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زۆر خۆشحاڵين لهم كۆڕبهنده گرنگه ئامادهين و سوپاسى
بهرێز زيد سباح تهلهقانى دهكهين و دهستخوشى له سهنتهرى
رافيدهين دهكهين بۆ رێكخستنى ئهو كۆبوونهوهيه بۆ باسكردنى
پرسى سهقامگيرى و ئاسايش له عێراق.
ماوهيهكى كورته كه توانيمان سهركهوتن بهسهر خهالفهتى
داعش رابگهينين و ههمومان خۆشحاڵ بووين به كۆتايى هاتنى
ئهو خهاڵفهته له عێراق ،بهاڵم ئهوه تهنها سهرتايه چونكه
چهندين تهحديى زۆر گرنگمان له پێش ماون له قۆناغى دواى
داعش به تايبهتى دهستبهر كردنى ئاسايش و سهقامگيرى و
خۆشگوزهرانى له تهواوى عێراق.
بهردهوامى توندڕهى و توندوتيژى و تيرۆر بووهته
دياريدهيهكى جيهانى و ههڕهشهيهكى جيدى لهسهر ئاشتى و
ئاسايش و سهقامگيرى و ههموو بهها مرۆيى و ئايينيهكان له
جيهان بهگشتى و له عێراق به تايبهتى.
پێش ئهوهى بير له ههنگاوهكانى بهرهنگاربوونهوهى تيرۆر
بكهينهوه ،ئهوا پێويسته له پاشخانى ژينگهى سياسى و
كۆمهاڵيهتى و ئابورى و ئايينى و فهرههنگى بكهينهوه كه
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تيرۆر تيايدا گهشه دهكات .ئهوهش ههنگاوى بنهڕهتيه بهرهو
بهرهنگاربوونهوهى تيرۆر و دهستهبهركردنى سهقامگيرى و
ئاسايش.
له دواى روخانى رژێمى پێشوو له ساڵى  ،2003سيستهمێكى
نوێى حكومڕانى له عێراق هاتهكايهوه بهو ئامانجهى كه ههموو
پێكهاتهكان تيايدا شهريك و هاوبهش و دهسهاڵتداربن له دواى
نزيكهى  80ساڵ له حكومى ديكتاتۆرى تاك حزب و تاك
سهركرده كه به زهبرى هێز حوكمى عێرقيان دهكرد و بوونه
مايهى نههامهتى و ماڵوێرانى و كوشتن و خاپوركردن بۆ
گهاڵنى عێراق و بۆ واڵتانى دراوسێ.
بهاڵم له دواى ساڵى  2003و دانانى دهستورێكى نوێ و
دامهزراندنى سيستهمى فيدڕاڵى ،بههۆى ئهو پاشخانه
خوێناوييه له عێراق ،هيچ له پێكهاتهكان متمانهى به ئهوهى
تر نهبوو و ههموواليهك ترسى له رابردوو و ئێستا و ئايينده
ههبوو له عێراق.
بۆيه له ههموو كابينهكانى حكومهتى عێراق ،ههڵهى زۆر كران
و نهتوانرا حوكمى ياسا سهروهر بكرێت و دووباره متمانه و
دڵنيايى دروست بكرێت له نێوان ههموو گهاڵنى عێراق و
دهستور بكرێته بنهماى حكومڕانى و هيواى هاواڵتيان بۆ
ژيانێكى باشتر و خۆشتر و داهاتوويهكى گهشتر بكرێته ڕاستى
له عێراق.
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ئهوهش بووه هۆى ئهوهى رۆژ به رۆژ كێشه سياسيهكان قوڵتر
ببنهوه و متمانه به تهواوى له نێوان پێكاتهكان نهمێنێت و
حكومڕانى عێراق بۆ تاكڕهوى سهر بكێشت و پێكهاتهكان
ههست به پهراوێزخستن بكهن و هاواڵتيان هيوايان نهمێن و
ههست به ئاسايش و دڵنيايى نهكهن.
دهرئهنجام ئهو كێشانه بوونه هۆى الوازبوونى حكومهت له
ههموو ئاساتهكاندا و سهرههڵدانى كێشهى ئابورى و
كۆمهاڵيهتى و ئايينى و باڵوبوونهوهى گهندهڵى و گروپى
چهكدار و گروپى كوشتن و گروپى تيرۆرستى لهسهرانسهرى
عێراق و نهبوونى خزمهتگوزارييهكان و ههلى كار و
خۆشگوزهرانى.
ههروهها ،دهستێوهردانى دهرهكى و ملمالنێى نێوان هێزه
دژبهرهكان له ئاستى ههرێمى و نێودهڵهتى و قۆزستنهوهى
رهوشى عێراق بۆ يهكاالكردنهوهى ملمالنێكانيان.
