کۆتاییى شێرپەنجە
کوژرانى ئەبووبەکر بەغدادى
وەشاندنى گورزێکى بەهێز
لە داعش

چەند کاتژمێرێک لە دواى باڵوبوونەوەى هەواڵی کوژرانى ئەبووبەکر بەغدادى لە ئەنجامى
پرۆسەیەکى سەربازیى ئەمەریکیى نهێنى بە هاوکاریى (هەسەدە) ،دۆناڵد ترەمپ سەرۆکى
ئەمەریکا هەواڵەکەى پشتڕاست کردەوە .بە پێى لێدوانەکانى پێنتاگۆن ،پرۆسەى کوشتنى
بەغدادى لە 26ى تشرینى یەکەمى  2019لە گوندى باریشا لە ناوچەى حارم سەر بە پارێزگاى
(ئیدلب) لە باکوورى خۆرئاواى سووریا لە ڕێگەى بەکارهێنانى هەشت هیلیکۆپتەر و فڕۆکەى
( )F16کراوە .ماوەیەکى کەم لە پێش باڵوکردنەوەى هەواڵەکە ،ترەمپ لە ڕێگەى تویتێکەوە
ڕای گەیاندبوو« ،شتێکى زۆر گرنگ ڕووی داوە» بێ ئەوەى هیچ شتێکى تر لەو بارەیەوە ئاشکرا
بکات.

,,

لــەو پرۆســە ســەربازییە تایبەتییــەدا چــى
ڕووی دا

ســەرکردایەتیى ئۆپەراســیۆنە تایبەتییــەکاىن ئەمەریــکا
تیمێکــى تایبــەىت ڕاســپارد بــۆ ئەنجامــداىن پرۆســەى
کوشــتنى بەغــدادى لــەو شــوێنەى ئیدلــب کــە لەگــەڵ
دوو هاوســەرەکەیدا خۆیــان لــێ شــاردبوەوە .بــە پێــى
ســەرچاوە تایبەتییــە ئەمەریکییــەکان ،تیمێکــى ســەربازیى
تایبــەت هەڵیــان کوتاوەتــە ســەر شــوێنێک ،کــە ئەبووبەکر
بەغــدادى لــێ بــوە و بــۆ ماوەیەکــى کــورت شــەڕ ڕووی
داوە و لــە ئەنجامــدا بەغــدادى لــە ڕێگــەى چاکەتێکــى
بۆمبڕێژکــراوەوە لــە تــرىس ئــەوەى دەســت هێــزە
ئەمەریکییەکــە نەکەوێــت ،خــۆى تەقاندوەتــەوە.
دەزگاى ناوەنــدى هەواڵگریــى ئەمەریــکا  CIAماوەیەکــى
زۆر لــە ســووریا بــە دواى شــوێنپێى ئەبووبەکــر بەغــدادى
دەگەڕێــن و وەزارەىت دەرەوەى ئەمەریــکا ،بــڕى  25ملیــۆن
دۆالرى وەک خــەاڵت دیــارى کردبــوو بــۆ هــەر کەســێک
کــە زانیاریــى ورد پێشــکەش بــکات ،کــە ببێتــە هــۆى
کــوژراىن یــان دەســتگیرکردىن.
ســاڵی  2014یەکــەم جــار ئەبووبەکــر بەغــدادى لە موســڵ
دەرکــەوت ،کاتێــک چوە ســەر بڵندگــۆى مزگــەوىت گەورەى
(النــوری) و دامەزرانــدىن دەوڵــەىت خەالفــەىت ئیســامیى
ڕاگەیانــد ،هەروەهــا جارێکــى تریــش پێــش ســاڵێک
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لەمــەو بــەر دەرکــەوت ،کاتێــک قســەى بــۆ هەندێــک
لــە ســەرکردەکاىن ڕێکخــراوى داعــش دەکــرد .پرۆســەى
ســەربازیى کوشــتنى بەغــدادى پێــى دەگوترێــت (پرۆســەى
باریشــا) ،کــە لەنیــوەى شــەودا کـرا و  4کاتژمێــرى خایانــد،
بــە تەنســیق لەگــەڵ تورکیــا و کــوردەکان لــە ســووریا.
گۆڤــارى (نیوزویــک)ى ئەمەریکــى ئاشــکرا کــرد ،هــەر دوو
هاوســەرەکەى ئەبووبەکــر بەغــدادى لــەو ئۆپەراســیۆنەدا
کــوژران ،کــە جــى بۆمبڕێژکراویــان لــە بــەردا بــوە.

