بنەما مێژویییەكانی پێكهاتنی داعش
کامرانمەتین 
وەرگێڕانبۆکوردی؛ئازادحاجیئاقایی

لێكدانەوهسەرەکییەکانسەبارەتبە«دەوڵەتیئیسهالمییشهاموعێهرا »(داعه )بههدووئاقهاریسهەرەكیداڕۆیشهتوون:
هێندێكیانالیەنگریلەزەقکردنەوەیئایدۆلۆویایفاندامێنتاڵیستییئیسهالمییانەیئەمگهرووپەدەکەنکەوەکپەڕگرتهرین 
دەربڕینههیرەتکههردنەوەیبەرهەمهههاتوویناوخۆیههانەیمههۆدێرنیتیڕۆوئههاواتەفسههیریدەكەن.ئەوانههیتههرداعهه وەک
ڕەنگدانە وەیێكیتایبەتلهئینکاریفۆرمێکینەتەوەیی-سێکیۆالردەبیننكهلههالیەنكۆلۆنیالیسهتەكانیڕۆوئهاواییبەسهەر
خەڵکانێکیچەندپارەبەالیەنیئەتنیکی-ئایینەەوەداسەپاوه.رشۆڤەیدواییئاماوەیەکهبۆڕێکەتننامەیسایکس-پیکۆ.
یەکەمجههۆریڕوونکههردنەوەبەتێگەیەکههیزاتخ هوازانە لەئیسههالموکۆمەڵگههائیسههالمییەکانەوەدەستنیشههانک هراوەکە
پێشهەکییەرۆوهەاڵتخوازییەکههانیبەئاسهانیدەکههرێبەتههاڵبکهرێتەوە.ئەمزاتخهوازییەکولتهورییەلەدووهەمجههۆریخۆیههدا
بەهۆیجەختکردنەوەلەسەرمیراتیکۆلۆنیالیزمیڕۆوئاوایییەوەبێهیزتربووە.بەاڵمبەگشهتیئەوسیاسهەتهکۆنکرێتهانەیکە
لهڕێگایئەوانەوهکۆلۆنیالیزمیڕۆوئاوایی،وپەیوەندییەنێونەتەویییەکانیدەرەنجامیلهناوچەكهه،ئەوقەیهرانەیئێسهتایان
پێههکهێنههاوەلەتەفسههیرورشۆڤەسههەرەکییەماتریاڵیسههتییەکانیسههەبارەتبەدەوڵەتههیئیسههالمیدابەباشههیلهههبەرچههاو
نەگیراون.
ئەمدهقههەوڵدانێکیزۆرسەرەتاییوکاڵیپێویستەبۆچارەسەركردنیئەملەبەرچاونەگرتنە.مننیشهاندەدەمكهه
بۆئە وەیلەدیاردەیدەوڵەتیئیسالمیباشهرتتهێبگەیهندەبهێوەکبەرهەمهیبەیەکگەیشهتنەوەی«قۆناغیهان»ەیسهێ
مسهێڕەوتههبهریتینلهه:کۆتهایییشهە ڕیسهاردوگهۆڕانینیهۆ-لیبەراڵییهانەیویهنگەی
ڕەوتیسەرەکیچاویلێبكەین.ئە 
نێ ونەتەوەیی،هەڵ وەشاندنە وەیدەوڵەتیعێرا بەسەرکردایەتییئەمەریکهاووەدیهارکەوتنیجیهاوازانەیبەههاریعەرەبهی
لهناوچەدا.کاریگەرییدیرۆکیئەمرەوتهانەکەئهاوێتەییەکهرتبهوونەگرێهدراویێكیچڕوپهڕوهۆكارییهانەیهەیههلەگەڵ
تایبەمتەندییەکانی ڕوخساربەندیی دەوڵەتیکۆلۆنیالیلەعێرا وسوریا-دا.
3همامۆستایزانکۆیساسێکس.ئەموتارەبەهەندێکئاڵوگۆڕەوەلەمگۆڤارەداباڵوکراوەتەوە:
journal of Global Faultlines, 9931,vol 9,No. 9
9. Most extreme
1. essentialist
9. peculiarities
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لێکهههدانەوەیئەمزەمیهههنەدیهههرۆکییەوشهههانۆیڕووداوەکهههاندەریدەخهههاكههههچهههۆنئەمکۆمەڵگایهههانەبەبنەمههها
ناوخۆیییەکانیههانەوەکەوتههوونەتەنههاوگێ هژاویبەربههاڵویرەوتههینههاونەتەوەییی'گەشههەینهها-هاوسههەنگوئههاوێتە' کەبههۆ
یەکەمججههارلەالیەنلیههۆنترۆتسههکی-یەوەلەپەیوەنههدیلەگەڵرووسههیایقەیسههەریوەکمەکههۆیەکیپارادۆکسههیکاللە
یەکەمشۆڕشیپرۆلیتەریبەچەمککرا.تیۆری'گەشەینها-هاوسهەنگوئهاوێتە'لەسهەرئەمبهڕوایەیەكههههاووینێتییدوو
الیەنەیچەنکۆمەڵگهها(ناهاوسههەنگی)هەردەمبەشههێكهلهههپێکهههاتەینههاوخۆیییتاكههانەیئەوکۆمەڵگایانههه(ئههاوێتە)و
پێچەوانەکەشههیهەرڕاسههتە.ئەمدۆخهههبوونناسههانەیەگشههتڕەوتەکههانیگەشهەیمێژویههیلهههنههاوخۆولەنێهوانواڵتههانو
كۆمەڵگاكاندەكابهڕەوتگەلێكیدووالیەنەوچەندهێڵی .ئەمبارودۆخههەمیشەیییەیڕەوتهیگشهتییگەشهەیمێژویهی
بێوچاندیاردەینوێیئاوێتەیییکۆمەاڵیەتیوسیاسییلێدەكەوێتەوهكههەركامیانتایبەمتەنهدییخۆیهانهەیههونهاكرێ
سیستێمیسۆڤیەتكهله ر ووسیادامەزراوترۆتسكیبۆرشوڤەكردنیچۆنیەتییپێكهاتنهمێهژویییەكەیچەمكهی«گەشهەی
ناهاوسەنگوئاوێته»یبۆدروستكردداع یادەوڵەتیئیسالمی منوونەیدیاردەیەکیلەمچەشنەیە.
***

