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Le Monde diplomatique 

  سيد سالم شھزاد
  مترجم دينا کاويانی

 ٢٠٠٩ژانويه 
 
 

  ها» نو طالبان « افغانستان، پاكستان، هجوم  ضميمه مقاله

  مبارزان اروپايي؟ تعداد
  

ر  اين» اروپايي چند نفر است؟-ارزان ترکتعداد واقعي مب« دي، رھب الل احم اري ب اي ق ا آق د ب ه نباي پرسشي است ک

دئو. م، مطرح کردي به ھمين نائھا طرفدار طالبان مستقر در کوه گروه تورا بورا، واحد جديد ا افتخار وي  ي رائوي ب

ه، در  ،٢٠٠٦از . يمنشان مي دھد که در آن او را در حال فرمان دادن به نظاميان ترک مي بين القاعده بسيار در ترکي

سران م در ميان.ھا عضو جديد، نفوذ کرده است ميان سيلي از ده ا پ اجران ي سياري از مھ ان ب د آن اجران وجود دارن ھ

 .اند ي اخذ کردهئکه مليت اروپا

سي آقاي ابو حنيفه به چھل سالگي نزديک مي شود و در ميان ه اغلب ب اط ھستند و مبارزان ترک استثناست ک ار محت

انه دن در رس اھر ش ا از ظ ا اب د ھ شان است. دارن ذاران تشکيالت ه گ ي، در . او يکي از پاي اکن ميرعل يش س دي پ چن

شان می. شمالي، بود وزيرستان ه دره اکنون با مبارزاني که تعليم اھي ب د؛ گ ل مکان مي کن د نق تان  دھ شوال وزيرس

ا، ط ترک. شمالي، گاھي به وزيرستان جنوبي وه ھاي طوالني ي يکي از اقامتھ ه  و سخت در ک د ک ا، مي آموختن ھ

ه . مواد منفجره بسازند شد چگونه با موادي که آزادانه در ھمه جا فروخته می اگرچه بيشتر آنھا با پروازھاي تجاري ب

 .ھا از مرز مي گذرند اي نيز با گذر از ايران توسط قاچاچی اما، عده پاکستان وارد مي شوند،

ده ئھا افغانستان ھستند؛ محل طبق برآوردھا، حدود سيصد تا ھزار ترک در وزيرستان و ي که در آن جا حضور القاع

د را تقويت می سياري از. کنن د ب ا حمالت انتحاري شرکت مي کنن ان ي شان در نبردھاي افغ رک. اي ا ت  -يکي از آنھ

ارس  عد ابو فرقان شناخته مي شد و سومبود که با نام س ( Cüneyt Çiftçi) نام کنيت شيفتچي ژرمني به ، ٢٠٠٨م

ايی اه آمريک ي نزديک پايگ ا وانت ه صباري ايالت خوست ب ا، در منطق رد ھ ستان، خود را منفجر ک ر از . افغان دو نف

 .کارگر افغان کشته و شش نفر مجروح شدند و دو) ناتو( سربازان پيمان آتالنتيک شمالي 

شتر ترک ال، بي ن ح ه وزيرس با اي ا ب یھ د، در آن تان م يم می آين ا تعل اتو در  ج ه ن ا شجاعت در نبردھاي علي د، ب بينن

ردازان. گردند؛ بيشتر آنھا دو تابعيت دارند ھايشان در اروپا بازمی به خانه افغانستان شرکت مي کنند، سپس ه پ  نظري

ه جنگ عراق س اي مشابه يازدھم اند که حمله  اي از مبارزه، متقاعد شده القاعده، در چنين مرحله پتامبر شور جديدي ب
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سلمانان  وسيع در بعد. دھد و ھمچنين شورش طالبان در افغانستان مي ي وجدان م ين حرکت ر چن تر، از ديد آنان، در اث

ين ھدف  ترک. بخشد به جذب نيروي جھادگرا از سراسر دنياي اسالم سرعت می افراطي بيدار خواھد شد و ا چن ا ب ھ

 .استفاده شود »ھاي انساني موشک« طر آن وجود دارد که از مبارزان جوان به جايبينند و خ تعليم می مشخصي

 


