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چارەنووسى داعش 

بەرەو کوێ؟!
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توێژینــەوە  پەیامنــگای  لــە  توێــژەر  کارک«،  »کۆڵــن 

سیاســییە دەرەکییــەکان و پڕۆفیســۆری یاریــدەدەر لــە 

زانکــۆی کارینگیــی ئەمریکــی و نووســەری کتێبــی »پــاش 

ــامی و  ــی ئیس ــراوی دەوڵەت ــامی: ڕێکخ ــی ئیس خەالفەت

دیاســپۆرای تیرۆریــزم«ە. لــە کارەکانیــدا بــەراوردی قاعیــدە 

ــردوە. ــی ک و داعش

ــوان  ــە ســەرەکییەکانی نێ ــە جیاوازیی ــە: »یەکــێ ل پێــی وای

لــە ســەرەتاوە،  ئــەو دوو ڕێکخــراوە ئەوەیــە: داعــش 

هــەر  هەبــوو،  پتــەوی  ڕێکخراوەیــی  پەیکەرێکــی 

پلــەی  بچووکریــن  تــا  ســەرکردەکانییەوە  گــەورە  لــە 

ســەرکردەی  تەنانــەت  کەســێک  هیــچ  ڕێکخراوەیــی.  

لقەکانیــش، ئازادیــی ڕێژەیییــان لــە بڕیاردانــدا نەبــوو، بــە 

قاعیــدەوە. پێچەوانــەی 

بــە پێــی دۆکیۆمێنتەکانــی ڕێکخراوەکە، داعــش توانیویەتی 

43 هــەزار ئەندامــی بیانــی لــە 120 واڵتــەوە کــۆ بکاتــەوە، 

تەنهــا پێنجلەســەدیان شــارەزایی تەواویــان لــە شــەریعەتی 

ئیســامیدا هەبــوە. ئەوانــەی تــر تەنهــا شــارەزایییەکی 

ســەرەتایییان هەبــوە. ڕیــک کۆلســیت، توێــژەری بەلجیکی 

ئیســامیدا،  دەوڵەتــی  لــە  )ئەندامبــوون  وایــە:  پێــی 

جۆرێکــی تــری گۆڕانکارییــە لــە ڕەفتــاری الدەرانــەدا، 

ــا و  ــاو باندێکــی مافی ــچ جیاوازییەکــی لەگــەڵ چوونەن هی

بازرگانیکــردن بــە مــادە هۆشــبەرەکانەوە نییــە، لــە ڕووی 

ــەوە(. ــەری ڕێکخراوەییی پەیک

کارک لــە بۆچوونەکانیــدا، ســێ ئاڕاســتەی بــۆ داهاتــووی 

ڕێکخراوەکــە دیــاری کــردوە: یەکەمیــان پێوەندیــی بــە 

چەکــدارە توندڕەوەکانــەوە هەیــە، ئەوانــەی الیەنگرییەکی 

کوێرانــەی ڕێکخراوەکــە دەکــەن، ئــەوان پێیــان باشــرە لــە 

ســووریا و عێراقــدا مبێننــەوە و بــە نهێنــی کار بکــەن.

