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  م٢٠٠٧ سپتامبر ٢۵، فرانسه              عثمان روستار تره کی دوکتور م،
  

                                                   

  - مبانی حقوقی جنگ در افغانستان
  مقاومت  يا بغاوت ؟

    
 جايی بيانيه اين نوشته جا به. نفرانس صلح افغانستان داير گرديدکا م  در شهر فرانکفورت ٢٠٠٧ اکتوبر ٧ در  

است که طی آن به سوال بزرگ و حياتی مشروعيت جنگ در افغانستان در » لفظ قلم « شفاهی نويسنده در قالب 
  .روشنايی قوانين بين المللی پاسخ ارائه شده است 

  .  متن بشتوی مضمون قبآل از نظر خوانندگان گذشته است 
    
  .از نظر حقوقی چندان قابل توجيه معلوم نميشداز همان آغاز کار تان حمله ائتالف بين المللی ضد تروريزم به افغانس  

وضع را برای دادن مبنای حقوقی به پروگرام جنگ ضد تروريزم در معرکه ) م ، م  ( موسسه ملل متحدمداخله 
 در مواردی تحت تآثيرقدرت های حاکم در عرصه سياست جهانی ، خارج نورم های حقوق م ، م: پيچيده تر ساخت

  .بين المللی فيصله صادر کرد 
با موازين حقوق در افغانستان  برخورد جنگی خود را  الاقل به مرور زمانتوقع ميرفت که ائتالف نظامی بين المللی

ائتالف از موضع باطل با بمباردمان های پئ در پی هوايی و فير های زمينی موجب :چنين نشد. بين المللی تطابق بدهد
  . گناه شد قتل هزاران افغان بي

انگيزه نوشتن مضمون رويدست که دران صرفآ از اصول دفاع شده است ، شنيدن اخبار روزمره استخوان سوز 
  . خارجی است  مهاجمکشتار افغان ها توسط قوت های

 در موضع دفاع از حق به مشکل ميتوان بيش ازين نظاره گر بی تفاوت کشتار غير قابل توجيه افغانانی شد که  
  . ملی قرار دارندحاکميت 

 دادن حق به جايگاه اصلی و  قرار و ، دفاع از اصولاثبات مظلوميت مردم افغانستانقصد اصلی تحرير اين نامه 
  .طبعی آنست 

  
  :مقدمه 

  . قرن ها جنگ يگانه وسيله حل منازعات بين المللی شناخته ميشد  
حقوق بين المللی ضعيف تر ازان بود . زود شد  پس از جنگ عمومی اول به کميت و شدت برخورد های مسلحانه اف

  . که بتواند جنگ ها را مهار کند
ساختار قانونی  برای جلوگيری از اعمال قوه برای حل منازعات بين المللی يک )١٩١٩(   با ايجاد جامعه ملل 

  .دريافت شد
مثابه وسيله حل  ز جنگ را بهاستفاده ابا برداشتن گام بلند به جلو ،  ) ١٩٢٨ اگست٢۶( » بريان کلوگ«   پکت 

  . منع کرد که قبآل در عرف حقوقی وجود داشت ،» دفاع مشروع  حق«ن المللی با پذيرفتن استثنای يمنازعات ب
 از حق دادن جواب فوری و فی المجلس« :  دفاع مشروع را چنين تعريف کرد حق ، دايره المعارف١٩٣٢در ( 

   ).» بکشور متعرضجانب کشور معروض به حمله 
کليه برخورد  و)  منشور۴ و ٢ماده (  با ايجاد م ، م اتکآ به جنگ در حل اختالفات بين المللی منع شد ١٩۴۵  در 

 منشور از طرق مسالمت ٧اين اصل که کليه منازعات بايد به مبنای احکام فصل . های مسلح غير قانونی اعالم گرديد
  . آميز حل گردد، پذيرفته شد 

، استثنای ديگری را عالوه کرد که طبق آن » حق دفاع مشروع « به استثنای قبلی  ) ۵١اده م(  منشور ٧  فصل 
  .اين استثنآ ظهور تهديد به امنيت و صلح بين المللی تلقی گرديد . جنگ مجاز شناخته شد

  .  کردندآکامريکا و م ، م در تهاجم به افغانستان به هردو استثنايی که نام برده شد به مثابه استناد حقوقی ات
دفاع مشروع  حق غير قابل انکار«  ) ١٣٧٣ و ١٣۶٨نمبر  ( ٢٠٠١ سپتامبر ٢٨ و ١٢  شورای امنيت در مصوبات 

