
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 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

  
 

 11/50/3513          ولی احمد نوری

 يک نی وصد آسان« اشغال»
 

دريافت های  به ديدگاه ها وزدن صدمه  بعمل می آورد،به ذهنیت عمومی  عوامزدگی و که افراطیتی يکی از جفا هاي
 .مردم است مورد قبول عام  و بینانهواقع

صدمۀ  گی،اصل، مشبوع از افراطیت و عوامزد خود ساخته، فاقد قاعده و ،استنباطاتمعتاد گردانیدن ذهنیت عمومی به 
 .نخواهد شد بیرون ديگر به سهولت يق شد،رزتذهن مخاطبان  دروقتی فاحشی است که 

مردم رون متمادی تمام مدنیت های جوامع انسانی است نزد اين جريان تمام اصول مشروع و مثبت را که محصول زحمات ق
استنباطات سطحی، شتابزده، افراطی،  فتنپذيرنزد مردم  اين اصول ساختن بی اعتبار  .سازد بی اعتبار می باطل و عوام
   .کند فراهم میرا ساده و  يزه و سیاسیوژايديول

آن جوی که  شوند و اطالعات محروم می معلومات و رويداد ها و به اين ترتیب مخاطبان از دسترسی به حقیقت وقايع و
کار در حق مردم ظلم اين  وسازد،  چیره می تفکر مردم،در را  بی نظمی و آشوب طلبیيعنی افراطیت خواهان آن است 

 .ستجفاصريح و 
  که افغانستان اشغال است یا نه؟گردیم به بخش دیگر اصل موضوع  اما برمی
  ؟چیست« اشغال»آزاد نیست اول بايد بدانیم که  یم که افغانستان مائگو افغانستان ما اشغال شده است، اگر می یم کهئگو اگر می

 ؟ کدام است« آزادی» و

«باشد اشغالگر در آنجا میمین حاکمیت دايمی أکشور يا منطقه تصرف آن به هدف ت اشغال يک»به طور خلص 
 
  

به استناد مواد مندرج فصل هفتم آن  ،منشور ملل متحد تکمیل گرديده استمندرجات اسناد اساسی بین المللی مانند اين مفهوم با 
، نیروهای کشور یا کشورهای عضو صلح حفاظت مین وأضرورت ت بر وقتی به تصمیم شورای امنیت ملل متحد بنامنشور، 

  .اقدام مفهوم اشغال را ندارد ملل متحد در سرزمین های یک مملکت حضور بهم رسانند این
ید شورای امنیت ملل ئأمین صلح در یک منطقه با تأقت به منظور تؤرساند که حضور م واضح مواد فصل مذکور می معنی

 .متحد افادۀ اشغال را ندارد
 

ادعا دارند افغانستان اشغال شده است عاجزانه می گويم که لحظه ای دقت کنند و اينرا در نظر  کهی همه جنابان به حضورمن 
بگیرند که افغانستان ما به حیث يک کشور مستقل دارای يک بیرق ملی و سرفراز است؛ دارای قانون اساسی ای است که از 

ری و رئیس جمهور انتخابی است که ما ملت طرف وکالی ملت افغانستان تأئید و تصويب شده است؛ دارای دولت جمهو
افغانستان خود ما اورا انتخاب کرده ايم نه امريکا و آلمان و انگلستان و فرانسه و غیره؛  دارای يکصد و پنجاه يا بیشتر 
 نمايندگی های سیاسی به سويۀ سفیر در ممالک جهان دارد؛  با کشورهای آزاد دنیا معاهدات دوستی  و توافقات همکاری
اقتصادی، و ستراتیژيک امضا کرده است و می کند؛ سفرای همه ممالک جهان از طرف رئیس جمهور افغانستان با مراسم 
خاص و تشريفات سیاسی معمول پذيرفته می شوند و سفراء اعتماد نامۀ های شان را بحضور رهبر افغانستان با مراسم خاص 

 . تقديم می کنند( حیثیت وجود داردمثلیکه در تمام کشور های مستقل، آزاد و با )آن 
 

 آیا هنوز هم می گوئید افغانستان اشغال شده است؟؟؟
در مورد سؤال آقای احمد کبیر که آيا  افغانستان در زمان حکومات کمونیستی و موجوديت قشون سرخ شوروی در کشور ما 

 اشغال بود يا نه؟  
حاکمیت موجود آن وقت در افغانستان دارای بسیاری از !!! افغانستان را اتحاد شوروی اشغال نموده بود! بلی جناب احمد کبیر

