
เปิดปูมไอเอสไอแอล นักรบสุดโต่งเขย่าอิรัก 

         11 ปีหลงัจากสหรัฐอเมริกาน าทพัพนัธมิตรบกุอิรักโคน่ประธานาธิบดีซดัดมั ฮสุเซน ด้วยข้อหาลวง

โลกวา่มีอิรักครอบครองอาวธุท าลายล้างสงู  จมปลกักบัสงคราม 8 ปี (2546-2554 ) สญูเสียทหาร

เกือบ 4,500 นายและงบประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ก่อนถอนทพัออกทัง้หมดเม่ือสามปีท่ีแล้ว ใน

วนันี ้ไฟสงครามในอิรักกลบัลกุโชนอีกครัง้หนึง่ หาใชแ่สงสนัตภิาพเรืองรองดงัท่ีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ 

ดบัเบลิย ูบชุ เคยประกาศไว้ไม ่เม่ือกองก าลงักลุม่ใหมม่าแรงแซงอลัไกดาท่ีมีช่ือวา่ รัฐอิสลามแหง่อิรัก

และเลแวนต์ บกุยดึและปกครองเมืองใหญ่อยา่งโมซุล เมืองใหญ่อนัดบัสอง ทางภาคเหนือเม่ือวนัองัคารท่ี

ผา่นมา โดยท่ีกองก าลงัความมัน่คงอิรักท่ีสหรัฐฯได้ทุม่เงินหลายพนัล้านดอลลาร์ไป อาวธุและฝึกอบรม 

กลบัถอดใจวางอาวธุ ถอดเคร่ืองแบบและหลบหนีง่ายดาย ทิง้ไว้เบือ้งหลงัคืออาวธุมากมายท่ีเวลานีต้กอยู่

ในมือกบฎเรียบร้อยแล้ว และประชาชนหลายแสนต้องหลบหนีออกไปจากเมือง  

                         หลายคนท่ีไมไ่ด้ตามขา่วอิรักมานานอาจไมท่ราบวา่ ก่อนมาถึงโมซุล กองก าลงักลุม่นี ้

ท่ีมีช่ือยอ่ภาษาองักฤษ ISIL หรือ ISIS ( S  ตวัหลงั มาจากค าภาษาอาหรับ al-Sham หรือ เลแวนต์ 

บริเวณกว้างใหญ่ในเอเชียตะวนัตกทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดเิตอร์เรเนียน รวมซีเรียในปัจจบุนั ) ได้ยึด

เมืองฟัลลจูาห์ เมืองใหญ่อนัดบัเจ็ดทางตะวนัตกของอิรัก ท่ีเคยเป็นสมรภมูิเดือดหลงัโคน่ระบอบซดัดมั ฮุ

สเซนมาตัง้แตต้่นปีนี ้เร่ือยมายงัเมืองน้อยใหญ่ทางเหนือและตะวนัตก นอกจากนีย้งัควบคมุพืน้ท่ีไมน้่อย

ทางตอนเหนือของซีเรียอีกด้วย   

                         แนน่อนวา่พวกเขาไมห่ยดุเพียงแคนี่ ้เพราะมีเป้าหมายใหญ่คือ การตัง้รัฐอิสลามใน

ดนิแดนคาบเก่ียวระหว่างอิรักกบัซีเรียตามช่ือของกลุม่ โดยสบช่องจากสถานการณ์ความไมพ่อใจของชาว

มสุลิมสหุน่ีซึง่เป็นชนสว่นน้อยของ อิรัก ตอ่วิธีปกครองและเลือกปฏิบตัจิากรัฐบาลอิรักภายใต้

นายกรัฐมนตรี นรีู อลั มาลิคี ซึง่เป็นชีอะต์ กบัสงครามกลางเมืองซีเรียท่ีเนือ้ในยงัเป็นความแตกแยกทาง

นิกายนอกจากความ ต้องการโคน่ระบอบบาชาร์ อลั อสัซาด   

         ไอเอสไอแอล มีก าลงัมากแคไ่หนไมมี่ค าตอบแนช่ดั สว่นใหญ่ประเมินจ านวนท่ี 7-8 พนั แตก่ลบั

