. )بازگر، 2016(. 
ل���ەم���ەش زی����ات����ر، داع�����ش ه���اوش���ێ���وەی 
رێكخراوەكانی تر چەندان سەرچاوەی دارایی 
هەیە، لەم رووەوە كێڵگە نەوتیەكانی سوریا بوو 
بە سەرچاوەیەكی باش بۆیان. لەم روانگەیەوە، 
توانی  "داع��ش  نوسیوویەتی  هاشمی  هیشام 
ناوچەكانی  ن��ەوت��ی��ەك��ان��ی  كێڵگە  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ی 
)سەورە، كونیكا و جەعفەرە( بكات، دەستیگرت 
تەبققە.  و  زەملە  رەققە،  بیرنەوتەكانی  بەسەر 
گەنم،  خەزانی  بەسەر  دەستیانگرت  هەروەها 
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دەستدەكەوت،  بیانی  پەیامنێرانی  لە  پارەیان 
مامەڵە و بازرگانیان بە كەلوپەلە شوێنەواری 
و گرنگەكان و چەكی قەدەغەكراوی سوریاوە 

دەكرد.) هیشام هاشمی، 108(.  
داعش  بۆ  سوریا  گرنگی  دەك��رێ  كەواتە، 
بەشێكی  ئێستاش  داع��ش  بگیرێت،  لەبەرچاو 
چاالكیەكانی  و  لەبەردەستدایە  سوریا  خاكی 
پایتەختی  رەق���ق���ەی  ت��ەن��ان��ەن  ب����ەردەوام����ە. 
و  بیركردنەوە  مەیدانی  داع��ش  خەالفەتەكەی 
دانانی پالنی سیاسی و سەربازی داعش هەر لە 
سوریایە، سەرەڕای ئەو گرنگیە ستراتیژییەی 
داعش دەستی دەك��ەوێ ل��ەرووی جوگرافیا و 
لەگەڵ  ه��اوس��ن��وورە  ك��ە  س��وری��ا  هەڵكەوتەی 

عێراق و توركیا. 

5-4 توركیا:
رۆژه����ەاڵت����ی  واڵت���ێ���ك���ی  وەك  ت���ورك���ی���ا 
ناوەراست، ئەكتەرێكی گرنگە و تێكەڵی چەندان 
كێشە بووە. یەكێك لەو تێوەگالنانەی بریتیە لە 
پاڵپشتیكردنی گرووپە تیرۆرستیەكان. پێشتر، 
ت��ورك��ی��ا خ���اوەن ن��ورم��ێ��ك ب��وو ك��ە ئەحمەد 
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داودئۆغلۆ دامەزرێنەری بوو ئەویش "نەبوونی 
 Zero  : دراوسێكانی  لەگەڵ  كێشەیەكە  هیچ 
Problem with Neighbors"، بەاڵم ئێستا 
هەست پێدەكرێت كە كێشەیان لەگەڵ هەموو 
هەیە  كێشەیان  ئ��ەوان  هەیە.  دراوسێكانیان 
سوریا  ك��اروب��اری  لە  دەس��ت  عێراق،  لەگەڵ 
لەگەڵ  ساڵەشیان  چەند  وەردەدەن، شەرێكی 
سەرسەختیشیان  ملمالنێیەكی  هەیە،  پەكەكە 

لەگەڵ ئێران هەیە. 
ع��ەرەب��ی  ب��ەه��اری  هەرسهێنانی  ب��ەه��ۆی 
زیاتر  توركیا  ش��ەڕی سوریا،  ب��ەردەوام��ی  و 
و  تێكەڵكردووە  سوریا  لەكاروباری  دەستی 
سنوورەكانیەوە  لە  كەس  چەندان  رێگەیداوە 
سوریا  تیرۆرستیەكانی  گرووپە  رووبكەنە 
و ش���ەڕی رووخ��ان��ی ئ��ەس��ەد ب��ك��ەن. فەرید 
ستراتیژی  بیرمەندێكی  وەك  ئ��ەس��ەس��ەرد 
توركیا  دەڵ��ێ��ت"  ل��ەم��ب��ارەی��ەوە  ك��وردس��ت��ان 
قاعیدە  یارمەتیدانی  لە  بەرژەوەندیەكی  هیچ 
دا  مالیكی  فەرمانڕەوایی  لەسەردەمی  نەبوو 
نەبوو.  عێراق  لەگەڵ  باشیان  پەیوەندیەكی  و 
ش��ەڕی  ك��ات��ێ  بەتایبەتی   ،2011 ل��ە  ب���ەاڵم 
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نێو  هاتە  توركیا  هەڵگیرسا،  سوریا  ناوخۆی 
ئەو مەیدانە و یارمەتی هێزە تیرۆرستیەكانی 
تیرۆرستەكان  بەوەی  داخست  چاویان  داوە. 
و  سوریا  رووبكەنە  توركیاوە  سنووری  لە 
شەڕخوازەكانی  الیەنە  بكەن.  ئەسەد  شەڕی 
ن��وێ وەرب��گ��رن،  ن��ەی��ان��دەت��وان��ی خەڵكی  ت��ر 
بپەرنەوە.  سنوور  لە  نەیاندەتوانی  چونكە 
سنوورەدا،  ك��ران��ەوەی  سیاسەتی  لەو  ب��ەاڵم 
سوودمەند  ن��وس��رە  ب���ەرەی  و  داع��ش  تەنیا 
بوون. )ئەسەسەرد، 2016(. یان هاوشێوەی 
مایكل گونتەر دەربارەی رۆڵی خراپی توركیا 
بە  توركیا  دەنووسێت"  دراوسێكانی  لەمەڕ 
و  سوریا  رووداوەك��ان��ی  سەیری  پاسیڤیەوە 
دەیەوێ  دەكات.  داعش  بەرەوپێشچوونەكانی 
حكومەتەكانی عێراق و سوریا بە رووخاوی 
هێرشبكاتە  داعش  رێگەیدا  هەروەها  ببینێت. 
)مایكل  كوبانێ."  ل��ەش��اری  ك��وردەك��ان  س��ەر 