ئەگــەری دوەم، پێوەندیــی بــە ئــەو چەکدارانــەوە هەیــە، 

ــە دوای  ــە ب ــارساون، ئەوان ــە« ن ــە »مورتەزەق ــە چەت ــە ب ک

ڕێکخــراوی بەهێزتــردا دەگەڕێــن و لــە هــەر شــوێنێک 

هەبێــت، پێوەندییــان پێــوە دەکــەن، تەنانــەت ئەگــەر 

ــت. ــیان بێ ــەرە گەورەکەیش ــدەی ڕکەب ــراوی قاعی ڕێکخ

هــەر چــی ئەگــەری ســێیەمە، بریتییــە لــە پەرتەوازەبوونــی 

دەیانەوێــت  هەیانــە  چەکــدارەکان،  لــە  کۆمەڵێــک 

ــر،  ــی ت ــەر واڵتێک ــان ه ــان، ی ــی خۆی ــەوە واڵتەکان بگەڕێن

ــاو  ــە ن ــە بچن ــان لەوەی ــکات. ی ــدا ب ــت کاری تێ ــە بتوانێ ک

یــان خۆیــان دەســتەوتاقمی بچــووک  تــر،  ڕێکخــراوی 

ــەن. ــت بک دروس

ــواری ڕێکخــراوە  ــە ب ــژەری میــرسی ل ــارووق، توێ ــر ف عەم

ــی  ــیناریۆ چاوەڕێ ــوار س ــە، چ ــی وای ــتییەکان، پێ تیرۆریس

بــە  )یەکەمیــان،  دەکــەن:  بەغــدادی  دوای  داعشــی 

هــۆی ئــەوەی داعــش لــە ڕووی ئیــداری و داراییــەوە 

جیهانییەکان  میدیا  زۆربــەی  بوو،  گرینگ  هەواڵێکی  ئەمە  کــوژرا.  بەغدادی  ئەبووبەکر 
گواستیانەوە، بەاڵم لەو هەواڵە گرینگتر، بریتییە لە چارەنووسی داعش و سیناریۆکانی بەردەمی 
لە پاش بەغدادی.هەر دیدێکی ورد لە سروشتی ئەو سیناریۆیانەی بۆ داهاتووی ڕێکخراوەکە 
پێشبینی دەکرێن، دەبێت لە سروشتی پەیکەری ڕێکخراوەیی ئەو ڕێکخراوە بڕوانرێت، بەراورد 
بە ڕێکخراوە جیهادیستەکانی تر و سروشتی ئەو ئەندامانەی هەیەتی. ژمارەیەک لە توێژەران 
پێیان وایە، داعش، لوتکەی پەرەسەندنێکی ناباوی چاالکیی گروپە جیهادییەکانی جیهانە، لە 

زۆربەی تایبەتمەندی و ستراتیژەکانیدا داهێنەر و نوێکارە.

,,
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ــانیەتی،  ــەوە و هەڵنەوەش ــەری مان ــزە، ئەگ ــتا بەهێ هێش

دوای  داعشــی  ســەرکردایەتیی  بەغــدادی  جێگــرەوەی 

گەیانــد  ڕای  داعــش  زوو  هــەر  دەکات،  بەغــدادی 

»ئەبووعەبدولــا قــارداش« جێگــرەوەی بەغدادییــە، بــە 

ــە 400  ــر ل ــە پ ــە ب ــی ڕێکخراوەک ــتا، داهات ــەت ئێس تایب

دەخەمڵێرنێــت(. دۆالر  ملیــۆن 

ــوون و خۆشــاردنەوەی  ــە ونب ــە ل ســیناریۆی دوەم: )بریتیی

ڕاوەدوونانــی  ترســی  لــە  داعــش،  ســەرکردایەتییەکانی 

ئەمنــی، لــەم ئەگەرەیانــدا، ڕێکخراوەکــە دەبێتــە کۆمەڵێک 

خانــەی هێشــوویی، بــە ســەر ناوچەکانــدا دابــەش دەبێــت 

ــەوە،  ــی مان ــەوەی ئاڵنگاری ــۆ ڕووبەڕووبوون ــاو ب و ناوبەن

ــی  ــە جیاوازەکان ــی دەکات(. ســیناریۆی ســێیەم: )لق چاالک

ســەربەخۆیی  جیاوازەکانــدا،  واڵتــە  لــە  ڕێکخراوەکــە، 

خۆیــان وەربگــرن و لــە ژێــر ناونیشــانی جیــاوازدا بــە 

هەمــان ســراتیژەوە کارەکانــی خۆیــان بــەردەوام بکــەن(.

ســیناریۆی چــوارەم و الوازتریــن ســیناریۆ: هەڵوەشــانەوەی 

یەکجاریــی داعشــە.

مەترسییەکانی دوای هێرشەکەی تورکیا:
دەوڵەتــی ئیســامی، لــە ئــازاری ســاڵی 2019، دوا پێگەکانی 

ــە  ــی ســووریا ل ــە شــارۆچکەی باغــۆزی خۆرهەاڵت خــۆی ل

دەســت دا، کــە بــە کۆتاییــی فەرمــی ڕێکخراوەکــە نــاو بــرا 

و تازەکییــش خەلیفەکەیــان کــوژرا، بــەاڵم توێــژەر و شــارەزا 

ســەربازییەکان، هێنــدە دڵنیــا و گەشــبین نیــن.

ژەنــڕاڵ »جۆزێــف باتــڵ«، ســەرکردەی ناوچــەی ســەربازیی 

ناوەڕاســتی ئەمریــکا، پێــی وایــە، پێویســتە لــە ڕاوەدوونانی 

ــش  ــی داع ــەرچاوە دارایییەکان ــدار و س ــەرکردە و چەک س

بــەردەوام بیــن.

