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كاریگەریی وێنە
چۆن رێكخراوی داعش راگەیاندنی
بینراوی قۆستەوە؟
ن :ئامینە فاید
راگەیاندنــی هاوچــەرخ بــە كەرەســتە و تەكنیكەكانــی
لــە ســایەی جیهانگیــری و گۆڕانكارییــە خێراكانــی بــواری
تەكنەلۆجیــای زانیــاری و پەیوەنــدی ،رۆڵــی بەرچــاوی
بینیــوە لــە ئاراســتەكردنی جەمــاوەر بــە رامبــەر رووداو و
پێشهاتە سیاسییە ئابووری ،كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیرییەكان،
راگەیانــدن بوەتــە كەرەســتەیەكی كاریگــەری دروســتكردنی
رای گشــتیی لە رێگەی هەناردەكردنی بەها و پرەنســیپێك
كــە رۆڵــی هەیــە لــە گۆڕینــی بنەمــای فیكــری ،بیروبــاوەڕ
و رەفتــار ،زانایانــی بــواری كۆمەڵناســی و دەرونناســی
جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە راگەیانــدن كاریگەرتریــن
ئامــرازە لەســەر جەمــاوەر ،بەهــۆی فرەیــی ئامرازەكانــی
لــە هەرســێ بــواری خوێنــدراو ،بینــراو و بیســتراو و
تێپەڕاندنــی ســنووری كات و شــوێن.
وتەیەكــی بەناوبانــگ هەیــە دەلێــت «وێنەیــەك یەكســانە
بــە هــەزار وشــە» ،بۆیــە راگەیاندنــی بینــراو هەژمونــی
ســەپاندوە بەســەر ئامرازەكانــی راگەیانــدن ،چونكــە
كاریگــەری لەوانــی تــر زیاتــرە و بــەراورد بــە خوێنــدراو
و بیســتراو زۆرتــر قەناعــەت بــە تــاك دەكات ،ئەمــەش
بــە پلــەی یەكــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو تەكنیــك و
تەكنەلۆجیایــەی تێیــدا بەكاردێــت لــە رەنــگ ،دەنــگ،
كارتێكــەرە دەنگییــەكان و دیمەنــەكان ،هــاوكات پێكــەوە
هەســتەوەرەكانی بینیــن و بیســتن دەدوێنێــت ،ئەمــە
وێــرای ئــەوەی وێنــە توانــای تێپەڕانــدن و شــكاندنی
بەربەســتی زمانــی هەیــە و توێــژی جیــاواز و بەرفراوانــی
كۆمەڵگــە دەدوێنێــت.
لەگــەڵ زیادبوونــی رۆڵ و كاریگــەری راگەیاندنــی بینــراو،
رێكخــراوە تیرۆریســتییەكانیش لەســەروی هەموویانــەوە
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داعــش ئــەو دەرفەتــەی قۆســتۆتەوە كــە ئامرازەكانــی
راگەیانــدن و تەكنەلۆجیــا بەكاربێنێــت بــۆ باڵوكردنــەوەی
ئایدۆلۆجیاكــەی ،ئەمــەش وای كــرد بنكــەی جەمــاوەری و
نفــوزی فــراوان بێــت ،بەجۆرێك لــە ســەرەتای راگەیاندنی
خیالقەتەكەیــەوە لــە  2014لــە ژێــر نــاوی (راگەیاندنــی
جیهادیــی) بــرەو بــە كاری خــۆی دەدات.
ئــەو راگەیاندنــەی داعــش بــرەوی پێــداوە ،راگەیاندنــی
تەقلیــدی و هەواڵــی تێپەڕانــدووە ،ئەركەكــەی
سەریكێشــاوە بــۆ جەنگــی فیكــری و دەروونــی دژی
دەوڵەتانــی بەئامانجگیــراو ،بەجۆرێــك كــە چەندیــن
پێگــەی راگەیانــدن و ناوەرۆكەكــەی بەتایبەتــی بینــراو،
چاالكیــی و جوڵــە و كردەوەكانــی رێكخراوەكــە بــە پەیامــە
ئایدۆلۆجیەكــەی و پڕوپاگەنــدە و رێنماییــی رەفتارییــەوە
پەخــش دەكــەن.
لەســەر ئــەو بنەمایــە ،ئــەم توێژینــەوە بــاس لــە چۆنێتــی
قۆســتنەوەی راگەیاندنی بینراو دەكات لەالیەن داعشــەوە،
لەوانــەش فیلمــی بەڵگەنامەیــی ،دیمەنــی ڤیدۆیــی و ...
تــاد ،ســەرەتا بــە خســتنەڕوی گرنگتریــن وێســتگەكان و
سروشــتی باڵوكــراوە بینراوەكانــی داعــش لــە ســەردەمە
جیــاوازەكان ،دواتریــش خســتنەڕووی ســیما و تایبەتمەندی
ئــەو باڵوكراوانــە ،ئەمــەش یارمەتیــدەرە لــە تێگەیشــتن
و شــیكردنەوەی ســتراتیجی راگەیاندنــی بینــراوی داعــش.
دیارترین وێستگەكانی چاالكیی ئەلكرتۆنی داعش
چاالكیــی ئەلیكترۆنــی داعــش پێبەپێــی گۆڕانكاریــی
و پێشــهاتەكانی گۆڕەپانــی سیاســیی و راگەیانــدن
رۆیشــتووە ،كــە كاریگــەری هەبــووە لەســەر ئامادەیــی
و هێــزی رێكخراوەیــی لــە واقیعــدا ،هــەروەك
واقیعەكــەش رەنگدانــەوەی هەبــووە لەســەر قەبــارەی

بەرهەمهێنراوەكانــی راگەیاندنــی بینــراو بەمشــێوەیە:
 -1درێژبوونــەوە :ســەرەتاكانی راگەیاندنــی بینــراوی
داعــش لەالیــەن هــەردو دەزگای (فورقــان و ئیعتیســام)
ەوە
بەهەمهێنــران لــە شــێوەی زنجیرەیەكــدا لــە  2013بــەدواوە
لەژێــر نــاوی (رســائل مــن أرض المالحــم) ،ژمــارەی
باڵوكــراوە بینــراوەكان گــە یشــتە ( )55باڵوكــراوە،
لەوانــە فیلــم و دیمەنــی ڤیدۆیــی كــە چاالكییەكانــی
رێكخراوەكەبــوون لــە عێــراق و ســوریا ،یاخــود وێنــەی
ژیانــی چەكدارانــی بیانــی نــاو رێكخراوەكــە ،ئەمــەش وەك
هانــدان و بانگەشــەكردنێك بــۆ هاتنــی هاوڕێكانیــان بــۆ