ئهوانه ههموو هۆكارى سهرهكى بوون بۆ دروست كردنى
ژينگهيهكى لهبار و گونجاو بۆ گهشهسهندنى گروپه
تيرۆرستيهكان له عێراق له ساڵى  2003وه تاكو ئێستا.
بههۆى الوازى دام و دهزگاكانى ئاسايش و حكومڕانى
لهسهرانسهرى عێراق ،تيرۆرستان توانيان ئهو بۆشاييه
بقۆزنهوه و عێراق بكهنه ژينگهيهكى لهبار بۆ بهرههمهێنانى
تيرۆر له رێگاى ناردنى چهكدارى مهشق پێكراوى خۆيان بۆ
دامهزراندنى بناغهيهكى پتهوى تيرۆر و شانهى تيرۆرستى له
ناو كۆمهڵگاى عێراقى،
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هاوكات لهبارى رهوشى كۆمهاڵيهتى و ئابورى و ئايينى رێگه
خۆشكهر بوو كه هاواڵتيان ههماههنگى و هاوكارى و پێشوازى
له تيرۆر بكهن و گروپه تيرۆرستيهكان له عێراق به تايبهتى
ناوچه سوونيهكان گهشه بكهن.
دهرئهنجام ،توندوتيژى و تيرۆر بووه مايهى كوژرانى سهدان
ههزار هاواڵتى مهدهنى و سهربازى و ههڵگيرسانى شهڕى
خوێناوى و كوشتنى خهڵكى بێ ديفاع و خاپوركردنى سيستهم
و ژێرخان و سهرخانى ئابورى له عێراق له ژێر پهردهى جيهاد
و لێكدانهوهى زۆر توندى ئايينى ئيسالم و ئايديۆلۆژياى
توندڕهوى.
ئاسايش و سهقامگيرى عێراق ڕاستهوخۆ كاريگهرى ههيه
لهسهر ئاسايش و سهقامگيرى واڵتانى درواسێى و تهواوى
رۆژههاڵتى ناوهڕاست .ههروهكو عێراق سنوورێكى فراوانى
ههيه لهگهڵ شهش واڵت و بوونى نزيكهى  38مليۆن كهس و
پهيوهندى ئايينى و كۆمهاڵيهتى و مهزهههبى و نهتهوهيى له
نێوان پێكهاتهكانى عێراق و واڵتانى دراوسێ و پهيوهندى
ئابورى و بازرگانى و چهندين دهروازهى سنوورى و نهوت و
گاز هتد.
بۆيه ئهگهر عێراق نهتوانێت سنوورهكانى بپارێزێت و ئاسايش
و سهقامگيرى له ناوخۆ دهستهبهر بكات ،ئهوا به دڵنياييهوه
كاريگهرى زۆر نهرێنى دهبێت لهسهر ئاسايش و سهقامگيرى
واڵتانى دراوسێ.
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له ساڵى  2003وه تاكو دروستبوونى داعش له ساڵى ،2014
رێكخراوه تيرۆرستيهكان له ژێر ناوى جياجيا ههموو
ههوڵێكيانداوه عێراق بكهنه مهيدانى چااڵكييهكانيان و تاكو
ئێستا سهركهوتووبوونه له دروستكردنى خانهى نووستوو و
دروستكردنى بناغهى رێكخراوهيى له ناو كۆمهڵگاى عێراقى.
داعش رێكخراوێكى عێراقيه چونكه زۆربهى سهركردهكانى و
ئهندامهكانى خهڵكى عێراقن.
سهرهڕاى سهركهوتنى سهربازى بهسهر داعشدا ،داعش و
گروپه توندڕهو و تيرۆرستييهكان بهردهوامن له داهێنانى رێگا
و تاكتيك و شێوازى نوێى باڵوكردنهوهى ئايديۆلۆژى
توندوتيژى و به ئامانج گرتنى گهنج و الوان بۆ ئهنجامدانى
كردهوهى تيرۆرستى له عێراق.
به تايبهتى سهركهوتووبوونه له بهكارهێنانى تهكنهلۆژياى
زانيارى و تۆڕه كۆمهاڵيهتيهكان بۆ دروستكردنى كاريگهرى
لهسهر كهسه الوازهكان و گهيشتن به هاواڵتيان له رێگاى
باڵوكردنهوهى پروپاگندهى وێنهيى و ڤيديۆى كردهوه
تيرۆرستيهكان.
له ماوهى چوار ساڵى شهڕى داعش ،به پاڵپشتى واڵتانى
هاوپهيمان توانيمان تهواوى خاكى كوردستان و عێراق له
دهستى تيرۆرستان رزگاربكهين و لهو پێناوهش گهورهترين
قوربانيماندا.
