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َدةريَن سايكؤلؤجي ل ثشت ئةجنامدانا جينؤسايدا ئيَزديان ل ساال 2014يَ
ثال
سةفني رةشيد عةلي
مؤنيتةر ل بؤرديَ كارؤباريَن مرؤظايةتي ل ثاريَزطةها دهؤك  ،هةريَما كوردستانيَ-عرياق
((ميَذوويا رةزامةنديا بةالظكرنىَ 10 :كانونا دووێ))2021 ،

ثوختة
ظةكؤلني طريَداييَ سايكؤلؤجيا كةساتيا داعشيَ ية ،ذبةر كو بةري نها هيض ظةكؤلينةك ل سةر رةوشا سايكؤلؤجي يا داعش
َدةر و دةرهاظيَشتةييَن سايكؤلؤجي
بةرامبةر ئيَزديان نةهاتية ئةجنامدان ،مة ب فةر ديت د ظيَ ظةكؤليينَ دا سايكؤجليا داعشيَ و ثال
ل سةر ئةندامني داعش دياربكةين ،ظةكؤلني ل سةر سيَ تةوةران هاتية ثارظةكرن ،دتةوةريَ ئيَكيَ دا مة ب طشيت بةحسيَ
ثيَكهاتةيا ئيَزديان و ئايينَ وان كرية ،هةروةسا مة بةحس ذ فةرمان و كارةساتيَن ب سةر وان دا هاتني د ديرؤكيَ دا و ذ وان ذي
دوماهيك جينؤسايد و فةرمانا مةزن .د تةوةريَ دووييَ دا مة بزاظكرية بةحسيَ داعشيَ بكةين و جوداهيا ويَ دطةل ريَكخراويَن
دي ييَن تريؤري ذ وان ذي قاعيدة ،د تةوةريَ سيَييَ دا ثالدةريَن سايكؤلؤجي هاتينة دياركرن ئةويَن بووينة ئةطةر كو داعش ظيَ
كارةساتيَ ئةجنامبدةت ،شرؤظةيا كةساتيا داعش يا جظاكي و هةروةسا كةساتيا داعش يا توندرةو .د ظيَ ظةكؤليينَ دا ئةم
طةهشتينة كومةكا ئةجنامان.
كليليَن ثةيظا :ئيَزدي ،داعش ،سايكؤلؤجي ،تريؤر.

ثيَشةكي
ثيَكهاتةيا ئايينَ ئيَزديان تووشي طةلةك
كارةسات و مةينةتان بووينة ،وةكي طةليَن ديرت
ييَن كوردستانيَ بووينة بةشةكيَ مةزن ذ نةهامةتي
و قوربانيدانيَ ،جينؤسايدا ئيَزديان ئةوا ل ساال
2014يَ ل سةر دةسيتَ ريَكخراوا تريؤرسيت يا
دةولةتا ئيسالمي ل عيَراق و شاميَ ،ب ناظيَ
داعش دروست بووي ،مةزنرتين كارةساتا
ضةرخيَ بيست و ئيَكيَ ية ،كومةلطةها

نيَظدةولةتي شةرمزار و ريسوانة بةرامبةر ئةوا
رووداي دطةل ثيَكهاتةيا ئيَزديان ،هةروةكي ضةوا
د شةرمزار و ريسوانة بةرامبةر ئةنفال و
كيميابارنكرنا كوردان ل ساليَن بوري ل سةر
دةسيتَ رذيَما طور بطور يا سةداميَ دكتاتور ،د
ظيَ ظةكؤليينَ دا مة بزاظكرية كو بةشةك ذ ظيَ
نةهامةتيا ئيَزديان كو بةشةكيَ طرنطن ييَ ثيَكهاتةيا
كوردن دناظ كوردستانيَ دا ،بدةينة بةرضاظكرن،
ب تايبةت ذي جينؤسايدا 2014يَ كو داعش
ثيَ بةرثرسيارة ،مة بفةر ديت اليةنيَ سايكؤلؤجي
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ييَ داعش ديار بكةين دا كو بزانني كو ض كةرب

ببةن بةرامبةر ئيَزديان؟ هةروةسا د ظيَ ظةكؤليينَ

و كني د سينط و دليَ وان داية بةرامبةر مللةتيَ

دا ئةم طةهشتينة كومةكا ئةجنامان.

كورد ب طشيت و ئيَزديان ب تايبةتي ،هةروةسا
شرؤظةيا بارودوخيَ وان ييَ ،سايكؤلؤجي بكةين

-1تةوةريَ ئيَكيَ :ئيَزدي ذ فةرمانان هةتا
جينؤسايدا 2014يَ.

دا كو بؤ مة ئاشطرا ببيت ئةو ض طريَييَن
دةرووني بوون بووينة فاكتةر بؤ ئةندامدانا ظيَ
كارةساتيَ ،د تةوةريَ ئيَكيَ دا مة ب طشيت
بةحسيَ ثيَكهاتةيا ئيَزديان و ئايينَ وان كرية،
هةروةسا مة بةحس ذ فةرمان و كارةساتيَن ب
سةر وان دا هاتني د ديرؤكيَ دا و ذ وان ذي
دوماهيك جينؤسايد و فةرمانا مةزن .د تةوةريَ
دووييَ دا مة بزاظكرية بةحسيَ داعشيَ بكةين و
جوداهيا ويَ دطةل ريَكخراويَن دي ييَن تريؤري ذ
وان ذي قاعيدة ،هةوةسا مة بةحسيَ تريؤر و
جينؤسايديَ كرية و هةظبةركرن دناظبةرا وان دا
كرية .د تةوةريَ سيَييَ دا ثالدةريَن سايكؤلؤجي
هاتينة دياركرن ئةويَن بووينة ئةطةر كو داعش ظيَ
كارةساتيَ ئةجنامبدةت ،شرؤظةيا كةساتيا داعش يا
جظاكي و هةروةسا كةساتيا داعش يا توندرةو كا
خوة ل كيظة ديتية و ئةو ض ئةطةر بوون
كاريطةرييَ ل داعش بكةن كو ببيتة ترسناكرتين
ريَكخراوا تريؤري ل جيهانيَ .بريدوزا ظيَ
ظةكؤليينَ ل سةر ريَبازا شرؤظةكارية ،ضونكي
شرؤظةيا

سايكؤلؤجيا

داعش

تيَدا

هاتية

بةحسكرن .ثرسيارا ظةكؤليينَ :ئةو ض ثالدةر
بووينة كو سايكؤلؤجيا داعش بةرةظ دوذمنكارييَ
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 :1.1ئيَزدي ،ضةمك و دانةنياسينا ثيَكهاتة و
ئاين:
ئايينَ ئيَزدي ب ئيَك ذ كةظنرتين ئاينان دهيَتة
نياسني ل دةظةرا رؤذهةالتا ناظني كو هةتا نها د
بةردةوامنب ،هةر ذ سةردةميَ سومةري و بابليان
هةتا نها .ئيَزدياتي ئاينةكيَ تاكثةريَسية و باوةريا
وان ب خوداييَ تاك و تةنها هةية ،ظةدطةريت بؤ
ئاينيَن سرؤشيت ييَن وةكي "مزديسنا" هةروةسا
بةشةكيَ مةزن ذ تيتاليَن ئايينَ "ميرتائي" ذي تيَدا
هةية ،ب تايبةت ذ الييَ ئةركيَن ئايين.

()1

ئيَزدي

وةكي كومةلةيةكا بضووك يا مرؤظان كةفتية بن
زورداريةكا مةزن ،ب تايبةت د دةستيَن
كومةلةييَن زؤرينة و بووينة قوربانييَ بةرذةوةندييَن
وان ،هةر ذ بةر ظيَ ضةنديَ طةلةك جاران ب
مرؤظيَن ثيس ،بيَ قيمةت و شةرخواز هاتينة
ناساندن .تووشي فةرمان و مالويَرانييَن مةزن
بووينة ،جار ب تومةتا ثةرستنا شةيتاني و جار ذي
ب تومةتا دوذمنيَن ئال بةيت هاتينة تومةتبار كرن
ئةظ ضةندة ذي بةروظاذي دبيت ل دةميَ ئةم ب
هووري ظةكؤليينَ ل سةر ظي ئايين بكةين ،د
سةردةمةكي دا كو طةليَن ئرياني ييَن كةظن ئةظ
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ئاينة دناظ دابووية ،ب ئاينةكيَ ثريؤز هاتية نياسني
و ريَطري ذ ض ئاينيَن ديرت نةكرية كو ثةرستنا
ئايينَ خوة بكةن.

()2

هةر ئةو كوردن ييَن بةري نها ل سةر ئايينَ
زةرةدةشتيان.

()6

هةر ئاينةكي بريوباوةر و ثرةنسيثيَن تايبةت ب

رامانا ثةيظا ئيَزدي طةلةك بؤضوونيَن جودا ل

خوةظة هةنة ،ئايينَ ئيَزدي تايبةمتةنديا خوة هةية ذ

سةر هاتينة كو طةلةك ذ وان بؤضوونان د بيَ

الييَ بريوباوةر و ثةرستينَ ظة .د ئايينَ ئيَزديان دا

بنياتن و هيض ثيظةرةكيَ زاسيت ب خوةظة ناطرن.

