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 23/۰۵/2۰1۹                                                                                      دوکتور م، عثمان تره کی

 طالبان 
 افغانستان جنگتیک یو دورنمای ژیوپول

 
 بر سر نظام  تقسیم  قدرت منفذی دریافت منازعۀ جهانیبه مشکل میتوان برای پایان جنگ کنونی افغانستان بدون تداخل آن در 

 برایغ بی دریکشتن »شعار  درآنکنترول منابع انرژی ارزیابی کرد که  ستراتیژیفغانستان را باید در محتوای اجنگ کرد. 

  .گردیده استتوسط سربازان خارجی  محرک قتل و قتال رایگان«  زنده ماندن خوب

ای جغرافی ر،گاز سوی دی صنعتی پیشرفتۀ کشورهایتحرک اقتصادی و رفاه زندگی در افزایش نفوس جهان از یک سو و 

 جهان گقدرت های بزر ۀرایش توسعه جویانگمعروض به به شدت  شامل ممالک عقب مانده میگرددغالباً که  را اقتصادی جهان

فیصد )در حد افزایش متوسط   3۵سال آینده تقاضا برای انرژی در دنیا  2۵جهانی انرژی طی مؤسسۀ قرار راپورردانیده است. گ

  .فیصد سالیانه(  بلند خواهد رفت 1٫۶

سال به  2۰۰سال و ذغال در عرصه  ۶۰سال، گاز طی ۴۰پطرول در طول  ذخیرۀ جهانی ،آهنگ فعلی مصرف ۀبا مالحظ

 .دیرس خواهد پایان

و توسعه جاه طلبی  ،، به همان اندازه غرایز حرصکمبود و قلت انرژی احساس میگردد است ! به هر پیمانه ایکه فشار حواض

که  یح جنگلو دنیای متمدن به سط نمایدمیتسلیحاتی انگیزه دریافت  ۀمسابق :را تعیین میکند و دیپلوماسی جوئی استقامت سیاست

یا، لیبان و بدون بازخواست در افغانستان، گدریغ، رایکشتار بی  ، تنزل مینماید.زور حاکم و تنها زور آور زنده است در آن

 . آغاز یافته استسوریه و عراق سناریوی تکراری فاجعه ایست که از انقالب صنعتی به این سو 

پخش تمدن، صدور ارزش هائی چون دیموکراسی، حقوق بشر و حقوق زن بهانه  برای توسعه جوئی باید بهانه یې دریافت کرد. 

بهانه ها تیک است. در دهه های اخیر به این یهای معمول و مرسوم استعمار کهنه و نو برای لشکر کشی به حوزه های ژیوپول

 دشمن موهوم و ناپیدا است. عبارت از ترس ازآن که  ری نیز افزود شدگدست آویز دی

های دارای اهمیت  کشی به کشورزمینه را برای تجاوز و لشکر بیشتر ترس از دشمن موهوم و مفروضطی سالیان اخیر 

 . ساخته استتیک مساعد یژیوپول

در برابر دشمن  دفاع خودیاتحاد  ه  بهان شوند. اند، با هم متحد می آورده ودجوه بور ترس که خود ـکشور های غربی در مح

پنهان  در لفافه دفاع خودی انهگکشور بیه ب تجاوز نظامی یعنی نه دیپلوماسی. یشوداز راه نظامی مقابله م  آن که با است تخیلی

  میشود : اهداشتهگن

ای قومی هرهبران سرب بود که به حقوق اقلیتاز ناسیونالیزم افراطی  ربستان جنگید. بهانه این جنگ ترسبا س   1۹۹۹سال  ناتو در

  را در کوسووو بدست آورد.« بوندستل»ز راه جنگ امتیاز پایگاه نظامی های اروپائی، اامریکا به حمایت کشور توجه نمیکرد.

 که بعداً دروغ ثابت شد، حمله کردند.  با ترس از وجود اسلحه کشتار جمعیبه عراق  2۰۰3امریکا و متحدین در 
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 2از 2

  لیبیا با هراس از اسالم بنیاد گراه و تروریست لشکر کشید. وائتالف نظامی غربی در سودان 

 نآدر که جنگی  درهمه جنگ هائی که برشمردیم ترس بهانه به قصد قبضه بر منابع طبعی از راه جنگ قرار گرفته است.

 موازین بشری و اخالقی لگدمال شده است. 

