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 ۴۰/۴۲//۰/۴                   عارف عباسی
 

 ؟افغانستان اشغال استآيا 
 

گرچه  بدانید،م جناب سامع صاحب بر نوشتۀ هموطن محترم ه ایدی و نه تبصرنقنه مکثی، نه  راتوضیحات اين 
 بر نوشتۀ خود را طوريکه خود شان فرمودند تقاضای نظر خوانندگان مضمون ايشان است، اين ابراز نظر انگیزه

 بتأسی  من به اغتنام از اين فرصت و. بودهمقامات ذيصالح پورتال اين تصمیم  نکرده اند و
مفید خوانده اند، اين که تا کدام پیمانه  روزبر چنین موضوعات داغ  را که بحثنوشتۀ جناب محترم قدوسی صاحب 

دانم، اما انصافًا اين موضوع نیازمند بررسی و مداقۀ همه جانبه  عرايض من در قالب يک بحث علمی می گنجد نمی
توان با  ارائۀ داليل مقنع نمی بدون تفصیالت الزم ود است، البته به يک نوشتۀ کوتاه مستلزم توضیحات مزي، بوده

با موجوديت  ما البته .يا اشغال نیست و حساسات حکم صادر نمايیم که افغانستان اشغال استقهر و غضب و ا
زمینۀ فیض بردن از و پروفیسور های خود می بالیم و افتخار داريم ولی وقتی در بحثی داخل می شوند  هاداکتر

 صديق نورزوی تر صاحبداک جناب محترم پروفیسور . سازند میسر بیشتر را برای ما دانش، فهم و مطالعات خود
 با احساس و وطندوست بوده، خوب می ،يک افغان با درد را دارم  سو افتخار معرفت شان که من از مدتها بدين

متقبل شده اند و در طی چندين سال  زيادی را ا بر واقعیت های افغانستان زحماتدانم که برای جلب توجه امريک
اقتصادی که تخصص شان  مقاالت آموزنده در امور و اند ارسال نمودهعلمی را به مراجع مختلف مفید وپیشنهادات 
وزير خارجۀ فعلی « John Kerry»ب با جناب نورزوی صاح اند و بر لسان انگلیسی بسیارغاور .است دارند

از شخصیت هايی چون  بیشتر توقع ما مردم عوام آموختن. روابط کتبی دارند ه اينطرفامريکا از چندين سال ب
زبان انگلیسی باالی موضوع به اين اهمیت ه که نوشتن يک پاراگراف ب حب داکتر نورزوی استپروفیسور صا

 .کافی نیست
 

بهتر  ارائۀ نظريات در مورد اينکه افغانستان اشغال است يا نه و خوب، برگرديم بر اصل موضوع، مقدمتر از همه
 ، که همه مؤتلفین در پای آن مهررسازمان ملل متحد بزنیم، در چارت يعنی دستورالعمل« چارتر»است سری به 

آمده که ممالک عضو اين خانوادۀ جهانی اختالفات و مشکالت متنازع الفیه ذات البینی را از طريق  گذاشته اند،تائید 
د و هیچ عضو حق استعمال قوای نظامی را غرض حل يک معضله ندارد مگر در حالت نمسالمت آمیز حل نماي

 .قرار گرفته باشد ديگری که مورد تجاوز ،دفاع از خود
 

جمله چارتر ملل متحد که توسط امريکا منظور  مللی ازلکه قرار داد های بین ا دقانون اساسی امريکا بیان می نماي
با  (کانگرس) آن توسط قوای مقننۀ امريکا فسخ نمودن ا و غال ااز قانون اين کشور را می سازد، ام یه بخشدگردي

 التین روايتاين   "leges posteriores priores contrarias abrogant"تواند صورت گرفته می انفاذ قانون جانشین
 بوده ر و تفسیر قوانینصالحیت به محاکم و قضات در تعبی اعطایکه شامل در موارد خاص قانونی  برديست کهکار

ت، يعنی يک قاضی در ساحۀ و هکذا صالحیت انفاذ قانون جديد توسط قوای مقننه برای لغو قانون سابقه اس
در صدور حکم  واقعی و بايستی برای تأمین عدالت گیرد صالحیت خود در موارد خاص با تعبیر قانون تصمیم می

يا تغییر تدريجی مفاهیم با  و همچنان مواردی از قبیل مغلق بودن کلمات و جمالت و ،ر مزيد اندقوانین محتاج تعبی
، يا متیقن نبودن در که قباًل پیش بینی نشده انکشافات تکنالوجیاجتماعی، فرهنگی و يا  و يا پديده های نو ،سیر زمان

