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 ۲۲/۰۹/۲۰۱۵        مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی  
 

 !تصادفی نبوده است« مرگ مال عمر»روز اعالن
 

 
مصاحبه ای که، "سمیهه م،  در مقدمۀ قبل از جریان ۲۰۱۵جوالی   ۳۰"شپیگل آنالین"، بزبان آلمانی، به تأریخ 

(، انجام داده است، می نویسد که، تعیین وقت اعالن Bette Dam(، با "بیته دم" )Samiha Shafyشافی" )
"مرگ مال عمر" یک امر "تصادفی" شمرده نمی شود. زیرا فقط کمی بعد از اینکه "خبر مرگ مال  عمر" نشر می 

نظمی مقابل شده است. "بیته دم" در حال تهیۀ کتاب در بارۀ شود، وضعیت افغانستان به حالت هرج و مرج  و بی 
  "رهبر طالبان" است. حال به سؤاالتی جواب می دهد، که کدام نقشی را تا هنوز داشته است.

)این تصویر را شپیگل با متن مصاحبۀ "بیته دم" منتشر ساخته، بازهم طوری افاده می شود، که تصویر را منبع 
گفته اند که عکس مال عمر است:" اسرارآمیزترین رهبر ». در پایان تصویر چنین می خوانیم: دیگری فرستاده باشد

 «(سیاسی جهان"
 

سال عمر داشته، "تبعۀ"  ۳۶"بیته دم"، 
کشور "هالند" است و از و هشت سال به 
اینطرف در افغانستان بسر می برد. او 

(، CNNبحیث گزارشگر "سی ان ان" )
( و Global Post"گلوبال پوست" )

( نیز ایفای وظیفه Guardian"گاردین" )
می نماید. در متن پهلوی عکس این خانم، 

که در بارۀ شخص او معلومات داده شده است، هم چنان یاد شده است، که همین اکنون "در بارۀ رئیس جمهور 
"بیوگرافی" یا  زندگینامۀ  اسبق افغانستان، حامد کرزی" کتابی هم، به چاپ رسانیده،  در حال حاضر هم، بر یک 

 رهبر طالبان "مال عمر"، مصروف است.
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 ترجمۀ مصاحبه: 
 

شپیگل آنالین": تازه ترین گزارشات، که بر اساس آن، مال عمر سالها قبل فوت شده است، حال از جانب طالبان »"
ی را با طالبان آغاز نموده مورد تأئید قرار گرفته است. این خبر کمی بعد از اینکه حکومت افغانستان، پروسۀ صلح

 «است. آیا یک رابطه موجود است؟
 

بیته دم": من فکر نمی کنم، که این تعیین وقت بر حسب تصادف بوده باشد. فشار بر هر دو جانب بخاطر »"
مذاکرات صلح، از هر وقت دیگر، بزرگ است. لیکن یک مجموعه، شامل بازی است. خبر مرگ مال عمر، اوالً از 

ستانی فرستاده شد. احتمال دارد که پاکستان می خواست، طالبان را مجبور سازد، تا یک رهبر جدیدی را منابع پاک
م، ببعد دیگر دیده نشده است. در جانب طالبان، اعضای آن، ۲۰۰۹نام دهند، به علت آنکه، مال عمر از سال 

اتمه، حال رهبری طالبان فیصله نمود، که تقاضای اعالمیۀ مال عمر را در ارتباط به این مذاکرات داشته اند.  در خ
 « وقت مساعد فرا رسیده است، که مرگ او را تأئید کرد، تا در وضعیتی بوده باشند، که مذاکرات را به پیش ببرند.

 

میلیون دالر  ۱۰شپیگل آنالین": "سی آی ای" به تعقیب عمر بود، حکومت ایاالت متحده یک "پاداش" )مزد(، »"
 «مانی که مرگ او تا این زمان مخفی مانده است؟تعیین کرد، تا ز

 

دم": شاید مال عمر از جمله اسرارآمیزترین و مبهمترین رهبران سیاسی دنیا بوده باشد. من فکر می کنم، که نقش »"
او در جنبش طالبان، از جانب اردوی ایاالت متحده و رسانه ها، از حد، اضافه ارزیابی گردیده است. او را بحیث 

م ببعد، از او ۲۰۰۱من بزرگ  به نمایش گذاشتند. لیکن محاسبات من این بوده است، که حتی از همان سال یک دش
م در منطقه، این جا و آنجا گاهی دیده شده است و بعضاً ۲۰۰۹دیگر چیزی شنیده نشده است. قرار معلوم، او تا سال 

به کدام مسجد و یا جای دیگر، دیده شده است.  هم گزارشاتی بنظر رسیده است، که بر طبق آن، گفته شده است، که
گرچه،  بعضی ها می گویند، که او طالبان را مانند سابق، قومانده می داده است. اما برای این ادعا ثبوت وجود 
نداشته است. او دیگر هیچ نفوذ بزرگ سیاسی و نظامی نداشته است. جنبش بدون رهبری او هم فعال باقی مانده 

 «ان از بسیاری از افراد خودش بیگانه شد.است. او هم چن
 

شپیگل آنالین": فقط هفتۀ گذشته، نخست در "ویبسایت" طالبان یک اعالمیه نشر شد که، می گویند از مال عمر »"
 «نشأت نموده است. او درین اعالمیه، مذاکرات را مشروع خوانده است. شما چگونه ارزیابی می کنید؟

 

طرف مال عمر تحریر نیافته است. در جست جو و تحقیقاتم، با یکی از نمایندگان طالبان دم": رسماً این خبراز »"
صحبت کردم، که همچو اعالمیه ها را برای او می نوشته اند. توافق کامل وجود داشت،  که مال عمر، درین سطح 

ن، از مبالغه و اضافه در صحبت ها دخیل نبوده است. من برین عقیده هستم، که غرب در موقف او بحیث رهبر دشم
روی کار گرفته است. ما این دشمن را هیچگاه بطور حقیقی نفهمیدیم. امریکایی ها، مال عمر را بطور کلی نمی 

 «شناختند، آنها عمل و کردار او را از همان آغاز تعبیر غلط کردند.
 

