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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  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

            
 

 1۱/۴۰/2۴1۲             عبدالرشید قدوسی 

  !«آيا افغانستان اشغال است؟»مکثی بر 
 

گاه ما فضايی را داشته و مسائلی متوجه شدم، که هر« قايقح»اين عنوان محترم عبدالحکیم سامع، به  با مطالعۀ
گیرد، از  امعۀ ما قرار داشته و يا قرار میباشیم که، امکان بحث روی هر موضوع داغ روز را که در برابر ج

حل مسائل مبرم ما،  مر دريافت راهبررسی نمائیم، حتمًا در ا« علمی» جهات مختلف و زوايای ديد متفاوت بطور
، در بارۀ اين موضوع، بزبان «دريچۀ  نظر سنجی»را، در « عکس العمل»اولین . يت نخواهد بودعاری از مفید
در نخستین لحظه از جمالت محترم، . مشاهده نمودم« پروفیسر نورزوی»بقلم محترم « کلیفورنیا»انگلیسی، از 

عین زمان ممکن هیچ نوع عالقمندی به مطرح است، در« اشغال  »ن، موضوع چنین انتباه گرفتم، که نزد ايشا
ر در کشو«  مداخله »و نوعی از « دخول قوای خارجی»نداشته اند، که به  توضیح مراحل قبل از وقوع حوادث،

ر را در نظ« اهداف اشغالگران»و « نوع اشغال»و « عوامل»، بدين معنی که در حال جنگ ما منجر گرديده است
رود و» سال، بعد از  12فقط يک حکم خلص از حالتی بیان داشته اند، که درين مدت زمان بیش از . نداشته باشند

« ۰۴»امنیتی، بیش از  - های سهیم را در فعالیت های نظامیتعداد کشور. ستبوقوع پیوسته ا« قوای خارجی
 ود؟اشغال خواهد ب»کشور، نام داده شده اند، در چنین حالت، چه نوع 

 

، جوانب «پروفیسر صاحب نورزوی»برخالف  ،«څ مرادزیسرلو»يکی از نويسندگان هموطن ديگر، محترم 
قابل  هم يافته اند، استدالل ايشان برای اينجانب ،!«آيا افغانستان اشغال است؟» :مثبت را در ارائۀ مطالب در عنوان

« مستقل»چنان اينست که اواًل برای کشور ما، بحیث يک کشور همديد مقدماتی، اينجانب به مسئله،  طرز. تأئید است
بین المللی، کدام تعريف ديگر در « رسمی»هیچ مرجع ، تا اکنون در«سازمان ملل متحد» شامل لیست عضويت در

ی که در صف نام ، به هر«سقوط سلطنت»بعد از  هایاينکه از همان روز. اده نشده استآن د« وضعیت»رابطه با 
ر، کشو اين« تمامیت  ارضی»و « استقالل»مورد حفظ  مللی، درلای عضو قرار داشته است، مجامع بین اکشوره

رضايتی های اين و آن از وضع ناگوار و نامطلوب جاری و يا تمايالت خاص نا. اند هیچ تزلزل نشان نداده
ادارۀ سالم و »های معین، بخاطر رسیدن بقدرت سیاسی، بخصوص در شرايط  عدم موجوديت يک « گروپ»
جا  ينا در. صد و شصت و پنج سال، صدمه زده شود بیش از دو« دولت» معنوی، نبايد، به مفهوم و مقام «انمندتو

 .و حکومت، مبذول گردد( متشکل از سه ستون شناخته شده)« دولت»تا توجه به فرق میان  الزم است،
 

ی ديده می شود، راه داد و آن عبارت از جهان امروز« ملل»که در تأريخ « اصولی»نبايد به غلط فهمی های 
، که اشکال مختلف را بخود «بحران»درين . قريب سه و نیم دهه روبرو است« بحران»اينست که اين کشور با 

حکومت های »از داشتن « محروم»گرفته است، کشور و مردم آنرا در وقفه های مختلف، بمعنی اصلی کلمه، 
، که به است مسلط بوده« مرکزی –ادارۀ سیاسی »يک « عدم موجوديت»حاالت همچنان . ساخته است« مشروع

و چه « علنی»های خارجی هم، چه سهم کشورو « مداخالت»درين بحران، . نام داده شده است« جنګ داخلی»آن 
 عوامل داخلی را از عوامل خارجی، گاه ما نقشهر. ز وجود داشته استنی« مخفی»حتی احتمااًل  و« نیمه علنی»

تیوری های »همواره فقط به های بعدی به میراث بگذاريم، را به نسل« عادت»و اين نتوانیم راحت تفکیک بص
به چه روزگار بدی  مناسبات بین المللی،« ساده سازی»يکنواخت بچسپیم، در نتیجه با « ئۀ خارجیدسیسه و توط

 .آرامش را ببینند و مردم ما، روز خوشدر آنصورت غیر ممکن خواهد بود، که . م شدیخواه روبرو
 

م، 2۴۴1م الی 1۱۱۱از سال » :محترم عبدالحکیم سامع، در جائی  از خالل  گزارشات مطبوعاتی چنین می نويسد
. مبدل گرديده است «يک دولت در داخل دولت طالبان»، بمثابۀ «ايمان الظواهیری»و « بن الدن هالقاعدۀ اوسام»