چۆنیەتیوشێ وەیحهوكمڕانییبەریتانیهاوفەرەنسهابەسهەرمانهداتی ئێهرا وسه و وریا-لەدەسهپێکەوەزۆرتهرلەوێهر
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لەگەڵدیاردەكانیپێش ووویائەوانەیلهش وێنیجیاوازهات و ونهدیبهشهێ وەیەكیڕاسهتەوخۆهەڵبسهەنگێندرێن.هەر وەك

كاریگەرییگرینگیزۆریویۆپۆلێتیکیوکۆلۆنیالییئەمواڵتانهبۆبەریتانیهاوفەرانسهەدابه ووتهالەوێهرڕێسهاڕاشهکاوەکانی
دیههاریكردب ه وو.ویسههتیفەرمی هیکههۆمەڵەینەتەوەیەکگرتووەکههانلهههبەریتانیههاوفەرانسههائەوهب ه ووكهههبەردیبنههاغەی
بە ڕێوەبەرایەتیوبنەمایڕێکخراوەییبۆسەربەخۆیییتەواویعێرا وس و وریادامەزرێنن.بههزمهانیئەمڕۆیهیبەریتانیهاو
فەرانسالهالیهنكۆمەڵگهاینێهونەتەویییەوهبەرپرسهایەتییپهرۆوەیبینهاکردنیدەوڵەت-نەتە وەیمۆدێرنیهانلههعێهرا و
س و وریاپێدرابه وو.بەاڵمهەر وەكگهوتراسیاسهەتیبەریتانیهاوفەرانسهالەمد وومانداتههبههشهێ وەیەكیسهتڕاتێژیكلەوێهر
كاریگەرییبە روە وەندییەكانیویۆپۆلێتیکیوکۆلۆنیهالییئەمد ووواڵتەدابه ووونەكپێداویسهتییەكانیسهازكردنیدەوڵەت-
نەتە وەیمۆدێ رن.
ئەمسیاسەتهکردەیییەلەالیەنبەریتانیاوفەرانساهەڵگهریزنجیهرەکردەوەیەکهیپراگامتیهک-تاکتیکهاڵبهووکەدوبهه
ئامانجیسهازكردنیدەوڵەت-نەتە وەیمهۆدێرنبه وووبگهرههانهدەریدووبهارەبەرهەمهێنهانەوەوتەنهانەتبەهێزکردنهی-
فۆرمەکەسهیکراوەکانی دەسهەاڵتوپەیوەنهدییەکۆمەاڵیەتییەکهانینهامۆدێرنوشوناسهەکانیوێروبهاننەتە وەیهیبه وو.لە
ئاكامیئەمڕەوتەدائاڵوگۆڕهپێویستوبنچینەیییەكهانیکۆمەڵگهابهۆبەدیههاتنیدەسهەاڵتیدەولەتێکهیمهۆدێرنیدامەزراو