ر در گس ااین تر .ه استشدپیچانیده  و اسالم رادیکالترس از تروریزم  لفافه   تهاجم ائتالف نظامی بین المللی به افغانستان در 

آغاز تجاوز به افغانستان میتوانست تا حدی قابل توجیه باشد، امروز بخصوص پس از قتل بن الدن نمیتواند دست آویز مورد 

 بوش مذاکره دوحه را با طالبان آغاز کرد. گبا درک همین واقعیت حکومت ترمپ وارث جن باشد. گجن مه  اداقبول همه برای 

به مفهوم انصراف ( طالبان) و بدنبال آن مذاکره با دشمن جنگ ادامه  شدن بهانه های مختلف  سؤالمعروض به  ،در افغانستان اما

 معنیبه  دنبای را بهانه های ظاهری حضور نظامی در افغانستانذشته فقدان گنیست. ازین  ژیوپولیتیک پشت پرده رقابت های از

درک نویسنده از واقعیت های سیاست  .قیاس کردو شرط از معرکه و استقبال از ورود القاعده و داعش در صحنه  بالقید خروج

 ر دوحهد ، مذاکرات رویدست رااهی بحال خودش رها نخواهد شدگافغانستان هیچ بین المللی اینست که طالبان باید با فهم اینکه

ا نزدیک افغانستان را از دور ی ،ائتالف نظامی بین المللی یرند کهذطالبان باید این واقعیت را بپ .بدهند به نفع افغانستان جهت

 یر نیافتد.گ روه ها یا دولت هاگ نوع اعم از دشمنان مفروض یا واقعیرقبا و به دام تحت نظارت خواهد داشت تا 

را به  حساب با متجاوزین یۀعجالتاً تصف جنایات بیشماری در حق مردم افغانستان شده است.ائتالف نظامی بین المللی مرتکب 

 متجاوزخونریزی ناحق قوت های  درد، رنج و همهینا ه  مشاهد ازبعد  ملیشیای مقاومتآیا  مهم اینست کهسؤال  ذاریم.گجایش می

ای شامل هکشور با منافع در منطقه را افغانستانژیک یو سترات ژیوپولیتیکمنافع ی گتحمل جستجوی زمینه های هم آهن ،غرب

قوی ق برحبر احساس  علیای کشورستراتیژیک  منافع  متضمن گ ملیبزر ۀبه خاطر یک داعی میتوان آیا ؟داردائتالف نظامي 

 ویی غالب آمد؟جانتقام 

 نشمولعمومی و جها تعاملقریب نیم قرن افغانستان را در یک  گجن ه  پیچید قضیۀ اسالمی، هایکشوربرخی  ه  به شیو آیا میتوان

 کفر و اسالم و حالل و حرام مورد ارزیابی قرار داد؟ تقابلبیرون از  منفعت ها یگهم آهن

 ؟واره دار است کشوربرای  ،یا ممالک عضو ائتالف( ایگدر چوکات سازمان شانمثالً منطقه ) هایکشورتعامل با  ،کدام یک

 افغانستان از تجاوز هردو متضرر شده است.در حالیکه 

باال جوابات مبتنی بر واقعیت های روی زمین دریافت سؤاالت آینده دوحه برای صلح طالبان باید قبل از رفتن به میز مذاکرات 

ر دو صلح  گ، موضع مستقل اختیار نمایند. نهایتاً به معادله جنمیزبان مقاومت یۀدور از حیای حضور و ترس از همسا کنند.

آن مذاکرات به طول خواهد انجامید و همزمان با آن بر شمار جذبات و احساسات با وسعت نظر برخورد کنند. در غیر  یاماور

 لعنتی افزود خواهد شد. گان جنگکشته شد

یک نسل ه سیستماتبه قصد بلعیدن افغانستان شیو گبا در نظرداشت اسناد و شواهد معتبر، امریکأ و متحدین در طول هژده سال جن 

دهنده  لیس نشاناه پوگاخیر در هلمند باالی پای حمله   .رفته اندگکشی را در مناطق پشتون نشین که بستر قیام مخالفین است، در پیش 

شناسد. امریکا و متحدین به جغرافیای  قتل عام، حد فاصل بین دوست و دشمن را نمی هنظامی خارجی در پروس مؤتلفینآنست که 

معامله میشود که باید در طویل  گی میکنند، به مثابه مواد سوخت جنگافغانستان ضرورت دارند. به مردمیکه درین جغرافیا زند

رفین ط. باید به جنګ در چوکات حفظ منافع متقابل به سود ما نیست ادامه جنگ  تحت چنین شرایطی المدت به خاکستر استحاله کند.

 «پایان »  پایان داد. گیر منازعه در

 فرانسه
21/۰۵/2۰1۹ 
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