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ه
ه كوشندهكانی ئهلقاعید ه ل 
لق و پۆپ 
عێراق
جۆست هیلتەرمان
بەڕێوەبەری پرۆگرامی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکووری
ئەفریقا له گرووپی قهیرانه نێودهوڵهتییهكان
بەیانییەکــی هاوینــی ســاڵی  2003بــوو تــازە لــە عێــراق
گەڕابوومــەوە ،کــە لــە مانگــی نیســانەوە لـه ژێــر دەســتی
ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئهمەریــكا بــوو .ئارســەری
هاوڕێــم تەلەفۆنــی بــۆ کــردم کــە نزیكــهی ده ســاڵ
پێــش مــن ئــەو ســەرۆکی بەرنامــەی پەنابــەران بــوو
لــە لیژنــەی پارێــزەران بــۆ مافەکانــی مــرۆڤ ،مــن و
ئــەو پێکــەوە گەشــتمان کردبــوو بــۆ عێــراق و ئێــران
و تورکیــا بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە قەیرانــی پەنابــەران لــە
دوای جەنگــی کەنــداوی  .1991-1990پێــی وتــم دهیهوێــت
جارێكــی تــر بچێتــەوه بەغــدا بــۆ کۆبوونــەوە ســەبارەت
بــە چارەســەرکردن و خســتنهڕووی تێچــوو و قوربانییــه
مرۆییــهكان جهنگــه نوێیــهكان .ههروههــا پرســیاری
لێکــردم کــە ئایــا پێویســته جلێکــی گولـــلە نهبــڕ لهگ ـهڵ
خــۆی بهێنێــت؟ ئێمــە لــە گرووپــی قەیــران بــە پشــت
بەســتن بــە بهدواداچوونهكانــم لــە مــاوەی دوو س ـهفهرم
بــۆ ئــهو واڵتــه لــە دوای داگیرکردنــی ئەمەریــکاوە
ئاگادارمــان کــردەوە دەربــارەی یاخیبوونــی چهكــداری و
ناجێگیــر لــە عێــراق .بــەاڵم بارودۆخــی بهغــداش ئەگــەر
شــپرزە بێــت هێشــتا ئــارام بــوو بــەراورد بــەو شــتەی کــە
ئێمــە نەمانزانــی بەمزوانــە ڕوودهدهن ،بۆیـه پێــم وت کــە
جلــی گولـــلهنهبڕی پێویســت نابێــت.
مانگێــک دواتــر ئارســەر لــە نووســینگەی ســێرجیۆ ڤییــرا
دی مێللــۆ نوێنــەری تایبەتــی نهتــهوه یهكگرتــووهكان
دانیشــتبوو کاتێــک بارهەڵگرێکــی بۆمــب ڕێژكــراو
خــۆی كــرد بــه نــاو بــارەگای ڕێكخــراوی نهتــهوه
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یهكگرتووهكانــدا لــه هۆتێــل قهنــات و تهقینهوهیهكــی
گــەورە دروســتکرد کــە هــەردوو پیاوەکــەی و بیســت
کەســی دیکــەی کوشــت .مــن هەوڵــدەدەم ویژدانــم
بــە بیرکردنــەوە لــە جلــی گوللـ ـه نهبــڕ ڕزگاربك ـهم ك ـه
هاوڕێکەمــی نهپاراســت ،بــەاڵم هەرگیــز دڵنیانیــم كــه
ئاخــۆ دهیپاراســت ،یــان نــا.
تەقینــەوەی خۆکــوژی هۆتێلــی قهنــات یەکــەم هێرشــی
لــەو جــۆرە بــوو لــە عێــراق دوای ڕووخانــی ســەدام
حســێن ڕووبــدات ،كــه بەرپرســیارێتی ئهنجامدانــی
لهالی ـهن گ ـهوره تیرۆریســت ئەبــو موســعەبی زەرقــاوی
ههڵگیــرا ،كــه تاوانبارێكــی بچووكــی ئوردنــی بــوو
لــە زینــدان پهیوهنــدی بــه گرووپــی تیرۆریســتی
ئهلقاعیــدهوه كردبــوو و دوای داگیركردنــی عێــراق
لەالیــەن ئەمەریــکاوە هات ـه عێــراق ،ئهمیــش هاوشــێوهی
ئـهو چهكــداره ئیســامیانهی كـه لـه جیهانــی ئیســامییهوه
ڕوویانكــرده ئهفغانســتان لهكاتــی داگیركردنــی ئـهو واڵتـه
لهالی ـهن یهكێتــی ســۆڤێتهوه .ئهم ـه لهكاتێكــدا دوو ســاڵ
لهوهوپێــش ڕێكخــراوی قاعیــدە خــۆی وەک براندێكــی
تیرۆریســتی جیهانــی ناســاند بـه ئهنجامدانــی هێرشــەکانی
11ی ســێپتەمبەر لــە ئەمەریــکا و بــه ئامانــج گرتنــی
دوژمنـه دوورهكـهی خــۆی  -واڵتـه ڕۆژئاواییــەکان  -بــە
شــێوازێكی تایبــهت.