3. formation
9. Unevenand combined development
1. interactive and multilinear
9. mandatory
1. League of nations
1. personalised
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کهۆمەڵەینەتەوەیەکگرتووەکههان کەبەڕوالەتەوەئامهانبوهەڵسههوكەوتەكانیبەریتانیههاوفەرانسهایلەمد ووواڵتهههنوێیههه
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لەسەربنەمایچڕکردەنەوەیوەفایسەرەکییسیاسیها و واڵتییانبهۆ«نەتەوە»هەرلههسهەرەتاوهئیمكانیهانلهێسهتێندرا.
دەرەنجهامیئەوڕە وتههنهاونەتە وەییویكۆلۆنیالیهههئەوهبه ووكههناوەنهدودامەزرا وەكههانیفەرمهیو-بیروکراتهیدەوڵەتههی
مههۆدێرنڕیشهەیكههۆمەاڵیەتی-ئههاب و ورییخۆجێیییههاننەبه وووبهههشههێ وەیێكیمێكههانیكیوڕ و وبەرییانهههلهههكەمەڵگههایێكی
نامۆدێرنودواكەوتووكهبنەماكانیهەرواپەی وەندییەكانیپێ سەرمایەداریوشوناسەكانیغەیرینەتە وەییبهۆپەی وەنهد
بدرێن.ئەمهمنوونەیەکیکالسیکلەرەوتیبەرباڵوتری«گەشەینا-هاوسەنگوئهاوێتە»بهوو.جموجهو وڵەدوبەیەکەکهانی
ناوئەمپێکهاتەئاوێتهوتیکەاڵوەکۆمەاڵیەتییە،بنەماكانیگشتییڕەوتیگەشەیکهۆمەاڵیەتی-سیاسهییعێهرا وسه و وریای
لەوکاتەوەتاکووئێستابەدیهێناوەوگیانیوەبەرخستووە.
بۆمنوونەدەسەاڵتیناڕاستەوخۆیبەریتانیالەعێرا ،بەهێزبوونیبەرچهاویشهێخیهۆزەکهان،چینهیخهاوەنزەویو
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پیاوماق و واڵنیالدێییبەدواوەبووکەبەهۆیئەودەسەاڵتەبەرباڵووکاریگەرەیانبهوونەهۆکهاریبەهێزبهوونیبۆنهدەکانی
کۆمەلگاوشوناسیئەتنی-ئایینیپێکهاتەکانیهانكههڕاسهتەوخۆدوایەتیهیهەبه وولەگەڵپێكههاتنیشوناسهینەتە وەیهیكهه
ئامانجیڕەسمییسیستێمیمانداتب وو.
هاوکههات،ناوەنههدەجیاوازەکههانیدەوڵەتههیمههۆدێرنی بەمەبەسههتیسههاخڵەمکردنوزۆرکردنههیبەروەوەنههدییەکانیو
کاریگەرییبەریتانیاوکەمکردنەوەیتێچووەکانیئەمواڵتههدروسهتکهران.لەمڕووەوە،بەهێزتهریندامەزرا وەیدەوڵەتهی
نوێ،واتەسوپا،بهكەڵک وەرگرتنلههئەفسهەرانیپێشهوویئیمپراتۆریهایعوسهامنی-کەزۆربەیهانسه وننەبهوونوسهەربازە
نوێیەکانیعەرەبیسوننە-دامەزرا.سوپاتەنیاتائەوڕادەیەبەهێزکراکەبتوانێئەولەکهاریینهاوخۆبپهارێزێبەاڵمناتوانێهت
دەسههەاڵتیبەریتانیههات ووشههیمەترسههیبکههات.لەوێههر[دەسههەاڵتی]دەوڵەتێکههیتازەبەناوەنههدکراوداکەبەپێههیس هرتاتێژیی
«د و وبەرەكیسازكاتوحك و ومەتبكه»سازبب ووجیاوازییەكهانینێهوانشهیعهوسهوننهناوئهاخنیسیاسهییانپهێدراكهه
دڕدۆنگیونامۆیییسیاسییئەوانیلههیەكهرتیزۆرلە وەیكههلههدەورەیعوسهانییەكانداولەوێهردەسهەاڵتینانا وەنهدیی