گونتەر، 2015: 5(. 
رۆژنامەنووسێكی  وەك  چۆمانی  كەمال 
دەكات  توركیا  رووداوەكانی  بوێر، چاودێری 
هەیە.  توركیا  لەسەر  زۆری  ئەزموونێكی  و 
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دەربارەی ستراتیژیەتی دەستێوەردانی توركیا 
باوەڕیوایە كە " توركیا یارمەتی داعش دەدات 
لە سوریا، چونكە توركیا پێیوایە ئەگەر داعش 
بەرەوپێشبچێ، ئەوا هەژموونی سوریا و ئێران 
الواز دەبێت. ئەگەریش داعش كۆنترۆڵی ناوچە 
دوژمنی  وەك  پەكەكە  بكات،  كوردنشینەكان 
سەرسەختی توركیا تەنازول لە داخوازیەكانی 

دەكات." )كەمال چۆمانی، 2016(.   
هیواخوازە  توركیا  سیاسیەوە،  ل��ەڕووی 
ببینێت،خۆشیان  ئیسالمی  ئیمپاتۆریەتێكی 
بكەن.  ئیمپراتۆریەتە  ئ��ەو  س��ەرك��ردای��ەت��ی 
لە  یەكێك  لە  ئۆغلۆ  داود  س��ەرۆك وەزی��ران 
قسەكانیدا دەڵێت" هیوادارین ئیمپراتۆریەتێكی 
ئیسالمی بۆ موسڵمانە سوننەكانی میسر، تونس 
سوریاش  رژێمی  ببینین.  سوریا  و  لوبنان   ،
هەفتەیەكی  چەند  ئەسەد  تەنانەت  كۆتایدێت، 

ماوە لە دەسەاڵت" )بێكدیل، 2015: 3(. 
توركیا ئەجێندای خۆی هەیە لە یارمەتیدانی 
لە  بەشێك  جێبەجێكردنی  ب��ۆ  بۆیە  داع���ش، 
سیاسەتەكانیان یارمەتی داعش دەدەن. كەمال 
خ��وارەوە  شێوەی  بەم  لەمبارەیەوە  چۆمانی 
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یارمەتی  ئێران  چ��ۆن  قسەیكرد"  توێژەر  بۆ 
یارمەتی  دەدات،  عێراق  میلیشاكانی  گرووپە 
لوبنانی  ح��زب��وڵ��اڵی  و  ی��ەم��ەن  حوسیەكانی 
دەدات، توركیاش بەهەمان ئاست یارمەتی هێزە 
كاتێ  بەاڵم  دەدات.  سوریا  ئۆپۆزسیۆنەكانی 
ناتوانن  ئۆپۆزسیۆنەكان  هێزە  زان��ی  توركیا 
بەشار بروخێننن بەتایبەتی دوای سەرهەڵدانی 
داعش و نوسرە، توركیا سنوورەكانی كردەوە 
دا."  چەكداریانەی  گ��رووپ��ە  ئ��ەو  یارمەتی  و 

)كەمال چۆمانی، 2016(. 
ل���ەڕووی ئ��ای��دۆل��ۆژی��ەوە، ه��ەن��دێ خەڵكی 
ناكەن.  داع��ش  سەیری  دوژم��ن  وەك  توركیا 
پۆڵ  میترۆ  سیرڤز  الی��ەن  لە  راپرسیەك  لە 
ت��ورك��ی��ەوە  )Service Metro Poll(ی 
ئەنجامدراوە، تیایدا 11.3ی توركەكان داعش 
وەك رێكخراوێكی تیرۆرستی نابینن. )بێكدیل، 

.)3 :2015
دەگەرێتەوە  داع��ش  بە  توركیا  پەیوەندی 
داع���ش  ك���ات���ێ   ،2014 ح����وزەی����ران����ی  ب���ۆ 
كۆنترۆڵی موسڵی كرد، داعش 49 كارمەندی 
دەستگیركرد.  ت��ورك��ی��ای��ان  كونسوڵخانەی 
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لە  دوات��ر  ب��ەاڵم   .)2014 ئەلمۆنیتەر،  )ئیدز، 
تەمومژاویدا  پرۆسەیەكی  لە  ئەیلول،  مانگی 
توركیا  ئ��ازادك��ران،  بەندكراوانە  ئەو  هەموو 
ن��ك��ۆڵ��ی ك���رد ل����ەوەی پ����ارەی داب����ێ، ب��ەاڵم 
راپ��ۆرت��ەك��ان دەن��گ��ۆی ئ��ەوەی��ان ب��اڵوك��ردەوە 
ئەوانەی  داعش  الیەنگری  و  ئەندام   185 كە 
لەو  دەستگیركرابوون،  سوریا  و  توركیا  لە 
ئاڵوگۆرەدا ئازادكرابوون. )سەنتەری سیاسی 
بیپارتیزان، 2015(. داعش لەرووی سەربازی 
لە  س��وودی  پێویستیەكانی  بەدەستهێنانی  و 
بەڵگەی  راپۆرتێكدا  لە  وەرگ��رت��ووە.  توركیا 
داع��ش  و  توركیا  پ��ەی��وەن��دی  ل��ەس��ەر  زی��ات��ر 