یەکەمجــار ئەمەریــکا بــە داگیرکردنــی ئەفغانســتان وەاڵمی
هێرشــه تیرۆریســتییهكانی ئهلقاعیــدهی لــە نیویــۆرک
و واشــنتن دایــەوە ،چونكــه لــهو واڵتــهدا كــه تاڵیبــان
تیایــدا دەســەاڵتداربوو داڵــدەی ئوســامە بــن الدن و
ڕێكخراوهكهیــان دابــوو ،دواتریــش ئهمەریــكا عێراقــی
ڕووخانــد .ههرچهنــده پەیوەنــدی نێــوان قاعیــدە و
عێــراق زۆر ڕوون نەبــوو ،هــهروهك دواتــر ئاشــكرابوو
كــه پهیوهندییهكــی لهوجــۆره ههربوونــی نهبــووه،

بهالیهنــی كهمــهوه تــا ئهمەریــكا واڵتهكــهی داگیركــرد
و بووههــۆی هاتنــی چهكــداره جیهادییــهكان بــۆ
عێــراق .بۆیــه ئــهو بارودۆخــه دیاریكــراوهی كــه باڵــی
بهس ـهرعێراقدا كێشــا بههــۆی داگیرکارییەکانــی ئەمەریــکا
و ملمالنــێ تائیفیی ـه دوورودرێژەکانــی نێــوان گــرووپ و
مهزههب ـه ئاینییەکانــی عێراق ـهوه ،ڕێگــەی بــە زەرقــاوی
دا کــە پێگهیهكــی بههێــز بــۆ ڕێكخــراوی ئهلقاعیــدە
دروســتبکات ،كــه لقێكــی ئــهو ڕێكخــراوه بــوو زیاتــر
تێــوهگال ل ـه ملمالنــێ تائیفیی ـهكان ك ـه جیاوازتــر بــوو ل ـه
ئهلقاعیــدهی ئوســامه بــن الدن ،ك ـه زیاتــر ئامانــج لێــی
كوشــتنی شــیعهكان بــوو.
زەرقــاوی پێیوابــوو كـه شــیعەکان گرووپێكــی ههڵگـهڕاوه
و یاخیبــوون لـه ئاییــن ،کــە بیرۆکەیەکــی ڕادیکاڵــی بــوو تا
ئـهو کاتــە لەالیــەن ســوننەکانی عێراقــەوە بەگشــتی قبــوڵ
نهكرابــوو .بــەاڵم زهرقــاوی توانــی پشــتگیری ســوننەکان
کۆبکاتــەوە بەهــۆی بههێــزی مهیلــی دژایهتــی ســوننە
بــۆ ئێــران و ئــەو بیروبــاوهڕهی کــە شــیعەکان لــە شــەڕی
هەشــت ســاڵەی نێــوان هــەردوو واڵت لــە ســااڵنی 1980دا
وهك دۆزی هاوبەشــیان دژی عێــراق دروســتیان كــرد.
لــە مــاوەی ســاڵێکدا ئــەو یاخیبوونــە چهكداریانــهی
کــە گرووپــی قەیرانــەکان بینیــان گهیشــته بهرزتریــن
ئاســت ،کــە ئامانجــی ســەرەکی لێــی لێــدان بــوو لــە
ســەربازانی ئەمەریــکا و هێــزە ئەمنییەکانــی عێــراق.
بــەاڵم گرووپەك ـهی زەرقــاوی کــە جهوه ـهری ڕێكخــراوی
ئهلقاعیــدە بــوو بههــۆی تێڕوانیــان لــه دژایهتیكردنــی
ئــازاد و بهكارهێنانــی پرســی تائیفهگهریــی ،دەســتیان
بەســەر بەشــێکی زۆر لــە یاخیبوونــە چهكدارییهكانــی
ســوننه لــه عێراقــدا گــرت و بــە تــەواوی کردیــان بــە
شــتێکی تــر .بۆیـه بــە ئامانجگرتنــی پیاوانــی ئایینــی شــیعە
و حســێنیە و مهزرگهكانــی شــیعه و بــازاڕە قەرەباڵغــەکان
لــە گەڕەکــە شــیعە نشــینهكان ئ ـهو بهڵێنان ـه بــوون ك ـه
قاعیــدە نوێیەكـهی عێــراق ( )AQIدای تــا عێراقــی خســتە
نــاو شــەڕێکی چەپەڵــی مەزهەبییــەوە .لهبهرامبــهردا
میلیشــیا شــیعەکان کــە هەندێــک لهالیــهن ئێرانــهوه
پشــتیوانی دهكــران بــە جۆرێــک وەاڵمــی ئــەو کوشــتارانهی
ڕێكخــراوی ئهلقاعیدهیــان دایــهوه ،كــه نــهك تهنهــا
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هێرشــیان دهكــرده ســهر ئــهو كهســانهی كــه گومانــی
ئهوهیــان لێدهكــرد لهگ ـهڵ ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده بێــت،
بەڵکــو تهنانــهت بهشــێوهیهكی بهرفراوانیــش هێرشــیان
دهكــرده ســهر هاواڵتیانــی ســوننە لــه ناوچهكانــی
ناوهڕاســت و خــوارووی عێــراق.
