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 6تر 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، ې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼ: یادونه

  
  

  11/۲۰/۰۲1۴                              قیس کبیر 

 «آزادی و استقالل استعمار، ،اشغال» مورد در هموطنان نظریات ارزیابی
 ریاضی متودهایی یا روشها از یکی نگاه از 

 قسمت اول

 قلم...  و آزادی استقالل،، استعمار اشغال، مورد در مختلف طرق از ما یافتۀ تحصیل طبقۀ و فکران روشن که هاست مدت 
 مشکالت ، مختلف های بگونه هم آن که است شده ارائه اندک بسیار عملی و منطقی حل های  راه حال تا اما دارند، فرسائی

 که تطبیق قابل و پسند همه و جامع حل راه یک. رسد می نظر به بعید آن تطبیق طرز کشور، کنونی شرایط در و دارد را خود
 .نیست دیدرس در که تأسف با گردد، فالح سبب و بخشیده نجات مهیب هپرتگا این از را کشور

 آزادی و استقالل اشغال، استعمار، سیاست، بخش در روشنی یک تا افتد می الزم ،مورد در هموطنان نظریات ارزیابی از قبل
 .شود انداخته

 سیاست
 ،شاعر ،زبانشناس: همه)  ابتذال همین درنتیجۀ که است گردیده ابتذال گرفتاریکنوع حکومتداری و سیاست ما کشور در امروز
 و زبان مذهب، سیاست، ساختن قومی منظور به وآنهم اند آورده رو حکومتداری و سیاست به(  غیره و مؤرخ ،طبیب ،انجنیر
 . آن علمی شکل به سیاست نه و... 

 بپردازند بدان باید معیین ای عده أقاعدت و بشریست اجتماع هر حیاتی ضروریات از یکی سیاست": نگارد می نگارگر ښاغلی
 این هم که باشند حکومتداری و سیاست امور دار سررشتـه باید کسانی پس ،فن  هم و است علم هم سیاست که بپذیریم اگر اما
 .اند کرده کسب سیاست ۀپیچید راه کوره در کافی و الزمی ۀتجربـ هم و اند آموخته را علم

 و نگرفتن عالقه ،است حق یک دارد فنی و  علمی مهارت و تجربه درآن که کسی برای سیاست به پرداختن چنانکه حال هر به
 انتقال معقول سیستم و سالم ادارۀ این پس میدانیم جامعه سالم ِادارۀ معنای به را سیاست اگر.  است حق یک نیز بدان نپرداختن
 طبابت صالحیت باید کنیم تداوی را مریض اینکه یبرا اما است مریض ضرورت دوا چنانکه است جامعه ضرورت قدرت،
 سیاستمدار از ولی میکند بازخواست او از جامعه بپردازد مریضان تداوی به طبی صالحیتِ  بدون نفر یک واگر باشیم داشته
 وبه شود سیاسی حزب یک وارد میتواند شعار چند سردادن با کس هر وبنابراین ُپرسد نمی او ازصالحیت جا درهیچ کس هیچ

 ".کند صعود سیاست اعالی مراتب

 که تلویزیونی معلوماتهای با نمیتوان که است شده وپیچیده مغلق خیلی عالی ریاضیات مانند امروز جهان در تخصصی سیاست
 Modern Political Science„ مدرن سیاسی ساینس„ وتجربۀ تخصص پرده عقب دیدن. پرداخت آن به میدهد، نشان را پرده روی
 .میکند ایجاب دارد، وابستگی...و... و روانشناسی المللی، بین روابط تاریخ، شناسی، جامعه قانون، اقتصاد، با که را

 :ساینس کمپیوتر دنیای از مثال یک موضوع این بهتر درک برای

 یا% ۰۲ حدود یدشا که استیمMS Word„  وورد مایکروسافت„ پروگرام کنندۀ استفاده منحیث خود، مقاالت نوشتن جهت اکثرا   ما
 .نمائیم استفاده آن امکانات از کمتر ویا بیشتر

 طرز»  تشریح جهت میتوانند دارند، تجربه وگسترده وسیع بصورت پروگرام این در ، User“کننده استفاده„ بحیث آنانیکه
 نخواهند هرگز اما ند،نمای ـرئدا تدریسی کورس یا و بنویسند مختلف های سویه به معلوماتی وکتب مقاالت آن از «استفاده
 Softwareانجینرینگ سافتویر„ در مسلکی تخصص اوال   تا بنویسند چیزی آن «کاری طرز»  به راجع زمانی تا توانست

