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 زندگی در جهان مغشوش و شکننده
 

 و ،و اوج تحرک توریستها، کبوتران صلح و خوشیدر جهان دهٔه رفاه  را می توان بصورت نسبی دهٔه شصت
 جهان نامید.تشنه گان  سیر و سفر در 

بوده به شرقی و  ول آغاز جنگ دوم ؤام رسیده و آلمان که مسح به اتمجنگ جهانی دوم به نفع چهار کشور فات
نقسم منام آزاد قرار گرفته و غرب آن شوروی لیک به  غربی منقسم گردید که بخش شرقی آن زیر سیطرٔه اتحاد

با قدم های سریع که بنیاد آن باالی پالن مارشال امریکائی نهاده شده بود در به سه قدرت فاتح کشورهای غربی 
انکشاف کشور با بازوی توانای زنان و مردان فداکار خاک و ملت خود کمر همت بسته و مٔوفقانه کشور خودرا 

 در مدارج علیای انکشافی رسانیدند. 
سال  وراه یافته  اً در جهان سوم رو به انکشاف،، خاصتیکی از شعب جدید در اقتصاد کشور ها تیبازار توریس

از عواید آن توریست ها میالدی دروازه های جهان را به روی شان باز نموده و مردم بومی دنیای جدید  60
   کسب معیشت می نمودند.  

شمان پسران و مردان جوان ملبس با رخت های هر رنگ و هر ذوق اضافه گردید و در چنیز در چهرٔه شهر کابل 
شان به وضاحت خمار چرس دیده می شد. کسی با کسی در جدال نبود ویک نوع آرامی حاکم در زندگی مردم 

 احساس می گردید.
افغانستان و نیپال بنام بهشت آرامی و خوشنودی و مردمان شان مهمان نواز  ،سفیران صلحقرار نوشته های این 

 و مهربان توصیف می گردید.
 یشخص منازلبی شمار  تعداد یک که داشت خواهند خاطر به میکردند زندگی کابل در وقت آن در افغانهائیکه

 ایه هوتل و پانسیون به شهر رهایشی منازل وکنار کنج هر در و نموده شکل تغییر بار یک و یکی شهرنو در
 و اشیب شب برای توریستان جلب برای و شدند پانسیون و هوتل منیجرهای منازل مالکین. گردیدند مبدل کوچک
 .بودند تالش و تب در شان اعاشهٔ 

تا امروز از َشر و فساد آن  لیک با آغاز دهٔه هفتاد و در سالهای اخیر آن میهن ما آماج بدبختی و تباهی گردید که
 رهائی نداریم.

غربی ما و همسایٔه برای افغانستان را میتوان  1979 سال و 1978 سالاواخر ماه های  وحشتناکرویدادهای 
چهره های هر دو جامعه را تغییر داد در بنیاد با هم تفاوت از نامید. انگیزه ها و عواملیکه ایران سرنوشت س

درن جای نظام مبنیادگرا ن اسالم داشت. در افغانستان بی خدائی حاکم یک مملکت و ملت مسلمان گردید و در ایرا
 قریب به اروپائی را اخذ نمود.
وضاحت می بینیم که ایران با نظام حاکم خود ه ندٔه رویدادهای چند دهٔه اخیریم باز دید امروزی که ما شاهد ز

ایدولوژی خود در شرق میانه و  توسعۀدر جهان تثبیت نموده و در توجه مٔوقف خودرا منحیث یک کشور قابل 
 همچنان آسیای میانه و نیم قارٔه هند مٔوفقانه در پیشرفت است. 

قرار آن کشور وزیرخارجه  ات حکومت ایران که در رأس مذاکرات آقای ظریفدر این اواخر ما شاهد مذاکر
ر دذروی داشت با وزرای خارجه بزرگترین قدرتهای جهانی در مورد فعالیتهای ایران در راستای تولید سالح 

 و به اثبات رسانید که انقالب دفاع کرد میهنشدیدیم که چگونه مٔوفق به نفع ایران از موقف شهر لوزان سویس 
 را در جامعه جهانی ایران بوده و مقام خود کشور نفع  به)با وجود افراط گرایی و کشت و کشتار( اسالمی ایران 

 نموده است.کسب 
وزی امرز وضع خفت بار افغانستان و ا و پرچم خدایان و نوکر صفتان خلق از دست آورد های گروه بیدر مقابل 

