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دەستپێك :
هەبوونا ریکخراوێن توندڕەو ل جیهانێ دیاردەکا روتینی بوویە ل سەردەمێ مە  ،پتریا
رێکخراوێن توندڕەو ب تەفسیر کرنا شاش یا ئایەتێن قورئانێ ب هەر کەسێ لگەل بوچوونێن
وان نەبیت ب ساناهی ژ ناڤ دبەت و رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شام بو مە
رێکخراوەکا نوی یە بەلێ پتر ژ دەهـ سالە کار تێدا دهێتە کرن ،د ڤێ راپورتێ زانیاریێن
دەستپێكی دەربارەی پەیدابوون و ئەگەرێن پەیدابوونا ڤێ رێکخراوێ هاتینە باس کرن.

نابیت ب هیچ ڕەنگەکی زانیاری ،وێنە و بابەت بهێنە وەرگرتن  ،بەالڤە کرن یان وەشاندن د
الپەرێن ئنترنێتێ دا یان هەر جورە وەشانەکێ بێی رەزامەندیا کوردیپیدیا.
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هەوڵدانەك بو پێناسە کرنێ دەولەتا ئیسالمی
دەولەت د گوتنا روژانە دا دهێتە بکار ئینان بو جهەکی جوگرافیێ سیاسی کو نەتەوێن جودا جودا
تێدا دژین ،بەلێ د بنەرەت دا پەیڤا "دولة" پەیڤەکا عەرەبی یە و کەڤنترین ژێدەر دەربارەی ڤێ
پەیڤێ ئاتابەك الحقائق ە دیار دکەت پەیڤا دولة ڕامانا بەخت یان دەسەالت ددەت ،ب هەمان شێوە
پەیڤا پولیس یا گریکیا کەڤنار دا ڕامانا باژێر ددەت.
تێگەهێ دەولەتا ئیسالمێ هەرچەندە د سەردەمێ گەشەکرنا ئیسالمێ نەهاتیە بکار ئینان بەلێ
سیستەمێ کارگێریا دەولەتا ئیسالمێ ل سەدساال حەفتێ زاینێ ( ٢٦٦زاینی) سیستەمێ
سەروكایەتی بی و دەولەتەکا ئێکگرتی بی و پشتی وەفاتا پێغەمبەری سیستەمێ (خیالفەت) هاتیە
پەیرەو کرن و دگوتنە سەرکردێ دەولەتا ئیسالمێ خەلیفە ئانکو جهگر.
لگەل پەیدا بوونا کێشێن سیاسی د ناڤ موسلمانان دا دەولەتا ئیسالمێ ب شەهید کرنا عەلی خەتاب
ب دویماهی هات و ل جهێ خەلیفەی ئەوێ ب ئەنجومەنێ راوێژکاریێ (شوری) دهاتی دەست
نیشانکرن سیستەمێ سلتانیێ هاتە پەیرەو کرن و دەسەالت ژ بابی بو کوری دما و خودان
دەسەالتەکا بێ سنور بوو.

دەولەتا ئیسالمێ د سەردەمێ ڕویدانێن ناڤخویی دا

دەولەتا ئیسالمێ ب ڤەگرتنا مەککەهێ دەست پێ کر و ب شەهید بوونا سەرکردێ موسلمانا عەلی
خەتاب هاتە هەلوەشاندن .
دهێتە گوتن د قورئانێ دا چ ئایەت نینن پەیوەندیدار بن ب دیار کرنا دەسەالتەك سیاسی ڤە بەروڤاژی
ڤێ گوتارێ د پەرتوکا پیروز یا موسلمانان دا ب ئاشکرایی باس ژ سیستەمێ دەسەالتێ هاتیە کرن
(مائدة  )٤٤و هاتیە دیار کرن کو ژ بلی یاسایێن ئیسالمێ دیار کرین ب هیچ رەنگەکی یاسایەك دی
ناهێتە پەیرەو کرن .
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ئیسالم ،تیرور و ڕادیکالیزم

پەیڤا ئیسالم ژ پەیڤا سلم یا عەرەبی
هاتیە و ڕامانا دەستەبەربوونێ (تسلیم)
ددەت و دیسان ڕامانا ئاشتی یە ژی،
هەروەسا پەیڤا شالوم ָׁשלוֹם ژی د زمانێ
عیبەری یا ئسرائیلێ و سەفەرادی دا
پەیڤا ئاشتیێ ددەت  ،بەلێ پەیڤا ئیسالمێ
هاتیە د ناڤ زمانێ کوردی و فارسیێ دا ژ
پەیڤا عەرەبی إسالم و دبێژنە پێگر و
الیەنگرێن ڤی دینی موسلمان .