بدون مرز ، روپوش قانونی  عدالت برای امريکا شناخت ، و به عمليات نظامی» انفرادی يا جمعی را مطابق منشور 
  . داد

، عمليات دفاع در مرکز تجارتی و وزارت ٢٠٠١ سپتامبر ١١رستی  امريکا به جواب عمل ترو٢٠٠١ اکتوبر ٧  در 
  .را عليه افغانستان ، سازمان داد » عدالت بدون مرز « نظامی 

حقوق بين  اين عمليات در چوکات اصل دفاع مشروع ، چنان معلوم ميشود که موازين  علی الرغم ظاهر اصولی 
  . مال شده است المللی و اصوليت حاکم بر مناسبات بين المللی پا
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  : اول ـ تفسير افراطی از حق دفاع مشروع 
چيزی است که  اين . در فيصله شورای امنيت از حق دفاع مشروع تفسير عجوالنه و افراطی صورت گرفته است   

  . مبانی حقوقی جامعه بين المللی را زير سوال ميبرد
 آنهم از جانب يک agressionض رفآ در برابر تعر حق دفاع مشروع ص وحقوق بين المللی تعاملی حقوق  از نظر
  .  مطرح ميشود دولت

  عمومی  حمله انتحاری ترورستی عليه مرکز تجارتی نويارک را آنطوريکه اسامبله ميتوان  سوال مهم اينست که آيا
  يک تعرض شناخت ؟  به عنوان ) ١٩٧۴ دسامبر ١۴ مورخ ٣٣۴۴مصوبه (، م به آن برخورد کرده است م
ئتالف نظامی امريکا ـ انگليس که عليه حکومت طالبان دست به تهاجم زدند ، حمله ترورستی به مرکز تجارتی   ا

  .نويارک را به بن الدن و القاعده نسبت داده اند نه به حکومت طالبان يا دولت افغانستان
 اين مطلب پافشاری صورت ، بهريکا قبل از حادثه نويارک پخش شددر اطالعاتيکه از طرف ادارات استخباراتی ام

حکومت طالبان به امريکا امر  بنآ حمله . گرفته بود که القاعده در افغانستان فعال مايشآ است و مستقل عمل مينمايد
  . منتفی است

  . اند همانا پناه دادن به القاعده و کمپ های تمرينات آنست م  از نظر م ، م آنچه به حساب مسئوليت طالبان باقی 
دال به ١٩٩٩ اکتوبر١۵ مورخ ١٢۶٧نمبر (  قبل از حادثه نويارک با عدم اعتنآ به فيصله شورای امنيت   طالبان

 بر ضد ١٩٩٨انفجارات اگست  به دليل اتهام در دست داشتن در ( » بيک مرجع با صالحيت « تسليم دهی بن الدن 
 منشور اتکآ ٧ورای امنيت به احکام فصل ش فيصله. مقصر قلمداد شدند ) سفارت های امريکا در کينيا و تانزانيا 

بنآ عدم التفات طالبان به تسليم دهی . های مسلح تروريست باشد ميکند که طبق آن دول عضو م ، م نبايد ميزبان گروه 
  . بن الدن و همراهان زمينه تهاجم امريکا و انگلستان را به افغانستان با تمسک به اصل حق دفاع مشروع فراهم آورد

سازمان  يکدر اينکه صرفآ کمک به جا به جايی تاسيسات  ) ٢٠٠١ اکتوبر ٧(  م ، م و جورج بوش   موقف
ترورستی در قلمرو يک دولت ، دولت متذکره را شريک حمله تروريست ميسازد ، مظهر دادن توسعه خطرناک به 

 کشوريکه خود را معروض به ساحه مداخله به اين معنی که . مفهوم حق دفاع مشروع به خرچ حقوق بين المللی است
به تعبير .  های ترورستی ، در سراسر کره زمين انکشاف پيدا ميکندباندحمله ميداند به گمان بعضآ ناوارد موجوديت 

.  و انگيزه اشتعال جنگ های وقايوی قرار ميگيردديگر توسل به حق دفاع مشروع به شيوه پيشگيرانه مطرح ميشود
امريکا پس از .  به جلو برده ميشود  در سرزمين های اعرابطرف از سوی اسرائيلاين شيوه از سال ها به اين 