یەکــەم  هــەن:  ســەرەکی  مەترســیی  دوو  گشــتی  بــە 

چەکــدارە  ڕاکردنــی  ئەگــەری  گرینگەکەیــان،  و 

ــی  ــی هێزەکان ــە زیندانەکان ــە، ل ــی داعش زیندانیکراوەکان

ســووریای دیموکــرات، کــە ژمارەیــان بــە نزیکــەی 12 

ــەس  ــەزار ک ــەی 70 ه ــە نزیک ــە ل ــدارە.  جگ ــەزار چەک ه

لــە خێوەتگەکانــی هەســەدەدا  لــە کەســوکاریان، کــە 

دەژیــن. هەروەهــا دەزگا هەواڵگرەکانــی خۆرئــاوا ترســیان 

ــەوە  ــەن، ئ ــن ڕابک ــە بتوان ــەو چەکداران ــەر ئ ــە، ئەگ هەی

لــەوێ  و  ئەورووپــا  بگەڕێنــەوە  دەتوانــن  هەندێکیــان 

ــە  ــتپێکی پڕۆس ــەڵ دەس ــت. لەگ ــەردەوام بێ ــان ب چاالکیی

ســوریا،  باکــووری  ســەر  بــۆ  تورکیــا  ســەربازییەکانی 

چەکدارانەیــان  ئــەو  هەاڵتنــی  مەترســیی  کــوردەکان 

نەشــاردەوە.

فرانــک گاردنــەر، پەیامنێــری ســەربازیی »BBC« پێی وایە، 

هاوپەیامنیــی خۆرئــاوا لــە تەواوکردنــی شکســتپێهێنانی 

داعــش شکســتی هێنــاوە، چونکــە هیــچ میکانیزمێکــی 

عەبدوڵاڵ قەرداش شوێنگرەوەى ئەبوبەکر بەغدادى
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قبووڵکــراو لــە بــاری نێودەوڵەتییــەوە لــە گۆڕێــدا نییــە، بــۆ 

ــش،  ــی ئەوەی ــە جیاتی ــە، ل ــەو چەکداران ــی ئ تۆمەتبارکردن

ــدا تێــک ســمڕاون. ــە زیندان ل

ئاکامگیریــی  دەکرێــت  گاردنــەر،  بــڕوای  بــە  لێــرەوە، 

ئــەوە بکەیــن، ڕووداوی کوژرانــی بەغــدادی، پشــێویی 

ــەو  ــا ئ ــت دەکات، ت ــەدا دروس ــی ڕێکخراوەک ــە ڕیزەکان ل

ئــەو  یــان  تــازە هەڵدەبژێررێــت،  ســەرکردەی  کاتــەی 

ئــازادی  چەکدارانــی  پاشــاموەی  لەگــەڵ  ســەرکردەیە 

ــش  ــەری ئەوەی ــت.  ئەگ ــەدا خــۆی دەگونجێنی ڕێکخراوەک

یــەک  تــردا  ڕێکخــراوی  لەگــەل  ڕێکخراوەکــە  هەیــە 

بگرێــت، یــان دابــەش ببێــت بــۆ چەنــد ڕێکخراوێکــی تــر 

ــی  ــەاڵم، دەشــێت کوژران ــر. ب ــی بچووک ــی جیهادی و گروپ

ــەر  ــەوە، ئەگ ــۆ تۆڵەکردن ــەک ب ــە بیانووی ــدادی، ببێت بەغ

ــووریا  ــینەکانی س ــە کوردنش ــە ناوچ ــەی ل ــەو چەکداران ئ

ــەرکردە  ــە س ــەت ک ــە تایب ــەن، ب ــن ڕابک ــن، بتوان زیندانی

ــاد  ــە جیه ــدوە ل ــان گەیان ــە ڕای ــی ڕێکخراوەک ڕاکردوەکان

کۆتایــی  ئەنجامــی  وایــە،  پێــی  گاردنــەر  بەردەوامــن. 