تیرور د ئەسل دا پەیڤەکا التینی یە و ڕامانا ترسا مەزن ددەت  ،بو هەر کریارەکا بەالڤە کرنا ترسێ و
کوشتنێ دبێژنێ تیرور و کەسێ تیرورێ دکەت تیروریستە ،د سەردەمێ مودێرن دا پتریا کارێن
تیرورستی ژ الیێ رێکخراوێن تیروری ڤە دهێنە ئەنجامدان.
ڕادیکالیزم ئانکو دەمارگیری ،توندڕەوی و ڕهـ و ریشال ،فوندامێنتال و تاکڕەوی ،بارا پتر ئەڤ زاراڤە
دهێتە بکار ئینان بو وان بوچوونێن توند ل سەر هزرەکێ یان ئایدولوژیەکێ ئەڤجا سیاسی بیت یان
جڤاکی یان ژی دینی ،الیەنگرێن ڕادیکالیزمێ هەوڵ ددەن سیستەمێ د ئارا دا ژناڤ ببەن و ل جهێ وێ
ئایدولوژیا خوە ب سەپینن رێکخراوێن تیرورستیێن ب ناڤێ دینی کار دکەن ڕادیکالن.
ئیسالم وەك دینەك ئاسمانیێ دویماهیێ د سەردەمەك وەسا دا دیار بوو هەمی بنەمایێن مروڤایەتیێ
پێشیل کری بوون ،دەسەالتا سیاسی و جڤاکی د دەستێ دەولەمەندان دا بوو ،بتنێ دوو چینێن جڤاکی
هەبوون دەولەمەند و هەژار ،دەسەالتا خێزانێ د دەستێن زەالمی دا بوون و ژن ب مروڤ نەدهاتە
هژمارتن و بن ئاخکرنا رەگەزێ مێ ژ ڕەوشتێ سەربلندیێ بوو ،بەلێ د هەمان دەم دا پەرستن بو
هژمارەکا پوتان دهاتە کرن و ناڤێن وانا یێن رەگەزێ مێ بوون.
سەردەمێ ب سەردەمێ نەزانینێ (جاهلیە) دهاتی ناڤکرن تاکە دەسەالت هژمارەکا کەسان بوو و ب
تەمامی خودان دەسەالت و کاریگەر بوون ل سەر جڤاکێ عەرەب ،نەبوونا پەیوەندیێن عەرەبان لگەل
جیهانا دەرڤە یا وی دەمی وەك ئیمپاراتوریێن بیزەنسی و ساسانی کاریگەریا خوە هەبوو ل سەر وانا
کو چ پێزانین نەبن ل سەر ژیانێ.
لگەل هاتنا ئیسالمێ بو ناڤ جڤاکێ عەرەبی و بەالڤە کرنا وێ ژ الیێ پێغەمبەری ڤە بو دەمێ چەند
سالەکا ،ل دەستپێكێ ژ الیێ کەس و کارێن وی ڤە دژایەتی بو هاتە کرن و بتنێ هژمارەکا کێم الیەنگر
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هەبوون ،ل دویڤدا لگەل بەالڤە بوونا ئیسالمێ و تێکەلیا کەلتورێن جودا جودا لگەل ئیسالمێ بوو
ئەگەرێ هندێ بوچوونێن ئیسالمێ و بوچوونێن وان دەربارەی ژیانێ تێکەلی ئێك ببن ،تایبەت
کەلتورێ ئیرانی ،ژ بەر کو مللەتێ ئیرانێ مللەتەك بوو ب کویراتی د ناڤ بابەتان دا دچوون و حەزەکا
زێدە بو شروڤەکرنا بابەتان هەبوون جوداهیەك مەزن هەبوون لگەل موسلمانێن عەرەب  ،نموونە بو
ڤێ چەندێ ئێکەم تەفسیرا قورئانێ کو تەفسیرا سورەتا الفاتحة بوو ژ الیێ سەلمانێ فارسی ڤە هاتیە
کرن بو فارسا ،دیسان دیاردا هاتنا کەسەکی ب ناڤێ محمد مهدی هەر ژ بوچوونێن ئیرانیا دەرکەفتیە و
بوچوونا زەردەشتیێ هەر دەم د ناڤ مللەتێن ئیرانی دا مایە.
دیاردا پەیدا بوونا زاراڤێ تیرورا ئیسالمی زاراڤەك نوی یە و لگەل ڕویدانا ١١ی ئەیلولێ پتر
بەربەالڤ بوویە ،هەرچەندە پەرتوکا پیروزا موسلمانا کوشتنا بێ ماف ب نە ڕەوا دایە زانین بەلێ
لگەل ڤێ چەندێ شروڤەکرنا شاش یا قورئانێ بوویە ئەگەرێ هندێ کو ئەو ئایەتێن بەحس ژ پاراستنا
گیان و مالێ موسلمانا کری ببن فەرمانێن هاندەر بو کوشتن و ئەنجامدانا کوشتارا دژی نە موسلمانا.
ل سەردەمێ گەشەکرنا ئیسالمێ دەرکەفتنا خەوارجان کاریگەریەك مەزن هەبوو هەرچەندە ل
دەستپێكێ ئەڤ دیاردە ب ساناهی دهاتنە دیتن بەلێ ل دویڤدا بوون ئەگەرێ ئاریشێن مەزن ،دیسان
خەوارج ئانکو دەرکەفتی دهێنە هژمارتن ژ پێشەوایێن مەزهەبێن توندڕەو د ئیسالمێ دا.
هاتنا دەسەالتدارێن نە هەژی دەسەالتێ بوویە ئەگەرێ هندێ خەلك بێ دەنگ ببن بەرامبەر هەر
کریارەکا بهێتە کرن ،لگەل هاتنا دەولەتا عوسمانی بو روژهەالتا ناڤین و خو پێناسە کرن ب خەلیفاتیا
ئیسالمێ ئێدی هەردەم شەڕ د ناڤ مللەتێن ئیسالمێ دا دهاتنە کرن  ،هەتا سەدساال ١١ێ کەسەك ل
سعودیا عەرەبی ڕابوو و خو دیار دکر ب مجدد د ناڤ جیهانا ئیسالمی دا و شیا دەسەالتا عوسمانیا ل
سعودیە الواز بکەت و ب پشتەڤانیا سیاسی یا بنەماال سعود ببیتە مەرجەعێ دینی یێ دەڤەرێ و دیسان
بنەماال سعود ژی ب پشتەڤانیا ئنگلیزان شیان دەولەتا سعودیە دامەزرینن ب ناڤێ میرنشینا عەرەبیا
سعودی.