باڵوبۆتەوە:
جیهادیەكی داعش ئاماژەیداوە كە حكومەتی 
توركیا یارمەتی سەربازی و چەك و تەقەمەنی 
سوریا  چەكداریەكانی  گرووپە  بە  پێشكەش 
 11 لەگەڵ  ئێستا  عەسكەر،  مەهمێت  دەك��ات. 
بااڵی  دادگ��ای  لە  داع��ش  تری  گومانلێكراوی 
ئاشكرایكردووە  ئەو  دەكرێ.  دادگای  توركیا 
و  چەك  ناردنی  بۆ  هەبوو  پالنی  توركیا  كە 
بۆ  ه��ەروەه��ا  نوسرە،  و  داع��ش  بۆ  تەقەمنی 
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سوپای سوریای ئازاد،بەاڵم ئەم یارمەتیانە لە 
شارێكی سووری سەر سنوور دەستی بەسەر 

گیرا." )بێكدیل، 2015: 3(.
بەگوێرەی راپۆرتەكان بێت، چەندان خەڵكی 
داعشەوە  بە  پەیوەندی  ویستوویانە  ت��ورك 
خەڵكانە  ل��ەو  هەندێكیش  س��وری��ا،  ل��ە  بكەن 
دەستگیركراون.  توركیاوە  حكومەتی  لەالیەن 
كە  رایگەیاندووە  توركیا  ب��ااڵی  بەرپرسێكی 
هاواڵتیەكی توركی لەگەڵ 14 بەندكراوی تر 
هەوڵیانداوە سنوور ببەزێنن و بچنە ناو داعش. 
)ئەلمەننار، 2015(. هەروەها پێشبینی دەكرێ 
پەیوەندیان  توركی  كەسی   1000 لە  زیاتر 
كەمال   .)15 )بێكدیل،  ك��ردووە.  داعشەوە  بە 
چۆمانی وەك وەك رۆژنامەنووسێكی كوردی 
ب��ەچ��ەن��د رێگەیەك  ت��ورك��ی��ا  ك��ە  ب��اوەڕی��وای��ە 
وتی"  چۆمانی  كەمال  داوە.  داع��ش  یارمەتی 
توركیا شەڕی پەكەكە و یەپەگە دەكات وەك 
لەچەندین  توانیان  ك��ە  ك���وردی  هێزی  دوو 
نەچووە  توركیا  بشكێنن.  تێك  داعش  شوێن 
لێدانی  ب��ۆ  جیهانیەی  هاوپەیمانیە  ئ��ەو  نێو 
هێزەكانی   ن���ەدا  رێ��گ��ەش��ی  پێكهات.  داع���ش 
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و  توركیا  سنووری  نێودەوڵەتی  هاوپەیمانی 
ئەو  فرۆكەخانەكانی  و  )ئینجەرلیك(  بنكەی 
تەواو  داعش  كاتەی  ئەو  تا  بەكاربێنن  واڵتە 
بۆ  توركیای  خاكی  داع��ش  س��ەن��د.  گ��ەش��ەی 
گواستنەوەی پارەكانی و دامەزراندنی هەندێ 
چ��ەك��داری  تۆماركردنی  مەبەستی  ب��ە  بنكە 
ل��ەرووی  بەكارهێنا.   )recruitment( ن��وێ 
هەموو  كۆنترۆڵی  ئ��ەردۆگ��ان  مێدیاییەوە، 
مێدیای كردبوو، وەها بەخەڵكی توركیا نیشان 
دەدرا كە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی سوریا دابەش 
دەكات و بەمەش پەكەكە بەهێز دەبێت. جا بۆیە 
زۆر جەختیان  لەسەر داعش و دڕندەییەكانی 

نەبوو.)چۆمانی، 2016(. 
بەرپرسانی ئەمریكاش ئەفسەرانی سوپای 
یارمەتی  ب���ەوەی  ت��ۆم��ەت��ب��اردەك��ەن  ت��ورك��ی��ا 
داعشیان داوە. رۆژنامەی ۆڵ ستریت جۆڕناڵ 
وەك سەرۆكی  ف��ی��دان  ه��اك��ان  دەن��ووس��ێ��ت" 
دەزگ���ای ه��ەواڵ��گ��ری ت��ورك��ی )م��ی��ت(، داوای 
هێزە  ی��ارم��ەت��ی  ك����ردووە  حكومەتەكەی  ل��ە 
یارمەتیە  ئەو  بدات.  سوریا  ئۆپۆزسیۆنەكانی 
پارە و چەك و پێداویستیەكانی تر دەگرێ�تەوە. 
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ئەو رۆژنامەیە نوسیوویەتی كە میت یارمەتی 
تا  دەك��ەن  بارهەڵگرانە  ئەو  بۆ  كارئاسانی  و 
لە خاڵە پشكنینیەكان بە ئاسانی لە توركیاوە 
تاهیرئۆگلۆ،  و  )سانزێر  تێپەربن."  سوریا  بۆ 