چۆنێتیــى هاریکاریــى لەگــەڵ تورکیــا و
کوردەکانــدا

وەزارەىت بەرگریــى تورکیــا و هێــزەکاىن ســووریاى
دیموکــرات (هەســەدە) ئاشــکرایان کــرد ،تەنســیق و
هاریــکارى و گۆڕینــەوەى زانیارییــان لــە نێوانــدا هەبــوە
بــۆ سەرخســتنى پرۆســەى کوشــتنى ئەبووبەکــر بەغــدادى.
بــە پێــى وەزارەىت بەرگریــى تورکیــا ،هــەر دوو ســوپاى
تورکیــا و ئەمەریــکا هاریکارییــان پێکــەوە هەبــوە و
زانیارییەکانیــان گۆڕیوەتــەوە لــە پێــش دەســتپێکردن بــە
هێرشــە ســەربازییەکە لــە درەنــگاىن نیــوەى شــەوى 27ى
ترشینــى یەکەمــى  ،2019بەڵکــوو نزیکــەى  48کاتژمێــر
لــە پێــش ئەنجامــداىن پۆپەراســیۆنەکە تەنســیقیان هەبــوە.
هێــزەکاىن ســووریاى دیموکرات (هەســەدە) ،کــە کوردەکان
بــە ڕابەرایەتیــى مەزڵــووم کۆبانــێ ســەرکردایەتیى دەکــەن،

بیۆگرافیاي ئەبىبەکر بهغذادي ،سەرۆکً پێشىوي ڕێکخراوي داعش
ًاوي تەواوي

عەواد ئیبراهین عەلً ئەلبەدري ساهەڕایً ًاسراو بە (ئەبىبەکرد بەغذادي)

ًازًاوي

ًاسرابىو بە ئەهیري دەوڵەتً ئیسالهً لە عێراق و شام (داعش)

ڕابردووي

یەکێک بىوە لە سەرکردەکاًً ئەلقاعیذە لە عێراق ،لەگەڵ ئىساهە بي الدى ًاکۆکً هەبىوە

هەوڵً بە ئاهاًجکردًً

لە دواي زًجیرەیەک کردەوەي تیرۆریستً ،وەزارەتً دەرەوەي ئەهەریکا لە  2011/10/4وەک
تیرۆریستێکً جیهاًً ًاساًذي و بڕي  10هلیۆى دۆالري بۆ پێذاًً زاًیاري لەسەري دیاریکرد

زیادکردًً بڕي خەاڵتەکە

لە 16ي دیسەهبەري  2016ویالیەتە یەکگرتىەکاى بڕي خەاڵتەکەي بۆ  25هلیۆى دۆالر زیاد
کرد بۆ هەر کەسێک کە زاًیاري دروست بذات ببێتە هۆي دەستگیرکردًً یاى کىشتًٌ

ڕاگەیاًذًً دەوڵەتً خەالفەت
ًاوي لە لیستً تیرۆیستاى

لە ساڵً  2014دەوڵەتً ئیسالهً لە عێراق و شام ڕاگەیاًذ و خۆي وەک خەلیفە ًاساًذ
ًاوي ئەبىبەکرد بەغذادي لە لیستً  10لە هەرە هەترسیذارتریي سەرکردەي گرووپە
تیرۆریستیەکاًً جیهاًذا هاتىوە

کىژراًً زۆربەي هاوکارەکاًً

لە ساڵً  2015فڕۆکەیەکً هێسي ئاسواًً عێراق گىرزێکً لەو شىێٌە وەشاًذ ،کە ئەبىبەکر
بەغذادي لەگەڵ سەرکردەکاًً داعش لە ًاوچەي (کەرابلە) کۆببۆوە

بٌەچە و ڕەچەڵەکً

بە پێً شەجەرەي بٌەهاڵەکەیاى ڕەچەڵەکً ئەبىبەکر بەغذادي دەچێتەوە سەر ئالىبەیتً
پێغەهبەري ئیسالم .عەشیرەتەکەشً سەر بە ڕەوزەي حسێًٌ هاشوً قىرەیشیە