نکات و شرايطی که در باال ذکر گرديد، نبود؛ بجز از کشور های اقمار شوروی و بالک کمونیستی همه کشورهای آزاد جهان 
انستان که با کودتای خونبار کمونیستی و با همراهی فعال روسیۀ شوروی نصب شده حکومات غیر قانونی و مزدور را در افغ

بود، به رسمیت نشاخته بودند، حتی کشور بزرگ جمهوری مردم چین که يک نظام مارکسیستی بود حکومات آنوقت افغانستان 
نبود؛ با هیچ  در اين کشور ها دارای سفارت های مستقل و سفیرافغانستان کمونیستی و  .اشغال شده را به رسمیت نمی شناخت

کشور آزاد جهان به استثنی کشور های کمونیستی و اقمار شوروی معاهدات دوستی و همکاری های اقتصادی، تجارتی و 

                                                           

متخصص  Boleslaw A. Boczekبوسچک بولسالو )اين را من نمی گويم بلکه يک عالـِم شناخته شده و با اعتبار عالـَم حقوق می گويد يعنی  -1

 (حقوقی بین المللحقوق بین الملل در فرهنگ 
1
  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_eshraal_yak_ney_wa_sad_aassaan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_eshraal_yak_ney_wa_sad_aassaan.pdf
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سیاسی را امضاء کرده نمی توانست؛  در زمان نور محمد تره کی، حفیظ اهلل امین و ببرک کارمل افغانستان دارای قانون 
 اساسی ايکه از طرف 

تسويد، تأئید و تصويب گرديده باشد، نبود؛  افغانستان آن وقت در هیچ کشور آزاد جهان بشمول کشور های نمايندگان ملت 
صرف برای امور اداری و قنسلگری چند تا . نمايندگی هايش را اين کشور ها به رسمیت نمی شناختند. اسالمی سفیر نداشت

 !!! و غیره و غیره و غیره . میکرد وجود داشت و بس کاتب سرکاتب و معاون قنسل که وظیفۀ شارژ دافر را هم اجرا
 

کارانه تشخیص کرده  ها در کشور ما را متجاوز روس جای آنکه حضورعساکرب ايانی کهمورد بايد واضح ساخت که آقدر اين 
متحد تالش  کشی اشغال نمی بود، به هیچ صورتی سازمان مللاگر آن لشکرمی نمايند، استدالل به نحوی در توجیه آن  ،دنباش

کرد، زيرا شورای امنیت ملل متحد  آن صرف نمی بر های ديپلوماتیک متداوم چند سالۀ خود را به منظور خروج آن عساکر
دست  نموده است، اينکه دولت شوروی سابق ويید ضمنی نأتی تح يید وأها را ت هیچگاه اشغال افغانستان توسط روس هیچگاه و

آنان ، از مطابق بودن لشکر کشی با منشور ملل متحد ذکر کرده اندمؤدت  قرارداد دوستی و نشاندگان ايشان در کابل در متن
استفاده نمایند که این حالت به هیچ  ءخواسته اند تا بر ناحق وغیر موجه از ایزاد نام منشور ملل متحد در متن پیمان سو

از مطابقت آن تجاوز  می ترسم که آنهايی که، تواندبا منشور ملل متحد ثابت کرده نمی را وجه مطابق بودن آن پیمان 
 .معرفی نشوند اشغال در ذهن مردم موافق بهد کنن شوروی به افغانستان با منشور ملل متحد دفاع می

 

های مندرج منشور ملل متحد خیانت آنکه کمونیست های شوروی به ارزش اين بحث قابل تذکار جدی استنکتۀ ديگری که در
دول  منشور، نآنکه اکثريت اعضای تصويب کنندۀ آمتحد سهم داشتند، باملل  تصويب منشور در تسويد و آنکهبا ،نمودند

ست که آن نکشیدند، پس اين تذکر بیانگراز زيرپا کردن آن خجالت روسی ن امتجاوزآنهم با ممالک جهان سوم بودند، ولی
 خويش را به استناد آن پاسخگو می ،که دول جهانهای روی کاغذ نیست بلشعار ها وحرفمندرجات منشور ملل متحد صرف 

 . دانند
متحدۀ امريکا در خاک کشور ما دقیقًا مطابق به متن مواد منشور ملل  ضالعمنجمله قوای ا حضور قوای جامعۀ بین المللی و