لهگ ـهڵ ئهوهشــدا ڕەنگــە ئــەو شــەڕە تەنانــەت بــە بــێ
بوونــی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق هـهر
ڕووی بدایــه ،ئهویــش بــه لهبهرچاوگرتنــی ئــهوهی
كــه ڕژێمــی ســهدام حســێن كــه لهالیــهن ئهمەریــكاوه
ڕووخێنــرا بهشــێك بــوو لــه كۆمهڵگــهی ســوننی ،كــه
شــیعهی عێــراق وهك ڕژێمــی چهوســێنهر و س ـهركوتكار
لێــی دهڕوانــی ،ئهمــهش ئــهو حیكایهتهیــه كــه
دهســتهبژێری نوێــی حوكمڕانــی شــیعه لـه عێــراق كهمترین
ههوڵیانــداوه بــۆ كاڵكردنـهوهی و ڕهتكردنـهوهی .بــەاڵم
هــاوكات ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق
بــە دڵنیاییــەوە ههمــان دیسكۆرســی پهرهپێــدا لهنــاو
پێكهاتــهی ســوننه بــۆ دژایهتیكردنــی شــیعه كــه بــووه
هــۆی بهنزیــن كــردن بــه ئاگرهكــهدا.
لەگــەڵ هەڵگیرســانی شــەڕی تائیفیــدا ،کۆمەڵــگای
عێــراق لــە كۆمهڵگهیهكــی هەمەجــۆرەوە گــۆڕا بــۆ
بــە كۆمهڵگهیهكــی قووڵــی دابهشــبوو ،ئهویــش
گۆڕانێــک بــوو كــه پێــش ههمــوو شــتێك عێراقییــهكان
لــه ڕێگهیــهوه خۆیــان پێناســە دهکــرد (كــه ئهویــش
شووناســی تائیفــی و مهزههبــی خۆیــان بــوو) .جگــە
لــە ســەردانەکانم بــۆ عێــراق ،لـه ژمارەیــەک ۆرک شــۆپ
لەگــەڵ عێراقییــەکان لــە عەممــان و دواتــر شــوێنی خۆمــان
ئامــادە بــووم .پێــش ســاڵی  2005ئــەم عیراقیانــە کــە بــە
شــێوەیەکی ســەرەکی لــه سیاســەتمەداران و كهســانی
تەکنۆکــرات و کەســایەتییەکانی کۆمەڵــگای مەدەنــی
پێكهاتبــوون بــهردهوام خۆیــان وەک عێراقــی دەناســاند،
بـهاڵم دواتــر لەنــاکاو دەســتیانكرد بـه ناســاندی خۆیــان و
ئهوانــی تریــش وهك ســوننه و شــیعه (لێــرهوه شووناســی
عێراقــی بــوون ل ـهالی سیاســی و كهســانی تهكنۆكــرات و
چاالكوانانــی مهدهنــی گــۆڕدرا بــه شووناســی تائیفــی و
مهزههبــی).
لــە ســاڵی 2006دا هێزهكانــی ئەمەریــکا لــە ئۆپەراســیۆنێکی

کۆمانــدۆدا ئهبــو موســعهب زەرقــاوی ســهرۆكی
ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێراقــی کوشــت ،كـه
وایكــرده ڕێكخراوهك ـه نهتوانێــت ههمــان هێــز و توانــای
پێشــووی بهدهســت بهێنێت ـهوه .ب ـهاڵم لهگ ـهڵ ئهوهشــدا
ڕێكخراوهكــه لهنــاو نهچــوو ،بــەاڵم وهك گرووپێكــی
چهكــداری تیرۆریســتی یاخیبــووی جیهانــی مایــهوه كــه
خۆیــان لـه ناوچه دهشــتایی و چۆڵهكان دهشــاردهوە ،تەنها
بــۆ الوازکردنــی ورەی هێــزه ئهمنییهكانــی حكوم ـهت لــە
ڕێگــەی هێرشــی چهكــداری شــەوانە بــۆ ســەر بازگــەکان،
بۆسـهدانان هێــزه ئهمنییـه ئێشــکگرهكان كـه هاتووچۆیــان
دهكــرد دهردهكهوتــن ،هەندێکجاریــش هێرشــیان دهکــرده
سـهر ناوچــە شارنشــینەکان .بــەاڵم زیانەکانــی ئـهو هێرشـه
تیرۆریســتیانه ههمیشـه بـهر کۆمەڵــگای عێراقــی دهكهوت:
لهگــهڵ ئهوهشــدا کوشــتارە مەزهەبییــەکان لــه عێــراق
تەنانــەت بەبــێ هێرشــه تیرۆریســتییه خوێناوییەکانــی
ڕێكخــراوی ئهلقاعیــدهی عێــراق بــەردەوام بــوو ،لــه
ئێستاشــدا ئــهو مهیلــه كوشــتارییه مهزههبییــه لــهالی
میلیشــیا شــیعەکان زاڵــە.