شايد قانون در زمانش تحت تأثیر قدرتی به ) آن ضرورت ا مقررۀ خاصتأمین عدالت واقعی توسط يک قانون و ي
مقننۀ امريکا در حاالت خاص قوای  . يا انفاذ قانون نو را ايجاب می نمايد ر قانون وتعبی (نفع آن وضع شده باشد

بعضًا در قانون  .با حفظ منافع وطن دارا استمطابق به شرائط صالحیت فسخ يک قانون را با انفاذ قانون جديد 
 .گردد اساسی امريکا بعد از طی مراحل قانونی تغییرات و تعديالت وارد می

 

طرفداران اين . ور نکردباالی افغانستان منظ شامريکا و متحدينرهبری ه را ب شورای امنیت ملل متحد حملۀ نظامی
از  جمعی ملل متحد وانمود کرده آنرا عمل دفاع« چارتر» ۱۴بند  تمطابق به مندرجا به رهبری امريکا را حمله
 نبود تا برای انجام اين حملهامريکا مجبور  نظر به ادعای ايشان صورت ينا ، درجنگ تجاوزی دانسته نه يکخود 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_aya_afghanistan_eshghal_ast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abasi_a_aya_afghanistan_eshghal_ast.pdf
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با توضیحات  از لحاظ قانونی مشروعیت اين عمل را اين تهاجم ، اما مخالفینرا بگیرد و منظوری ملل متحد هاجاز
وضاحت ه برا « حملۀ نظامی» بر يک کشور  تجاوزاين بند در چنین استدالل نمودند که  مغاير دانسته، ۱۴بند 

اين گروه بر  حملۀچگونگی تطبیق  و برسپتم۴۴با مد نظر داشت مشخصات مرتکبین جنايت ، در حالی که تذکر داده
ه ب ۱۴مادۀ  کهمنقدين به اين باور اند  . تطبیق يک دسیسۀ جنايی بود بلکه شمرده نشدهخاک امريکا تجاوز نظامی 

وابسته به يک سازمان  (يک شخص يا اشخاص، منظمقوای )  است که مرتکبین آن نظامیوضاحت مبین تجاوز 
حال نزده نفر عرب دهشت افگن صدق نمی ه که اين شرائط ب ،عسکری و يا جاسوسی يک دولت مشخص باشند

 نبا عین نصب العین وجود نداشته همچنان اسنادی مبنی بر پیوند اي ه سازمان متشکل در يک کشورکند، القاعد
از خود با اين چارتر ملل متحد در اعطای حق دفاع  ۱۴، لذا مادۀ طالبان در دست نیست رهبری با تروريست ها

مخالفین حمله بر افغانستان و و از جانبی  .دانسته نشدهقابل تطبیق درين مورد خاص  همه معضالت تخنیکی
انتخاب وسايل کاماًل عیار بدون موقع دادن به  بالفعل، سريع، آنی،العمل عکس يک »را  دفاع از خود آن،بمباردمان 

 .ر می نمايندتعبی« تدابیربه وسايل و  رسیو امکانات غور و بر
از لحاظ حقوقی اين حادثه يک پديدۀ غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی بوده در چارتر ملل متحد بطور مشخص 

کانگرس امريکا ابتکار عمل را بدست گرفته و با  لذاروی همچو اتفاق تدابیر و مندرجات قانونی وجود نداشت، 
قانونی را بنام صالحیت استفاده از قوای نظامی امريکا   ۴//۰سپتمبر سال /۴استفاده از صالحیت قانونی خود در

رئیس  George W. Bush و سپتمبر توسط کانگرس ۴۱تصويب رسانید و اين قانون در ه علیه تروريست ها ب
حیث حامیان ه عسکر منظم شناخته نشده بلکه ب انطالب قشونموجب اين قانون ه ب ،به امضا رسید جمهور امريکا
مطابق کنوانشن جینوای ملل متحد در برخورد قانونی با ايشان حیث سپاه منظم  و ه محاکمۀ شان بتروريزم حق 

صدور اعالمیۀ صالحیت منتظر گرفتن بخشايش سنای امريکا در  Bushآقای  .توقیف و محاکمه از آنها سلب گرديد
نام صالحیت های اجرائیوی زمان جنگ ه حیت های ما فوق قانون را بالهمچنان کانگرس بعضی صجنگ نگرديد، 

آن بازنگری صورت گرفته  برتوسط ستره محکمۀ امريکا   ۱//۰به رئیس جمهور امريکا اعطا نمود که در سال 
 .گرديد ملغیاين صالحیت ها 

