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 ۰۶/۰۹/۲۰1۹           دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 آیا افغانستان اشغال است؟
 

تعقیب وقایع قریب دو دهۀ افغانستان و هم چنان مشاهدات و مروری بر عملکرد تیم های "استخدام شده" و اشخاص 

م، ۲۰۰1اداری افغانستان"، پس از سال  -و "صیقل" شده از جانب کار فرمایان آنها، که در "حاکمیت سیاسی  تراشیده

نصب کردیده اند، این نویسنده را بر آن داشته است، تا نکات چندی را درین رابطه، یاد آور شود که آیا افغانستان  

" است، که اشغال نموده و برای چه اهداف، و مسبب این "اشغال" است و یا نه و اگر "اشغال" است، چه نوع "اشغال؟

 چو شرایط، و با این نوع سرنوشت غم انگیز روبرو ساخته است.مرویداد کی ها بوده اند، که این کشور را در قید ه

حال بدون پیچیده ساختن مطلب، که به غیر از آن، بصورت کافی بغرنج است، فقط از وقوع حوادث سالهای آغاز دهۀ 
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د قرن بیست آغاز می کنیم، که "بحران افغانستان" در چه جهات تغییر و انکشاف می کند و چه کسانی از آن تالش، نو

بهره گرفتن داشته اند. با عودت قوای اشغالگر قبلی، در اخیر نیمۀ دوم قرن بیست، قریب یک دهۀ کامل "جنگ 

. درین بحران، جوانب درگیر، در حقیقت مردم داخلی" بین تنظیم های مسلح "جهادی و جنگ ساالران" دوام کرد

افغانستان را محروم از موجودیت یک "دولت مرکزی حاکم بر قلمرو" افغانستان، نموده بودند. قسمتی از بازیگران 

ماتی معلو های ض بحران افغانستان را ثبت گرافنبداخلی و خارجی را درین تصاویر می بینید، که درین چهار دهه، 

چهره های سیاسی و مهره های معلوم الحال را از باال تا پائین از سمت  این ده اند. )برای معرفی مختصرآنها می نمو

برهان الدین ربانی" با "رونالد ریگن" رئیس جمهور وقت یاالت »"راست تصاویر جمعی، به سمت چپ نام می بریم: 

"غالم اسحق خان، رئیس جمهور پاکستان" )از  متحدۀ امریکا )حزب "جمهوری خواه" امریکا(، "برهان الدین ربانی"،

م(، "گلبدین حکمتیار"، "جنرال حمیدگل" )رئیس وقت "آی اس آی"(، "رونالد 1۹۹۳جوالی  1۸م الی 1۹۸۸آگست  1۷

ریگن"، "مولوی محمد یونس خالص"، "داکتر زلمی خلیلزاد"، در وسط تعداد کثیری از رهبران تنظیم های مقیم 

عمر"، "داکتر محمد اشرف غنی"، " جان کیری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا"، "داکتر پیشاور"، "مال محمد 

"عبدهللا"، "سیاف"، "حکمتیار"، "غنی احمدزی"، "کرزی"، " جکمتیار، "سران تنظیمی" با "نواز  عبدهللا عبدهللا"،

 شریف" و "حقانی" با یکی از "پسرانش".(

بنیادگرایان اسالمی" تند رو "سنی" با متنفذین محلی معرفی شده اند، که از درین گروپ ها، تعدادی از نمایندگان "

جانب ایاالت متحدۀ امریکا، "پاکستان"، "عربستان سعودی" و غیره متحدان آنها، در "جنگ" علیه "قوای شوروی" و 

ی همجوار دیگر، "حکومت تحت حمایت آنها"، حمایت شده اند. از  گروپ های تحت  حمایت "ایران" و سایر کشورها

 همه به خوبی واقف اند . 