بەرهەمی راگەیاندنی داعش
لە  2015گەیشتە لوتكە،
لەو ساڵەدا نزیكەی ()2700
ماددەی راگەیاندنی لە
مانگێكدا بەرهەمهێنا

«زەوی خیالفــەت» هەروەكــو خۆیــان ناویــان لێنابــوو.
لەگــەڵ دامەزراندنــی (خیالفەتــی ئیســامیی) لــە ،2014
یەكــەم دەركەوتنــی رێبــەری رێكخراوەكــە ئەبوبەكــر
بەغــدادی بــوو لــە تۆمارێكــی ڤیدۆیــدا لەژێــر نــاوی
(وتــاری راگەیاندنــی خیالفــەت) كــە لــە مزگەوتێكــی
موســڵ وتاریــدا ،دوای ئــەوە رێكخراوەكــە ســنوری خــۆی
بەتــەواوی بەرفــراوان كــرد و پێگــەی بەهێزتربــوو،
توانــای تەكنیكــی بەكارهێنانــی وێنــە و دەنگــی زۆر زیاتــر
بــوو ،ئەمــەش لــە چوارچێــوەی دابەشــكردنی ناوچەكانــی
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ژێردەســتی بــۆ چەنــد ویالیەتێــك و دروســتكردنی
نووســینگەی راگەیاندنــی تایبــەت بــە هــەر ویالیەتێــك و
دەســتەبەركردنی وێنەگــر و تەكنیــككار بــۆی ،ئەركــی ئــەو
نووســینگەیە خۆیدەبینیــەوە لــە ئامادەكردنــی راپۆرتــی
وێنەیــی و ڤیدیۆیــی چاالكییــە ســەربازیی و مەدەنییەكانــی
رێكخراوەكــە لــە ســنوری ویالیەتەكــەدا و باڵوكردنــەوەی
لــە پێگەكانــی ئینتەرنێــت و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان.
لــەو قۆناغــەدا ،رێكخراوەكــە وێنــە و دیمەنی راســتەقینەی
ســوتاندن ،ســەربڕین ،غافڵكــوژی و تەقینــەوەی
باڵودەكــردەوە ،ئەمــەش بــە ئامانجــی ترســاندنی
دوژمنەكانــی ،نمونــەی ئــەو باڵوكراوانــە( :صلیــل
الصــوارم)( ،واقتلوهــم حیــث ثقفتموهــم) و (فشــرد بهــم
مــن خلفهــم) ،ئەمــە وێــڕای باڵوكــراوەی (شــفاء الصــدور)،
كــە دەزگای (ئەلفورقــان) لــە ( )2015بەرهەمیهێنــا و
ســوتاندنی فڕۆكەوانــی ئوردنــی (مەعــاز كەساســیبە)ێ
لەنــاو قەفەســێكدا خســتەڕوو.
بەگوێــرەی ناوەنــدی نێودەوڵەتــی بــۆ توێژینــەوە لــە
تونــدڕەوی و توندوتیــژی سیاســیی ،بەرهەمــی راگەیاندنــی
داعــش لــە  2015گەیشــتە لوتكــە ،لــەو ســاڵەدا نزیكــەی
( )2700مــاددەی راگەیاندنــی لــە مانگێكــدا بەرهەمهێنــا،
لەوەشــدا وێنــە پلــەی یەكەمــی وەرگرتبــوو بــە رێــژەی
( )%75واتــە بەكارهێنانــی ( )2025وێنــە لــە مانگێكــدا ،بــە
پلــەی دووەمیــش دیمەنــی ڤیدۆیــی بــە رێــژەی ( )%25كــە
دەكاتــە ( )675مــاددەی فیلــم لــە مانگێكــدا.
 -2شــكان :لــە كۆتایــی  2015تــا ســەرەتای  2016گوتــاری
داعــش لــەوەدا خۆیدەبینیــەوە كــە خۆیــان وەكــو
(ســتەملێكراو) بخەنەڕوو ،ئەمەش لە رێگەی خســتنەڕووی
قوربانییەكانــی بۆردومانــی هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی دژی
داعــش ،تێبینــی ئــەوە دەكرێــت لــەو قۆناغــەدا باڵوكــراوە
بینراوەكانــی داعــش تایبــەت بــە چاالكییەكانــی لــە
پاشەكشــەدابوو و دابەزییــە نزمتریــن ئاســت لــە رووی
چەندێتــی و چۆنێتییــەوە ،لــە بەرامبــەردا ناوەرۆكــی
باڵوكــراوەكان تەركیــزی لەســەر دژەهێرشــی نەیارانــی
رێكخراوەكــە بــووە ،بــە جۆرێــك رێــژەی پێكهاتەكــەی
گەیشــتوەتە ( )%35لــە كــۆی ئــەو راپــۆرت و باڵوكــراوە
بینراوانــەی لــەو مــاوەدا رێكخراوەكــە باڵویكردوەتــەوە،

ئەمــەش دەرئەنجامــی چەنــد هۆكارێكــە لەوانــە:
یەكــەم :توندبوونــی چاودێــری ئەلیكترۆنــی لەســەر
ســەكۆكانی راگەیاندنــی رێكخراوەكــە و پێگــە و تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییــەكان.
دووەم :شكســتی رێكخراوەكــە لــە چەندیــن ناوچــەی
عێــراق و ســوریا ،ئەمــەش بــووە هــۆی پاشەكشــە لــە
جــۆر و قەبــارەی چاالكییەكانــی رێكخراوەكــە.
ســێیەم :گەیشــتنی بەرهەمــی راگەیاندنــی بینــراوی داعــش
بــە لوتكــەی خوێنڕێــژی ،ئەمــەش وای كــرد لــە ســەرەتاوە
ســەرنجەكان بــەالی خۆیــدا كەمەندكێــش بــكات ،بــەاڵم
بەردەوامبــون لەســەر ئــەو حاڵەتــە وردە وردە كاریگــەری

