تیرورا چاڤەڕێکری گروپا خوراسان
ئامانج و ئایدولوژی
روژهات سەعید

راپورتێن رێکخراوا کوردیپیدیا
ژمارە ٢ :

دەستپێك :

جیهانێ ل سەدساال بیست و ئێكێ هەڤنیاسین لگەل رێکخراوێن تیروری یێن نوی و ڕادیکال
کرن ،پشتی هێرشێن ١١ی سێپتەمبەرێ ،زلهێزا جیهانێ ویالیەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا بڕیاڕا
ڕوی ب ڕوی بوونا تیرورزما نیڤدەولەتی دا ،ل ساال ٢٠١٤ێ رێکخراوەکا توندڕەو چەندین باژێر
ل ئیراق و سوریایێ داگیر کرن ،هەڤپەیمانا نیڤدەولەتی دژی ڤێ رێکخراوێ بەردەوام
ئوپەراسیونێن ئاسمانی ئەنجام ددەت  ،ڕوژهەالتا ناڤین بوویە ژێدەرێ رێکخراوێن تیروری.

نابیت ب هیچ ڕەنگەکی زانیاری ،وێنە و بابەت بهێنە وەرگرتن  ،بەالڤە کرن یان وەشاندن د
الپەرێن ئنترنێتێ دا یان هەر جورە وەشانەکێ بێی رەزامەندیا رێکخراوا کوردیپیدیا.
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زاراڤ
خوراسان ناڤێ دەڤەرەکێ یە دکەڤیتە باکورێ رژهەالت و روژهەالتێ ئیرانێ  ،خوراسان د بنەرەت دا پەیڤەکا
فارسی یە و ڕامانا "ئەو جهێ روژ لێ د دەرکەڤیت " ددەت و د سەردەمێ هێلەنیست دا دگوتنە خوراسان
تراخیانە.
د روژا مە ئەیالەتا خوراسان ژ الیێ پەرلەمانێ ئیرانێ ڤە هاتیە دابەشکرن ل سەر سێ ئەیالەتا ئەو ژی
( خوراسانا باشور  ،خوراسانا باکور و خوراسانا رەزاڤی)
د سەردەمێ کەڤنار دا هندەك دەڤەرێن ئیران  ،ئەفغانستان  ،تاجیکیستان  ،تورکمەنستان و ئوزبەکستان ب خو
ڤە دگرتن.

پێناس
رێکخراوا خوراسان رێکخراوەکا ڕادیکالە ،چەقەکە ژ القاعدة و پەیوەندیێن بهێز هەنە لگەل جبهة النصرة،
ناڤەندا ڤێ رێکخراوێ ل باژێرێ ئدلیب ل سوریایێ یە ،سەرکردێ وێ محسن الفضلی (ژ دایك بوون ،)١٩٨١
کەسەکێ نەژاد کوێتی یە و هەڤالێ اسامة بن الدن و آیمن الزواهری بوویە و ئێكە ژ وان ئەندامێن القاعدة
ئەوێن ئاگەهدار ژ هێرشێن ١١ی ئەیلولێ ،محسن الفضلی ل روژا ٢٣ی سێپتەمبەرا ساال ٢٠١٤ێ هاتیە
کوشتن ژ الیێ هێزێن ئاسمانیێن ئەمریکا ڤە ل سوریایێ  ،دهێتە هزر کرن الفضلی ژ بەرپرسێن تنظیم القاعدة
فی جزیرة العرب بیت ئەو گروپا ل یەمەنێ ئەکتیڤ.
گروپا خوراسان ئێكە ژ رێکخراوێن هەڤالبەندێن القاعدة ،هەرچەندە د ڤی دەمی دا چ هێرشێن مەزن نەکرینە
بەلێ دهێتە چاڤەرێکرن ببیتە مەترسیەك بو روژئاڤا و ئەمریکا ،گروپا خوراسان مژویلی دانانا پالنێن دەنگ
ڤەدەرە ل روژئاڤا.
بەرپرسێن ئەمریکا دبێژن " مەترسیا خوراسان مەزنترە ژ مەترسیا دەولەتا ئیسالمی ل ئێراق و شام بو سەر
ویالیەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا  ،چونکی خوراسانێ ١١ی سێپتەمبەرەکا نوی دڤێت"