طوری که در باال نیز ذکر شده است، درین مدتی که جنگ داخلی ادامه داشته است، در حقیقت کشور فاقد دولت به 

معنی اصلی کلمه بوده است. اما دشمنان نشسته در کمین که خواب تجزیۀ افغانستان را داشته اند، قادر نشده اند، تا به 

ائی آنها، برسند. ممانعت ازین اهداف، ممکن در چهارچوب "توازن قوای بین المللی"،  آنهم در اختیار قدرت اهداف نه

های  بزرگ بوده باشد. که در نتیجه، هویت و وضعیت  کشور در سطح مناسبات بین المللی، بحیث یک کشور دارای 

ن به تجزیه روبرو نگردیده  و هم عضویت آن تا اکنو و است  هاستقالل سیاسی وتمامیت ارضی، صدمۀ بیشتر ندید

 حفظ شده است. ،در سازمان ملل متحد

مل ع ناوضعیتی که در نیمه دهۀ نود قرن بیست، بوجود می آید و یک "حرکت" نو تشکیل بنام "طالبان" وارد مید

ائیم. اما همه از تکرار موضوعات خودداری می نم ،همه معلوم استبه سیاسی می گردد، در سطح جهانی  -نظامی 

 –می دانند، که مبداء از کجا، و به اذعان و رهبری، تمویل، تجهیز و تسلیح و حمایت چه مراکز وارد صحنۀ سیاسی 

. دیری نگذشته است، که وضعیت در انظار عامه با پیچیدگی خاصی تغییر می کند. جنگ داخلی که به ندنظامی شده ا

، علیه همدیگر بوده اند که ه است، در "حقیقت" اردو های کوچک متعددظاهر امر در دو جبهه، به پیش برده می شد

بیگانه نیز سهیم بوده اند که، عالوه از دخالت های نظامی آنان  "درگیر بوده اند. در جملۀ این اردو ها، افراد "جنگی

در داخل افغانستان،  در عین زمان، به اعمال تروریستی، علیه مواضع دولتی ایاالت متحده و متحدین آن، متوسل شده 

ر اختیار فیصد خاک را د  ۹۰م( قرار گزارشات مطبوعاتی، قریب  ۲۰۰1م  تا 1۹۹۴اند. "حرکت طالبان" )از اخیر 

داشته است. فقط سه کشور مانند "پاکستان"، "عربستان سعودی" و "امارات عربی متحد" حاکمیت طالبان را برسمیت 
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، تسشناخته بودند. با وجود تالش های پیگیر، باز هم چوکی "سازمان ملل متحد" که برای افغانستان اختصاص یافته ا

که در طی سالهای دورۀ متذکره،  این "حرکت طالبان"، برای سیستم نتوانسته اند، تصاحب شوند. البته روشن است، 

ۀ تحت حدولتی آن، نام "امارت اسالمی طالبان" را، در سا -سیاسی 

 "حاکمیت" آنها، اعالن نمودند.

ذر برابر آنها، یک قوت "جنگی" بنام "اتحاد شمال" ایجاد گردیده بود، با 

اختیار داشته اند، چوکی سازمان  وجود آنکه ده فیصد خاک افغانستان را در

کشور ها، برخوردار بوده از ملل متحد را حفظ داشته اند و از حمایت برخی 

، و "جنگ داخلی" هم ادامه داشته است. وقتی حادثۀ ترور در سپتمبر ستا

د را در م"، ایاالت متحده که، کشور خو۲۰۰1م در نیویارک و واشنگتن رخ داد، پس از آن الی هقت "اکتوبر ۲۰۰1

"حالت جنگ" یافته بود، پس از اینکه از جانب "امارت اسالمی افغانستان"، به تقاضاهای آنها، جواب مثبت داده نشد، 

. به این تصاویر و اغالن شدهمکاری متحذان آنها، صادر با به "سینتکوم" امریۀ توسل به اقدام عملیات " نظامی" 

نستان" در روز های قبل از آغاز "عملیات سینتکوم و متحدان" توجه موضعگیری های "جانب"، "امارت اسالمی افغا

 نمائید.

در ظرف چند »در جمالت بعدی یک گزارش مطبوعاتی می خوانیم: 

ساعت پس از بیانیۀ "بوش" شب پنجشنبه در کنگرۀ امریکا، از رجال دینی 

جنگی مسلمان، که بر افغانستان حاکمیت دارند، تقاضا بعمل آمده است. 

