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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 دوکتور م ، عثمان تره کی

  ٢٠١٣ فبروری ٠٩
   

  ثير ستراتژيک خروج قوای خارجیأت
   م در افغانستان٢٠١۴پس از 

  

  »صلح و ديموکراسی « نفرانس در کمتن صحبت نويسنده  

     ٢٠١٢مبر  نو١٢دن ـ لن

  

  امنيت. الف 

  :ُبعـد داخلی        

  :زيرا .  مين امنيت را ندارندأ  پس از خروج قوای خارجی اورگان ھای امنيتی توان ت

  .ی قومی تشکل فکری يافته اند ئ ستيزه جوۀ مقابله با مخالفين اند و با روحيتیــ  فاقد انگيزه عمومی ، ملی و عقيد

  .  فيصد از اقليت ھای  قومی بی بھره از پوتانسيل انسانی برای مقابله با مخالفين اند٩٠يب   ــ به دليل ترک

  . ــ فاقد  دسپلين وآگھی مسلکی اند و  تجھيزات الزم برای جنگيدن ندارند  

ليغات وسيع  از طريق تبست جنگ در افغانستان بايۀبرای توجيه آغاز و ادام) ا ، ن ، ب (   ائتالف نظامی بين المللی 

ساخت که »  ھيوال « غول تبليغاتی ممالک غربی از طالب . نام گرفت » طالب « اين دشمن . کرد  دشمن تراشی می

ين ھيوال اقشار وسيع تعليم يافته و روشنفکر فرصت طلب را در اوحشت از. د شمی  از طريق جنگ نابود ستباي می

 ضد تروريزم جنايت ھای ۀنام ديموکراسی ، حقوق بشر و مبارزه  ب. جنگ و اشغال عليه مخالفين مسلح قرار داد ۀجبھ

  .وحشتناکی صورت گرفت 

. شد  اتحاد مرکبات اردو و جنگ با مخالفين مسلح میۀناميده اند ، انگيز»  طالب « طی ده سال ترس از آنچه غربيان 

  . ساخت مساعد می) ا ، ن ، ب (  ھمکاری اردو را با ۀاين ترس در عين حال زمين

 شده اء ھيوال سازی طالب افشۀ مخالفين مسلح در اردو و سازماندھی حمالت داخلی نشان ميدھد که اکنون  توطئۀرخن

اردو به مرکز تقابل منافع و عصبيت . خالی کرده است )  ا ، ن ، ب ( و ترس از طالب جای خود را به ترس از قوای

ير متجانس در تشخيص دوست از  دشمن در وضع سردرگمی و  و سياسی بدل شده  و با ترکيب غتیھای قومی ، عقيد

  .برد  سر میه بالتکليفی ب
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از ) ا ، ن ، ب (  نفوذ مداخالت کشور ھای ھمسايه و منطقه را پس از خروج  ۀاين حالت سردرگمی به سھولت زمين

ودتا ھای متواتر مولود  سازماندھی کش و احتماالً اردو به مرکز کشمک: سازد  افغانستان در قوای مسلح فراھم می

  . دخالت کشور ھای ھمسايه تبديل خواھد شد 

افغانی «زير عنوان   را  به قوای مسلح افغانی که قوت ھای اشغالگر آن) ا ، ن ، ب(وليت ھای امنيتی از ؤانتقال مس  

در يک . کمک مداخله گران خارجی مشتعل خواھد ساخت ه تجليل کرده اند ، آتش جنگ قومی را ب» ساختن جنگ

 از پشتون ھا ترکيب شده است ، اً طرف اين جنگ اردوی قومی و تنظيمی و طرف ديگر آن مخالفين مسلح که اکثر

  . در عقب ھر دو جناح ممالک ھمسايه و منطقه موضع خواھند گرفت . قرار خواھد داشت 

ه جنگ افغانستان است ، که ب» ختن لبنانی سا« به مفھوم  ) پروگرام نھايت ماجراجويانه( افغانی ساختن جنگ اءً   بن

 ضرورت مداخله و دوام حضور خود در منطقه قياس ۀرا انگيز آن) ا ، ن ، ب(گمان اغلب برخی کشور ھای عضو 

  .کنند  می

  

  : ُبعد خارجی  

روه ، کشور ھای ھمسايه و منطقه بار ديگر گ) ا ، ن ، ب( امنيتی  ناشی از خروج بدون پروګرام  ءخالبا استفاده از 

ھا ، پاکستان در ايران در حمايت از ھزاره ھا و تاجک : ھای قومی و مذھبی را تمويل و تجھيز خواھند نمود 

