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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ٠۶
  

  کشته شدن مِحسود، به نفع افغانستان است، يا به نقص اش؟
  

بود، کی بود، چه " ذولفقار" بعضی منابع ۀشتدر اولين نگاه بايد ديد که حکيم هللا محسود، که نام اصلی اش بر اساس نو

  .خواست و با چگونه افراد و اشخاص يا چگونه گروه ھا و حرکت ھا رابطه داشت و دوست و دشمنش کی ھا بودند می

 در اثر حملۀ يکی از ھواپيما ھای ٠١/١١/٢٠١٣ سال داشت و به روز جمعه ٣۴طبق نوشته ھا، حکيم هللا محسود که 

ريکا در وزيرستان شمالی به قتل رسيد، يکی از متعصب ترين افراد طالبان پاکستانی و يکی از بدون سرنشين ام

ويژه در ه سرسخت ترين دشمنان امريکا و ھر آن حکومت يا گروه و افرادی بود که با امريکا روابط نزديک دارد و ب

  .کند امر مبارزه با تروريسم و سرکوب بنيادگرائی اسالمی با آن کشور ھمکاری می

محبوبيت وی در ميان سائر ھمفکرانش بيشتر از ھمه ناشی از تعصب و خشونت و بی رحمی بيش از حد وی نسبت به 

که به نوعی با آن ھا يا با متحدين آن ھا مناسبات  غربی ھا، در رأس آن ھا امريکائيان، و افراد، گروه ھا و دولت ھائی

  .بودحسنه دارند، از جمله دولت موجود افغانستان، 

 و افراد ھمچنين طالبان افغانعوامل ديگر محبوبيت او در ميان افراد تحريک طالبان و سائر تندروان اسالمی پاکستان، 

  : القاعده، عبارت بود از

  .  ـ اعتماد بدون خلل رھبر سابق تحريک طالبان، بيت هللا مِحسود، به او

  . ٢٠٠٧ عسکر پاکستانی در سال ٣٠٠ـ به اسارت گرفتن 

 که منجر به کشته شدن تعداد زياد ٢٠١٠در افغانستان در سال . ا. آی. ی در يکی از مراکز سیطرح حملۀ انتحارـ 

  انسان ھا از جمله ھفت نفر امريکائی شد،

افراد و شرکتھائی که اموال مربوط به امريکائيان را از خاک پاکستان به ۀ ـ حمالت افراد زير فرمان وی بر وسائط نقلي

  . خيبر، اورکزی و کرم بودۀندان طالباِن پاکستانی درعالق قومدادند؛ در زمانی که وی  انتقال میافغانستان

  . ـ بمب گذاری نافرجام در ميدان ساعت نيويارک

 و سائر تندروان اين بود که منابع امنيتی انی و افغانيکی از دالئل ديگر شھرت و محبوبيت وی در ميان طالبان پاکست

  . که محسود زنده بود  خبر کشته شدن وی را پخش نمودند، در حالیامريکائی دو بار

  . ی که امريکائيان برای يافتن و دستگيری وی تعيين کردند او را به شھرت زياد رسانيد جايزۀ پنج ميليون دالرھمچنان
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 زمينه ھا ۀ در ھم، اما، ناشی از حمايت بی دريغ محسود و تحريک وی از آن ھاميان طالبان افغانمحبوبيت محسود در 

يش در چندين عمليات قرار گفتۀ برخی منابع محسود شخصاً با افراد بسيار نزديک خو. و در ابعاد مختلف و وسيع بود

  .  امريکائی ھا جنگيده استه دولت موجود افغانستان و عليه دوشادوش طالبان عليطالبان افغان

خاطر توھم ھمکاری ه ضمنی در سطور باال بدان اشاره شد، بطور ه دليل دشمنی محسود با حکومت پاکستان، چنانچه ب

 و حمايت از امريکا است که قصد  طالب افغانپاکستان با امريکا در امر ريشه کن ساختن تروريزم و سرکوب

  . دموکراتيزه کردن يا غربی سازی افغانستان را دارد

البان، خواھان يک حکومت صد در صد اسالمی شمول تحريک طه گذشته از اين، تمام گروپ ھای تندرو پاکستانی، ب

  . دانند در پاکستان ھستند و دولت موجود پاکستان را يک دولت اسالمی تمام و کمال نمی

  . قانون اساسی فعلی پاکستان تا حدودی زياد طرف تأئيد تحريک طالبان و سائر گروپ ھای تندرو پاکستانی نيست

