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 شام ئەلهاشمی و لەگەڵ ه   دیداری ئایندەناسی 

 ییەکان لە عێراق و هەرێم ایندەی گرووپە تیرۆریست ئ 

 

 یاسین تەها محەمەد دیدار: 

 شام ئەلهاشمی پڕۆفایلی هو 

و كۆمەڵە   وپ و دەستەو كۆتایی نەوەدەكانەوە گرنگیدانی بە گر   بەاڵم لە  ،پسپۆڕییەكەی كارگێڕی و ئابوورییە   بەغدایە،  ی1973لەدایكبووی  
كاری  ، ٢٠٠3بەند كراوە. لەدوای  ،ام حسێن لەسەر گرنگیدانەكانیدسەردەمی سەد و لە  توندڕەوەكان هەیە ئیسالمییە چەكدار و ئسوڵی و 

هێناوە كە خۆی  بوارەدا پێك داعشەوە و گەنجینەیەكی گەورەی لەوبە  سەبارەتیی ی كردووە لەگەڵ میدیای بیانی و ناوخۆیدۆكیۆمێنتار
نبذة عن تاريخ  بینێتەوە. كتێبەكان بریتین لە: عامل داعش، تنظيم داعش من الداخل، وتار و توێژینەوە دە 5٠٠لە سێ كتێب و نزیكەی 

اوێژكاری حكومەتی عێراق بووە بۆ ڕ دەكات و ماوەیەكیش  اوێژكاریی عێراق كارڕ مەنی و ئێستاش وەك ئەندامی ئەنجو  ،القاعدة يف العراق
 كاروباری ئاسایش. 

و ئایندەی ئەم  بارەی مەترسییەكانی داعش و پالنەكانی ئێستا هیشام ئەلهاشمی لە ،دا"ئایندەناسی" گۆڤاری دیامنەیەكی تایبەتی  لە
 نانەوە بەر لە سێ ساڵ.  اگەیاندنی سەركەوتن بەسەریدا لەالیەن حكومەتی عێراق و هێزی هاوپەیام ڕ لەپاش  ،ێكخراوە دەدوێتڕ 

مەنی و بەردەم ئەنجو دوا پەیامی خۆیدا لە لە ،بالسخارت جنین ؛ی نەتەوە یەكگرتووەكانیی سكرتێری گشت ی نوێنەری تایبەت ئایندەناسی: 
الیەنە كە ئاسایشی ۆژهەاڵتی دیالە، ئایا داعش تاكە  ڕ ە لە پشتێنەی چواردەوری بەغدا و  ێكخراوەكڕ دا لە چاالكییەكانی    شیاریۆ ه  ،سایشئا

ئێستا   ،دیل كوشتنەەفتاری پێشووی داعشەوە كە ڕ پێچەوانەی  تر هەن؟ بەتایبەت كە بە پیوئەو ناوچانە بخاتە مەترسییەوە، یان گرو 
 هەزار دۆالر؟   5٠فێرناوەكان هەیە بە دەوروبەری ڕ مامەڵەكردن بە  

كەرتی  1٠چەكدار خەمڵێرناوە كە لە  4٠٠٠-35٠٠بەری و دەور  بە ،٢٠٢٠ژمارەی داعشەكان لە سێ مانگی یەكەمی  هیشام ئەلهاشمی:
خستووە لەژێر ناوی "العاقبة للمتقین"   ێكڕ یكالمی ڕێكخراوە هەڵمەتێكی نوێی ڕ و بەغدا نییە. ئەم  جیاجیای عێراقدا هەن و تەنها دیالە

شەڕی   ئەستوورە بەو دەرامەتە مرۆییانەی لە ەیعەت لەخۆ دەگرێت و لەمەشدا پشت كە نوێكردنەوەی ب ، سەرجەم ناوچەكانی عێراق لە
تری گرتۆتە بەر كە ئەكتیڤكردن و وەرگرتنی ئەوانەیە كە هیچ ئاماژەیەكی ئەمنییان   دواییانەش داعش تەكتیكێكی شكان، بەم داعش تێك 

 ئەمەش لەبەر بەدیهێنانی كۆمەڵێك ئامانجی سەربازی و سیاسی.   ،لەسەر نییە یان داواكراوی قەزایی نین