هیچ گرووپێكی تیرۆرستی وەكو
داعش بەو شێوە بەرزەی ئاستی
پیشەیی و تەكنیكی بابەتە
بیرناوەكانی بەكارنەهێناوە ،بە
تایبەت لە رووی تێكەڵكردنی وێنە،
تێكست و دەنگ
كەمبویــەوە.
چــوارەم :رێكخراوەكــە كەوتــە بــەردەم هەڵمەتــی
هێرشــی ئاســمانی هێــزە نێودەوڵەتییــەكان ،ئەمــەش
بــووە هــۆی كوژرانــی ژمارەیەكــی بەرچــاوی ســمبول و
راگەیاندنكارەكانــی كــە بەرپــرس بــوون لــە بەرهەمهێنانــی
باڵوكــراوەكان و باڵوكردنــەوەی لــە پێگــە و تــۆڕە
كۆمەاڵیەتییــەكان.
پێنجــەم :قەبــارەی زیانــە مرۆییەكانــی رێكخراوەكە بەهۆی
ئــەو هێرشــانەی دەكرایــە ســەر پێگــە ســەرەكییەكانی،
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ئەمــەش ئــەوەی دەخواســت كــە چەكــداری زیاتــر
لەخۆبگرێــت و تەركیــزی لەســەر گوتــاری (ســتەملێكراو)
ی بێــت.
هەمــوو ئەمانــە پاڵینــا بــە رێكخراوەكــەوە كــە هەندێــك
باڵوكــراوەی نــوێ بەرهەمبێنێــت بــە مەبەســتی پەیامــدان
بــە راگەیاندنــكاران كــە رێكخراوەكــە پێویســتی پێیانــە،
ئەمــەش لــە رێگــەی تەبەنیكردنــی گوتارێكــی ئایینــی
ســۆزداری هــەروەك لــە باڵوكراوەكانــی (مجاهــد أنــت) و
(مجاهــد أنــت یــا إعالمــي).
 -3هەوڵــی مانــەوە :لــە چوارچێــوەی هەوڵەكانــی
رێكخــراوی داعــش بۆ مانــەوە و دووبــارە باڵوبوونەوە ،بە
تایبــەت دوای ئــەو شكســتانەی توشــیبوو و مایەپوچبوونــی
لــە رووی راگەیاندنــەوە ،ناوەنــدی (ئەلحەیــات) بــۆ
بەرهەمــی راگەیانــدن ســەر بــە داعــش لــە  ،2017بەشــی
دووەمــی زنجیــرەی (لهیــب الحــرب)ی وەرگێــڕدراو بــۆ
ئینگلیــزی باڵوكــردەوە ،كــە بەشــی یەكەمی لــە  2014لەژێر
نــاوی (لهیــب الجــرب ،االن جــاء القتــال) باڵوكــردەوە،
زنجیــرەی دووەم لەژێــر نــاوی (لهیــب الحــرب ،الــی
قیــام الســاعة) یەكــەم بەرهەمــی راگەیاندنــی داعــش
بــوو دوای ئــەو شكســتەی لــە چەندیــن ناوچــەی ســوریا
بەســەریدا هــات باڵویكــردەوە لــە  ،2017كــە لــە مێــژووی
باڵوكــراوە بینراوەكانــدا لــە هەموویــان زیاتــر توندوتیــژی
لەخۆگرتبــوو ،وەك جۆرێــك لــە بازدانــی ســینەمایی بــوو
كــە وێنــەی وەحشــیگەری رێكخراوەكــەی نیشــاندەدا لــە
كوشــت و ســەربڕین.
باڵوكراوەكــە ،هەندێــك وێنــە و ڤیــدۆی لەخۆگرتبــوو كــە
چاالكــی رێكخراوەكــە بــوون لــە ســەردەمی دەســەاڵتیدا
لــە ناوچەكانــی ژێــر دەســتی لــە عێــراق و ســوریا ،ئەمەش
بــە ئامانجــی خســتنەڕووی پەیامــی هێــز كــە گوایــە هێشــتا
ئەندامــان لەژێــر ئااڵكەیــدا بەردەوامــن لــە چاالكیــی.
ناوەنــدی راگەیاندنــی (ئەلحەیــات) لــە شــەوی ســەری
ســاڵی  2017ڤیدۆیەكــی لەژێــر نــاوی (یــا كفــار العالــم)
باڵوكــردەوە ،بەئاگاهێنانــەوەی زۆری چەندین ســەركردەی
بــە زمانــە جیــاوازەكان لەخۆگرتبــوو كــە وێنەیــان لــە
ڤیدۆكــەدا پەخشــكرابوو ،لەوانــە :بەشــار ئەســەد ،دۆناڵــد
ترامــپ و ڤالدیمیــر پۆتیــن ،گۆرانییەكــی جیهــادی بــە