خصوص ه ھان احزاب و جماعت ھای اسالمی و برخی از افسران اردو، بيکی از دالئل حمايت گاه آشکار و گاه پن

افسران متعصب مسلمان استخبارات نظامی پاکستان، و نشناليستانی مانند عمران خان از تحريک طالبان و سائر حرکت 

  . ھای تند رو اسالمی در پاکستان، ھمين مطلب است

غانستان و پاکستان را، ھمراه با افراد القاعده و سائر گروپ ھای  در افپاکستانی و حرکت طالبان افغانتحريک طالبان 

ورند و امروز، بعد از  آتند رو پاکستانی و ھمکاران بين المللی شان، امريکائی ھا حرکت ھای تروريستی به حساب می

، ھمين تروريزم که کمونيسم و شوروی، يگانه خطری که امريکائيان در گذشته از آن بيم داشتند، از بين رفته است آن

شود، سبب تشويش امريکائی ھا گرديده است و از ديد  آن ھا  ی و جھانی اسالمی است که، آنگونه که گفته میئمنطقه 

  . بايد از بين بروند

يد، اگر اين گروپ ھای متحجر و متعصب و تشنۀ  آناگفته نبايد گذاشت که انسان ھای معتدل و متعادل ھم بد شان نمی

  !! کند دست کی، فرقی نمیه حال ب. د آزادی ھا، سرکوب شوندخون انسان و ض

طالب پاکستانی تا وقتی برای پاکستان درد . ، رابطۀ بسيار نزديک و صميمانه است با طالب افغانرابطۀ طالب پاکستانی

کمک و حمايت شود، که با تمام امکانات از طرف پاکستان  که از جانب پاکستان تحمل می سری ايجاد نکند، نه تنھا اين

  .گردد نيز می

پاکستان به وجود تمام دسته ھای تندرو اسالمی موجود در پاکستان، پاکستانی وغير پاکستانی، برای پيش برد مقاصد 

گاه در راستای از بين بردن آن  بنابراين، اين کشور ھيچ.  نياز اشد دارد، خويش در کشمير و در افغانستانۀتوسعه طلبان

  . دھد چ نداده و نمیھا کوشش جدی به خر

 برجستۀ آن پناه دادن بن الدن در پاکستان بود، باوجود وعده ھای ھمکاری جدئی که اين کشور به امريکا در زمينۀ لدلي

  !دستگيری وی داده بود

 طالب پاکستانی ھم، باوجود اختالفاتی که با دولت پاکستان دارد، مخالف توسعۀ قلمرو پاکستان و وسعت يافتن ارتباطات

  . نزديک و صميمی و ھمکاری ھای ھر چه بيشتر ميان مسلمانان در اين منطقه به رھبری پاکستان نيست

اين موضع گيری طالبان پاکستانی، از آنجا که به نفع کشور پاکستان است، مورد تأئيد تقريباً تمام سياستمداران پاکستان 

  .قرار دارد

زند و برای ناکام شدن آن به دليل حملۀ ھواپيمای بدون   آن حرف میصلحی که پاکستان با طالبان پاکستانی امروز از

سرنشين امريکا و کشته شدن محسود يخه پاره می کند، صلحی نيست که در نتيجۀ آن تحريک طالبان پاکستانی سالح 

  . ھای شان را بر زمين بگذارند و به کارھای روزانۀ شان و رسيدگی به امور زندگی عادی خويش بپردازند

  .اين صلح که از ده سال بدينسو دولت پاکستان برای دست يافتن بدان تالش دارد، تنھا و تنھا برای پاکستان سودمند است
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که به سود افغانستان نيست، به دليل گشوده شدن بال و پر طالب پاکستانی و آرامش خاطر وی از  چنين صلحی نه اين

 و بھتر برای نفس کشيدن آرام تر پاکستان، به ضرر ما ھم تمام سوی دولت پاکستان، ھمچنان باز شدن فضائی بيشتر

  .  خواھد شد

دھد،  که مورد حمله قرار نمی کند که منافع دولت پاکستان را عالوه بر اين مطابق اين صلح، تحريک مذکور تعھد می

  .دباش چنين توافق و تعھدی از چندين لحاظ به سود پاکستان می. دھد مورد حمايت نيز قرار می

يکی از اين منافع، حمايت ھمه جانبه و بالتمام از حرکت طالبان افغانستان در عرصۀ سياسی و نظامی در افغانستان از 

ان پاکستانی جانب تحريک طالبان پاکستان است که در حال حاضر، بر اساس برآورد ھای ھر دو حرکت ـ حرکت طالب

