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  دارد که نقض شود؟» حاکميت ملی«آيا افغانستان 
  

ای تحت  يسن اشغال افغانستان در مقالهدولت کابل و مغز متفکر و تئور» امنيت ملی«رنگين دادفر سپنتا مشاور پيشين 

از عملکرد اشغالگران ) تسليمی محسود به پاکستان، تداوم ابھام ستراتيژيک نقض صريح حاکميت ملی افغانستان(نام 

خوانده » غير قانونی«کرده و اين اقدام را » انتقاد« در تحويلی لطيف هللا محسود به دولت پاکستان سخت امريکائی

  !!است» نقض صريح حاکميت ملی افغانستان«ويسد که سپردن محسود او می ن!! است

» تماميت ارضی«و » حاکميت ملی«در اين مقاله آقای سپنتا ادعا دارد که گويا افغانستان در سيزده سال گذشته دارای 

اما آيا !! ت نداشته اسامريکاًبوده و در سياست خارجی خود مستقل عمل کرده و ھيچ وابستگی به اشغالگران مخصوصا 

گرديده؟ آيا پس از تجاوز آشکار » نقض« ھا در سپردن محسود امريکائیافغانستان از سوی » حاکميت ملی«ًواقعا 

) شورای امنيت ملل متحد( که حتی بدون معطلی در گرفتن مجوز چوبدستش ٢٠٠١ به افغانستان در ھفتم اکتوبر امريکا

می ) ن سرنوشتييحق تع( ترين حقوق ملل که ھمانا داشتن ئی و به ابتداوحشيانه به کشور ما از زمين و ھوا حمله کرد

  باشد، به حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان احترام گذاشت؟ 

خواھد به نحوی  ًآقای سپنتا در اين مقاله بازی با کلمات را به راه انداخته و احتماال دو ھدف را پيش می برد؛ يا می

بر ) چپ(که عده ای از دنيا بی خبر را اغفال کرده و با زدن نقاب روشنفکر   و يا ايندوباره در قدرت سھيم گردد

 وگرنه کسی که از چھره ھای شناخته شدۀ سياست جاری کشور ما می ، چھره، اعمال سيزده سال گذشتۀ خود را بپوشاند

لت کرزی عھده دار بود به را در دو» ملی«مشاور امنيت » مقدس«باشد و تا واپسين روزھای حکومت کرزی وظيفۀ 

 ھا و ساير اشغالگران غربی امريکائیداند که حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان سال ھا قبل از سوی  خوبی می

  .ًشديدا نقض گرديده است

 جنايتکار در سيزده یامريکاال ھا زمانی آفتابی می گردد که نظری گذرا به سياست ھا و عملکرد ھای ؤجواب اين س

ن غربی به افغانستان تاکنون برخورد و عملکرد آنھا را به صورت گذرا اندازيم و از لحظۀ ورود متجاوزگذشته بيسال 

  . مرور نمائيم

به افغانستان، جزء » جنگ عليه القاعده و طالبان« زير نام امريکاھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به سردمداری 

ا قبل از تجاوز از سوی تئوريسن ھای کاخ سفيد و نظاميان پنتاگون طرح ست که سال ھامريکا ئیالينفک ستراتيژی آسيا

در اين ستراتيژی جايگاه ايجاد پايگاه ھای نظامی در خاک ما . ً عمال مرحله به مرحله تطبيق گرديد٢٠٠١و در اکتوبر 

قيب آن امضای با دولت خود ساختۀ کابل و به تع» پيمان ستراتيژيک«امضای .  ھا خاص می باشدامريکائیبرای 
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 محسوب می امريکا ئیبيانگر آن است که افغانستان يکی از مناطق بسيار مھم برای ستراتيژی آسيا» قرارداد امنيتی«

دھد  مسايلی که در اين اسناد آمده و آقای سپنتا به خوبی به اين موضوعات واقف است، به خودی خود نشان می. گردد