زمانــی فەڕەنســی وەرگێــڕدراو بــۆ عەرەبــی و ئینگلیــزی
تێكــەڵ بــە دیمەنەكانــی كوشــتنی مەیدانــی و چاالكییەكانی
داعــش كردبــوو ،شــایانی باســە ،دوای ئــەو لێكتــرازان و
شكســتانەی داعــش لــە  2017بەخۆیــەوە بینــی ،ناوەرۆكــی
باڵوكراوەكانــی رێكخراوەكــە جەختیدەكــردەوە لەســەر
ئارامگــری و خۆڕاگــری و هانــدان بــۆ بەیعەتــدان دژی
نەیارانــی و دەوڵەتــە بەئامانجگیــراوەكان ،هــاوكات
بانگەشــەی دەســتپێكی قۆناغێكــی نــوێ لــە چاالكــی لــەو
ناوچانــەوە كــە ناوینــا (زەوی كــۆچ) وەك بڕیارێــك بــۆ
ناولێنانــی قۆناغــی دوای شكســتی لــە پێگــە ســەرەكییەكانی
لــە زەوی خیالفــەت لــە عێــراق و ســوریا.
هــەر لــەو چوارچێــوەدا ،دەزگای (جەنــگ و راگەیانــدن)
لــە دەســتپێكی  2021فیلمێكــی بەڵگەنامەیــی بەرهەمهێنــا
لەژێــر نــاوی (البدایــة والنهایــة) وەرگێڕدرابــوو بــۆ
ئینگلیــزی ،گێڕانەوەیەكــی خێــرای ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی
ئیســامیی خســتەڕوو ،تــا پەرەســەندن و راگەیاندنــی
رێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســامیی لــە عێــراق و شــام
ناســراو بــە داعــش ،ئەمــەش لــە رێگــەی خســتنەڕووی
چەندیــن وێنــە و تۆمــاری بینــراو ،دەنگــی و ڤیدۆیــی
كــە پێشــتر دەزگاكانــی راگەیاندنــی عەرەبــی و رۆژئــاوا
دەربــارەی چاالكیەكانــی رێكخراوەكــە لــە عێــراق و
ســوریا باڵویانكردبوویــەوە ،بەدواشــیدا ئــەو زیانانــەی
خســتبووەروو كــە رێكخراوەكــە بەهــۆی هێرشــی نەیارانــی
و بــە تایبــەت هاوپەیمانــی نێودەوڵەتــی لێیكەوتبــوو.
كۆتایــی فیلمەكــە تەركیــز دەكاتــە ســەر بیرۆكــەی
گەڕانــەوەی نفــوزی رێكخراوەكــە ،ئەمــەش پاڵپشــت
بــە راپۆرتێكــی بیانــی وەرگێــڕدراو بــۆ عەرەبــی كــە
گوایــە «دەوڵەتــی ئیســامیی بەهێزدەبێتــەوە و ســوود
لــە پەتــا وەردەگرێــت ،هێرشــەكانی زیــاد دەكات و
زیاتــر باڵودەبێـــەوە» ،هــەروەك كۆتاییەكــەی راپۆرتێكــی
ئەمەریكــی دەخاتــەڕوو كــە هۆشــداری دەدات لــە
گەڕانــەوەی داعــش بەشــێوەیەكی مەترســیدار لــە پێشــتر.
بەوجــۆرە ،لــە كۆتایشــدا فیلمەكــە زنجیرەیــەك لــە
چاالكییەكانــی داعــش دەخاتــەڕوو كــە لــەو دواییانــەدا
لــە چەنــد ناوچەیەكــی نــوێ ئەنجامیــداون بــە تایبــەت
لــە كیشــوەری ئەفەریقــا ،لــە هەریەكــە لــە نەیجــەر،
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مۆزەنبیــق ،بۆركینــا فاســۆ ،نەیجریــا و مالــی ،ئەمــە
وێــڕای هێرشــەكانی بۆســەر تاڵیبــان و هەوڵەكانــی بــۆ
جێپێكردنــەوەی لــە فلیپیــن و گێڕانــەوەی ئــەو ناوچانــەی
لــە ســوریا لەدەســتیداوە.
ئــەم فیلمــە ،تەواوكەری جەنگێكــی درامییــە ،پاڵەوانەكانی
دەنــگ و رەنگــن ،رێكخراوەكــە لــە وەاڵمــی فیلمێكــدا
بەرهەمــی هێنــا كــە بــە زمانــی عەرەبــی بەنــاوی (موســڵ)
لــە  26تشــرینی دووەمــی  2020بالوبوویــەوە و چیرۆكــی
حەشــدی شــەعبیە كــە میلیشــیا چەكدارەكانــی عێــراق و
ســەد هــەزار ســەربازی هێــزە تایبەتەكانــی عێراق (ســوات)
لەخۆدەگرێــت ،كــە بەشــداری جەنگــی ئازادكردنــی موســڵ
بــوون لــە دەســتی داعــش ،فیلمەكــە هاوپەیمانــی كاتــی
نێــوان ســوننە ،شــیعە ،مەســیحی و كــورد دەخاتــەڕوو،
بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجێكــی هاوبــەش كــە رزگاركردنــی
واڵتەكەیانــە لــە رێكخــراوی داعــش ،بــە چاوپۆشــی لــە
پاڵنــەر و بەرژەوەندییەكانیــان.
وەاڵمــی رێكخــراوی داعــش بــۆ فیلمەكــە دوو باڵوكــراوەی
بینــراو بــوو بەنــاوی (معركــة الموصــل) و (الموصــل
 ...الروایــة االخــری) ،تێیــدا گێڕانەوەیەكــی پێچەوانــە
و دژ دەخاتــەڕوو ،لــە رێگــەی خســتنەڕووی دیمەنــی
جەنگەكــە و هێرشــی راســتەقینەی رێكخراوەكــە كــە لــە
كاتــی جەنگــی موســڵ ئەنجامیــداوە و لــە دەیــان راپۆرتــی
رۆژانــەی باڵوكــراوەی رێكخراوەكــە وەرگیــراوە كــە لــە
مــاوەی جەنگەكــە لــە ( )2017 -2016باڵویكردونەتــەوە،
تایبەمتەندی راگەیاندنی بیرناوی داعش
تایبەتمەنــدی باڵوكــراوە بینراوەكانــی داعــش بــە پێی چەند
گۆڕاوێــك دەستنیشــان دەكرێــن ،بــە نموونــە :چوارچێوەی
كات و شــوێنی باڵوكراوەكــە ،سروشــتی بەرهەمەكــە
و ناوەرۆكــی ،جــۆری جەمــاوەری بەئامانجگیــراو لــە
رووی رۆنشــبیری و ئاســتی خوێنــدن ،توانــا و ئامادەیــی
گۆڕانــكاری ،بــە گشــتیی گرنگتریــن تایبەتمەنــدی بابەتــی
بینــراوی داعــش بەمجۆرەیــە:
یەكــەم :بەرهەمێكــی دروســتكراو و وەرگیــراوە بــە
دیقەتێكــی زۆرەوە لەالیــەن بەرهەمهێنەرانــەوە بــۆ
ئاراســتەكردنی پەیامێكــی دیاریكــراو ،خســتنەڕووی

بابەتەكــە بــە جۆرێــك كــە تەبابێــت لەگــەڵ دونیابینــی و
بەرژەوەنــدی بەرهەمهێــن و دروســتكەری بەرهەمەكــە.
دووەم :ناوەرۆكێكــی رووكەشــی هەیــە ،یــان ناوەرۆكێكــی
قــوڵ كــە لــە عەقڵــی ناوەكــی بینــەردا جێگیــر دەبێــت بــێ
ئەوەی بەخۆی بزانێـــت.
ســێیەم :دەتوانێــت واقیــع بشــێوێنێت ،راســتیەكان ئاوەژوو
بــكات ،جــا لــە رێگــەی وێنەوەبێــت یاخــود شــێوازی
مۆنتــاج ،یــان خســتنەڕووی نــاوەرۆك لەگــەڵ تێكســتێك
یــان دەنگێكــی دیاریكــراو ،یــان لــە چوارچێــوەی كاتێكــدا
كــە كاریگــەری لەســەر عەقڵیــەت و دەرونــی بینــەر
جێبێلێــت.
چــوارەم :خوێندنــەوەی بابەتــە بینــراوەكان بەگوێــرەی
ئاســتی رۆشــنبیری دەگۆڕێــت ،هەیــە دەگەڕێــت بــەدوای
راســتی و دروســتی بابەتــەكان تــا ئاســتی الیەنــداری
ئەرێنــی یــان نەرێنــی لــە بابەتەكــەدا بدۆزێتــەوە ،هەیــە
بەالیــەوە قورســە بــەدوای ئــەوەدا بگەڕێــت كــە بــە
تــەواوی لــە بەرهەمــە بینراوەكــە رووننەكراوەتــەوە.
شــایانی باســە هیــچ گرووپێكــی تیرۆرســتی وەكــو داعــش
بــەو شــێوە بــەرزەی ئاســتی پیشــەیی و تەكنیكــی بابەتــە
بینراوەكانــی بەكارنەهێنــاوە ،بــە تایبــەت لــە رووی
تێكەڵكردنــی وێنــە ،تێكســت و دەنــگ ،هــاوكات لــە
رووی كاریگــەری فیكــری و ســۆزداری لەســەر وەرگــر،
رێكخراوەكــە وەزارەتێكــی راگەیاندنــی لەســەر ئینتەرنێــت
هەیــە كــە ســەكۆ ،پێگــە ،تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــی
بــۆ دەبــەن بەڕێــوە ،هەڵدەســتن بــە باڵوكردنــەوەی
بەیاننامەكانــی رێكخراوەكــە كــە رێنمایــی فیكــری و
چاالكییەكانــی لەخۆدەگرێــت ،گرنگتریــن تایبەتمەنــدی
راگەیاندنــی بینــراوی داعــش ئەمانــەن:
یەكــەم :جیــاوازی كۆالێتــی و ناوەرۆكــی بەرهەمــەكان بــە
گوێــرەی دەزگاری بەهەمهێــن گــرووپ و جەمــاوەری
بەئامانجگیــراو دەگۆڕێــت ،گوتــاری راگەیاندنــی بینــراوی
داعــش ئاراســتەی ســێ گــرووپ دەكرێــت :بەئامانگیــراوان
بــۆ بوونــە چەكــدار ،بێالیــەن و گوێگران لــە هەمووالیەك،
دوژمــن و دەوڵەتانــی بەئامانجگیــراو.
بــۆ نموونــە ئەگــەر ئامانــج كەمەندكێشــكردنی چەكداربێت
لــە سەرانســەری جیهــان تــا پەیوەنــدی بــە رێكخراوەكــەوە
8

