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 باالخره مال نذير به سزايش رسید
 

طیاره های  ۀاثر حمل درطالبان پاکستانی  ۀبرجستتن از قوماندانان  يک «مال نذير»بود که  یپنجشنبه گذشته روز
بسیاری از آگاهان  ۀنامبرده فردی بود که به گفت در مناطق قبايلی وزيرستان شمالی کشته شد،  يیامريکا پیلوتبدون 

که صورت  یکه در افغانستان اتفاق می افتاد و حمالت خونبار یدر عقب بسیاری از حوادث دردناک امور نظامی، 
و مسلمان افغانستان قلمداد می شود که در  وی مسؤول کشتار صدها هموطن بی گناه  .زانو زده بود ت، می گرف

افغان را در ماورای سرحدات افغانستان و در النه های امن های های قتل انسان  دوسیهنهايت شقاوت و بیرحمی 
پالن قتل و کشتار را در افغانستان عملی د و افراد وابسته به خود را اجیر می ساخت تا یخويش به امضاء می رسان

که از طريق رسانه ها به نشر رسیده موصوف با استخبارات پاکستان رابطه عمیق  یحسب معلومات ،چه ،سازند
های امنیتی حاضر  و بر اساس توافق دو جانبه، عمده ترين فعالیت های خويش را متوجه افغانستان و نیرو داشته 

 .زندگی میکرد و با پاکستان و حکومت آن کشور در يک فضای صلح آمیز د گردانیده بوما در کشور 
 

امن او را  ۀالن ی پیلوت امريکايیطیاره های ب .باالخره موصوف با تمام بیرحمی ها و ديده درايی هايش کشته شد
و ده  «خالد شیخ»، «يحی اللیبی ابو»، «الیاس کشمیری»و همانند ساير همقطاران و هم فکرانش چون   نیز يافت 

ها تن ديگر که خود در محیط امن بسر می بردند و اين زندگی آرام خود را مديون دامن زدن به نا امنی ها و بد 
و به خاطر تداوم اين وضعیت جنايات بیشماری را در افغانستان و و می دانند  دانستند  امنی های افغانستان می

 .منطقه انجام میدادند، از بین رفت
 

امريکايی که منجر به مرگ وی شد، اعتراض شديد مقامات پاکستان را  ی پیلوتمالت هوايی طیاره های بچند ح هر
به همراه داشت چه اين مقامات ادعا نمودند که حمالت اين طیاره ها منافی و ناقض استقالل پاکستان به حساب می 

که حضور نیروهای افراطی و تروريستان  نداما اين مقامات نگفت ،آيد و تمامیت ارضی اين کشور را نقض می کند
اين اهداف شناسايی و از بین برده  وقتًا فوقتًاو نیاز است که  مخاطره انداخته به در اين مناطق امنیت جهانی را 

 .د تا امنیت ساير مناطق از جمله افغانستان حفظ گرددنشو
 

کثیری از افراد و  ۀبار وی خاتمه داد و حیات عد نکبتمريکايی به زندگی ا پیلوتکه طیاره های بی  با وجودی 
تحت رهبری موصوف رونما خواهد شد  ۀبا مرگ وی چه تغییراتی در شبک نکهاشخاص بی گناه را نجات داد اما اي

خواهد گذشت زمان به اثبات آنرا و القاعده بجا خواهد گذاشت،  فعالیت های تروريستی طالبان  تی باالیو چه تأثیرا
مهم و  ه ایو موفقیت آمیز میپندارند و قتل وی را ضرب ی از تحلیلگران آن را يک گام مهم ا رچند عدهه .رساند

جبران ناپذير تلقی میکنند که بر پیکر دهشت افگنان و افراطیون طالب وارد گرديده است و مرگ وی را مهمترين 
ی ديگر تضعیف اين نیروها را ا ی عدهدستاورد میدانند که منجر به تضعیف نیروهای تحت امرش خواهد شد، ول

 .ی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و ايران میدانندا مشروط و منوط به تغییر پالیسی سازمان استخبارات عده
 

صد ها تن از هموطنان  يک موضوع بسیار مهم را واضح ساخت و آن اينکه آِه «مال نذير»؛ قتل صورتبه هر 
مواجه شد که خودش قباًل سرنوشت انسان ی تان، باالخره دامن وی را گرفت و به سرنوشتمسلمان و بیگناه افغانس

و با لجام گسیختگی ها و ددمنشی هايش خون بیگناه هان زيادی را ريختانده  های ديگر را عمدًا به آن کشانده بود 
قتل موصوف شادمان گردند و  وارثین و خانواده های قربانیان او از بود که امروز باعث شد خون خودش بريزد و 

 .از آن استقبال کنند
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