 .)9 :2014
بەگوێرەی زۆرێك لە سەرچاوە هەواڵیەكان، 
یارمەتی  نەوتەوە  بازرگانی  لەرێگەی  توركیا 
سایتی  داوە.  داع��ش��ی  دارای���ی  بەهێزبوونی 
بە چەندان  بەستن  پشت  بە  كوردی  )سبەی( 
ل��ەس��ەر  راپ��ۆرت��ێ��ك��ی  جیهانی  س���ەرچ���اوەی 
نوسیوویەتی"  و  ب��اڵوك��ردۆت��ەوە  بابەتە  ئ��ەم 
ئەیلولی  13ی  لە  تایمز  نیویۆرك  رۆژنامەی 
2014 ئاشكرایكردووە كە ئۆباما پاڵەپەستۆی 
خستۆتەسەر توركیا بەوەی دەبێ كۆتایی بەو 
داعش.  لەگەڵ  بهێنن  نەوت  بازرگانی  تۆرەی 
هێریتەج  دام�����ەزراوەی  ل��ە  فلیپس  جەیمس 
لەو بازرگانیەی  رایگەیاندووە كە توركیا واز 
نەوت ناهێنن لەگەڵ داعش، چونكە نزخەكەی 
پیاوانی  و  كاربەدەستان  لە  زۆرێ��ك  و  كەمە 
بازرگانیە  لەو  سوودیان  توركیا  خاوەنكاری 
بینیووە. رۆژنامەی رادیكاڵی توركی لە 13ی 
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ئەیلولی 2014 هەواڵێكی لەسەر بۆری قاچاغی 
ن���ەوت  ك��ە ل��ە س��وری��اوە ب��ۆ ه��ەن��دێ ش��اری 
توركیا  باڵوكردۆتەوە.  درێژبۆتەوە،  توركیا 
بەپارەیەكی كەم ئەو نەوتە لە داعش دەكڕێت. 
ئەندام   ،2014 ئۆكتۆبەری  14ی  لە  تەنانەت 
پەرلەمانێكی ئەڵمانی لە پارتی سەوز، توركیای 
ت��ۆم��ەت��ب��ارك��رد ب���ەوەی ی��ارم��ەت��ی س��ەرب��ازی 
لە سنوورەكان بۆ  داعش دەدەن، كەلوپەلیان 
دەگوازنەوە و بە قاچاغیش بازرگانی نەوتیان 

لەگەڵدا دەكەن." )سایتی سبەی، 2015(.   
لەسەر  زیاتر  زۆر  بەڵگەی  زیاتر،  لەوەش 
پ��ەی��وەن��دی گ��ەرم��وگ��وری ن��ێ��وان ت��ورك��ی��ا و 
داعش باڵوبۆتەوە. كاتێ توركیا دەستیكرد بە 
هێرشەكانی بۆ سەر چەكدارانی داعش، الیەنی 
تاریك و ناڕوونی هێرشەكان بەدەركەوت. وەك 
هێرشی  توركیا  باڵویكردۆتەوە"  عەلی  عیسا 
بێ  پرسیاری  داع��ش،  سەر  ك��ردە  سەربازی 
دروستبوو.  نێوانیان  پەیوەندی  لەسەر  وەاڵم 
دواتر كاتێ داعش هێرشی ئاسمانی لە سوریا 
كرایەسەر، هەندێ دۆكیومێنت رێكەوتنی نێوان 
توركیا وداعشیان ئاشكراكرد. دۆكیومێنتەكان 
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نیشانیاندابوو لە سەرەتا شەش مانگی ساڵی 
كە  كڕیووە  داعش  لە  نەوتی  توركیا   ،2015
بۆ هەربەرمیلێك نرخی 4-1 دۆالر وەستاوە." 