 ووداوەكان؟ڕ ووكاری ڕ ە بۆ تر بگەڕێنەو  بۆ ئەوەی جارێكی ، بژاردەكانی بەردەم داعش چین  یندەناسی: ئا 

واری  ب لە .ی سەربازییەیتر ه كە یەكێك لەوانە دۆسیەی ئابووری و ئەوی ،دەكەن  وویەكەوە كارڕ چەند  داعش لە هیشام ئەلهاشمی: 
ناوخۆی عێراقدا   ێكخراوە زۆر لێزانن لە خۆدزینەوە لە سیستمە داراییە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەكان، ئەمانە لەڕ ئابووریدا تۆڕی دارایی ئەم  

ێوە دەبرێن و بۆ  ڕ دەرمان و چیمەنتۆ و جگەرە بەی گشتی و كشتوكاڵ و یو بازرگان  وزەو  وەبەرهێنانەكانی خۆیان لە كەرتی گواستنەوە
ۆسەیەش بۆ داعش  ڕ ئەمنییەوە داواكراو نەبن، ئەم پ وویڕ  كەسانێكە نیشانەی پرسیاریان لەسەر نەبێت یان لە ئەمەش پێویستیان بە 

ئەمەش دەبێتە هۆی گەشەكردنی   ڕووی داعشدا كراوە نەبوون، و پێشرت بە ٢٠٢٠ێك ئارامن لە ڕ ۆ ئەو شارانەی بكەوتێكی تازەیە بتدەس
 ەپارێزێت.  دماوەیەكی درێژیش پارەكانی داعش   نەما ئابوورییەكەی و بۆداهاتی دارایی داعش و ب

كە تێیدا بتوانێت بەرەی نوێ بكاتەوە  ،پێكردنی قۆناغێكی نوێتبەیعەتەكان توانای داعش نوێ دەكەنەوە بۆ دەس ،ووی سەربازییەوەڕ  لە
بەتایبەت  ،پالنەكانی داهاتووی هاوكاریی خەڵكی ناوچە نوێیەكان ێگایەوە دەتوانێت كێشە دروست بكات بۆ ڕ لەم  .پێشرت نەیبووە كە
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و   كۆمەڵێك مەفرەزە  ، ووبەڕووی هێزە ئەمنییەكان دەبێتەوەڕ داهاتوودا  ەكان لەگەڵ هێزە ئەمنییەكان، بەم پێیەش ئەوەی لەنگوندنشی 
 داعش كە پێشرت بەرەنگاری هێزە ئەمنییەكان نەبوونەتەوە.   خانەی پەیوەسنت لە

ئێستادا  وپە زیاتر لەسەر ئەو ناوچانەیە و لە و لەسەرەكان چۆنە؟ بۆچی چاوی ئەم گر اوچە كێشەۆڵی داعش لە نڕ و  پێگە  ناسی: ئایندە 
 وی ئەمنییەوە چۆنن؟ و ڕ  ئەو ناوچانە لەدۆخی 

چونكە  ،ناوچەشن بۆ داعشگرنگرتین پێگەی جێگە نفوزی خۆی دەزانێت، هەروەها گرنگرتین  داعش ئەم ناوچانە بە هیشام ئەلهاشمی: 
تر،   نیاناوچەك هۆی هەبوونی دەیان مەفرەزەی داعش لەم ناوچانە جیاواز لە ستی هێناوە بەماڵ و پشكنین و پاككردنەوەیان شك كێو 

 تری عێراق.   استەكردنی داعشن بۆ سەرجەم ناوچەكانیڕ ەوەی ئەم ناوچانە پێگەی ئا اپۆرتە هەواڵگرییەكانیش كۆكن لەسەر ئڕ 

ووی  ڕ  گوندە زیانلێكەوتووەكانە لە گەنجانیعێراق، داعش هەمیشە چاوی لەسەر  اپۆرتە هەواڵگرییەكانیڕ بەپێی جگە لەوەش هەر 
و شارۆچكەكان و   گوندی قەراخ شار ەگەزی نوێ لەڕ وە پالنی خۆی گۆڕی بۆ داڵدەدانی ێكخراڕ ئەم  دا-٢٠٢٠ئابوورییەوە، بەاڵم لە 

