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 ۴۰/۱۱/۴۴۱۰                   مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 "دولت اسالمی" در مصاحبه :عسکرگیر »

 «""دیموکراسی چیزیست برای بی دین ها

 ((Kazim Hasnain)از "حسنیان کاظم" )
 

دولت اسالمی" چگونه "تیک تیک" می کند؟ پیروان و وابستگان آن در جهان چگونه دیده می شوند؟ یک جلب »" 
شرح کنندۀ عسکر برای دولت اسالمی، در برابر "شپیگل آنالین"، تشریح می دهد، که افراطیون، آینده را چه نوع 

 « . صحبت منالشه یی، با یک افراطی نا سازشکار.هندمی 
 

"اسالمیست ها خیلی شدید است: بدون اجازۀ ثبت آواز، نام اصلی خود را غیر از آن هم افشا نمی کند. هم  شرایط» 
چنان به ندرت می گوید که از کدام کشور می آید، فمط  می گوید، اینکه عرب است. انگلیسی او روان است، با لهجۀ 

سالگی، با ریش سیاه درشت ومتراکم که تا  ۰۴ برتانوی. خود را "ابو ستار" می نامد، مردی است به سن تمریبی
، که تا زمین می رسد. در ست. او یک پیراهن دراز پوشیدههم تراشیده ا را سینه می رسد. موهای لب باالیی  و سر

 « ، با خود حمل می کند.ی،  لرآن را که با تکه پوشیدهیک بکس چرمی سیاه دست
 

"ابو ستار"، افراد جنگی را در ترکیه، برای ملیشۀ ترور "دولت اسالمی")آی اس(، جلب و جذب می کند. او عمیدۀ 
یا در عراق و  از این جا می خواهند به "جهاد"،عاللمندان را که از کشور های جهان به ترکیه سفر می کنند، و 

ی اس" مستمل از یکدیگر، او را بحیث شریک صحبت تعداد زیادی از وابستگان "آ سوریه بروند، امتحان می کند.
مشی استوار ایستاده است.  یک توصیه نمودند. کسی که به بهترین نحوه، توضیح داده می تواند، که "آی اس" بر چه

 برای بسیاری از آنها، هم چنان، مانند یک فرد نمونه و سرمشك "آیدیالوژیکی" شمرده می شود.
 

"ابو ستار" به ماللات موافمت نشان داد. یک ولت را تعیین کرد، وعده سپرد که به مولع  بعد از یک سلسله تردد ها،
محل را هم تذگر خواهد داد. بعد وعده را ترکاند. فمط یک روز بعد چندین مرتبه، ماللات را متعهد شد. از طرف 

هوه ای، در عمب عینک مردی با چشمان ل این مرتبه والعاً حضور می یابد:صبح در یک محل عمومی و علنی. 
بدون "لاب". او به خود مطمئن دیده می شد. چای فرمایش داد و در جریان صحبت یک تسبیح ساخت چوبی در 

 دست گرفته، چرخ می داد.
 

 «شپیگل آنالین": اسالم علیکم»"
 

 «ابو ستار": شما مسلمان استید؟»"
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 «بازی می کند؟ برای اینجانب دین یک چیز شخصی است. نمششپیگل آنالین": این چه »"
 

 «ابو ستار": پس چرا: " اسالم علیکم" می گوئید؟»" 
 

 «شپیگل آنالین": زیرا "صلح با تو باشد" معنی دارد و من هم آنرا یک سالم دوستانه می شمارم.»"
 