ئەوانداهەلیانبۆزیادتركرد.
دوایسەربەخۆیی،سوپاوەکهێزێکیسیاسییکاریگەروزۆرڕێکخراوە لەمواڵتەداوەدیارکەوت.سوپاهەومهوونیی
سیاس هییکۆلۆنیههالیکۆنەپههارێزیدامەزراولەسههەربنەمههایچینەکههانوشههێخەکانیعەشههیرەتیوەکبەشههێکلەپههڕۆوەی
گەشەیخێرابەسەرکردایەتییدەوڵەتت و وشیمەترسیکرد.بەاڵمئەمپڕۆسەیەخهۆیهەڵگه ری«زاڵبه و ونیبێهەوموونیهای»
چینیێکیدەوڵەتیپێكهات وولهعەرەبیسوننەب ووكهدەسەاڵتیكەمینەیهیوتهاكڕەوانەیخهۆیبەسهەربهاقییدانیشهتوانی
غەیریعەرەبیسوننەدابەهێزتروچڕوپڕتركرد.
پڕۆسەیەکیهاوشێوەلەس ووریا-شبەڕێوەچوو؛لەدامەزراندنیسهوپایەکینهوێ،دەسهەاڵتدارانیفەرەنسهایک ۆلهۆنی
بەشههێوازێکینەگونجههاو لەنههاوکەمیههنە[ئایینییەکههان]وبەتههایبەتعەلەوییەکههاندەسههتیانکههردبەئەنههداموەرگرتن،ئەم
سرتاتیژیایەبەمانایدڵنیاکردنیگرێدراوییڕێژەیییسوپابەهێزەکانیفەرەنسهیوبەرتەسهککردنەوەیبنەمهایکهۆمەاڵیەتی
بەمەبەستیالوازکردنیتوانایییەکانیبووتاکوونەکاڕۆوێکبێتودەسەاڵتیفەڕەنسایکۆلۆنیاڵیتووشیمەترسهیببێهت.
3. Most organised
9. Dispropotiona….
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ئەممنووونەیە لەبەشداربوونینەگونجاویعەلەوییەکانلەناوچینیئەفسەرانیسوپاتەنهانەتتهاکوودوایسهەربەخۆییی
[سوریا]بەردەوامبوو،وەکئەوەیکەسوپا[تەنیا]ڕیگایەک[ب وو]بهۆجموجهو وڵیکهۆمەاڵیەتی-سیاسهییڕووەوسهەرەوە
دانراوبۆکەمینەئایینزاکانبووکەبەشێوازێکیدیرۆکییەوەپەراوێزخرابوون.
بااڵدەستییعەلەوییەکانلەسوپاینوێولێکنزیکبوونیڕێژەیییبااڵدەستییسیاسییان،کەدەرەنجامینزیکهیزۆریهان
بەالیەنیجوگرافییەوەبوو-ڕێگابەرەوهەندێکلێدوانلەسەردەسەاڵتیدرێژخایەنیعەلەوییەکهانلەسه و وریاوجیهڕی 
سیاسی-سەربازییانلەملمالنێوشەڕەکانیدواییدادەکاتەوە.دووبارەبەرهەمهێنهانەوەیدەسهەاڵتیکەمینەکهانلەعێهرا 
وس و وریابەشێوەیەکیکۆلۆنیالیپێهکههاتوهێهدیهێهدیخهۆیخزانهدەنهاوجیهاوازییئەتنهی-ئهایینییپێشهوولەنهاو
ملمالنێههیتههایفەگەرییتونههدوتیژودرێژخههایەنوهەرئەمەلەبەکارهێنههانیتونههدوتیژییسیسههتەماتیکوەکنیشههانەیەکی
شە ڕیناوخۆلەمواڵتانەدامژارێکیسەرەکییە.
رێنتەکانی نەوتلەعێرا وویۆ-پۆلێتیکلەس و وریادووبارەبەرهەمهێنانەوەی[سیستەمی]پارتی-دەوڵەتیهیبەعسهی
لەڕێگایزیادکردنیڕێژەیسەربەخۆیییئابوریهاسانکرد.بەاڵم[،لهههەمهانحاڵهدا]ئهابورییرێنهت[-هەر وەهها]ته وانیی
ناسهاندنیجۆرێههکلەدەوڵەتهیخۆشههگوزەرانی ئۆتۆریتهاریەن-یدەسههتەبەربکهاتکەلەئههاڵوگۆڕکردنیپێداویسههتییەکانی