„Ingineering، کافی ۀتجربـ ثانیا   و دارند، وابستگی.... و  ،ها سیستم آپریتنگ کمپیوتری، زبانهای دیزاین، سافتویر با که 
 .باشند نداشته ،Microsoft Office„ آفس افتمایکروس„ درانکشاف،

 : کنم می آوری یاد را ذیل های مثال کار طرز و استفاده طرز ـیئروشنا و انکشاف بخاطر

 ریفرنسها، و صفحات تنظیم پاگرافها، و خطوط بین فواصل صفحات، حواشی چوکاتها، رنگها، استعمال مثأل :استفاده طرز
 بعمل الزمی ۀاستفاد میتواند آن از متوسط حد ۀکنند استفاده که دیگر امکان صدها و گذاری صفحه مندرجات، ساختن سمبولها،

 . آورد
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 6تر ۰ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ 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

 

 ضعف نقاط رفع پروگرام، های کود در اشتباهات اصالح پروگرام، در اضافی امکانات کردن اضافه:  مثأل : کاری طرز
 و پروگرام ۀتوسعـ بخاطر جدید های فنکشن ـیدئتز و حذف کنند، حمله پروگرام باالی توانند نه „Hacker هکر„ که پروگرام

 پیدا توأمیت و تداخل پروگرامهای ـرئسا با بتواند پروگرام که جدید انترفِس ایجاد کننده، استفاده برای الزمی های سهولت ایجاد
 یک روی میتوانند واحد آنِ  در مختلف مکان یا ۀنقطـ دو از همزمان بصورت کننده استفاده دو که انترفیس ویب ایجاد یا و. کند

 ۀتجربـ و تخصص زمینه در که دارد قرار کسانی مسلکی فهم ۀحیطـ در سهولتها چنین ساختن بنابرین کنند؛ کار واحد ۀنوشتـ
 . است برون عادی ۀکنند استفاده یک صالحیت از کار این و باشد داشته مسلکی

 سفینه طیاره، موتر، تابلیتها، سي پي فونها، سمارت مثأل. باشد دقصا جدید تکنالوژی های عرصه تمام در میتواند مثال همین
 .غیره و فضایی های

 ـیئتوانا هرگز ولی اند آشنا ها موتر انواع پرزه پرزه با که داریم ماهری مستریهای یا میخانیک خود کشور در ما شک بدون
 در صرف موصوف زیرا ندارد، میشود ساخته مدرن تکنالوژی که را ډبلیو ام بی فرضا موتر یک ۀپرز کوچکترین ساختن
 بندی بسته آنرا میتواند خود گری مستری وسایل باداشتن و گرفته یاد را پرزه کشیدن و انداختن خود تخصصی حیات جریان

 .کند عمل کننده استفاده یک منحیث و کند

 ـیتئرو همچنانیکه. ماهیت هم کیی و است پدیده ـیتئرو یکی که سازم واضح میخواهم فوق مثالهای داشت نظر در با
 سفر اولین آن ۀعمد مثال. میکند تغییر نیز آن ماهیت کند می فرق گذشته سال بیست ده تکنالوژی با مقایسه در جدید تکنالوژی

 است جدید تکنالوژی ماهیت در پیشرفت و تغییر این و است مریخ ۀسیار تسخیر بفکر امروز بشر ولی است ماهتاب به انسان
. ماست زمین ۀکر مثل دیگر سیارات جستجوی در بلکه است کرده مریخ ۀسیار به رسیدن به قادر تنها نه را امروز شریتب که

 کننده استفاده منحیث آن از هرگز ندانیم اینرا اگر و میکند، کار چگونه پدیده فالن که بدانیم میتوانیم ما ـیتئرو در بنابرین
 . نیست ما کدام هر کار آن ماهیت در تپیشرف و خلقت ولی میشویم نه مستفاد

 گرفت و مبادله اثر در بشری اجتماعات میان روابط دارد را خود آورِ  سرسام و سریع رشد آهنگ تکنولوژی که همانگونه
 را ما میتواند نه سیاست تخصصی دانش حتی و سیاست عرفی و ساده تعاریف دانستن تنها. میرود شده تر پیچیده و پیچیده