 «ابو ستار": پس شما مسلمان نیستید. این را خو می دانستم! »"

  

همیشه، در رابطه با "دولت اسالمی"، از آنچه پیروی می کند، که دنیا را به معتمد  آنالین": چرا فکر تان شپیگل»"
 « علیه تمام متبالی دنیا"؟ ،و غیر معتمد تمسیم کند؟ چرا در "دولت اسالمی"، همیشه هر شی سیاه و سفید است، "ما

 

ر کرد و تالش نمود، تمام کلتورهای بیگانه  و مذاهب و آغاز کرد؟ کی دنیا را تسخی را ابو ستار": کی این کار»"
د؟ تأریخ استعمار طویل و خونین است و تا اکنون دوام دارد، بشکل  تکبر و را محکوم و تابع خود ساز گردی ادیان
انگیزۀ غرب است. ما مسلمانان  "،فارمول""ما علیه متبالی جهان"، این بینی غرب در برابر تمام دیگران.  خود

 «باالخره علیه آن مماومت مؤفمانه نشان می دهیم.

  

شپیگل آنالین": شما، ترس و وحشت پخش می کنید و انسان های بی گناه را لتل می کنید، آنهم در پیش چشمان »"
 «تمام مسلمانان. این را شما "مماومت مؤفمانه " می دانید؟

 

خدا پیروی می کنیم. ما عمیده داریم که یگانه وظیفۀ بشریت آنست، تا به خدا و پیغمبر او، ابو ستار": ما از کلمۀ »"
صلح با آنها باشد، احترام گذارد. ما در عمل، آنچه را  پیاده می کنیم که در لرآن نوشته شده است. هر گاه این امر 

 «بسر رسد، مسلم است که  مؤفمیت است.
 

ستار"، لرآن یگانه لانون معتبر است. آنها به نوشته سخت معتمد استند، تحلیل و تفسیر برای "سلفی ها"، مانند "ابو 
را رد می کنند. حتی عمومیت و استخراج نتیجه را هم رد می کنند. "ابو ستار" و "آی اس" جمعیت اسالمی را به 

"سلفی ها"، فمط در آن زمان  طور دلخواه مانند دوران زندگی "پیغمبر دمحم" می خواهند. بر اساس تصورات و عماید
اسالم به "شکل حمیمی" زندگی داشته است، به همین دلیل بوده است، که امپراتوری اسالم چنان به سرعت توسعه 

مانند  پیروان آن، یافته توانسته است. "آی اس" می خواهد، آن زمان را بر اساس نسخۀ تحریری دوباره زنده سازد و
 مسلمانان لدیم عمل کنند."

 

 «شپیگل آنالین": آیا شما، کسانی را که انسان های دیگر را سر می برند، مسلمان خوب می شمارید؟»"
 

ابو ستار": سؤال ممابل: آیا کسانی را که طیارات جنگی آنها، مراسم عروسی افغانی را بمب باران می کنند، یا با »"
خوب می شمارید؟ آیا مسئولین "گوانتانامو" و پیش کشیدن بهانه در یک کشور مانند عراق هجوم می برند، عیسوی 

 «یا "ابوغریب" عیسوی های خوب اند؟
 

شپیگل آنالین": شما از جواب اجتناب می ورزید. آنچه را تذکر می دهید، که به نام یک دین و مذهب والع نشده »"
کدام ؟ لمان خوب کیستبرای شما یک مساست و در غرب هم شدیداً مورد انتماد لرار گرفته است. یک بار دیگر: 

 «افراد را جمع می کنید؟
 

ابو ستار": یک مسلمان کسی است که بدون لید وشرط از لوانین خدا اطاعت می کند. "شریعت" لانون ماست، »"
ما ارزیابی داریم که بصورت  خدا یگانه لانون گذار است. ضرورت به تعبیر و تفسیر و ساخت لوانین انسان نیست.

کافی انسان ها موجود اند، در آلمان هم چنان، که همه خالی جهان مودرن را درک می کنند، و عمب ارزش ها 
. ما با کسی که بر ضد شریعت است، مسلمان نیستجست جو دارند، که اسالم آنرا در خود مجسم ساخته است. 