بكــەن و بیناســن ،رێكخراوەكــە بەرهەمێكــی باڵوكــردەوە
بــە نــاوی (إنهــا خالفــة ورب محمــد) ،كاتێكیــش ئامانجــی
دواندنــی حكومەتــە عەرەبییەكانــی ناوچەكــە بــوو تــا
ســەرنجیان بــۆ گۆڕەپانەكانــی جەنــگ راكێشــێت ،داعــش
زنجیــرە بەرهەمــی (صلیــل الصــوارم) و (فشــرد بهــم
مــن خلفهــم)ی باڵوكــردەوە ،لــە كاتێكــدا فیلمــی (لهیــب
الحــرب) بــە زمانــی ئینگلیــزی پێچەوانــەی ئەوانــەی
پێشــوو ئاراســتەكراو بــوو بــۆ واڵتانــی رۆژاوا و ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا.
دووەم :جۆرێــك لــە پەیوەنــدی لــە نێــوان ناونیشــانی
باڵوكــراوەكان و كــرداری نــاو دیمەنەكــە لــە كوشــتن و
توندوتیــژی هەیــە ،بــۆ نموونــە ڤیــدۆی (الســهم الخائــب)

پرۆسەی لەقاڵبدان یەكێكە لە
كەرەستە چەواشەكارییەكانی
راگەیاندنی داعش ،لەو چوارچێوەدا
زانیاری و راستییەكان بە جۆرێك لە
قاڵبدەدرێن تا وێنەیەكی دیاریكراو
بدەنە بینەر

و زنجیــرەی (صلیــل الصــوارم) كــە هانــدان و وروژاندنــی
الیەنگرانــی رێكخراوەكەیــە بــۆ كوشــتن ،ئەمــەش
پاڵپشــت دەكات بــە ئایەتــی پیــرۆزی قورئــان تــا جۆرێــك
لــە پیــرۆزی ئایینــی بداتــە كارەكان ،وەك لــە ڤیــدۆی
(واقتلوهــم حیــث ثقفتموهــم) دەبینرێــت.
ســێیەم :تێهەڵكێشــكردنی وێنــە و ڤیــدۆكان بــە مۆســیقا و
كارتێكــەری وێنەیــی كــە دەنگــی راســتەقینەی مەیدانەكانی