 معنی به را ما میتواند سیاست تخصصی دانش با توأمیت در بودن بازیگر و عملی ۀتجربـ بلکه سازد سیاستگذار و ارسیاستمد
 همان چهارچوکات در را سیاست ظواهر و ـیتئرو میتوانند سیاست مبتدی آگاهان. سازد سیاستگذار و سیاستمدار کلمه راستین
 باشند نداشته سیاست مختلف بخشهای در عملی ۀتجربـ و نباشند بازیگر اگر یول ببینند کننده استفاده منحیث متداول تعاریف
 حیات شاید آن اصالح که شود بدبختیهای عامل میتواند کوچک اشتباه یک و نبرند پی سیاست عقبی ماهیت به دارد امکان
 .گیرد بر در را نسل چندین

 
 آزادی و  استقالل اشغال، استعمار،

کالسیک بر  دارند، حضور این رابطه به دوران  استعمار نزدیکطالح متفاوت اند که با هم رابطۀ اشغال  دو اص استعمار و
میگردد، زیرا استعمار کهن معموال  برای مستعمره سازی سرزمین های دیگر دست به اشغال میزد، یعنی اراضی مناطق 

میکرد یا حکومت دست نشانده را در آنجا بر قرار  به اشغال درآورده یا خود درآن حکومت  مستعمره شونده را با قوای نظامی
 میساخت، بعد تا آنجا که امکان و مجال بود به غارت منابع مختلف مستعمره می پرداخت.

صورت اشغال یکی از خصایل عمدۀ استعمارکهن پذیرفته شد، اما اشغال به اشکال غیر از نیت استعمارگرانه  به این 
ن جنگ  دو و یا چند دولت، مناطقی که طرف مقصد کدام دولت باشد و بدست آن کشور بی در جریا .نیزمیتواند روی بدهد

، اگر اشغال به مقصد الحاق دایمی بدون جنگ نیزصورت گرفته میتواند افتد، میگویند به اشغال آن دولت در آمد. اشغال آرام و
جنگ واشغال نظامی نیزتحقق یافته میتواند، تصرف بدون  ) تصرف تبت به وسیلۀ چین(.منطقه باشد، آنرا تصرف میگویند

بلکه به منظور غارت منابع مستعمره به عمل مییاید، در حالیکه  ،ولی غالبا  اشغال استعماری به هدف تصرف دایمی نه
ند که در دوران استعمار کهن بوقوع یکند. به هر صورت اینها مواردی اتصرف، مقصد الحاق دایمی منطقه متصرفه را افاده م

 دوران کنونی ندرتا  به چنین روش های توسل ورزیده میشود.در  می پیوستند و 

اشغال صرف در حاالت استثنایی به عمل آمده میتواند، در حاالتی که منافع حیاتی کشور اشغالگر به خطر  ،در دوران فعلی
متعرض  شغال مناطقی از کشورمواجه گردد ویا در حالتی که اشغالگر مورد تعرض قرار بگیرد و از موقف دفاعی به ا

  بپردازد.

 دیگر خویش ظهور با نوین استعمار. کرد تعویض جدید استعمار به را خود جای ، استعمارکهنه دوم جهانی جنگ از بعد
 کلتوری – فرهنگی -سیاسی – اقتصادی های  مارکیت بلکه نداده، قرار اشغال مورد مستقیم بصورت را خویش های مستعمره
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ 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

 

 در چین گذشته دهۀ دو طی در فقط. درآوردند خویش کنترول ۀریسط تحت آنرا و داده قرار هدف زیر را آنها های زبان حتی و
 باگذشت آن ۀگستر و کرده ایفاء فوق های زمینـه در رقابتمندانه حتی و قدرتمندانه بصورت را خود نقش  اروپا و امریکا پهلوی

 اشغال دوران حاال که نگارگر جناب ۀفرمود از تصدیق با پس. یابد یم وسعت بشری حیات های زمینه ۀهمـ در روز هر
 و تولید رقابت های مارکیت اشغال همانا داد قرار نظر مطمح میتوان نوین اشغال مفهوم به که را آنچه و رسیده پایان به نظامی
 ماتریالیسم برابر در مروزا جهان دیگر بعبارت. است جهان کشورهای اقتصادی و سیاسی ابعاد آوردن در کنترول تحت