  .حادثه نويارک به آن ُبعد جهانی داد
دفاعی به  چه جنگ وقايوی حق را از حالت . اصل حق دفاع مشروع بصورت قطع با جنگ وقايوی جور نميآيد 

  . حالت تعرضی منحرف ميسازد
اين مداخله حق را از .  در افغانستان را در محدوده حق دفاع مشروع ارزيابی کرد  به مشکل ميتوان مداخله امريکا

بدون احترام به قوانين بين المللی  محتوای اصولی اش بيرون کرد و راه را برای حل منازعات به شيوه پخپل سر يعنی
  .  مساعد ساخت

  
  :ئتالف ضد تروريزم دوم ـ موارد اعتراض بر موقف اسامبله عمومی و ا

  :   چار مورد اعتراض در تعبير اسامبله عمومی و امريکا و انگليس از شيوه درک مفهوم تعرض مطرح ميشود 
 که القاعده را پناه   ـ اگر بپزيريم که طالبان دارای ساختار قوی حکومتی نبودند ، بايد قبول کنيم که اين طالبان نبودند ١

  .گاه فعاليت های ترورستی خود تبديل کردبلکه القاعده خود افغانستان را به پاي. دادند
 ـ مصوبه اسامبله عمومی مفهوم دقيق تعرض را که طبق تعامل حقوق حمله يک دولت بر دولت ديگر است ، در ٢

  . نظر نميگيرد 
   . را در زمينه از نظر مياندازد Jurisprudence  ـ مصو به موصوف رويه قضائی٣

  :  يک طرف قضيه است، ازين قرار است   داستان رويه قضايی که دران امريکا
  . که تحت حمايت امريکا بود ، حکومت ميکرد» سموزا«  در نيکاراگوآ ١٩٧٩ تا ١٩٧٨  از 
. گرد آمد و بکمک کيوبا و شوروی حکومت سموزا را سقوط داد » ساندنيست «  اپوزيسيون در جبهه ١٩٧٨  در 

  .حکومت ساندنيست قيام کرد بکمک مالی و نظامی امريکا عليه » کانترا«  در جبهه ،اين بار گروه های ضد انقالبی
عارض شد و امريکا را متهم به تعرض باالی ) د ، ع ، ب (   حکومت ساندنيست به ديوان عدالت بين المللی 

  . نيکاراگوا نمود
به معنی تعرض   خود کمک تسليحاتی و لوژستيک امريکا به شبه نظاميان ياغی را ١٩٨۶ جون ٢٧  ديوان در حکم 

  . به تعبير ديگر از دادن بسط و توسعه به مفهوم تعرض خود داری کرد . نپذيرفت
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بن الدن و حواريون  که مبتنی به رويه قضايی کمک سياسی و لوژستيک طالبان به  ازانچه گفتيم چنين استنباط ميشود 
  .نميتواند تهداب برای توجيه تعرض حکومت طالبان به امريکا باشد 

مسئوليت تثبيت   اليحه يی را تدوين کرد که طی آن محک های ٢٠٠١ در اگست  م ، مکمسيون حقوق بين المللی ـ ۴
  . دولت ها در قبال اعمال بيرونی شان تعريف گرديد

» کنترول«   طبق اليحه متذکره برای تعيين مسئوليت يک دولت در رابطه به فعاليت يک گروه ، بايد دولت توانمندی
کند که به حمله و تعرض » رهبری « و آن تحرکات گروه را  ) ٨ماده (  گروه مذکور را داشته »م حک« صدورو

  . باالی کشور ديگری می انجامد 
  سه عنصر سازنده مسئوليت دولت يعنی صدور دستور ، کنترول و رهبری  ، در رابطه طالبان و القاعده مطرح 

 بود که گاهگاهی بر مسند برعکس اين القاعده. ند باالی القاعده نداشتطالبان هيچگونه اتوريته اخالقی و سياسی. نيست
  .  باالی طالبان قرار ميگرفتصدور امر و نهی

و ازجانب  ت  ضعف حکومت طالبان از نظر سياسی ناشی ازين بود که از يک سو شناسايی بين المللی نداش
و حقوقی مکمل تشکيالت    موسسات سياسی ذشته ازين گ. حالت جنگ با مخالفين قرار داشت درمليشيای طالبديگر
  .بنآ حکومت به مفهوم واقعی آن وجود نداشت .  در بطن نظام حکومتی طالبان تعبيه نشده بوددولتی