شــەڕ و پێكدادانـهكان بـه درێژایــی ناوچــە تێکەڵنشــینهكان
لــه پێكهاتــهی ســووننە و شــیعە بــۆ مــاوەی نزیكــهی
ســێ ســاڵ بــهردهوام بــوو تــا ئەوكاتــهی ویالیەتــە
یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا لــە ڕێگــەی ڕێبازێکــی
ســەربازی نــوێ بههێــز و خێــراوه بهنــاوی «پەڕینــەوەی»
توانــی ســهركهوتوو بێــت لــه گهڕانــهوهی نۆرماڵیتــی و
ســهپاندنی حوكمــی دهوڵــهت و كۆكردنــهوهی گــرووپ
و عەشــایەرە ســووننەکان (بهمهبهســتی ڕێگرتــن و
كۆتاییهێنــان بــه شــهپۆلی بههێــزی پێكدادانــه تائیفــی و
مهزههبییــهكان و قۆســتنهوهی بارودۆخهكــه لهالیــهن
گرووپ ـه تیرۆریســتییهكانهوه) .ئ ـهم گــرووپ و عهشــایره
ســوننانهی هانــدان بــۆ شــەڕكردن دژی ڕێكخــراوی
تیرۆریســتی ئهلقاعیــده لــه عێــراق و ئــهو گــرووپ و
ناوچــه ســوننانهی كــه نایهنــه ژێــر ئیــرادهی ئهوانــهوه.
دواتــر لــە ســاڵی  2012پاشــماوەکانی ڕێكخــراوی
ئهلقاعیــدهی عێــراق هەاڵتــن بــۆ ســوریا بــۆ بهشــداریكردن
لــە شــەڕی ناوخــۆی ئ ـهو واڵت ـه و بنیادنان ـهوهی خۆیــان
وەک وەشــانێکی تــری نوێــی قاعیــدە .دوای گهیشــتنیان
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بـه ســوریا هـهرزوو لـه ڕێكخــراوهی دایكیــان (رێكخــراوی
ئهلقاعیــدهی جیهانــی) جیابوونــهوه و ڕێكخــراوی
تیرۆریســتی دهوڵهتــی ئیســامی لــه عێــراق و شــام
(داعش)یــان دامهزرانــد و بهشــێكی بهرچــاوی باكــووری
ســوریایان داگیركــرد ،كــه بهشــێوهیهكی وهحشــیگهری
و دڕندانــه حوكمــی ئــهو ناوچانهیــان دهكــرد پێــش
ئــهوهی بــه ســهركهوتوویی بگهڕێنــهوه بــۆ عێــراق لــه
ئایــاری  .2014پاشــان دامەزراندنــی خیالفەتێکــی نوێیــان
لــەو ناوچانــەی دهســتیان بهسـهرداگرت ڕاگەیانــد کــە بــە
«ڕزگارکــردن» لــە دەســت بەغــدا ناویــان دهبــرد.
بــە کورتــی ،داگیركردنــی عێــراق لهالیــهن ئەمەریــکا،
دڕندەیــەک (رێكخــراوی تیرۆریســتی دهوڵهتــی ئیســامی)
ی دروســتکرد .ئــهو دڕندهیــهش لەالیــەن زۆرێکــەوە
(گــرووپ و عهشــایره ســوننهكانهوه) پێشــوازی لێکــرا
بــۆ ڕوخاندنــی دیکتاتۆرێکــی ترســناک (حوكمــی شــیعه لـه
عێــراق) .پاشــان هێزەکانــی ئەمەریــکا و دەســەاڵتی کاتــی
هاوپهیمانــان ( )CPAبەخێرایــی شــهعبیهت و پشــتیوانی
خهڵكیــان لهدهســتدا بههــۆی بێتوانایــی و بێئیرادهییــان
بــۆ ســەپاندنی ئاســایش ،ههڵوهشــاندنهوهی ســوپای
پێشــووی عێــراق ،قهدهغهكردنــی حزبــی بهعــس ،هێنانـه
پێشـهوه و پێدانــی دهسـهاڵت بـهو كهســایهتی و سیاســییه
عێراقیانـهی كـه لهسـهردهمی حزبــی بهعــس دهركرابــوون
لــه واڵت ،مومارهســهكردنی حوكــم و دهســهاڵت
لهدهســت گرووپێكــی دیاریكــراو و دارودهســتهكهیان (كـه
دهسـهاڵتی كاتــی هاوپهیمانــان ئـهم مۆدێلـه حوكمڕانییـهی
زیاتــر قووڵكــردهوه) ،ههروههــا بــێ ئهرزشــكردنی ڕۆڵــی
دامهزراوهكانــی حوكمڕانــی لــه عێــراق ،كــه تهنانــهت
دوای حوكمــی توندوتیــژ ئامێــزی ڕژێمــی س ـهدام حســێن
هێشــتا دهیانتوانــی ئهركــی خۆیــان ڕاپهڕێنــن.
تەنانــەت دوای هەڵوەشــانەوەی دهســهاڵتی كاتــی
هاوپهیمانــان و ڕادەســتکردنی دەســەاڵت بــە حکومەتێکــی
کاتــی عێــراق لــە ســاڵی 2004دا ،هێشــتا بوونــی ئەمەریــکا
لــه عێــراق پهســهند نهبــوو و بهشــێوهیهكی چــاالک
دژایهتــی دهكــرا لــە الیــەن ئــەو کــەس و گرووپانــهی
کــە هەســتیان دەکــرد نادادیــان بهرامبهركــراوه،
چونك ـه پێشــتر هــاوکاری ڕژێمــی ســەدام بــوون لهگ ـهڵ

ئهوهشــدا هێشــتا خۆیــان بـه بــێ تــاوان دهناســاند .بۆیـه
بهنیســبهت ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق
ئ ـهو بارودۆخ ـهی عێــراق کەشــێکی تــەواو لهباربــوو کــە
تێیــدا گەشــە بــکات ،ســهرمایهگوزاری لهســهر کینــە و
غــەم و پــەژارەی گرووپێــك دژ بـه گرووپێكــی تــر بــكات.
