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 افغانستان اشغال شده است ؟ ایآ
 

 یشمال کشور  و با همکار نیتوسط مجاهد 2001شان در سال  یامارت اسالم میگروه طالبان بعد از شکست رژ
شکست خورده خود را با  میخوانده و رژ کایمتحده آمر االتی، افغانستان را اشغال شده توسط ا کایمتحده آمر االتیا
که افغانستان  نیبر ا یطالبان مبن یادعا ایآ که نجاستیا ی. سوال اساسدندیدوباره سر و سامان بخش کردیرو نیا
 نیکه طالبان ا نیا ایو  ریخ ایدارد  تیواقع یو حقوق یاسیکشور مستقل نبوده و اشغال شده است از لحاظ س کی

 .خود انتخاب نموده اند یبقا یدست خود برا یمورد را بهانه ا
 

که  دیخاک افغانستان حکومت کردند اما فراموش نبا تیطالبان حدود هفت سال بر اکثر میکه رژ ستین یشک نیدر
با  یکمونست میکه تازه بعد از شکست رژ یافغانستان بغاوت نمودند، حکومت یگروه طالبان در مقابل حکومت اسالم

 تیبود و از مشروعشکل گرفته  یالملل نیبو همکاران  یداخل یها رویو بر اساس توافقات ن یاسالم کردیرو
که از  یجامعه جهان یکار آمدن نه تنها که از سو یطالبان با رو میهمچنان برخوردار بود . رژ یالملل نیو ب یداخل
 میرژ نیا یمنطقه ا انیشناخته نشد و تنها حام تیبخصوص اقوام مختلف کشور به رسم یحلقات داخل یسو

و در واقع هفت سال  شناختندیم تیرا به رسم میرژ نیو پاکستان بودند که ا یسالم،امارت ا یعربستان سعود
 .سه کشور ادامه دادند نیهم یو مشورت یمال یخود را با همکار اهیحکومت س

 
موضوع به  نیا ینیادامه دادند و توانستند بخاطر صبغه د کردیرو نیدر هژده سال مبارزه خود را با هم طالبان
 نیشمار مردم افغانستان شوند. در مذاکرات صلح قطر و هم یو سبب قتل و کشتار ب ندیافزا یها خود ب رویصف ن

داشته  ژهیو دیموضوع که افغانستان اشغال شده است تأک نیا یگروه طالبان باال أتیمسکو ه یگونه در نشست ها
اشغال شده و تا  کایگروه در نشست  مسکو گفت که افغانستان توسط امر نیا یاسینانچه مال برادر معاون ساند چ
 .ستیداده نشود استقرار صلح در افغانستان ممکن ن انیاشغال پا نیکه به ا یزمان

 
امارت را توسط  نیو سقوط ا ندیگویم یخود را امارت اسالم یاسیکرد که طالبان هنوز آدرس س دینبا فراموش

طالبان  میبه رژ یاسیو س یکه اگر از نقطه نظر حقوق یدر حال خوانندیو اتحاد شمال اشغال م کایمتحده امر االتیا
 ینداشت و آن زمان یالملل نیب یمل تیو از مشروع دطالبان خود خوانده بو یکه امارت اسالم افتی میخواه م،ینیبب

که از طرف  شدندیخوانده م انیگروه شورش نیا انیو جهان یمل یگروه ها دیر بود از دکا یگروه رو نیا میکه رژ
.از طرف سازمان ملل و تمام شدندیم تیبودند حما یاسالم افراط یها دگاهید جیترو یکه در پ یاسالم یکشور ها
 چی،ه یپاکستان ، امارات و عربستان سعود یداشت ، به استثنا کیپلماتیافغانستان با آنها رواط د هک یکشور ها
 تیرا به رسم میرژ نیکه ا یامارت آنها نیا یاسیعمر س انینشناخت و در پا تیطالبان را به رسم گریکشور د

گروه  زبانیطالبان از آنجا که م یامارت اسالم یاسیخود را پس گرفتند. از نکته نظر س تیشناخته بودند ، رسم
اسامه بن الدن و گروه القاعده قرار  یالملل نیشناخته شده ب ستیترو یزبانیصوص که در مدهشت افگن و به خ یها

 یمل تیامن یشورا صلهیقرار گرفته و به اساس ف انیمتحده و جهان االتیسپتامبر مورد خشم ا ازدهیداشت پس از 
به  یاسیطالبان از لحاظ س میکه اگر رژ یقرار گرفت و سرنگون شد. در حال ینظام اجمسازمان ملل متحد مورد ته

سازمان ملل متحد در موارد که کشور ها  یبر اساس منشور ملل متحد قبل از هر اقدام بودیشناخته شده م تیرسم
 ینظام نهیزگ تینها ر، اخطار ، غرامت و د هیباشند از قواعد چون توص یستیمتهم به دست داشتن به حمالت ترور