قرار بگيرد و   ، در عقب يک گروه مسلح شتازين رو نميتوان مدعی شد که حکومتی که به مفهوم حقوقی وجود ندا
   . قياس شودمسئول تعرض باالی دولت ديگری

  
  :سوم ـ شرايط استفاده اصولی از حق دفاع مشروع 

  :از جمله . استفاده از حق دفاع مشروع مستلزم فراهم شدن شرايط معينی است  
بلکه . اين اصل در منشور ملل متحد درج نيست.  ـ خسارات ضد حمله بايد از خسارات ناشی از حمله تجاوز نکند١

  . مشروع شده استاز حقوق تعاملی شامل حق دفاع
مرتبه بيشتر از خسارات  ١٠)  هزار کشته ٣٠بيش از (   خسارات ضد حمله ائتالف ضد تروريست در افغانستان 

  . برآورد شده است)  هزار تن ٣( حمله ترورستی به نويارک 
 تا زمان تصميم شورای  » محتاطانه موقتی « ـ دولت مستحق  ضد حمله در ارائه جواب بايد صرفآ به اتخاذ تدابير٢

که  به شورای امنيت اين حق را قايل ميشود  بعدآ منشور درج است ،۵١اين تجويز که در ماده . امنيت دست بزند
   :اقدامات الزم را رويدست بگيرد برای تآمين صلح و امنيت بين المللی بعوض کشور معروض به تعرض

با . تعيين مينمايد رفته و دفاع مشروع قابل توجيه است و يا خير  شورای امنيت واقعيت اين را که آيا حمله صورت گ
متصدی حق ضد حمله در تعيين  مداخله شورای امنيت تحرکات جنگی ضد حمله متوقف ميشود ، صالحيت دولت

  . حمله از ميان ميرود  ق ضدمتعرض ، شيوه مقابله با وی و اهداف قابل وصول از طري
آمادگی خود را برای مقابله با حمالت ترورستی و مبارزه با تروريزم در کليه  ١٣۶٨  شورای امنيت در فيصله 

 تجويز آغاز جنگ را ،امنيت پس از اصرار زياد اعضای شورایامريکا  . اشکال آن طبق منشور م ، م اعالم نمود
 امنيت در عمليات  و هيچگاهی حاضر به قبول مداخله و کنترول شورایاما بعدآ يکه تاز ميدان جنگ شد. بدست آورد 

  .نظامی ضد تروريزم نگرديد 
مشوق ) اين ديوان جنايات جنگی را رسيدگی مينمايد ( در ديوان جزای بين المللی  عدم عضويت امريکا  شايد 

  .آنکشوردر پيشبرد منفردانه اهداف جنگی و زياده روی ها در عمليات نظامی شده باشد 
  .اک کشور ديگر و يا سقوط نظام سياسی آن نباشد ـ قصد ضد حمله بايد انضمام بخشی از خ٣

  .  در مورد افغانستان بخش اخير اصل متذکره نيز مراعات نشد
در اسقاط حکومت  امريکا از طريق صدور اعالميه های دنباله دار حکومتی نيت خود را   قبل از حمله بر افغانستان 

  :از جمله . طالبان آشکار ساخت
  . جورج بوش در مورد تخريب زير بناهای حاکميت طالبان ٢٠٠١ اکتوبر ٢٠  ـ اعالميه 
  . اکتوبردر رابطه به جلوگيری از حادثه مشابه نويارک١٣  ـ اعالميه 
  .  اکتوبر در موضوع برچيدن حکومت طالبان١٢  ـ خطابه 
  .در موضوع استقرار حکومت جديد» کولن پاول «  اکتوبر ٢١  ـ خطابه 

 به همين . باشد » مُوثريت «دارایشروع وجهه اصولی دريافت نمايد، بايد ضد حمله  ـ برای اينکه حق دفاع م۴
  .در طويل المدت برکنار باشد»  انتقام جويی اقتضائی « جنبه عملی بگيرد و از گرايش » سرعت « منظور بايد به

  .ه طالبان بودآگنده از روحيه انتقام جويی نسبت ب ) ٢٠٠١ اکتوبر ٧(   بيانيه خطاب به ملت جورج بوش
، اعتبار اصل دفاع مشروع را از سطح يک وسيله اصولی ارائه يت با قرار گرفتن در موضع امريکاامن  شورای 