باوةريا وان ئةوة كو باشي ذ دةف خوديَ دهيَت

طريَدانا ثةيظا ئيَزدي ب ناظيَن "يزيد بن معاوية و

و ب تينَ مرؤظن ييَن كو خرابييَ دكةن .هةروةسا

يزيد بن سلمى" طةلةك دوورة ذ راسيت و
كةتواري .رؤذهةالتنياسيَ بةرنياس مينؤرسكي

دبيَذيت :رامانا ثةيظا ئيَزدي ذ ثةيظا ئرياني يا كةظنار
ئيَزةد هاتية كو رامانا ويَ ذي "خوديَ" ية.

() 3

هةروةسا ل سةر ظيَ ضةنديَ هندةك ذيَدةريَن ديرت
ذي ظيَ ضةنديَ ثشت راست دكةن كو ثةيظا ئيَزدي

طريَداي ثةيظا يزيد يان يةزدان كو ئةظ ثةيظة ل دةف
فارسان ب رامانا "خوداييَ مةزن" هاتية.

()4

ئايينَ ئيَزديان هيض طريَدانةك ب ئاينيَن جوهي،
مةسيحي و موسلمانان ظة نينة ،ئاينةكيَ سةرخبؤية
و ره و ريشاليَن وي ظةدطةرن بؤ ئاينيَن كةظنار
ييَن دةظةريَن رؤذهةالتا ناظني ،ذ وان ذي ئاينيَن:
"سومةري ،ئةكةدي ،بابلي و ميرتائيان".

()5

ب ظيَ ضةنديَ ديار دبيت كو ئايينَ ئيَزدي
ئاينةكيَ كةظنار ييَ دةظةريَ ية ،ثرؤفيسؤر مار
دبيَذيت :بةري كورد بهيَنة د ئايينَ ئيسالميَ دا ،ل
سةر ئايينَ ئيَزدي بووينة .هةروةسا د راطةهاندنا
كؤمسيؤنا مايفَ طةالن دا هاتية :كورديَن ئيَزدي

ئيَزدي وةسا باوةر دكةن كو هةظركيا دناظبةرا
باشي و خرابييَ وةكي هةظركيا دناظبةرا تاري و
رؤناهييَ داية.

()7

ثةرستطةها اللش كو دكةظيتة

سنؤريَ دةظةرداريا شيَخان ب دوريا 45كم ذ
باذيَريَ دهوكيَ .ب ثريؤزترين جهيَ ئيَزديان
دهيَتة هةذمارتن .طورِيَ "عدي بن مسافر"
ضاكسازيَ ئايين ييَ ئيَزديان دناظ ويَ ثةرسطةهيَ
دا هةية ،دناظ ثةرستطةها اللش دا كانيا سثي
هةية .هةروةسا ئيَزديان باوةري ب حةفت
فريشتةيان هةية ،ئةو ذي" :ئزرائيل ،جربائيل،
دةردائيل ،ميكائيل ،مسقائيل ،ئيسرافيل و عزازيل".
فريشتة عزازيل د باوةرا ئيَزديان دا ذ هةموو
فريشتةيان ثريؤزترة و ئةو وي ب تاوسيَ مةلةك
ناظدكةن و ب سةرؤكيَ فريشتةيان دهيَتة دانان.
ئيَزديان ضةندين ضينيَن جودا دناظداهةنة ذ وان
ذي" :شيَخ ،ثري ،فةقري".

()8

ثةرتووكيَن ثريؤز د ئايينَ ئيَزديان دا ثيَكدهيَن ذ
هةردوو ثةرتووكيَن" :مسحةفا رةش و جةلوة".
هةروةسا ليَظةطةريَ ئيَزديان ذ جظاتةكيَ ثيَكدهيَت
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دبيَذنيَ جظاتا رؤحاني يا ئيَزديان ،مري سةرؤكيَ

بووينة قوربانييَن ئاين و نةتةوةيا خوة .ذ وان

جظاتيَ ية ،بابا شيَخ زةعيميَ رؤحي ييَ جظاتيَ ية و

فةرمان و كارةسات و كومةلكوذييَن تووشي

بةرثرسة ذ كاروباريَن ئايين ،هةروةسا سةرؤكيَ

ئيَزديا بووين ،هةموو ذ بؤ ويَ يةكيَ بوون كو

قةواال د ناظ جظاتيَ دا هةية.

()9

هةرضةندة ض داتاييَن راست و دروست نينن

لةورا ذي هةر ذ ساال 640ز هةتا ساال 1300ز

بؤ ئامارا ئيَزديان ،ليَ ئةوا ل بةردةست وةسا ديار

دةستهةالتا ئيسالمي  35هةويَن لةشكةري دذي

دكةت كو ذمارا ئيَزديان نيَزكي  550هزار

ئيَزديان ئةجنامداينة ،ذ وان ذي هةوا "عبداهلل بن

كةساية و ل سةر ظان ناوضةيان دابةشبووينة:

عمر" ل ساال 640ز و هةروةسا "خالد ابرمكي"

شنطال ،شيَخان ،زاخؤ ،باشيك ،تلكيَف و سيَميَل

ل ساال 763ز و هةروةسا هةوا سةربازي يا

ل هةريَما كوردستانيَ .هةروةسا ل وةالتيَن سؤريا،

عمادالدين زنكي ل ساال 1133ز ،ضةندين

توركيا ،جورجيا و ئةرمينيا و ذمارةيةكا زؤر ذي

هةويَن سةربازي ل سةر ئيَزديان ئةجنامداينة و

كوضبةري ئةوروثا بووينة.

()10

 :1.2فةرمان و جينؤسايديَن ب سةريَ ئيَزديان
هاتني:

تووشي كوشنت و مالويَرانييَ كرينة.

()12

هةروةسا ل سةديَ ضوارديَ زايين دوو
فةرمانيَن ديرت ذ الييَ تةميور لةنط ل ساال

ثةيظا فةرمان :ذ الييَ زمانيظة رامانا ثةيظا

1368ز و هةروةسا تيمور خان ل ساال 1394ز

فةرمان ذ سةردةميَ دةستهةالتا ئومسانيا هاتية ،كو

بؤ كوشنت و كومةلكوذيا ئيَزديان هاتنة ئةجنامدان.

ل سةر زاريَ سولتانيَن ئومسانيا وةكي بريار يان

دناظبةرا ساليَن 1400ز بؤ 1500ز فةرمانيَن

فةرمان دةركةفتية بؤ كوشنت و كومةلكوذيا

ذناظربن و بنربِكرنا ئيَزديان هةر د بةردةوام بوون،

ئيَزديان.

()11

هةوا سوتنا ثةرستطةها اللش ل ساال 1409ز،

د ديرؤكا خوة دا ئيَزدي تووشي طةلةك

هةروةسا هةوا كوشتنا ئيَزديان ذ الييَ جالل الدين

فةرمان و كارةساتان بووينة و ذ الييَ

يوسف احللواني ل ساال 1414ز و ديسا سوتنا

دةستهةالتداريَن دةظةريَ هاتينة ضةوساندن ،ل

ثةرستطةها اللش ل ساال 1415ز .هةروةسا

سةر زاريَ ئيَزديان ب خوة وةكي دبيَذن تووشي

هةوا كوشتنا ئيَزديان ذ الييَ جةراكيسة ييَن

 74فةرمانان بووينة ،دومايك فةرمان ذي ذ الييَ

مسري ل ساال 1448ز .ئةظ هةويَن سةربازي

تريؤرستيَن داعش هاتية ئةجنامدان .هةروةسا ذ

بوونة ئةطةريَ كومةلكوذيا ئيَزديان و كوضبةر

ئةطةريَ نةبوونا باالنسا هيَزيَ هةردةم ئيَزدي
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مللةتيَ ئيَزدي ريشةكيَش بكةن و ذناظ ببةن،
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بوونا وان ذ جه و واريَن خوة ييَن رةسةن و
تووشي كارةسات و ماخلرابييَ بوون.

()13

ئيَزديان راكرينة و خةلكةكيَ زؤر ذ وان كوشتينة
و ماليَن وان تاالن كرينة و سوتينة .ئةظة ذي

دناظبةرا ساليَن 1500ز بؤ 1600ز ""11

دوماهيكا فةرمانان نةبووية ،بةلكي ل سةردةميَ

هةويَن ديرت ييَن سةربازي ذ الييَ مةطولي،

دةستهةالتا دةولةتا عيَراقيَ و ل ساليَن 1975ز و

ئومساني و سةفةويان بؤ سةر ئيَزديان هاتينة

1987ز هيَرشيَن ضةكداري برية سةر شنطاليَ و

ئةجنامدان .هةويَن كوشتنا ئيَزديان ذ الييَ مةطوليا

دةظةريَن ديرت بؤ ذناظربنا ئيَزديان و مةلكةضكرنا

ل ساال 1508ز دةستثيَكرينة ،هةروةسا ذ الييَ

وان ذ ئاين و هزرا وان.

()16

سةفةويان دناظبةرا ساليَن 1507ز بؤ 1516ز

فةرمان و كارةساتيَن ئيَزديان ب دوماهيك

بةردةوام بووينة .ل ذيَر دةستهةالتا "شاه

نةهاتينة و هةتا نها ذي هةر د بةردةوامن .ذ

ئسماعيليَ سةفةوي" .هةروةسا ل سةردةميَ

هةموو اليةكي ظة بزاظ هاتينة كرن بؤ ذناظربنا

دةستهةالتا "سولتان سليَمانيَ قانوني" ل ساال

نفشيَ ئيَزديان و طوهؤرينا دميوطرايف ،ئاين و

1534ز بريارةكا فةرمي ذ الييَ سولتاني

نةتةوةييَ وان .ل سةرذميَريا حكومةتا عيَراقيَ يا

دةركةفت ب فةتوايا ئايين يا موفتييَ وي

ساال 1977ز ئيَزدي نةضاركرن كو نةتةوةيا خوة

سةردةمي "ابو سعود العمادي" بؤ كوشنت و

ب عةرةب بنظيسن ،نيَزيكي  %99ئيَزدي وةكي

ئيَخسريكرنا ئيَزديان و فرؤتنا وان د بازاران دا ب

نةتةوةيا عةرةب هاتنة سةرذميَركرن ،كو ئةظة ب

شيَوةيةكيَ ئاشكرا.