بــە تێپەڕبوونــی کات ،چهكــداره تیرۆریســتییهكانی
عێــراق دهســتیانگرت بهســهر ڕێكخــراوی ئهلقاعیــدهی
عێراقــدا .كــه ســەرکردایەتی گرووپهكــه کۆمهڵێــك
تیرۆریســتی عێراقــی خاوەنــی ئایدیۆلۆژیــای هەڵوەشــاوە
بــوون ،کــە بهشــێوهیهكی بهشــهكی لهســهر بنهمــای
ئایدۆلۆژیــای دینــی دامەزرابــوو ( كـه هەندێــک پێیانوابــوو
دیدوبۆچوونهكانیــان لهســهر بنهمــای لێكدانــهوهی
بهرتهســكی ئیســامی ســوننی و شــۆڤێنیزمی عهرهبــی
بنیادنرابــوو).
ئ ـهوهی جێگ ـهی ئامــاژه پێكردن ـه زۆرێــک لــە ئهنــدام و
کادرە بااڵکانــی گرووپــی تیرۆریســتی داعــش لــە دەزگا
هەواڵگــری و ئەمنییەکانــی ڕژێمــی لـهكار الدراوی سـهدام
حســێنهوه هاتــوون .لهئێستاشــدا دوای شکســتی داعــش
و نهمانــی ناوچــهی جوگرافــی لهژێــر دهســهاڵتی لــه
ههریـهك لــە عێــراق و ســوریا ،چهكــدار و پاشــماوەکانی
ڕێكخــراوه تیرۆریســتییهكه گهڕاونهتــهوه بــۆ یاریکردنــه
درێژخایهنهكــهی خۆیــان ،كــه یاخیبوونــی چهكــداری و
تهمـهڕوودی كالســیكی خۆیانــە ،لــە دەرەوەی دەســەاڵتی
دهوڵــهت جموجۆڵــی چهكــداری دهكــهن و گێچەڵــی
بــهردهوام بــه هێــزە ئهمنییهكانــی حکومــهت دهكــهن
ل ـه ڕێگ ـهی هێرشــی چهكــداری ناڕێكخــراو ب ـه ئامانجــی
دووبــاره بنیاتنانــەوەی ئــهوهی پێــی دهڵێــن خیالفهتــی
دهوڵهتــی ئیســامی.
چارەنووســی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق
و ڕێكخــراوی تیرۆریســتی دهوڵهتــی ئیســامی لـه عێــراق
و شــام (داعــش) کەمتــر جێگ ـهی گرنگــی پێدان ـهب ـهراود
بـهو پەیامــەی لهكاتــی دەرکەوتنیــان بـه گوێــی جیهانیانــدا
دا .چونكــه ئایدیۆلۆجیــا ژههراوییهكهیــان و چهكــداره
توندوتیــژ و پهڕگیرهکانیــان هێشــتا لـه ناوچهكـه بوونیــان
ههیـه ،بــەاڵم تهنهــا پێویســتیان بــە كهشــێكی لهبــاره بــۆ
دووبــاره ســهرهەڵدانهوه .داگیرکردنــی عێــراق و بــوون
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بــه واڵتێكــی لهبهریــهك ههڵوهشــاو ئــهو دهرفهتــهی
بــۆ ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده ڕهخســاند .ســهرهڕای
ئــهوهی ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا پهیــڕهوی
سیاســەتێکی ژیرانــەی كــرد لهڕێــی جهختكردنهســهر
بنیادنانــی كۆمهڵگهیهكــی هاوچــهرخ وهك لــه خــۆ
خهریككــردن بــه ڕزگابــوون لــه دووژمنێكــی ناقایــل،
ب ـهاڵم هێشــتا ڕەنگــە بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــی كۆتایــی
لـه ملمالنێدایـه .بــەاڵم ســەرەڕای هەمــوو ناڕەزاییەکانــی،
هێشــتا هێنانــی دیموکراســی بــۆ عێــراق هەرگیــز تــەوەری
جهوهــهری گرنگــی پێدانــی ئهمەریــكا نهبــووه،
ههربۆی ـهش ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق
لــهو گێــژاو و فهوزایــهدا ســهریههڵدا كــه داگیركردنــی
عێــراق بهرههمیهێنــا.
پــرۆژهی ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا لــە عێــراق
قهناعــهت پێكهرنهبــوو ،تهنانــهت زۆر بــه خراپیــش
خرایهبــواری جێبهجێكردنــهوه .بهجۆرێــك ڕێگــەی دا
بهگرتنهبــهری هەندێــک ڕێوشــوێنی دیموکراســی ،بــەاڵم
ئەمانــە بوون ـه قوربانــی ئــەو گەندەڵییــە بهربــاوهی ك ـه
سـهرتاپای واڵتــی تهنــی .بۆیـه لـهو كاتـهدا وتم و ئێســتاش
بــڕوای بههێــزم بهوهیــه كــه دیموكراســی هەرگیــز
نەیدهتوانــی ســەرکەوتوو بێــت ،تەنانــەت بهبوونــی
ســەرچاوە زۆر و پســپۆڕی باشــتر و ئیــرادی گەورەتریــش.