فصلنامهي فرهنگي/ادبي /اجتماعي

تەواویدەسەاڵتیبەعسلەمو اڵتەداکاریگەربوو.ناسهینیئەمدۆخەپێشهینەیییەبهۆتێگەیشه لەفهۆرمیتایفەگەرییهانەی

کۆمەاڵیەتیئابوریلەسەررەزامەندییسیاسیکاریگەربوو.ئەمدەوڵەتەخۆشهگوزەرانەئۆتۆریرتیهانەبەئهاوێتەبوونلەگەڵ
یارمەتییچاالکهانەیهاننها-چاالکهانەلەخەڵکهانیدیهکە،واتەئەنهدامانیکۆمەڵگهاعەرەبەکهانیدیهکەیسهەربەئەتنیهکو
ئایینزاکانیتروەرگرێت.ئەمەبەتایبەتنیشاندەریحاڵەتیس و وریالەکاتیشەڕیسهاردە،واتەئەوکهاتەیحهافزئەسهەدلە
رێگههای[رازی]کردنههیج و وتیههارانودانیشههتوانهالدێیییەکههاندەسههتیدایەبااڵنسههکردنیچههین-یخههاوەنزەوی هیسههوننەو
بورووازییشارنشین.
لەدەرەوەیئەمجموجو وڵەدا،ئەوەکوردەکانبوونتوانهدنەوەیانلەنهاوناسهیۆناڵیزمیشهۆڤینیعەرەبئەسهتەمبه وو.
هەربۆیەشلەوێرسەرکوتیبەردەوامیکهۆمەاڵیەتی-سیاسهیدامهانەوەوپەراوێهزخهران.ئەمسیاسهەتەلەسهااڵنی3219لە
عێههرا گەیشههتەئاسههتیوین ۆسههایدولەسهه و وریا-شتێکەاڵویههیئاسیمیالسههیۆنیکیبەرەوپههێ چههووونکههۆڵیکردنلە
ها وواڵتیبوونیکوردەکانیگرتەوە.
داڕمانیئەمدەسهەاڵتەخۆشهگوزەرانەوئۆتۆریتارییهانەهۆکهاریسهەرەکییگهۆڕانیخێهرایکێشهەوملمالنێهیسیاسهی
لەسەردەوڵەتبۆناوشە ڕێکیکراوەیتاییفی بەههۆیزنجیهرەکۆمپلێکسهیکیهێزەکهانیهەرێمهیونهاونەتەوەییبهووو
هەرواشدەمینیتەوە.
لەس و وریا،کۆتهایییشهەڕیسهاردبنەماکهانیسهوودوەرگرتنلەڕێنتهیویهۆ-پهۆلێتیکییەکێتیهیسهۆڤیەتیبنەبهڕکهردو
3. pattern
9. resilience
1. rents
9. welfare-state