ناســەقامگیریی  دەبێــت:  شــێوەیە  بــەو  دیمەنەکــە، 

لــە ناوچەکــەدا زیــاد دەکات لــە داهاتــوودا، تــا هێــزە 

کێبەرکێکــردن دەوەســن، هەلــی  لــە  بەشــەڕهاتوەکان 

ئــەوە بــە گــەل دەبەخشــن، شــتێک بــە دەســت بهێنێــت، 

ــت. ــی ڕاستودروس ــی؛ حکومڕانی ــتی پێیەت ــە زۆر پێویس ک

منوونە عێراقییەکە ... کۆتایی واتە سەرەتایەکی نوێ

ــە  ــە منوون ــوودیان ل ــیکارییانەیاندا، س ــەو ش ــارەزایان، ل ش

عێراقییەکــە وەرگرتــوە: کۆتایــی کانوونــی یەکەمــی 2017، 

ــەر  ــە س ــی ب ــەرکەوتنی تەواوەتی ــراق، س ــی عێ حکوومەت

چەکدارانــی داعشــدا ڕاگەیانــد، بــەاڵم لــە شــوباتی2019دا، 

نەتــەوە  گشــتیی  ئەمینداریــی  گۆتیرێــش،  ئەنتۆنیــۆ 

یەکگرتــوەکان لــە ئەنجوومەنی ئاســاییش، لــە ڕاپۆرتەکەیدا 

گوتــی: )داعــش لــە قۆناغــی ڕاگوزەریدایــە، لــەو قۆناغــەدا 

کەوتوونەتــە کاری نهێنییــەوە لــە هەرێمەکانــدا... ئــەو 

خانانــە، چاالکــی دەکــەن، بــۆ ڕســواکردنی دەســەاڵتی 

و  ئاساییشــی  بۆشــایی  دروســتکردنی  و  حکوومــەت 

تێکدانــی بەرژەوەندیــی کۆمەڵگــە.(

شــارەزایان پێشــبینیی ئــەوە دەکــەن، ڕێکخراوەکــە لــە 

ســووریایش هەمــان تەکتیــک و ســراتیژ بگرێتــە بــەر، 

ناوچەکــەدا  لــە  ئەمریکییەکــە  هاوپەیامنییــە  ئەگــەر 

ڕیشەکێشــیان نــەکات. جیمــس جیفــری، نێــردەی تایبەتــی 

ــەی  ــەدا، نزیک ــە ناوچەک ــت ل ــۆ ســووریا، دەڵێ ــکا ب ئەمری

15–20 هــەزار چەکــداری هــەن. بــە پێــی ڕاپۆرتێکــی 

توانــای  ڕێکخراوەکــە،  چەکدارەکانــی  پینتاگۆنیــش، 

ــی  ــورس و جێبەجێکردن ــی ق ــە چەک ــتنیان ب دەستڕاگەییش

تیرۆرکــردن و تەقینــەوە لــە ناوچــە جیاوازەکانــی واڵتەکــە 

ــە. هەی

ــوە:  ــیکارییەکەی »BBC« دا هات ــە ش ــی ڕاپۆرت ــە کۆتایی ل

ــووی داعشــدا، دەبێــت  ــی پێشــبینیکردنی داهات ــە حاڵەت ل

ئەوەمــان لــە بەرچــاو بێــت، کــە جگــە لــە ســووریا و 

ــش  ــی داع ــە چاالکییەکان ــێریان ل ــی ش ــە بەش ــراق، ک عێ

ــدا،  ــەم  واڵتانەیش ــدوە ل ــش ڕای گەیان ــەوت، داع ــەر ک ب

ســعوودیە،  یەمــەن،  میــرس،  لیبیــا،  هەیــە:  چاالکییــان 

جەزائیــر، ناوچــەی خوراســان لــە ئەفغانســتان و پاکســتان، 

ــا. ــۆماڵ، نەیجیری ــن، س ــاز، فیلپی قەوق

کێ جێگەی بەغدادی گرتەوە؟
ــدادی،  ــەوەی بەغ ــۆ جێگرتن ــوون ب ــوراو ب ــەس پاڵێ دوو ک

ی  ە د کر ر ئەوانیش )عەبدولقادر مومئین( ســە

ــارداش«  ــا ق ــەڵ »ئەبووعەبدول ــا، لەگ ــە ئەفریقی داعــش ل

ــر وەک  ــە پێش ــی، ک ــی عێراق ــەری هەواڵگری ــە ئەفس کۆن

بــە  داعشــدا  نــاو  لــە  و  دادەنــرا،  بەغــدادی  جێگــری 

»وەزیــری خۆکــوژەکان« نــارساوە. دوا جــار بازەکــە بــە 

ســەری قارداشــەوە نیشــتەوە، کــە تورکامنێکــی عێراقییــە.

سەرچاوە:
بكــر  أبــو   « بابەتــی   ،»BBC  « ماڵپــەڕی   -١
البغــدادي: مــا مســتقبل تنظيــم الدولة اإلســالمية 
ــەری  ــە »27 ئۆکتۆب ــە ل ــده؟«، ک ــل قائ ــد مقت بع

2019«دا بــاڵو کراوەتــەوە.
٢- ماڵپــەڕی ئەلعەرەبییــە، داعش بعــد البغدادي.. 

4 ســيناريوهات محتملة، 28 ئۆکتۆبەری 2019.