ئەوەنــدەی حکومەتــی واڵتانــی ناوچهك ـه بههــۆی هــاوار
و داواكاری چاکســازییهوه لــهكار البــراوان ،ئهوهنــده
دهســهاڵته خۆســەپێنەکانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە
دەســتی دەرەکــی لــه دهســهاڵت دوورنهخراونهتــهوه،
بهتایب ـهت ل ـه ڕێگ ـهی پیالنــی نیمچ ـه ئاشــكرا کــە پشــت
بــە خوێندنــەوەی مێــژووی دیاریكــراو ،بـه سیاســیكردنی
جیاوازییــه ئەتنیــی و ئایینییــهكان و هاندانــی گرووپێــك
بهســهر گرووپێكــی تــردا نهبێســتێت .ههمــوو ئهمــهش
ئــهو بارودۆخــه لهبارهبــوو كــه تیایــدا زهرهقــاوی و
چهتهكانــی تیایــدا ســهریانههڵدا.
ســهرهڕای ئــهوهی زۆربــهی عێراقییــهكان لــه ناخــهوه
ئاســوودهن بــه ڕووخانــی ڕژێمــی ســهدام حســێن و
تەنانــەت زۆربهشــیان هێشــتا نایانەوێــت شــتێکی وەک
ئــەو بگەڕێتــەوە ،بــهاڵم لەڕوانگــەی ســتراتیژی بــااڵی

ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکاوە ،جهنگــی
عێــراق کارێکــی بــێ پاســاوی بــوو ك ـه بهزیانــی خۆیــان
شــكایهوه .داگیركردنــی عێــراق وەاڵمێکــی ههڵــه بــوو
بــۆ هێرشــەکانی 11ی ســێپتهمبهری  ،2001لهبهرئــهوهی
هیــچ یەکێــک لــە ڕێکخــەران و ئەنجامــدەران هێرشــه
تیرۆریســتییهكه هیــچ پەیوەندییەکیــان بــە عێراقــەوە
نەبــوو .بهڵكــو تهنهــا حاڵەتێکــی لهخۆباییبــوون بــوو ،کــە
تمووحــی بــە گرووپێکــی جیهادیــی بهخشــی بــۆ ئ ـهوهی
هێــرش بكهنـه سـهر ســیمبولی هێــزی ئەمەریــکا و هەلــی
دروســتکردنی چەندیــن تیرۆریســتی وەک زەرقــاوی و
ئەبوبەکــر بەغــدادی ســەرکردەی داعــش لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت و لــە دەرەوی ناوچهكــه ڕهخســاند .زیاتــر
لــهوهش ئــهو جهنگــه بــووه هــۆی بــه بهرداكردنــهوهی
ژیانێكــی نــوێ ب ـه جیهادیزمــی جیهانــی بهتایبهتــی دوای
ئــهوهی پێگــه و پهناگــهی خۆیــان لــه ئهفغانســتان لــه
دهســتدا و لــه ڕاكــردن و پــهرت و باڵوبوونــدا بــوون.
دوای هێرشــه تیرۆریســتییهكانی  ،9 / 11شــەڕی عێــراق
بــوو بــە یەکــەم جهنــگ كــه بــه خێرایــی گــرووپ و
چهكــداره جیهادییــەکان ڕووی تێبكــهن ،بهجۆرێــك
بهشــێك لــه گەنجــان بــەدوای هەلــی قارەمانێتــی و
شــەهادەت و کۆمەڵــگا و ئامانجــدا دهگــهڕان .جهنگــی
عێــراق ئەوەشــی خســتەڕوو کــە لــە کاتێکــدا تووڕهیــی و
ناڕهزایــی ڕۆڵــی ســەرەکی ههبــووه ل ـه هاندانــی خهڵــك
بــۆ پهیوهنــدی كــردن بــه گرووپــه تیرۆریســتییهكانهوه
– بهتایبــهت تــووڕهی و ناڕزایــی دژی داگیركردنــی
عێــراق لهالیــهن ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئهمەریــكا و
ناڕهزایــی دژی حزبـه ئیســامییه شــیعهكان كـه كۆنترۆڵــی
كاروبــاری واڵتیــان گرتــه دهســت ،ناڕهزایــی لــه
پهراوێزخســتنیی پێكهاتــهی ســوننه ،ههروههــا ناڕهزایــی
و توڕهیــی دژی پشــتیوانانی حزب ـه شــیعهكان – ئێــران –
ڕۆڵــی ســهرهكی ههبــوو ،ههمــوو ئــهم ناڕهزایــی و
دژایهتیی ـه فۆڕمێكــی ئایدۆلۆجــی وهرگــرت ب ـه ئامانجــی
هێرشــكردنه ســهر كۆمهڵێــك ئامانجــی ههڵبژێــردراو
لهپێنــاو خۆشــكردنی زیاتــری جهنــگ و پێكدادانــهكان
تــا ئـهوهی زیاتــر باڵوببێتـهوه و فۆڕمێكــی تائیفــی بێــزراو
وهربگرێــت.
