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 شکننده و مغشوش جهان در زندگی
 سوم بخش

 

سلسله گردید. اینک مبحثی که زیرعنوان باال آغاز گردیده و از دید بنده  این تعقیبمانع مصروفیت های شخصی 
ر که نباید د دوباره روی دست گرفته را دارد،ساز تأثیرات منفی آن باالی جامعٔه افغانی و میهن ما مفهوم سرنوشت 

 شناخت این پدیده اغماض کرد.
ایاالت متحدهٔ امریکا در افغانستان نا عاقبت اندیش از آغاز حمالت 
میانه  در شرقو جغرافیائی عراق چهرهٔ سیاسی  و به تعقیب آن در

به نحوی تغییر نموده که از ها  و سیاسی در حوزٔه زندگی افغان
 شناخت بیرون برآمده است. 

بازیگران منطقوی در حدود خود محدود نمانده، بلکه امروز تهاجم 
مهاجرین از کشورهای داخل جنگ به دروازه های اروپا کتلوی 

گردانیده که هیچ نوع  دست و پاچهرا چنان  آزادرهبران جهان 
ستراتیژی جهت انقیاد این پدیدٔه جدید در افق سیاسی دیده نمی 

 شود.
 می کند:جمه که در مادٔه سوم آن سٔوال گردم به ادامٔه تر بر می

 کیها اند؟ «IS .اس .آی»رهبران 
 چنین ارائه می کند: خود رابه جواب نظر 

معلومات زیاد وجود « .اس .آی»در مورد ساختمان رهبری 
 خودجنگجویان کمتر عالقه دارند تا اسامی اشخاص مهم  ندارد. 

تواند به  مخالفین اتمام یابد. محققین در رشتٔه تروریزم و دستگاه های استخباراتی  چنین معلومات می -افشاء نمایند را
 تقریباً چنین شکلی داشته باشد:      « .اس .آی» زنند که تشکیالت حدس می

 
 

 «اماره - ال» امارت
 خلیفه ابراهیم()ی ابوبکر البغداد

 

 معاون در عراق                     معاون در سوریه
 سویدال لا  هیالی                         عدنان  لا  فادل 

 )ابو مسلم ال ترکمانی(             ) ابو علی االنباری(
 هفت والی در عراق               پنج والی در سوریه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شورا نـُه      

 شورای رهبری             مشوره شورای        
 شورای امنیتی          شورای حقوقی  شورای کومک به جنگجویان   

 شورای رسانه ها                شورای استخبارات      شورای نظامی
 شورای مالی            
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 چی معلوم است: « .اس .آي»در بارٔه رهبر سٔوال چهارم: 
 

)ملیتیا( ابوبکر البغدادی را خلیفه و رهبر غیر  ویانجنگج
کنند(. البغدادی کم  )معرفی می قابل منازعه خود می شناسند

 این سازمان می باشد.از کم در بیرون چهرٔه 
ها یک جایزٔه ده ملیون دالری  یم امریکای2011در سال 

بیانجامد، اعالم برای معلومات که منجر به گرفتاری وی 
 .کردند

 نقشدر حقیقت اسم وی ابراهیم البدری است. لیک وی در 
حیث رهبر القاعده در عراق، ه م ب2010جدیدش بعد از سال 

را ، البدری اسم جنگی ابوبکر البغدادی «آی اس»سلف 
کند که وی متولد پایتخت  انتخاب کرد. البغدادی ادعا می

م در  1971البدری در اول جوالی لیک  ،عراق می باشد
کیلومتر در شمال بغداد در  125 ، تقریباً سمارا تولد شده
 (.Tigris) دجلهساحل دریای 

یکی در اوایل مشرف به دین  در تأریخ اسالم ابوبکر خسر و  همچنان اسم جنگی وی نیز مفهوم سمبولیک دارد. 
 اسالم شده، ابوبکر نام داشت. 

 چگونه به وجود آمد:« .اس .آی»سٔوال پنجم: 
و سوریه استفاده نموده تا  عراق نشئت نموده است، این نظام از خانه جنگی های عراقالقاعدٔه از « دولت اسالمی»

 پایه گزاری نماید.  خود راقدرت  بنیاد
 کرونولوژی به پا ایستادن سریع یک نظام.

اشغال ی ساکر امریکایعوی علیٔه  - اردن باالی اهداف در عراق حمله می کند ابو مساب الزرکاوی تبعهٔ  –م 2003
ر بن الدن د نمایندۀزرکاوی از زمان افغانستان آشنائی دارد. زرکاوی با رهبر القاعده بن الدن در آنجا می جنگد.  گر

  عراق تعیین می شود.
، گروگان امریکائی Nicholas Bergنیکوالس برگ، وی زرکاوی بار اول از صحنٔه اعدام فیلم می بردارد.  –م 2004

 می نامند.« القاعده در عراق» را خودهمرزمان وی  2004حین گردن بریدنش فیلم می بردارد. بعد از اکتوبر  را
آنها از طریق سوریه وارد عراق می شوند تا در  جنگجویان مقناطیس جهادیان از سراسر جهان می شوند. –م 2005

بعد از تهاجم ایاالت متحده در عراق  - همچنان در عراق کمبود همرزمان احساس نمی گردیدقطار زرکاوی بپیوندند. 
یکی و یک بار هزاران نفر بدون معاش شده و یک عدٔه  اردو، استخبارات، ملیشا و وزارت خانه ها منحل گردید. 

 ا جهادیست ها ملحق شدند.زیاد شان ب
بعد انفجار یک بمب در یک محل مقدس شیعه ها خانه جنگی ای دوباره آغاز گردید. در عقب این حمله،  –م 2006

اثر حملٔه هوائی ایاالت متحده کشته  در )رهبر القاعده( زرکاوی القاعده حدس زده می شود. در ماه جون همین سال 
دولت اسالمی در »را  و رهبر جدید القاعده ابوعمر البغدادی جانشین وی می شود. نودٔه جدید القاعده خود می شود
 مملکت را زیر امواج ترور قرار می دهد.« .اس .آی»می نامد و « عراق
شوند.  را ازدیاد می کند و برای مدتی جهادیست ها عقب رانده می و عساکر خود ءایاالت متحده تعداد قوا -م 2007

 می گیرند.  جبهه آنهاعلیٔه عالوه برآن گروه سنی ها در انبار 
ابو عمر البغدادی در اثر حملٔه امریکائی کشته می شود و به عوضش ابوبکر البغدادی « .اس .آی»رهبر  –م 2010

 جانشینش می شود.
 جهادیست ،در ماه می در چوکات عفواعتراضات در سوریه توسعه پیدا می کند. رئیس جمهور بشار االسد  –م 2011

را تحت مهار آورند. یک عدٔه زیاد از محبوسین سابق در علیٔه دولت  را از بند رها می کند تا قیام کنندگان مردمی
  شوند. برابر حکومت بسیچ می

 ادامه دارد
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