 ۰۲-/۴ بیمورد نیست که مندرجات قانون جنگ زمینی امريکا را از تعلیمنامۀ ساحه از لحاظ ارتباط به موضوع،
 :نقل قول نمايیم ۹۱/مادۀ 

 

 :جنايت به اساس قانون بین المللی
نايت شناخته شود مسؤول بوده سزاوار گردد که ج مرتکب عملی اگر يا ملکی شخصی چه عضو قوای مسلح باشد و

 .مجازات است
 :به ارتباط جنگ شامل حاالت ذيل است( جناياتارتکاب ) اين تخلفات

 جنايت علیه صلح 

 نايت علیه بشريتج 

 جنايات جنگی 
 .اين مندرجات بیشتر شامل حالت جنگ است تا يک تجاوز دهشت افگنی

عالوتًا مقررات ناتو که امريکا عضو آنست حمله بر يک عضو اين سازمان را تجاوز بر تمام سازمان دانسته و آنرا 
 .رهبری امريکا سهم گرفتنده دفاع جمعی دانسته درين حمله بمستلزم 

قوای کمکی امنیتی بین المللی را منظور نمود و  ISAFشورای امنیت ملل متحد  تشکل  ۴//۰ماه دسمبر سال  /۰در
 .به سازمان ناتو محول گرديد ۲//۰اگست سال  ۴۴قوماندانی اين قوا در 

 

 : تعريف اشغال نظامی 
بدون در نظرداشت حوادث مرتبط اين ندين کشور در خاک کشور سومی و يا چحضور فزيکی عساکر يک کشور 

طحی نگری حکم اشغال را توان با س نمی سیاسی و بین المللی ذيدخل جوانب پس منظر، طالعۀ عمیقم عمل و
 از حاالت ذيل نیست،  ی، چنین موقف گیری خالصادر نمود

 عی ، نا آگاهی و بی اطال - الف
 چوت احساسات ،  -ب
 .حلقات نفع برداربر وابستگی ها و عاليق خاص  اغماض عمدی عوامل ذيدخل قضیه بنا -ج
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توسط يک ( يک دولت) اشغال نظامی مختصرًا چنین تعريف گرديده که عبارت از ادارۀ مؤقت يک حاکمیت قانونی
و  شدهن فسخحق داده نشده، اگر حاکمیت ملی مملکت تحت اشغال چنین قوت ديگر است در حالی که قانونًا برايش 

سرزمین های  Annexation الحاق يا و Colonizationيا  اشغال از استعمار صورت ينا باشد در نمعیزمان اشغال 
 .گردد متصرفه به قلمرو اشغالگر متمايز می

شکل استعمار و حفظ ه ای منع اشغال نظامی ببعد از نیمۀ آخر قرن هژده قوانین و مصوبه های مختلف بین المللی بر
تشکیل  .ممالک اشغال شده وضع گرديده و حاکمیت ملی تمامیت ارضی احترام حقوق باشندگان قلمرو تحت اشغال و

قوای متحدين و جنگ علیه آلمان نازی و ممالک محور به اشغال نظامی تعريف ديگری هم بخشید که آنرا مبارزۀ 
تصرف، سلب حق حاکمیت،  آن هم خواندند تا يک اشغال نظامی به مفهوم کالسیک يا آزادی بخش رهايی بخش

 .استعمار و استثمار
يا  تهاجم نظامی امريکا و متحدين را بر افغانستان  حملۀگرچه اسناد رسمی امريکا و رسانه های اين کشور 

Invasion  اشغال يا  را و مستقر بودن قوای بیرونی درين مملکت ياد کردهOccupation که بیشتر استعمال  گفته اند
توان به ذکر داليل آتی موضوع اشغال بودن افغانستان را نفی  ولی می لغوی بوده تا افادۀ جنبۀ قانونی و حقوقی،

 :نمود
  حاکمیت ملی افغانستان سلب نگرديده، نهاد های سه گانۀ ديموکراتیک علی الرغم نواقص، نا رسايی ها و

 .دنوشت مملکت نقش دارمعايب در تعیین سرن
  رئیس جمهور هر روزی که بدخو از خواب بر میخیزند و يا از اسارت در قفس طاليی ارگ دلتنگ میگردند با

سفیر امريکا و قوماندان ارشد ناتو به جنگ می برآيند، اگر دزدی را برادر شان انجام دهد مالمت سفیر امريکا 
مواد مخدره بصورت مستند متهم ساخت، چون آقای کامگار رئیس قاچاق امريکا شرکت هوايی کام را در . است