ۆژهەاڵتی دیالە و ڕ ری  و بەتایبەت لە باكو   ،ناوچە بەرزایی و بیابانەكان بۆ شارەدێ و گوندە سرتاتیژییەكان  ی گواستەوە لە چاالكییەكانی خۆ 
 ری بەغدا.  و و باكو  ری سامەڕاو وری نەینەوا لەگەڵ باشو و ك و باشو وری كەركو و باش

كاری تیرۆریستیی جۆراوجۆری   135ێكخراوە دەوروبەری  ڕ دا ئەم  ٢٠٢٠ئەوە لە    ،داعشیش بێت  بەپێی قسەكانی ئاژانسی ئەعامقی سەر بە
است دەكەنەوە(. تۆڕەكانی داعش یەك  ڕ یان پشت%٢4و  ئەو چاالكییانە هەیە ی%76نە فەرمییەكانی عێراق گومانیان لە ەداوە )الی ئەنجام

ردنەوەیان لەگەڵ خۆیان و گۆڕینی  كو ناوچەگەریانەی ناوچە سوننەكانە بۆ ئاشت وری خیڵەكیانەو ئەویش بەزاندنی سن ،ئامانجیان هەیە
 ی داعش.  یقەكەیان بۆ دۆستایەتڕ 

  لەكوێی پالنی نوێی ژیانەوە  ، و ناوچە كوردستانییەكان یان هێزی پێشمەرگە كاری ئێستای داعش هەیە  چ تەكنیكێكی نوێ لە  ئایندەناسی: 
 و گەڕانەوەی داعشدان؟ 

بەئامانجگرتنی هێزەكانی حەشدی عەشایەری و حەشدی ناوچەیی و هێزەكانی   ،ئامانجی مەفرەزە نوێیەكانی داعش هیشام ئەلهاشمی: 
لە خانەقین و جەلەوال   ەو پۆلیسی فیدراڵی و حەشدی شەعبییە. ئەوان كردەكانی تیرۆركردن بە چەكی قەناسیان ئەكتیڤ كردوو   پێشمەرگە 

ۆژە بچووكەكان یان ئەوانەی سەرقاڵی گواستنەوەی  ڕ وەن پەكان و شوانی مەڕومااڵت و خاتیار و و پارە وەردەگرن لە جو  و سەعدیە، سەرانە
  ، تر لەخۆ دەگرێت  ێكخراوە هەندێ شتیڕ با كار دەكەن. تەكنیكی نوێی ئەم  ۆژەكانی گەیاندن و ئینتەرنێت یان هیڵی كارەڕ پ  نەوتن یان لە

ركامنییە شیعەكان، بەمەش كاری تو گوندە كوردی و كاكەیی و  ۆكێت دژ بەڕ ستەی تایبەت بۆ هاوەن هاویشنت و وەك دروستكردنی دە
دەهێنن تا ناچاریان بكەن هاوكاریان بن   لی بە بۆمب چێرناو بەكارێمبۆ ت ۆ ئ  ،بازرگان و خاوەن سەرمایەكانیش  كوژی كەمرت دەكەنەوە. بۆخۆ 
بەپێی دانپێدانانی   ، پی  ت و خەڵكانی ڤی ئایفاندنی دیبلۆماڕ ەوەی شۆی میدیایی دروست بكەن بە  هەوڵی بەردەوامیشدان بۆ ئ  پارە و لە   بە

 كە دەستگیر كرابوون.   ٢٠٢٠ێكیان لە ڵكۆمە

رچەی  ریا كە دەو ، بارودۆخی سنوورەكان چۆنن بەتایبەت ئەوانەی بەری سو دااگەیاندنی سەركەوتن بەسەر داعش ڕ لەپاش  ئایندەناسی: 
 ؟  ٢٠14راق لە حوزەیرانی ێدزەكردنی داعش بوون بەرەو ع

هەوڵی   ،وریا كە هێزە عێراقییەكان و حەشدی شەعبی و حەشدی عەشایەری لێیەو ر لەگەڵ سو ناوچەكانی سنو  لە هیشام ئەلهاشمی: 
ات خەریكی ئێشكگرتنن، ئەوانە نە جێگەی خۆیان و زۆربەی ك ێرناون لەڕ خەڵكی ئەو ناوچانە دەرپە .ەدرێتدگێڕانەوەی هاوسەنگی 