()14

خوة ذي دضيتة بن باريَ تاوانا ذناظربنا ئةتنيكي و

ديسان بزاظيَن كومكؤذيا ئيَزديان و فةرمانان

نةتةوةيي ،هةروةسا نيَزيكي  215طونديَن ئيَزديان

ب دوماهيك نةهات ،د ناظبةرا ساليَن 1600ز بؤ

هاتنة خرابكرن و تةعريب كرن .ذ بةر كو شنطال

1700ز هةردوو ئمرباتورييَن ئومساني و سةفةوي

جهةكيَ جيوسياسي ييَ طرنطة ،هةردةم خةلكيَ

 16هةويَن لةشكةري و فةرمانيَن ذناظربنا ئيَزديان

ئيَزدي ل ويَ ناوضةييَ و جهيَن ديرت كةفتينة بن

ئةجنامدان .هةروةسا هةمان دةستهةالت دناظبةرا

زورداري و زوملا دةستهةالتا عيَراقيَ.

()17

ساليَن 1700ز بؤ 1800ز  34فةرمانيَن ديرت بؤ

دوماهيك فةرمان كو ب سةر ئيَزديادا هاتي و ب

ذناظربنا ئيَزديان ئةجنامداينة ،مةرةما وان ئةو بووية

جينؤسايد دهيَتة هةذمارتن ،مةزنرتين كارةساتا

مللةتيَ ئيَزدي ذناظببةن )15( .ل ضةرخيَن نوزديَ و

ضةرخيَ بيست و ئيَكيَ بووية.

بيسيتَ دةستهةالتداريَن ئومساني و ب هةظكاريا
هندةك مرييَن كوردان  40فةرمانيَن ديرت ل سةر
51
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 :1.2ئيَزدي د جينؤسايدا 2014يَ دا.

ضةندة هةظدذة دطةل ياساييَن نيَظ دةولةتي و

1-2-1جينؤسايد ،ضةمك و ثيَناسة:

ياساييَن مرؤظايةتي .هةروةسا جظاتا طشيت ل سةر

جينؤسايد ب واتايا كوشتنا ب كوم ،يان

جينؤسايديَ بريار داية كو دظيَت كةسيَن تاوانبار

كوشتنا طرؤثةكيَ ذ ،كةمينة ،ئةتنيك ،ئاين و

بهيَنة مةحكوم كرن ،ظيَجا ئةطةر زةالميَن دةولةتيَ

نةتةوةيةكيَ ديار كري ذ الييَ طرؤث يان كومةكا

بن ،يان تاكةكةسنب كو تاوانيَن خوة ب هيَجةتيَن،

ديرتظة ،ذ بلي كوشتينَ ذي ثيَك دهيَت ذ زيان

سياسي ،ئايين يان هةر هزرةكا ديرت ئةجنامدابن.

طةهاندنا ئةقلي و جةسةدي ب طرؤثةكيَ ذ وان

()18

طرؤثان ،دهيَتة هةذمارتن جينؤسايد .دةستةواذا

2-2-1جينؤسايدا ئيَزديان ل ساال 2014يَ:

جينؤسايديَ بؤ يةكةمني جار ذ الييَ ثاريَزةريَ

ريَكخراوا تريؤري يا دةولةتا ئيسالمي ل

جوهي ب ناظيَ "رافايل ليمكني" هاتية داهيَنان،

عيَراق و شاميَ بةرنياس ب "داعش" كو ديَ د

ئةظ كةسة ب تينَ دناظ مالباتا خوة دا مابوو،

تةوةريَ دووييَ دا ب دريَذاهي بةحس ل سةر

ئةنداميَن خيَزانا وي ب تةمامي كةفتبوونة بةر

كةين ،هةروةسا ديَ ئاماذيَ ب جوداهيا ويَ و

هولوكوستا جوهيان ،ليمكني ب داهيَنةريَ

ضةوانيا ئةجنامدانا جيؤسايد و تاوانيَن جوراوجور

ريَككةفتنا سزادان و قةدةغةكرنيَ يا تاوانيَن

ييَن ظيَ ريَكخراوا هوظ كةين .ل ساال 2014يَ و

جيؤسايديَ دهيَتة هةذمارتن ،ئةو ياسايا د

ل دةستثيَكا هيَرشيَن خوة بؤ باذيَريَ مووسل و

نةتةوةييَن يةكطرتي دا هاتية ثةسةندكرن.

باذيَرك و دةظةريَن سونة نشني ،داعش هزر د

رةشنظيسيَ ياسايا قةدةغكرنا ريشةكيَشكرنا

هيَرشكرنا شنطال و دةظةريَن ئيَزديا ذي دا كر،

طرؤثيَن ،ئةتنيكي ،نةتةوةيي و ئايين ذ الييَ

جيوثولوتيكا دةظةريَن ئيَزديان سنورةكيَ مةزن ييَ

ليمكيين ظة هاتبوو نظيسني و ثشيت شةريَ دوويةم

سونييَن سوريا و عيَراقيَ ثيَكظة طريَ ددةت،

ييَ جيهاني ل ريَكخراوا نةتةوةييَن يةكطرتي ل

شنطال جهةكيَ سرتاتيذية بؤ طةهاندنا داعش ل

9يَ ديسيَمبةرا ساال  1948بووية ثرؤذة ياسا و

مووسل و باذيَريَ رةقة ل سؤريا ،لةورا ثشيت

ل ساال  1951ضووية د واريَ جيَبةجيَ كرنيَ دا.

داعش كونرتوال بةشةك ذ دةظةريَن سوونيان ل

ل نةتةوةييَن يةكطرتي ذي هوسا ثيَناسا دينؤسايديَ

سورييَ كري و نةخامسة باذيَريَ رةقة ،كو ب

هاتية كرن :ذناظربنا مايفَ هةبوونا طرؤثيَن ئةتنيكي،

ثايتةختا داعشيَ دهاتة دانان ،هةر زوو داعش

ئايين و نةتةوةيية وةكي ضةوا هوموسايد دهيَتة

هزرا كونرتوال دةظةرا شنطال كر .نةينةوا ب

نياسني ب ذناظربنا هةبوونا تاكة كةسان ،ئةظ

مةزنيا سنوريَ خوة و ب شيَوةيةكيَ طشتطري ذ
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الييَ حكومةتيَن عيَراقيَ هةر ذ  2005هةتا
 2014ذ هةموو روويةكي ثشتطوه هاظيَيت بووية
و هيض خزمةتطوزاريةك تيَدا نةبووية .ظيَ ضةنديَ

 69كومةلكوذي ئةجنامدان و مرؤظ ب ساخي و
كوشيت بن ئاخكرن.

()21

ل رؤذا ثاشرت و ل  15تةباخا هةمان سال،

ذي ريَك بؤ داعشيَ خوةشرتكر هيَرشي وان

داعش مةزنرتين و درندةترين تاوان ئةجنامدا،

دةظةران بكةت و كارةساتيَن مرؤظي ييَن مةزن ل

ثشيت طونديَ طوجو دوورثيَض كري ،نةهيَال كةس

وان دةظةران ب خولقينيت.

()19

ذ وي طوندي دةركةظيت ،خةلكيَ طوندي ل

ل شةظا  3/2ل مةها تةباخا 2014يَ رةشرتين

طورةثانا قوتاخبانيَ كومكرن و  400زةالم ثيَكظة

ميَذوويا ئيَزديان و ديرؤكا ئيَزيدخانيَ ية ،داعش

كومةلكوذكرن 71 ،ذن كوشنت و  727زارؤك،

ب هوظانةترين شيَواز هيَرشي شنطاليَ و دةظةريَن

كض و ذنيَن ديرت دي دةستبسةر كرن 63 .خيَزان

دي ييَن ئيَزديا كر ،ب هزاران ئيَزدي كومةلكوذ

ب هةموو ئةندامظة كوشنت 47 ،خيَزانا ب تينَ

كرن ،ب سةدان هزاران ئاوارة و دةربةدةر

يةك كةس ذ وان ما 17 ،خيَزانان ذي ب تينَ دوو

بوون ،ب هزاران ل ضياييَ شنطاليَ بيَ خوارن و

كةس تيَدا مانة ساخ .كارةساتةكا بيَ هةمثا ب

ظةخوارن ئاسيَ كرن ،هزاران كض و ذنيَن ئيَزدي

سةر كورديَن ئيَزدي ئينا و ب هةموو ثيظةريَن

ئيَخسريكرن و ل بازاران فرؤتن و كرين ثيَ كر،

خوة و ل ديظ ثيَناسا نةتةوةييَن يةكطرتي ب

ضةندين قةساخبانيَن ظةكوشتينَ دانان و ب دةهان
طورِيَن ب كومةل ييَن ئيَزديان ضيَكرن،
كارةساتةكا مرؤظي يا مةزن هاتة روودان ،د
ضةرخيَ بيست و ئيَكيَ دا هيض جورة تاوانةك ب
قةد ظيَ تاوانيَ نةهاتة ئةجنامدان.