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بهاڵم تيرۆر كۆتايى نههاتووه و ههر بهردهوامه له زۆربهى
ناوچه ئازادكراوهكان ،رووبهرووبوونهوهى تيرۆر تهنها له
رێگهى سهربازى بهسه نيه .بهڵكو پێويسته شێوازى نوێ
بدۆزينهوه بۆ رێگهگرتن له باڵوبوونهوهى بيرى توندڕهوى و
تيرۆر ،بهتايبهتى پاراستنى گهنج و الوان و كهسه الوازهكان
له ههڵخهڵتاندن و فێڵ لێ كردن لهاليهن گروپه توندڕهوهكان.
ههروهها ژينگهى گهشهسهندنى تيرۆر بنبڕبكهين و وهكو
كێشهى سياسى و ئابورى و كۆمهاڵيهتى و توندڕهوى ئايينى و
تهكفير و جيهادى ئيسالمى هتد .دووباره هيوا بۆ تهواوى
هاواڵتيان دروست بكهين بۆ ژيانێكى خۆشتر و باشتر و
سهقامگير تر له عێراق.
دهستهبهركردنى ئاسايش و سهقامگيرى له تهواوى عێراق و
كۆتايى هێنان به تيرۆر ،ئهوا ههنگاوى جيدى و بوێر پێويسته
لهاليهن دهسهاڵتدارانى عێراق بۆ دروستكردنهوهى متمانه و
گێڕانهوهى دڵنيايى له نێوان ههموو پێكهاتهكان و
مسۆگهركردنى ژيانێكى شايسته و خۆشگوزرانى بۆ تهواوى
گهالنى عێراق ئهونيش برتين له:
 .1دهست كردن به پڕۆسهى ئاشتهوايى راستهقينه دوور له
چاوى تۆڵهكردنهوه له رێگاى پڕۆسهى دادوهرى سهربهخۆ
بۆ دادگايى كردنى ههموو ئهندامانى داعش و ئهوانهى
تاوانيان ئهنجامداوه له ريزهكانى داعش و له ريزى گروپه
چهكدارهكانى فهرمى و نافهرمى بهرامبهر هاواڵتيان و هێزه
چهكدارهكان لهسهرانسهرى عێراق و گێڕانهوهى مافى
ههموو ئهوانهى ستهميان لێكراوه و حهقيان خوراوه.
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 .2پێويسته ئهوه بزانين ،كه ئاسايش برتيه نيه له ههبوونى
مليۆنان چهكدار ،بهڵكو بريتيه له هێزێكى تۆكمهى
پڕۆفيشناڵ و سيستهم و پڕۆسه و تهكنهلۆژيا و تواناى
ههواڵگرى كه له چوارچێوهى ياسا كاربكات .بۆيه ئێستا كاتى
ئهوهيه كه چاكسازييهكى بنهڕهتى و نهوعى له دامهزراوه
سهربازى و ههواڵگرييهكان بكرێت و دووباره
دسپلينى سهربازى
رێكخستنهوهيان لهسهر بنهماى
پێشكهوتوو دوور له ئينتيماى سياسى و تائيفى و مهزهههبى
و نهتهوهيى بۆ ئهوهى ببنه جێگاى متمانهى ههموو
پێكهاتهكان و پارێزهرى تهواوى گهاڵنى عێراق بن.
 .3قهدهغهكردن و داماڵينى چهك له ههموو گروپه
چهكدارهكانى دهرهوهى سيستهمى بهرگرى و ئاسايش له
عێراق و نههێشتنى پارێزبهندى بۆ هيچ گروپێك له ههر
پێكهاتهو و ئايين و مهزههبێك بێت.
 .4پێويسته كاربكهين بۆ نههێشتنى بيرى توندڕهوى بهههموو
شێوازهكانى و گهنج و الوان هۆشيار بكهينهوه بۆ ئهوهى به
ئاسانى نهبنه نێچيرى توندڕهوهكان و نهتوانن كاريگهريان
لهسهر دروست بكهن و هانيان بدهن بۆ بيرى تهكفيرى و
رهتكردنهوه و توندوتيژى و تيرۆر.
ئهوهش هاوكارى و ههماههنگى گشت اليهنهكانى پێويسته
له ئاستى ناوخۆ و ههرێمى و نێودهوڵهتى وهكو دامهزراوه
حكومى و ناحكوميهكان و ناوهنده پهروهردهيى و ئايينيهكان
و كۆمهڵگاى مهدهنى و دهزگاكانى راگهياندن بۆ رێگهگرتن
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و بهرهنگاربوونهوهى توندڕهوى و تيرۆر به شێوهيهكى
كاريگهر.
 .5دابين كردنى تهكنهلۆژياى زانيارى پێشكهوتوو بۆ هێزهكانى
ئاسايشى ناوخۆ بۆ پشكنين و چاودێرى كردن و
بهدواداچوون له پێناو زياتر بههێزكردنى ئاسايش و پاراستن
و سهالمهتى بۆ تهواوى هاواڵتيان.