)عیسا عەلی، ئارا نیوز، 2015(.  
گ��رووپ��ە  ل��ەگ��ەڵ  توركیا  پەیوەندیەكانی 
ت��ی��رۆرس��ت��ی��ەك��ان ت��ەن��ان��ەن دەن��گ��ی ن���ارەزای 
بەرزكردۆتەوە.  ئەمریكاش  بەرپرسانی  لەنێو 
چاوی  واشنتن  لە  ئۆباما   ،2013 مایسی  لە 
ئەمریكا  پێیوتبوو"  و  ك��ەوت  ئ��ەردۆگ��ان  ب��ە 
گەیشتۆتە ئەو باوەڕەی كە چەك و چەكداران 
لەرێگەی سنووری توركیاوە دەچنە نێو خاكی 
سوریا، بۆیە داخستنی سنوور بابەتێكە دەبێ 
تاهیرئۆغلۆ،  و  )سنازیر  بدرێت."  پێ  گرنگی 
لە  رۆی���ت���ەرزی���ش  ئ��اژان��س��ی   .)11  :2014
ئەمریكا  خەزێنەی  بەشی  بەرپرسی  زاری 
لە  هەندێ  كە  باڵویكردۆتەوە  ئادەم سزوبین 
نەوتەوەیە  فرۆشتنی  لەرێگەی  داعش  داهاتی 
ل��ەرێ��گ��ەی واڵت��ان��ی وەك���و: س��وری��ا، هەرێمی 
كوردەكان و توركیاوەیە، پێشبینیدەكرێ بڕی 
بێت.  دۆالر  ملیۆن   500 لە  زیاتر  قازانجەش 
و  ئ��ەردۆگ��ان  بنەماڵەی  روسیاش  ه��ەروەه��ا 
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دەستیان  بەوەی  تۆماتباركردووە  كوڕەكەی 
ت��ێ��ك��ەڵ��ك��ردووە ب��ە ب��ازرگ��ان��ی ن��ەوت��ی قاچاغ 
لەناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵیان، بەاڵم ئەوان ئەو 
ساول،  و  )فاولكۆنبریج  رەتدەكەنەوە.  قسەیە 

رۆیتەرز، 2015(.  
داع��ش  ل��ەگ��ەڵ  توركیا  پ��ەی��وەن��دی��ەی  ئ��ەو 
رەخنەی  دراوسێشیەوە  والتەكانی  لەالیەن 
دۆكیۆمێنتەكان،  هەبوونی  س��ەرەڕای  لێگیرا. 
رۆڵی  لە  رەخنەی  عێراق  وەزیرانی  سەرۆك 
ب���ەوەی  گ���رت  ت��ورك��ی��ا  نێگەتیفی  و  خ���راپ 
داعش.  بۆ  لەبار  خاكەكەی كردۆتە شوێنێكی 
وەزی��ری  لەگەڵ  كۆبونەوەیەكی  لە  عەبادی 
شتانمایەر  وڵتەر  فرانك  ئەڵمانیا  دەرەوەی 

وتوویەتی:
" توركیا واڵتێكی دراوسێی عێراقە، ئەوان 
دەبێ دۆستانەبن لەگەڵ عێراق. ئەوان بەڵێنیان 
ن��اوەوەی  هاتنە  لە  دەك��ەن  پێداین كە رێگری 
كاری  دەب��ێ  ئێمە  ب��ەه��ەرح��اڵ،  تیرۆرستان، 
لە تیرۆرستان  زیاتر بكەین تا رێگری بكەین 
عێراق  و  س��وری��ا  نێو  داخیلی  ت��ورك��ی��اوە  ل��ە 
نەبن. پێویستە ئەو بارزگانی نەوتە قاچاغەی 
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لە خاكی سوریا و عێراق هەیە كە بۆتەهۆی 
دەوڵەمەندبوونی داعش بوەستێنرێت ، چونكە 
ئەمە بارزگانیەكی نایاساییە." )سایتی ئار تی، 

.)2015
 ،2015 دووەم����ی  تشیرینی  ك��ۆت��ای��ی  ل��ە 
ف��رۆك��ەی��ەك��ی روس����ی ل���ە ك��ات��ێ خ��ەری��ك��ی 
ئۆپەراسیۆنێكی سەربازی بوو لەدژی داعش 
لەالیەن  دەس���وڕای���ەوە،  س��وری��ا  ئاسمانی  ل��ە 
هێزەكانی توركیا پێكرا و كەوتە خوارەوە. )لیدیا 
 .)2015 تایمز،  بزنس  ئینتەرناشناڵ  تۆمكیو، 
ئەم رووداوە كێشەی دروستكردو بەرپرسانی 
روسیاش نارەزاییان دەربڕی. سەرۆك پۆتین 
توڕەیی خۆی نیشاندا و وتی" ئەو رووداوە وەك 
لێدانێكە بە چەقۆ لە دواوە لەالیەن واڵتێكەوە 
كە پشتگیری تیرۆرستان دەكات و بازرگانی 
نەوتی لەگەڵ داعش دەستپێكردووە." )سایتی 
ئار تی، 2015(. بۆیە، ئەم سیاسەتەی توركیا 
ناوخۆی  سیاسەتمەدارانی  لەالیەن  تەنانەت 
توركیاش رووبەرووی رەخنە بوویەوە. كەمال 
قسەلەڕووانە  بەشێوەیەكی  كیلیچدارئۆگلۆ 
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پارتی  سەركردایەتی  بە  توركیای  حكومەتی 
دادوگەشەپێدان تۆمەتباركرد بەوەی یارمەتی 
داعش  لۆجستیكی  و  تەندروستی  سەربازی، 

دەدات. )ڤالێریا تالبۆت، 2014: 6(. 

6-4  دەرئەنجام
چەندان هۆكارن هەن بوونەهۆی سەرهەڵدان 
عێراق  داگ��ی��رك��اری  داع���ش.  بەهێزبوونی  و 
لەالیەن ئەمریكاوە لەساڵی 2003، بووەهۆی 
ئەوەی سوننەكان بەتەنیا بمێنن و شیعەكانیش 
دواتر،  لێكرا.  پشتگیریان  ئەمریكاوە  لەالیەن 
ئەو سوننانە بوونە ئەندامی قاعیدە و داعش. 
مالیكی وەك سەركردەیەكی تۆڵەسێن و قینە 
لەدڵی شیعەكان، سوننەكانی پەراوێزخست و 
خەریكی  ئ��ەوان  لەكاتێ  كوشتن  لێ  چەندانی 
مافی سەرەتایی  داوای  بوون و  خۆپیشاندان 
لە  ئەو سوننانە روویان  بۆیە  خۆیان دەكرد. 
داعش كرد و بە فریادرەسی خۆیانیان زانی. 