صحبت ها ی آنها را ارزیابی می کنیم، که تا چه حد به عمیده خود ها، کسانی صحبت می کنیم، که نزد ما می آیند، 
 «ثابت لدم اند.
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ی نسل جوان برای "دولت اسالمی" )آی اس( شناخته می شود. انسان ها از سراسر دنیا، از نو"ترکیه، مرکز نمو
ند و درینجا با افراطیون تماس سیای میانه و جنوب آسیا، به استانبول سفر می کنروپا، از ایاالت متحدۀ امریکا و آا

 حاصل می کنند. بر اساس اظهارات ترکی، حدود هزار تبعۀ دولت ترکیه هم چنان در "خالفت" همسایه می جنگند. 
 

حکومت در انمره حمایت از "آی اس" را رد می کند. لیکن در گذشته اجازه داده است، که "جهادی ها" از طریك 
ر مناطك جنگی، سفر کنند. مدارک و اسناد وجود داشته است، که افراطیون از خاک ترکیه، به سوریه و عراق، د

طریك ترکیه مواد خوراکه، ادویه، اسلحه، مرمی و مهمات بدست می آورند و تروریست های زخمی در شفاخانه 
تمدار های ترکیه، تحت معالجه لرار می گیرند. ترکیه در سه سال اخیر هدفی را به پیش می برده است، تا لدر

سوریه، بشراالسد، را سموط دهد. بر اساس همین امر، از هر کسی که به او صدمه رساند، حمایت می کند، از 
سازمان اسالمی هم چنان. اینکه "آی اس" در داخل شهر های ترکیه برای نسل جوان نیروی ذخیره و احتیاطی را 

گاه به اطراف خود می بیند، تا بداند که آیا تحت نظارت سازمان می دهد، الالً تحمل نموده اند. "ابو ستار" حال گاه 
 است و یا خیر. او می تواند به کار خود ادامه دهد. لیکن می گوید که حال باید، کمی از " احتیاط " کار گرفته شود."

 

میلیارد مسلمان وجود دارد. زیادی از آنها،  6.1شپیگل آنالین":  در سراسر دنیا بر اساس تخمین، »"
"دیموکراتیک" و بعضی ها "لیبرال" استند. دیگران محافظه کار، چنین تصور دارند، که در بین آنها، مختلف الجنس 
و هم جنس وجود دارد. اکثریت از "آیدیالوژی ها" پیروی نمی کنند. لیکن چنین وانمود می سازند، که گویا فمط یک 

 «نند. این آخر یک امر پوچ، مزخرف و نا معمول است!نوعی از مسلمانان وجود دارند، که مانند شما فکر می ک
 

ابو ستار": دیموکراسی یک چیزی است برای بی دین ها و کفار. یک مسلمان خالص و اصل، "دیموکرات" »"
عالوه بر آن،  نیست، زیرا نظر اکثریت و اللیت برای او اهمیت ندارد. برای او آنچه مهم است، که اسالم گفته است.

وسیلۀ حاکمیت غرب و بر ضد اسالم است. چرا چنان عمل می کنید، که گویا تمام دنیا به  "دیموکراسی"
"دیموکراسی" ضرورت داشته باشد؟ آنچه به هم جنس مرتبط است، این امر در لرآن  دلیك معین گردیده است. بر 

 «بوده، باید به جزا محکوم گردد. اساس آن ممنوع
 

تمام مسلمان را در کنج ترور فشار می دهید. در کشور های زیاد، این فشار بر  شپیگل آنالین":  با چنین گفتار،»"
آنها نمودار گردیده است، تا  به مولف ضد "دولت اسالمی" اعتراف نمایند، با وجود آنکه با ترور سروکاری 

 «ندارند.
 

خیلی بیشتر عتمد استم که از ما ابو ستار": خو؟ صدای خود را علیه ما بلند می کنند و یا نی؟ )او می خندد.( من م»"
تمویت می کنند، که مسلمانان باید رنگ را تفکیک  امری وجود دارد، که شما آنرا حمیمت می دانید. کسانی کهحمایت 

بتوانند، کامالً حك بجانب اند. ما یک لدم به پیش می رویم: همه انسان ها باید خود شناس شوند، که آیا اطاعت از 
خدا می کنند و یا نی. کسی که بر ضد ماست، دشمن ماست و باید علیه آن جنگیده شود. در جمله هم چنان چنین 

حسوب می گردند، که خود را مسلمان می نامند، لیکن زندگی خود را بر اساس آن تنظیم نمی کنند. الکهول مردمی م
می نوشند، عبادت نمی کنند، روزه نمی گیرند. دوست و "پارتنر" را مکرراً تبدیل می کنند. لرآن لرائت نه می 

 «توانند.
 