دست آمدنی است و بايد برای شعله ه  ـ و ھم برآورد ھای حکومت پاکستان، تنھا از طريق جنگ بو حرکت طالبان افغان

ور نگھداشتن اين جنگ تمام حرکت ھای تندرو اسالمی در يک جبھه و برای برآوردن يک مقصد ـ منافع سياسی و 

  .ارضی و مرزی و بين الملی پاکستان ـ با ھم متحد گردند

خوبی درک ه مشکالت خود را در پاکستان، يک کشور بيگانه، در صورت دشمنی با پاکستان، بالقاعده، از آنجائی که 

  . گاھی در صدد دشمنی با دولت پاکستان بر نخواھد آمد کند، ھيچ می

پاکستان ھم فعالً حضور اين ھا را به دليل کمک القاعده به حرکت ھای ديگر در منطقه و جھان، باوجود رنجش و 

  . کند يان و سائر کشور ھای غربی، خواسته و ناخواسته تحمل میاعتراض امريکائ

ديگر، مانند اين ھا اگر در يک جا با دولت شان مشکل يا اختالفی دارند، درجائی . اما طالبان پاکستانی بيگانه نيستند

  و ھمنظر می ضد ھند فعال ھستند، با دولت شان ھمفکره و گروه ھای تندروی که در کشمير بحمايت از طالب افغان

کنند که دولت   حقانی به ھمان اندازه ای حمايت میۀ، لشکر طيبه، جندهللا، جيش العدل و شبکند و از طالب افغانباش

  .کند پاکستان از آن ھا حمايت می

کشته شدن مِحسود، به نفع افغانستان است يا : "جواب پرسشی که به شکل سرخط اين نوشتهه گردم ب با اين مقدمه، بر می

  .مطرح شد است" به نقص اش؟

موضعگيری . برای روشن شدن اين مطلب، کافيست تنھا موضع گيری پاکستان را در قبال افغانستان در نظر بگيريم

  . زوائد خواھد بود، ھميشه خصمانه بوده استۀپاکستان از بدو تأسيس اين کشور بنابر دالئلی که ذکر آن از جمل

در افغانستان آرامش حکمفرما باشد و مردم افغانستان با آرامی و اتحاد به کار اين کشورھيچ وقت نخواسته است که 

ھميشه سر راه افغانان سنگ انداخته و ھميشه کوشيده . عمران و آبادی و توسعه و نيرومندی کشور شان سرگرم باشند

  . است بين آن ھا نفاق و دوئی گری ايجاد کند

د خان، چندين پارچه ساختن مخالفين وران در سال ھای حکومت محمد داوپناه دادن ربانی و مسعود و گلبدين و ديگ

، آغاز شکل جدی و کامالً علنی اين نيت نابکارانۀ پاکستان بود که ... شوروی وقت، مقيم آن کشور و ۀرژيم دست نشاند

  . ظھور نموده است افغانبرسختگير و از جھان بی خاينک در وجود غرق در خون و خيانت طالب 

خواند و مال محمد عمر  نا سمع الحق که به نام پدر طالبان معروف است ومدرسۀ حقانی خويش را دانشگاه جھاد میموال

نھا آيک سال به : " گفت مصاحبه ای راجع به طالبان افغانداند، در حدود پنجاه روز پيش طی يک را يک فرشته می

 افغانستان را به تسلط خود در خواھند ۀنھا ھمآ.  خواھند کرد افغانستان را شادۀوقت براي تنفس بدھيد و انگاه آنھا ھم

آنھا آزادی می خواھند، اما به . آنھا تنھا می خواھند سيستم را به روش بھتری تغيير دھند. طالبان مقام نمی خواھد. آورد

. يک سال روي خواھد داد اين اتفاقات در ظرف ۀوقتي امريکائی ھا از افغانستان بروند ھم. نھا اين اجازه را نمی دھندآ

  ."مريکائی ھا واقعا افغانستان را ترک کننداالبته اگر 
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 که دوست پاکستان است و مورد حمايت آن کشور  دوست، دشمن است، طالب افغانبه مصداق اين سخن که دوست،

 يک دوست را قرار دارد، با در نظر داشت اين واقعيت که پاکستان نتوانسته است در طول موجوديتش با ما حيثيت

  . داشته باشد، بايد دشمن مردم افغانستان باشد

 بسيار دوستانه ای توان حکم کرد که تحريک طالبان پاکستان و سمع الحق ھا ھم، چون روابط بر اساس ھمين منطق می