بریتانیا دەولەتا سعودیە یا مودێرن دامەزراندن

دەرکەفتنا تیرورێ هەر ل روژهەالتا ناڤین بوو ،حەسەن صەباح دامەزرێنەرێ گروپا حەشاشیان شیا
گەنجێن دەڤەرێ ب خاپینیت ب دانا ماددێن بێهوشکەر و بهەشتێن سەختە  ،دیسان ب رێکا کوشتنا
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سەرکردێن ناڤچەی شیا ترسا خو بێخیتە سەر دەولەتا سەلجوقیا و هەتا هاتنا مەغولیا و شکاندنا کەال
مرنێ (قلعة موت) دەسەالتا صەباحی و حەشاشیا ژ ناڤ ببەت ،بەلێ ئەڤ چەندە نەبوو ئەگەرێ هندێ
کو ئایدولوژیێن توندڕەو د ناڤ ئیسالمێ دا بهێنە الدان ،ژ الیێ دی ژی ڤە هاتنا هێرشێن خاچیا بو
روژهەالتا ناڤین ب بەهانەیا ڤەگرتنا ئاخا پیروز کو ئورشەلیم بوویە و بوویە ئەگەرێ هندێ پەیوەندی
د ناڤبەرا حەشاشی و وانا دا پەیدا ببن و روژئاڤا ژ وانا فێری تیرورێ بوویە

صەباحی ل
قەلعا مرنێ
گەنج کوم
دکرن

هەبوونا ئایدولوژیێن دژی ئیسالمێ ل ژێر ناڤێ ئیسالمێ بتنێ نە ل روژهەالتا ناڤین بوو ل هندستانێ
ژی اکبر شاهـ ئیمپاراتورێ ئیمپاراتوریا بابوریا دینەك تایبەت ڕاگەهاند ب ناڤێ دینی ئیالهی و ل سەر
خەلکێ فەرز کر ل دەمێ سالڤی ئێك بکەن بێژن "هللا آکبر" بەلێ ئەڤ سالڤە ب ڕامانا هندێ نینە کو
خودێ مەزنە اکبر شاهی ئیدیعا کر ئەو پێشەوایێ جیهانێ یە و خوە دکر خوداوەند و ئیسالم قەدەغە
ک  ،ب هەولێن ئیمام ڕەببانی و ب جددی نە وەرگرتنا خەلکێ ئەڤ دینە هاتە هەلوەشاندن.