 «یم خود را به چنین شیوۀ زندگی گرفته اند.شپیگل آنالین": مسلمانان زیادی اند که خود شعوری تصم»"
 

ابو ستار": ممکن چنین باشد، لیکن این خواست خدا نیست. اگر ما چنین گفته بتوانیم، کدام ولت، انشأهللا در »"
 «سراسر جهان، بعد شریعت تحمك خواهد یافت. این چنین انسان ها باید برای همچو رویۀ خود ها، جزا ببینند.

 

مذهبی، چنان کهنه است مانند خود دین و مذهب. " دولت اسالمی" ) "آی اس"( به آن، با نتایج نهایی آن، بنیادگرایی 
جامۀ عمل می پوشاند. یک تصویر بستۀ دنیا، واضح بین خوب و بد، و واضح بین دوست و دشمن فرق می بیند، 

د را بیابند. مسلمانانی که اسالم را نظر به برای پیروان ساده تر می سازد، تا در شرایط پیچیدۀ دنیا، راه درست  خو
سلفی ها، طور دیگر تفسیر می کنند، با کوتاهی نزدیک به بی دین ها توضیح می دارند. "تکفیر" به معنی ادامۀ 
پخش عملی آنست. برای لربانیان، یک حکم اعدام است، زیرا برگشت و روگردانی از اسالم منع است. افراطیون 
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، که جنایت جنگی را  مذهبی توجیه نمایند. در جنگ برای "عمیدۀ حمیمی"، بنا بر طرز دید " ابو هراس از آن ندارند
 ستار"، تمام اسباب و وسایل مجاز است. هزاران انسان را بطو آشکارا جذب می نماید.

 

ب می نمائید، شپیگل آنالین": شما زنان غیر مسلمان را اختطاف می کنید، از آنها، غالمان جنسی می سازید، صلی»"
 «. یا دیگر اندیشان و پیروان عماید دیگر را سر می برید، حتی اطفال راهم. چه چیز در آن اسالمی است؟

 

ابو ستار": چرا کسی خود را در بارۀ تعداد کثیر انسان ها، عصبانی و هیجانی احساس نمی کند، که رئیس »"
ن حال، ولتی ما در آنجا، "خالفت" ایجاد می کنیم، فوراً جمهور بشر االسد، در وجدان و ضمیر خود، بار دارد؟ لیک

یک مسئله می شود؟ برای اینکه به سؤال شما جواب داده شده بتواند: مکلفیت هر مسلمان است، که علیه معتمدین 
دیگر بجنگند، تا در سراسر دنیا، هللا پرستش شود. هر کس فرصت و "شانس" دارد، تا خود را معتمد به خدا سازد، 

لرأت نمود(. " مزد آنهائی را بنگرید،   ۰۳، آیت۵ ةدر راه درست، تغییر نماید)دوباره بزبان عربی از لرآن، سور و
که  چه جنگ ها و فساد را در زمین، در برابر هللا و پیغمبر، مرتکب می شوند. فمط کسانی، کشته و صلیب می 

 ."« ..نده می شوندبیند و یا از کشور راشوند، یا دست و پای متغییر صدمه می 
 

انسان، بی تفاوت از اینکه  ها شپیگل آنالین": کمترین غیر مسلمانان،"جنگ" علیه کسی انجام می دهند. میلیارد»"
 «پیرو کدام دین و مذهب اند، در حالت صلح با یکدیگر و یا کم از کم پهلوی همدیگر، زندگی دارند.

