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  م١٢/٠۴/٢٠٠٨         تورنتو،                        پيکار پامير:   ترجمه  
  
  
  

  جنگجويان طالبان، جهان را نمی شناسند
  

  م٢٠٠٨ مارچ ٢٧روزنامۀ گلوب ان ميل مورخ 
  

  
گريم سمت، گزارشگر روزنامۀ گلوب ان ميل، به سلسلۀ گزارشات متعدد خويش  ازافغانستان، اين بار مطلبی : مقدمه
از ايالت قندهار تحت عنوان فوق که در شمارۀ  مورخ بيست و هفتم ماه مارچ سال روان روزنامۀ مذکور بچاپ دارد 

  : اينک ترجمۀ دری  آن تقديم خواننده گان ارجمند ميگردد .  رسيده است
جهادی هايی جنگجويان پيادۀ طالبان که عليه نيرو های کانادايی و متحدين آن  در قندهار ميرزمند، از زمرۀ آن " 

و اما، آنها در پيدا کردن کانادا .  نيستند که خواب روزی را ببينند که حرکت جنگی را در خاک کانادا  به راه اندازند
  ."روی نقشه دچار مشکل ميباشند

يک همه پرسی از چهل و دو تن از شورشيان درقندهار،  که ازآن ها راجع به جهان :  " درگزارش مذکور آمده است 
مثال ، ازآن ها  .  بعمل آمد ،  عدم فهم اين تروريستان ماهر که جهان غرب را به هراس افگنده اند، ثابت گرديد سوال 

در مورد موقعيت  کانادا  سوال بعمل آمد  و از جملۀ چهل و دو نفر،  تنها يکنفر آنها جواب داد که کانادا در شمال 
هيچکدام آنها .   گفته آنست که شورشيان بگونۀ غلط عمل ميکنندمعنی اين. اياالت متحدۀ امريکا واقع گرديده است

:  نفهميدند که آقای ستيفن هارپر صدراعظم کانادا ميباشد  و آنان غالبا نام هارپر را نادرست تلفظ کرده مثال ميگفتند  
بان پيرامون نام هايی اين چيز ها ، سرگشته گی طال" گرا پله پله " و "  ستن پنگ بنگ " ، " سن هان"، " ستيپ ناپر"

را نشان ميدهد که هرگز آنرا نشنيده اند، نه تنها  با نام  کانادا آشنايی ندارند ، بلکه حتا فرق ميان سر بازانی را که  به 
  .زبان  انگليسی و فرانسوی صحبت ميکنند  نيز  نميدانند 

نادا معلومات دهند؟ مثال،  پرسيده شد چيزی يکی از سوالهايی که از طالبان پرسيده شد، اين بود که راجع به کا... 
راجع به کانادا ميدانيد ؟  چه نوع مردم در آنجا زنده گی ميکنند ؟  آيا کانادا يک کشور کوچک است يا بزرگ ؟  آيا 
 يک کشور فقير است يا ثروتمند ؟  سرد است يا گرم ؟ و باالخره، آيا مسلمانان در کانادا زنده گی ميکنند يا خير ؟  ،

يکی از آنها که در حدود بيست و يک سال داشت و قبال دهقانی .  هيچکدام آنها نتوانستند جواب درست ارائه نماين
  ". بايد يک شهر کهنه و ويرانه شده باشد : " ميکرد، در مورد کلمۀ کانادا تفکرنموده گفت 

لبانی را به نمايش ميگذارد که در گزارشگر گلوب ان ميل متذکر ميشود که اين واقعيت، عمق جهالت و بيخبری طا
  . خط اول در قندهار می جنگند 

روزنام ياد آور ميشود که گزارشگر آنها طی سفر قبلی اش به مناطق قبايلی پاکستان، بصورت خصوصی از آنانی 
. پرسش بعمل آورده بود که آرزوی غصب قدرت سياسی را داشته و ميخوا هند از آخرين خبر های جنگ مطلع باشند 

مگر آنانيکه از نظر سياسی زيرک تر اند، صدها کيلو متر از خط جنگ به دور ميباشند و هنوز روشن نيست که 
چگونه ميتوانند بر عمليات  نظامی شورشيان نظارت بعمل آورند  ؟  طالبان از زمانی به گروه جاهل و بيخبر مسما 

نام اينکه افکار خارجی را منتشر ميکند، قدغن نمودند،  شدند که در دوران حاکميت سياسی شان فعاليت تلويزيون را ب
ولی اکنون خود، از تکنالوژی بخاطر ساختن ويديو فلم غرض تبليغات و پيام های ضبط شده از تلفون های دستی 