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ئــهوهی جێگــهی دژیهكــی و ناتەبایــی بــوو ئــهوه بــوو
كــه ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق و
ڕێكخــراوی تیرۆریســتی دهوڵهتــی ئیســامی ل ـه كۆتاییــدا
ئهوهنــده بههێزبــوون ك ـه وای ل ـه ههری ـهك ل ـه ئێــران
و ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئهمەریــكا كــرد ك ـه لهی ـهك
نزیكبنــهوه و تهنانــهت ههندێكجــار بهشــێوهی تاكتیكــی
ههماههنگــی بكــهن لــه ههوڵــه جیاوازهكانیــان دژی
گرووپــه جیهــادی و تیرۆریســتییهكان.
لەالیــەن خۆیــەوە ویالیەتــە یهكگرتووهكانــی ئەمەریــکا
لــە دوای شۆڕشــی  1979و قەیرانــی بارمتەگرتنــی
دیبلۆماتكارهكانــی لەگــەڵ ئێــران لــە ناکۆکیدایــه ،بــەاڵم
هێشــتا دەیتوانــی ســوود لــە میلیشــیاکانی سـهر بـه ئێــران
ببینێــت بــۆ پاراســتنی ئ ـهو سیســتهمه سیاســییه نوێیــەی
کــە لــە عێراقــدا دروســتی کردبــوو ،بــە تایبەتــی لە شــەڕی
دژ بــه گرووپــه چهكــداره یاخیبــووهكان و تیرۆریســته
جیهادییــه ســوننهكان .هــاوكات پێــی باشــبوو كــه ئــهو
گرووپانــە بــە تــەواوی تێکــەڵ بکرێــن لهگـهڵ دامـهزراوه
ســهربازییهكانی تــری واڵت و لهالیــهن حكومهتــی
عێراقییــهوه کۆنتــرۆڵ بکرێــن ،كــه ئەمەریــکا پشــتگیری
دەکات.
هەروەهــا كهیســی جهنگــی عێــراق دەریدەخــات کــە
دهكرێــت گرووپـه جیهادییــەکان لــە ڕێگــەی زیادەڕێزییەوە
خراپتریــن دوژمنــی خۆیــان بــن .میتــۆدی وهحشــیگهری و
ههڵســوكهوتی ئــهو گرووپانــه نــهك تهنهــا بــووه هــۆی
باڵوكردنــهوهی تــرس و تۆقانــدن ،بهڵكــو بووههــۆی
ڕهوینــهوهی پشــتیوان و الیهنگرانــی ئــهو ڕێكخــراوه
تیرۆریســتیانهش لــه نــاو كۆمهڵــگا .بــۆ نموونــه كاتێــك
داعــش و ڕێكخــراوه تیرۆریســتییهكان ههســتان بــه
ســهپاندنی قورســترین ســزا بــۆ ئــهو كهســانهی جگــهره
دهكێشــن ،یــان ناچاركردنــی خێزانـهكان بــۆ وازهێنــان لـه
كچهكانیــان بــۆ ئــهوهی هاوســهرگیری لهگــهڵ چهكــداره
تیرۆریســتییهكان بك ـهن ،وایكــرد خهڵــك بهزوویــی لێیــان
بڕهوێنــهوه و پشــتیوانیان نهكــهن.
هــهر بههــۆی ئــەو جــۆرە مومارهســه دڕندانــهوه بــوو
کــە ســوپای ئەمەریــکا توانــی گرووپــە عەشــایەرهكان
كۆبكهنــهوه لهژێــر نــاوی ئەنجومەنهكانــی ســهحوه،

یــان کوڕانــی عێــراق بــۆ بهرپهرچدانــهوهی گرووپــه
تیرۆریســتییهكان .ڕەنگــە ڕێكخــراوی تیرۆریســتی
ئهلقاعیــدهی عێراقــی بیتوانیایــه پشــتیوانی خهڵكــی
ســوننهی بهدهســت بهێنایــه ئهگــهر مامهڵهیهكــی
تهندروســتی لهگــهڵ خهڵكــی ناوچهكــه بكردایــه و
فۆڕمێكــی مامناوهنــدی ئیســامی ســوننی بخســتایهڕوو،
یــان نوێنەرایەتــی غــەدر و ناســۆرییهكانی هاواڵتیانــی
ســوننهی بكردایــه لــه عێــراق .لــە جیاتــی ئــەوە،
ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی عێــراق خزمهتــكاری
پــرۆژهی كاولكردنــی ناوچهكانــی عێــراق بــوو .ئــەم
ئەزموونــە خراپ ـهی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی ئهلقاعیــدهی
عێــراق دواتــر بــووه وانهیهكــی بــاش بــۆ هەندێــک لــە
گرووپهكانــی تــری ســهر بــه قاعیــدە ،وەک بــهرهی
ئەلنوســرە لــە ســوریا ،بــۆ نەرمکردنــی ڕێبــازی حوکمڕانــی
و پۆلیشــكردنی شــەرعییەتی خۆیــان و فراوانكردنــی
مــهودای دهســهاڵتیان.