 

را دوباره لرائت می کند.( " شما )بی دین ها هدف  ۱۱، آیت ۰ابو ستار": ) این مرتبه هم، بزبان عربی، سورة »"
است.( آرزو دارید، که بی  دین بمانید، طوریکه بی دین استید، که برای شما  بی تفاوت است، لیکن کسی را از آنها 

بدینترتیب به آنها پشت بگردانید. بر آنها غلبه حاصل . اشنددوست نگیرید، تا زمانی که به راه خدا رجوع ننموده ب
هیچ یکی از آنها را به حیث دوست یا  هر جائیکه شما آنها را می یابید.کنید. بر آنها ضربۀ کشنده وارد کنید، در 

 «کمک کننده، نگیرید."
 

آیت مذهبی و دینی جواب می شپیگل آنالین": شما طفره می روید، با شیوه ای که، "کومپلکس" حمایك را، با »"
دهید. هر گاه، به هرصورت می خواهید که استدالل کنید: در لرآن هم چنان موجود است، که دین به جبر نیست. در 
جای دیگر، وجود دارد، که "انسان باید به افراط راه ندهد"، زیرا خداوند، افراطی ها را دوست ندارد. چیزی که 

 .«  شما انجام می دهید، افراط است
 

ابو ستار": بلی، این امر در سورة دوم موجود است. در آنجا هم چنان نامیده شده است، که بی دین ها را هم، باید »"
 «ُکشت، یا راند، هر جائیکه با آنها بر می خورید...

 

کنند، که  این یک استدالل خاص بنیادگرایان است: آنها برای خود هدفمند و طبك انتخاب خود، جا هایی را تعیین می
موضعگیری و مولف خود آنها را تکیه می دهد. متبالی نماط را یا نا دیده می گیرند و یا به زعم خود تغییر تعبیر 

 می دهند.
 

ف "آی اس" "ابو ستار" می گوید، تحت نظارت و مواظبت او "چندین ده نفر" جوانان مرد لرار دارند، که در صفو
اصلی با تفکیک یاد شده، بعداً هم در ولت تعلیم در  دلیماً بر اساس محل تولد و کشور آنها جلب و جذب گردیده اند.

تأکید می نماید، که گاه گاه به چیزی  ثبت و جدا می مانند. در ترکیه، کمپ ها، در للمرو سوریه بر اساس منشاء،
ی آزموده  در جنگ، مانند غیر از آن بر می خورم، که  گویا هیچ تعلیم صورت نمی گیرد. بصورت خاص، مرد ها

"دولت اسالمی" )"آی اس"(، بر  گ کشانیده شده اند.چیچینیا، یا در جنگ افغانستان، خیلی محبوب استند و به جن
هیچ چیز دیگر متمرکز نیست، جز مبارزه به خاطر پیشبرد نوع اسالم خود آنها. ملیشه ها، حتی مساجد را رد می 

رف می سازد. آثار تأریخی و یادگاری های هنری را ویران می کنند، زیرا از نظر کنند، زیرا آنها را از عمیده منح
 آنها، به معنی "بت" است.

 

شپیگل آنالین": در زمان شگوفائی اسالم، موسیمی، رلص، نماشی، خطاطی و معماری وجود داشت، شما »"
سان بر محتوای مذهبی به مباحثه بپردازد، برخالف، یک اسالم فالد کلتور و فالد هنر تبلیغ می کنید. زمانی را که ان

 «و مطابك زمان، درعصر و زمان تفسیر کند، ولت آنرا نمی یابید؟
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 

ابو ستار": برای ما انسان ها اجازه نیست، که کلمات خدا را تفسیر و تعبیر کنیم. در اجتماع اسالمی همیشه »"
 ائی" می نامید، من درین جمله می شمارم.اشتباهات و غلطی ها، وجود داشته است. آنچه، شما زمان "شگوف

 

لدم بردارید، که مسلمانان، لرآن را به زبان خود خوانده بتوانند، تا  وظیفه شپیگل آنالین": پس الالً برای یک»"
بفهمند، که از چه چیز باید پیروی نمایند. بسیاری از آنها، بطور نمونه هیچ عربی نه می دانند. باور کنید، که 

 مخالف،  ممابل خواهد شد؟با ها به  جنگ و کشتن، به محبت  طلب بسیاری از
 

ابو ستار": هم چنین که در لرآن وجود دارد، کلمات خداست. ترجمه هم حك ما نیست. مسئله بر سر آن نیست، که »"
 «ما حك نداریم که هیچ کلمه را تحت سؤال لرار دهیم. محبوب است و یا نی. آنجا چه موجود است.