4

دەولەتا ئیسالمی ل ئێراق و شامێ :
ئێراق وەالتێ کەڤنار ئەوێ ب میزوپوتامیا دهاتی ناڤکرن ،هەر ژ سەردەمێن کەڤن دا ل ئیراقێ نەڤیێن
پێغەمبەری هاتیە شەهید کرن لگەل الیەنگرێن وی،هەر ژ سەردەمێن کەڤن دا دکتاتور بوویە
سەروكێن ڤێ دەولەتێ  ،کەڤنترین ژیدەرێ بەحسا ئیراقێ بکەت تەوراتە ئەو ژی ب رێکا کەال بابل
دهێتە گوتن  ،یونس پێغەمبەر ژی هەر بو ئیراقێ هاتیە ڤرێکرن بو نەینەوا .
جیهانێ ل دەستپێكێ گوهـ ل ناڤێ رێکخراوەکێ بوو ب ناڤێ القاعدة  ،ئەڤ رێکخراوە ژ الیێ کەسەکێ
سعودی ڤە دهاتە رێڤەبرن و ب کریارا هێرشا ١١ی ئەیلولێ لگەل گەلەك گومانان کەفتە د مێژوویا
جیهانێ دا ،سەرکردایەتیا ویالیەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا بو ژ ناڤبرنا تیروریزمێ دەست ب هەولەکا
نیڤ دەولەتی کر و شیا رژێما تالیبان ل ئەفغانستانێ ژ ناڤ ببەت و القاعدە الواز بکەت ،ب کوشتنا
ئوسامە بن الدەن سەرکردێ القاعدە ب تەمامی القاعدة الواز کر.

دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شامێ (الدولة اإلسالمیة في العراق والشام) رێکخراوەکا جیهادی و
تەکفیری یە و دەولەتەك نە ناساندی ب ناڤێ دولة إسالمیة ل ئیراق و شامێ ئاڤاکریە  ،ژ الیێ
نەتەوەیێن ئێكگرتی  ،ویالیەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا  ،ئێكەتیا ئەوروپا  ،ئسرائیل  ،ئاوسترالیا ،
سعودیا عەرەبی  ،ئەندونێزیا  ،تورکیا و کەنەدا ڤە دهێتە ناساندن ب رێکخراوەکا تیروری.

دەولەتا ئیسالمی ئاالیێ ڕەش بکار دئینیت  ،ل سەری پەیڤا ئێكانیا خودێ و ل دویڤدا موورا پێغەمبەری ئیسالمێ ل
سەرە  ،ئاماژەیە ب توحید و سننەتا پێغەمبەری

دەولەتا ئیسالمی ل ئێراق و شامێ ل ساال ١١١١ێ هاتیە ڕاگەهاندن،بەلێ ل ساال ٦٠٠٤
تابعیە تیا خوە بو القاعدة ڕاگەهاندیە و ناڤێ خوە گوهاڕتیە بو القاعدەیا ئیراقێ ،ژ چەندین
رێکخراو و کومەلێن جیهادی و تەکفیری پێكهاتیە و چەندین ناڤێ خوە گوهاڕتیە.
 الدولة جماعة التوحید و الجهاد ٦٠٠٤-١١١١ الدولة اإلسالمیة (تنظیم قاعدات الجهاد فی بالد رافدین) ٦٠٠٢ - ٤٠٠٤5

 مجاهدین شوری ٦٠٠٢ القاعدة فی العراق و السوریا الدولة اإلسالمیة فی العراق ٦٠١٢ - ٦٠٠٢ الدولة اإلسالمیة ٦٠١٤پشتی رێکخراوێ خیالفەت ڕاگەهاندی ناڤێ خوە کرە دەولەتا ئیسالمی (دولة اإلسالمیة) ئانکو چ
ناڤێن تایبەت نینن و بتنێ ئیسالم مەرجەعێ دەولەتێ یێ بنەرەتە.
هێرشێن دەستپێكی یێن دەولەتا ئیسالمی ل ئیراق و شامێ ب ناڤێ القاعدة دهاتنە کرن ،بەلێ
لگەل دەستپێكرنا شەڕێ ناڤخویی ل سوریا دەلیڤە بو پەیدابوو سنور و چوارچوڤێ خوە
بەرفرەهـ بکەن و ئەو جهێن دهاتین داگیر کرن ژ الیێ رێکخراوێ ڤە دهاتنە بکار ئینان بو
مەشق کرنا چەکدارێن خوە و بهێنە بکار ئینان وەك ناڤەندێن لەشکەری.
هەرچەندە القاعدة پەیوەندیێن خوە لگەل ڤێ گروپێ هەلوەشاند بوون بەلێ لگەل ڤێ چەندێ
سەرکردێ ڤێ رێکخراوێ ئەڤ چەندە ڕەد دکر و خو ددا لگەل رێکخراوا القاعدة ،د شەڕێ
ئێراقێ دا رێکخراوا ڕادیکال ل باژێرێن ئەنبار  ،نەینەوا  ،دیالە  ،بابل  ،کەرکوك و صالح الدین
ل ئیراقێ و ل ئیدلیب ،رەققا و حەلەب ل سوریا کاریگەریا خو هەبوو و شیا ل ڤان باژێرا
پشتەڤانیا سننیان بدەست خو ڤە بینیت.
ساال ٦٠١٤ێ سالەكا گرنگ بوو بو دەولەتا ئیسالمی ل ئێراق و شامێ ژ بەر کو شیا دەڤەرێن
داگ یر کرین بەرفرەهـ بکەت و شیا د دەمەك کێم دا خو بکەتە دەولەت  ،ل روژا ١٠ی خزیرانا
ساال ٦٠١٤ێ شیا پارێزگەها نەینەوا و ناڤەندا وێ موسلێ داگیر بکەت بێی کو بەرهنگاریەك
جددی بهێتە کرن ژ الیێ سوپایێ موسل ڤە.