ئارامی و ئاسایش ناكەن و هەر خەریكی   چونكە هەست بە  ، تایبەتی خۆیان بكەنەتوانن كاری دنە  ، گرنبئارامی وەر و ەتوانن پشوو د
گرنگرتین پەناگەن بۆ داعش   ، ەوەسەرجەم پێكهاتەكانی  ەگەزی لێیە بە ڕ ورەكان كە هێزی فرەو ڕەبیەكان. سن ور و لەو ئێشكگرتنن لەسەر سن

 و ماڵ و موڵكی خەڵكی ئەو ناوچانەیان داگیر كردووە. 

  ، اوە بوو ڕ رقاوی، سەرەتای ئەوە لە دوورگەی  ۆژگاری زەڕ عێراق لە    ان هەیە لەگەڵ سەرهەڵدانی ئەلقاعیدە لە یپێشینەی مێژوویرەكان  و سنو 
 ۆژئاوای هەڵبژارد بۆ ئەو ئەركە كە خۆی لە ڕ ی خۆی، بەغدادی بەخێرایی بادیەی ی كردە بارەگا"ەننوماڕ "پاشان ئەبو حەمزەی موهاجیرە 

  ی ی پێكهاتە جوگرافییەكانیان و جۆراوجۆرێتییسنوورەكان و ئاڵۆز یی جۆراوجۆر بوو. فراوانی یەگەزی سەربازڕ بنەڕەتدا پێگەی چەندین 
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و  خۆیان هەیە  رییەكان بیركردنەوەی تایبەت بەو خەڵكی ناوچە سنو  . ێكخراوە تیرۆریستەكانڕ ئامانجێكی سەرنجڕاكێشە بۆ  ،سامانەكانی 
 ۆژئاوا كە نەخشەی كێشاوە.  ڕ رەكانیش هێامیەكی سەرەكین بۆ زاڵبوون بەسەر سنوو 

ۆسەیەكی  ڕ رەكان هیچ كات بەرەنگاری پو سنو   .شارەكان  بەراورد بەو گوندانەی كە نزیكن لە  بە  ،رەكان بەرزنو سنو   ئاستەكانی توندوتیژی لە
ۆژئاوای عێراق  ڕ مەترسییەكانی داعش لە بادیەی    .شاموەكانی داعبۆ پاككردنەوەیان لە پاش  هاوشێوەی شارەكان  ،سەربازیی گشتگیر نەبوون

 و بەرەو ئاستی ترسناك بەرز دەبێتەوە.   ات و بیابانی ئەنبار هەر بەردەوامەڕ ری فوو و باكو 

ۆڵی ئەو جێگایانە ڕ ەك و پێگەیەك بۆ ژیانەوەی داعش،  گاكان دەكرێت وەك سەرچاوەیو و ئۆردو   ی خێوەتگایمەترس   زۆر باس لە  ئایندەناسی: 
ئایا جێگەی   ،غرێنب؟ یان ئەوانەی لەوێ تازە گەڕاونەتەوە بۆ شار و شارۆچكەكانی خۆیان  و ئەبو  چین كە هاوتای گرتووخانەی پێشووی بوكا

 مەترسی نین؟ 

جاریش باس لەوە دەكەن گەڕانەوەی داعش    ەوی دوورە، زۆروایە كۆتایی توندڕ   پێیان  ،ئەو خێزانانەی لەوێ گەڕاونەتەوە   هیشام ئەلهاشمی: 
وەك پانتاییەكانی نێوان حەشد و   ،ی تیایەیو كەلێنی ئەمن بەتایبەت لەو ناوچانەی درز ،جارەش گەڕانەوەكە بەنهێنی دەبێت  نزیكە و ئەم

رییەكان وەك ومتان هێشتا پەناگەی هێزە و جگە لەوەش گوندە سنو  . ێزە عێراقییەكانو ه هێزەكانی هاوپەیامنان یان پێشمەرگە
  و پەناگەیان دروست  و واڵتی جیاجیاوە هاتوون بۆ عێراق و سەربازگە ەگەزنامەڕ  1٠1بەشی زۆریان تەكفیرین و لە  كە ،چەكدارەكانن

 كردووە.  

 

  