به عنوان یک ه را که فرستادۀ آنها، امروز توضیح نموده است، آنرا آنچ

توسط نمایندۀ »"، "رد" این خواست، نه، نه، نهجواب نهائی گفته است، "

"، در یک کنفرانس خبری مال سالم ضعیف"رجال دینی" در پاکستان، "

ن ابالغ گردیده است، که بعد از مشوره در قندهار، با در پایتخت پاکستا

"، "رهبر حرکت اسالمی طالبان" که قسمت اعظم کشور مال محمد عمر"

 را در کنترول دارند، برگشته است."

 

گر ا"، گزارشگر می نویسد، که "مال ضعیف" گفته است که: "مال ضعیفپس از ختم قرائت ابالغیۀ طالبان، توسط "

فیصلۀ ما بر اساس دروس پیغمبر کند، که " ". به ادامه عالوه میالزم باشد، طالبان حاضر است، با امریکا بجنگند

" که تأکید نموده اند، آیا این جواب "ثابت" گزارشگران." بعداً در جواب مصرانۀ "محمد و خدا منشاء گرفته است

 "این فیصلۀ نهائی است" جواب می دهد، "مال ضعیفاست، "

 

در پاکستان، "سهیل شاهین"، به رئیس فرستنده و معاون او در سفارت طالبان در گزارش هم چنان می خوانیم:"

جمهور "بوش"، در تالش او بخاطر سرکوب تروریزم بین المللی، اخطار می دهد، که ایاالت متحده را به همان 

 .، روبرو شده اندسرنوشت روبرو خواهد ساخت ، که  دیگر قدرت هائی  که افغانستان را در قرون اشغال نموده اند

یگانه ارباب جهان می خواهد، نگلیسی صحبت می نموده است، مدعی گردیده است که: "" که بزبان اآقای "شاهین

ه ، که است" حتی چنین شنیده شدشاهین" در یک منبع دیگر، از تلویزون ها از زبان "ما را به مخاطره روبرو سازد.
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ر "  دقت، آغاز خواهد یافت.وقتی قوای پیادۀ ایاالت متحدۀ امریکا، در خاک افغانستان قدم گذارد، جنگ حقیقی آنو"

لیکن اشتباه نکنید: افغانستان، طوری که در »تذکر رفته است: هم چنان  گزارش  "جان اف. برنس" از گفتار او 

مردم افغانستان یک مرداب یا باتالق است. مردم  –برتانیۀ کبیر، او آمد، ارتش سرخ او آمد  -گذشته بوده است 

  «می خارج می گردند.درینجا خندان داخل می شوند، زخ

 

در دولت "فعلی" افغانستان، که در شرایط اشغال توسط قدرت بزرگ، حاکمیت "دو سره" بر کشور، در تحت نام 

و از موجودیت آن هم مواظبت همه جانبه صورت می گیرد، در حقیقت،  است حکومت وحدت ملی" تحمیل گردیده"

یاست س)، که هر روز فقط شده استدر بین این دو "مرد" یک کلتور مشابه با "هم جنس بازی" انفرادی اساس گذاشته 

"دو کلتور"  ، در حاکمیت "دو سرۀ"، نا متحد "وابسته" با نمایشرا کردۀ "حکومت وحدت ملی" جنس بازان"، دو سر"هم 

( تالش براه می افتد، متفاوت، وارد صحنه می سازند. این است محصول سیاست "قدرت بزرگ"، در عقب "در های "بسته"

چه خوب تصاویر "عشق بازی"  ، در اجراآت به چند دوره در رأس حکومت نیاز دارند.که گویا در فکر طرح سیاست درست اند

 شده می تواند.با سیاست، ازین قدرت، دو سره تولید 

اشتراک  دائماً در مراسم مختلف، بشمول عزاداری، عروسی و غیره بخش های عادی، ،در طول این زمان، این دو 

