
Rainer Hermann – Iszlám Állam 

A világi állam kudarca az arab világban  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aki az elmúlt években figyelemmel kísérte a híreket vagy a világban zajló eseményeket, az tudja, hogy micsoda az 

Iszlám Állam. De, hogy miért létezik egy ilyen szervezet, hogyan alakult meg és miből tartja fent magát, azt nem 

biztos, hogy mindenki tudja. Rainer Hermann könyve félelmetes mélységben mutatja be az Iszlám Állam 

kialakulását és működését. Az író egészen az Oszmán Birodalom felbomlásáig visszavezeti a történetet és szépen 

elkezdi kibontani, de úgy, hogy az is megértse, aki nem jártas annyira a témában. 

 

Betekintést nyerhetünk az Iszlám Állam gazdasági működésébe, hogy hogy toboroznak és, hogy miért olyan 

csábító sok embernek, hogy egy ilyen radikális nézeteket valló csoporthoz csatlakozzon. Azt is megtudhatjuk, hogy 

a síiták és a szunniták ellenségeskedése hogyan vezethetett oda, hogy végül egy ilyen hadsereget, egy ilyen 

„államot” hozzon létre. A Hermann szerint maga az Iszlám Állam, mint csoport létrejötte egészen '90-es évekig 

vezethető vissza, mégpedig Abu Muszab az-Zarkávi és Abu Mohamed al-Makdiszi találkozásáig. Mivel 

mindkettőjük ideológiailag hasonlóan gondolkodtak, így szorosan együttműködtek, hogy elérjék a céljukat, ami az 

volt, hogy megdöntsék a jordániai uralkodóház hatalmát, illetve, hogy felszabadítsák Jeruzsálemet. Később, amikor 

Zarkávi terrorcsoportja felrobbantotta a nadzsafi Ali Imám-mecsetet, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti 

terve az, hogy a síitákat kiirtsa. Ez Makdiszinek nem tetszett, hiszen felemelte a szavát az ellen, hogy más 

muszlimokat megöljenek, ezért az együttműködését Zarkávival megszüntette. Később Zarkávi egyre brutálisabb 

lett. Végül egy 2006-os légitámadás végzett vele, így a csoportja élére Abu Omar al-Bagdadit választották meg, aki 

követte Zarkávi útját és továbbra is radikálisan lépett fel minden ellenállóval szemben. 

 

Bagdadi viszont tovább fejlesztette a terrorcsoportot és immár maffiát idéző akciókat is végrehajtottak, amelyekkel 

finanszírozni tudták magukat. Később agresszív területfoglalásba is kezdtek. Bagdadi Iszlám Állama viszont egy 

erős ellenséggel találta magát szembe, amikor a meghódított területeken élő törzsek megelégelték a brutalitást és 

megalakították a „Ébredési Mozgalomat”, azaz a Szahvát. Ez a mozgalom annyira eredményesen támadta a 

terrorista csoportot, hogy majdnem feloszlottak. 2008-ra az eredeti, Zarkávi által vezetett csoport létszámához 

képest kb. 8%-a maradt meg, de az amerikai támogatású mozgalom 2009 közepén nagyon meggyengült, mert a 

U.S.A. kivonult Irakból, így nem kaptak további segítséget. Ennek következménye pedig az lett, hogy az Iszlám 

Állam ismét erőre kapott, majd 2009 második felében ismét véres merényleteket hajtottak végre. Végül Abu Omar 

al-Bagdadit 2010-ben egy légitámadás során megölték.  

 

Halála után az Iszlám Állam élére Abu Bakr al-Bagdadi állt, akinek sikerült egy radikális terrorcsoportból csinálnia 

egy félelmetes államot, amely képes megállnia a helyét bármelyik országgal szemben, hiszen gazdaságilag annyira 

megerősítette azt, hogy egyes becslések szerint az Iszlám Állam éves szinten kb. két milliárd dollárnyi bevételre 

tesz szert. 

 

A könyvben természetesen a vezetők rövid életrajzait is olvashatjuk, amelyekből kiderül, hogy hogy lettek ennyire 

radikális vezetők, valamint azt is, hogy egy önmagából kifordított vallás hogy változhat át egy olyan rettegett 

fegyverré, amelyet ma úgy hívunk, hogy Iszlám Állam. A terrorista csoport céljait és törekvéseit egyaránt felfedi 

előttünk az író, így akit érdekel ez a téma, vagy szeretne megtudni többet a világot rettegésben tartó gonoszról, 

akkor olvassa el a könyvet. Jelezni szeretném, hogy ez az ajánló csak egy nagyon kicsi részét fedi le a könyvnek, 

mert annyira részletes ábrázolja az Iszlám Állam működését az író, hogy egy oldal aligha lenne elég. 

 

Lehet, hogy helyenként száraznak tűnik, de mindenképpen érdekes olvasmány. 

 

Fejes Péter 

könyvtáros 

„Az újoncokat táborokban képzik ki. Ilyen táborok 

nyilvánvalóan minden nagyobb városban működnek, amely 

az Iszlám Állam ellenőrzése alatt áll. A dzsihádisták abban 

a biztos meggyőzödésben indulnak egy-egy ütközetbe, 
hogy ha meghalnak, „vértanúk” lesznek, így bizonyosan a 

Paradicsomba jutnak, és haláluk révén halhatatlanná 

válnak. Az, hogy a „hitetlenek” megölése során készek 
maguk is meghalni, mindenéle párbeszédet lehetetlenné 

tesz velük. Az empátiára és a gyászra való képesség 

kiveszett belőlük; gyönyörűségüket lelik a gátlástalan 
erőszakban, még gyerekek és nők lefejezésében is.” 