جەنــگ و تەقینــەوە و ئەاڵهوئەكبــەر لەخۆدەگرێــت ،ئەمە
وێــڕای خوێندنــەوەی ئایەتــی قورئــان و چەنــد ســرود كــە
هانــدەری توندوتیژین.
چــوارەم :رێكخراوەكــە دەیهەوێــت وێنــای (پاڵەوانــی
نمونەیــی) برەوپێبــدات هاوشــێوەی ئــەوەی لــە فیلمەكانــی
هۆلیــود دەبینرێــت ،بــەاڵم بــە ســۆز و بەرگێكــی
ئیســامیی ،بەجۆرێــك بینــەر هانبــدات پەیوەســت بێــت
بــە رێكخراوەكــەوە ،جەختدەكرێتــەوە ســەر (ئەفســانەی
جیهــاد) بــە وێنەگرتنــی چەكــدارەكان و نیشــاندانیان
وەكــو پاڵــەوان كــە دەخــوازن مافــی زەوتكــراو بگێڕنــەوە
و كارەكەیــان پیــرۆزە و بــە پێكەنینــەوە بــەرەو مــەرگ
دەچــن.
پێنجــەم :رەچاوكردنــی زنجیرەیــی لــە نیشــاندانی جەنگ و
جوڵــەكان و وردی لــە بەكارهێنانــی ئامرازەكانــی ترســاندن
لە نیشــاندانی دیمەنی ســێدارە و ســەربڕین و ســوتاندن.
سرتاتیجی راگەیاندنی بیرناوی داعش
رێكخــراوی داعــش ،هەندێــك تایبەتمەنــدی راگەیاندنــی
بینــراوی خــۆی بەكاردێنێــت بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەكانی،
ئەمــەش بــە پشتبەســتن بــە چەندیــن ســتراتیجی
راگەیانــدن و پڕوپاگەنــدە ،وێــڕای جۆراوجــۆری و فرەیــی
ســتراتیجەكان كــە داعــش تەبەنــی كــردووە لــە ســەرەتای
چاالكیــی تیرۆریســتی خۆیــەوە ،بــە زۆری بەرهەمــە
بینــراوەكان كاری لەســەر ئــەوە كــردووە كــە رووداوەكان
بــە جۆرێــك بخاتــەڕوو كــە خوێنــەر چەواشــە بــكات
و بنكــەی جەمــاوەری و چەكــداری بەهێــز بــكات ،بــە
ئومێــدی لەخۆگرتنــی چەكــداری زیاتــر بــەم جــۆرە:
 -1لەقاڵبــدان ،پرۆســەی لەقاڵبــدان یەكێكــە لــە كەرەســتە
چەواشــەكارییەكانی راگەیاندنــی داعــش ،لــەو چوارچێــوەدا
زانیــاری و راســتییەكان بــە جۆرێــك لــە قاڵبدەدرێــن تــا
وێنەیەكــی دیاریكــراو بدەنــە بینــەر ،جــا ئەمــە تایبــەت
بێــت بــە بابەتێكــی دیاریكــراو یــان گرووپێــك ،بــە تایبەت
دوای ئــەوەی راگەیانــدن بــووە ســەرچاوەی ســەرەكی
باڵوكردنــەوەی بیروبــاوەڕ ،دونیابینــی ،كەلتــور و دیــدی
سیاســیی واڵتــان و گــەالن.
پرۆســەی لەقاڵبــدان بــەوە دەســتپێدەكات كــە چەندیــن
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ســیمای نەرێنــی بلكێنرێــت بــە بابەتــی بەئامانجگیــراوەوە،
پاشــان زیادەڕۆیكــردن لــە نیشــاندانی ئــەو ســیمایانە و
دووپاتكردنــەوەی ،بــە جۆرێــك هیــچ دیوێكــی ئەرێنــی
نەمێنێتــەوە ،بەمــەش خراپــی بابەتەكــە لە مێشــكی بینەردا
دەچەســپێت ،بــە تێپەڕبوونــی كات و بەردەوامی پرۆســەی
لەقاڵبــدان لــە رێگــەی ئامــرازی جۆراوجــۆری راگەیاندنەوە
لــە خســتنەڕووی وێنــەی بابەتەكــە ،پرۆســەی چەواشــەی
بینــەر ســەردەگرێت و وێنایەكــی نەرێنــی بابەتەكــە لــە
مێشــكیدا دەچەســپێت ،دواجــار رق و توڕەیــی بەرامبــەر
بابەتەكــە بــۆ دروســتدەبێت كــە ڕەنگــە بگاتــە ئاســتی
نواندنــی توندوتیــژی بەرامبــەر بابەتەكــە.
پرۆســەی چەواشــەی راگەیانــدن لــە ســایەی جەنــگ و
بەریەككەوتنــی بەرژەوەنــدی و ئامانجــەكان زۆرتــر
بەرجەســتە دەبێــت ،هــەر الیەنێــك دەخوازێــك رایگشــتی
بۆخــۆی كەمەندكێــش بــكات و الیەنگــر بــۆ خــۆی دژی
الیەنەكــەی تــر دەســتەبەر بــكات ،ئەمــەش لــە رێگــەی:
یەكــەم :زیادەڕۆیــی لــە خســتنەڕوو و ئاڵــۆزی زانیارییەكان
كــە لــە بەرهەمــە بنیراوەكانــدا دەخرێنــەڕوو ،تــا بینــەر
نەتوانێــت شــیكار و راڤــەی بــۆ بــكات و دڵنیابێــت لــە
راســتی و ردوســتی ناوەرۆكەكــەی .دووەم :یاریكــردن
بــە ناوەرۆكــی بابەتــە بینراوەكــە لــە وێنــە و ڤیــدۆ ،لــە
رێگــەی شــێوازی تۆماركــردن و گرتنــی ڤیــدۆ و وێنەكــە،
یــان گۆڕینــی ناوەرۆكەكــەی بەهــۆی تەكنیكــی نــوێ بــە
قرتانــدن یــان زیادكرنــی نــاوەرۆك بەجۆرێــك پێچەوانــەی
ئەوەبێــت كــە لــە واقیعــدا دەگوزەرێــت .ســێیەم:
هەڵبژاردنــی چەمــك بــە شــێوەیەكی ئەرێنــی یــان نەرێنــی
و بەكارهێنانــی لــە ســیاقێكدا كــە دەچێتــە خزمەتــی
چەواشــكردنەوە ،دواجــار دەبێتــە هــۆی بڕیــاری نابابەتــی
بینــەر لەســەر بابەتەكــە .چــوارەم :وروژاندنــی تەنگــژە و
چاوخستنەســەر بابەتــی الوەكــی و ئامانجــدار تــا ســەرنج
لەســەر بابەتــە ســەرەكییەكان البدرێــت.
لەقاڵبــدان ســتراتیجێكی راگەیاندنــی بینــراوی داعشــە،
بەهۆیــەوە بینــەر چەواشــە دەكات بەوجــۆرەی خزمــەت
بــە بەرژەوەنــدی و ئامانجەكانــی دەكات ،گوتــاری
داعــش ئــەوە نییــە وتــاری خۆڕســكی وتاربێژێــك بێنێــت
و پەخشــی بــكات ،بەڵكــو پرۆســەیەكی تەواوكاریــە كــە