از کشور های مختلف « هزاران اسالمیست»به ايجاد يکسلسله مراکز تعلیمی نائل آمده است، که « القاعده»منجمله 
عسکر که بر ضد اتحاد شمال در داخل افغانستان می  ۰۰۴۴۴ آنچه قابل توجه است، از جمله . را تعلیم می داده اند

 «نبوده است؟ « اشغال»آیا این هم یکنوع »«  .، تشکیل می داده انداآنرا افغانه 1۰۴۴۴فقط  جنگیده  اند،
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 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  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

 

وقتی   .را تحت کنترول داشته است فیصد خاک کشور ۱۴گروپ قريب ، اين «طالبان»در روز های قبل از سقوط 
و غیره، مطرح « لسانی»و يا « مذهبی»حضور افراد مسلح خارجی در يک کشور، نام می بريم، بايد مسائل  از

در عین زمان  .افراد و يا قوت ها، در برابر، اتباع کشور، چه موقفی می داشته باشند چنیننباشد، بلکه ديده شود که 
مثابۀ مقدمات، ه آنچه ب » :در جای ديگر می خوانیم  .دنشتابع کدام نورم ها و مکلفیت های حقوقی يک دولت می با

مشروعیت »در مناسبات بین المللی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده است، همانا « جنگ علیه تروريزم»آغاز 
شورای امنیت »م 2۴۴1سپتمبر  12مؤرخ  1۲۱۱بر اساس قطعنامۀ شمرده می شود، که « سیاسی مداخلۀ غربی

 .تصويب رسیده استه در خاک اياالت متحدۀ امريکا، ب، پس از حملۀ تروريستی روز قبل، «سازمان ملل متحد
 

. دانستند« تهديد در برابر صلح جهانی و امنیت بین المللی»عنوان ه شورای امنیت سازمان ملل متحد، عاملین را ب
 ۰1و مادۀ  ۲۱مادۀ  مثابۀ يک عمل مسلحانه، مطابق محتوایه م، ب2۴۴1سپتمبر  11بنابرين به ارتباط حادثه 

. بر اساس آن به  اياالت متحدۀ امريکا، حق دفاع خودی برسمیت شناخته شد. ، طبقه بندی گرديد«منشور ملل متحد»
، با اين فورمولبندی و مراجعۀ «جمهوری اتحادی آلمان»بر موضعگیری اياالت متحده و حکومات ديگر، بشمول  بنا

 ،«آزادی دوامدار»، عملیات جاری «دفاع خودی»مورد  ، در«ملل متحدمنشور » ۰1مستقیم به حقوق مندرج مادۀ 
فغانستان طرح ريزی گرديده که در احمله اي، علیه هخودی اياالت متحدفرمان دفاع »مثابۀ از جانب شورای امنیت ب

 «.، حاصل نمود«وعیتمشر»ها، نگاه حقوق بین الدول يا حقوق ملتبی گرديد و بر بنای اين اصول، ازارزيا، «بود
 

قرارداد »، با استفاده از «م1۱۲۱اپريل  2۲»يا  «کودتای هفت ثور»اگر به گذشته مراجعه نمائیم، زمانی، رهبران 
اردوی »، پای قوای «منشور ملل متحد» ۰1مادۀ و همچنان، با استفاده از همین « دولتین»، بین «جانبه های دو
وغیره و « دفاع دسته جمعی»و يا حق « کمک انترناسیونالیستی»نام   را به سرزمین افغان ها، در تحت« شوروی

جانب »خود، می دانست و « حاکمیت دولتی»را علیه « جنگ اعالم ناشده»يکطرف، ادعای تداوم . غیره کشانیدند
 می نگريست، خود را« متجاوزين و اشغالگر»، بعنوان «قوای شوروی»که به حضور قوای خارجی، يعنی « ديگر
در وقفۀ چیزی کم از ده سال، به آن . ديگر، جهان دانست« قدرت های»از جانب « حمايت»ق دريافت کمک ومستح

ريب خورده باشیم و قبول کنیم، اين و آن گروپ ف« تبلیغاتی»عوامفريبانۀ « جمالت»قبل از اينکه به  .اشغال، خاتمه داده شد

استقالل »يافته و يا اينکه، « لقمۀ چرب»، در افغانستان «متحدۀ امريکااياالت »که گويا، اين کشور ها، منجملۀ قدرت بزرگ 
ن، چه آ« تأريخی»از مردم ما و دستاورد های « جمالت»اين  ، بايد عمیق تر بینديشیم که.«تیش نیسب یموکراسی دروغيو د

با در  اما. «شیرين دارد بِرحقیقت تلخ است، ولی »: ضرب المثلی داريم که می گويند. د دادخواه« آب»قیمت هائی را به 
در حال حاضر که گفته . گرفته شودکارحجم حقايق هم، بايد از احتیاط الزم و صرفه جوئی مصرف »نظرداشت شرايط، در 

بود، تا يک  دقادر خواهکرده اند، کدام توان فکری انسانی ، ثبت نام در افغانستان «حزب سیاسی»بیش از يکصد،  :می شود
. طرح ريزی بتواند« موکراسیيد»، مبتنی بر اصول «حکومت»غیر از شیوۀ ه ی اين جامعه، بای را برسالم سیاس« مشی»

 .جای شک نیست که آغاز هر راه نو دشوار است
 

 پايان
 