رێکخراو د هەوال گرتنا ناڤەندێن پەترولی یە
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پشتی موسل هاتی کەفتن رێکخراو بەرەڤ باژێرێ صالح الدین ڤە چوو و چەندین دەڤەرێن دی
ل ئیراقێ ستاندن.

سوپایێ ئێراقێ ل نەینەوا ل دەمێ هاتنا رێکخراوێ باژێر بەردان

رێکخراو ب شێوەیەکێ باش و ئەکتیف میدیا جڤاکی بکار دئینیت تایبەت مالپەرێن فەیس بووك و
تویتەرێ ،رێکخراوێ الپەرێن تایبەت هەنە و ب ڤێ رێکێ کریارێن خوە دگەهنیتین جیهانێ،
سەڕەڕای هندێ هژمارەکا روژنامە و گوڤارا ژ وانا گوڤارا دابق  Al-dabiqناڤێ خوە ژ شەڕێ
مەرجی دابق وەرگرتیە ئەوێ د ناڤبەرا عوسمانی و مەملوکا د دەمێ ستاندنا مسرێ دا رویدای و
ب زمانێ ئنگلیزی هەیڤانە دهێتە وەشاندن ل سەر ئنترنێتێ دیسان راپورتا دەولەتا ئیسالمێ و
دەنگ و باسێن دەولەتێ  İS Reportو  İS newsژی هەنە و گوڤارەکا عەرەبی هەیە ب ناڤێ
الصمود و روژناما وەزیریستان ل ئەفغانستانێ ب زمانێ ئازەریا ئیرانی دهێتە بەالڤ کرن  ،ل
تورکیا ژی گوڤارەك ب ناڤێ توحید یێ هەی و ئایدولوژیا سەلەفیەتێ بەالڤە دکەت ،دیسان
رێکخراوێ دوو کەنالێن ڤیدیویی هەنە ب ناڤێ اعماق (کویراتی) و الحیات (ژیان) و ل ئێندونێزیا
گوڤارا المستقبل (پاشەروژ) دهێنە بەالڤە کرن.

سەرکردێ رێکخراوێ ابو دعاء ژ بلی دوو وێنەیان و گرتە ڤیدیوکێ ل
مزگەفتا مەزن ل موسل چ وێنەیێن وی نینن  ،دەمژمێرا ل دەستێ وی بهایێ وێ  ٢هزار دوالر بوون.
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هەروەسا ئەندامین ڤێ رێکخراوێ د مالپەرێن جڤاکی دا وێنەیێن خوە بەالڤ دکەن و ب ڤێ
رێکێ الیەنگرا بو خو پەیدا دکەن ،ئامانجا کومکرنا وانا پتری گەنجن ژ بەر کو گەنج زوی
دهێنە خاپاندن و هەمان مێتودێ حەسەن صەباحی ب بهەشتێ و شەهیدیێ بکار دئینن،
هەروەسا تەکفیر کرنا ب ساناهی ژی ئێكە ژ وان ئەگەرێن هندێ کو گەنج ببن ئەندام د
رێکخراوێ دا.
عەشیرەتێن سننی ژی الیەنگرێن رێکخراوێ نە تایبەت ل وان دەڤەرێن سیستەمێ دەرەبەگایەتی
بهیز و پاشکەفتی ،عەشیرەتێن سننیێن عەرەب و تورکومان گەنجێن خوە ڤرێدکەنە بو ناڤ
رێکخراوێ.
ئابوریا رێکخراوێ ب رێکا فروتنا نەفتێ یە ،روژانە داهاتیێ وێ پترە ژ هەشت سەد هزار
دوالران و دراڤێ دوالری بکار دئینیت،دیسان وەرگرتنا باجێ ژی ئێكە ژ داهاتیێن رێکخراوێ.
هەر ب دوالری هەیڤانە چوار سەد دوالرا ددەتە ئەندامێن خوە و بو هەر هەڤژینەکێ ١٥٠
دوالر و بو هەر زاروکەکی  ٥٠دوالر دهێنە دابەش کرن ،دیسان ئەو ئەندامێن هەڤژینەکێ دئینن
بو جارەکێ هزار و دوو سەد دوالر دهێنە دان و خانیەك ژی بو دهێتە دان ئەوێن خودانێن وان
کوچبەر بووین.
پشتەڤانیا ئابوری ژ الیێ سێ هەڤوەالتیێن کویت ڤە دهێتە کرن ئەو ژی شافع سلطان محمد
العجمی  ،حجاج فهد حجاج محمد شبین العجمی و عبد الرحمن خلف عبید جدی العنیزی  ،ئەندام
و الیەنگرێن کەڤنێن حزبا بەعس و اشتراکا ئێراقێ ژی پشتەڤانیا ئابوریا رێکخراوێ دکەن
تایبەت کچا سەروک ێ ئێراقێ یێ کەڤن رغدە صدام حسین  ،ئەو کەسێن دهێنە ڕەڤاندن ژی
داهاتیەك دارایی یە بو رێکخراوێ.