شارەزایً سەربازي

شارەزایً ئەهًٌ و سەربازي لە هاوەي خەالفەتەکەیذا لەسەر زەوي زۆر زیادي کرد و بە
پراکتیکً پراکتیسەي کردووە لە زۆرێک شەڕەکاًً داعش

ئەرک و پۆستەکاًً

ئەًذاهً ئەًجىهەًً شىرا بىوە تا ڕاگەیاًذًً دەوڵەتً عێراقً ئیسالهً ،ئەرکً
سەرپەرشتیاري گشتً دەستە شەرعیەکاًً ویالیەتەکاًً پێسپێردراوە .ئەبى عىهەر بەغذادي
لە پێش کىژراًً بۆ شىێٌگرتٌەوەي خۆي ئاهادەي کردووە.

ئاستً خىێٌذى

کۆلێژي شەریعەي ئیسالهً لە زاًکۆي بەغذاد خىێٌذووە ،ساڵً  2002بڕواًاهەي هاستەري
بەدەستهێٌاوە ،لە ساڵً  2006دکتۆراي لە زاًستً قىرئاى بەدەستهێٌاوە

کىشتًٌ

لە 26ي ئۆکتۆبەري  2012لە هەڵوەتێکً هێسە تایبەتەکاًً ئەهەریکا لە پارێسگاي ئیذلبً
سىوریا کىژرا ،دواي ئەوەي دۆًاڵذ ترەهپ ڕەزاهەًذي لەسەر ئەو ئەرکە ًهێٌیە ًیشاًذا

ئاشــکراى کــرد ،هاوکاریــى هێــزەکاىن ئەمەریکایــان کــردوە
لــە پرۆســەیەکى ســەرکەوتوو لــە دژى ڕێکخ ـراوى داعــش
کــە بریتییــە لــە «کوشــتنى ئەبووبەکــر بەغــدادى».
لــەو بارەیــەوە مســتەفا بــاىل ،بەڕێوەبــەرى نووســینگەى
ڕاگەیانــدىن هێــزەکاىن ســووریاى دیموک ـرات لــە تویتێکــدا
ئاشــکراى کــرد« :بــەو ئۆپێراســیۆنە بەهێزەمــان ،جارێکــى
تــر بەهێــزى و پێداگریــان لــە ســەر ڕاوەدوونــاىن داعــش
ســەملاند» .هــەر لــەو بارەیــەوە مەزڵــووم عەبــدى

فەرمانــدەى گشــتیى هێــزەکاىن هەســەدە لــە ئەکاونتــى
خــۆى لــە تویتــەر ڕای گەیانــد ،پرۆســەیەکى مێژوویــى
ســەرکەوتوو ئەنجــام درا لــە ئەنجامــى هەبــووىن کارێکــى
هەواڵگریــى هاوبــەش لەگــەڵ ویالیەتــە یەکگرتوەکانــدا.
عێــراق و ئێــران دەڵێــن «ئێمــە ئــاگادارى پرۆســەکە
بوویــن»
ســەرچاوەیەکى ئاسایشــیی عێـراق بــە ئاژانــى (ڕۆیتــەرز)
ى ڕاگەیانــد ،زانیاریــی وردیــان لــە نــاو ســووریاوە لــە بارەى
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بساوە كێ ديبێتً ضُێىگريَيِ ئەبُبەکر بًغذادِ؟