انستان به  روگردان نيستند، بايد در جملۀ دشمنان مردم افغ از ھيچ نوع کمک به طالبان افغان دارند وبا طالب افغان

  .حساب آورده شوند

ن دراز من شخصاً خواھان آن ھستم که اين دستا. شود، به نفع ماست نتيجه اين که، ھرعملی که سبب تضعيف دشمن می

 در  که بيشتر از طالب افغان، خواه طالب پاکستانی و خواه ياران و ھمکاران و حاميان شانپاکستان، خواه طالب افغان

ار و قتل و ترور و اختطاف مردم و دسيسه و توطئه شده اند، در ھر شکل و شمائلی که حار و انتافغانستان مرتکب انفج

  . ھستند،  بايد از زندگی ما کوتاه شود

  . رود به فکر من، ھر قدر دشمن ضعيف شود، ضريب توانائی ھای ما به ھمان اندازه باال می

که به فکر اعتالی افغانستان  نی افتاده است که به جای ايندست سياستمداره چقدر تأسف آور است که کشور ما امروز ب

و رفاه و غرور مردم آن باشند، به فکر گروه ھای تروريستی و آدم کشانی که ھزاران ھموطن ما را با وحشت و قساوت 

  . کنند، ھستند؛ و در مرگ محسود قريب است اشک بريزند برند،  پارچه پارچه و نابود می تمام سر می

دھند، يا انسان  کنم دوازده سال از صلح حرف زدن و جوابی نگرفتن، برای انسان ھائی که خود را فريب نمی فکر می

کنند، بيشتر از آن است که ھنوز ھم به کسانی دل خوش کنند و انتظار  ھائی که پيرامون مسائل کمی عاقالنه فکر می

  . معجزه را داشته باشند

 آباد، افغانستانی که در آن مردم در صلح و صفأ زندگی کنند، بدون شک و ترديد، راه رسيدن به يک افغانستان آزاد و

  !!کند ھرگز از طريق پاکستان عبور نمی

 ایداند که با امض چرا کشته شدن وی بی وقت بود؟ اين آقا نمی! گويد که کشته شدن محسود بی وقت بود کرزی می

 باز تر  دو برای کمک و حمايت طالب افغان دست ھر،ت پاکستانتوافقنامۀ صلح ميان تحريک طالبان پاکستانی و دول

  گردد؟؟  شود و در نتيجه آتش جنگ در کشور ما شعله ور تر می می

خواھد به نوعی   را که اين آقا میطالبان پاکستانی، و طالبان افغانيری ـ تحريک گدرست است که عکس العمل ـ انتقام

نبايد از نظر دور داشته باشيم، اما ای کاش چنين مالحظاتی به قطع سلسلۀ کشتن ھمدردی خويش را با آن ھا نشان بدھد، 

ار و راه گيری و جنگ و اختطاف و اخاذی از يکطرف و خدمت به حو بستن و بردن و مثله کردن و انفجار و انت

  !! دشمنان خونی خاک و مردم ما بينجامد

 و چه دولتمردان پاکستان، ه طالب افغان و چه طالب غيرافغانن ھمدردی با طالب، چاگر با چنين اظھارات و نشان داد

، با ھر نوع سابقه ای که ھستند، شت، من به ھمه سياستمداران افغاندا امکان نرم شدن يا سر عقل آمدن ايشان وجود می

شان داده است که د، يا آن را بی وقت بدانند، اما تجربه نندادم که کشته شدن محسود را به سود افغانستان نخوان حق می

  .چنين تصور و اميدواريی درختی نيست که از آن انتظار بار و ثمری برده شود

ابون ھم بشوئيد، باز ھم ھمان صخر سياه سياست پاکستان و نوکران درون و بيرون پردۀ آن را اگر با ھزار، ھزار من 

  . خر کثيف، سياه و لگد پرانی که بوده، باقی  خواھد ماند

  ! د را فريب بدھيد، و نه روز مردم ما را با چنين اميدواری ھای کاذب و بی ثمر گم کنيدلطفاً نه خو
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و اما در مورد تندروان جنگ طلب متعصب ضد آزادی ھای قراردادی و بنيادی انسان، بايد گفت که از بودن کسانی که 

به نظر من، نبودن شان بھتر خواھد در صدد آن ھستند که افغانستان را به تاريک ترين سال ھای قرون وسطی ببرند، 

  . بود

٠۴/١١/٢٠١٣  

  

  

    

 