()20

هةر د ويَ رؤذيَ دا داعش نيَزيكي 1300
كةس كوشنت .زيَدةتر ذ  6417كةس ئيَخسري
كرن ،ذ وان  3548كض و ذن 2869 ،خورت
و زةالم .كض و ذنيَن ئيَزدي كرنة سةباية و ل
بازاريَن رةقة و مووسل فرؤتن 340000 ،كةس
ذ شنطال و دةظةرا شنطال ئاوارة بوون60000 ،
كةس ل دةظةريَن باشيك و حبزاني ئاوارةبوون.

جينؤسايد دهيَتة هةذمارتن.

()22

:2تةوةريَ دووييَ :داعش ذ تريوريَ بؤ
جينؤسايديَ
 :2.1تريؤر ضةمك و ثيَناسة:
ثةيظا تريؤر :د طةلةك زمانان دا ضةمكيَ تريؤر
هاتية ثيَناسةكرن ،بؤ منوونة د زمانيَ عةرةبي دا
ثةيظا (االرهاب) ذ ثةيظا عةرةبي (ارهب) هاتية،
رامانا ويَ ترسة ،يان وي كةسي ب ترسينة ،بؤ
ئةجنامدانا كارةكيَ يان فةرمانةكيَ كو تيَدا
كةسانيَن ديرت بهيَنة ترساندن و ذناظربن ب ريَكيَن
توندوتيذي و ترس و توقاندنيَ.

()23

هةروةسا د
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زمانيَ ئنطليزي ثةيظا  terrorismب رامانا ب
كارئينانا ترس و توندوتيذييَ بؤ بدةستظةئينانا
ئارماجنةكا سياسي.

()24

هةظاليَن وي ييَن ئيخوان ل مسريَ.
قوناغا دووييَ :رةتكرنا هزر و برييَن "سةيد

ثيَناسا تريؤريَ :هةرضةندة كو هيض ثيَناسةيةكا

قتب" و دةركةفتنا هزرا سةلةيف ل سعودي و

ريَككةفيت بؤ تريؤريَ نينة ،ليَ ثرتيا وان ثيَناسةييَن

كويَيتَ.

هاتينة كرن بؤ تريؤريَ نيَزيكي هةظن ،جياوازيةكا

قوناغا سيَييَ :شةريَ دناظبةرا سوظيةت و

مةزن د ناظةرؤكا وان ثيَناسان دا نينة ،ضونكي ب

ئةفغانستان ل ساليَن  1989-1979و جةنطيَ

راسيت ذي ثيَناسةكرنا تريؤريَ كارةكيَ ب

خةليجي ل ساال .1991-1990

زةمحةت و دذوارة .تريؤر كارةكيَ ريَكحستية ب

قوناغا ضواريَ :روودانيَن ثشيت  2001و ثةقاندنا

شيَوةيةكيَ توندوتيذي و ترس بؤ جبه ئينانا

تاوةران ل ئةمريكا.

ئارماجنةكا دياركري دهيَتة ئةجنامدان )25( .يان كو

قوناغا ثيَنجيَ :هاتنا ئةمريكا بؤ ناظ ئاخا عيَراقيَ ل
()28

سرتاتيجيةكا توندة كو يا قةدةغةكرية ل

ساال  2003و هةتا نها.

سةرتاسةري جيهانيَ ،ئةظ توندوتيذية ثشت بةستينَ

قوناغا ثيَنجيَ دبيتة سةردةميَ دةركةفتنا هزرا

()26

توندرةو و تريؤريَ ل دةظةريَ ،ذبةر هنديَ ره و

ب ريَكا تاكةكةس يان ذي طرؤثةكيَ مرؤظان كو

ريشاليَن داعشيَ ظةدطةرن بؤ ساال  2003ثشيت

رادبن ب ئةجنامدانا كاريَن ترس ،طةف و

كو "ئةبو مسعب ئةلزرقاوي" طرؤثةكيَ تريؤري

توندوتيذييَ ب دذي تاكةكةسان يان ذي

دامةزراندي ب ناظيَ "مجاعة اجلهاد و التوحيد"

ل سةر ئايدولوجيةكا دةستنيشانكري دكةت.

طرؤثةكيَ دياركري.

()27

 :2.2داعش د هةمبيَزا تريوريَ دا:

54

قوناغا ئيَكيَ :دةركةفتنا "سةيد قتب" و

هةر د وي دةمي دا بةيعةت دا "ئوسامة بن الدن"
سةرؤكيَ ريَكخراوا "ئةلقاعيدة" و نوونةراتيا ويَ

دةولةتا ئيسالمي ل عيَراق و شاميَ كو دهيَتة

ريَكخستينَ دكر ل عيَراقيَ بؤ شةر ب دذي هيَزيَن

نياسني ب داعش ،ريَكخراوةكا تريوري يا

ئةمريكي دناظ عيَراقيَ دا و تريؤركرنا وان هيَزان.

مةترسيدارة ،ل سةر هزرا ئايينَ ئيسالميَ ريَكخراوا

()29

خوة دامةزراندية ،بةري كو ئةم بةحسيَ

سياسي ل عيَراقيَ بطشيت و دةظةريَن سوني ب

دروستبوونا داعش بكةين ،من دظيَت قوناغيَن

تايبةتي ،ريَكخستنا قاعيدة ئةو بوشاهية ب دةليظة

دةركةفتنا هزرا توندرةو يا ئيسالمي ئاشكرابكةم

ديت و ضاالكييَن خوة زؤرتر كرن ،ثاشي ل ساال

كو د ظان قوناغان دا دةركةفتية:

 2005هزر د دروستكرنا هندةك بزاظيَن سوني

هةروةسا ذبةر هةبوونا بوشاهيةكا ئةمين و
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هاتة كرن ،د هةمان سالدا ئاظاكرنا جظاتةكا

• جظاتا شورا :جظاتةكا طرنطة دناظ ثةيكةريَ

ضةكدار يا سوني هاتة ضيَكرن و زةرقاوي ثوسيتَ

ريَكخستنا داعشيَ دا ،ب طشيت ذ  9بؤ 11

()30

كةسان ثيَكدهيَت .طرنطرتين فةرمانيَن ظيَ جظاتيَ

ئةظ طرؤثةذي هةر ل ذيَر سةرثةرشتيا ريَكخستنا

ذي ئةظةنة" :دشيَت ئةمريي بطوهؤريت .برياريَ

قاعيدة بوون ،ليَ ثشيت دةركةفتنا ناكوكيان دناظ

ددةت بؤ جةنط و ئاشتييَ .مشاوريَ دطةل

هيَزيَن ضةكداريَن سةلةيف ،ل  15تشرينا دووييَ ل

ئةمريي دكةت بؤ برياريَن طرنط.

ساال 2006يَ "ئةبو عمر بغدادي" ريَكخستنةكا

• دةستةيا شةرعي :ئةظ دةستةية كاروباريَن

جودا دامةزراند ب ناظيَ "دولة العراق االسالمية"

شةريعةتي ب خوةظة دطريت و رادبيت ب

ثشيت كوشتنا زةرقاوي و ئةبو عمر بغدادي ذ

دةرئيَخستنا ثةيام و ثةرتووكان ،هةروةسا طرنطييَ

الييَ هيَزيَن ئةمريكي ،ريَكخستنا "دةولة العراق

ب كاروباريَن ئايين ددةت.

خوة رادةسيت "عبداهلل رشيد بغدادي" كر.

بةكر

• جظاتا لةشكةري :ئةظ جظاتة ثيَكدهيَت ذ

االسالمية"

كةفتة

ددةستيَن

ئةغدادي"دا .دطةل دةركةفتنا شورةشا سورييَ و

كةساتييَن خوةدان شةهرةزايا لةشكري ،ذ ضةند

ضيَبوونا ناكوكييَن سياسي د وي وةالتي دا،

بةشان ثيَكدهيَت وةكي :بةشيَ تةقاندنيَ و

بةغدادي شيا "جبهة النصرى" ب ئيَخيتة بن

ثرضةككرنيَ و لوجسيت و بةشيَ خوة تةقاندن.

كونرتوال خوة و كرة بةشةك ذ ريَكخراوا خوة و

هيَرشيَن لةشكةري ييَن ريَكخراوا ذ الييَ ظيَ

ناظيَ ريَكخستنا خوة كرة "الدولة االسالمية يف

جظاتيَ دهيَنة ئةجنامدان.

العراق و الشام" ل 9ئةثرال ساال  2013ب

• جظاتا ئيَمناهييَ :بةرطرييَ ذ ثاراستنا ريَكخراويَ

فةرمي ئةظ ريَكخستنة راطةهاند.

"ئةبو

()31

 :2.3ثةيكريَ ريَكخراوا داعش:
ريَكخراوا داعش ثةيكةرةكيَ تايبةت ب

دكةت ،بةشيَ هةوالطري و بةرةظانييَ دناظ ظيَ
جظاتيَ دا هةية .ل دووظ برطةييَن شةريعةتيَ
ئيسالميَ كاردكةت و برياران ددةت.

خوةظة هةية كو ثيَكدهيَت ذ:

• جظاتا ريَكخستينَ :سةرثةرشتيا يةكةييَن ئيداري

• ئةمري ئةملوئمنني :كو سةرؤكيَ طشيت ييَ

ييَن ريَكخستنا داعشيَ دكةت ،دةظةريَن جودا و

ريَكخراويَ ية.