چەندیــن كەســی شــارەزا و پســپۆڕ كاری تێدادەكــەن لــە
بەرهەمهێنانــی فیلمــی كــورت ،بەڵگەنامەیــی و دیمەنــی
ڤیدۆیــی.
پرۆســەی بەرهەمــی راگەیانــدن الی داعــش بــە چەنــد
قۆناغێكــدا تێدەپەڕێــت ،گرنگترینیــان پێــش بەرهەمهێنانە،
كــە لەالیــەن لیژنــەی راگەیاندنــی رێكخراوەكــەوە رێنمایــی
دەدرێتــە كەســەكان ســەبارەت بــە رووداو و ئامانجــی
دیاریكــراو ،پاشــان سروشــتی ئــەو بابەتــەی پێویســتە
كۆبكرێتــەوە ،جــا تێكســت بێــت ،یــان وێنــە ،یــان
ڤیدیــۆ ،یــان دەنــگ ،پرۆســەی لەقاڵبــدان الی داعــش بــەم
جۆرەیــە:
یەكــەم :رێكخراوەكــە لــە رێگــەی بابەتــە بینراوەكانــەوە
هەڵدەســتێت بــە چانــدن و بــرەودان بــە رق بەرامبــەر
ئەوانــی تــر ،جــا بــە هــۆی ئایینــەوە بێــت ،یــا ئایینــزا ،یــا
جیــاوازی ئینتیمــای فیكــری و سیاســیی ،هــاوكات لكاندنــی
ســیمای نەشــیاو بــە بەرامبــەرەوە وەكــو (تاغــوت،
دوژمنانــی خــوا ،دوژمنانــی ئیســام ،كافــر ،هەڵگــەڕاوە،
خیانەتــكار و  ...تــاد) ،تــا گیانــی رق و تۆڵەكردنــەوە لــە
دەرونــی شــوێنكەوتوانی زۆرتــر برەوپێبــدات.
دووەم :بەكارهێنانــی مانــای چەمكــەكان بــە جۆرێــك
خزمــەت بــە ســتراتیج و ئامانجەكانــی بــكات ،وەك
بەكارهێنانــی چەمكەكانــی :جیهــاد ،شــەهیدی ،خیالفــەی
ئیســامیی و نەوەكانــی خیالفــەت ،كــە لــە رێگــەی
زنجیــرە فیلمێكــی دۆكۆمێنتــاری كــە نیشــانی منــدااڵن
دەدران بەشــێوەیەكی پلەپلــە ئــەم چەمكانــە لــە مێشــكیان
دەچەســپێنران.
ســێیەم :رێكخراوەكــە خــۆی وا وێنادەكات كــە نموونەیەكە
لــە جێبەجێكردنــی دادپــەروەری كۆمەالیەتــی و مامەڵــەی
شــیاو بەگوێــرەی رێنماییەكانــی ئیســام ،جــا چ لەگــەڵ
ئەنــدام و شــوێنكەوتوانی بێــت ،یــان بەرامبــەر ئافرەتــان،
یــان منــدااڵن و چینەكانــی تــری كۆمەڵگــە.
چــوارەم :رێكخراوەكــە بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە
لەســایەی فەرمانڕەوایــی ئــەودا بــازاڕەكان گەشــاونەتەوە
و خێــر و بەرەكــەت رویتێكــردووە ،هــاوكات ژیانێكــی
ســەربەرزانەی بــۆ الیەنگرانــی فەراهەمكــردوە و
رێورەســمە ئایینییــەكان جێبەجێدەكــەن.
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پێنجــەم :گوتــار ئاراســتەی موســڵمانان دەكات بــەوەی كــە
قەناعەتیــان پێبــكات ئــەو جەنگــەی ئەوان پێی هەڵدەســتن
لەپێنــاو راگیركردنــی دەوڵەتــی ئیســامییە و واجبێكــی
شــەرعییە ،تاكــە رێگــەی ســەركەوتنیش بەكارهێنانــی
هێــز و ترخســتنەدڵی دوژمــن و نەیارانــە لــە رێگــەی
لەســێدارەدان ،ســەربڕین ،ســوتاندن و تەقاندنــەوە.
 -2پڕوپاگەنــدەی بەســەربازگرتن :پڕوپاگەنــدە لــە
چوارچێــوەی راگەیاندنــی بینــراو كــە داعــش كاری لەســەر
دەكات بەجۆرێكــە كاریگــەری بكاتــە ســەر ئاراســتە و
رەفتــاری كۆمەڵگــەی بــە ئامانجگیــراو لــە ماوەیەكــی
دیاریكــراودا ،ئەمــەش بــە ئامانجــی بنیادنانــی ئاراســتە و
ســۆزی دەســتەجەمعی بەرامبــەر بابەتێكــی دیاریكــراو،
ئەمــە تــا ئاســتێكە كــە دەرچــوون لــەو بیركردنــەوە
دەســتەجەمعیە كارێكــی تــا رادەیــەك ئەســتەم بێـــت،
كاریگــەری پڕوپاگەنــدە پەیوەســتە بــە توانــای قۆرخكردنــی
گروپــی بەئامانجگیــراو و دەســتەبەركردنی دەرفەتــی زیاتر
تــا كاریگەرییەكــە زۆرتربێــت و پشتئەســتور بــە تەكنیكــی
بەكارهاتــوو ،پرۆپاگەندەكــەش بــۆ ســێ جــۆر دابــەش
دەبێــت:
یەكــەم :پڕوپاگەنــدەی ســپی :بــەالی وەرگــرەوە ســەرچاوە
و ئامانجــی پڕوپاگەندەكــە دیــارە ،جەمــاوەر دەزانێــت بــە
ئامانجــی كارتێكردنــی ئــەم بابەتــە بەرهەمهاتــووە.
دووەم :پڕوپاگەنــدەی رەش :ســەرچاوە و ئامانجەكــەی
دیــار نییــە ،خەڵــك نازانێــت ئەمــە هەوڵێكــە بــۆ
دروســتكردنی كاریگــەری لەســەری و پاڵنانــی بــە
ئاراســتەیەكی دیاریكــراو.
ســێیەم :پڕوپاگەنــدەی خۆڵەمێشــی :گوتــاری راكەیانــراو
چەنــد ئامانجــی رانەگەیەنــدراو و شــاراوەی لــە پشــتە.
جێــی ئاماژەیــە ،ئاســان نییــە گوتــاری داعــش لــە نێــوان
ئــەم ســێ جــۆرەدا پۆلێــن بكەیــن و جیایبكەینــەوە،
زۆرجــار تێكەڵــە لەوانــە ،گوتــاری داعــش بــە گۆڕانــی
گرووپــی بەئامانجگیــراو دەگۆڕێــت ،بــە تایبــەت لــە
رووی تەمــەن ،ئاســتی رۆشــنبیری و رەگــەز ،هــەروەك
لــە چوارچێــوەی كات و شــوێنی باڵوكردنــەوەی بەرهەمــە
بینراوەكــە دەگۆڕێــت.
لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانی پەتــای كۆرۆنــا لــە ،2020