ประสบความส าเร็จในแง่การทหารอยา่งนา่ตกตะลงึ นบัจากยึดเมืองรัคกา ทางเหนือของซีเรียเม่ือมีนาคมปี

ท่ีแล้ว ก่อนขยายพืน้ท่ียึดครองในอิรัก  

  



                         กลุม่บริษัทท่ีปรึกษาในนิวยอร์ค ซูฟาน กรุ๊ป ประเมินวา่ มีนกัรบจากตา่งชาติถึง 1.2 

หม่ืนคนท่ีเดนิทางไปร่วมรบซีเรีย และจ านวนนี ้3,000 คนไปจากตะวนัตก และราว 80 %  เลือกรบกบั

ไอเอสไอแอลท่ีมีแรงดดึดดูมากกวา่กบฎกลุม่อ่ืน เพราะเป้าหมายไกลกวา่การโคน่ระบอบอสัซาด คือการตัง้

รัฐอิสลามอนัยิ่งใหญ่  

                         ไอเอสไอแอลพยายามดงึมสุลิมท่ีมิใชอ่าหรับ ผา่นการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ทัง้จาก

การออกนิตยสารภาษาองักฤษสองฉบบัเม่ือเร็วๆนี ้และปลอ่ยวิดีโอเป็นภาษาองักฤษ หรือท าซบัไทเทิล

ภาษาองักฤษ  ดงึนกัรบจากองักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และแคบคอเคซสัไปร่วมรบได้  

                         พลงัและเสนห์่ของไอเอสไอแอลมาจากตวัผู้น าอยา่งอาบ ูบาคร์ อลั บกัห์ดาดี ผู้น า

กลุม่ฯ ผู้บญัชาการและวางเชิงยทุธในสนามรบ โดนใจนกัรบรุ่นใหมม่ากกว่า นายไอย์มาน  อลั ซาวาฮิรี 

ผู้น าอลัไกดาวยัชรา ท่ีในชว่ง 10 ปีมานี ้กบดานในชายแดนอฟักานิสถาน-ปากีสถาน ไมไ่ด้ท าอะไรมากไป

กวา่ออกแถลงการณ์ไมก่ี่ฉบบักบัวิดีโอไมก่ี่คลิป ในขณะท่ีกองก าลงัของบกัห์ดาดี ยดึเมืองแล้วเมืองเลา่ใน

ซีเรีย  

                         ปฏิบตัการกล้าบ้าบิน่ท่ีเดินคูไ่ปกบัพีอาร์อยา่งฉลาด ท าให้ไอเอสไอแอลทรงอิทธิพล

แท้จริงในประชาคมญีฮดัทัว่โลกในเวลานี ้          

                         วา่กนัว่านบัจากอสุมา บนิ ลาเดน็ ผู้น าอลัไกดาผู้ลว่งลบัแล้ว ยงัไมมี่เคยมีใครได้รับ

การยอมรับนบัถือในหมูน่กัรบสหุน่ีเทา่กบับกัห์ดาดี 

                         บนิลาเดน็มาจากครอบครัวร ่ารวยมีสมบตัเิก่าหนนุน า แตบ่กัห์ดาดี เร่ิมจากศนูย์ จาก

คนสามญัธรรมดาทางเหนืออิรัก จนมาเป็นผู้น ากลุม่ท่ีนา่เกรงขามของกองทพัในตะวนัออกกลางมากท่ีสดุ

เวลานีก็้ วา่ได้  

                         ชีวิตวยัเดก็ของคนผู้ นีไ้มป่รากฎชดั แตข้่อมลูตามเวบไซต์สนบัสนนุ ระบวุ่า เกิดใน

ครอบครัวเคร่งศาสนาในเมืองซามาร์รา ทางเหนือของแบกแดด เม่ือปี 2514 ศกึษาประวิตศาสตร์อิสลาม 

และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัแบกแดด ปลายคริสต์ทศวรรษท่ี 1990  

