
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
۰۱/۰۶/۲۰۱۷  دوکتور م، ع  تره کي         

  آنالین جرمن افغان . نیستیم فقامو آن نگارنده نظرات با اما کردیم نشر را نوشته این ، بیان آزادی به احترام بخاطر

 اعدام زنداندانیان سیاسی

 ولسمشر ! اغليښ ی «ایپارانو»  یماریو شدت ب

 
مانند پهنه بیکران بیولوژی بیماری هائی وجود دارد، که هرگاه در حلقه حاکمیت نفوذ کند، اثرات  دردنیای سیاست

شخص مصاب به این « ) پارانویاک » یکی ازین بیماری ها است. « پارانویا » بس ناگوار اجتماعی به جا میگذارد. 
از نظر  و نسبت به دیگران بی باور است. ) انتقاد از خود ( خود محور، بی بهره از اتوکرتیک مغرور، بیماری (

کرکتر  در مناسبات اجتماعی داشتن مدعیات میان تهی، سرتنبگی و پرخاشگری از خصوصیات دیگر ایدیولوژیک 
برای تثبیت شخصیت برتر خود به عملکرد هائی نیاز دارد که ممثل  در عرصه سیاسی پارانویاک است. پارانویاک

سود و زیان این قاطعیت در ترازوی عقل سنجیده شود و بهای  قاطعیت وی در برخورد به قضایا باشد. آنگاه اینکه
یاست به آن برای دیگران ارزیابی گردد، یک پیسه ارزش ندارد. این نوع برخورد به قضایا پرانویاک را در دنیای س

پارانویاک برای گریز از انزوای  .و جامعه  زیر حاکمیت را معروض به هرج و مرج مینماید  انزوا وتجرید  میکشاند
و اجتماعی  در درون، خود را بی خیال به آغوش بیرون پرتاب میکند. از بیرون امر و نهی دریافت مینماید. سیاسی 

 بابر بیگانه دو فیل پایه شخصیت وی را میسازد. آنگاه عقده تفوق در مقابل خودی و حقارت در 
آژانس های خبری پس از حادثه تکان دهنده و وحشتناک حمله بر کارته دیپلوماتیک وزیر اکبر خان، خبر امروز 

 از یک سو و  آمادگی حکومت برای اعدام زندانیان سیاسی را پخش کردند. خطر این وجود دارد که فشار حوادث
و  شود ولسمشر عقده تفوق ( کرکتر محترم« ) من برتر » از جانب دیگر انگیزه متورم شدن پهلوی  انزوای سیاسی

ً از روی روا داری .اقدام دور از مصلحت عمومی  بزندیک  به قصد نمایش قاطعیت  دست به نامبرده توجه  بنا
یران جنگی و زندانیان سیاسی جلب ښاغلی ولسمشر را به چند نکته  در رابطه به احتمال اعدام غیر قابل توجیه اس

 مینمایم :
در آن موقف حقوقی قرار ندارد که حتی بینی یک هموطن  ولسمشر به نحویکه بر مسند تاج و تخت قرار گرفت،  -

  خود را خون کند، چه رسد به اعدام اسیران جنگی.
ما و شما به افکا و معتقدات شان، افغانستان اشغال است و مخالفین مسلح بدون در نظر داشت موافقت یا مخالفت  -

یگانه نیروی جنگنده است که زیر لوای آزادی و اسالم میجنگند. درین حال اعدام زندانیان سیاسی به مفهوم دشمنی 
اثبات قاطعیت در برابر مجرمین  وسوسه در  ولسمشراگر قرار باشد که ښاغلی  با آزادی و معتقدات اسالمی است.

 یدگی کند.سر مانند دوستم  دور و پیش خود ارد، اول باید به حساب جنایت کاراننمایشی را به اجرا بگذ
» شبکه حقانی  هیچ مناسبتی میان لیست متهمین رویدست و حادثه ناگوار کارته وزیر اکبر خان وجود ندارد.  -

اختراع امریکا است  که با آن به موازات اوج یافتن صدای صلح، حضور نظامی خود و دوام « افسانه سرمگسک 
.شبکه حقانی اگر وجود هم داشته باشد دجنگ را قابل توجیه وانمود میکند. طالبان وحدت تشکیالتی و رهبری دارن

بر سفارت جرمنی در زون دیپلوماتیک را یت حمله ترورستی با قاطعطالبان   جزء الیتجزای مقاومت مسلح است.
 تقبیح کردند. 

شبکه حقانی  و به حاشیه قرار دادن داعش و القاعده پس از انفجار اخیر، دو  « سرمگسک » تمرکز به افسانه -
ه از فرصت انگیزه میتواند داشته باشد: یکی فشار ستون شرارت که ولسمشر را در محاصره گرفته و با سوء استفاد

قومی که از   دیگری تبعیت از مشی ژنوساید .ناشی از انفجار میخواهد بر حریفان سیاسی ضربه وارد کندبدست آمده 
 یک ونیم دهه به این سو امریکا  رویدست دارد.

ی اوج میگیرد که  بالتدریج همه تالش های مراجع در شرایط ایجاد سر و صدای تبلیغاتی اعدام زندانیان سیاسی   -
تحقیق  در جهت دریافت سر کالوه حادثه انفجار اخیر استقامت پیدا کرده راهی است. این دندوره تبلیغاتی بدرستی  

ً  قصد ایجاد اختالل در پروسه های تحقیق داخلی و خارجی را تعقیب  انحراف ذهنیت عامه از اصل فاجعه و نهایتا
 میکند.
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مجری بی اراده پالن های ویرانگر کشور های خارجی است. او نمیتواند خود ښاغلی ولسمشر  واقعیت اینست که  -
و خزینه دوالر امریکا بدور نگاه کند.مرجع صدور حکم اعدام قصر سفید است که « جان کیری» را از زیر بار دین 
ماشه تفنگ انتظار خبر اجرای اعدام  رویدرگیر جنگ خونین قرار دارد. آنگاه طالبان انگشت با مقاومت افغانی 

ماندگار در تاریخ ،  « یدرس عبرت» آنطوریکه در اعالمیه خود بیان کرده اند   بدنبال آنرفقای خود را میکشند، تا 
 بدهند.پارانویاک  برای 

و بار مسئولیت افغان کشی اراکین دولتی   را استمرار میبخشداشغال  ،میافزاید خونریزیبه   اعدام زندانیان سیاسی 
 .را سنگین میسازد

«پایان »    
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