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 ۰۹/۰۵/۲۰۱۶  فرانسه                        کی تره ،عثمان م دوکتور
 

قرینه ُجبن و سقوط اخالق سیاسی یگاسیران جناعدام   

حکومتی است ! سران  

 ی (گ) در واقع اسرای جن تن از زندانیان سیاسی ۶اعدام خبر  مدیا و مطبوعات داخلی و خارجی ۲۰۱۶می  ۸ در
 . دمنعکس کرارتکاب فعالیت های ترورستی در زندان پلچرخی به اتهام   را
الزامآ  در برابر ما این سوال را مطرح میکند که این  زندانیان بیدفاع به اتهام تروریست حمله حکومت  کابل باالی  

طی سه  یر معرکه افغانستانگدرپنجا کشور دارای تکنولوژی مدرن حربی در مقابل  گهیوالی تروریزم  که در  جن
 انس است یا جنس ؟ چه شکل و ساختاری دارد ؟مقاومت کرده راهی است  دهه

اه گپیدا کنیم  که استفاده افزاری از تروریزم آنرا از نظر ما بدور نتا به مقاصدی دسترسی  میکنیم درین بحث تالش 
برای ما به این دلیل  ۲۱اه آن در بازی های خونریز ستراتژیک قرن گمیدارد . درک مفهوم تروریزم و تثبیت جای

 .ستابازی این ارزش حیاتی دارد که افغانستان یکی از قربانیان 
حقوق بین المللی نتوانسته است تعریف دقیقی از تروریزم ارائه کند. ترمنولوژی تروریزم بیشتر در دنیای سیاست  

یر و دار برخی  گو سود وزیان است. درین ، زد و بند ، معامله دنیای سیاست عرصه عواطف  مطرح است.
یرند گدر اینکه از طرف کدام مرجع ؟ در کجا ؟ و به چه مقصدی ؟ مورد استفاده قرار می ترمنولوژی های سیاسی 

متآثر از نوسانات ناشی از سود و تروریزم یکی از اصطالحات ، شکل ، ماهیت و مفهوم عوض میکنند.  گ، رن
ر گران سیاسی است. اطالق اصطالح  تروریست بعضا شامل مواردی میشود که تقابل آشکار با همدیگزیان بازی

» و « مقاومت » روه خودی اصطالح  گرسم برین است تا باالی  فرد یا  ضد قوای خارجی گمثآل در جن دارند :
جناح مقابل استفاده   برای معرفی«   ارتروریست و جنایت ک» از  ترمنولوژی  اطالق شود و«  مبارز راه آزادی 

تاریخ سیاسی مثال های متعددی را بیاد دارد  که تروریست دیروز به حکمروا و چه بسا به قهرمان امروز ردد. گ
 بدل شده است.

تبعیض  سیاست  از حمایتاز موضع قدرت و دیکتاد در  «ناتان یاهو »  و « رت تاچر گمار» ، « ن گرونالد ری »
ره ملی افریقا و سازمان آزادی فلسطین گکان ، و دشمنی با داعیه آزادی فلسطین ) اپارتاید (نژادی  افریقای جنوبی 

دو واقعیت بر میخوریم :  درین جا با د.در لیست تروریست شامل ساخته بودنکه پوتانسیل رزمی ضعیف داشتند را 
مدافع یک داعیه روه گر اینکه گیزه میدهد . دیگح تروریست انسیاست است که به استعمال اصطال اینیکی اینکه 

 یک عمل  استفاده ازنابرابر بکار میبرد. بنآ  گاستفاده از ترور را به قصد ایجاد تعادل نسبی در جن برحق 
  : ی استگجن گبیشتر حربه طرف ضعیف از نظر ساز و بردر میدان نبرد  ستیترور

برای  اشاره کرد که یواقعیت بهدر جریان استنطاق (  ۱۹۵۷ر ) آزادی الجزای چهره سرشناس«  الربی بن مهدی » 
در چایخانه ها ، به فرض حضور سربازان فرانسوی  چرا . از وی سوال شد که تکان دهنده بود هاستعمار فرانس

ن خود گبم افشما هواپیما های » فت : گ. وی به جواب یرا جا به جا میکن بم  خریطه  رستوران ها و اماکن عامه
ران گشکنجه  « . ذارید ، ما خریطه های مواد انفجاری خود را دو دسته به شما میبخشیم گرا در اختیار ما ب

  پایان دادند.« بن مهدی »  یگفرانسوی چند روز بعد به زند
ی از سوی ترور حربه ضعیف در برابر قوی است. اما الزامآ این عدم تعادل به مفهوم تولید بیشترین تلفات جانب

 گدر جن ۲۰۱۴: در تابستان با حربه تروریزم کوبیده میشود  کمزور. با اینهمه ترجیحآ جناح جناخ ضعیف نیست
تن را  ۱۰۰۰تا  ۸۰۰اردوی اسرائیل طبق اعالمیه رسمی از  بالمقابل سه تن ملکی را به قتل رسانید.  حماس ،غزه

د و از جنایت نموحماس را تروریست و مقصر قلمداد که شامل صد ها طفل نیز میشد نابود کرد. مطبوعات غرب 
 اسرائیل چشم پوشید.

