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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalatئ  له 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

            
 2۶/۴۰/2۴1۲                  عبدالحکیم سامع

 قدرت اشغالی  کدام است؟

خواستم، تا بعضی مفاهیم و وقايع را، با همه  1۱/۴۰/2۴1۲، بتاريخ «است؟ اشغال افغانستان آيا» :با طرح عنوان

طوريکه در يک نوشتۀ . بودن احتمالی موضوع نزد بعضی ها، بنويسم« حساس»مشکالت و محدوديت ها، و با وجود 

، «پورتال افغان جرمن آنالين»قبلی هم، تذکر داده شده است، در فکر آن نبوده ام که ممکن، دوستان محترم رهبری 

البته با اين اقدام ايشان مخالفت ننموده، برخالف، در تزئید معلومات . ، بگذارند«دريچۀ نظر سنجی»ر اين مطلب را د

نه تنها درين مورد، بلکه بصورت عموم، به نظر هر انسان احترام می گذارم و نظر . تالش انسانی صورت گرفته است

 .م داشتخود را هم، تا سرحد نهائی توان انسانی، و درک موضوع ارائه خواه

در موضوعات تحت بحث، زمانی نتايج سودمند و آموزندۀ بهتر بدست خواهد آمد، که بحث کنندگان و تحلیلگران، خود 

در عین حال، محتوای يک اظهار نظر زمانی، دارای وضاحت و صراحت بوده . را مقید و منحصر به موضوع بدانند

انتقال دهندۀ قیمت موضوع بوده می تواند، درست استعمال  های علمی، که« ترمینولوژی»می تواند، که اصطالحات و 

، که در قرن گذشته، «پولیمیک»يا « جدال علمی»، مباحثات با شیوه های «جهان امروز»از جانب ديگر، در . گردد

 ادامه داشته است، نا« جهان دو قطبی»تیره تر بوده است، و در زير سايۀ « آيديالوژيک»دارای رنگ ها و تضاد های 

بعضًا بحث موضوع را به جهاتی می کشانند، که شباهت با شیوۀ مناقشۀ بین . مطلوب و نا خوش آيند، پذيرفته شده است

ديگر آن که جواب نداشته است، . «درخت های سر کوه را کی شانده؟»اشد، که يکی پرسید، بدو همسايه می داشته 

خی ديگری از دوران نو جوانی در مکتب، وقتی اولین و يا شو« چرا به زن خود بوت نمی خريد؟»:بجواب می گويد

چه می « انگلیسی»را به زبان « گوساله»ديم، کسی را پرسیدند، که یرا می شن« انگلیسی»درس های زبان خارجی 

زبان انگلیسی در  »: معرفی نشود، می گويد« نافهم»گويند، جانب مقابل که خود نمی دانسته، با ترس از اينکه مبادا 

 .«دهندمی « کاو»د، می گذارند که کالن شود، بعد به او نام نندار نام گوسالهبرای 

ثابت و »، که ممکن ايشان جز تصور مگرفت« الهام»وقتی نوشته ها ی بعضی از هموطنان  را مرور نمودم، چنین 

از جانب ديگر عالوه  .اين هم مصیبت آور شده می تواند. خود، ديگر تحمل نظرات ديگران  را نداشته باشند« بالتغییر

داشته، در شکل و هدف « نظامی –سیاسی »، که مفهوم «قدرت اشغالی»ازينکه ممکن، در مورد تعريف اصطالح 

. معمول حقوق بین الدول، با تفکیک در نظر گرفته شود« نورم های»آن، حضور نظامی با اهداف آن، بايد مطابق 

قوای »و بدست گرفتن قسمت های عمدۀ « یت ملی و تمامیت ارضیسلب حاکم»به ارتباط « اشغال»وقتی اگر، مفهوم 

در  ،اعالن گردد« قدرت اشغالی»، بايد از جانب «وضعیت»يک دولت را معنی می دهد، که چنین يک « اجرائیوی

 .موجود نیست« سند»مورد افغانستان، تا اکنون، چنین 

چه فهمیده ام، مطابقت اين « قدرت اشغالی»تحت مفهوم برای اينکه به خوانندگان محترم واضح گفته شود که اين جانب 

قدرت اشغالی به دولتی گفته می شود، که يک »: مفهوم را با تعريف ذيل، حضور خوانندگان محترم پیشکش می نمايم

دتا ادارۀ نظامی را در دست می قدرت اشغالی قاع. د حفظ می نمايددولت ديگر و يا يک قسمتی از آنرا تحت اشغال خو

رد، در اغلب اوقات حق و صالحیت قانونی اشغال را در قسمت های وسیع  بخش اجرائیوی در ساحات تحت اشغال، گی

قدرت »حاکمیت ای که از جانب يک .  بدست گرفته، بدينترتیب حاکمیت کشور مورد نظر را شديدًا محدود می سازد

 (کیپیدياوي)  «.ياد می گردد گررژيم اشغال م، عملی می گردد، بنا«اشغالگر

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ah_qudrat_eshghahli_kudam_ast.pdf
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در نوشتۀ های ديگر، حاالتی از گذشته درجهان، بخصوص دوران استعمار و يا در ختم جنگ های اول و دوم جهانی 

