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  ۱۱/۱۱/۳۱۱۲          دسلیم آزا

 بکشم به غم بمانم نکشم چطور کنم؟

هللا محسود با وجود مهم بودنش، دینامیسم جنگ با تروریسم را برای افغانستان و امریکا  شدن حکیم کشته
شدن  پذیری الزم را دارند که با کشته های تروریستی به اندازه کافی انعطاف سازمان. تغییر نخواهد داد

های  ترین دلیلش این است که سازمان مهم. نفس را جایگزین آنان سازند رهبران و قومندانان خود، افراد تازه
هبی و صورت افراطی اهداف سیاسی، مذ مذکور با تفکر نفرت عمیق از دشمنان خود شکل گرفته و به

نظمی،  هایی به رغم کوچک بودن خود قادر به ایجاد بی چنین سازمان. کنند اجتماعی خود را تعقیب می
ها با تفکر انتحاری و انتقام گرفتن وحشیانه، به دشمنان خود که طیف  زیرا، آن. وحشت و کشتار هستند

شدن  ر این راه از کشتهبرند و د گیرد، حمله می وسیعی از اهداف نظامی و غیرنظامی را در بر می
 .آید ترسند، هر کاری ازشان برمی آنانی که از مرگ نمی. ترسند نمی

شان از پیروزی و ضربه زدن به دشمن  ها این است که تعریف ترین جنبه ایدیولوژیک و عملی آن خطرناک
تصرف  اگر یک سازمان متعارف نظامی پیروزی را عبارت از. های متعارف است تر از برداشت متفاوت

قلمرو دشمن و یا تضعیف قدرت نظامی آن تا مرحله تسلیم تعریف کند، برای یک گروه تروریستی مانند 
نظمی تا نقطه  تحریک طالبان پاکستان و افغانستان پیروزی عبارت از ایجاد زخم، کشتن، ایجاد رعب و بی

سکر اردو همان قدر پیروزی برای یک طالب افغان و پاکستانی سر بریدن مردم عادی و ع. پایان است بی
ترین شکل ممکن آسیب ببیند و  شان به وحشیانه ها از این که دشمن آن. است که سقوط دادن یک ولسوالی

 .آورند حساب می های خود به بالند و آن را جزو پیروزی زخم بخورد به خود می
گرایانه گام  به لحاظ سیاسی واقعهای تروریستی مانند طالبان  به این سبب، القای این تصور که گویا سازمان

هیچ . انجامد ها می دارند، یک اشتباه بزرگ بوده و دامی است که در نهایت به خودکشی حریف آن بر می
صورت الزم سرکوب نگردد، صحبت از  که به زانو در نیاید و به سازمان تروریستی و افراطی تا زمانی

ی و تروریستی هر نوع تعامل را خیانت و سازش عنوان های افراط زیرا سازمان. کند تعامل و سازش نمی
 .دارند ن را مرگ حتم و دردناک تعیین میئکرده و معموال براساس فرهنگ اعتقادی خود، سزای خا

چطور . هایی را درک کنند بخشند، باید این جنبه چنین گروه گرایانه می که به طالبان یک وجهه عمل کسانی
ساله را به جرم همکاری با  لب که سرباز اردوی ملی و یا یک بچه پانزدهممکن است که آن قوماندان طا

داند، حاضر به نشستن  برد و آن مجازات حیوانی را عقوبت دردناک همکاری با دشمن می حکومت سر می
 به پشت میز مذاکره با همان حکومتی شود که سربازش را سر بریده است؟

که حکومت افغانستان با یک توهم خطرناک که بارها غلط بودن این مقدمه باال را از آن روی عرض کردم 
خواهد که در مورد طالبان پاکستانی نیز  آن ثابت شده است، در مورد طالبان افغان صحبت کرده و حاال می

بار از  هللا محسود یک نمونه تاسف شدن حکیم تاسف آقای کرزی از کشته. این توهمات خود را تسری بخشد
 .های افراطی و تروریستی است نادرست سیاستمداران افغان در مورد جنبش قضاوت و شناخت

این ظاهر . زند هللا محسود به روند صلح در پاکستان ضربه می شدن حکیم گوید که کشته آقای کرزی می
ه بوی و خاصیتی است ک گیرد؛ یک بیانیه بی نام طالبان را نادیده می ای به های پدیده قضیه است و او پیچیدگی

گیری طالبان در خاک  آقای کرزی همواره از هدف. کند جمهور را نقض می در قدم اول مواضع قبلی رئیس
های تروریستان در آن طرف مرزها که بارها از  ها و پناهگاه گیری النه هدف. پاکستان حمایت کرده بود

نی تعبیری جز کشاندن سوی حکومت افغانستان مطرح شده است، هم برای سیاستمداران غربی و هم پاکستا
آقای کرزی همواره گفته است که جنگ در روستاهای . جنگ با تروریسم در خاک پاکستان نبوده است