 

آنالین": شما مردم را نا فهم و بی خبر فکر می کنید و بر اساس آن لدرت خود را اعمار می کنید. این  شپیگل»"
 «است راه گریز همه افراطیون، از شما هم چنان.

 

 «ابو ستار": شما طرز دید خود را دارید، ما از خود ما را.»"
 

 «موافك نیستند. شپیگل آنالین": لیکن شما علیه کسانی می جنگید که با نظر شما»"
 

ابو ستار": عیسوی و یهودی، زندگی کسانی را هدف می گیرند، که بر منابع مواد خام مالک اند، لیکن از »"
، در دسترسی به آن، ممانعت به عمل می آید. نفت یک بهترین مثال است. ایاالت متحدۀ امریکا و متدین آن همیشه

آنجا، گم نکرده اند، فمط به علتی که از وضعیت رفاه خود، بیم که هیچ چیزی را  کشور هایی مداخله می کنند،
دارند. آیا این یک اندازه بهتر است؟ ما به خاطری نمی جنگیم که، حریص و خود خواه و خود پرست استیم، بلکه 

 «برای ارزش ها و اخالق و روحیه می جنگیم.
 

تی اگر انسان اعمال شما را در عراق و سوریه شپیگل آنالین": از ارزش ها و روحیه چیزی دیده نمی شود، ول»"
این  لکس" کم ارزشی، نمایندگی می کند.تعمیب نماید، انتباهی حاصل می گردد، که از یک عمدۀ حمارت و "کومپ

انسان هائیکه خود را در حالت محرومیت و انسداد حس می کنند، حال  مورد جلبی های شما صدق می کند: امر، در
 «را می بینند، تا از تخیالت لدرت خود لذت ببرند.باالخره فرصت خود 

 

ابو ستار": این درست نیست، که نزد ما انسان هایی می آیند، که تا اکنون هیچ کامیابی در زندگی نداشته اند. در »"
صف آنها تعدا زیادی شامل اند، که تحصیالت را پشت سر دارند، کسانی هم که خود را تثبیت ساخته، جا یگزین 

د. همۀ آنها، بی عدالتی را می بینند، که ما مسلمانان از زمانه های طوالنی تجربه می کنیم و می خواهیم، بر استن
 «ضد آن مبارزه کنیم.

 

شپیگل آنالین": شما همیشه از جنگ و مبارزه حرف می زنید. مگر مسلمانان همیشه تأکید نه می کنند، که اسالم، »"
 «یک دین صلح است؟

 

ممدم بر همه این است،  ولتی همه انسان ها، در اطاعت خدا لرار  ابو ستار":»"
تصویر  ،«گیرند. هللا مهربان است، آنهائی را می بخشد، که از او پیروی می کنند.

اول سمت چپ، از یک "ویدیو" است که،  در سوریه گرفته شده و صحنۀ "سنگ 
بنام تأریخی که  سار" یک زن  را نشان می دهد. تصویر سمت "راست" تخریب آثار

لوماندان عکس سومی در سطر پائین، یکی از  "میراث بشریت" یاد شده است.
عکاسی شده، از او بنام "جهادی سرخ" یاد کرده، اسم او را "عمر "دولت اسالمی" 

، ساعت ۴۴۱۰اکتوبر   ۴۰الشیشانی" نوشته اند. )"شپیگل آنالین"، پنجشنبه، 
۱۵:۱:) 

 

 پایان
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