ئایدولوژی
بێ گومان رێکخراوێن نە یاسای چ تیروری بن یان چەکداری ئامانجەکا دیار کری یا هەی و ئەڤ ئامانجە ئەون
یێن ب رێکێن یاسای چارەسەر نەبن ،وەك پارچەبوونا دەولەتێ یان دابەشکرن یان ژی پەیرەو کرنا یاسایێن
توندڕەو و بندەست کرنا هەڤوەالتیان ،ل دویماهیك چارێکا سەدساال بوری ل ئاسیا ئانکو جیهانا روژهەالت و
کەڤن رێکخراوا القاعدة زنجیرەکا هێرشان ئەنجامدا ،هێرشا یازدەی سێپتەمبەرێ بەرێ ڕایا گشتی ل سەرانسەر
جیهانێ دا رێکخراوێن تیروری و ترسا تیروری بەربەالڤ بوو ،پشتی  ٩١١روژا هێرشێن مادریدێ دووبارە
ئەڤ باسە ئێخست بەر دان و ستاندنێ ،هێرش ب ناڤێ دینەکێ بەربەالڤ هاتبوو ئەنجامدان ،کەسێن دویر ژ
ڤەکولینێن دینی تایبەت ئیسالمێ دەست ب شروڤەکرن و ڤەکولینا ئیسالمێ کرن و هاتن د ناڤ رێزێن ئیسالمێ
دا ،چونکی هێرشێن هاتین ئەنجامدان دژی بیروباوەرێن ئیسالمێ بوون.
ئایدولوژیا گروپا خوراسان بێ گومان بتنێ ئاڤاکرنا میرگەهەکا دینی نینە بەلکی هەواڵ هندێ دکەت ترسێ بێخیتە
د جیهانا روژئاڤادا  -دووبارەبوونا هێرشێن ١١ی سێپتەمبەرێ -تایبەت د بوارێ فروکەڤانی دا و هێرش کرن ل
سەر فروکەیێن هاتن و چوون و بارهەلگر.
گروپا خوراسان ژ بەری هەر تشتەکی زاراڤێ جیهاد  -شەڕ د رێکا خودێ دا  -بکار دئینیت ،و جیهاد دژی نە
موسلمانا دهێتە کرن.
ئەڤ گروپە دهێتە ناسکرن ب گروپەکا بچویك و پێك دهێت ژ هندەك بەرپرسێن رێکخراوا القاعدة یێن خودان
سەڕبوڕ و شارەزا هەین د بوارێ تەقین و چێکرنا بومبەیان دا ،هەلبەت ئەڤ گروپە نە ژێك ڤەبوونە ژ القاعدة
بەلکی بتنێ گوڕانکاریە د سنورێ چاالکیێن سەربازی دا و گهوڕینا ئاراستەیە ژ ئەفغانستانێ بو دەڤەرێن دی .
مەزنترین ئامانجا گروپا خوراسان ویالیەتێن ئێكگرتیین ئەمریکا یە ،میراتێ القاعدة بو ڤێ گروپێ مایە،
هێرشکرنا سەر بارەگایێ ناڤەندا بازرگانیا جیهانی ل ١١ی سێپتەمبەرێ ژ الیێ القاعدة ڤەبوو ،گروپا خوراسان
ژی مەزنترین مەترسی یە بو سەر ئەمریکا.
دەزگەهێن هەوالگیریێن ئەمریکا نوکە کار ل سەر گروپا خوراسان دکەن و کریە د لیستا تیروری یێن چاڤدێری
لێ دهێتە کرن ،پتر ژ کوالیسێن سیاسی د میدیا ئەمریکا دا باس ژ ڤێ گروپێ دهێتە کرن ،نیو یورك تایمز  ،سی
ئێن ئێن و  Associated Pressژ وان دەزگەهانن یێن ئەڤ گروپە شروڤە کرین و باس ژ مەترسیێن وێ کرین.
بو ئێکەم جار ل روژا  ٢٠١٤/٩/١٣ناڤێ ڤێ گروپێ هاتە گوتن ب گورەی ڤەکولینەکا  NEXISئەڤ ناڤە هاتە
بکار ئینان ژ الیێ هندەك بەرپرسێن ناڤێن وان ڤەشارتی ،پشتی چەندەکێ د گوتارەك روژناما لوس ئەنجلس
تایمز دا ئەڤ ناڤە هاتە بکار ئینان کو گوتار دەربارەی پاکیستانێ بوو،بەلێ ب شێوەیەك جودا ئەو ژی"چەقێ
تیم شوروك دبێژیت
هەوالگیریا گروپا تالیبان ل پاکستانێ" یا دهێتە برێڤە برن ژ الیێ حافض گول باهادر،
گروپێ خوراسان ل ساال  ٢٠١١ێ د ئیمیلێن سترافور دا هەبوویە و ژ الیێ ویکیلێکس هاتبوو ئاشکرا کرن کو
پێك دهاتن ژ وان کەسێن ژ الیێ باهادر ڤە هاتین دەرکرن .
تیم شوروك د بەردەوامیێ دا دیار دکەت :
ئاکی پێریتز ئەوێ هەتا ساال ٢٠٠٩ێ بەرپرسێ دژە تیرورێ د رێکخستنا هەوالگیریا ناڤەندی  CIAبو تایم
دبێژت ل دەمێ من د رێکخستنێ دا کار دکر من گوهـ ل ناڤێ خوراسان نەبوو ،بالیوزێ سوریایێ روبرت فورد
دیار دکەت " ناڤێ خوراسان دهاتە بکار ئینان بەلێ ئەز نزانم چەوا بوون  ،یا ئەز دزانم ئەڤ ناڤە (خوراسان)
هەبوو.

ئاندرو مەککارتی دبێژیت "هەوە چ جارا گوهـ ل ڤی ناڤی نەبوویە ،چونکی گروپەك وەسا نینە"
دهێتە گوتن ڤێ گروپێ نزیکی دوو هزار چەکداران یێن هەین و نەژادێن وان ئوزبەك و تورکستانا روژهەالتن،
گروپا خوراسان گروپەکا بن ئەردی یە .