  



                         ในชว่งท่ีสหรัฐฯบกุอิรักในปี 2546 เช่ือกนัว่า บกัห์ดาดีมีต าแหนง่ทางศาสนานิกาย

สหุน่ีในเวลานัน้ 

                         ความโกรธแค้นท่ีถกูรุกราน  ได้เข้าร่วมจบัอาวธุตอ่สู้  ร่วมรบในจงัหวดัอนับาร์ของอิรัก 

ฐานท่ีมัน่ของกองก าลงัทอว์ฮิดและญีฮดั น าโดยนายอาบ ูมซูาบ อลั ซาร์คาวี ท่ีตอ่มา เปล่ียนช่ือเป็น

กลุม่อลัไกดาในอิรัก   

                         แตสู่้ ได้ไมน่าน ก็ถกูกองก าลงัสหรัฐฯจบัตวัได้ในปี 2549 และกกัขงัในคา่ยบคุคา 

เรือนจ าหลกัในอิรักท่ีสหรัฐฯดแูล หลงัจากปิดคกุอาบกูราอิบ ท่ีมีเหตฉุาวโฉ่ทรมานนกัโทษ และท่ีน่ีเองท่ี

นกัวิเคราะห์โดยมากเช่ือวา่ เป็นสถานท่ีท่ีสง่บกัห์ดาดีเข้าไปเก่ียวข้องกบันกัรบอลัไกดาอยา่งลกึซึง้มาก ขึน้  

                         เป็นค าถามวา่เหตใุดนกัการศาสนาจากเมืองซามาร์รา จงึกลายเป็นนกัรบดดุนัและ

สดุโตง่ท่ีสดุในตะวนัออกกลาง พร้อมตดัสมัพนัธ์กบัอ านาจเก่าอย่างอลัไกดา และประกาศตัง้ตนเป็นกอง

ก าลงัใหม ่ 

                         นอกจากร่วมสงครามซีเรียเม่ือ 2556 แล้ว ไมมี่หลกัฐานวา่บกัห์ดาดี เคยไปสู้รบใน

ตา่งแดนเหมือนกบัพ่ีน้องของเขาในกองก าลงั อีกทัง้ในเวลาท่ีถกูกองก าลงัสหรัฐฯจบัตวัได้ ก็ไมถื่อเป็นการ

จบันกัรบคนส าคญั นา่จะเป็นหลายๆเหตกุารณ์รวมกนั ท่ีท าให้เขาเป็นบกัห์ดาดีในปัจจบุนั         

                         หลงัได้รับการปลอ่ยตวั ได้เข้าร่วมและตอ่สู้กบักองก าลงัรัฐอิสลามแหง่อิรัก ท่ีรู้จกัใน

ช่ือวา่ ไอเอสไอ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีสืบทอดตอ่จากอลัไกดาในอิรัก และตอ่มากลายเป็นกองก าลงัหลกัของอิรักสุ

หน่ี ท่ีมุง่โจมตีทหารสหรัฐฯ และศตัรูตา่งนิกายด้วยระเบิดพลีชีพ ลกัพาตวัและฆาตกรรม   

                         ระหวา่งนัน้ ไอเอสไอถกูอลัไกดาต าหนิเร่ืองความโหดและการสงัหารคนไมเ่ลือกไม่

เว้นแม้แต ่มสุลิมสหุน่ี ถือวา่ทรยศศาสนา 

                         บกัห์ดาดีก้าวขึน้ต าแหนง่สงูๆอยา่งรวดเร็ว ในคณะกรรมการบริหารขององค์กร ก่อน

ขึน้เป็นผู้น าอย่างเป็นทางการเม่ือปี 2553 หลงัจากท่ีนายอาบ ูโอมาร์ อลั บกัห์ดาดี ถกูกองก าลงัอิรักและ

สหรัฐฯสงัหาร  

  