 .های اصلی در آن سوی مرز است معناست، وقتی پناهگاه افغانستان بی
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هللا  مشدن حکی اکنون آقای کرزی در کنار طالبان افغان از اولین کسانی بود که مخالفت خود را با کشته
الدن نیز ابراز  داد آقای کرزی تاسف خود را از مرگ بن شاید اگر شرایط اجازه می. محسود بیان داشت

جمهور  چنان اگر حکومت امریکا از آقای کرزی در ارتباط به القاعده مشوره بخواهد، رئیس هم. داشت می
 .ما به آقای اوباما خواهد گفت که بهترین راه مذاکره با القاعده است

بست  هللا محسود گفتگوهای جاری میان حکومت و طالبان پاکستانی را با بن شدن حکیم در ظاهر امر، کشته
های ساده  آباد را با فورمول های اسالم مواجه ساخته ولی موضوع به این سادگی نیست و کابل نباید بیانیه

رش مسلحانه طالبان پاکستانی را خواهد که شو حکومت پاکستان می. کم گیرد بسنجد و سابقه مسایل را دست
معنای  آباد با طالبان پاکستانی به صلح اسالم. خاموش ساخته و این نیروها را متوجه افغانستان و هند کند

تشدید جنگ در افغانستان و طراحی یک حمله جدید به اهداف هندی، چه در کشمیر و یا یکی از شهرهای 
ساخته خود دارند، کانتکست و  ها از صلح با طالبان دست ستانیتعریفی که پاک. بزرگ این کشور خواهد بود

 .نتایج کامال متفاوتی با برداشت ما از صلح با طالبان افغان دارد
طالب تابع مقاصد  -چه پاکستانی و چه افغان -ترین تفاوتش این است که در نزد پاکستان طالب خوب مهم

جای حمله به کابل و  ت، و طالب بد کسی است که بهسیاسی و نظامی پاکستان علیه افغانستان و هند اس
شدن رهبران طالبان  که پاکستان از کشته این. دارد دهلی جدید سالح را علیه نیروهای پاکستانی برمی

آباد از طریق  دانیم که قبال اسالم زیرا ما می. کند، امر زیاد واضحی نیست پاکستانی ابراز تاسف می
یکایی برخی از رهبران برجسته این گروه تروریستی را حذف کرده است و سرنشین امر های بدون طیاره

 .اند خود طالبان پاکستانی نیز از این موضوع آگاه
ترین کتاب  آباد در واشنگتن، در تازه به گزارش روزنامه دان پاکستان، آقای حسین حقانی، سفیر پیشین اسالم

ود، رهبر پیشین طالبان پاکستانی، به خواهش پاکستان هللا محس گوید که بیت می« توهم عالی»خود به نام 
آقای حقانی که از سیاستمداران نزدیک به آقای زرداری، . سرنشین به هالکت رسید های بدون توسط طیاره

میالدی، جنرال مایک  ۳۱۱۲نگارد که در تابستان سال  جمهور پیشین پاکستان بود، در کتاب خود می رئیس
مشترک قوای مسلح امریکا به پاکستان سفر کرد تا اقدامات نظامی پاکستان  هایلوی دستیز مولن، رئیس 

ارتش پاکستان در »، جلساتدر یکی از . علیه چندین شبکه تروریستی از جمله گروه حقانی را جلب کند
پاسخ به این تقاضای مایک مولن توقعات خود را در پیش روی جنرال ارشد امریکایی گذاشت که آن 

مقامات »پس از آن نشست، « .طیارات بی پیلوتهللا محسود توسط  از هدف گیری بیت عبارت بود
در نهایت آتش جهنمی . امریکایی گروه طالبان پاکستانی را به فهرست اهداف نظامی خود اضافه کردند

 «.هللا محسود را به هالکت رساند سرنشین امریکا روزی بیت های بدون رگبارهای طیاره
صورت همسان به  ن جهت مهم است که پاکستان جنگ با طالبان را در کنار تفاهم با آن بهاین موضوع از آ

. زند دلیل ضعف نظامی و محاسبات غلط سیاسی از آن سرباز می برد؛ کاری که حکومت کرزی به پیش می
راطی از که فشار نظامی باالی طالبان اعمال نشود، این گروه اف دانند تا زمانی ها به خوبی می پاکستانی

ها این ذکاوت سیاسی را دارند که طالبان پاکستانی را  ولی پاکستانی. های تخریبی دست نخواهند شست روش
ها در نهایت از یک  زیرا، آن. های ارتش خود کشند و نه با توپخانه و طیاره های امریکایی می با بمب

ها علیه  نی بلکه سوق دادن آنهدف پاکستان نه حذف حتمی طالبان پاکستا. خورند دسترخوان نان می
گیری اشتباه و  هللا محسود یک موضع رو، تاسف آقای کرزی برای مرگ حکیم از این. افغانستان و هند است

 .شان است های گذشته دهنده عدم یادگیری سیاستمداران ما از اشتباهات و شکست نشان
 پایان

 صبح ۲با تشکر فروان از سایت ملی 