چەندان  عەرەبی  بەهاری  هەرەسهێنانی 
یەكێكیش  هێنا،  خ��ۆی��دا  ب���ەدوای  گ��ۆڕن��ك��اری 
سوریا  نێوخۆی  شەڕی  سەرهەڵدانی  لەمانە 
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كە  دروستكرد  بارودۆخێكی  ئەو شەڕە  بوو. 
داعش بتوانێ ئیعالنی خۆی بكات و سوود لە 
خاك و نەوتی سوریا وەربگرێت. هاوكات هەر 
شیعەكانی  سەر  هێرشبكەنە  توانیان  لەوێوە 
واڵت  لەهەردوو  شوێنیان  چەندان  و  عێراق 

داگیركرد. 
ئەویش  ناوچەكە،  واڵتێكی  وەك  توركیا 
یارمەتیدەری هەبووە  لەالی خۆیەوە رۆڵێكی 
توركیا  توندئاژۆكان.  گ��رووپ��ە  و  داع��ش  بۆ 
سنوورەكانی بەكراوەیی هێشتەوە بۆ ئەوەی 
چەكدارانی بیانی روو لە داعش بكەن لە خاكی 
سوریا، توركیا یارمەتی لوجستیك، سەربازی 
ئەمانەش،  ل��ەگ��ەڵ  داوە.  داع��ش��ی  دارای���ی  و 
لەگەڵیان  قاچاغ  بەشێوەی  نەوتی  بارزگانی 

هەبووە. 
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بەشی پێنجەم
دەرئەنجامی گشتی

ل��ەم ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ەدا، ه��ەوڵ��درا ه��ۆك��ارەك��ان��ی 
روونبكرێتەوە.  داعش  بەهێزبوونی  و  سەرهەڵدان 
و  بە شیكردنەوە  بەسترا  پشت  مەبەستە،  ئەم  بۆ 
رۆچوون بەنێو كتێب، راپۆرت، گۆڤار، وێب سایتەكان. 
ئ��ەن��ج��ام��دراوە  چاوپێكەوتنیش  ه��ەن��دێ  ه��اوك��ات 
بەمەبەستی زیاتر تاوتوێكردنی ناوەرۆكی بابەتەكە 

لەگەڵ كەسانێكی شارەزا بە بابەتەكەوە. 
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ل��ەالی��ەن��ی ت��ی��ۆری، ج��ەخ��ت��ك��راوە ل��ەس��ەر 
ئایدۆلۆژیایەی  چۆن  و  داعش  رەگوریشەی 
تر  تیرۆرستیەكانی  گ��رووپ��ە  نێو  ل��ە  داع��ش 
ب��وون��ی ه���ەب���ووە. ب���اوەڕوای���ە ئ���ەو رێ��ب��ازو 
ئایدۆلۆژیایەی داعش و گرووپە توندئاژۆكانی 
سەلەفی- ل��ە  بریتیە  پێدەبەستن  پشتی  ت��ر 
جیهادی. هەر لەبەشی تیۆریدا، باس لە رێبازی 
لە  سەلەفیەت كراوەتەوە و چۆن ئەو رێبازە 
ئەحمەدی كوری حەنبەلەوە كە دەكرێ وەك 
رێگای  و  ناوزەندبكرێت  زان��ا  كاریگەرترین 
گ��وازراوەت��ەوە  دوات��ر  خۆشكرد،  سەلەفیزمی 
و  ه��ەڵ��وێ��س��ت  خ����اوەن  ك��ە  تەیمیە  ئیبن  ب��ۆ 
ك���اردان���ەوەی ت��ون��د ب���ووە ب��ەران��ب��ەر غەیرە 
موسڵمانەكان. پاشانیش ئەو رێبازە جارێكی تر 
لەالیەن مەحەمەد عەبدلوەهاب دەبووژێتەوە و  
دەكاتەوە.  زیندووی  "وەهابیەت"  ناوی  لەژێر 
لە  باسی  توێژینەوەیە  ئ��ەم  زی��ات��ر،  ل��ەم��ەش 
سەلەفیزم كردووە لە سەدەی نوێدا، بەتایبەتی 
و  موسلیمین  ئیخوان  دروستبوونی  لەكاتی 
چۆن سەركردە كاریگەرەكانی وەك حەسەن 
بەننا و سەید قوتب برەویان داوە بە رێبازی 
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موسڵمانانیان  چۆنیش  سەلەفی-جیهادی، 
بێ  ل��ەدژی  بكەن  ب��ەش��داری جیهاد  ه��ان��داوە 
باوەڕان و سەركردە و حاكمە گەندەڵكارەكان.
ه��ەر ل��ەم ت��وێ��ژی��ن��ەوەی��ە ب��اس ل��ە گرنگی 
و  ع���ەززام  عەبدوڵاڵ  لە  ب��اس  ك���راوە،  جیهاد 
مەكتەب خەدەماتی موجاهیدان كراوە. تیشك 
عەززام  عەبدوڵاڵ  چۆن  ئەوەی  خراوەتەسەر 
كاریانكرد  ب��ەی��ەك��ەوە  الدن  ب��ن  ئ��وس��ام��ە  و 
بۆ  ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  دام��ەزران��دن��ی  ب��ۆ 
و  موسڵمانەكان  غ��ەی��رە  ل���ەدژی  ش��ەڕك��ردن 
موسڵماناندا.  واڵت��ان��ی  لە  هاوپەیمانەكانیان 
سەلەفی-جیهادی  رێبازی  كە  وادەركەوتووە 
باوەڕی بە زانا ئیسالمیەكان هێناوە تا جەخت 
لەسەر جیهاد بكەنەوە، ئەو هێزە توندڕەوانەش 
پشتیان بەو رێبازە بەستووە و جیهادیان وەك 
كارە  و  لێدوان  بەشەرعیكردنی  بۆ  ئامرازێك 

