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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٠/٠٩/٢٠١٠                                غوث جانباز: ترجمه
  

 دو چرا بن الدن را پنهان نگهميدارکی 
 الکساندر اومنوف،: نويسنده
 اکادمی علوم روسيه د بين المللی و روابط بين المللیکارمند ارشد علمی انستيتوت اقتصا

  
ا به راه ت متحدۀ امريکطوريکه همه ميدانند، هدف مستقيم عمليات ضد تروريستی که در افغانستان به رهبری اياال

اياالت متحدۀ . بود که از طرف حکومت طالبها رد گرديد  درخواست واشنگتن مبنی بر تسليم دهی بن الدنافتاد،
 ال ازس) ٩(امروز . اعمال تروريستی غير انسانی در قلمرو آنکشور متهم ميکندامريکا بن الدن را به سازمان دهی 

ر اينکشور عليه طالبها و متحدين آنها ائتالف يکصد هزاری بين  د وطالبها در افغانستان ميگذرد رژيم زمان سقوط
  . با اينهمه بن الدن هنوز دستگير نگرديده است ولی)ج . غ–مطابق متن روسی . ( است شدهالمللی مستقر

  
به (  . داشته باشد اقامت ميان افغانستان و پاکستان استند که بن الدن بايد در مناطقباور  به اين اً صاحبنظران متفق

در عين حال هم افغانها و هم .) ج . غ–است " ديورند"ماورای خط  احتمال قوی هدف نويسنده مناطق پشتونخواه،
ولی اينکه بن الدن در همين محالت صعب . پاکستانی ها موجوديت بن الدن را در قلمرو های خويش تکذيب مينمايند

تروريست گفته ميشود که يکی از علل اساسی مخفی شدن . د کمتر کسی ترديد دار،العبور ميان دو کشور به سر ميبرد
 که است  باشد، و همين دليل باعث شده از او اين مناطقايد حمايت عده ای زيادی از اهالیدر اين مناطق ش يکنمبر

ۀ گستردرت دق ائتالف بين المللی که از قوای اختياردن طی مدت زمان طوالنی افشأ نشده و به محل بود و باش بن ال
  . استقرار نگرفته مالی و نظامی برخوردار است،

  
قبل از همه بايد به .) ج . غ–مطابق متن روسی (  چرا پشتون ها محل  بود و باش بن الدن را مخفی نگهداشته اند؟ 

ليت خيلی پرنفوذ را اق يکپاکستان ه در افغانستان اکثريت و در  ک کل، طور داشت که حرف از پشتون ها بهخاطر
 که رسم و رواج های عنعنوی و ساختار محافظه کارانه در ميان است از آنهايی سخن.  نيستدر ميان ،ميدهندتشکيل 

با آنکه .  تعميل رسوم و عنعنات خويش ميباشند و پاپندش حفظ نموده اند و سرسختانه پيرورا در مناطق زيست خوي
 ولی  تلقی ميگردند،کهنه و بأ عقب ماندهالو طرز زندگی اهالی اين محالت غدر انظار ديگران رسوم و عادات 

به خاطر حفظ و تداوم طرز و سبک زندگی خويش حاضر به هرگونه محروميت ها و قربانی باشندگان اين مناطق 
  .ميباشند

  
 دست در کابل فقانه ميان متعرضين انگليس و حکومت مرکزی ؤ می مناطق ياد شده، پشتونها١٩  در ربع اخير سدۀ 
عده ای . در اواسط قرن بيستم جای انگليس ها را حاکمان دولت جديد التأسيس پاکستان گرفت. به مانور ها ميزدند
  از طرف در کابل وقتيکه قدرت ١٩٧٨از حوادث سال بعد .  در قلمرو پاکستان قرار گرفتندکثيری از پشتونها

د غصب گرديد، روابط مذکور هرچه بيشتر داغتر کمونيستهای که مستقيمأ از طرف اتحاد شوروی حمايت ميشدن
  .پس از سقوط رژيم کمونيستی، مسئلۀ مذکور از ميان برداشته نشد، بلکه اشکال جديد اختيار کرد. شدند

 –، تمدن اروپای اداری را اعمال مينمود  مستقيم نظامی وهایفشاررا که  عمدۀ خارجی به تدريج جای دشمن
وقتأ فوقتأ شامل روابط معاصر پولی و کااليی ميگردند و خواهی نه " ديورند"لی ماورای  اهابا آنکه. گرفتامريکايی 

  را با ساختارجديد تالش به خرچ ميدهند تا پروسه های با آنهم آنها  اين ارزش ها کار ميگيرند نيز ازانخواهی خود ش
لبها به وجود می آيد، زيرا آنها از  ها به طاخوشتينیينجاست که از هم. نوط به خود شان مختلط سازند ماجتماعی

 روابط عنعنوی را در برابر ، در سطح منطقه تالش دارند)جم متر-مطابق متن روسی ("باز سازی اسالمی"طريق 
را استحکام  زنده نگهداشته آن، که بخش الينفک آن روسيه نيز ميباشدئی امريکا-ئیفشار و رخنه های تمدن اروپا

مدن مذکور چلنج آشتی ناپزير اعالم  همدردی با بن الدن که در سطح بين المللی عليه تو از همين جاست که. بخشند
  . است به ميان می آيدنموده

  
 که به اسالمگراها از کشور های عربی کمک ميکرد تا دريامروزی ديگر از سازمان" القاعدۀ"درخور توجه است که 

تحول  متحدين شوروی آنها اشتراک نمايند،  های افغانستان وعليه کمونست.) ج . غ-گيمه ها از نويسنده اند" ( جهاد"
به احتمال زياد از " القاعده.  "را پيشه کرده است  با مدنيت هاضديت در غالبأ ايديالوژی القاعدۀ کنونی. ده استومن

 تا به تالش داشتند و دارند" طراز کهنه"تروريستهای . متحد نيستی واحد برخوردار نبوده و يک گروه قوماندان
 حاليکه بن الدن و متحديندر )  اهداف آنها را تأسيس دولت های جديد تشکيل ميدادد اکثرح( اهداف محلی دست يازند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

آن اياالت متحدۀ امريکا  که تمدن عمدۀ جهان امروز بوده و مرکز  رائی امريکا-ئیاو فراخوانی مقابله با تمدن اروپا
  .ميباشد مالک عمل خويش قرار داده اند

  سايت افغانستان رو: بعمن
  ٢٠١٠ سپتمبر ۶: تاريخ نشر

   : Кто и почему укрывает бен Ладенаعنوان مضمون به زبان روسی
  

 پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


