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    م١۵/١٢/٢٠٠٧، فرانسه                                                                           دوکتور روستار تره کی
  

   قرينه ترس از صلح :جنگ موسی قلعه 
  

ومالی آغاز و با  است که از س جنگیپالن جنگی ضد تروريزم امريکا در افغانستان جِزئی از يک ستراتژی عمومی
  . ختم ميشوداکستان به افغانستان پعراق و  ،لبنان ، از فلسطينگذشتن

. حساب ميآيد   افزايش عمليات ترورستی بدنبال آغاز جنگ ضد تروريزم در سطح جهان قرينه شکست اين پالن به 
  . ، جنگ با تروريزم در عالمی از تردد و سردرگمی ادامه دارد علی الرغم اين شکست

مکن بود چه جبهه دشمن معلوم ، در مقياس جهانی کار مشکل چه که نام تروريزم خوانده شدنظامی با آنچه مقابله  
 ، سودان( چند مرکز تيوری جنگ وقايوی را مطرح نمودند و برای سهولت کارستراتژيست های کاخ سفيد . نبود

 مواردی با مداخله مستقيم با تروريزم در بارزه م.ايجاد کردندمقابله با تروريزم را  ) ، افغانستانفلسطين، عراق
از متحدين ) فلسطين و لبنان ( در صورتيکه در حاالت ديگر ) عراق و افغانستان ( نظامی متحدين غربی توآم شد 

  . استفاده بعمل آمد) اسرائيل ( وی منطق
 » جنگ ضد تروريزم«   برای تحريک اعصاب و نهايتآ کشانيدن رزمندگان اسالم سياسی به مراکز تعيين شده 

 مختلفی به قرآن در موارد کاريکاتور حضرت محمد ترسيم شد،: به حرکت افتاد ماشين عظيم تبليغاتی دنيای غرب 
اينهمه به مقصد سوق جهاديست ها به جبهات داغ قبآل . به اجساد شهدآ آتش زده شد و غيره، توهين صورت گرفت

  . تثبيت شده جنگ و حذف فزيکی شان 
، ائتالف ضد تروريزم عالوه از شيوه های ذکر شده از تکتيک تبليغ در اطراف آمادگی  ميشود  آنچه مربوط افغانستان

  : برای آغاز مذاکره با مقاومت مسلح بهره برداری سرشار کرد 
 برای  به آنها ايجاد اميدهدف بدست گرفتن اداره برخی ولسوالی ها از جانب مخالفين مسلح به  سازی به قصد  زمينه
 يکی ،تحدين خارجی شان درين ولسوالی هام وضع قوت و در عين حال جلب و جذب رهبران مخالفين و از ممذاکره

 به اميد کاذب آغاز مذاکرات در  ساده دلمخالفينبه اين حساب . آمداز شيوه های بدام کشيدن مخالفين مسلح به حساب 
  . ئتالف قرار گرفتند طرف قوت های اولسوالی ها تجمع کردند و هدف خوبی برای قلع و قمع از

  
             نگويم  زجنگ  بد انديش   ترس             ز آوازه  صلح  او   بيش      ترس

  »سعدی    «              بسا کس به روز آيت صلح خواند            چو شب شد سپاه بر سر خفته راند  
  

 کشته شد نشان داد که قوت های  ملکیصد ها تن  حمله ائتالف نظامی داخلی و خارجی به موسه قلعه که طی آن 
خارجی طی ساليان اخير از بخش شايعه مذاکره با مخالفين مسلح برای تمرکز و تجمع آنها در محالت معينی و سپس 

  . باردمان هوائی استفاده نموده استدرهم کوبيدن شان از طريق بم
و سرگيچی ائتالف نظامی بين المللی ، قرينه بالتکليفی يزلعه علی الرغم مظاهر موفقيت آم  عمليات نظامی در موسه ق

  : چه . مورد نظر است» هيچ « تن به خاطر است که در جريان آن فقط کش
ه بر خالف گمان قبلی هيچيک تبع.  شده اند، معيوب و يا بيجا صد ها تن از مردمان ملکی کشته طی عمليات  ــ

ی حکومتی در موجوديت اتباع خارجی در ميان کشته شدگان تا وقتی ادعای قوا. خارجی در ميان شهدا وجود نداشت
   .ندده ا به قصد بيان هويت خود نياور زدن حرفسر را مرده ها » فاتحين موسه قلعه « زير سوال است که 