شماره 88و87

سیکۆالریزمیفۆرماڵیناسیۆناڵیزمیپان-عەرەبیلەعێرا وس و وریاڕێگایدایەپارتیبەعستاکووڕادەیەکهیجۆراوجهۆرلە
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س و وریایبۆوەرچەرخانبەرەوالیرۆوئهاواههاندا.لەنهاوهەوڵهدانەکانیتهردا،ئەمهەوڵهدانەنهاونەتەوەیییەڕێگهایبەرەو
ناساندنوبەجێکردنیئهابوورییەکیلیبەڕاڵهیخهۆشکهردکەزۆربەتونهدیخزمەتگهوزارییەگشهتییەکانیالوازکهردوبەرەو
فۆرمێکلەگەندەڵییهاوڕێیسەرمایەداریکردەوە،ئەمەشبووبەهۆکاریتەشهەنەکردنیقەیرانهیشهەرعییەتیدەوڵەتهی
س و وریا.
شەڕیدرێژخایەنیعێرا لەدویئێرانلەسااڵنی،3219کەلەالیەنئەمەریکاوزۆرێکلەواڵتهانیئە ور ووپهاپاڵپشهتیی
لێدەکرا،قەڵشتیپێشووینێوانشهیعەو-سهوننەیقه و وڵرتکهرد.داڕمهانییەکێتیهیسهۆڤیەتوئهابڵۆقەیگشهتییئهاب و وری
دوابەدوایسهههاڵی3223بەسهههەرکردایەتییئەمەریکهههالەدویعێهههرا بەبەردەوامکردنهههیدەسهههەاڵتیخۆشهههگوزەران-
ئۆتۆریتههاریەنیپههێ شههەڕوەکئامرازێههکبههۆسههوکناییهێنانیسیاسههیتوانسههتیدەسههە اڵتیبەعسههیبەربەسههتکههرد.