پشتی رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی یا توندڕەو موسل ستاندی ،ل هەرێما کوردستانا ئیراقێ قەیرانا کێمیا پانزینێ
پەیدا بوو
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هژمارا ئەندامێن رێکخراوێ ب گورەی ژێدەرێن جودا جودا دناڤبەرا  ٦٠هزار هەتا  ٥٠هزار
کەسا دایە ،ل چەندین وەالتێن جیهانێ ئەندام هەنە و ب گورەی ڕاپورتەکا نەتەوێن ئێكگرتی
ئەڤ وەالتە دگەهنە  ١٠وەالتان و دابەشکرنا ڤان وەالتا ب ڤی ڕەنگێ ل خوارێ یە:
تونس  ، ٢٠٠٠سعودیا عەرەبی  - ٦٥٠٠مغرب  ، ١٥٠٠مسر  ، ٢٥٠جزائیر  ، ٦٥٠لیبیا
 ، ٥٥٢یەمەن  ، ١١٠سومالی  ، ٢١نیجێریا  ، ١٤٤یابان  ، ٤١چین  ، ٦٥٤روسیا ، ١٠٠
ئەفغانستان  ، ٦٢پاکستان  ، ٢٢٠ئاوسترالیا  ، ٦٥٠ئینگلتەرە  ، ٥١٢ئەلمانیا ، ١٢٠٠
ئوکراینا  ، ٥٤ئەلبانیا  ، ١٤١بوسنا  ، ١٦١تورکیا  ، ٤١١ئیتالیا  ، ٥٠فرەنسا  ، ٦٢٢ئیسپانیا
 ، ١٠١ئەمریکا  ، ٢١١ئوردن  ، ٢١١لبنان  ، ١١٠کەنەدا  ، ١١سوێد  ، ١٦نەمسا ، ١١٤
فلیپین  ، ٢٤١تورکمەنستان  ، ٥٤سیشلێر  ، ٢٦مالدیڤ  ، ١٢باربادوس  ، ١١ترینیدار ، ١
پاالو  ، ١بروندی  ، ١کەمبوچیا  ، ١٠گویانا  ، ٥توڤالو  ، ٥کریباتی  ، ٢ئسرائیل (ناڤچەیا
فلستینا عەرەبی  ،)١١٠دانیمارکا ١٠٠
پتریا ئەندامێن رێکخراوێ د ناڤبەرا ژیێ  ٢٠-١١سالیێ دانن و ئەو کەسەنە یێن ژ نوی بووین
موسلمان.