 بخاطر مانده عقب کشورهای خام منابع به یابی دست پهلوی در صنعتی مقتدر دول و دارد قرار مصرفی ماتریالیسم و تولیدی
 . اند ستیز و رقابت در هم با آن نوین مفهوم به ها کشور درین مصرفی های مارکیت به یابی بازار

 های نهاد جهانی، بزرگ های کنسرن ، IMF یا جهانی وجهی صندوق جهانی، بانک وناکن آنها استفادۀ مورد ۀعمد ابزار 
 .است....  سنتر تریتس وال تحقیقاتی، و فکری

 ملل سرمنشی سابق عنان کوفی آقای دلچسب ۀمقالـ گیرد قرار مثال ۀنمونـ ما محبث به بتواند شاید ایکه جالب مقاالت از یکی
 تفصیل. است نوشته" است گرفته قرار غارت مورد معادن مخفی معامالت ۀبوسـیلـ فریقاا" عنوان تحت آنرا که است متحد
 .بخوانید آتی لینک به مراجعه با میتوانید را مقاله

Africa plundered by secret mining deals  

"Africa loses twice as much money through these loopholes as it gets from donors," Mr 

Annan told the BBC 

بیشتر از  ،جهان قدرتمند . امروز کشورهایجای خود را به اشغال نیابتی خالی کرده استدر جهان امروزی اشغال نظامی 
 جنگ های نیابتی سود میبرند.

، همان «دراز شدن دست بیگانه از آستین خود ما»به اصطالح « اشغال نیابتی» “ مینویسند: کاظم عبدهللا سید داکتر ښاغلی

نوع اشغال نامرئی و غیر مستقیم است که اشغالگر در قبال آن هیچ نوع مسؤولیت را قبول نمی کند، ولی تأثیر آن از نظر 
  .“دوامدار بوده و در نهایت منتج به ویرانی، جنگ داخلی و تجزیۀ کشور خواهد شد ،مدت

که در آن نه تنها شهر زیبای کابل به  را بخاطر می آوریم  0۲جنگ های تنظیمی و نیابتی سال های  با تائید نظر فوق،
مخروبه مبدل شد، بلکه موزیم کابل، آرشیف ملی، کتابخانۀ عامۀ کابل، آثار خطی تاریخی، آرشیف های رادیو تلویزیون، 

چور وغارت گردیدند و نیز چور و تخریب معادن افغانستان و فروش  وزارت خانه ها، قصر ریاست جمهوری و...، همه
سنگ های قیمتی مملکت در خارج از کشور، فروش طیارۀ آریانا به قیمت کاه و همچنان تخریب مجسمه بودا و نیست و نابود 

 نست. میتوان حاصل جنگ های نیابتی در افغانستان دا همکردن تمام افتخارات تاریخی و فرهنگی کشور را 

 خواهد خطرناک بسیار بیفتد، مختلف های اتنیک میان نیابتی های جنگ چنگال در افغانستان دیگر بار ناخواسته خدای اگر
 متاسفانه نزدیک، و مداخالت گستردۀ همسایه های دور و همسایه های کشور تحریک و تشویق با معاصر میدیای زیرا بود،

 قومی های جنگ آتش در کشور تمام جرقه یک با که است ساخته باور بی همدیگر به نسبت چنان اخیر سالهای درمردم را 
 ملی هویت از آن فرزندان که یا افغانستان نه و ماند خواهد افغان ای نه وآنگاه شد خواهد منفجر داخل از و سوخت خواهد

 .دنباش برخوردار

ارات گسترده، نصب رژیم ها وافراد متعلق به سیستم اش استعمار نوین با صدور سرمایه، ایدیولوژی، استعمار فرهنگی، استخب
و امروز و... خصایل خود را مشخص میسازد، این استعمار در واقع شرایط را برای جهانی کردن نظام سرمایه فراهم نمود. 