جوطرافيا جودا يا داعشيَ ذ الييَ ظيَ جظاتيَ دهيَتة

• جيَطريَن ئةمريي :ثيَك دهيَن ذ دوو جيَطران،

دانان و ب ريَظةبرن.

ئيَك ل عراقيَ و ئيَك ذي ل سورييَ.

• "بيت املال" دارايي :داعش ئيَك ذ زةنطينرتين
ريَكخراويَن تريورستية د جيهانيَ دا ،ذيَدةريَن
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ثاران و ب دةستظة ئينانا ثارا ظةدطةرن بؤ هةبوونا

درندانةتر ئاشكرا دبن ،ب تايبةت ل سورييَ

سامانيَن سرؤشيت ييَن زؤر ل ذيَر دةستهةالتا ظيَ

داعشيَ ب درندانةترين شيَواز هيَرشيَن خوة

ريَكخستينَ و ب تايبةت نةفت و طاز ل هةردوو

ئةجنامداينة ،د دةمةكي دا كو قاعيدة دياركربوو ل

وةالتيَن عيَراق و سورييَ .ذبةر ظيَ ضةنديَ بيت

دووظ هندةك ثيظةريَن ئةخالقي كاردكةن و

املال دناظ داعش دا طرنطيةكا زؤر هةبوو ،كاريَ
ويَ ريَكخستنا سامانيَ ريَكخراويَ و كومكرن و
دابةشكرنا ساماني بوو.

()32

جوداهييَن سةرةكي ييَن دناظبةرا داعش و
قاعيدة ذ ظان خاليَن ل خواريَ ثيَكدهيَن:

 :2.4جوداهي دناظبةرا داعش و قاعيدة:

• داعش :كاركةرةكيَ سياسي ييَ توندرةوة.

هةرضةندة ريَكخراوا ئةلقاعيدة و داعش

• قاعيدة :ياريزانةكيَ سياسي ييَ توندرةوة.

هةردوو ريَكخراويَن تريؤرستينة و ل سةر بنةماييَ

• داعش :بزاظةكا سياسي يا توندرةوة و ب هيض

هزرا سةلةيف يا ئيسالمي كاردكةن ،ليَ ثشيت

رةنطةكي دةستبةردارييَ و طوهؤريينَ د بنةماييَن

ظةقةتيانا داعش ذ قاعيدة ل ساال 2013يَ ئيَدي

هزرا خوة دا ناكةت

جياوازي دناظبةرا ثةيرةو و ثرؤطراميَ ظان هةردوو

• قاعيدة :باوةريا ب عةقيدةيةكا توندرةو هةي،

ريَكخراوان دا ثةيدا بووية ،تةنانةت ل سورييَ

ليَ د سةر هنديَ را نةيا رذدة ل سةر بنةماييَن

شةر دناظبةرا ظان هةردوو ريَكخستنا دروستبوو ل

خوة.

ساال 2014يَ ،ريَكخراوا قاعيدة ثشت بةستينَ ل

• داعش :خودان سرتاتيجيةكا دريَذة بؤ

سةر ريَككةفتينَ دكةت دطةل ريَكخستنيَن

دامةزراندنا توبيا سةلةفيةتيَ.

ناظخوةيي ييَن وةالتان ،ئارماجنيَن خوة ب

• قاعيدة :سرتاتيجيةكا تةدرجيي يا هةي.

ريَكخراويَن ديرتظة طريَددةت و ب ظيَ ضةنديَ ل

• داعش :دظيَت دةولةتةكا سةرخبؤ يا ئايين

()33

دامةزرينيت و بنةماييَن شةريعةتيَ ئيسالميَ تيَدا

ثاشةرؤذيَ مةترسيا ويَ ذ يا داعش زؤرترة

طةلةك خاليَن جياوازييَ دناظبةرا قاعيدة و داعش

جيَطري بكةت.

دا هةنة ،ريَكخستنا داعش ب شيَوةيةكيَ ئاشكرا

• قاعيدة :وةسا هزر دكةت كو دظيَت ل

ئةظ ضةندة راطةهاندية كو هةر كةسةك يان

دةستثيَكيَ خةلك فيَرببيتة بنةماييَن شةريعةتي و

طرؤثةكيَ ل دووظ ريَنمايي و ثةيرةويَ داعش
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ضاالكييَن وان ذي د سنوردارن.

()34

ثاشي هزرا جيهادي بةالظبكةت.

()35

نةضيت ،ب كافر دهيَتة هةذمارتن ،ب ظيَ ضةنديَ

هةرضةندة كو خاليَن جوداهييَ دناظبةرا داعش

ذي كرياريَن ويَ ذ ييَن داعش هوظانةتر و

و قاعيدة ب رووني ديار دكةن ،ليَ هةردوو
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ريَكخسنت خوةدان هندةك خاليَن هةظثشكن ،ب

 -7ئامادةكرن :كريارةكا فةرمية بؤ ذناظربنا

تايبةت د بةالظكرنا توندرةوييَ و بةالظكرنا هزرا

مرؤظان

ئايين ب شيَوازةكيَ توندوتيذ و كاركرن بؤ

 -8زؤرداري :تاوانيَن كوشتينَ ،دزينا مولكيَن

طةهشنت ب ئارماجنا دةستهةالتكرن ل دووظ

تايبةت ييَن خةلكي و ذناظربنا وان.

بنةماييَن ئايينَ ئيسالميَ و ل دووظ هزر و بنةماييَن

 -9ذناظربن :ذناظربنا طرؤثةكيَ مرؤظان ثيَكظة،

كو وان داناين.

()36

ضونكي وان نا هةذميَرن مرؤظن.
 -10دانثيَنةدان :اليةنيَ ب جينؤسايديَ رادبيت،

 :2.5تريؤر و جينؤسايد:
هةرضةندة كو تريؤر و جينؤسايد دوو ضةمكيَن

دانثيَدانيَ ب تاوانيَ ناكةت.

)(37

دووري هةظن ،ضونكي ثالنيَن ب جينؤسايد كرنيَ

ذ اليةكيَ ديرتظة تريؤر و جينؤسايد ذ هةظ

هةروةكي د .طريطوري هةظبةند كرين د دةه

دهيَنة جوداكرن ذبةركو تريؤر كوشتنا كومةكا

قوناغادا كو د ريَكسخيتينة و ذ ظان قوناغا

مرؤظاية

ليَ

ثيَكدهيَن:

كولةلكؤذي يان جينؤسايد ب شيَوازةكيَ

ب

هةرةمةكي،

شيَوازةكيَ

()38

 -1ثؤلينكرن :د ظيَ قوناغيَ دا قوربانييَن

ريَكخسيت دهيَتة ئةجنامدان.

جينؤسايديَ دهيَنة ثؤلينكرن.

ئيَزديان ئةم دشيَني بيَذين كو ذبلي كارةكيَ

 -2ضةسثاندن :كةسيَن بةر جينؤسايديَ دكةظن،

تريؤرية ،جينؤسايدة ،ئةظ ئةطةرة ذي د تةوةريَ

هةلبذارتنا ناسناميَ ل سةر وان دهيَتة ضةسثاندن.

سيَييَ دا ديَ هيَنة بةحسكرن ،ضونكي داعش

 -3جوداكرن :جوداكرنا هندةك كةسان ذ

يةكةمني ريَكخراوا تريؤرستية كو شياي

هندةكيَن ديرت.

جوطرافيةكا ئةردي ظةطريت و وةك سازي يان

 -4بيَ

بةشكرن

مرؤظاتييَ:

ذ

قوربانييَن

ليَ جينؤسايدا

دةولةت سةرةدةرييَ د تاوانيَن خوةدا بكةت.

جينؤسايديَ دهيَنة هةذمارتن وةك طيانةوةر يان
هةر تشتةكيَ ديرت ذ بلي كو مرؤظبوون بيت.
 -5ريَكخسنت :ريَكخستنا كاريَ جينؤسايديَ و
ئةو كةسيَن ب ئةجنامدانا جينؤسايديَ رادبن.
 -6جةمسةرطةري:

ئةويَن

ب

ئةجنامدانا

جينؤسايديَ رادبن ،طرؤثةكيَ خةلكي دذي
طرؤثةكيَ ديرت بكاردئينن.

َدةريَن ،سايكؤلؤجي ل
:3تةوةريَ سيَييَ :ثال
ثشت ئةجنامدانا جينؤسايدا ئيَزديان يا ساال
2014يَ
 :1-3توندرةوي د ديتنا سايكؤلؤجي دا:
ل تةوةريَ دووييَ مة بةحسيَ تريؤريَ كر ،د ظي
تةوةري دا تيشكا مة ديَ ل سةر اليةنيَ دةرووني
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بيت ،ديتنا سايكؤلؤجييَ بؤ تريؤريَ و كةساتييَ

هةروةكي ويليا ديظيدسؤن ديار كري كو

تريؤرست هةروةكي بريان جيَنكز دياركري:

كةساتييَ ذيَكضووي ئةويَ رادبيت ب ئةجنامدانا

"تريؤر هندةك كريارن كو ب شيَوازةكيَ

كرياريَن تريؤري د راسيت دا ئةو تووشي

دراماتيكي دهيَنة ئةجنامدان بؤ دروستكرنا ترسيَ د

ذيَكضوونا كةساتييَ بووية و خوة وندا كرية.

