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 33/30/2312                                                                                مایار هللا احسان   

 
 شکننده و مغشوش جهان در زندگی

 دوم بخش
 

 نویسندهٔ  یک دیدگاه از «آس آی» اسالمی دولت با رابطه در یئها سٔوال گرامی خوانندگان خدمت اول بخش در
 .شد گزرانده نظر از آنالین شپیگل در آلمانی
 .دارم می تمدیم خدمت آنرا های جواب از بخش چند ترجمهٔ  وعده لرار اینک

 چهارراهی در باشند که منطمهٔ  و جا هر از طالبان که دیدیم ها ویدیو در و شنیدیم های رسانه در دیروز تصادفا  
 بیرق عوض به و کردند پائین را سبز – سرخ -سیاه بیرق افغانستان، والیات مهمترین از یکی لندز، والیت
 .برافراشتند را طالبان سمبول سفید،
 شود، می تهیه بیگانگان توسط افغان عساکر معاش که افغانستان دفاع وزرات که کردیم مطالعه اخبار در امروز
 است معلوم جائیکه تا و رسانده لندز شهر به نفس تازه لوای

 آورده تصرفدر  هروباد را والیت محبس و امنیه لوماندانی
 .اند
 

  :عنوان تحت پست واشنگتن امروز روزنامهٔ 
 .اینطرف به اپریل ماه از افغانستان در جنگجویان حمالت
  : که است چنین لندز باالی عالمهٔ  با راست دست تفصیل
 لندز والیت مختلف ولسوالیهای باالی تابستان طول در طالبان
 تحت را لندز شهر( دیروز) دوشنبه روز و نموده حمله

 .آوردنددر  خود کنترول
 در آنرا احساس گزرد، می چی لندز اهالی باالی ازاینکه
 توانیم می کرده تصور اما. توانیم نمی کرده درک خود وجود
 طفل و استند فرار حال در کوچه دیگر به کوچه یک از ترس زیر و کوتاه زدن نفس با انسان نام به انسانها که

 به آن اهتزاز کوچکترین طفلک گریان صدای از. کشانند می خود عمب در را بیگناهان بیگناه و معصوم های
  میتوانیم؟ کرده چی برسد که کنیم لبول و رسد نمی ما گرنگ گوش

 انتظار به شاید و بازمانده حرکت از عدالت ترازوی های پله که نماید می طوری کجااست؟ در رحم و انسانیت
 .نالد می هم او درمانگری

از دید بنده توضیحات سوم دست راست با عالمهٔ باالی والیت ننگرهار مهم است که می بینیم در آنجا چی می 
 گزرد:

 و یا لریه می نماید. ا.م( ناحیه )هفت حلمهٔ کوچک در نمشه اشاره به هفت
بین ماه جوالی و سپتمبر مراکز هفت ناحیه را تصرف « آي اس» دولت اسالمیترجمه: یک گروه وابسته به 

 کردند.
 گزارش نظر از نمشه روی حاکم رویدادهای سطحی حتی مالحظهٔ  با زیرا گزارم، می کنار را متبالی ترجمه
 .تواند می یافته
ه در باال ذکر شده معطوف می دارم، زیرا سر و کار ما در آینده با ک دولت اسالمیتوجه خوانندگان را به لیک 

 شناخت همین پدیدهٔ نو است که از دوسال باینطرف روی رسانه ها جای خودرا اخذ نموده است. 
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  بر میگردم به ترجمهٔ جواب های بیست گانهٔ شپیگل آنالین: 

 

 چیست؟ (IS)آی اس « ت اسالمیدول»سٔوال اول: 
یک تشکیل ترور، دهشت، است که از شبکهٔ ترور الماعده در عراق نوده زده و در « دولت اسالمی»ترجمه: 

 ت تصرف خود آورده است. مناطك بزرگ را در عراق و سوریه تحطول دوسال گذشته 
محبوسین و مخالفین را  -کنندجنگ جویان در مناطك تحت تصرف خود با اشد دهشت و بیرحمانه حکومت می 

می کنند و کسانی را که مخالف به تفسیر لرآن طرز تفکر خودشان سر بلند کنند شدیدا  مجازات می کنند.  اعدام
 ربوده گان را در برابر ویدیو گردن می بُرند و توسط ماشینری پروپاگند خود به دنیا انتشار می دهند. 

منظور این است تا به گفتهٔ دولت )سازی.م( است. طور کانکریت در عین زمان یک پروژه دولت « آی اس»
خودرا مدینهٔ  «آی اس»ممام دین دولت را حائز باشد. « آی اس»را اعمار کنند که در آن ایدولوژی ای اسالمی 

ین و لوهٔ جاذبهٔ ب عالمهیک  و ازاینرو فاضلهٔ بنیادگرا معرفی میکند که در جهان رادیکال ها را بَرق می گیرد
داشتند،  ن« آی اس»حتی سوء لصد کنندگان ایکه هیچ رابطه ای با المللی را به خود کسب نموده است. 

« آی اس»خودهارا به آن پیوند می دهند. گروه های جنایت کار و جنگجویان اسالمی باالی پیوند خود ها با 
 بلند داشته باشند.کنند تا علیهٔ رلیب های خود مٔولف  ایستادگی می

  Perthesچگونه اسم )و یا نام( برند. آلای فولکر پرتس،« دولت اسالمی»محممین با هم اختالف دارند که از 
Volker  سیاست خارجی، بنیاد علم و سیاست ، آمر تینک تانک(SWP  ) «ا ر« جهادیست ها هٔ دولت سازیژپرو

را حکومت آمیب، یک « آی اس»،Brian Fishmanپیشنهاد می کند. محمك امریکائی درتروریزم، براین فیشمن، 
 امد، یعنی دولت امیبی و یا دولت یک سلولی که همیشه در تغییر شکل خود است. سلولی می ن

 وجود دارد« آی اس»سٔوال دوم: در کدام ممالک 
در غرب عراق و در شمال شرق سوریه، 

لرار « آی اس»همسرحد عراق مناطك هستوی 
که برابر است  دارد. مناطك صحرائی کم نفوس
« دولت اسالمی»با بلجیم و هالند، در آنجا 

شهرهای بزرگ و خطوط مواصالتی انرا تحت 
کنترول خود دارد. جنگجویان منهمک اند تا 
لوای خودرا بسیچ نموده تا پایگاهی را در 
تصرف در آورند که در لبض دیگر گروه ها  

 می باشد.
 ) تفصیل در نمشهٔ پهلو( 
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