د ) شیندند طیارات امریکایی با حمله باالی تجمع مردم در یک مراسم خیرات در دهکده عزیز آبا ۲۰۰۸ست گدر ا
دو تن از کوماندو  در محفل خیرات به قتل رسانید.  را مرد ( ۱۵زن و  ۳۰طفل ،  ۴۵تن )  ۱۰۰هرات ( در حدود 
 یت مسئول .داشتندبودند اشتراک کشتن مستخدمین افغانی امریکائیان در میدان هوایی هرات  متهم به های مقاومت که 

ذاشته شد. طیارات امریکایی با کسب برائت ذمه از گ) ! ؟ (   تروریستو قتل و قتال بدوش همین دو تن  حمله
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تروریست بر اردوی امریکا اطالق اصطالح ر افغانستان ادامه دادند. گمعرکه به تکرار جنایات خود در مناطق دی
 نشد.

. ه استبال داشتعکس العمل شدید عامه مردم را بدن توسط غربیان بیموازنه و مغرضانه از کلمه تروریست استفاده 
در شرق  روه هایی که غربیان تروریست مینامند جبهه مقاومت ضد غربگجو به صفوف گبا پیوستن هزاران جن

 ۳جوی خارجی شامل  گهزار جن ۲۰به  بعد قریب   ۲۰۱۴از سال ردید : گسترده گ گتقویت شد و دامنه جن میانه 
رئیس مرکز ملی مبارزه با « نیک راسموسن  . »پیوستهزار اروپایی به صفوف داعش در عراق و سوریه 

در صفوف داعش زیاده تر از کسانی است که  طی بیست  گوید که شمار افراد داوطلب جنگتروریزم در امریکا می
    عراق ، یمن و سومالی شده اند.سال اخیر به قصد جهاد روانه افغانستان ، پاکستان ، 

«  گشرق میانه بزر» در ارائه تصویر آینده پانزده سال قبل  وزیر خارجه جارج بوش« کاندولیزارایس »  
ی گری قابل رویت است. از سازندگرفت. اما امروز صرفآ  ویرانگرا بکار «  ری سازنده گویران» اصطالح 

  : خبری نیست
اند ، افراشته  ۲۰۰۱عواقب انسانی و ژیوپولتیک مبارزه با تروریزم که امریکا و شرکآ پرچم آنرا پس از سال  

 گدولت لیبیا نابود شد. دولت عراق معروض به جنو نا امنی  فرو برده است :  گبخشی از جهان را در دوزخ جن
که از  حکومت افغانستان متآثر از کشمکش جناح های رقیب به حالت کوما قرار دارد. طالبان ردید. گفرقه یی 

در افغانستان و پاکستان بیک قوت غیر قابل  ه  اند ،شد گجانب امریکا و متحدین به اتهام  تروریست محکوم به مر
 اند. ردیدهگکنترول بدل 

در افغانستان ، شرق میانه و افریقا از  ضد تروریزم گدر جن ۲۰۱۴تا سال  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱بدنبال حادثه 
کشورهندوستان با ملیارد دالر به مصرف رسیده است. این مبلغ معادل تولید ناخالص ملی یک ساله  ۳۰۰۰تا  ۱۶۰۰

 یک و نیم ملیارد نفوس است.
ضد  گاداره میکند شمار مجموعی تلفات  جن در امریکا را گموسسه ایکه پروژه مصرف جن« راوفورد گنتا »  

، عملیات کوماندوی مخصوص و شکنجه اجنت های سی ، « درون » بمباردمان های هدفمند که دران تروریزم را
هزار تن ذکر میکند.  ۳۵۰در افغانستان ، عراق و پاکستان  ۲۰۱۴تا سال رفته است گر مورد استفاده قرا  آی ، ای
 .قلمداد مینمایندر موسسات تحقیقاتی  رقم تلفات را تا حدود یک ملیون گبرخی دی