کام اير از حواريون دوستم بود شخص رئیس جمهور با شدت و عدت مداخله نموده نه تنها موضوع مورد 
آيا يک کشور اشغال شده  .تحقیق و بر رسی قرار نگرفت بلکه شرکت مذکور آزادی فعالیت خودرا بدست آورد

 نین تخطی میتواند؟از فیصلۀ اشغالگر چ
  رئیس جمهور در اثر نفوذ حزب اسالمی و قوت های مخالف مسلح اتهامات بدون سند را ارائه نموده تقاضای

متعاقبًا اهالی واليت طی عريضۀ بمقام . از واليات میدان و وردک نمودند خروج فوری قوای بین المللی را
طرف حزب اسالمی دانسته که در صورت خروج رياست جمهوری اتهامات را بی اساس خوانده دسیسۀ از 

آيا اشغالگر چنین فرصتی را برای اشغال شده  .نیرو های بین المللی اين مناطق را بتصرف خود در آورند
 ؟می سازد میسر

 بنام  ۰/۴۲در ماه فبروری  رئیس جمهور امريکا اوباما در بیانیۀ مهم ساالنۀ خودState of Union   به جهان و
در افغانستان اعالم و تأريخ خروج عساکر خودرا تعیین نمود، اما رئیس  را ختم جنگ رسمْا امريکامردم 
نمی بر آيند، از من بشنويد » افغانستان در يک مرکۀ تلويزيونی تو گويی بر تخت سماواری نشسته گفترجمهو

ان تا حال شنیديم طالب از . جنگ است ادامۀ که خود بطور غیر مستقیم تشويق طالبان برای« هرگز نمی برآيند
، در صورتی که مرد مهمی چون اوباما تعهد که تا برآمدن قوای نظامی خارجی از افغانستان ما می جنگیم

تسخیر و تصرف  برای خروج عساکر و ختم جنگ بسپارد پس بهانۀ دوام جنگ برای مخالفین مسلح چیست؟
آيا يک گوداگی کشور اشغال .؟ا چه تعبییر می نمايیدو اين گفتار جناب کرزی ر مناطق بیشتر قبل از خروج؟

اگر اين وطن اشغال باشد آيا گوداگی اشغالگر چنین بی  علیه ولی نعمت و يا استخدام کنندۀ خود می ايستد؟گر بر
 .مسؤولیت وبی سنجش سخن می گويد، يا اشغالگر احمق است يا از حد زياد برده بار و حوصله مند

 از . لکت رابمنظور سلب حاکمیت ملی، تصرف و الحاق خاک آن  اشغال نمی کندچهل و شش مملکت يک مم
لحاظ تعريف لغوی حضور اين عساکر را میتوان اشغال نامید، اما استقالل مملکت در اتخاذ تصامیم و ادارۀ 
امور و بکار بستن آزادی مطبوعات داخلی و خارجی در مورد جمیع اعمال و کردار قشون خارجی در 

 .تان خود مبین اشغال نشدن افغانستان استافغانس
  نمود، اگر  درا با چین و هندوستان عق گاز ونفتحکومت افغانستان قرار داد های بزرگ استخراج معادن و

 .با شرکت های اشغالگران عقد میگرديد ااشغالی در بین می بود حکومت اين استقالل را نداشته قرار داده
 

 :همۀ حوادثموقف يک امريکايی در قبال 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

ملت امريکا درمجموع توهین وتحقیر گرديده  ،بر خاک امريکاتروريستان عرب  ۴//۰سپتمبر سال  ۴۴با حملۀ 
اگر . ئل نشديمولی ما در بیانات و نوشته های خود اين حق را بمردم امريکا قا .خودرا محکوم يک تجاوز دانستند

توقع تعمق سیاسی از تمام اقشار امريکا بیجا و غیر  بود؟ چنین حالتی باالی ما می آمد عکس العمل ما چگونه می
که کمتر ويا پريشانی های اقتصادی اند  موسیقی تکنالوجیاکثريت چنان غرق شوق های ورزشی، واقعی است، 

يل نا رضايتی جوامع اسالمی يک امريکايی عادی دال راستی می يابند ومملکت را  مجال انديشه بر سیاست خارجی
، بنیانگذار اصلی متجاوز امريکا نمی داند، که چگونه پشتیبانی ناحق و يک جانبۀ امريکا از اسرائیلرا از 

قراری بردخالت امريکا درو همچنان غاصب و ناقض علنی حقوق ملیون ها عرب فلسطینی  ،تروريزم، استعمار گر
توذيع عايد، بیکاری مزمن دم تساوی درع ، استثمار منابع طبیعی،العنان، فاسد و ضد مردمی، مطلق نظام های مستبد