تیرۆریســت ئهبــو موســعهب زەرقــاوی پــازدە ســاڵ
لەمەوپێــش كــووژرا ،بــەاڵم میراتــە توندوتیژەکــەی
هێشــتا بهردهوامــه .بهجۆرێــك ئــهو میراتــه توندوتیــژ
ئامێــزه لــه واڵتــه لێكههڵوهشــاو و دابهشــبووهكان
و مەیدانەکانــی جەنــگ لــە سەرانســەری جیهانــی
موســڵمان و لــە شــارەکانی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و ڕووســیادا
بهدیدهكرێــت .ڕاســته تیرۆریســت ئهبــو مهســعهب
زهرقــاوی تەقینــەوەی خۆکوژیــی دانههێنــا ،بــەاڵم ه ـهر
ئ ـهو تهقین ـهوهی خۆكــوژی کــرد بــە چەکێکــی جیهــادی
بهدرێژایــی ســنورهكان .ه ـهر ئــەو بــوو نهخش ـهداڕێژهی
بـه ئامانــج گرتنــی خەڵکــی ســیڤیل ،كـه مومارهسـهیهكی
جهنگ ـه كۆنهكان ـه و تهنان ـهت جێگ ـهی مشــتومڕه لەنــاو
وهســهتی جیهــادی و گرووپــه تیرۆریســتییهكان .زیاتــر
ل ـهوهش زهرقــاوی پێش ـهنگی ئ ـهو هێرش ـه تیرۆریســتییە
دوو قۆڵــی ،یــان هێرشــی دوو لێــدان « double-
 »tap attacksناســراوه (كــه مهبهســت لێــی ئامــاژە
كردنــه بــە هێرشــێک کــە ناوچەیەکــی تێــدا بۆردومــان
دەکرێــت ،پاشــان یــان تەقینــەوەی زیاتــر لــە هەمــان
ناوچــەدا ئهنجامدهدرێــت کاتێــک تیمەکانــی ڕزگارکــردن
دەگەن ـه شــوێنهكه ،یــان نزیکتریــن نەخۆشــخانە لەکاتــی
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گواســتنەوەی برینــدارەکان بــۆ چارەســەرکردن بۆردومــان
دەکرێــت) .بهواتایهكــی تــر تیرۆریســتان دووهم بۆمــب
دهچێنــن كاتێــك بۆمبــی یهكــهم ئامانجهكــهی پێــكا
بهمــهش خهڵكــی بــێ هێــوا دهبــن لــه دۆزینــهوهی
خۆشهویســتانیان.
ئــەو بیرۆکەیــەی کــە دهڵێــت هیــچ کەســێک ســەالمەت
نییــە ئهوهیـه كـه تاکــە یاســا ئەوەیــە کــە هیــچ ڕێســایەک
بوونــی نییـه زۆر ترســێنەرە ،لەوانەشــە بــۆ ئــەو كهســانهی
لهبــواری هاوكاریی ـه مرۆیی ـهكان كاردهك ـهن بەبــێ هیــچ
ئەجێندایهكــی سیاســی و دهیانهوێــت هــاوكاری بــه
قوربانییەکانــی جەنــگ بگهیهنــن .یەکێــک لــەو کەســانە
گیــل لۆســچەر بــوو کــە ســاڵی  2020لــە تەمەنی  75ســاڵیدا
کۆچــی دوایــی کــرد ،ك ـه پســپۆڕێکی بــواری ئــاوارهكان
بــوو ،گەشــتی بــۆ زۆرێــك ل ـه ناوچهكانــی جیهــان کــرد
بــه مهبهســتی ئامــۆژگاری کردنــی ڕێكخــراوی نهتــهوه
یهكگرتــووهكان لــهو بــوارهدا .لۆســچەر بــە شــێوەیەکی
فــراوان لەســەر ئــەو هەڕەشــانەی نووســیبووی كــه
ڕووبــەڕووی پیشــهكهی بــووه و هۆشداریشــیدا« :لــە
شــەڕی جیهانــی دژی ب ـه تیــرۆردا هێڵــی نێــوان چاالکــی
مرۆییــهكان و چاالکــی ســەربازییهكان كاڵبووهتــهوه«.
لۆســچەر دەیزانــی لــە کوێــوە قســەی کــردووە .لــە
هەشــت کــەس لــە ئۆفیســی ڤییــرا دی میلــۆ لــە هۆتێلــی
قهنــات کاتێــک بارهەڵگــرە بۆمبڕێژكــراوه خــۆی پێــدا
تەقانــدەوە ،هەرچەنــدە هــەردوو قاچــی لــە دەســتدا
لــە هەوڵــی دەرکردنــی پارچهكانــی تهقینهوهكــه لــه
برینەکانــی ئــەو تاکــە کــەس بــوو کــە ڕزگاری بــوو.
ســهرهڕای بریندارییهكــهی هێشــتا بــەردەوام بــوو لــە
کارەکانــی بــۆ داڕشــتنی سیاســەتی نێودەوڵەتــی لەســەر
کێشــەی پەنابــەران و كۆچبــهران لەوانەشــە لــە ڕێگــەی
نووســینەکانییەوە ،بــۆ ئــهوهی لهڕێگەیــهوه ڕێنمــای بــە
دەزگا مرۆییــەکان بــدات ســهبارهت بــهو ئاڵنگاریانــهی
ك ـه ل ـه جیهانــدا ڕووبهڕوویــان دهبێت ـهوه و بهشــداربن
لــه دروســتكردنی میراتێــك كــه بتوانێــت زیاتــر درێــژه
بكێشــێت لــه میراتهكــهی گــهوره تیرۆریســت ئهبــو
موســعهب زهرقــاوی.
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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