
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 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

  
 

 ۳۲/۲۲/۳۱۲۲                   مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 التماس از اعراب:»
 «می طلبد!را ن" مماومت علیه "دولت اسالمی" ملکه "اُردُ  

 

م،  گزارشی را در بارۀ ۳۱۲۲"نومبر"   ۳۲تأریخ  مصادف با، یادداشت مترجم: " شپیگل آنالین"، همین امروز
تدویر   ""ابوظبی"، "امارات متحد عربیر جریان جلسۀ سران "رسانه ها" که د

از تصاویر منتشر ساخته است. طوریکه می بینیم در تمام  مجموعۀیافته است، با 
مت علیه "داعش" را وا، که مم"اُردُن"منابع نشراتی، در مورد "التماس"، ملکۀ 

طلب نموده، بطور مفصل خبر داده شده است. نویسنده، ترجمۀ خبر "شپیگل" را 
 خبر، مکمل محترم تهیه نموده است. لبل از متن گانبحیث نمونه،  برای خوانند

که نشریه  ویر بطور پی در پی، با جمالت مربوط هر تصویر،تص بتعداد هفت
 تمدیم می گردد.و عاللمند این چنین مطالب،  محترمخدمت خوانندگان  می نویسد،

 

 خواستار "رانیا"، "اُردُن" ملکۀ»"شپیگل آنالین" می نویسد:  ،در پایان عکس
الدام لاطع علیه "دولت اسالمی" گردیده است. او هوشدار می دهد که،  افراطیون 

 «اسالمی، جهان عرب را گروگان خواهد گرفت
 

ک وظیفۀ متین و خونسردانه و خوش یبا  مادر و همسر ، "رانیا":اُردُنملکۀ »
 «آیند روز.

 

ملکه "رانیا" در جلسۀ سران "رسانه ها" در »در پایان عکس می خوانیم: 
دلیمه یی، بخاطر تصفیۀ حساب با  ۲۱"، از بیانیۀ اُردُنی : این "ابوظبی

 «"افراطیون اسالمی"، استفاده کرد.
 

در پایان عکس فوق از لول "رانیا"، "شپیگل آنالین" عالوه می کند: که ملکه در 
"آنها بر  بیان داشته است: زمان حضوریابی در "امارات متحد عربی" چنین

آنها نمونۀ خود را از تأریخ عرب  ارزش ها و تأریخ مشترک ما حمله می کنند.
 "دهندمی  دارند، به حکایات و لهرمانان آنها، تمام دنیا گوش

 

ا از ه: " اینسخن می گوید ملکه "رانیا" صریحاً علیه "دولت اسالمی" )آی اس(»
یعنی از جانب  -اند  شناخته شده جانب اکثریت لاطع اعراب بیگانه و منفور

 مسلمانان و عیسویان به پیمانۀ مساوی."
مشغول ف"  ساله از سالهاست که با سازمان های بشری، مانند "یونیس   ۲۲" ملکۀ 
 است."

 

معرفی می   همسر پادشاه ،رانیا"، خود را بحیث یک زن روشنفکر، آزاد»"
 «نماید. در مراجع علنی بر نزدیک  بودن به مردم تأکید، می نماید.

  
م به این طرف با عبدهللا دوم پادشاه اردن ازدواج نموده ۲۹۹۴رانیا" از سال »"

 «سالگی.۳۱تا  ۹است و مشترکاً چهار اوالد دارند، به سن 
 

 ظیفۀوبا یک  یک مادر است در بارۀ  شخص خود، "رانیا" می گوید، که او "» 
 «خوش آیند و خونسردانۀ روزانه" متین
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 متن اصلی گزارش:
 

عرب، علیه سازمان تروریستی ر یح، تا اکنون هیچ  دولتمدار دیگچنان کلمات درست صر –ابوظبی/عمان »"
(، نیافته است. حال یعنی "داعش" افراطی "دولت اسالمی" )"آی اس"

 .شده می تواندیک زن نشان داد، که چگونه 
 

(، بیانیۀ روز سه شنبه خود را، در جلسۀ Raniaن" رانیا" )ملکۀ "اُردُ 
سران "رسانه ها" )"میدیا ها"(، برای تصفیۀ حساب با افراطیون 
اسالمی، به کار برده است، که حال در شرق میانه و اروپا تحت بحث 