علیه جوامع غربی و  را در ديار اسالمی انگیزۀ اصلی نفرت مسلمانان و بیعدالتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
اند ولی محراق توجه شان بر مسائل ديگر  با آنکه با سواد، عوام الناس امريکا را تشکیل میدهدمخصوصًا امريکا 

های جمعی توسط سیاست های طرح شده و دسیسوی مردم را از لحاظ اطالعات در انزوا متمرکز بوده و رسانه 
و يا با  قرار میدهند تا اينکه مسلمانی طیارۀ را بربايد و يا با عمل خود کشی ويرانی و قتل چند بیگناه را سبب شود

ا برای اسالم کمايی کرده و دست جار ديگ بخار عالمی بد نامی و رسوايی رفکار تروريستی نا عاقبت انديشانه با ان
آنجاست که امريکايی بی تفاوت و نا آگاه معلومات دست اول را راجع به اسالم و  داشته باشد،  آورد ديگری نمی
 .مسلمان می گیرد

ما همه میدانیم که پاکستان قرار داد . در کفش يک امريکايی قرار نداديم خودرا رسپتمب ۴۴ثۀ اما به ارتباط حاد
مبارزه علیه تروريزم را با امريکا به امضاء رسانید و برای اين همکاری که شامل دستگیری اسامه بن  همکاری

، خائنانه اسامه را در يک محل امن پناه داد و اتتعهد تمامخالف  االدن بود ملیون ها دالر کمک را دريافت کرد، ام
امريکا با اطالعات استخباراتی خود اسامه را در  به امريکا متواتر دروغ گفت و کمک را تحت الجیب نمود، همینکه

 اابات آباد بقتل رساند که حق مسلم قانونی و حقوقی اش بود و بايد پاکستان را به محکمۀ بین امللی می کشاند، ام
 .بعوض پاکستان گريبان دريدن گرفت و فغان بر آورد که بر حريم من تجاوز صورت گرفته

حکومت امريکا برای فرو نشاندن طغیان سات ملت امريکا را جريحه دار ساخته بود سپتمبر که احسا ۴۴اما تجاوز 
تدابیری اتخاذ میکرد، اينکه تا چه حد درين تدابیر سنجش و مطالعات واقع بینانه صورت گرفته  بايد احساسات مردم

ات خودرا ارائه خواهم بود محتاج يک تحلیل همه جانبه و جداگانه است که اين قلم در فرصت مناسب روی آن نظري
 .نمود

ش گمربو  ما تنها هموطن خودرا بشر دانستیم. تنها امريکا درين جنگ بیش از دو هزار فرزند خودرا قربانی داد
ولی هیچگاه در فکر خود راه نداديم که اين امريکايی هم انسان است، پدر و مادر دارد زن و فرزند  گوار شديم،سو

دارد، چه مجبوريت ها اورا به میدان جنگ کشانیده و تا چه پیمانه آرزو های خودر را زير خاک برده،  رو يا شوه
ديده  خود خواهی بی رحمی، بی تفاوتی و به نهايتسپاهی کشته شدن ديگران را از رئیس جمهور افغانستان تا سائر

، انگلیس، جرمن، فرانسوی، ايتالوی، کانادايی ی،اين حق پدر ما است و بايد امريکاي گويا چنین وانمود می کنند که
 .ره خودرا برای ما قربان نمايندیآسترالیايی و غ

 

،اگر منظور از مقايسۀ اشغال اتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی زمان با اين اشغال باشد خالصه افغانستان اشغال نیست
ی ختم می شود ، اين ماجرا بزود .ان گردد، وسیع و طويل است تا تشابهات و تفاوت ها يکا يک بیخود بحث جالب 
تکیه به بازوی توانای خود نموده امور کشور داری خويش را با  بايستد وواقعًا افغان به پای خود  امید آن میرود که

د و مشکالت آمدنی را بدون گريز با محموله های مملو از دالر تحمل نمايند و نقلوب مملو از حب وطن بدست گیر
 .ویبه  خیر خیريت  انشاءاهلل کرزی به واقعیت بینجامد چه ورونو تعهدات حامد

 

همسايه ها  Proxyامیدواريم مخالفین مسلح با برآمدن عساکر خارجی وطن را اشغال ندانسته بهانۀ برای دوام جنگ 
 .افغانستان نیفتندانديشۀ توته و پارچه ساختن ديگر درحلقات مؤتلف  و راه راستین صلح را در پیش گیرند نداشته
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