کلتور مردم را، تمثیل نموده اند. این نوع مناسبت با اصل "وحدت ملی"، هیچ ربطی داشته نمی تواند، بلکه  نموده،

یک نوعی از "باندیتیزم" عقبمانده تلقی شده می تواند، که با "وساطت های" مکرر "جان کیری"  تشکیل و "داکتر 

 .اندیاری رسانیده تجدید نیرو هم وقتاً فوقتاً به زلمی خلیلزاد" 

م ۲۰۰1 این نویسنده که شخص سیاسی نه، بلکه با عالقه ای که به مطالعه و درک مسائل سیاسی دارد، پس از سال 

قابل فهم می داند. در لحظات اول  ایاالت متحدة امریکا شکالٌ با همکاری نزدیک  همه اقدامات مجامع بین المللی را

 ست،ا، که بنابر ذالیلی که آنقذرت بزرگ داشته ندم هایی برداشته اقذ«  ناتو»و متعاقباْ سایز کشور های « برتانیه»

ان  طالب« حاکمیت قسمی» ،از خاک افغانستان، ناگزیر باید« برای تداوم آزادی»جنگ علیه تروریزم و « آغاز»با 

ه ، ب""بدیلرا بحیث متحد داخلی  و در حقیقت بحیث « شورای نظار»سقوط داده می شد. موازی با سقوط طالبان، 

 جای "طالبان" انتخاب نمودند.
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و  "شورای نظار"  رهبران را طوالنی پیش بینی می نموده اند. نقش "از همان آغاز، "تداوم جنگ" علیه "تروریزم

پنجاه  حتی ، دوام آنرا،برتانیه""مسئولین نظامی شناخته شود.  "شاه شجاع"  نقشمانند اتحاد شمال، می توانند رهبران 

وۀ کنار رفتن "طالبان" و دوباره، وارد میدان جنگ شدن آنان، در تحت نفوذ، پاکستان در حن . ندسال محتمل دانسته ا

است، از طرف دیگر در صالحیت های این دولت پس از  ی زیادی ببار آوردهطول این زمان، شک و تردید ها

ی و غیره مسایل، ذهنیت های مختلف را نسبت به اشغال بودن، و هم جنان تسلط فساد اداردر "بن"  م ۲۰۰1کنفرانس 

گی "، در حقیقت، وابستو قبول شیوۀ "تقسیم قدرت « حکومت وحدت ملی»ده است. همین تحمیل رافغانستان بوجود آو

 درین سرزمین تقویت بخشیده است. ،خاکمیت آنبا این دولت و فقدان صالحیت حکومت را در رابطه 

ر موضع "طالبان"، در رابطه با دولت افغانستان، هیچ تغییری رخ نداده است، جانب "طالبان"، مانند با وجود آنکه د

همیشه دولت افغانستان را، "فاقد صالحیت" و "ضعیف" می 

دانسته اند. صالحیت "تصمیم" درین حکومت را، در رابطه 

نمی دیده اند، بدین سبب است، که آنها  با سرنوشت کشورر

ا طرف مذاکرۀ خود آنها نمی دانسته اند و تا این حکومت ر

اکنون هم، روشن نیست. صرفنظر از اینکه بسیاری از تالش 

های تماس مأموران دولت افغانستان، از جانب "افراد دولتی" 

افشاء و "سبوتاژ" نیز شده است، باز هم، "طالبان" فقط از 

 ."مذاکرۀ مستقیم با ایاالت متحدۀ امریکا" حرف می زده اند

آنها مانند همیشه مدعی اند، که "ایاالت متحدۀ امریکا"، "امارت" آنها را سقوط داده اند و "کشور" را اشغال نموده اند.  

شده اند.  به مذاکره حال هم، در "مذاکرات" با ایاالت متحدۀ امریکا، با همان نام  و هویت "سقوط" داده شده، حاضر

 ضاء برسد،  قرار سماعی، همین عنوان "امارت اسالمی افغانستان" تحریر خواهد یافت.بنابرین در پایان توافق هم اگر به ام

 

 پایان
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هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" 

 شان رهنمائی شوند!عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف"  بر
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