دَاِ ًٌَاڵّ کُژراوّ ئًبُبًكر بًغذادِ بًپێّ ڕاپۆرتًكان "عًبذَڵاڵ قًرداش"ِ جێگرِ ديبێتً سًركرديِ ڕێكخراَيكً َ
ئًَيش ديبێتً ٌۆِ سًرًٌڵذاوّ سًرديمێكّ تُوذَتیژتر لً کارِ ئەَ ڕێكخراَيدا.
عًبذَڵاڵ قًرداش بً یًكێك لً سًركردي تُوذَتیژيكاوّ رێكخراَِ داعص داديورێت َ جێگرِ ئًبُبًكر بًغذادییًَ بً
"َيزیرِ خۆكُژيكان" واَِ ديركردَي ،بًپێّ زاویاریًكان دَاِ كُژراوّ بًغذادِ ،ئًَ ضُێىّ ديگرێتًَي
عًبذَڵاڵ قًرداش بً یًكێك لً سًركردي تُوذَتیژيكاوّ رێكخراَِ داعص داديورێت َ جێگرِ ئًبُبًكر بًغذادیً َ بً
"َيزیرِ خۆكُژيكان" واَِ ديركردَي ،بًپێّ زاویاریًكان دَاِ كُژراوّ بًغذادِ ،ئًَ ضُێىّ ديگرێتًَي.
قًرداش لً ساڵّ  6791لً تًلًعفًرِ خۆرئاَاِ مُسڵ لًدایكبُي َ کەسێکّ تُركماوً ،لً كۆلێژِ "االمام االعظم" لً مُسڵ
خُێىذَیًتی َ خاَيوّ بڕَاوامًِ بًكالۆریۆسً لً ضًریعًتذا ،لً ساڵّ 3002يَي لًواَ رێكخراَي جیٍادیًكاوذا ديستی بً
كاركردن كردََي َ پۆستّ "ضًریعًتی گطتّ" لًواَ رێكخراَِ قاعیذيدا َيرگرت.
عًبذَڵاڵ قًرداش یًكێكً لً ٌاَڕێ وسیكًكاوّ ئًبُبًكر بًغذادِ َ بًیًكًَي لً ساڵّ  3002لً گرتُخاوًِ "بۆكا"
لً پارێسگاِ بًسڕي بًوذكرابُن َ زیاتر لً یًك وسیكبُوًتًَي ،دَاِ درَستبُوّ ڕێكخراَِ داعطیص پۆستّ "ئًمیرِ دیُاوّ
ئاسایطّ گطتّ" ڕێكخراَيكًِ لً سُریا َ عیراق َيرگرتُي.
پۆستّ "َيزیرِ بۆمبڕێژكردن َ خۆكُژيكان"ِ َيرگرت ،یًكێك لً كًسً وسیكًكاوّ "ئًبُ عًالِ عًفرِ" كً پێطتر جێگرِ
بًغذادی بُي ديڵێت "عًبذَڵاڵ قًرداش تُوذتُتیژتریه َ ضًڕيوگێستریه َ تُوذڕيَتریه سًركرديِ ڕێكخراَِ داعطً".
بًپێّ زاویاریًكان ،ديزگا ئًمىیًكاوّ عیراق بًَردِ لێكۆڵیىًَيیان لً سی ڤی قًرداش كردَي َيك ئاماديكاریًك بۆ
ئًگًرِ بُوّ بً سًرۆكّ رێكخراَِ داعص َ پێیاوُایً لً ئًگًرِ گرتىًديستی ديسًاڵتی یًكًمی رێكخراَيكً ،ئًَي
قۆواغێكّ تُوذََتیژترِ تیرۆریستّ سًرًٌڵذيدات ،كً زۆر لً قۆواغّ سًرديمّ پێطَُ قُرستر ديبێت.
عًبذَڵاڵ قًرداش واَِ تًَاَِ (ئًمیر محًمًد سًعیذ عًبذَلڕيحمان محًمًد مًَال)یًَ لًواَ ریسيكاوّ رێكخراَِ داعص بً
"مامۆستا" واَباوگی ديركردَي.

کــوژراىن ئەبووبەکــر بەغــدادى پــێ گەییشــت .بــە پێــى
ئــەو ســەرچاوەیە ،چاوگــە تایبەتییــەکاىن عێــراق لــە نــاو
ســووریاوە بــە تیمــى هەواڵگریــى عێراقــى ڕاســپێرراو بــۆ
شــوێنپێهەڵگرتنى بەغــدادى ڕاگەیانــدوە ،کــە ئەبووبەکــر
بەغــدادى لەگــەڵ پاســەوانە تایبەتییەکەیــدا لــە ئیدلــب
کــوژراون ،ئەوەیــش لــە دواى ئاشــکرابووىن شــوێنى
خۆشــاردنەوەى ،لــە کاتێکــدا هەوڵــی داوە خێزانەکــەى
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بگوازێتــەوە بــۆ دەرەوەى ئیدلــب بــەرەو ســنوورى تورکیــا.
تەلەفزیــۆىن عێــراق لــە ســەر زارى شــارەزایەکى عێراقــى
لــە کاروبــارى گروپــە چەکــدارەکان ئاشــکراى کــرد ،دەزگاى
هەواڵگریــى عێـراق یارمەتیــدەر بــوە لــە دەستنیشــانکردىن
شــوێنى ئەبووبەکــر بەغــدادى
کۆشــکى ســپى لــە بەیاننامەیەکــدا ئــەوەى ڕوون
کردوەتــەوە ،هێــزە ســەربازییە تایبەتییــە ئەمەریکییەکــە