دليَ خةلكي دا ،ضيَكرنا سةقةيةكيَ ترسناك ،هةر

 :2-3اليةنيَ جظاكي ييَ كةساتيا داعش:

ئةظ ضةندةية كو تاوانا تريؤريَ ذ تاوانيَن ديرت جودا

ثيَكهاتةيا داعش ذ الييَ جظاكيظة ثرِانيا ويَ ذ

دكةت .يان كو كاريَن تريؤري ئارماجنا ويَ يا

عةرةبيَن سونة مةزهةب ثيَكدهيَت ،ل عيَراقيَ و ل

سةرةكي خةلكيَ ثلة دووية ،يان خةلكيَ نة

سوريا ذي ،وةسا هاتية تةمخني كرن كو ل عيَراقيَ

بةرثرسيار ذ ض تشتا ،ئةظ ضةندة ذي بؤ ويَ يةكيَ

 %90ئةنداميَن داعش خةلكيَ دةظةريَن سونة

ية دا كو ثرت خةلك و اليةنيَ ثيَ مةبةست

نشينن ،هةروةسا ل سورييَ ذي  %70ئةنداميَن

وةكي ظةكؤلةر ديار دكةن كو

داعش خةلكيَ سورييَ و دةظةريَن ويَ ييَن سونة

برتسينن.

()39

()43

ئةطةريَ ئةجنامدانا كرياريَن تريؤري ظةدطةرن بؤ

نشينن.

ثشتطوه هاظيَتنا وان كةساتيان ئةويَن دبنة

دظيَت كةساتيا جظاكي يا داعشيَ ذ ثيَكهاتةيا

تريؤرست ،يان كةسيَن توندرةو ،ئةظ جورة

سوني ل عيَراقيَ و سورييَ وةربطرين .عةلي

كةساتية ذ الييَ كومةلطةهيَظة دهيَنة ئيَشاندن ،يان

وةردي سةبارةت كةساتيا تاكيَ عيَراقيَ طوتية:

ذي هةست ب كيَماسييَ و ئيهانيَ دكةن بةرامبةر

"طةلةك جارا ئةم دبينني كو كومةكا مرؤظان ب

كةسيَن ديرت دناظ كومةلطةهيَ دا .يان ذي ئةو

دذي هندةكيَن دي شةري دكةن و زؤردارييَ

كةساتية وةسا هةست ثيَدكةن كو ذ الييَ

دكةن و وذدانا وان يا ئارامة ،د هةمان دا ئةو

دةستهةالتيَ هيض طرنطي ب وان ناهيَتة دان و

وةسا هزر دكةن كو ييَ جيهاديَ د ريَكا خوديَ

هندةك جاران

دا دكةن ".كةساتيا تاكيَ عيَراقي ثرت ذ هةر

كةساتييَ توندرةو ذ الييَ سايكؤلؤجي ظة

كةساتيةكا ديرت تووشي ئزديواجيةتا كةساتييَ

كةساتيةكيَ ترسناكة و هةست ب ترسيَ دكةت،

بووية ،ئةظ ضةندة ذي ظةدطةريت بؤ ضةند

هةروةسا خوة ثيَتظي ب هيَزيَ و دةستهةالتيَ

ئةطةران ذ وان ذي ئةطةريَ شارستاني،

كةسانيَن ثشتطوه هاظيَتينة.

)(40

دبينيت بؤ تذي كرنا ويَ ظاالتيا ل دةظ وي هةي.
()41

يان ذي ذ هندةك اليةنيَن ديرتظة كةساتييَ

تريؤرست خودان كةساتيةكا ذيَكضووية(منحرف)
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)(42

ذبةر ظيَ ضةند ئةم دشيَني بيَذين كو

كؤمةاليةتي و سايكؤلؤجي.
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 :3-3اليةنيَ سايكؤلؤجي ييَ كةساتيا داعش:

عيَراق-ئريان ،خالةكا طرنطة د ديرؤكا عيَراقيَ

ل دووظ شرؤظةيا قوتاخبانةيا شرؤظةكاريا

دا ،ضونكي دووبةرةكي و تائيفةطةري دناظ

سايكؤلؤجي بؤ اليةنيَ سايكؤلؤجي ييَ كةساتييَ

عيَراقيَ دا رؤذ بؤ رؤذيَ بةرةظ زيَدةبوونيَ ضوو،

تريؤرست يان توندرةو طريَدايي ويَ هةظركييَ ية

ئةظ ضةندة ذي بؤ ئةطةر كو كةرب و كني و

ئةوا دناظبةرا "ئةو" و "ئةز" دا ضيَدبيت ئةطةر

هةظركي دناظبةرا هةردوو ثيَكهاتةييَن عيَراقيَ سونة

"ئةز" ب سةر كةفت ،وي دةمي سايكؤلؤجيا وي

و شيعةيان دا دروست ببيت ،ثشيت ذناظضوونا

كةسي ديَ يا ئارام بيت ،ليَ ئةطةر سةركةفنت

دةستهةالتا حكومةتا بةعس و نةمانا هةذمونا سونا

نةئينا ،وي دةمي ديَ رةوشيتَ وي هيَتة طوهؤرين

بؤ ريَظةبرنا دةستهةالتيَ ل عيَراقيَ ،ئيَدي

و بةرةظ توندرةوييَظة ضيت .وةكي يا ئاشكرا كو

هةظسةنطيا هيَزيَ هاتة طوهؤرين .ثيَكهاتةيا سونة

هةر مرؤظةكيَ دوو غةريزة ييَن هةين ،غةريزةيا

د ناظ عيَراقيَ دا ثشيت 2003يَ هاتية ثةراويَز

ذيانيَ و غةريزةيا مرنيَ ،هةر دةميَ غةريزةيا مرنيَ

كرن ،ظيَ ضةنديَ ذي كارتيَكرنةكا سياسي،

ب سةركةفت مرؤظ بةرةظ ويَرانكاري و

ئابوري و سايكوؤلؤجي ل سةر خةلكيَ سونة

خرابكارييَ دضيت ،ليَ هةر دةميَ غةريزا ذيانيَ

مةزهةب ل عيَراقيَ درووستكرية ،ئةظة بووية

ب سةر كةفت بارودوخ بةرؤظاذي دبيت.
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ئةطةر كو ثةناييَ ببةتة هندةك كارظةدانيَن ترسناك

 :-4-3رةنطظةدانا سايكؤلؤجي و مةزهةبطةري

بؤ سةثاندن يان ظةطةراندنا هةذمونيا خوة دناظ

ل سةر داعش:

عيَراقيَ دا ،ثةراويَز خستنا ضينيَن جظاكي دناظ

هةر ذ دةستثيَكا دامةزراندنا عيَراقيَ ل ساال

كومةلطةهيَ دا ظةريَذةكا ترسناك ل ثةي خوة

1921يَ دةستهةالتا ب ريَظةبرنا عيَراقيَ د

دهيَليت ،ئةظ ضةندة ذي بوو ديفاكتو ل عيَراقيَ

دةسيتَ سونةييَن عيَراقيَ دا بووية و ظيَ ضةنديَ

ثشيت ثةيدابوونا ب دةهان طرؤثيَن ترؤري كو

ذي دريَذة هةبوو هةتا ساال  2003ثشيت كةفتنا

ثيَكهاتةيا وان هةموو سونة مةزهةب بووينة،

رذيَما بةعس ،ليَ يا كو فةرة ئةم ب بابةتيظة

ريَكخراوا تريؤرسيت يا بناظيَ داعش ،وةكي مة ل

طريَبدةين ئةوة كو ثيَكهاتةيا عيَراقيَ ذ دوو

سةري ذي ديار كري ،ثرِانيا ئةنداميَن ويَ و

مةزهةبيَن جودا ثيَك دهيََت و ذ الييَ سياسيظة

دةمازراندنا ويَ ذي طريَدايي مةزهةبيَ سونةية،

عيَراق دهيَتة دابةشكرن بؤ سةر سيَ ثيَكهاتةييَن

ئةو ضينا ثةراويَز كري دناظ دةولةتا عيَراقيَ دا،

سةرةكي(كورد ،سونة و شيعة) .ل دةستثيَكا

ئةظ ضةندة ذي دبيتة ئةطةر كو ئةظ خةلكة ثةناييَ

ساليَن هةشتيَييَ و روودانا جةنطا دناظبةرا

بؤ هةر ريَك يان كريارةكيَ ببةت بؤ سةثاندن و
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يان ظةطةراندنا ناسناما خوة يا بةرزةبوويي.

بةرةظ تريؤريَ و توندرةوييَ دبةت ،ذ وان جوران

ئةطةريَ ثةراويَزيا ئةندام و ئاليطريَن رذيَما بةعس

ذي:

كو ذ خةلكيَ سونة مةزهةبيَن عيَراقيَ بوون ،ئيَكة

يةكةم :كةساتييَ نيَرطزي

ذ وان ئةطةران كو توندرةوي و تريؤر بيتة تاكة

دوويةم :كةساتييَ ماكياظيلي

ريَك بؤ بةرةنطارييَ دذي دةستهةالتيَ ،داعش ذ

سيَيةم :كةساتييَ سايكوباسي

بلي كو ريَكخراوةكا تريؤرستية ،شورةشةكا

يةكةم :كةساتييَ نيَرطزي ئةو جورة كةساتية ييَ

تريؤرسيت ذي ئةجنامدا و وةك نةرازيبوون و

كو هةلطريَ ظيانةكا زؤري بؤ كةساتيا خوة و

بةرةنطاري بةرامبةر دةستهةالتا شيعة يا عيَراقيَ،

طةلةك سةرسامة ب شيان و زيرةكي و ويَرةكيا

ئةظة ذي يةكةمني ريَكخراوا تريؤرستية كو سينط

خوة ،وةسا خوة دبينيت كو ذ هةذي هةموو

و سينط شةري بةرامبةر هيَزيَن دي دكةت،

تشتاية و ذ هةر كةسةكي باشرتة.