و اشغال  م استعمارمفاهی ،هاانسانگلوبالیزم با اشغال مغز های  .لیزم مرز های ممالک را درنوردیده استاسرمایه داری با گلوب
یکی از  مشخصه  های گلوبالیزم این است که اثرات حوادث سیاسی را تقریبا  جهان  .قرار داده استابهام  الۀ ازهرا در 

هر حادثۀ سیاسی در هرگوشۀ دنیا که بوقوع بپیوندد، ثمرات مثبت ویا منفی آن به اندازه های متفاوت باالی  .شمول ساخته است
اقل ذیربط محسوس خواهد بود. دنیای امروزی به طور عجیبی سرنوشت واحد پیدا کرده است، این وضعیت تمام کشور های ال

 نقش عوامل منطقوی وبدون در نظر داشت  ،پالن های صرفا  ملی و محلی مش ها و باعث شده است که هرگونه خط و
 گردد. تشخیصفاقد توانایی ایجاد تحول وانکشاف  ،جهانی

 طقویمن نوین استعمار

 نقش بصورت عمده این ما کشور در که است گردیده عالوه نیز منطقوی نوین استعمار جهانی، نوین استعمار مفهوم به اکنون
 . میکنند ایفاء پاکستان و ایران را منطقوی نوین استعمار
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 از و کرده جستجو ما کشور امنی نا و بحران ایجاد و تشدد و ویرانی در را خود منطقوی منافع هم پاکستان اسالمی جمهوری
 دو و کاذب سیاست با و نموده، تجاوز ما کشور قلمرو داخل سیستماتیک بصورت آهسته آهسته و رفته فراتر نظامی مداخالت

 های تفرقه و داده گسترش را سازی طالب های مدرسه دولتی، مختلف سطوح در قدرتمند جواسیس پهلوی در خویش روی
 رشد مانع گونان های مزاحمت ایجاد با مختلف ذرایع و انواع با پاکستان می زند. دامن را لویقبی و قومی لسانی، مذهبی،
 در اکنون هم که است ستد و داد در پاکستانی کلدار ترویج  آن بارز های نمونه از یکی. میشود ما کشور سیاسی و اقتصادی

 .تاس مروج دیورند نامنهاد خط با مجاور های ولسوالی و والیات اکثر

 مهم بسا ساحات گذشته، اقتصادی -سیاسی های مرز از ما کشور در منطقوی نوین استعمار در ایران اسالمی جمهوری نقش
 و دینی نیز و فرهنگی لسانی، قومی، مسائل در گسترده مداخالت از میتوان و  داده قرار استعمار و تاز و تاخت مورد را تر

 .برد نام مذهبی

 حضور دادن جلوه رنگ پر و بزرگ یكي میكنند، دنبال شان نامیمون اهداف به رسیدن راه در را داگانهج پالیسي دو ها ایراني
 ها جناح با ِسری و محكم ارتباط ودیگري بكشند، افغانها رخ بر را شان مردمی پایگاه تا است، افغانستان مردم میان در شان

 هزاره هموطنان میان از اكثرا   را میدان این بازیگران دارد، ایشينم جنبه بیشتر كه اول برنامۀ برد پیش براي سیاسي؛ مطرح
 نام یجویا مداران سیاست اینها .كنند بازی را نقش هر پول بدل در حاضراند بازیگران عده از این .اند كرده انتخاب ام شیعهو
 اما. میپردازند شان هاي بازی دلقك نای خاطر به را بزرگی تاوان چه ام ۀهزارهموطنان   كه نیست مهم شان براي و اند نان و

 بازی درین .میرود پیش به جنجالها از دور و یِسر شدت به هست، هم شان اصلي منافع ۀكنند تعیین كه ها ایراني دوم ۀبرنام
 چیده اطالعاتي و نظامي و امنیتی مهم هاي موقعیت تا و احزاب کشور، رهبری های رده در و شده انتخاب دقت با ها مهره

 . اند دهش

 
 ی است:افاده کنندۀ چه معن آزادی و اما استقالل و

بر  استقالل عبارت از داشتن ارادۀ مستقل، صالحیت وتوانایی در اتخاذ تصمیم مبنی ،نیز علوم سیاسی در حوزۀ حقوق و
ساحۀ ارضی،  اعمال آزادانه و مستقل حاکمیت بر تصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و... ونیز درقسیاست های ا چگونگی

طرز روابط  سرحدات، تمام منابع داخلی و خارجی متعلق به آن کشوربوده و همچنان اختیار کامل در انتخاب آب،هوا ،
دولتی خواهد بود که با ارادۀ آزاد کیفیت  ،آن کشور میباشد. به طور خلص دولت مستقل یخارجی  وسیاست های داخل

رجی خود را بدون مداخله ودیکتۀ کدام قوۀ خارجی تعیین نماید ودر عمل وچگونگی سیاست های داخلی و سیاست های خا
 تسلط کامل حاکمیت خود را بر تمام متعلقات کشوری خود داشته باشد.

