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 باشد ینم نیلزوماً نظر افؽان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعم ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 ۶۲/۵۰/۶۵۰۲        دوکتور م، عثمان تره کی

 
یگوید و م، عثمان تره کی را با وبسایت ملی شان خیرممدم مهمکاری دوبارۀ محترم دکتور  ادارۀ افؽان جرمن آنالین

 .دشان در پورتال به نشر میرس که در آینده مماله های تحلیلی خرسند است
 تمدیم احترامات فائمهبا 

 افؽان جرمن آنالینادارۀ 
 

 افؽانستان گو دورنمای ژیوپولتیک جن طالبان
 

لدرت   تمسیم  بر سر نظام جهانیمنازعۀ به مشکل میتوان برای پایان جنگ کنونی افؽانستان بدون تداخل آن در 
فؽانستان را باید در محتوای ستراتیژی کنترول منابع انرژی ارزیابی کرد که درآن اجنگ منفذی دریافت کرد. 

 . گردیده استتوسط سربازان خارجی   رایگان  محرک لتل و لتال  «زنده ماندن خوب برایبی دریػ کشتن »شعار 
 

 از سوی دیگر، تحرک التصادی و رفاه زندگی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتیافزایش نفوس جهان از یک سو و 
معروض به گرایش توسعه جویانه به شدت   که ؼالباً شامل ممالک عمب مانده میگردد را جؽرافیای التصادی جهان

   لدرت های بزرگ جهان گردانیده است.
  فیصد )در حد افزایش متوسط ۵۰ژی در دنیا سال آینده تماضا برای انر ۶۰لرار راپورمؤسسۀ جهانی انرژی طی 

  .بلند خواهد رفت  فیصد سالیانه( ۰٫۲
سال و ذؼال در عرصه  ۲۵سال ، گاز طی  ۰۵ذخیرۀ جهانی پطرول در طول  ،با مالحظه آهنگ فعلی مصرؾ

 د .یرس خواهد سال به پایان ۶۵۵
جاه  ،واضح است ! به هر پیمانه ایکه فشار کمبود و للت انرژی احساس میگردد ، به همان اندازه ؼرایز حرص 

مسابمه تسلیحاتی انگیزه دریافت مینماید و  :را تعیین میکند و دیپلوماسی طلبی و توسعه جوئی استمامت سیاست
کشتار بی دریػ،  ، تنزل مینماید.زنده است که در آن زور حاکم و تنها زور آور  یدنیای متمدن به سطح جنگل

رایگان و بدون بازخواست در افؽانستان، لیبیا، سوریه و عراق سناریوی تکراری فاجعه ایست که از انمالب 
 صنعتی به این سو آؼاز یافته است. 

بشر و  برای توسعه جوئی باید بهانه یې دریافت کرد. پخش تمدن، صدور ارزش هائی چون دیموکراسی، حموق 
حموق زن بهانه های معمول و مرسوم استعمار کهنه و نو برای لشکر کشی به حوزه های ژیوپولتیک است. در دهه 

 های اخیر به این بهانه ها دست آویز دیگری نیز افزود شد که آن عبارت از ترس از دشمن موهوم و ناپیدا است.
ه را برای تجاوز و لشکر کشی به کشور های دارای طی سالیان اخیر ترس از دشمن موهوم و مفروض بیشتر زمین

 اهمیت ژیوپولتیک مساعد ساخته است. 
دفاع خودی در اتحاد  بهانهٔ  شوند. ود آورده اند، با هم متحد میجوه ور ترس که خود بـربی در محـای ؼـکشور ه

از راه نظامی ممابله میشود نه دیپلوماسی. یعنی تجاوز نظامی بکشور بیگانه در   آن  برابر دشمن تخیلی است که با
 لفافه دفاع خودی پنهان نگاهداشته میشود : 

با ُسربستان جنگید. بهانه این جنگ ترس از ناسیونالیزم افراطی رهبران سرب بود که به حموق  ۰۲۲۲ناتو در سال 
بوندستل » اللیت های لومی توجه نمیکرد. امریکا به حمایت کشور های اروپائی، از راه جنگ امتیاز پایگاه نظامی 

 را در کوسووو بدست آورد. « 
 که بعداً دروغ ثابت شد، حمله کردند.   ز وجود اسلحه کشتار جمعیبه عراق با ترس ا ۶۵۵۵امریکا و متحدین در 

 ائتالؾ نظامی ؼربی در سودان و لیبیا با هراس از اسالم بنیاد گراه و تروریست لشکر کشید. 
که جنگی درهمه جنگ هائی که برشمردیم ترس بهانه به لصد لبضه بر منابع طبعی از راه جنگ لرار گرفته است. 