ســەرەتا داوایــان لــە خێزانێــک کــردوە ئــەو شــوێنە جــێ
بهێڵــن ،کــە لــە نــاو خێمەیەکــدا بــوون ،پاشــان دوو
منداڵیــان ڕادەســتى یەکێــک لــەو دانیشــتوانە کــردوە ،کــە
لــەو ناوچەیــە ژیــاوە ،دواتــر هێزەکــە بانگــەوازى بــۆ ئــەو
خەڵکــەى نــاو ئــەو بینایــە کــردوە ،کــە کراوەتــە ئامانــج بــۆ
ئــەوەى خۆیــان ڕادەســتى هێزەکــە بکــەن ،پێــش ئــەوەى
شــەڕوپێکدادان لــە نێــوان هێــزى هێرشــبەر و ئەوانــدا ڕوو
بــدات ،بــەاڵم لــە ئەنجامــدا شــەڕو پێکــداداىن ســەربازى لە
نێوانیانــدا ڕووی دا و کــوژراىن  7کــەىس لــێ کەوتــەوە ،کــە
بریتــى بــوون لــە  3ژن و  3پیــاو و منداڵێکــى کــچ .پاشــان
هێــزە تایبەتییــە ئەمەریکییــە هێرشــبەرەکە کشــاوەتەوە،
پێــش ئــەوەى فڕۆکەیەکــى جەنگــى بێــت و شــوێنەکە و
بیناکــە بــە بۆمبــى بەهێــز بۆردومــان بــکات.
بــە پێــى پەیامنێــرى کەناڵــى جەزیــرە ،کــە لــەو ناوچەیــە
بــوە 3 :ژن و  3پیــاو لــەو بینایــەدا کــوژراون ،بــەاڵم هێــزە
ئەمەریکییەکــە تەنهــا دوو تەرمــى کــوژراوەکاىن بــردوە و
گەنجێکــى خەڵکــى ئــەو ناوچەیەیشــیان دەســتگیر کــردوە.
لــە ڕاســتیدا ئۆپۆزســیۆىن چەکداریــى ســووریا و دەســتەى
ڕزگارکــردىن شــام ناکۆکییەکــى گەورەیــان لەگــەڵ داعــش
هەیــە ،بــەو هۆیەیشــەوە داعــش کەوتبــوە دوژمنــکاری
لەگەڵیانــدا .دەســتەى ڕزگارکــردىن شــام ئۆپەراســیۆنەکاىن
لــە دژى چەکــداراىن داعــش ئەنجــام دەدا ،بــەاڵم ئــەم دوو
الیەنــەى ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ئەو هێرشــانەیان پشتڕاســت
نەکــردەوە ،کــە لــە الیــەن فڕۆکــەکاىن ئەمەریــکا و هێــزى
دابەزانــدن بــە پەڕەشــووت ئەنجــام دراوە ،لــە کاتێکــدا
حکوومــەىت واشــنتۆن دەڵێــت ئــەوە ئۆپەراســیۆنێک بــوو
بــۆ کوشــتنى خــودى ئەبووبەکــر بەغــدادى.
لــە ســاڵى 2017وە چەکــداراىن ســەر بــە ڕێکخــراوى
داعــش هــەوڵ دەدەن دزە بکــەن بــۆ ناوچــەى بادیــەى
شــام و ڕیفــى خۆرهــەاڵىت حەمــا ،بــۆ ئــەم مەبەســتەیش
دەیــان کیلۆمەتریــان لــە ناوچــەى بادیــەى ســووریا بڕیــوە
تــا گەییشــتنە پارێــزگاى ئیدلــب ،کــە لــەوێ شــەڕى
قــورس لــە نێــوان چەکــداراىن داعــش و چەکــداراىن ســەر