استقالل  تحوالت بعد از جنگ جهانی دوم و مخصوصا  انکشافات اخیردنیا در شکل جهانی شدۀ آن تحول بنیادی را در مفهوم
 .کشور ها مطرح کرده است

در مفهوم کالسیک استقالل بیشتر با داشتن و رعایت حاکمیت ملی بیان میشد که اگر دولتی در امور داخلی نمیتوانست به سبب 
 .حاکمیت خود را اعمال کند، میگفتند این دولت استقالل کامل داخلی ندارد سازمان دیگری، حضور یک قوه و

که در روابط خارجی خود از دیکتۀ متروپول یا دولت حاکم بر خود میبود ومجبور بود « تحت الحمایه»و یا اگر دولتی 
 .اطاعت کند، در باره اش میگفتند که استقالل خارجی ندارد و تحت الحمایه است

مطلق ساختن کامل استقالل در اعمال سلطۀ یک دولت بر  .این استنباط از مفهوم استقالل کمی تخنیکی ومجرد به نظر میخورد
بدون داشتن مناسبات  ادامۀ مستقالنه حیات وانکشاف همه جانبه، ش و تأمین همه حوایج آن توسط خودش و نیزتمام دارایی های

رعایت حیات وممات دیگران، در طرز تعیین سیاست های داخلی وخارجی اش، اصال  امروز دیگر  با دولت های دیگر و
 امکان پذیر نیست. 

دولتی در هیچ   .ن را مشاهده نمودآبه معنی کالسیک  نمیتوان استقالل مطلقدر دوران ما یعنی در عصر وتمدن گلوبالیزم 
سرنوشت ایشان در راه دوام حیات مطلوب، چنین  و مطلقا  استقالل ندارد، زیرا وابستگی امروزی کشور ها کنونی عصر

چین برای توسعۀ  .ر ها نیاز داردامکانی را منتفی ساخته است، حتی ایاالت متحده برای رفع نیاز های امنیتی اش به دیگر کشو
بیشتر اقتصادی وسیر کردن شکم نفوس نهایت زیاد اش به تجارت با دنیا احتیاج دارد، باالخره تمام دول جهان در برابر 

  .مبارزه با طاعون تروریزم که نقاب مقدس نیز به چهره زده است، جدا  به همدیگر نیازمند اند

ایران امروز را مثال  .که استقالل دول را از حدود مطلق آن برون آورده حالت نسبی داده است دقیقا  همین  احتیاج متقابل است
مثال بدهیم که به  یا خود ما را بدهیم که برای ادامۀ حیات مطمئن مجبور شد از بلند پروازی های هسته ای منصرف شود، و

لیل تقصیر و خود خواهی های سیاستمداران غیر چیزی کم چهار دهه و به د سبب عوامل گوناگون داخلی وخارجی در طی
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اجداد ما به جا گذاشته اند، امروز توانایی ملی الزم را دراختیار  و ملی وناعاقبت اندیش، برای حفاظت از دار و نداری که آبا
 ونی هستیم.از شر تعرض و تجاوز دیگران، ناگزیر برای دفاع خود محتاج به نیرو های بر  نداریم و برای در امان ماندن

این عوامل یعنی عوامل محدود کنندۀ استقالل دول  درتمام کشورها به اندازۀ کم وزیاد آن وجود دارد. در زمان ما هیچ دولتی  
امروز گستره و اندازۀ این  .استقالل دول در عصر جهانی شدۀ امروز محدود و نسبی است .مطلقا  استقالل نخواهد داشت
دار توانایی های ملی در زمینه های تأمین میشیعت نفوس، طرز حکومت داری سالم، که فرصت استقالل متناسب است به مق

اینکه این دولت  ، با در نظرداشتهای مناسب را برای تحقق کاربرد تمام امکانات برای اعمال آزادی مملکت فراهم بسازد
است. دیده میشود که هیچ کشوری در دنیا به برای تأمین امنیت داخلی و خارجی اش تا چه اندازه به امکانات خود متکی 

 تنهایی این همه الزمه های استقالل را در اختیار ندارد.