هی88و87
ژمار

اڵیهتی
کۆمه 

دهبی/
ئه 
رھهنگی /
یفه 


وهرزنامه


دەستێوەردانیعێرا لەساڵی9991بەسەرکردایەتییئەمەریکاوناساندنیپرۆگرامیق ووڵیبەکەرتهیتهایبەتکردنکۆتهاییی
پێهات،بەتەواویدەوڵەتیعێراقیلەکارخستولەمڕێگایەوەدەسەاڵتی سیاسیی سوننەیلەناوەوەکۆتایییپێهێنا.
دوەکردەوەیدەستپێکیعەرەبیسوننەبۆئەمپەراوێزخهرانەسیاسهیوئهابورییەڕاسهانەوەیەکیچەکهدارانەبهووکەبە
شههێوەکیڕوولەزیههادبوونبەتەواویکەوتەئامههانجگرتنیشههیعەکانوئەوانههیوەکیارمەتیههدەرانیهێههزەداگیرکەرەکههانبە
سەرکردایەتییئەمەریکابینی.سهرتاتێژیایدوە-شۆڕشهیئەمەریکهابریتهیبه وولەبنچهاوکردنیزۆروزەوەنهد،ئەشهکەنجەی
بەرباڵووسزادانیگشتی.هەروەهائەمەریکابەشێوەیەکیروولەزیهادبوونپشهتیبەمیلیشهیاشهیعەکانبەسهت،ئەمەش
بووبەهۆکاریزیادتربوونیشەڕیشیعەوسوننە.
ئەمزەمینەیەبەستێنێکیلە ڕادەبەربەپیهتوبەرەکەتبهۆسهەلەفییەتونهدئاو ۆکانیبەدیهێنها«.دەوڵەتهیئیسهالمیی
عێرا »()ISIوجێنشینەکەیISلەساڵی9991لەتێکەڵبوونەوەیهەومارێهکلەگرووپەکهانیگرێهدراویئەلقاعیهدەپێهک
هات.بەاڵمبەڕێوەچوونیهەڵبژاردنەکانیپەرڵەمانیوهیوایالنیکەمچەنبەشێکلەسوننەکانبهۆدووبهارەدابەشهبوونی
هێزلەبەروەوەندییئەوانبەهۆیسیاسەتییاسایی،پاڵپشتییبەرباڵویسوننەیعەرەبیلە ISIوەدرەنگخست.
بە اڵمتایفەگەرییبەرباڵویهێزەسەرەکییەکانیشیعەوبەتایبەتحک و ومەتیمهالیکیبەشهێوەیەکیڕوولەزیهادبوون
بەشههەکانیگەورەیلەعەرەبههیسههوننەبەرەوهەسههتانەوەیبەتههایفیکراویسههوننەهههاندا.دەسههتێوەردانەناوچەیییەکههان
بەهۆیدۆخیزۆرنالەباریپێشووزەقرتبوونەوە.ئێرانبەمەبەستیبەربەستکردنەوەیگەڕانەوەیسهوننەبۆنهاودەسهەاڵت
یارمەتییهێزەسوننەکانیداولەمپێناوەشهدابەزانایهانەکهاریکهرد.لەالیەکهیتهرەوەعەرەبسهتانیسهعوودیوهەنهدێک
دەوڵەتیتریعەرەبیلەترسیکهاریگەرییڕوولەزیهادبوونیئێهرانلەنهاوچەکە،پاڵپشهتییاندایەشۆڕشهیسهوننەکان.لەم
نههاوەداس هرتاتێژیای[نههاردنیهێههزیزۆرتههری] ئەمەریکههاو[دروسههتكردنی] میلیشههیای[شههۆراكانیهەسههتانەوهیههاهەمههان
«سهوه»]عەشیرەکانیسوننەیعەرەبلەدوایسهااڵنی9999-9991کهارێکیکهرد ISبکەوێهتەدواوە.ئەمەبهۆمهاوەیەکی
کەمیدوایبەرپابوونیبەهاریعەرەبیلەساڵی9939بەردەوامبوو.

3. Ascendency
9. Surge
1. Formation

بنەما مێژویییەكانی پێكهاتنی داعش 11 /

وینۆلۆویایخودیبەههاریعەرەبهیلەگەڵخهاڵیپێکگەیشهتنی -چەندڕەهەنهدیینهاونەتە وەییپێ وەنهدییچ ڕوپهڕی
پۆلینیهو

هەیه:ئەمانهبریتینله:هەڵ وەشاندنە وەیمهۆدیلیگەشهەیئهاب و وریبەسهەرکردایەتییدەوڵەتبههدەسهتشهە
لیلاڵیسم-لەرۆوهەاڵتیناڤینوباکووریئەفریقا،شەڕیدوەتیرۆریئەمەریکاوقەیرانیئهابوورییسهاڵی9991گرێهدراویی
هەیە.لەس ه و وریادوابەدوایئەوەیدەسههەاڵتیبەعههسبەشههێوازێکیسیسههتەماتیکلەدویخۆپیشههاندەرانیئاشههتیخواز
دەسههتیدایەتونههدوتیژی،ئەمشۆڕشههەبەخێرایههیبهه ووبهههشههەڕێکیچەکههدارانە.لێشههاویپاڵپشههتییرۆوئههاواو[هێههزە]
ناوچەیییەکانبۆتەشەنەپێکردنیدوایەتییگرووپەچەکدارەکانوپشتیوانییسرتاتێژییەکیئێرانو'حزبالهلە'لەدەسهەاڵتی
ئەسەدشەڕوپێکدادانیگەیاندەئاستیشەڕێکیتایفییهەمەالیەنهوئێجگارتوند .
دەوڵەتیئیسالمی ISکاتیکڕییەوەوقورسایییناوەندیچەکدارانیخۆیبەرەوسوریاگواستەوەونهاویخهۆیکهردە
داع هەرزووتووشهیپێکهدادانلەگەڵگهرووپەچەکهدارەکانیدیهکەیدوبەر[یسه و وریا]وەکجهبهەالنەهەواتەلقهی
سوریایییئەلقاعیدەبۆوەکەلەالیەنئەلقاعیدەوەنکۆڵیوسەرزەنشتدەکرا.
لەگەڵپاشەکشێیهێزەکهانیئەمەریکهالەعێهرا لەسهاڵی9939وهەنهدێکپاشەکشهێیسهەربازیلەسه و وریاISIS،
ئۆپەڕاسیۆنەکانیخۆیلەعێرا بەمەبەستیدابینکردنیڕێگایلۆجێستیکیبهۆبەرەیشهەڕیخهۆیلەسه و وریازیهادکهرد.