 بگزریم.« مشت بسته هزار دینار» آن اصالً یادی نکنیم  و به گفتٔه  و حکام
تدوین این  2001سال  هایدر همین روز ما، مشخصو ماحول در محیط  در پهلوی این دو حادثٔه بزرگ تأریخی

دیگر ی اتباه کن جمله رویدادهنوشته حادثٔه بزرگتری در نیویارک، واشنگتن و پنسلوانیا ُرخ داد که با این حادثه 
 جهان را تحت الشعاع خود قرار داد.
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ازاینکه آن تا امروز وضاحت کامل ندارد و اجرای حادثٔه نیویارک و پالنگزاری دقیق آن توسط کی و چطور 
مشاکل غامض و مصائب گوناگون کدام دست ها دراین بازی بزرگ دست یازیدند و جهان را با بزرگترین 

 مصادف گردانیدند، روشنی کامل ندارد. 
قبول کنیم که عملیات تروریستی در امریکا زادٔه تفکر تخریبی القاعده و رهبر آن بن الدن بوده و بایست بحیث 

 ی چی ، لیک قتل هزاران انسان افغان را نمی دانم رهبران امریکائدشمن امریکا به سزای اعمال خود می رسید
 ولیت این جنایات را چگونه تحمل کرده می توانند.ؤعنوان می کنند و مس

 و خاصتاً منطقٔه مربوط به ما و شرق میانه بدبختی های حاکم در جامعٔه جهانییکی از عوامل به عقیدٔه بنده  
وضع امروزی شرق میانه و هجوم  بوده که بادر افغانستان و عراق  اهات لشکرکشی های ایاالت متحدهاشتب

و ی اندیشکوته  مستقیماً رابطه دارد.دیوآسای مهاجرین از کشور های مربوط به شرق میانه، افغانستان و لیبیا 
بخصوص کشورهای صنعتی اروپائی امروزی و  آزاد یسران دنیاعواقب آن رهبر وقت ایاالت متحده و ناسنجی 
 .گردانیده استمصه های بزرگ مواجه را با مخ

و  جهانی مهمترین فکتور جسترویدادهای  درحوادث و خالق حاجت به بیان ندارد که شناخت دست اندرکاران 
 . و از آن َسرَسری گذشت جوی راه حل معاضالت بوده که نمی توان آنرا نادیده گرفت

خاص و گروه های کمبودیکه بنده در گزارشات و رویدادهای مهم در جهان می بینم مغشوش بودن هویت اش
منصوب به یک جریان شامل در قضایا بوده که مجهول بودن آن مارا با مشکالت عدیده مواجه ساخته و می 

 د.  ساز
از زمان به وجود آمدن و نشر اسم طالب در رسانه ها و رابطه مستقیم آن در قضایای افغانستان و طور مثال 

تا امروز و ، آغاز گردیده 1993در اکتوبر سال  از دید بنده، از کجا تأثیرگزاری آن باالی میهن و مردم ما
جود آمدند و ی و یا کی ها و به منظور چی به ودر کجا با کدام ایدولوژی با حمایه کمشخص نمی دانیم که آنها 
زاده ها و دست نشانده شده های دستگاه های استخباراتی پاکستان و عربستان  1996چطور توانستند که در سال 

 ؟دریای آمو برانندودی را از کابل و اریکٔه قدرت تا سرحدات سع
ت حکوما استخبارات نمایندگان ما میدانیم که آقای حضرت صبغت هللا مجددی و برهان الدین ربانی، زیر نظر

پاکستان و عربستان سعودی در افغانستان به قدرت رسیدند و به خاطر داریم که آقای ربانی از جنرال حمیدگل، 
در پهلوی خود جا آی پاکستان دعوت نمود و وی را بحیث مشاور ارشد خود در ارگ کابل  سآی ارئیس سابق 

 داد.
 ، چرا آقای ربانی که توسط پاکستان به اریکهٔ باشداگر واقعاً تحریک طالبان زادٔه دستگاه استخباراتی پاکستان 

   قدرت نشانده شد و حمایت می گردید توسط یک فکتور دیگر زادٔه خودش از مسند قدرت برداشته شود؟
ه، کنار می گزارم و تنها اشاره به یک ادامه این مبحث خاص را که در باره آن بیش از حد تحقیق وگزارش یافت

از خوانندگان و نویسندگان محترم در نگاهی انداخته و  «داعش» به نام  اتاین حوادث و زادهٔ  وجود یک مخلوق
کمر همت بسته و آنرا در صفحٔه رویدادهای جهانی و ل این نوشته در اکما اگر خواسته باشندخواست می نمایم 