تصاويب شورای باشد و هر بار میعاد حضور اين قوا توسط  میمتحد بر اساس فیصله های متعدد شورای امنیت ملل  متحد و
 .امنیت ملل متحد مشخص و اصولیت يافته است

 

روسیه، پاکستان  ايران، قراين اصولیت حضور اين قوا از لحاظ منطقوی نیز قابل توجه است، دولت های چین، هند، مدارک و
ند، که ه امايت کردتعداد کثیری از دول عضو کنفرانس ممالک اسالمی با اتکا به داليل روشن و قاعده مند از اين حضور ح و

  .باشد اين حضور می« غیر اشغال بودن»يید خود مبین أت اين حمايت و
 

  : مللی در کشور مالاما  دالیل اثباتی داخلی حضور قوای جامعۀ بین ا
شخصی ولو آنکه اين کنفرانس حايز نواقص م) نخست با حضور اين قوا در قلمرو تحت حاکمیت کشور ما در کنفرانس بن اول

ل و قابل توجه نمايندگان بیشترين گروه های سیاسی موجود، فعا  .(حقوقی آن صدمۀ نزده استت ه اما اين نواقص به اهلیبود
 ءسال اخیر حضور اين قوا 13لويه جرگه های تدوير يافته در طی، همچنان در تمام قرار گرفته استيید أدر کشور ما مورد ت

يا در حاشیۀ فیصله های ديگر حضور قوای جامعۀ بین و  يید قرار داده شده است أو مشخص مورد تيا به صورت مستقیم 
 . شور ما تصديق شده استک درالمللی 

ملی وطن ما با اين حضور موافقت کرده اند، مردم ما با اين حضور  آگاهان دور انديش و دارای حس مسؤولیت عمیق و
 .دانند میصالح وطن  اين حضور را به خیر وهم مخالفتی نداشته و فعاًل 

در عمال حاکمیت ملی برابر ِا و ممانعتی درنشده حضور قوای جامعۀ بین المللی در قلمرو کشور ما باعث نقض آزادی ملی 
 .ده استنگرديسطح امور داخلی و خارجی 

اين  تذکر يافت طوريکه در باال داشتۀ خودهای دست ها دولت انتخابی دارند، که اين دولت با صالحیت و توانايی  افغان
 .عمال میکندخارج کشور ِا حاکمیت را در داخل و

فضايی  بر قلمرو زمینی وحاکمیت را سلطۀ کامل علی الرغم وجود وضع غیر عادی در کشور، موارد جدی وجود ندارد که 
در هم اين سلطه به مشکالتی مواجه باشد اين مشکالت ناشی از حضور قوای بین المللی ، اگردر ترديد قرار دهدکشور 

نابسامانی های آن خصايل  کفايتی ها ویان علی الرغم تمام کمبودی ها، بنیست، خالصه دولت موجود در افغانستافغانستان 
 .شوندمتوصل می یچنین بهتان هايیثیت آن بح حاکمیت يک کشور اشغال شده را ندارد، فقط دشمنان اين خاک در تنزل وقار و

 

 :کی ها افغانستان ما را اشغال شده می خوانند
  (ه استيف آرزوی خروج سريع اين قوا را نمودرکه نوازش)اکنون پاکستانی ها  :طالب ها 
  که محیالنه منتظر فرصت های بیشتر مداخالت هرچه وسیعتر در امور داخلی ما می باشد: ايران. 
  و نیز آن اشخاصی که خود با فامیل ( از چپ و راست)ها  کتیـَفن و ون، افراطیانديشیعناصر عاقبت ن :و در داخل

خاصتًا در کشور هايی که به زعم شان کشور های امپريالیستی ) های خارج از افغانستانهای ايشان در امنیت کامل در کشور
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وطن، ولی ، دهند ادامه میبا استفاده از کمک ها و سهولت های اجتماعی اين ممالک، به زندگی مرفع خود ( و جهان خوار اند
 . بخشند از کیسۀ خلیفه میگیرند فراموش کرده  و مخاطره قرار در ممکن است جان و نوامیس باشندگان داخل کشور ما را که 

  
 :يادداشت

جرمن آنالين که در تهیۀ مفاهیم اصطالحات حقوقی اين  از جناب استاد ف، هیرمند حقوقدان و همکار حقوقی پورتال افغان
    .نوشته با من همکاری نموده اند کمال امتنان و سپاس دارم

 
 
 