  .ين آوردئجواب به تعرض به افزار کينه و انتقام پا
 جا :در وضع بغرنج مناسبات بين المللی موجود ، چندان عملی به نظر نميرسد» سريع بودن ضد حمله «   اما شرط 

  .به جايی قشون و سازماندهی يک ستراتژی نظامی ايجاب وقت زيادی را مينمايد
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   .دست به مداخله در افغانستان بزند اکتوبر ٧امريکا نميتوانست قبل از 
    

  :چارم ـ نقص حاکميت ملی 
  در ) ٢٠٠١ نوامبر ١٩ ـ ١٨(  شورای امنيت ١٣٨۶  در آستانه حمله امريکا به افغانستان ، مصوبه 

و استعمال قوه را عليه آن مجاز شمرد ، روی حاليکه تروريزم را خطری برای صلح و امنيت جهانی تلقی کرد 
  .احترام حق حاکميت ملی، استقالل و تماميت ارضی افغانستان تآکيد نمود

ازه دخول در   قابل توجه است که م ، م با در نظر گرفتن رعايت استقالل و حق حاکميت ملی دولت ها ، به امريکا اج
  .  برای از ميان برداشتن يک حکومت را نداد »جبهه گيری در جنگ داخلی « ديگر و يا » دولت «  جنگ عليه 

 روی اين مطلب تآکيد کرد که امريکا نبايد از بحران موجود برای سقوط منشی عمومی وقت م ، م » کوفی عنان  « 
  .مانع ايجاد نموده اند، سؤاستفاده کند در افغانستان) پايپ الين ( حکومت طالبان که در تطبيق پروژه اقتصادی امريکا 

 سپتامبر کوفی عنان ضمن ارائه راپور ساليانه به اسامبله عمومی گفت  که خسارات وارده به امريکا از ٢۴  در 
  . نميبخشد  اجرای هر عملی را به بهانه مبارزه ضد تروريزم به آنکشورطريق حادثه نويارک ، حق 

قلع و قمع  ر جلسه ساليانه اسامبله عمومی همه نمايندگان متفق بودند که مقابله ضد تروريزم نبايد دست آويز  د
  :مبارزات آزادی خواهی و حق اليزال تعيين سرنوشت مردم را بدسترس امريکا بگذارد

يا بن الدن ف قصور طالبان مردم افغانستان نبايد بهای گزا« : اظهار کرد که ) بريان کوون (   وزير خارجه ايرلند 
  .»را به پردازد 
مبارزه ضد تروريزم ميبايد در چوکات احترام مطلق به موازين حقوق « : گفت ) ديترکستروپ (   سفير آلمان 

  . » سازماندهی شود 
    : م ، م گفت   سپتامبر طی کانفرانس مشترک با سر منشی عمومی١٩در ) شيراک (   رئيس جمهور وقت فرانسه 

که شواهد کافی حمايت از جواب ضد حمله امريکا بايد شامل حال تروريست های شناخته شده و يا کشور هائی باشد «
  .» تروريست های شناخته شده در مورد شان جمع آوری شده باشد 

 امريکايی در خبرنگار» ديان سوير «   منشی عمومی م ، م در يک پروگرام تلويزيونی  ای، بی ، سی  به جواب 
اينکه هرگاه امريکا سقوط حکومت طالبان را وسيله کشانيدن تروريست ها به پای محاکمه تلقی کند ، مصوبه اسامبله 

  عمومی  سرنگونی حکومت افغانستان را احتوآ خواهد کرد يا نه ؟
لبان به آن طا هرگاه . مصوبه قبلی طالبان را به سپردن بن الدن ملزم ساخته است:  وی افزود .جواب نه ارائه کرد

  .افغانستان است تغيير نظام فقط بسته به اراده مردم . تمکين نکنند ، معروض به تعزيرات خواهند شد
احتمالی به  باری به عنوان عکس العمل در برابر اعتراضات گسرده جهانی در رابطه به حمله» کولن پاول   « 

  .تنهائی عمل خواهد کرد  باريکه صواب بداند ، بهامريکا برای دفاع منافع خود هر : افغانستان به صراحت گفت 
  .امريکا زير بار توصيه های م ، م و مالحظه رعايت حقوق بين المللی و احترام به حق حاکميت ملی  افغانستان نرفت