  ل نمایند. روزگار تا حد امکان تکمی
 درهمان جریدهٔ « شپیگل آنالین»ی را از راپور و دید خبرنگاران های جهانطبق معمول تقریباً همه روزه رویداد

 مطالعه میکنم. آلمانی 
راق ع داعش: دولت اسالمی) «دولت اسالمی»روز هشتم سپتمبر نویسنده ای بنام رانیاه سالوم، تحقیقاتی در مورد 

 انکشاف و اکمال را وارد ارزیابی می نمایم. بوده و  نموده که برای بنده آموزندهمایار( نشر  -و شام
  

Terrormiliz IS - Endlich verständlich: So funktioniert der "Islamische Staat" 
Von Raniah Salloum 

باآلخره قابل فهم: دولت اسالمی این گونه کار و یا فعالیت  –«سآی ا» زیر عنوان باال: ملیشیای ترورنویسنده 
 می کند، تحلیل خودرا در بیست سٔوال تلفیق نموده و جواب آنرا جداگانه به خوانندگان عرضه نموده است.

 ؟ چیست« آی اس»دولت اسالمی، -1
 در کدام کشور ها وجود دارد؟ -2
 کیها اند؟  «سآی »رهبران  -3
 معلوم است؟چی  «ساآی »در مورد رهبر  -4
 به وجود آمده است؟ «سآی ا»چگونه  -5
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 را فتح کند؟ خود« فتخال»توانست  «سآی ا»چگونه  -6
 چگونه تمویل می شود؟ «سآی ا» -7
 اداره می شود؟ چطور «سآی ا» -8
 دولت اسالمی( با اسالم چی رابطه دارد؟)«سآی ا» -9

 چی تبلیغ می کنند؟ «آی اس»علمای  -10
 نگند؟چرا سنی ها با شیعه ها در ج -11
 می ُبرند؟گردن محبوسین را  «سآی ا»چرا  -12
 میراث فرهنگی جهان را از بین می برد؟ «سآی ا»چرا  -13
 اروپا را در هدف دارد؟ «سآی ا» -14
 اند؟ ستهپیو «سآی ا»کیها در آلمان با  -15
 می جنگد؟ «سآی ا»کی علیٔه  -16
 چی می کند؟ «سآی ا»آلمان در برابر  -17
 اینقدر دشوار است؟ «آی اس»چرا غلبه باالی  -18
 یادداشت روزانه از شهری زیر ادارٔه رژیم آی اس  -19
 به دست آورد؟ «سآی ا»»چگونه میتوان معلومات بیشتر در مورد  -20

 

 رابطه در را تغییراتی که مشخص به وضع آلمان تعلق می گیرد  17و 16 -15 -14 های سٔوال در میخواهم بنده
تا محققین از نگاه خود در مورد معلوماتی بیشتر به خوانندگان افغان تهیه کرده  بگیرم دست روی افغانستان با

 :نماید می احراز خود به را ذیل شکل باال سٔوالهای ازاینرو بتوانند.
 دارد؟ هدف در را افغانستان«سآی ا» -14 
 اند؟ پیوسته«سآی ا» با افغانستان در ها یک -15 

 میجنگند؟ «سآی ا» علیهٔ ) درافغانستان.م(  کی -16
 چی می کند؟ «سآی ا»افغانستان علیٔه  -17
 

قبال  در نظر دارم تا این مقال و ترجمه سٔوال هارا در بخش اول این سلسله، شاید دو و یا سه بخش دیگر را در
داشته باشد، خدمت خوانندگان تقدیم دارم و انشاء هللا در آینده به ترجمه جوابها اقدام نموده و از نظر گذشتانده 

 خواهد شد. 
مورد بیست سٔوال است که هر یک آن  و غور درگان یق خوانندهمانا تشوکیفیتی که در این بخش مضمر است 

 برای شناخت دولت اسالمی از دید هر محقق اهمیت به سزا دارد. 
طوریکه در باال گزارش یافت شناخت و آشنائی با یک پدیده ایکه با سرنوشت سیاسی و تغییر در جغرافیای جهانی 

همان تناسب میتوان در مورد موقف گرفت و ه سیده باشد بتعلق می گیرد هر قدر واضح بوده و در حد اکمال ر
 از اشتباهات جلوگیری نمود. 

 
 ادامه دارد جواب هاترجمۀ 
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