                         เม่ือสงครามซีเรียปะท ุบกัห์ดาดีเห็นเป็นโอกาสท่ีจะท าความฝันให้เป็นจริง จงึสง่นาย

อาบ ูโมฮมัเหม็ด อลั จลูานี รองหวัหน้าไอเอสไอ ไปก่อตัง้กองก าลงั"อลั นซูรา ฟรอนต์" และสู้กบัรัฐบาล

ประธานาธิบดีบาชาร์ อลั อสัซาด แตต่อ่มา บกัห์ดาดีต้องการมีอิทธิพลเหนืออลั นซูรา ท่ีเร่ิมมีแนวคิด

ตา่งกนั จงึขยายปฏิบตัิการของไอเอสไอ เข้าไปในซีเรียโดยตรง และเพิ่มค าวา่ เลแวนต์ ลงไปในช่ือของกลุม่

ด้วย   โดยไมน่ าพาค าเตือนของนายไอย์มาน อลั ซาวาฮิรี ผู้น าอลัไกดา ท่ีต้องการให้ไอเอสไอรบอยูใ่นอิรัก

เทา่นัน้ แตบ่กัห์ดาดีท้าทายและประณามผู้น าอลัไกดาอย่างเปิดเผยวา่ อลัไกดาไมไ่ด้ยึดมัน่กบัญีฮดัอีก

ตอ่ไป จงึต้องเดนิคนละเส้นทาง  

  

                         ไอเอสไอแอลแสดงให้เห็นถึงความเดด็ขาดและโหดเหีย้มในพืน้ท่ีใต้การยึดครองใน 

ซีเรีย อย่างอเล็ปโปและเมืองรัคกา ทางตะวนัออก โดยตีความศาสนาและบงัคบัใช้กฎหมายอิสลาม

เคร่งครัด จากวิดีโอเผยแพร่บนเวบไซต์ แสดงให้เห็นขโมยถกูลงโทษด้วยการตดัมือ ผู้ใดไมล่ะหมาดจะถกู

โบยในท่ีสาธารณะ  สัง่ตรึงกางเขนชายคนหนึง่ท่ีถกูกลา่วหาฆาตกรรม และสัง่ประหารด้วยการตดัศีรษะ   

                         ความโหดและสดุโตง่ของไอเอสไอแอล เกินกวา่ท่ีกลุม่อลันซูราจะรับได้ รวมถึงอลัไก

ดา ท่ีสดุ ความขดัแย้งทางอดุมการณ์และยทุธศาสตร์น าไปสูก่ารตอ่สู้กนัเองในซีเรีย               

                         นกัวิเคราะห์ท่ีติดตามการขยายตวัของไอเอสไอแอลสว่นใหญ่ให้ความเห็นวา่ การ

ผงาดขึน้มาของไอเอสไอแอลในหลายปีม้านี ้เพราะการก่อร่างวางแผนของบกัห์ดาดี ท่ีน าเสนอตนเองเป็น

ผู้น าญีฮดัโดดเดน่กวา่ใครในศตวรรษท่ี 21 และแนน่อน คือการตัง้ตนเป็นคูแ่ขง่ของนายซาวาฮิรี

ด้วย                      

                         ส าหรับสมาชิกไอเอสไอแอลสายยโุรป บกัห์ดาดีคือตวัแทนในการสานตอ่อดุมการณ์ท่ี

บนิลาเดนริเร่ิมไว้ และซาวาฮิรีล้มเหลวในสานตอ่  และการรุกคืบในอิรักยิ่งเสริมสถานภาพนีแ้ข็งแรงขึน้อีก

ในสายตาของผู้ศรัทธา และในพืน้ท่ี ก็แข็งแกร่งขึน้จริงในแง่เงินทนุท่ีมีรายงานขา่ววา่ได้ ปล้นจากธนาคาร

หลายแหง่ทางเหนืออิรัก 425 ล้านดอลลาร์ กบัอาวธุอีกมากมายในฐานทพั หลงัทหารอิรักพากนัหลบหนี 

ซึง่นัน่ก็อาจจะหมายถึงขีดความสามารถของไอเอสไอแอลในการท าศกึกบักองก าลงั ศตัรูในซีเรียตอ่ไป

ด้วย   



  

  

 