در نظام ملل متحد نداشتند و  تینوع رسم چیبودند و ه یاز آنجا که طالبان گروه شورش یول رندیگیدست م یرا رو
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شان بر  یشده بودند سرنگون یسبب خطر به صلح جهان کردندیم یزبانیبزرگ را در کشور م ستانیترور یاز سو
 .مورد اقدام نمود نیا صیبا تشخ تینام یبود و شورا یاساس منشور ملل متحد الزم

 
و  یاسیس یها تیو دولت افغانستان بود که بدون در نظر داشت واقع کایمتحده امر االتیا یسهل انگار نیا اما

  یرا به عنوان ورق معتبر بازطالبان  گریدر افغانستان سبب شدند که سازمان استخبارات پاکستان بار د یاجتماع
و وارد معادالت  دهیکشان ینظام یرفته را در متن رخداد ها هیبه حاش یورین نیآنها ا لیو تمو زیو با تجه دهیبرگز

اواخر مذاکرات  نیو در ا هیو روس رانیپاکستان ، ا  یستگیلوژ یاسیس یها تیافغانستان کنند. حما ینظام یاسیس
جاهالنه بر چشم  یها یاز غرور و بلند پرواز یکه موج دهیبا آنها سبب گرد کایمتحده آمر االتیبا ا یرو در رو

امارت خود  خوانده شان را صاحب سرنوشت افغانستان خوانده و  لیدل نیانداخته و به هم هیطالبان سا زاندا
 .دانندمستقل و اشغال شده ب ریحکومت مشروع کشور را غ

 
طالبان  عضو  میکشور پس از سقوط رژ یقابل انکار است که نظام کنون ریو غ ینیاست ع تیواقع کی نیا اما

جهان  یکشور ها یبرخوردار بوده و عمال تمام یالملل نیو ب یداخل تیو از مشروع باشدیالملل م نیخانواده  ب
درافغانستان به خصوص  یالملل نیو حضور جامعه ب شناسندیم تیبه رسم یاسیو س یکشور را از لحاظ حقوق

سازمان ملل و انعقاد قرار داد  تیامن یشورا بیو تصو صلهیبر اساس ف کایمتحده آمر االتیا یآنها به رهبر ینظام
 االتیرو افغانستان توسط ا نیاست از هم دهیگرد ریپذ هیتوج کایمتحده امر االتیدولت افغانستان و ا انیم یتیامن

که  یشورش یو گروه ها ستانیبه منظور سرکوب ترور یبلکه حضور جامعه جهان دهینگرداشغال  کایه آمرمتحد
 .باشدیسبب نا امن ساختن منطقه و جهان شده اند م

 
پس  گرددیم ریکشور تعب نیدر افغانستان اشغال ا کایآنها حضور آمر دیشود که اگر از د دهیمال برادر اگر پرس از

 ندیگوی. در واقع آنچه طالبان م گرددیم ریتعب یچ گرید کیدور و نزد یکشور ها ریدر سا کایامر یحضور نظام
که آنچه  نیو دوم ا ستندیالملل آگاه ن نیبه روابط ب سبتن یاسیآن که طالبان از دانش س یکیکننده دو مورد اند  انیب
وسط کارگزاران استخبارات منطقه به آنها بل ت ستیذهن خود شان ن یها افتهیتراوش  یدیترد چیه یب  ندیگویم
که  افتیحاکم باشند و در عملکرد خود آزاد باشند در خواهند  یجهان یاسی. طالبان اگر به دانش سشودیم کتهید

مورد  نیبه ا یچنانچه ماده اول قانون قانون اساس باشدیم هیقابل تجز ریکشور مستقل ، واحد و غ کی ستانافغان
صراحت دارد که  یباشد به صراحت ماده دوم قانون اساس یگروه نظام اسالم نیا یها یو اگر نگران کندیحکم م

صراحت  یدوم ماده سوم قانون اساس فقرهگونه  نیو هم باشدیافغانستان اسالم م یاسالم یدولت جمهور یرسم نید
در  تیگونه حاکم نیاسالم باشد و هم نیمب نیتواند مخالف متعقدات د ینم یقانون چیغانستان هدارد که در اف

گونه ماده  نیو هم گرددیم قیتطب یگان مردم افغانستان بر اساس ماده چهارم قانون اساس ندهیافغانستان توسط نما
، منشور ملل متحد ، معاهدات حقوق بشر  تیدارد که دولت افغانستان مکلف به رعا حتصرا یهفت قانون اساس

و هم از لحاظ نظام  یاسیو هم از لحاظ س یکه هم از لحاظ حقوق میتوانیبناًء گفته م کندیم تیالدول  را رعا نیب
طالبان  یدر استقالل آن وجود ندارد و ادعا یدیترد چیکشور مستقل بوده و ه کیکشور افغانستان  یاسالم یشرع
 سواد به بدنه مبارزه خود هستند. یب یها رهیادعا محض و به منظور جلب ن کیفقط 
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