 ه افغانستان م ، م را مطلع حمله نظامی خود ب اکتوبر امريکا و انگلستان از٧  علی الرغم آنهمه مخالفت ها در 
  . ختندسا

  .  با حمله متحدين غربی به افغانستان  واضحآ حاکميت دولت ، مافوق حقوق بين المللی قرار گرفت
  امريکا به استناد حقوق بين المللی اين حق را داشت، که به هدف تعقيب بن الدن به مثابه شخص مظنون به افغانستان 

بردن حکومت برحال و تعويض آن    بين المللی از مياناما از نظر قوانين. لشکر بکشد و با حکومت طالبان بجنگد 
  . به يک حکومت دلخواه مهاجم ، اقدام فاقد مشروعيت است 

که طی آن    با نقص حاکميت ملی ، افغانستان به ميدان تاخت و تاز قوای ائتالف نظامی بين المللی تبديل گرديد
  : مهاجم کشور های. بسياری از اصول حقوق داخلی و خارجی پامال شد

آلمان بار اول  مثآل طيارات اکتشافی تورنادوی (   ــ افغانستان را به البراتوار آزمايش جديد ترين سالح تبديل کردند 
  ) . مورد آزمايش قرار گرفت 

  .انتقال دادندبيرون کشور زندان های  به  راافغان ها. کردند  ــ زندان ها در داخل کشور ايجاد 
   .ای هوايی و عمليات زمينی هزاران افغان را سر به نيست کردند   ــ با بمباردمان ه

  
  نتيجه

 ات دولت ها را استعمال قوه تنظيمبه تعبير کالسيک خود که دران مناسبچنين به نظر ميرسد که حقوق بين المللی   ــ  
ت منافع حياتی دولت ، مشروع و حماي دفاع با دست آويز قرار دادن اصل اعمال زور: ميکرد ، رجعت داده شده است 

  .سايه سنگين بر مناسبات بين المللی انداخته است
اين زياده روی .  حقوق بين المللی معروض به بحران ناشی از زياده روی در استفاده از حق حاکميت دولتی شده است

  .در مورد افغانستان استفاده افراطی از حق حاکميت دولتی توسط امريکا است
در بخش عمده بيرون الزامات حقوقی موسسات » عدالت بدون مرز « نام نهاد پياده نمودن پروگرام   ــ امريکا برای 

  .بين المللی از جمله م ، م عمل نمود 
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صدور امر و  ( »صالحيت«و )  به خصوص شورای امنيت  (  »ساختاری «  ــ  نا رسايی های م ، م  در بخش
 بين المللی در  ائتالف:رصه مناسبات بين المللی فراهم آورده استبه نوبه خود زمينه پخپل سری را در ع) نهی 

زندانيان سياسی و قوانين حقوق در رابطه به  افغانستان بدون اعتنآ به م ، م به مثابه پاسبان حقوق بشر، از موازين اين
  .جنگ تخلفات بی شماری نموده است 

که طی آن  ان بسيار ضعيف و عمليات نظامی شان   ــ مشروعيت حضور ائتالف نظامی بين المللی در افغانست
  .  ، غير قابل توجيه است  ، از نظر حقوقیهزاران افغان کشته شده است

ازان قوت  ، سياسی ايکه توسط قوای خارجی با سقوط قهری حکومت برحال طالبان شکل گرفته است  ــ نظام 
 . با مقاومت تلقی شودحقوقی و مشروعيت برخوردار نيست که حفظ آن پيش شرط مذاکره

بمباردمان ها و  ــ غير اصولی بودن حضور قوای خارجی بصورت اتوماتيک برخی اعمال ويرانگر شان از جمله   
         .پروگرام رويدست سم پاشی مزارع ترياک را غير قابل توجيه ميسازد 

پيام آور  ه است ، به مشکل ميتواند  ــ ائتالف نظامی بين المللی که در تهاجم به افغانستان از اصول تخلف کرد
  .  باشد در کشور  وصلححاکميت قانون

  . حاکميت ملی است مقاومت برای احيای حق ، ن طالبان قرار دارندآ  ــ مقابله موجود با قوای خارجی که در هسته 
 با داشتن  شده است گرايش های افراطی آلوده جذبات و که با انبوهی از  ــ روستار تره کی در دفاع ازين مقاومت

    . در موضع برحق قرار دارد ،» جذبات « از » اصول « اميد قوی انفصال 
  

  »پايان « 
        

                                                                          
   : مآخذ 
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