فصلنامهي فرهنگي/ادبي /اجتماعي

دەوڵەتیئیسالمییشاموعێرا .ئەمەشبەمەبەستینوانهدنەوەی پانتهایییەکیبەرفرەتهربهۆئۆپە راسهیۆنەکانیبهوو.بەاڵم

ئەمەلەخۆیههدابههووبەهۆکههاریگههرتنەوەیچەنشههاریوەکڕومههادیوفەل هو وجەلەدەسههپێکیسههاڵی.9939هاوکههات
ڕوونییهەندێکلەماددەسەرەکییەکانیدەستوورلەعێرا ،بهووبەهۆکهاریبەردەوامبه وونیپێکنەگەیشهتنیسیاسهیلەم
واڵتە.سهەرکوتکردنیبێبەزیییهانەیخۆپیشهاندەرانلەچەننهاوچەیعەرەبهیسهوننە،ئەویه دوابەدوایپێکههاتنیسهێهەم
حک و ومەتیمالیکیلەئەپریلیسالی،9939هەرچەشنەهیوایەکیبهۆدابەشهکردنیهێهزلەنێهوانشهیعە-سهوننەلەبهاربهرد.
ئەمەشوایکردبەشەبەرچاوەکهانیحەشهیمەتیعەرەبهیسهوننەکەبریتیبه و ونلەبەعسهییەکان،بەرەوالیداعەشبچهن؛
ئەمەشدوابەدوایهێرشەلەناکاوەکەیوو وەنی،9939گە ڕانەوەشارەکەیم ووس،ودەسبەسهەرداگرتنینهزیکەییەکبەش
لەسێبەشیخاکیعێراقیلێکەوتەوە؛ئاکامەکەشیدەرکردنیباڵوکراوەیدامەزرانیخەالفەتهیئیسهالمیبەڕێبەرایەتیهی
داعه بههوو.لەنههاوئەمچوارچێهوەیەدادەسههتێوەردانیئەمەریکههالەڕێگههایبۆمباردومهانیئاسههامنییدەوڵەتههیئیسههالمیلە
پاڵپشتیکردنیهێزەخۆجێیییەکهانیدویدەوڵەتهیئیسهالمیلەسهەرزەوی،شهەڕیدوەتالیبهانیئەمەریکهالەسهاڵی9993لە
ئەفغانستاندینێتەوەیاد.
وادێتەبەرچاولەومانگانەیدواییداج و وڵەی هێزەکانیدەوڵەتهیئیسهالمیبەشهێوازێکیبەرچهاوکەمبهۆتەوە.بەاڵم
تەنانەتبەلەبەرچاونەگرتنیچارەنووسیدەوڵەتیئیسهالمی ،عێهرا وسه و وریابەشهێوازێکیزۆربنەڕەتییهانەکەنەدەکهرا
پێشهیلههێبگیرێههتلەدۆخهیپێشه وویانداگۆڕانیههانبەسهەرداهههات.و[چارەنوسههی]داهاتووشهیان،ڕێههكوەکدامەزرانههی
3. Conjuncture
9. Full-fledged
1. Reflection
9. momentum

شماره 88و87

دوبەرایەتییزۆرینەیپارتەسیاسییەکانیعەرەبیسهوننە،تهایفەگەرییڕاشهکاوانەیحکه و ومەتیدەسهەاڵتداریشهیعەونها-
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سەرەتایییانلەوێركاردانە وەیسرتاتێژیكیدیالێکتیكیڕەهەندیگەشەینا-هاوسەنگوئاوێتەدەبێ.
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