 عمل می کنند و ھرگز افغانستان را منحيث يک کشور امريکا ھا با افغانستان منحيث يکی از ايالت ھای امريکائیکه 

  . مستقل به رسميت نمی شناسند

از » ملی«ًتمويل و تجھيز نيروھای امنيتی دولت کابل مخصوصا پرداخت ساالنه بيش از چھار ميليارد دالر به اردوی 

 ھزاران مشاور ئی، جابجاء و شرکاامريکاياسی کنونی به کمک ھای پولی ، وابستگی شديد نظام سامريکاسوی 

 در تمامی ادارات و نھادھای دولتی، قتل و کشتار ده ھا ھزار افغان در طول سيزده سال گذشته از سوی امريکائی

 در کشور، امريکا پايگاه نظامی ٩ در سراسر کشور، ايجاد بيش از امريکا ھا، داشتن زندان ھای متعدد امريکائی

، گشت و گذار وسايط امريکائیبمباران ھمه روزه بر خانه و کاشانۀ مردم توسط طياره ھای بی سرنشين و با سرنشين 

جوی ھمه روزۀ خانه ھای توده ھا در بيشتر از يک  و  و قصبات افغانستان، جستء قرا، ھا در شھرھاامريکائیجنگی 

 و صدھا نمونه از اين گونه امريکات بلند پايۀ دولت کابل به سفارت دھۀ گذشته، رفت و آمد مکرر و دوامدار مقاما

ًمسايل و قضايا بيانگر واضح و آشکار اين موضوع است که افغانستان عمال مستعمره گرديده و در کشور ھای مستعمره 

  .دھند حاکميت ملی و تماميت ارضی معنی و مفھوم خود را از دست می

ًه افغانستان کامال يک کشور وابسته است و ھيچ صالحيتی در سياست ھای داخلی و داند ک آقای سپنتا به خوبی می

که مشاور  می کند؟ چرا زمانی» انتقاد«سخت » حاکميت ملی«خارجی خود ندارد، اما چرا حاال جاللی شده و از نقض 

  نمی خواند؟» غير قانونی« را امريکادولت کرزی بود، عملکرد » ملی«امنيت 

ی جنايتکار  نزد افغان ھای آزاديخواه ھيچ شک امريکااکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان توسط در نقض صريح ح

گاه   تاکنون افغانستان ھيچامريکاداند که از آوان تجاوز آشکار  وجود ندارد و خلق اسير ما به خوبی میای و شبھه 

  . نتاگون پيروی کرده اندمستقل نبوده و دولت ھای ساخته شده ھمه از سياست ھای کاخ سفيد و پ

خواھد دوباره در قدرت سياسی کنونی نقش داشته باشد و به  می» انقالبی«و » تند«ًسپنتا با نشر چنين نوشته ھای ظاھرا 

او که بعد از ايجاد .  می باشد، ادامه دھدامريکا ئیراه سيزده سال گذشتۀ خود که ھمانا خدمت به ستراتيژی آسيا

حکومت وحدت ملی يک حکومت اجباری و شکل گرفته در صحن » «پارلمان«ه گفتۀ رئيس و ب» حکومت وحدت ملی«

، جز رسيدن به قدرت ئی، بی سرنوشت مانده و از دايرۀ قدرت عقب زده شده با چنين نوشته ھا» می باشدامريکاسفارت 

  تواند داشته باشد؟ سياسی چه ھدفی می

 گی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و حتا و نشيب کشور ما، وابستپر واضح است که در ھيچ مقطعی از تاريخ پر فراز

که در  با آن. فرھنگی در افغانستان به اين اندازه عميق نبوده و حاکميت ملی و تماميت ارضی آن نقض نگرديده است

ا سلب طول تاريخ، کشور ما بارھا مورد تاخت و تاز ھمسايه ھا و جھانگشايان غدار قرار گرفته و استقالل آن بارھ

  . فتاده استضعيت اسفبار کنونی ھرگز اتفاق نيگرديده، اما و

 

 