نەبوونا مارکێن ئەمریکی جهێ سەرنج راکێشانێ یە  ،سوریا  -رەققا

ئەو وەالتێن دژی رێکخراوێ هەڤپەیمان پترن ژ چل وەالتان و ب سەرکردایەتیا ئەمریکا
ئەندامێن ناتو روژانە هێرشێن ئاسمانی دکەنە سەر دەزگەهێن رێکخراوێ ،ئەو ژی :
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ئەندامێن ناتو ( ویالیەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا  ،بەلچیکا  ،کەنەدا  ،دانیمارك  ،فرەنسا  ،ئەلمانیا
 ،ئیتالیا  ،هولالندا  ،ئیسپانیا  ،تورکیا (سنوردار کری) ،شاهنشینیا ئێكگرتیا بریتانیا .
ئەندامێن کومەال عەرەبی ( بەحرەین  ،ئوردن  ،قەتەر ،عەرەبیا سعودی  ،ئیمارات  ،ئیراق)
ئاوسترالیا
هەروەسا هژمارەکا وەالتان ژ الیێ چەك و پێداویستیێن سەربازی دژی رێکخراوا دەولەتا
ئیسالمی ل ئیراق و شامێ نە ئەو ژی :
ئەلبانیا  ،بوسنە هەرسەك  ،بولغارستان  ،کرواتیا  ،قوبرس  ،کومارا چیك  ،ئێستونیا  ،فینلەندیا
 ،یونانستان  ،هنگاریا  ،پولەندا
ئێندونێزیا  ،ئیران  ،روسیا و هەرێما چەچەنستان
ئسرائیل د بوارێ دانا زانیاریان دا.
دیسان هێزێن چەکدارێن هەرێما کوردستانا ئیراقێ پێشمەرگە  ،هێزێن پاراستنا گەل و هێزێن
پاراستنا ژ نان سەر ب پارتیا کارکەرێن کوردستانێ ڤە ،بەرەیێ تورکومانێن ئێراقێ  ،سوپایێ
لبنان ل سەر سنوری ،حزب هللا  ،گروپێن خوبەخشێن شیعی ،سوپایێ ئازادێ سوریا ،بەرەیێ
ئیسالمی ل سوریا ،سوپایێ مجاهدین ،بەعسا سوریا و سوتورە (سوپایێ سریانیان) دژی
ریکخراوێ شەڕی دکەن.
ب گورەی گوڤارا ئێکونومیست  The economistالیەنگرێن رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی ل
ئیراق و شامێ ب ڤی ڕەنگی ل خوارێ نە :
 ابو سیاف (فلیپین )  ،بوکو حەرام ( نیجێریا)  ،شەڕکەرێن ئازاد کرنا ئیسالمێ بانگسامورو(فلیپین) ،کومەال ئیسالمی  -جماعة اسالمیة (ئەفریقا ) ،انصار الشریعة (لیبیا)  ،انصار الشریعة
(تونس) ،مجاهدین شوری ل دەوروبەرێن ئورشەلیم ( کەرتێ غەززە) ،انصار البیت المقدس
(مسر) ،جند الخلیفە (جەزائیر) ،تحریك الطالبان (پاکستان) و بزاڤا ئیسالمی ل ئوزبەکستان و
انصار السنة ل هەرێما کوردستانا ئیراقێ.
سەرکردێن رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی إبراهیم ابن عواد ابن إبراهیم ابن علي ابن محمد البدري
السامرائي  ،ل ساال  ١١١١ێ ل سامەرا ژ دایك بوویە  ،ئێکە ژ قوتابیێن ابو ایمن الزواهری ژ
سەرکردێن القاعدە ،ل دەمێ ئێراقێ دەست ب ئوپەراسیونا ل ئێراقێ کری ل ساال ٦٠٠٢ێ
ابراهیم عواد گوتارخوین بوو ل مزگەفتەك ل بەغدا  ،بو دەمێ چوار ساال ژ الیێ ئەمریکا ڤە
هاتبوو زیندان کرن و ل زیندانێن پەیوەندی ل گەل نوی سەلەفیێن توندڕەو پەیدا کرینە  ،نازناڤێ
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دکتور ابراهیم  ،ابو دعاء ،ابو بکر البغدادی بکار دئینیت  ،مەبەست ژ بکار ئینان ابو البکر
البغدادی ئەوە کو نەمانا دەولەتا ئیسالمی پشتی شەهید بوونا ئیمام علی ئەو دێ دەولەتا
ئیسالمی زندی کەنەڤە  ،ب گورەی نڤێسەرەك عەرەب ئەو ژ هەر کەسەکێ هەژی ترە ببیتە
خەلیفە د جیهانا ئیسالمێ دا.

رێکخراو ژنا هانددەت بو بەر کرنا بورقا و نیقابا  -نەینەوا  -ئیراق

هەڤژینا وی سجی الدلیمی بەرامبەر هژمارەکا راهیبەیێن دێرێ ل سوریا هاتیە ئازاد کرن کو د
زیندانێ ڤە بوو ،چ پێزانینێن درست دەربارەی ابراهیم بن عواد سەرکردێ رێکخراوێ نینن بتنێ
دهێتە زانین ل دەمێ شەڕێ ئێراقێ گروپەکا بچویك یا چەکدارا دامەزراندیە و ل روژا ٦١ی
خزیرانا ساال ٦٠٠٤ێ خو کریە خەلیفە ل دەولەتا ئیسالمێ.
ل دویڤ بغدادی دا کەسێن رێکخراوێ رێڤە دبەن ابو ایمن العراقی ل سەردەمێ سەدامی پلەدارێ
سوپایێ ئاسمانی بوو،
ابو احمد اآللوانی  ،سەربازەکێ پلەدار بوو د سوپایێ سەدامی دا .
ابو عبدالرحمن البالوی ،ئێكە ژ سەرکردێن چەکدارێن رێکخراوێ  ،ل ٤ی خزیرانا  ٦٠١٤ێ
هاتە کوشتن ژ الیێ سوپایێ ئیراقی ڤە ل موسل.
حجی بکر  :سامی محمد ژ الیێ لیوا توحید ل حلب هاتە کوشتن.
ابو فاطمە الجحشی  :سەرکردێ چەکدارێن رێکخراوێ یە ل دەڤەرا کەرکوك.
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سەرکردێن رێکخراوێ ل سوریا چەچەنی نە  ،ژ بەری چەند سالەکا هژمارەکا ڤان چەچەنیا ل
ئ یستانبولێ دهاتنە کوشتن ژ الیێ دەزگەهێ سیخوریێ روسیا ڤە  ،ابو عمر الشیشانی ئێك بوو ژ
سەربازێن سوپایێ جورجیا و فەرمانبەرێ دەزگەهێ سیخوری بوو ل روسیا  ،ل ساال  ١١١١ێ
ژ دایك بوویە.
ابو موسا شیشانی ،ئێك بوو ژ وان سیخورێن دەزگەهێن سیخوریا مللی ل تورکیا (میت) ل
تورکیا هاتی پاراستن ،ل تەمموزا ٦٠٠٢ێ ژ الیێ چەکدارێن کورد ڤە ل تل ابیض (گرێ سپی)
هاتە گرتن ل دویڤدا بەرامبەر  ٤٠٠کوردێن سڤیل هاتە ئازاد کرن.