 موازین بشری و اخاللی لگدمال شده است.  در آن
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ترس از تروریزم و اسالم رادیکال پیچانیده شده است. این   لفافهٔ تهاجم ائتالؾ نظامی بین المللی به افؽانستان در 
ترس اگر در آؼاز تجاوز به افؽانستان میتوانست تا حدی لابل توجیه باشد، امروز بخصوص پس از لتل بن الدن 

جنگ باشد. با درک همین والعیت حکومت ترمپ وارث جنگ بوش  مهٔ آویز مورد لبول همه برای ادا نمیتواند دست
 مذاکره دوحه را با طالبان آؼاز کرد.
جنگ و بدنبال آن مذاکره با دشمن ) طالبان ( به  ادامهٔ شدن بهانه های مختلؾ   اما در افؽانستان، معروض به سؤال

رده ژیوپولیتیک نیست. ازین گذشته فمدان بهانه های ظاهری حضور نظامی مفهوم انصراؾ از رلابت های پشت پ
و شرط از معرکه و استمبال از ورود الماعده و داعش در صحنه لیاس  باللید خروج  در افؽانستان را نباید به معنی

ستان هیچگاهی بحال کرد. درک نویسنده از والعیت های سیاست بین المللی اینست که طالبان باید با فهم اینکه افؽان
خودش رها نخواهد شد، مذاکرات رویدست را در دوحه به نفع افؽانستان جهت بدهند. طالبان باید این والعیت را 

رلبا و   بپذیرند که ائتالؾ نظامی بین المللی، افؽانستان را از دور یا نزدیک تحت نظارت خواهد داشت تا به دام
 روه ها یا دولت ها گیر نیافتد.دشمنان مفروض یا والعی اعم از نوع گ

ً تصفی حساب با  هٔ ائتالؾ نظامی بین المللی مرتکب جنایات بیشماری در حك مردم افؽانستان شده است. عجالتا
اینهمه درد، رنج و  هٔ مهم اینست که آیا ملیشیای مماومت بعد از مشاهدسؤال متجاوزین را به جایش میگذاریم. 
ؼرب، تحمل جستجوی زمینه های هم آهنگی منافع ژیوپولیتیک و ستراتژیک خونریزی ناحك لوت های متجاوز 

 گ ملیبه خاطر یک داعیه بزر  افؽانستان را در منطمه با منافع کشور های شامل ائتالؾ نظامي دارد؟ آیا میتوان
 متضمن منافع علیای ستراتیژیک کشور بر احساس برحك لوی انتمام جویی ؼالب آمد؟

جنگ لریب نیم لرن افؽانستان را در یک تعامل عمومی  هٔ پیچید هٔ اسالمی، لضی هایکشوربرخی  هٔ آیا میتوان به شیو
 و جهانشمول هم آهنگی منفعت ها بیرون از تمابل کفر و اسالم و حالل و حرام مورد ارزیابی لرار داد؟

ائتالؾ، برای کشور واره منطمه )مثالً در چوکات سازمان شانگای( یا ممالک عضو  هایکشور، تعامل با  کدام یک
 دار است؟ در حالیکه افؽانستان از تجاوز هردو متضرر شده است.

باال جوابات مبتنی بر والعیت های روی سؤاالت صلح آینده دوحه برای   طالبان باید لبل از رفتن به میز مذاکرات
مستمل اختیار نمایند. نهایتاً به میزبان مماومت، موضع  هٔ زمین دریافت کنند. دور از حیای حضور و ترس از همسای

جذبات و احساسات با وسعت نظر برخورد کنند. در ؼیر آن مذاکرات به طول   معادله جنگ و صلح در ماورأی
 خواهد انجامید و همزمان با آن بر شمار کشته شدگان جنگ لعنتی افزود خواهد شد.

ول هژده سال جنگ به لصد بلعیدن افؽانستان شیوه با در نظرداشت اسناد و شواهد معتبر، امریکأ و متحدین در ط 
اخیر در  حملهٔ سیستماتیک نسل کشی را در مناطك پشتون نشین که بستر لیام مخالفین است، در پیش گرفته اند.

نظامی خارجی در پروسه لتل عام، حد فاصل بین دوست و  هلمند باالی پایگاه پولیس نشاندهنده آنست که مؤتلفین
ناسند. امریکا و متحدین به جؽرافیای افؽانستان ضرورت دارند. به مردمیکه درین جؽرافیا زندگی ش دشمن را نمی

 میکند، به مثابه مواد سوخت جنگ معامله میشود که باید در طویل المدت به خاکستر استحاله کند.
گیر ل طرفین درمنافع متماب  به سود ما نیست. باید به جنګ در چوکات حفظ  تحت چنین شرایطی ادامه جنگ

 «پایان »   پایان داد.منازعه 
 فرانسه

۶۰/۵۰/۶۵۰۲ 