یک دولت گره میخورد  اتباعاستقالل در معنی امروزی آن یک مفهوم نسبی است، گاهی استقالل در مهارت ها وقابلیت های 
 از مفهوم تر ساخته میتوانند. با تعابیر مجرد ودگم دیروزیکه با جانفشانی های خود چقدر دامنۀ این استقالل را گسترده 

استقالل را در تاریکی های دوران کهن پالیدن، بیهوده خویش را سرگردان کردن خواهد بود.  و استقالل، خود را قناعت دادن
  .جستجو نماییمبرای داشتن استقالل نوین و به مفهوم مدرن آن الزم خواهد بود در پرتو روشنایی های کنونی، آنرا 

 معنی در و است وابستگی عدم انگلیسی و فرانسوی در استقالل مترادف معنی " :نوشته اند  سدید سیدهاشم ښاغلی
 زیرا کند، نمی کفایت مستقل کشور یک تعریف برای سیاسی استقالل تنها که است آمده مختلف های فرهنگ در آن

 را کشور آن سیاسی استقالل عمال   دیگر های کشور یا کشور به مملکت یک فرهنگی و نظامی اقتصادی، وابستگی
 ."نماید می جلوگیری خارجی سیاست مشی خط تعیین در نآ عمل آزادی از و کند می محدود هم

 فرهنگی توانائی نظامی،  توانائی تکنولوژی،  توانائی اقتصادی،  توانائی ها، توانائی داشتن یعنی استقالل با تائید نظر فوق،
 سیاسی یک مملکت را تعین میکند. که پوتنسیال توانائیو...

توانائی اقتصادی، توانائی با در نظر داشت  های جهاناکنون هر کس خود میتواند قضاوت کند که کشور 
 .دارند سیاسی و آزادی استقالل، تا کدام اندازه توانائی نظامی،  توانائی فرهنگی و... تکنولوژی، 

در سازمان ملل متحد، هرگز نمی تواند از  آنو نیز نمایندگی   ،در خارج کشور یکسفارت خانه های متعدد 
نمایندگی کند. وسعت ارتباطات سیاسی یک کشور هرگز نمی تواند بدین معنی کشور مذکور  سیاسی پوتنسیال توانائی

 باشد که استقالل آن کشور نیز به همان پیمانه است.

 و سیاسی مقتضیات گیری شکل در بودیم خوانده گذشته در استقالل و ادیآز بنام سابق های کتاب در که را آنچه
 متداول تعاریف آن با ماهیت و محتوی در که اند شده تعیین و تعریف دیگری شکل و گونه به کنونی جهان اقتصادی

 .اند تناقض در مرسوم و

 :داخلی اشغال

 آن های جوانه که است مستقیم غیر اشغال همان اشغال نوع ینا از هدفم ولی باشد نه درست مفهوم شاید داخلی اشغال اصطالح
 پالن و برنامه بدون های تنظیم وجود در روسها، مستقیم اشغال برابر در افغانستان مردم ملی و آزادیخواهانه جنگ طی

 سقوط از بعد آن ۀزنند گند و زدند سر مشهور قوماندانان یکتعداد حلقات بین در داخل در و ایران و پاکستان در مستقر تنظیمی
ها   مهره همین امروز. کرد فوران کابل شهر کلی انهدام در بخصوص کشور در داخلی جنگ آغاز و مسکو ۀنشاند دست رژیم
 سیاست اشکال از شکلی به کشور ملی منافع از دفاع بعوض موجود دولت وجود در چه و مسلح اپوزسیون وجود در چه که اند
 و حکومت امروز که اند ها همین. میبرند پیش به خویش روسی حتی و ایرانی پاکستانی، ولینعمتان نفع به را نیابتی جنگ و

 به خدمت ۀاراد داشتن بدون اداری، فهم داشتن بدون را عاید پر و بلند مقامات چوکی، اند، گرفته گروگان را کشور مردم
 عدم دولت ناکامی ۀعمد علل از یکی. اند نیز تربیش حق خواهان حتی و احراز مسلکی فهم و تخصص داشتن بدون مردم،

 های نیرو شرِ  از کمتر سرِ  درد تا است آنان با المللی بین های نیرو و حکومت سازش بگوییم صادقانه خیلی اگر یا و تشخیص
 .باشند داشته شریر