ز شما را برین هدف آورد، تا شپیگل آنالین": در بارۀ شخص مال عمر، بطور عموم خیلی کم معلوم است. چه چی»"
 «یک کتاب راجع به او بنویسید؟

 

دم": من درک نمودم، که ایاالت متحدۀ امریکا، یک تفاهم اشتباه آمیز از آن دارند، که دشمن حقیقی در افغانستان »"
حتی  –کی بود. حکومت فاسد افغانستان، با جنگ ساالران آن که علیه همدیگر می جنگیدند، هم یک دشمن بود. 

خرابتر، از آنچه که انسان فکر می کند. من مهم می دانم، که صورت سازی ها و چهره برمال ساختن های طالبان  
و رهبران آنها، صورت گیرد، تا دیده شود که، آنها حقیقتاً چه استند و چرا، غرب این جنگ را در افغانستان، می 

 «بازد.
 

 «چگونه دریافت نموده اید؟ شپیگل آنالین": معلومات بخاطر کتاب تانرا»"
 

دم": زمانی که در پایتخت کابل زندگی می نمودم،  طالبان را همیشه خیلی  ترس ایجادکن یافتم. اما بعد از اینکه »"
چندین مرتبه به جنوب افغانستان سفر کردم، جائیکه طالبان زیاد از آنجا، می آیند، تصویر من تغییر کرد.  در قدم 
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تماد آنها را حاصل کنم. لیکن بعد از یک مدت زمان، دسترسی بیشتراز آنچه انتظار داشته ام، اول مجبور بودم، اع
 «ممکن شده است.

 

 «شپیگل آنالین": چه برداشت و انتباه در زمان تحقیقات و مطالعات تان از طالبان حاصل نموده اید؟»"
 

بوده است. او در آغاز به امریکائی ها  دم": مال عمر یک انسانی بوده است، که خود به غرب خیلی عالقمند»"
م، رهبر ۱۹۹۶اعتماد داشته است، زیرا از او در "جهاد" علیه  شوروی ها، حمایت نموده اند. زمانی که در سال 

طالبان شد، فکر می کرد که حال، ایاالت متحدۀ امریکا، سفارت خود را در افغانستان افتتاح خواهد کرد. اما غلط 
توری، تقرب را دشوار می سازد. جهان غرب شیوۀ برخورد و مراودۀ طالبان را با زنان، و فهمی های بزرگ کل

سنگسار را دید. لیکن به هر اندازه که این عمل وهمناک بوده است، باید آنرا با گذشتۀ جنگ داخلی در افغانستان 
ر زنان  تجاوز می کردند و دید: در آنجا و آنزمان، بر زنان بر سر سرک حمله صورت می گرفت و چندین مرد، ب

به قتل می رساندند. یا آنها را در جوال ها و بکس ها می بستند و بدریا می انداختند. تعداد زیادی از اقوام با هم به 
 «جنگ های خونین درگیر شدند. چنین حوادث همین امروز هم صورت می گیرد.

 

 «برقرار کرد؟شپیگل آنالین": تا چه حد طالبان درین بی نظمی، نظم »"
 

"دم": آنها از دین و مذهب بحیث وسیله، مانند یک نوع حقوق و قانون استفاده نمودند، تاعدالت را درکشور » 
برگردانند. بسیاری از افغانها، ازین راه حمایت نمودند و تا امروز هم حمایت می کنند. چنین یک صحنه در آینده هم 

هند یافت. زیرا آنها پشتیبانی زیاد بدست می آورند، بخصوص در زمانی تکرار خواهد شد. طالبان دوباره قوت خوا
 «که وضعیت امنیتی به خرابی می گراید.

 

 «از حاکمیت او چه چیز باقی مانده است؟ –شپیگل آنالین": بعد از اینکه حال مرگ او تأئید شد »"
 

ده  تعریف نموده اند. یک مالی ساده. کسی دم":  بسیاری از افغان ها، منشاء اجتماعی  او را از یک مناسبات سا»"
که صادق است و خودعلیه فساد قرار می گیرد. یک عده هم او را برای این امر احترام می کنند، که اولین دولت 
اسالمی را در افغانستان تأسیس نموده است. طبیعی است که دشمن هم دارد، که طرز فکر دیگر دارند. اما آنچه 

فیصد مصون بوده است و در کمتر  ۹۰م، ۲۰۰۱رایم گفته اند، آنچه بوده است که افغانستان تا سال انسان ها، اغلباً ب
 ختم مصاحبه.« فیصد فساد حاکم بوده است. ۱۰از 

 

 پایان
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