ی اس" و دیگر افراطیون تالش ورزیده اند، تا جهان لرار دارد. "آ
عرب را گروگان گیرند و در " تاریکی زمان گذشته"، برگردانند، 

 شنونده، این هوشداری را، بیان داشته است. ۰۱۱"رانیا" در برابر 
 

"ملکه"  شکایت خودش را چنین بیان می دارد:  "این ها  بر ارزشها و 
کنند. نمونه و تفسیر خاص خود را از تأریخ تأریخ مشترک ما حمله می 

دارند، تمام جهان به آنها گوش  که ادعا عرب با حکایات و لهرمانی ها
از  که گفته است: " اما این ها، خود می دهند" به ادامه گزارش می یابد،
منفور شناخته شده  کامالً بیگانه و ،طرف بزرگترین اکثریت همه اعراب

 مسلمانان و عیسویان، بطور مساوی." -اند
 

 "رانیا" میلیون ها هوادار در "انترنت"  بدست آورده است.
 

تا با استفاده از  فرا خوانده است، "رانیا" همه اعراب و مسلمانان را
و ت از منطمه  و دین رسانه های اجتماعی، برای یک تصویر مثب

"ملکه" اخطار می دهد که: "هرگاه ما تصمیم مذهب، پخش نمایند. 
نگیریم، که هویت و میراث ما چگونه باید دیده شود، این امر را 

 افراطیون برای ما انجام می دهند."
 

 "رانیا" خودش در "فیسبوک" و "تویتر" خیلی فعال است.
 

میلیون   ۴٫۱در هر یک لریب به  و در هر دو دستگاه شبکه یی،
ساله، خود را بعنوان یک زن  روشن و آزاد  ۲۲ خانم دارد. اینهوادار 

در تویتر چنین معرفی   ،نردُ عبدهللا دوم پادشاه اُ در پهلوی شوهرش، 
دانۀ ریک وظیفه خالص و متین  خونس با من مادر و همسر می نماید.

 استم."خوش آیند روزمره 
 

از طریك رسانه های اجتماعی و جمعی، این پیام ملکه، از روز سه 
م: مترجم( پخش شده است. بسیاری از اعراب، ۳۱۲۲نومبر  ۲۱شنبه )

درین رابطه از "رانیا" به خوبی یاد می کنند، که از جانب اکثریت 
ه فعالیت علیه بآنها را  خاموش یک صدا را بلند نموده، در عین زمان، 

 طیون  فرا خوانده است.افرا
 

لیکن انتماد هم موجود است: ناظران حموق بشر، اگاه می سازند، که "اُردُن" هم چنان عدم تحمل مذهبی را دامن می 
زند، آزادی  عمیده و بیان را محدود می سازد. برای مسلمانان بطور مثال، در "اُردُن" ممنوع  است، که دین و 

 مذهب خود را تبدیل نمایند.
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د، شان می دهد. حکومت بیم از آن دار"اسالمیست ها" برخورد خشن از خود ن، در ممابلر "اُردُن"، خدمات مخفید
اُردُن"، درین اواخر در  –رد. سرحدات عبوری "عراق ککه "آی اس" )داعش(، براین کشور به زودی حمله خواهد 

بیرق ها دیده شده است، که "اُردُنی ها" از  ،ها دست "جهادیست ها"  )جهادی ها( لرار دارد. در بسیاری شهر
 م(۳۱۲۲"نومبر  ۳۲)"شپیگل آنالین"، جمعه « "ملیشۀ ترور" به شور و هل هله، استمبال نموده اند.

 

لرار  می دهند، بخصوص در ضدیت و مولف دشمنانه  توجه: برای کسانی که "جنس" زن را علیه "جنس" مرد،
ل روشن  باشد، که نه همه "زن ها" محروم و بدون صالحیت و "شهرت" اند و نه برای  "فیمینست ها"، باید این مثا

هم همه مرد ها دارای صالحیت و لدرت اند. برای پادشان امروز در تمسیم وظایف، اتفاق وجود دارد. جامعۀ ما در 
د در نظام سیاسی لدم اول، شدیداً "نیازمند" به امکان تعلیم و آموزش برای هر فرد، چه زن و چه مرد است. بع

 پیشرفت حاصل خواهد شد. بعنوان مثال، در مبارزه علیه فساد،چنان  امکان، تدوین و تطبیك لوانین و هم 
 
 پایان.
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