ضونكي وةكي ديار تريؤر بزاظيَن كاريَن تريؤري

دوويةم :كةساتييَ ماكياظيلي كو خوة ذ

دكةت و هةوال رةظيينَ و خوة بةرزةكرنيَ ددةت،

رةنطظةدانيَن طوتن و ثيَشنياريَن ماكياظيلي

ليَ داعش ئةظ ضةندة نةكرية و شةر بةرامبةر

دبينيت ،نظيسكاريَ ئيتالي و خوةدانيَ ثةرتووكا

هيَزيَن ديرت كرية و بزاظ كرية شةريَ خوة وةكي

مري( )1527-1469هندةك سيفةت د ثةرتووكا

بةرةنطاري و شورةش دذي دةستهةالتيَ و هةموو

مري دا بةحسكرينة كو هةر كةسةك بزاظيَ بكةت

خةلكيَ ديرت ييَ ب دذي داعش شةردكر و خوة

بؤ بدةستظة ئينانا ئارماجنيَن خوة ب هةر ريَكا

نةرازي دكر.
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 :5-3باريَ سايكؤلؤجي ييَ كةساتيا داعش:
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هةبيت ،ئةظ ضةندة ذي ب بؤضوونا ظةكولةري
كةساتي بةرةظ ئةجنامدانا كرياريَن تاك اليةنانة و بيَ

ل دووظ شرؤظةييَن سايكؤلؤجي بؤ كةساتييَن

دلوظاني و بيَي كو هزر د كارظةدان و زيانيَن ديرت

توندرةو و وان كةسيَن بزاظا كوشنت و خرابكارييَ

بكةت ئةويَن كو ثشيت ظان بزاظان دهيَن ،لةورا

دكةن ،تووشي طةلةك طريَييَن دةرووني بووينة،

ئةظ جورة كةساتية تووشي كرياريَن توندرةو و

كةساتيا وان ئنحرياف بووية و ذ كةظليَ خوة ييَ

دوور ذ بوهاييَن مرؤظاتييَ و هزركرن و ظةريَذا

سةرةكي دةركةفتية ،كوالسكي جؤريَن كةساتييَن

وان كرياران دا بكةت.

توندرةو دابةش دكةت بؤ سةر سيَ جوران ،ئةظ

سيَيةم :كةساتييَ سايكوباسي ئةظ جورة كةساتية

سيَ كةساتية ذي تووشي ضةندين رةوشت و

ئةوة ييَ كو طوه نادةتة ض ثةيرةو و ياسايان و

سلوكيَن سايكؤلؤجي بووية كو كةساتيا وي

هةروةسا بةرذةوةنديا طشيت ،ذ هةموو تيتال و
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رةوشتيَن كومةلطةهيَ دةردكةظيت ،ظان جورة

ثيَكهاتةيةكا ديرتة و بؤ كوشتينَ د حةالالن و مال

كةساتيا ض تشت بؤ وان طرنط نينة ذ بلي

و مولكيَ وان ذي دبيتة غةنيمة بؤ داعش ،ذبةر

بةرذةوةنديا وان يا كةسوكي ،هةروةسا تذي كرنا

هنديَ ب توندترين ريَك بةرامبةر ئيَزديان كوشنت

وان حةز و ئارةزوييَن د دليَ وان دا .ئةظ جورة

و ويَرانكاري ئةجنامدان.

كةساتية خوةدان هندةك رةوشتيَن تايبةتن كو خوة

 :6-3شرؤظةكرنا سايكؤلؤجيا دوذمنكاري يا

ذ هةموو تيتال و ياسايان ناكةنة خودان ،ذبةر

داعش:

هنديَ ذي طةلةك ذ سةركردةييَن توتاليتاري د

دوذمنكاري

ضةمكةكيَ

شيلية

ذبةر

جيهانيَ دا كو خودان ئةظ جورة كةساتية بوون،

تيَكهةلبوونا وي دطةل ضةندين ضةمك و زاراظيَن

كوشنت و زورداريةكا مةزن بةرامبةر خةلكي

ديرت ييَن وةكي :دوذمنداري ،توندرةوي و تريؤر.

ئةجنامداية هةروةسا ضونكي سيستةميَن دةولةتيَن

ب بؤضوونا باندوراي دوذمنكاري (العدوان) ئةو

وان توتاليتاري بوون ذ بةر هنديَ دوور نينة كو

كارظةدانا سايكؤلؤجية كو بزاظيَ دكةت هةموو

ظةكؤلةر وةسا

تشيتَ ل دةروبةريَن خوة ذناظ ببةت ،هةروةسا

شرؤظةدكةت كو ئةظ جورة كةساتييَن ل سةر ي

جياوازي يا هةي دناظبةرا دوذمنكاري و

هاتينة ديار كرن ،طريَدايي كةساتيا تاكيَ داعشن،

توندرةوييَ دا ،دوذمنكاري ئةو حةز و ئارةزونة

ظان جورة كةساتيا رةنطظةدان ل سةر داعشيَ

كو ذ كةرب و كني و دوذمنييَ ثيَكدهيَن بؤ

دروستكرينة كو رابنب ب ئةجنامدانا كرياريَن خوة

ئةجنامدانا هندةك كرياران ل سةر بنةماييَ ظان

ب دذي ئيَزديان و ضيَكرنا جينؤسايدا مةزن كو

رةوشتا ،ليَ توندرةوي بكارئينانا هيَزيَ ية و

تيَدا هةموو جورة كةسةك هاتية كوشنت و

هةروةسا طةف و تاالنكارييَ ،كو ل دوماهييَ ئةظ

ذناظربن ،ظيَ ضةنديَ ذي ثةيوةندي ب

هةردوو زاراةظة ذ يةك ناظةرؤك ثيَكدهيَت ئةوذي

سايكؤلؤجيا داعشيَ يا توندرةو هةية ،ضونكي

رةوشتةكيَ دوذمنكاريانةية بةرامبةر كةسيَن ديرت.

وان خوة ب راست و دروست و خودان ريَكا

هةستكرن ب ثةراويَزكرنيَ دناظ ئةنداميَن

حةقييَ دديت ،هةموو كةسيَن ديرت ئةويَن دهاتنة

كومةلطةهيَ دا ،دبيتة ئةطةريَ دروستبوونا

بةر سينطيَ وان ،د خةلةت بوون د ديتنا وان دا،

كةرب و دوذمنكارييَ ،دوور نينة كو

ظيَ ضةنديَ ذي ريَك بؤ وان خوةشرت كر كو

كومةلطةهيَن رؤهةالتا ناظني تووشي ظيَ ضةنديَ

هةموو ئةنداميَن داعشيَ ئستيغالال ئايينَ ئيَزديان

بووينة ،هةر ئةظة ذي بووية ئةطةر كو زؤربةيا

بكةن كو ذ ئاينةكيَ ديرت و هةروةسا ذ

سايكؤلؤجيةكا

ئةظ كريارة ذ وان دةركةظن.
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طرؤثيَن

تريؤري

خودان
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دوذمنكاري بن بةرامبةر خةلكي و دةستهةالتيَ،

َدةريَن سايكؤلؤجي ل سةر ئةنداميَن
 :7-3ثال

ضيَكرنا هةسيتَ دوذمنكارييَ ل دةف خةلكي ذ

داعش ئةويَن ب جينؤسايدا ئيَزديان رابوويان:

ئةطةريَ ويَ يةكيَ ية كو وان بةرةظ ئارماجنةكا

دظان ضةند دةه ساليَن دوماهييَ دا جيهان ب

دةستنيشان كري ببةن ،بؤ منوونة نازيان دطوت

شيَوةيةكيَ طشيت كةفتية بةر ثيَليَن تريوريَ ،ظيَجا

كو ذ مللةتيَ ئاري ثيَكدهيَن و ب تينَ ئةو ذ

ذ هةمي جوران ،تريورا سياسي ،ئايين و

هةذينة د ئةملانيا دا بذين و ئةو خةلكيَ ديرت هةموو

كومةاليةتي .ذبةر ظيَ ضةنديَ ذي و ذ ئةطةريَ

وةكي مشكاية و ب تينَ زيانيَ بؤ ئةملانيا

بةالظبوونا زؤر يا تريؤريَ ،دهةمي بواران دا

د هةمان دةمدا داعش وةسا

ظةكؤلني و ديظضوون ل سةر تريؤريَ دهيَنة

بزاظكرية كو ويَ ضةنديَ بكةتة د ميَشكيَ

ئةجنامدان .هةر بوويةرةكا تريؤري ل جيهانيَ

ئةنداميَن خوة دا كو ب تينَ ئةو ييَ ل سةر ريَكا

رووبدةت يةكسةر فوكسا شرؤظةكرنيَ دضيتة

راست و ئايينَ ئيسالنيَ ييَ دروست ل نيك وان

سةر باريَ سايكؤلؤجي ،طةلةك جاران ذي

دهيَتة ثةيرةوكرن ،هةر ئةظ ضةندة ذي بووية

تريؤرست دهيَتة تومةتباركرن ب ويَ ضةنديَ كو

ئةطةر كو اليةنطريَن داعش هةستةكيَ مةزن ييَ

ئاريشيَن دةرووني هةبووينة ،يان ذي ذبةر

دوذمنكارييَ ل دةف وان دروست ببيت ،بؤ ظيَ

كارتيَكرنا دةرووني رابووية ب ئةجنامدانا كاريَ

ضةنديَ ذي وان ئيَزدي وةكي ثيَكهاتةيةكا

تريؤري .ئةظة ذي دبيتة ئةطةر كو ئةم كرياريَن

نةفرةت كري ددينت ،داعش ب هيض رةنطةكيَ

درندانة ييَن داعش دذي ئيَزديان د ديتنةكا

نةدديت كو ئيَزديان مايفَ ذيانيَ و ثةيرةوكرنا ئايينَ

سايكؤلؤجيدا شرؤظةبكةين و وان ئةطةريَن كو مة

خوة هةبيت ،هةستةكيَ مةزن ييَ دوذمنكارييَ و

ل سةري ذي بةحسكرين دريَذة ثيَدةين و ديار

كةرب و كيينَ بةرامبةر وان راكربوو ،ظان هةموو

بكةين كو هةتا ذ رادة هوكاريَن سايكؤلؤجي

ئةطةر و كارظةدانان كرياريَن تريؤري ييَن مةزن ل

بوونة ثالدةر بؤ جينوسايد كرنا ئيَزديان.