 و مسافرت سپورت ،اعم از عروسی ، فاتحه  تجمعیضد تروریزم نامیده میشود هیچ محفل و  گدر آنچه جن
تا  ۲۰۰۱شمار مجالس عروسی یی را که بین سالیان ژورنالیست امریکایی « توم انژالرد »  ست.مصئون نمانده ا

به قول محمود  محفل ذکر میکند. ۹در افغانستان ، عراق و یمن از اثر بمباردمان به خاکستر بدل شده است  ۲۰۱۳
» در مدیا و مطبوعات غرب به مثابه قربانیان بی نام ، بی هویت و بی چهره «  گشهیدان ظلم فرن» طرزی ازین 
 وواقعیت اینست که خاطره این قربانیان در میان خانواده ها یاد میشود نه قربانیان تروریزم دولتی. « تلفات جانبی 

ضد غرب را  گادامه جن و ساختهاقوام مربوط زمینه های کینه و انتقام جویی را بر ضد امریکا و شرکا بارور 
  .کرده استتغذیه 

اصطالحی که مانویل والس صدراعظم «  ) فاشیزم اسالمی » علیه سوم جهانی  گکشور های غربی با اعالم جن
همان حیثیت و اعتباری  و داعش فرانسه بکار برده است ( به مثابه خطر بالقوه برای تمدن غرب در واقع به القاعده

و القاعده و  ه دبررا بلند غرب این اعتبار قدرت جلب و جذب دشمن  فاشیزم و کمونیزم داشتند.د که نرا قائل میشو
   ند.گکه علیه هژمونیزم خارجی میجن کرده استکسانی بدل  مقابلهر گداعش را به سن

تعریف خود را از  معروض به حمالت نظامی ،ازانچه ذکر شد بر میاید که قوای مهاجم در افغانستان و کشور های 
ضابطه های دیکته  تروریست. حکومت های دست نشانده الزامآ باید در تشخیص تروریست از غیر تروریزم دارند

کسانی مکث کنیم که زیر نام تروریست به دار کشیده میشوند : متهمان شده را به پذیرند.  بیائید اندکی روی داعیه 
 مدعی اند که :

 افغانستان اشغال است . -
 ـ زمین و آسمان کشور در اختیار قوای مهاجم است.

 اه خود از ترس اتهام تروریست احساس مصئونیت نمیکند.گدر زاد مدافع آزادیهیچ  -
ی در گـ قوای خارجی برای ادامه خودسری ها یک اداره ضعیف و فاسد حکومتی را که دران جنایت کاران جن

 رده است.خدمت قوای خارجی قرار دارند بر مردم تحمیل ک
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ـ موافقتنامه امنیتی با یک حکومت مزدور که توان دفاع منافع علیای افغانستان را ندارد ، بالوسیله یک حکومت 
 پاراشوته شده امضآ شده است.

 اهگناه از هردو طرف تلف میشود. آنگمردم بی گقوای خارجی میرود. درین جن گمقاومت با همین مدعیات به جن
 .باشدر شرط انصاف گمجازات اعدام بر یک طرف و چشم پوشی از قصور جناح دیتطبیق  مان نکنم گ

؟  کردقوای خارجی میروند ، تروریست خطاب  گبه جن باال مدعیات کسانی را که با ذشته به مشکل میتوان گازین 
 ؟ نمودو مهم تر ازان برای حفظ کرسی تحفه سفارت خارجی  باالی شان حکم اعدام صادر 

 توسط حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  اعدام بیش از پنج هزار زندانی سیاسی باید از تاریخ درس آموخت : آیا 
    و نظام را از سقوط حتمی نجات دهد ؟  ه دیرا استحکام بخش حکومتتوانست پایه های 

ی از نام تروریزم جنایت های ائتالف نظامی بین المللی  با استفاده افزار،  گدر افغانستان طی یک و نیم دهه جن
. درین جنایت ها حکومت های مزدور افغانی شریک قوای مهاجم بوده است. را مرتکب شده استوحشتناکی 

در حضور متهمین داخلی و خارجی ) مثآل مستر  گدر پایان جن ی به اینهمه جنایت باید در سطح بین المللیگرسید
در صورت لزوم تشکیل یک محکمه اختصاصی ) ادهوک ( میتواند  مطرح شود. محکمه جزای بین المللی و بوش (

بیرون کردن چند زندانی سیاسی  برخورد مجرد به قضیه و معضله باشد.  تا آندم حل الترنتیف های واره دار برای
بن ، ضعف و ، جُ  « جنون » به قصد اعدام نشانه توسط  حکومتی که در فساد ریکارد قائم کرده است از محبس

 «پایان »  ان بر ما تحمیل کرده اند.گانگحکومتی است که بیسقوط اخالق سیاسی 
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