 افغانستان"  جملۀ یک بیان با صرف که است پیچیده و مغلق چقدر نوین استعمار که کنید قضاوت خود گرامی هموطنان حال
 بهم را قضیه تۀ و سر ،"ندارد استقالل افغانستان"  یا و" دارد استقالل افغانستان" ،"نیست اشغال افغانستان" یا و" است اشغال
 .نمود مشکل حل و آورده

 کشور متأسفانه. اند بود زندهبا مذاکره میز در که تأسف با اند، بوده پیروز نبرد های میدان در همیشه تاریخ طول در که افغانها
 سیاست تأثیر تحت کنونی مقطع در نیز ما ملی سطح سیاست منطقوی؛ سطح به نه و است جهانی سطح به سیاسی بازیگر نه ما
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 سیاسی بازیگر نه ،یکدست انگشتان شمار ۀانداز به حتی ما نکته همین نظرداشت در با. میبرد رنج جهانی و منطقوی های
 .اند کرده نیست به سر را وی تأخیر بدون است کرده بلند سر ملی سطح به کسی اگر و جهانی سطح در نه و داریم منطقوی

 کاستی و کمی تمام با را سابق پادشاۀ همان افغانستان مردم" سیاه" و"  سبز" ،" سرخ" های رژیم وحشتناک تجارب از بعد
 سابق پادشاه نمایندگان، چهارم سه که بود ۰۲۲1 سال جرگه   لویه ناپذیر انکار واقیعت این شاهد. میدادند ترجیح هایش

 داخلی نامطلوب دستان اگر میکردند، انتخاب رهبری به  خیمه، کنار و کنج هر در وی های عکس کردن نصب با را افغانستان
 و ثبات تأمین در را مثبت رول کمپوچیا پادشاه مانند میتوانست سابق شاه شاید. شدند نمی آن مانع بیرونی های قدرت کمک با

. دهد سوق ثبات سوی به را افغانستان و نماید ایفاء داشت، که نفوذی و رسوخ محبوبیت، بنابر خود ۀجنگزد کشور در صلح
 مخلوع را وی" ملت بابای" لقب اعطای با( متحد ملل پالن) 0۲ سالهای وقایع مانند سیاسی نامقدس بازی در متا سفانه ولی

 نوع این حالیکه در گردید، اعطا  مسعود شاه احمد قومندان برای" ملی قهرمان" لقب مخالفین، ساختن خاموش برای و کردند
 .است بوده نینچ نیز ها گذشته در و شود داده باید مردم طرف از القاب

 یکبار جرگه لویه در بعدا   که شد مرتکب را بزرگی اشتباه ها، خانه وزارت ساختن قومی با بن کنفرانس در زاد خلیل آقای
 یک مخلوع، شاه از و ساخته کمرنگ کشور، در ثبات و صلح آوردن در را شاه ظاهر نقش و کرد تکرار را اشتباه همان دیگر

 مردم باالی مؤقت دورۀ جمهور رئیس عنوان به را ای تجربه بی و ناشناخته شخص وی بجای و ساخت فعال غیر سمبول
 معاون دو حیث به را ساالر جنگ دو روز، آن شمال اتحاد ساالران جنگ رضایت آوردن بدست جهت و کرد تحمیل افغانستان

) این قضیه در دور مؤقت صادق بود و در دور  .است نیافته رهائی شان چنگال از کرزی هم امروز تا که نمود نصب وی
 ( کرزی چی مشکلی دارد؟زی: بعدی انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند صادق باشد. رجوع کنید به نوشتۀ محترم نجیب بارک

 صمد کتراد یاد زنده با را طرحی جدید، رژیم استقرار و طالبان رژیم سرنگونی از بعد سیاست، اندرکاران دست از یکی باری
 صمد داکتر یاد زنده محترم، هموطن آن گفتۀ قرار. داشت حکایت پلنگ شترگاو حکومت یک از که بود گذاشته میان در حامد
 :بودند گفته ایشان جواب به حامد

 موجودۀ معضلۀ که بود نخواهد قادر باشد، داشته باخود گیری تصمیم در کلیدی شخص حیث به را مستبد نفر یک کسیکه
 .شد هم چنین اخیر در و شد خواهد سوءاستفاده شما مثبت پروگرام ازین که دید خواهید آینده در و کند لح را افغانستان

 ...دارد ادامه
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