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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۳/۰۷/۲۰۱۹            اسحق نگارگر

 

 منمک پاشی برزخم های مرد

 

بخش دری بی بی سی صحبتی داردباطالبی بَنام شاهین که ازطالبان درمذاکراِت شان با امریکا نیز نمایندگی میکند 

ت را شنیدم هرچند غالباً اینان ازمنطق زور وخودسری گز وگویا یکی از سربرآوردگان ایشان است.من این صحب

میکنند وانتظاردارند به خاطر اینکه آقایان درجهاد با اشغالگران امریکایی تپ وتالش دارند مردم نبایدبرای شان 

 :بگویند که باالی چشِم شان ابروست واما این صحبت آقای شاهین ازدونظرجالب است

ان به وسیلهٔ امریکا ودوم منطق بسیارعجیب این نمایندهٔ طالبان اگربتوان آنرا منطق نُُخست موضوع اشغال افغانست

خواند زیراکه منطق برای خود تعریف علمی دارد وانواع گوناگون مغالطه های منطقی درآن علم دسته بندی شده است 

داند که مغالطه استدالل را واگر کسی به دانش منطق پرداخته باشدآن انواع مغالطه را می شناسد واین را هم می

ازحصار منطق بیرون می افگندوبحث را به بی منطقی میکشاند.می پردازم به موضوع نخست یعنی اشغاِل افغانستان 

 :به وسیلهٔ امریکا

پُرسِش اساسی این است که چرا افغانستان به وسیلهٔ امریکا اشغال شد وبهانهٔ این اشغال چه بود ؟ واین بهانه را کی ها 

 ؟ه دسِت امریکا دادندب

حادثهٔ یازدهم سپتمبربرای امریکا سخت غم انگیزبودواین حادثه همراه باحادثهٔ حملهٔ تروریستی برسفارت امریکا 

درتانزانیا به سازمان القاعده نسبت داده شد ومن کاری با این موضوع ندارم که القاعده دراین حوادث دست داشت یا 

دست افتخاربرسینه کوفت ودست نداشتن دراین حوادث راباقاطعیت ردنکرد. دررأس  نداشت ولی میدانم که القاعده

 هالقاعد

اُسامه بن الدن بود واوازسودان به افغانستان فرار کرده بود وامریکا میخواست که طالبان اورا به امریکا تسلیم کنند.او 

به دولِت متبوعش عربستان سعودی می  تبعهٔ عربستان سعودی بود وراه معقول ومنطقی این بود که طالبان اورا

سپردند ودست امریکا را درگریبان سعودی می انداختند وبدین ترتیب افغانستان را ازشر تجاوِز امریکا درامان نگاه 

میداشتند وبا آنکه علمای دین درافغانستان این تقاضا را از طالبان ورهبِر شان ُمال عمر فقید کردند ولی طالبان گوش 

شتند وشد آنچه شد.بنابراین اگر درافغانستان یک رژیم فارغ از تقلب وزور به ارادهٔ بالفعل مردم افغانستان به شنوا ندا

وجود آمد وافغانستان صدمه های را که درنیم قرن گذشته ازرژیم های سرزور ومتکی برسرنیزه کشیده است درمحاکم 

 مد درتخلفهای آشکار ازحقوق فردی مردبین المللی مطرح نمود طالبان نیزبه خاطرمسؤولیت های خو

وتحمیل جنگ برافغانستان باید به آن محاکم ارجاع شوند وازآنچه درگذشته انجام داده اند ازخود دفاع نمایند.آنان 

درکشاندن اشغاِل افغانستان مسؤولیت دارند. ازسوی دیگر اشغاِل نظامی با دست نشاندگی وحاالِت خاص دیگرفرق 

رژیم سعودی بدون شک دست نشاندهٔ امریکاست واین رژیم برای امنیِت خود حضور سربازان  دارد.به طور مثال

امریکا را درکشوِرخود پذیرفته است ولی تحِت اشغال امریکا نیست یا جرمنی پس ازشکست درجنگ عمومی دوم 

نستان اگر زیِر اشغال مجبورشدحضورسربازان امریکا رابپذیرد اما جرمنی نه تحت اشغال است ونه دست نشانده.افغا

رفت دلیلش حضور اکثریت گروه های تروریستی ودر صدِر جدول القاعده درافغانستان بود وامریکا وناتو مجبوربودند 

ریشهٔ آنها را ازتوره بوره بیرون آَرند.این اشغال را میتوان ازراه مذاکره پایان داد ولی همین حاالدربسیاری از 

ا حضور دارندواما مشکل طالبان این است که حق انتخاِب مردم راسلب میکنند چنانکه کشورهای جهان سربازان امریک
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درگذشته سلب کرده بودندوخودهم ناقضاِن حقوق بشربوده اند ولی مردم نباید فدای اشغال امریکا وحمله های انتحاری 

 .طالبان شوند

گوی طالبان درپاسخ مصاحبه کنندهٔ بی بی سی واما ضعف منطِق نمایندهٔ طالبان نیز در خور یادآوری است. این سخن

 داینگونه حمالت دردیگروالیاِت افغانستان نیزرخ میده»میگوید:

میگویند دوغلطی یک حالِت ُدُرست ایجاد نمیکندوبایک اشتباه ازاشتباِه دیگر « چنانکه چند وقت پیش دروردک رخ داد!

 نمیتوان دفاع کرد واین همان موضوع است که درجنگِ 

نه َکل بماند نه کدو خاک بر »ن پای قُچ بیچاره می شکند.پاسخ مردم برای هردو طرِف جنگ ساده است وآن اینکه فیال

برای ما چه فرق میکند که فرزنداِن مارا کدام طرِف جنگ می ُکشد؟ آری مردم میگویند: دست ازاین « سِر هردو

خیرتان برای مانمیرسد اماشِرتان راازمادفع  جنِگ لعنتی بردارید ومارا به حال خودمان بگذارید.خیراست که

 تکنید.جالب اس

 اما هیئت گماشته ایم وتحقیق می کنیم ومتخلفان ر» که هردو طرِف جنگ تکرار می کنند:

 دونیم قرن شدکه دولتهای زورگوبرای مردم همین گفته راتکرار کرده ان«مجازات میکنیم

 .همه بی گناه دیده باشیماما کور شویم اگر مجازات یکی را درُکشتن این 

 

 مبرمنگه ۲۰۱۹فاعتبروا یا اولی االبصارنگارگر دوم جوالی 

mailto:maqalat@afghan-german.de