توندئاژۆكانیان بەكارهێناوە.  
لە  داع��ش  رێكخراوی  مێژووی  پێشینەی 
س��ەرچ��اوەی  سەلەفی-جیهادیەوە  رێ��ب��ازی 
گرتووە. ئەو رێكخراوی داعشە درێژكراوەی 
لە  عێراق.  لە  قاعیدەیە  رێكخراوێكی  لقێكی 
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سااڵنی دواتر چەكدارەكانی پاشماوەی قاعیدە 
لەالیەن  رێكخراوە  ئ��ەو  داع��ش.  روودەك��ەن��ە 
دام��ەزراب��وو، بەاڵم دوای كوشتنی  زەرق��اوی 
لەالیەن ئەمریكیەكانەوە، دوو سەركردەی تری 
توندڕەو جێگەكەی دەگرنەوە و ناوی قاعیدە 
دەگۆڕن بۆ دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق. بەاڵم 
لە ساڵی 2014، دوای جیابوونەوەیان لەگەڵ 
بەرەی نوسرە، ئەبوبەكر بەغدادی كۆنترۆڵی 
خەالفەتێك  و  دەگرێتەدەست  رێكخراوەكە 

رادەگەیەنێت. 
دەربارەی دەرئەنجامەكانی ئەم توێژینەوەیە، 
دەركەوتووە كە چەندان هۆكاری هاندەر هەن 
عێراق  داگیركردنی  داعش.  دروستبوونی  بۆ 
لەالیەن ئەمەریكاوە لە ساڵی 2003دا یەكێك 
لە هۆكارەكانە، چونكە بەمە ئەمەریكا سوننەی 
ك��رد،  شیعەكانی  پشتگیری  پ��ەراوێ��زخ��س��ت، 
لە سوپای  بەشێك  ببنە  رێگەینەدا سوننەكان 
عێراق و حكومەتی تازە دروستكراو و زۆرینە 
زۆرێك  ئەمەدا،  دەرئەنجامی  لە  بۆیە  شیعە. 
و  ك��رد  داع��ش��ی��ان  پشتگیری  سوننەكان  ل��ە 
یارمەتی رێكخراوەكەیاندا بەهێزتربێت. لەگەڵ 
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ئەمەش، مالیكیش رۆڵێكی خراپی هەبووە. ئەو 
سەركوتدەكرد،  سوننەكانی  شیعەیەك  وەك 
دەدان��ەوە،  داخوازیەكانی  وەاڵم��ی  كوشتن  بە 
دەك��رد.  شیعەكان  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  كاریشی 
پارێزگا  لە  سوننەكان  لە  زۆرێ��ك  ب��ەم��ەش، 
سوننیەكانی عێراق بەخێرهاتنی داعشیان كرد 
و بوونە ئەندامی ئەو رێكخراوە توندئاژۆیە و 

بەفریادرەسیان دەزانی. 
ب��ەه��اری ع��ەرەب��ی و دەرئ��ەن��ج��ام��ەك��ان��ی 
ك��اری��گ��ەری��ان ل��ەس��ەر دروس��ت��ب��وون��ی داع��ش 
هەموو  نەیتوانی  عەرەبی  بەهاری  هەبووە. 
بانگەشەیە  ئەو  دەستەبەربكات.  ئامانجەكانی 
لەو  چونكە  بێت،  راس��ت  سوریا  بۆ  دەكرێت 
واڵتە شەڕی ناوخۆ سەریهەڵدا و بەشار ئەسەد 
ئۆپۆزسیۆنەكان  هێزە  لەنێو  خەڵكی  چەندان 
كوشت. سوننەكان ویستیان بەشار لە دەسەاڵت 
دروستبوونی  بەهۆی  بەاڵم  خ��وارەوە،  بهێننە 
و  داعش  توندئاژۆكانی  ئیسالمیە  رێكخراوە 
لەسەر  بەرەی نوسرە، رژێمی سوریا هێشتا 
قاچەكانی وەستاوە. داعش خاكی سوریای بۆ 
زیادكردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەكان و خۆ 
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دەوڵەمەندكردنی بەكارهێنا. دەكرێت بوترێت، 
مافە  پراكتیزی  نەیانتوانی  موسڵمانان  كاتێک 
هاوكات  بكەن،  كۆمەاڵیەتیەكانیان  و  سیاسی 
بۆیە  كوشت،  لە سوننەكانی  چەندانی  ئەسەد 
زۆرێك لە سوننەكان بەشێوەیەكی سروشتی 
بارودۆخە  لەو  بۆیە  كرد.  داعشیان  پاڵپشتی 
سەریهەڵدا  داع���ش  ق��ەی��ران��اوی��ەدا،  و  خ���راپ 