بــە ئۆپۆزســیۆىن ســووریا ڕووی دا ،وەک ئــەوەى لــە
ناوچــەى (الخویــن) ڕووی دا .ئۆپۆزســیۆىن ســووریا لــە
کاىت خۆیــدا بەدیلگرتنــى ژمارەیەکــى زۆر لــە چەکــداراىن
داعــى ڕاگەیانــد ،دواى ئــەو قۆناغەیــش ئۆپەراســیۆنەکاىن
ئۆپۆزســیۆىن ســووریا لــە دژى چەکــداراىن داعــش بــەردەوام
بــوو ،بــەاڵم بــە بــێ هەبــووىن هیــچ زانیارییــەک لــە
بــارەى ناســنامەى ئەوانــەى دەکرانــە ئامانــج ،واتــا ئایــا
چەکــدارەکان بــوون یــان ســەرکردەکاىن داعــش؟ لــە
کاتێکــدا ئۆپۆزســیۆىن چەکــدارى ســووریا ئــەوەى ئاشــکرا
کــردوە ،کــە هەندێــک لەوانــەى دەکوشــت و هەندێکــى
تریشــیاىن بەدیــل دەگــرت و زینــداىن کــردوون.
چەنــد زانیارییــەک لــە بــارەی ئــەو هێــزەی ئەبووبەکــر
بەغــدادی کوشــت:
 هێزێکــی تایبەتــی ئەمەریکــی خەلیفــەی ڕێکخــراویتیرۆریســتی داعشــی لــە پارێــزگای ئیدلیــب لــە باکــووری
خۆرئــاوای ســووریا ،کوشــت.
 هێزەکــە نــاوی یەکــەی (دەلتــا فۆرس)ـــە ،کــە یەکەیەکــیتایبەتــی فیرقــەی ئۆپەراســیۆنەکانی یەکەمــی ئەمەریکایــە.
دەلتــا فــۆرس لــە ســاڵی  1977لــە الیــەن عەقیــد چارلــس
بیکویــس دامــەزراوە.
 هــەر وەک میدیــا ئەمریکییــەکان باســی دەکــەن،تیمێکــی دەلتــا فــۆرس بەرەبەیانــی ڕۆژی یەکشــەممە
 2019-10-27لــە ئۆپەراســیۆنێکی تایبەتــدا ،ئەبووبەکــر
بەغــدادی ،خەلیفــەی داعشــی کوشــت.
 ئەرکــی تایبەتــی دەلتــا فــۆرس کوشــن و دەســتگیرکردنیئــەو کەســانەیە ،کــە ئەمەریــکا بــە مەترســییەکی گــەورە
بــۆ ســەر ئاســاییش و بەرژەوەندییەکانــی خــۆی دایــان
دەنێــت ،جگــە لــە ڕزگارکردنــی بارمتــە ئەمەریکییــەکان،
کــە گروپــە تیرۆریســتییەکان دەیانڕفێنــن.
 دوو لــە دیارتریــن ئەرکەکانــی دەلتــا فــۆرس بــەر لــەکوشــتنی بەغــدادی ،بریتیــن لــە:
 هەوڵــدان بــۆ ڕزگارکردنــی دیپلۆماتــە ئەمەریکییــەکان لــەباڵیۆزخانــەی واڵتەکەیــان لــە تــاران لــە ســاڵی .1980
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 ئــەو ئۆپەراســیۆنە ،کــە دوای دەستبەســەرکردنی دیپلۆماتەئەمەریکییــەکان لــە الیــەن شۆڕشــی ئیســامیی ئێ ـران بــە
ســەرۆکایەتیی خومەینــی ،یەکــەم ڕێبــەری بــااڵی ئێــران
ئەنجــام درا ،شکســتی هێنــا و بــوە هــۆی کوژرانــی هەشــت
ئەمەریکــی و تێکشــکانی دوو فڕۆکــەی ئــەو واڵتــە.
 کوشــتنی ئوســامە بــن الدن ،ســەرۆکى ڕێکخــراىئەلقاعیــدە.
 هێزێکــی یەکــەی دەلتــا فــۆرس لــە مانگــی ئایــاری ،2011ئوســامە بــن الدنــی ســەرۆکی ڕێکخــراوی تیرۆریســتی