دروستدكةت.
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ثةي خوة هيَالن و ئيَزدي تووشي مةزنرتين

نظيسةر ابراهيم جمدي د طؤتارةكا خوة دبيَذين:

كارةسات و طوشتار هاتنة كرن ل سةر دةسيتَ

"ل دةستثيَكا ضةرخيَ بيست و ئيَكيَ ئيَدي

داعشيَ.

هةلبذارتنا ئةندامان بؤ ناظ ريَكخراويَن تريؤري ب
تايبةت جومطيَن سةرةكي ب ريَكا هةلبذارتنا
سايكؤلؤجي بووية ،بؤ ظيَ مةبةسيتَ هةر
ريَكخراوةكي ذي تايبةمتةند و بسثوريَن خوة ييَن
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دةرووني هةنة بؤ هةلبذارتنا ئةندامان و ب

ل سةرانسةري وان دةظةريَن ليَ نيشتةجيَ دبن،

ضةنديَ

ئةظة ذي بووية ئةطةر كو توندةروةيا وان زيَدةتر

ريَكاريَن

طةلةك

ثيَشكةفيت

ظيَ

ئةجنامددةن "47.هةروةسا ئةظ نظيسةرة د دريَذةيا
طؤتارا خوة دا سةبارةت جؤريَن وان كةساتيان و
دةروون و سايكؤلؤجيا وان يا كو بووية ئةطةريَ
ئةجنامدانا تاوانيَن تريؤري هوسا دبيَذيت" :ئةو
كةسيَن تاوانان ئةجنامددةن دناظ ريَكخراوا و
بانديَن تريؤري خوةدان كةسايةتيا سايكوباتني ،ئةظ
كةساتية يا ظاالية ذ هةمي هةست و سوزيَن
مرؤظايةتي و خودان كةساتيةكا دوذمناكارانةية".
وةكي مة ل بةشيَن سةري ذي دياركري كو
ئةطةريَ سةرةكي ييَ جينؤسايدكرنا ئيَزديان
ضونكي داعش و ئةنداميَن ويَ كةرب و كينةكا
دوذمنكارانة هةبووية بةرامبةر ملةتيَ ئيَزديان
لةورا ب توندترين شيَوة كوشنت و ويَرانكاري
ئةجنامداينة.
زانسيتَ دةرووناسييَ طرنطيةكا تايبةت ددةتة
شرؤظةكرنا دةرووني يا تاوانباران ،بؤ ظيَ ضةنديَ
ذي هةر تاوانةكا بهيَتة ئةجنامدان تاوانبار دهيَتة
دانان ل بةر ضةندين تةرازييَن سايكؤلؤجي و
كةساتيا وي دهيَتة ثيظان و شرؤظةكرن .كةساتيا
داعش يا تريؤري ئةو كةساتية ية كو طةلةك يا
دوذمنكاري و توندرةوة ،ئةظ توندرةويا داعش
ئةجنامداي

بةرامبةر

ئيَزديان

ذئةجناميَ

دوذمنكاريةكا ئايين ،كومةاليةتي و ئةتنيكي بووية,
مةرةم ذيَ نةهيَالنا ئاين و ثيَكهاتةيا ئيَزديان بووية

ببيت.

ئةجنام
ظةكؤلني ل سةر ئاين و ثيَكهاتةيا ئيَزديان
طةلةك د كيَمن ،ظيَ ضةنديَ ذي نةرووني و
شيلياتي د دةرهةق ئيَزديان دا د ضاظيَن جيهانيَ دا
دروستكرية ،ضونكي كةسيَن بياني ب كةيف و
حةزا خوة ظةكؤلني ل سةر ئيَزديان ئةجنامداينة ،ظيَ
ضةنديَ ذي ئيَزدي ل ثيَش ضاظيَن خةلكي وةكي
مرؤظيَن ثيس و ضةثةل داينة دياركرن ،د راسيت دا
بةرؤظاذية ،ئةو كومةكا مرؤظيَن ئاشيت خواز و
مرؤظ دوسنت ،زيانيَ ناطةهينة كةسيَن ديرت،
هةروةسا بزاظيَ دكةن مةزنرتين قورباني بؤ كةسيَن
ديرت بدةن ،ذبةر هنديَ ئةظة يةك ذ طرنطرتين
ئةجناميَن ظةكؤليينَ ية ،هةروةسا رةوشا وان يا
ئابوري و كومةاليةتي طةهشتية وي ئاسيت كو
ئيَدي هةركةسةك بشيَت زيانيَ بطةهينيتَ ،بووينة
قورباني سياسةت و دةستهةالتا حكومةتيَن يةك ل
ثةي يةك ييَن عيَراقيَ .هةروةسا ذ وان ئةجناميَن
كو د ظيَ ظةكؤليينَ دا

ئةم طةهشتيينَ ,ذ

جوداهيكرنا دناظبةرا جينؤسايد و تريؤريَ بؤ مة
وةسا دياربوو كو هةموو ئةو جينؤسايديَن بةري
نها هاتينة ئةجنامدان ,ل سةر دةسيتَ سيستةميَن
حوكمراني ييَن دةولةتان بووينة ,ليَ جينؤسايدا
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ئيَزديان يا ساال 2014يَ بةرؤظاذي وان ل سةر
دةسيتَ ريَكخراوا داعش يا تريؤري بووية ,ليَ ئةظ
ضةندة روونرت دبيت دةميَ كو هاتية بةحسكرن
داعش يةكةمني ريَكخراوا تريؤري بووية كو
خوةدان ئةرد بوو ,لةورا ئةظ خالة تريؤريَ و
جينؤسايديَ نيَزيكي هةظدكةت .كةساتيا داعش يا
سايكؤلؤجي و كومةاليةتي خوة ذ باطراوةندةكيَ
ئايين ييَ سونة مةزهةب دبينيت ,ثرِانيا ريَكخراويَن
تريؤري ل رؤذهةالتا ناظني خوةدان هةمان
مةزهةبن ,ليَ داعش خوة ذ وان جوداكرية و
كرياريَن ويَ ذي جودابوون ,رةوشا دةرووني يا
ئاليطر و ئةنداميَن داعش ويَ يةكيَ بؤ مة ئاشكرا
دكةت كو كةرب و كينةكا مةزن د دليَ وان
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الخالصة

 لذالك نهتم ببالغ االهمية من, و كما انە معلوم لم يقدم مثل هذا البحث,تداولنا في هذا البحث عن الحالة النفسية لداعش

 المبحث االول تداولة عن االيزيدية و ديانتهم و تاريخهم, تم توزيع البحث الى ثالث مباحث, خالل دراستنا لهذا الموضوع
 داعش, في المبحث الثاني حاولنا ان نبين المنظمة االرهابية, كذالك الكوارث الذي تلقاها االيزديون في التاريخ,بشكل عام

 في مبحث الثالث ألتجينا الى الحالة النفسية لداعش و كيفية اعمال داعش,و اختالفها مع منظمات ارهابية اخرى

 لقد وصلنا الى عدة نتائج مهمة في نهاية. هذا البحث يعتمد على المذهب التحليلي.االرهابية من الناحية السايكولوجية

.البحث

. اإلرهاب، سايكولوجي، داعش، اإليزيدية:الكلمات المفتاحية

NAME OF RESEARCH: PSYCHOLOGICAL MOTIVES BEHIND THE GENOCIDE CRIME
AGAINST THE YAZIDIS IN 2014.
SAFEEN RASHEED ALI
Monitor at BRHA in Duhok Governorate, Kurdistan Region-Iraq

ABSTRACT
This research is related to the psychology of ISIS, as it is known that it hasn’t been presented
before. So we have been extremely important to present this research, this research has been
distributed to three topics. The first topic; talks about Yezidis and their religion in general, also
the disasters were addressed through historical situation that the Yezidis received in their
history. In the second topic we tried to shed light on the terrorist organization ISIS and
comparing it to other terrorist organizations, in the third topic we resorted to the psychological
state of ISIS and how ISIS terrorist acts from the psychological aspect, we comes out with
several important results.
KEY WORDS: Yazidism, ISIS, Psychology, Terrorism
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