 .6پهرهپێدان و فراوان كردنى بهنديخانهكان به گوێرهى
ستاندارده نێودهوڵهتيهكان و دانانى بهرنامهى تايبهت بۆ
هۆشياركردنهوه و پهروهرده و رووبهرووبوونهوهى بيرى
توندڕهوى و تيرۆر.
 .7كردنهوهى خولى مهشق و ڕاهێنانى تايبهت به
كارمهندهكانى هێزهكانى ئاسايشى ناوخۆ و كارمهندانى
بهنديخانهكان و بنكهكان دهربارهى چۆنيهتى مامهڵكردن
لهگهڵ تيرۆر و رێگهگرتن له توندڕهوى و دووباره
گونجاندنهوهى گهنجهكان.
 .8دانان و جێ بهجێ كردنى بهرنامهى پهروهردهيى و
هۆشياركردنهوه و چاكسازى له نێوان بهندكراوهكان و
رێگهگرتن له باڵوبوونهوهى بيرى توندڕهوى و تيرۆر له
بهنديخانهكان.
 .9پهرهپێدانى رێنماييهكى تايبهت به دژه توندڕهوى بۆ
مامۆستا و وانهبێژ و وتاربێژهكان له ناوهندهكانى خوێندن و
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پهروهردهى ئايينى و كۆمهاڵيهتيهكان بۆ پاراستنى الو و
گهنجهكان له ئاشنا بوونيان به بيرى توندڕهوى.
 .10دروستكردنى دهرفهتى كار و خوێندن و خۆشگوزهرانى
و رهخساندنى سهكۆى رۆشنبيرى و پێگهياندنى پيشهيى و
هزرى بۆ گهنج و الوهكان تاكو پارێزراوبن له شهپۆڵهكانى
توندڕهوى و توندوتيژى.
پێويسته
 .11له ئاستى ههرێمى و نێودهوڵهتيش،
ههماههنگى و هاوكارى زياتر بكرێت و گرنگى زياتر به
بۆ
بدرێت
ههواڵگرى
تواناى
بههێزكردنى
رووبهرووبوونهوه و ئاشكراكردنى تيرۆرستان و كردهوهى
تيرۆرستى رێكخراو و رێگهگرتن له بڕينى سنوورى نێوان
واڵتان و گهشت كردن و پهيداكردنى سهرچاوهى دارايى هتد.
 .12گرنگيدان به پڕۆسهى ئاشتهوايى نشتيمانى و
هاوكاريكردنى ئاوارهكان و پڕۆسهى دووباره
ئاوهدانكردنهوه و نۆژهنكردنهوهى خزمهتگوزارييهكان له
ناوچه ئازادكراوهكان و هاوكاريكردنى ئاوارهكان بۆ ئهوهى
بتوانن له ماوهيهكى نزيكدا بگهڕێنهوه سهر ماڵهكانيان له
ناوچه ئازادكراوهكان.
 .13زيادكردنى هاوكارى و ههماههنگى له نێوان هێزهكانى
سوپاى عێراق و پێشمهرگه و دهزگاكانى ههواڵگرى و
دووباره دامهزراندنهوهى ميكانزمى ئاسايشى هاوبهش له
ناوچه كێشه لهسهرهكان له نێوان حكومهتى عێراق و
حكومهتى ههرێم بۆ دهستهبهركردنى ئاسايش و سهالمهتى و
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پاراستنى هاواڵتيان به ههموو پێكهاتهكان لهو ناوچانه و
رێگهگرتن له سهرههڵدانهوهى گروپه تيرۆرستيهكان.
له كۆتاييدا پێويسته ئهوه لهبهرچاو بگرين :ئێستا عێراق له
سهر دووڕيانێكه و پێويسته بژاردهى دروست ههڵبژێرين و
دهرس له رابردوو وهربگرين ،ئهگهر رێگاى ههڵهمان
گرتهبهر ،ئهوا بهدڵنياييهوه عێراق رووبهرووى نههامهتى و
ماڵوێرانى زياتر دهبێتهوه .بهاڵم ئهگهر رێگا دروستهكهمان
ههڵبژارد ،ئهوا دهتوانين به يهكهوه واڵتێكى سهقامگير و
خۆشگوزهران و ئاشتى خواز و تهبا دروست بكهين كه ههموو
هاواڵتيانى عێراق له ژێر سايهيهدا ههست به ئارامى و
دڵخۆشى بكهن و ببێته نمونه و ههموواليهك شانازى به عێراق
بكهن.
زۆر سوپاس بۆ ئهو دهرفهته و بۆ گوێگرتنتان. . .
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