قاعیــدەی لــە شــاری ئەبــوەت ئابــاد لــە پاکســتان ،کوشــت.
بزانە كێ دهبێته شوێنگرهوهى ئەبووبەکر بهغدادى؟
دواى ههواڵــى کــوژراىن ئهبووبهكــر بهغــدادى بــهپێــى
ڕاپۆرتــهكان «عهبدولــا قــهرداش»ى جێگــرى دهبێتــه
ســهركردهى ڕێكخراوهكــه و ئهوهیــش دهبێتــه هــۆى
ســهرههڵداىن ســهردهمێىك توندوتیژتــر لــه کارى ئــەو
ڕێكخــراوهدا.
عهبدولــا قــهرداش بــه یهكێــك لــه ســهركرده
توندوتیــژەكاىن رێكخــراوى داعــش دادهنرێــت و جێگــرى
ئهبوبهكــر بهغدادییــهو بــه «وهزیــرى خۆكــوژهكان»
نــاوى دهركــردوه ،بــه پێــى زانیارییــهكان دواى كــوژراىن
بهغــدادى ،ئــهو شــوێنى دهگرێتــهوه
قــهرداش لــه ســاڵى  1976لــه تهلهعفــهرى خۆرئــاواى
موســڵ لــهدایــك بــوه و کەســێکى توركامن ـه ،ل ـ ه كۆلێــژى
«االمــام االعظــم» لــ ه موســڵ خوێندوویهتــی و خــاوهىن
بڕوانامــهى بهكالۆریۆســه لــه شــهریعهتدا ،لــه ســاڵى
2003هوه لهنــاو رێكخــراوه جیهادییهكانــدا دهســتی بــه
كاركــردن كــردوه و پۆســتى «شــهریعهتی گشــتى» لهنــاو
رێكخــراوى قاعیــدهدا وهرگــرت.
عهبدولــا قــهرداش یهكێكــه لــه هــاوڕێ نزیكــهكاىن
ئهبوبهكــر بهغــدادى و بهیهكــهوه لــه ســاڵى  2003لــه
گرتووخان ـهى «بــۆكا» لــهپارێــزگاى بهســڕە بهندكرابــوون
و زیاتــر لــه یــهك نزیكبونهتــهوه ،دواى دروســتبوىن
ڕێكخ ـراوى داعشــیش پۆســتى «ئهمیــرى دیــواىن ئاســایىش
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گشــتى» ڕێكخراوهكــهى لــه ســوریا و عیــراق وهرگرتــوه.
پۆســتى «وهزیــرى بۆمبڕێژكــردن و خۆكــوژەكان»ى
وهرگــرت ،یهكێــك لــه كهســه نزیكــهكاىن «ئهبــو عــهالى
عهفــرى» كــه پێشــر جێگــرى بهغــدادی بــو ه دهڵێــت
«عهبدولــا قــهرداش توندتوتیژتریــن و شــهڕەنگێزترین و
توندڕەوتریــن ســهركردهى ڕێكخــراوى داعشــه«.
بهپێــى زانیاریــهكان ،دهزگا ئهمنیــهكاىن عیــراق بــهوردى
لێكۆڵینهوهیــان لــه ســی ڤــی قــهرداش كــردو ه وهك
ئامادهكاریـهك بــۆ ئهگـهرى بــوىن بـه سـهرۆىك رێكخـراوى
داعــش و پێیانوای ـه ل ـه ئهگ ـهرى گرتنهدهســتی دهس ـهاڵتی
یهكهمــی رێكخراوهكــه ،ئــهوه قۆناغێــى توندووتیژتــرى
تیرۆریســتى ســهرههڵدهدات ،كــ ه زۆر لــ ه قۆناغــى
ســهردهمى پێشــوو قورســر دهبێــت.
عهبدولــا قــهرداش نــاوى تــهواوى (ئهمیــر محهمــهد
ســهعید عهبدولڕەحــان محهمــهد مهوال)یــهو لهنــاو
ریــزهكاىن رێكخــراوى داعــش بــه «مامۆســتا» ناوبانگــی
دهركــردوه.

سەرچاوەکان:
جەزیرە نێت ،سکاى نیوز عەرەبی ،نیوزویک.
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