  . "برای گزارشگران  استفاده مينمايند
روپا  طالبان همچنان ستراتيژی قرار راپور ماه جنوری شورای روابط خارجی اتحاديۀ ا: " در گزارش آمده است 

  . " پيچيدۀ در بخش مطبوعات دارند که باساس آن از مدرن ترين تکنالوژی در اين زمينه استفاده بعمل می آورند
، غالبا اظهار ميدارند که طالبان  بقول روزنامۀ گلوب ان ميل،  سياستمداران کانادايی و مقامات نظامی اين کشور

چنانکه ژنرال . حمالت شان را وقتی انجام ميدهند که  موضوعات  حساس سياسی در اتاوا مورد بحث قرار ميگيرد
رک هلير رئيس ستاد دفاعی کانادا ميگويد که حمالت انتحاری طالبان در قندهار که در ماه فبروری صورت گرفت و 

 هالکت رسانيد، شايد رابطۀ با بحث های پارلمانی کانادا پيرامون ماموريت آيندۀ اين کشور به تعداد يکصد نفر را به
باساس برنامۀ  ) طالبان( واما، کارشناسان غربی اين احتمال را بعيد دانسته ميگويند آنها .  در افغانستان داشته باشد

  . "خود شان حرکت ميکنند، نه بر وفق آنچه در کشور های ما ميگذرد
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سه تن از جنگنده های ديگر، طی پرسشهايی نتوانستند نام جورج دبليو بوش را   : " زارش همچنان می افزايد گ
چيز هايی که آنها به زبان می آوردند، کوته نظری وعقب مانی افکار و عقايد شان را بيشتر به نمايش . بفهمند

وی بچه کلنتون " ، " وی پسر جورج دبليو ميباشد "  ، "پادشاه امريکا "، "  يهود –جيو : "مثال ، ميگفتند . ميگذاشت
و سوال کرد که  "  مستربوش : " تنها يک تن از آنها گفت .  و غيره "  او دشمن درجه اول اسالم است "و " است 

  ...چرا او دشمن اسالم ميباشد ؟ قرآن ميگويد  يهود وعيسوی ها تا وقتی خوشحال ميباشند که از آنها اطاعت نمايی 
  . " ولی اگر از آنها متابعت نکنی، بر ضدت می جنگند

:  مثال، يکی از آنها ميگويد .  برخی از اظهارا طالبان  در مورد جورج بوش،  منتهای بی حرمتی آنان را نشان ميدهد
الم اوغ" و در مورد آقای کرزی نيز اظهارات تند نموده ميگويد،"  اگر او بدستم بيايد،  گوشت بدنش را ميکنم "

  . "فرق ميان صورت سرخ و چشم سبز ميان بيدينان نيست: " و ديگری از آنها چنين ميگويد. " امريکا يی هاست 
از مصر . گزارش می افزايد که  هر زمانيکه طالبان گرد می آمدند ،  اسالم را باساس تمايل خود شان تعبير ميکردند

رعون مقايسه مينمودند و يا اشغال افغانستان توسط امريکا را قديم ياد کرده جورج بوش رئيس جمهور امريکا را با ف
اظهارات ديگر آنان اينست که جنگ افغانستان، گويا امتداد انتشار .  با جنگهای صليبی قرون وسطی  يکسان می دانند

د ، چنانکه   نا مسلمانان، از مدتها به اينسو  بر ضد مسلمانان هستن: " آنان ميگويند . اسالم بمثابۀ يک مذهب است
  . "  آنان، دندان های حضرت محمد را شکستند، بنابران، آنها ازآن زمان تا حال بر ضد ما هستند

علی الرغم آنهمه جهالت، تند روی، تمدن کشی و کينه ورزيهای ديرينۀ که طی اين گزارش از طالبان نشان : نوت 
نيای غرب هنوز هم بخاطرحفظ منافع دراز مدت خويش در داده ميشود، باز هم  مردم افغانستان و جهان شاهد اند که د

و تروريستان عربی "  طالبان" منطقه، پشت و پناه همين تروريستان بی رحم بوده  نه تنها در ساختن موجوداتی بنام 
 و عجمی دردهه های هشتاد و نود قرن بيستم  نقش عمده داشتند، بلکه  همين اکنون در صحنه های جنگ نيز در برابر

با طالبان و سهيم ساختن " مقاوله " و " مذاکره "آنها از مروت و مصلحت خاص کار می گيرند  و تازه ، زمزمه های 
پس، قربانی اصلی در ميان اين بازيها، اکثريت مردم مظلوم .  آنان در حاکميت سياسی افغانستان را سرهم داده اند 

  . افغانستان است و بس 
  

  پايان
  
 