به يقينآ آنها از نيروی خود . هم جوار عقب نشسته اندجنگی به مناطق   ــ مخالفين مسلح با پوتانسيل دست نخورده 
  . مناطق ديگر استفاده خواهند کرد و برای اظهار وجود به حمالت انتحاری در شهر ها خواهند افزود قصد تصرف 

  . ف قوای خارجی و داخلی وجود ندارد  ــ هيچ تضمينی برای حفظ منطقه بدست آمده از طر
       دارکاتی آنها در بلوچستان ، اما خطوط اصلی تکستان در سوات ظاهرآ حذف شده اند  ــ مخالفين مسلح بکمک پا

  . دست نخورده باقی مانده است) يته کو(
روی هر مقصدی که سازماندهی ، جی وقتی با تلفات ملکی توآم باشد  واقعيت آنست که عمليات نظامی بکمک خار

ه سوال مشروعيت آنهم در شرايطی ک.  قابل توجيه باشدنميتواند... ) ، مبارزه با تروريزم ولتتوسعه حاکميت د(شود 
  . قناعت بخش دريافت نکرده استحضور قوای خارجی جواب 

بهتر بود تا عمليه سياسی يعنی مذاکره با مخالفين مقدم بر عمليات نظامی قرار ميگرفت و از عمليات نظامی از روی 
 مقاومت و داشتن اطمينان به حضور مليشيای خارجی در ميان صفوف اجبار در صورت ناکامی مذاکرات سياسی

  .استفاده بعمل می آمد
، مسلکی و غير  توافق روی استقرار يک حکومت ملی  بسيار احتمال داشت که طی يک مذاکره جدی و صادقانه و

، )بعد از تدارک زمينه خود کفائی امنيتی ( وابسته به گروه های جنگی و در عين حال وعده خروج قوای خارجی 
  . رجی را از صفوف خود بعهده ميگرفتی خامليشيای مقاومت خود طرد جهاديست ها
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  جنگ موسی قلعه نشان داد که هسته جنگی ائتالف جهانی ضد تروريزم علی الرغم انزوای روز افزون در ميان 
  . تر روی ستراتژی جنگی تآکيد ميکند در تعيين ارجحيت بين دو الترنتيف صلح و جنگ بيش،متحدين

  : راتژی جنگی مانند گذشته در آينده نيز روی ست» چوت انداز «   لنگر اندازی 
  .را طوالنی و فرساينده خواهد ساخت  ــ جنگ 

  . ی ناشی از جنگ را باال خواهد برد  ــ تلفات انسان
 و نهايتآ  تقويت خواهد کرد بيش از پيش،يان توده های مسلمان  ــ روحيه دشمنی با مسيحيت و يهوديت را در م

  .ست خواهد کشاندب ديالوک تمدن ها را به بن
 معروض به جنگ صدمه  اسالمی، حقوق بشر و حقوق زن بخصوص در کشور های  ــ به جذبات نوپای ديموکراسی

  .خواهد زد
  ــ تروريزم را به افزار انتقام جويی از غرب مسيحی و اسرائيل يهودی و حکومت های وابسته به غرب در کشور 

  .  فلسطين را پيچيده تر خواهد ساختههای اسالمی تبديل خواهد کرد و گره معضل
  .  مدرسه ديده را بيشتر خواهد ساختو روحانی  ــ فاصله ميان روشنفکر مکتب خوانده 

  ــ موجب ايجاد حکومت های ديکتاتور در کشور های اسالمی خواهد گرديد که برای سرکوبی توده های ناراض از 
  .  انگشت روی ماشه تفنگ خواهد داشت، هميشه غربده از جامعه روشنفکر متحد باحکومت های سربرآور

 متحد با هسته جنگی ائتالف  افغانیصلحی که با منافع جنگ ساالران. گ موسه قلعه مظهر ترس از صلح است  جن
  . ابل قرار ميگيردنظامی بين المللی در تق

 و اين حرف ممکن با آنچه ن حرف آخر را مردم ميگويدآصلحی که در.  موسه قلعه قرينه ترس از صلح است  جنگ
 .بر خلق اله تحميل ميشود، مغايرت داشته باشدبه زور بمباردمان ها 

 
  »پايان « 
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