کوردێن ئێراق و سوریایێ ب هێزێن پێشمەرگە و پاراستنا یەکینەیێن گەل و پاراستنا ژنان شیان هێرشێن رێکخراوا
رادیکال ل سەر سنوری الواز بکەن و ژناڤ ببەن  -دەڤەرا جەلەوال

سیف هللا شیشانی ،روسالن ماشکاکاشڤیلی  ،ئێك بوو ژ سەرکردێن سوپایێ مجاهدین و انصار ،
هەڤدژی لگەل ابو موسا شیشانی هەبوون ،ل شباتا ٦٠١٤ێ ژ الیێ رژێما سوریا ڤە ل زیندانێ
هاتە کوشتن.
یعقوب لەزگی چەچەن  :ئێكە ژ سەرکردێن سوپایێ مجاهدین و انصار  ،ل ساال ٦٠١٢ێ ل حلب
هاتە کوشتن.
ابو جیهاد  ،ژ سەرکردێن سوپایێ انصار و مجاهدین بوو.
خالص بایانجوك :کوردە ،کورێ حجی بایانجوكە کو ئێك بوو ژ سەرکردێن حزب کونترا،
بەرپرسێ رێکخراوێ یە ل کوردستانا باکور ،ب رێکا گوڤارا توحید پروپاگندا رێکخراوێ دکەت ،
بو دەمەکێ کێم ژ الیێ پولیسێن تورك ڤە هاتە دەستەسەر کرن و ل دویڤدا ئازاد بوو.
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سەرکردێن سەرەکین رێکخراوی ئەڤێن ل خوارێ نە :
 ابو عبدهللا الحسینی القریشی البغدادی  ،جێگرێ ئەمیری ابو عبدالرحمن الفالحی  -سەروك وەزیر ابو حمزر المهاجر  -بەرپرسێ شەڕی ابو عثمان التمیمی  -کاروبارێن شەریعەتی ابو بکر الجبوری  -پەیوەندیێن گشتی ابو عبدالجبار الجنابی  -ئەمن ابو محمد المشهدانی  -کاروبارێن زانیاریا ابو عبدالقادر العیساوی  -کاروبارێن کوشتی و زیندانیاابو احمد الجنابی  -پەترول
 مصطفی اآلعرجی  -چاندن و ماسی گریابو عبدهللا الزبیدی  -ساخلەمی
 -محمد خلیل البدریة  -خواندن
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ل جهی ئەنجامی
رێکخراوێن توندڕەو ب ناڤێ دینی کریارێن دژی دینی کرینە ،ئیسالم وەك دویماهیك دینێ
ئاسمانی گەهشتیە چوار الیێن جیهانێ لگەل ڤێ چەندێ الیەنێن بەرژەوەندیێن وان تێکچووین و
دەسەالتا وان ب هاتنا ئیسالمێ الواز بووین هێرش کرینە سەر ئیسالمێ ،لگەل پیشکەفتنا
بوارێن تەکنولوژیێ دژایەتی کرنا ئیسالمێ ژی بەربەالڤ بوویە  ،رێکخراوا دەولەتا ئیسالمی نە
بتنێ ل سوریا و ئیراقێ بەلکی ل دەڤەرا روژهەالتا ناڤین مەترسیەکا مەزنە ،چونکی ئیسالم ل
روژهەالتا ناڤین دەسەالتدارە ژ بەر هندێ دێ هەوڵ هێنە دان ئیسالم ل ڤێ دەڤەرێ الواز ببیت
ئانکو ئامانجا سەرەکی یا ڤێ رێکخراوێ ئەو نینە ئیسالم بهێتە تیروریزەکرن ل روژهەالتا ناڤین
بەلکی ئامانجا ئەوە ئیسالمێ ل ناڤەندا خو الواز ببیت.
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