« ظاهر»مؤقت عملی گرديده است، که ممکن به « اشغال های»در مقاطع مختلف، چنین . در اروپا تذکر رفته است

حاالت متذکره از همديگر، کاماًل متفاوت بوده، بعدًا در مورد . مشابه در افغانستان، هم تعبیر شده باشد یطرزالعمل ها

 .اظهارنظر صورت خواهد گرفت

اغلبًا، « اضافه»، بدون «اطريش»و « آلمان»را در گذشتۀ « قدرت های اشغالی»، مفهوم «ويکیپیديا»در همین منبع 

اشغال « رايش آلمان را »، «جهانیدوم »را در نظر می گرفته اند، که بعد از جنگ « متحدين»قدرت های اشغالی 

براه افتاد   ،«نازی های آلمان»، يعنی «جانب يک دولت »از « جنگ دوم جهانی»نبايد از نظر دور داشت، که . نمودند

، ياد شده اند، «پیروز»يا « قدرت های برنده»اين مجموعۀ قدرت ها، که بحیث . و کشور های ديگر را درگیر ساخت

، نخست دو دولت، با سیاستهای مختلف تأسیس « اشغالی»باحفظ ادارۀ « مدتی»خاتمه داده، « نازی ها« »حاکمیت»به 

چوکات پیمانهای نظامی سپری گرديد، حاکمیت دولتی و تمامیت ارضی، گرديد، که در نتیجه،  حیات دولتی آنها در 

«  سیستم سیاسی جديد»، بعنوان مثال در غرب، «نازی»یستم احیاء و جای س«  بین الدول»انین بتدريج، بر طبق قو

ه تشکیل واحد آلمان دوبار حال دولت .، پايگذاری گرديد«پارلمانی»، يا نظام اتحادی «ديموکراسی»بر اساس اصول 

برتانیۀ »: ياد می گرديد، که عبارت بوده اند  از« قدرت های چهار گانه» ،«اشغالگران» در آغاز مجموع. گرديد

همچنان تذکر می دهد، که در  منبع مؤخذ ۀنويسند .«اتحاد شوروی»و « اياالت متحدۀ امريکا»، «فرانسه»، «کبیر

قدرت  »بدون کلمات و معانی اضافی، به « قدرت اشغالی» م، مفهوم1۱۲۱متباقی کشور های اروپائی بعد از سال 

منجمله اکثرًا، بعنوان قدرت يک . مورد استعمال داشته است« جنگ دوم جهانی»در جريان « آلمان« رايش»اشغالگر 

داشته عالوه از آلمان و اروپا، چنین مفهوم در نقاط ديگر متشنج دنیا، نیز موارد استعمال  .ی شودرژيم ملکی نیز ياد م

، مکلفیت های خاصی در «اسرائیل»قدرت های اشغالی، نظیر « میثاق ژينیو»در منبع میخوانیم، بر اساس . است

 .برابر مردم در مناطق اشغالی، بدوش دارد

نام می برد، موضوعاتی را که « اشغال»کشور بنظر ايشان در «  ۰۴»يکی از نويسندگان محترم درحالیکه از سهم 

هدف از طرح اين سؤال اين . اصاًل به محتوای اصلی، توجه ننموده انداما می تواند، تحت عنوان ديگری مطرح سازد، 

ی که کسان.  ورت گیردنبوده است، که جانبداری و يا مخالفت، با يکی و يا همۀ اين کشور ها، تحت اين عنوان ص

 «استعماری»، با شیوۀ «اشغال افغانستان»را که متأسفانه، از افغانستان آغاز يافته است، با « علیه تروريزم جنگ»

از جانب، « مکلفیت»و « صالحیت ها»کدام ها اند؟ وهمچنان کدام « قوای اشغالی»می بینند، پس بگويند که اين 

؟ اگر قلمرو افغانستان در اشغال قانونی رنقاط جهان داده شده استمجامع بین المللی بطور رسمی برای آنها، مانند ديگ

اگر  وضع نموده اند؟« مقررات»آنها، چه « ملکیت»آنهاست، پس اشغالگران برای جهانیان در بارۀ حفظ 

م خارج می شوند؟ تحت چه شرايط آمدند وچرا آمدند وحال، تحت 2۴1۰آمده بودند، پس چرا « تسخیر و اشغال»برای

، بايد «استقالل ندارد»و يا «اشغال است»که مدعی اند که افغانستان یانسک ايط و با چه دست آورد می روند؟چه شر

و يا مصروف فعالیت های مخفی و علنی کودتائی  دشمن می ريزند،« آب به آسیاب»گاهانه و يا نا آگاهانه، بدانند که آ

دوخته « انترنت»مشابه، تونس، لیبیا و يا مصر و غیره، با استفاده از « قیام های»خزندۀ اند، که ممکن چشم امید، به 

مانند سال  ،«جنگ ۀجبه»م، مردم افغانستان، به 2۴1۰که پس از خروج قوای خارجی در سال  مطمئن باشند . باشند

سنگینی خواهد  ، تا مدتی همبر دوش آنها« جنگ داخلی»، بلکه وظیفۀ به قبر سپردن د بودنخواهنیازمند ن م1۱1۱

 .داشت

 

 پايان