ئەندامانــی داعــش بە شــێوەیەكی بەرفراوانتر لە ئینتەرنێت
و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان ئامادەییــان هەبــوو ،ســودیان
لــە كەرنتینــە وەرگرتبــوو بــۆ بــرەودان بــە باڵوكردنــەوەی
زیاتــری بیــر و بانگەشــەی خۆیــان ،تەنانــەت وا وێنــای
ئــەو پەتایەشــیان دەكــرد كــە ســەربازێكی خوایــە و ئــەو
دەوڵەتانــە دەگرێتــەوە كــە دژایەتــی داعــش دەكــەن.
لــە ســەرەتاوە داعــش پشتیبەســتبوو بــە گوتــاری
(ســتەملێكراو)ی و (توندوتیــژی) ،یەكەمیانــی كــردە پاســاو
تــا مومارەســەی توندوتیــژی بــكات ،پاشــان گوتارەكــە گۆڕا
بــۆ تێهەڵكێشــكردن و هانــدان ،بەجۆرێــك یەكــەم بــووە
پێشــەكی بــۆ دووەم ،ئەمــەش لــە رێگــەی باڵوكردنــەوەی
پڕوپاگەنــدە و دواندنــی تاكــەكان و ئاراســتەكردنیان
بــۆ وەرگرتنــی ئایدۆلۆجیــای رێكخراوەكــە و دواجاریــش
هەســتانی تــاك بــە ئەنجامدانــی چاالكیــی لــە داهاتــودا ،تا
لــە قۆناغــی الیەنگــری نەرێنــی بگوێزرێتــەوە بــۆ الیەنگــری
ئەرێنــی و رەتكردنــەوەی واقیــع و هەڵگەڕانــەوە لێــی،
ئەمــەش دەچێتــە چوارچێــوەی پڕوپاگەنــدەی هانــدان.
نمونــەی ئــەم ســتراتیجە ،ئــەو ڤیدۆیەیەكــە كەناڵــی
(ئەلئیعتیســام)ی ســەر بــە داعــش لــە  2014باڵویكــردەوە،
تێیــدا چەكدارێكــی داعــش بــە رەگــەز كەنــەدی بەنــاوی
(ئەبوئەنــوەر كەنــەدی) دەردەكەوێــت پەیامێــك ئاراســتەی
موســڵمانانی كەنــەدا و ئەمەریــكا دەكات ،ســەرەتا خــۆی
وەكــو یەكێــك لــەوان دەناســێنێت كــە خلیســكێنەی ســەر
بەفــری كــردوە و مۆســیقای لێــداوە ،پاشــان جیهــادی
هەڵبــژاردووە لــە پێنــاو بەرپاكردنــی شــەریعەتی خــوا
لەســەر زەوی ،دواتــر داوایــان لێــدەكات یــان كــۆچ بكــەن
بــۆ ناوچەكانــی ژێــر دەســەاڵتی خیالفــەت ،یــان لە شــوێنی
خۆیــان (دارولكوفــر) جیهــاد بەرپابكــەن ،بــە وتــەی ئــەو
«بارگــە و بنــە بپێچنــەوە یــان بۆمبەكــە بتەقێننــەوە».
ئەمــە وێــڕای ئــەو بەرهەمــە بینــراوەی دوای كوژرانــی
مامۆســتایەكی فەڕەنســی لە تشــرینی یەكەمی  2020داعش
باڵویكــردەوە ،كــە ستایشــی ئەنجامــدەری كردەوەكــەی
كــرد ،پاڵپشــتی هــەر كردەوەیەكــی تیرۆرستیشــی دەكــرد
بــێ جیــاوازی لــە نێــوان ئامانجــی ســەربازی و مەدەنــی،
رەخنەشــی لــەو كەســانە دەگــرت كــە بــە رێگــەی ئاشــتی
و فیكــری بەرگــری لــە پێغەمبــەر (د .خ) دەكــەن و
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هانیــدان كــە تەنهــا بــە رێگــەی چــەك دەبێــت بەرگــری
بكرێــت.
ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی گوتارێكــی پۆتۆپیــا لــە باڵوكــراوە
بینراوەكانــی داعــش هەســتیپێدەكرێت ،بــە جۆرێــك
پەیوەســتبون و ژیــان لــە ســایەی خیالفــەت بــە جۆرێــك
لــە (شــاری پەســەندكراو) دەچوێنرێــت ،هــەروەك لــەو
فیلمەكــەی كەناڵــی (ئەلحەیــات) لەژێــر نــاوی (ال حیــاة بــا
جهــاد) بەرهەمیهێنــا و چەكدارێكــی بیانــی دەردەكەوێــت
بــە ئینگلیزی قســەدەكات و دەڵێت «چارەســەری خەمۆكی
جیهادكردنــە لــە رێگــەی خــودا ،هاوڕێیانمــان كــە هاتــوون
بــۆ جیهــاد هەســت بــەو بەختەوەرییــە دەكــەن».
فیلمەكــە دەیهەوێــت پەیوەندییەك لە نێوان پەیوەســتبوون
بــە رێكخراوەكــەوە و ئارامــی دەرونــی دروســتبكات ،لــە
نیشــاندانی ژێانێكــی هاوشــێوەی ژیانــی هــاوەاڵن ،كــە
دیمەنــی بەختــەوەری و خۆشــگوزەرانی بــە دەموچــاوی
چەكدارانــەوە دەبینرێــت و دەم بەخەنــدەن و هەســت
بــە بوونــی پەیوەندیەكــی برایەتــی بەهێــز لــە نێوانیــان
دەكرێــت ،بەمــەش رێكخراوەكــە حاڵەتــی كەنارگیــری
هەندێــك تاكــی موســڵمان كــە لــە رۆژئــاوا دەژیــن
دەقۆزێتــەوە ،تــا پەیوەســتبن بــە رێكخراوەكــەوە و چــی
تــر لــە پەراوێــزدا نەمێنــن و لــەو دوفاقیــە دەرچــن كــە
لــە رۆژئــاوا تێیــدا دەژیــن.
بــۆ قۆســتنەوەی دۆخــی خراپــی ئابــووری ،كۆمەاڵیەتــی،
گەندەڵــی و بەرزبوونــەوەی نــرخ لــە هەندێــك لــە
واڵتانــی عەرەبــی ،رێكخراوەكــە بەشــی ســێیەمی فیلمــی
بەڵگەنامەیــی دەوڵەتــی ئیســامیی لەژێــر نــاوی (الدولــة
االســامیة ،إنفــاذ الشــریعة فــي الرقــة)ی بەرهەمهێنــا،
تێیــدا پیــاوان دەردەكــەون بــە هاوەڵــی ژنەكانیــان لــە
شــەقامەكان دەســوڕێنەوە ،دوكانــدارەكان بەوپــەڕی
ئەمانــەوە كاردەكــەن و فەرمانبەرانــی فەرمــان بەچاكــە
چاودێــری دۆخەكــە دەكــەن و جەخــت لــە جێبەجێكردنــی
یاســاكان دەكەنــەوە و دادپــەروەری لــە كڕیــن و فرۆشــتندا
دەچەســپێنن.
كۆتایی
وێــڕای ئــەو شكســتانەی داعــش لــە واقیعــدا تووشــیبوو،

بــەاڵم شتســی راســتەقینە دەبێــت لــە دنیــای تەكنەلۆجیاوە
دەســتپێبكات ،چونكــە لەوێــوە بیری خــۆی باڵودەكاتەوە و
الیەنگرانــی كۆدەكاتــەوە ،یەكێــك لــە قســە بەناوبانگەكانی
ئەیمــەن زەواهیــری رێبــەری رێكخــراوی قاعیــدە ئــەوە
بــوو كــە دەیــوت «ئێمــە لــە گۆڕەپانــی جەنگدایــن ،نیوەی
ئــەو جەنگــە لــە راگەیانــدن دەكرێــت» ،هەرچەنــدە لــە
كۆنــەوە وتــراوە «وێنــە درۆ نــاكات» ،بــەاڵم لەگــەڵ
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گەشــەكردنی تەكنەلۆجیــا و راگەیانــدن و پەرەســەندنی
ئامرازەكانــی دەرهێنــان و مۆنتاجــی فیلــم ،وێنــە بۆتــە
یەكێــك لــە ئامرازەكانــی درۆ و چەواشــە.
سەرچاوە:
مركز االهرام للدراسات السیاسیة واالسرتاتیجیة

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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