وگەشەی سەند. 
توركیاش  نەخوازراوی  و  نێگەتیف  رۆڵی 
ل��ەوەت��ەی  داع���ش.  بەهێزبوونی  ل��ە  نیە  ك��ەم 
پێكردووە،  دەستی  سوریا  ناوخۆی  ش��ەڕی 
كە  ك���ردووە  گەمەی  ئ��ەو  ب��ەش��داری  توركیا 
رادیكاڵەكانی  الی��ەن��ە  بەكارهێنانی  ئ��ەوی��ش 
 .)Proxy war( خ��ۆت  ب��ەرژەوەن��دی  بۆ  تر 
توركیا بەردەوامبووە لە یارمەتیدانی گرووپە 
داع��ش  بەتایبەتی  س��وری��ا  تیرۆرستیەكانی 
هێنانەخوارەوەی  و  الوازك��ردن  بەمەبەستی 
ل��ەدژی هێز  لە دەس��ەاڵت و وەستان  ئەسەد 
وەك  دەی��ەوێ  توركیا  كوردیەكان.  الیەنە  و 
واڵتێكی سەركردە لەنێو واڵتانی تری ئیسالمی 
ب��ەڕووی  سنوورەكانی  توركیا  دەربكەوێت. 
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رێزەكانی  نێو  بچنە  تا  كردۆتەوە  چەكداران 
داع���ش ل��ە س��وری��ا و ش���ەڕی ئ��ەس��ەد بكەن، 
داعشی  یارمەتی  دارایشەوە  لەڕووی  توركیا 
لەگەڵیان  ن��ەوت��ی  ب��ازرگ��ان��ی  ە  چونك  داوە، 
كردووە، سەرەڕای ئەوەی یارمەتی پزیشكی، 
لۆجستیك و سەربازی لەرێگەی خاكەكەیەوە 

بۆ رەوانەكردوون. 
لەكۆتایدا، پێشنیاردەكەین بۆ گشت الیەنە 
بۆ  كاربكەن  بەیەكەوە  تا  پەیوەندیدارەكان 
رادیكاڵی  و  توندڕەوی  بیری  بە  كۆتایهێنان 
عێراقدا.  كوردستانی  ل��ە  بەتایبەتی  ئاینی، 
چوونەتە  كورد  گەنجی  لە  هەندێ  بەداخەوە، 
نێو رێ��زی داع��ش و ش��ەڕی چ��ەك��داری��ان بۆ 
دامەزراندنی  بۆ  كاربكەین  پێویستە  دەك��ەن. 
ئیسالمێكی میانڕەو لەنێو كۆمەڵگای ئیسالمیدا 
بیروباوەڕی  خاوەنی  ئەوانەی  رێگەبدەین  و 
پراكتیزەی  ئیسالمیشین  غ��ەی��رە  ج��ی��اوازی 
ب��اوەڕەك��ان��ی��ان ب��ك��ەن و پ��ارێ��زراوب��ن. مافی 
پارێزراوبێت،  پێویستە  موسڵمانەكان  غەیرە 
سایەی  ل��ەژێ��ر  ژی��ان��ك��ردن  م��اف��ی  بەتایبەتی 
فەرمانڕەوایەتیەكی ئیسالمیدا )ئەگەر هەبێت(. 
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پرۆفایلی ئەو كەسانەی
چاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە:

سیاسەتمەداری  عوسمان،  مەحمود  دكتۆر   -
دێرینی كوردە. بەشداری كۆنفراسی ئۆپۆزسیونی 
عێراقی كردووە لە ساڵی نەوەتەكان.  چەندان جار 
لەسی  زیاتر  ماوەی  بینیووە.  نزیكەوە  لە  مالیكی 
ئەندامی  ئێستاش  سیاسیە.  كاری  خەریكی  ساڵە 

پەرلەمانی عێراقە.
- موسەننا ئەمین، بەكالۆریوس و ماستەر و 
دكتۆرا لە فیقهی ئیسالمی. دبلۆمی بااڵ و ماستەر 
لە  نێودەوڵەتیەكان.  پەیوەندیە  و  سیاسەت  لە 
قاهیرە و كوەیت لەگەڵ رێكخراوە نێودەوڵەتیەكان 
زانكۆی  لە  بووە  زانكۆ  مامۆستای  كاریكردووە. 
لە  یەكگرتووە  فۆاكسیۆنی  س��ەرۆك  سلێمانی. 
هەیە  چاپكراوی  كتێبی  چوار  عێراق.  پەرلەمانی 
و چ��ەن��دان��ی چ��اپ��ن��ەك��راوی ه��ەی��ە. دەی����ان وت��ار 
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2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135
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136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190
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2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220
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221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226
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