 جنگ ھای داخلی با شدت بيشتر ۀدھ. بانی از پشتون ھا  و روسيه در جانبداری ائتالف شمال قرار خواھد گرفت پشتي

  . تکرار خواھد شد 

 ۀبه مساعدت پاکستان زمين.  امنيتی در افغانستان را اکمال خواھد کرد ءخالتدريج اسالم سياسی به کمک پاکستان به 

 اشغال ، ۀ ضد غرب که خاطره در منطقه باءتعادل قو. مساعدی برای نفوذ سياسی و اقتصادی چين فراھم خواھد آمد 

با شمول افغانستان در جمع کشور ھای . ر خواھد کرد  عوام زنده خواھد بود ، تغييۀجنگ  و خشونت آن در حافظ

مگر آنکه کشور ھای غربی با کمک ھای بيدريغ اقتصادی .  پايان خواھد يافت ای نفوذ غرب در افغانستان عمالً ھشانگ

  .  نفوذ خود نگاه دارد ۀدر حلقراً افغانستان را قھ)  موضوع نھايت جنجال برانگيز(و حفظ پايگاھای نظامی 

  

  اقتصاد و ژيوپولتيک . ب 

  : ُبعـد داخلی 

 فيصد از مدرک کمک ھای خارجی و ٨٠ عادی و انکشافی در حد ۀبودج. افغانستان دارای اقتصاد مصرفی است 

  .شود قروض بانک ھای بين المللی تمويل می

  . کمبود ظرفيت ھضم کمک ھای خارجی ، رشد اقتصادی را بطی خواھد ساخت 

مين ثبات أنفرانس اخير توکيو برای ت مليارد دالر کمک در ک١۶ پرداخت ابندی به تعھدپس از خروج قوای خارجی پ

  . نسبی اقتصادی ارزش حياتی دارد 

 خارجی ۀ بين المللی باشد تا کمک ھای وعده شدۀبا ظرفيت ، سالم و مورد اعتماد جامعای افغانستان بايد دارای اداره 

  .را جلب کرده بتواند 

  

  : ُبعد خارجی 

  . افغانستان باشد ۀب متوازن  سرمايه ھای کشور ھای غربی و ممالک منطقه بايد مبنای سياست اقتصادی آيندجل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ۀ موازناين امر احتماالً . ھنگفت کرده است  چين در سکتور ھای مھم اقتصاد افغانستان سرمايه گذاریفعالً   

 گاز ترکمنستان ، ۀپالن تمديد لول:  خواھد داد ژيوپولتيک را از مجرای نفوذ چين در افغانستان ، در منطقه تغيير

ه  پروگرام پايپ الين ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان و ھند را که ب، عمالً ) چين(کيانگ نافغانستان ، تاجکستان و سي

به ايران فرصت خوب بيرون شدن از انزوای . دست است ، در حاشيه خواھد راند  کمک کمپنی ھای غربی روی

به اين ترتيب چين .  را از طريق لوله کشی گاز از قلمرو ايران به سوی پاکستان و ھند مساعد خواھد ساخت اقتصادی

  .به تدريج کنترول خود را به منابع و خطوط مواصالتی انرژی در منطقه قايم خواھد ساخت 

  . رد گي مين امنيت در افغانستان شکل میأتعادل ژيوپولتيک و ستراتژيک در منطقه از طريق ت

 ديموکراسی ، حقوق بشر و حقوق زن و جلب سرمايه ۀافغانستان برای حفظ دست آورد ھای ده سال اخير در عرص

  .مين رشد اقتصادی به امنيت و ثبات سياسی ضرورت دارد أھای خارجی برای ت

  .قالی است مين امنيت مستلزم عبور افغانستان از حالت جنگ به حالت صلح از طريق استقرار يک حکومت انتأت

شود و وظايف  حکومت انتقالی به موافقت مقاومت مسلح از سه تا چار سال  از تکنوکرات ھای بيطرف تشکيل می

  :آتی را به عھده خواھد داشت 

   عاری از فساد ۀ  ــ  تشکيل يک ادار

  کمک کشور ھای دوسته   ــ  تقويت ظرفيت مسلکی و محاربوی قوای مسلح ب

  ... )کمپنی ھای خصوصی امنيتی ، مليشيای قومی ، پوليس محلی (  موازی   ــ  انحالل قوت ھای

    ــ  تنظيم پالن خروج قوای خارجی 

   جنايت کاران داخلی و خارجی جنگ ۀ محاکمۀ  ــ  تدارک زمين

ن موازين حقوق بشر ، حقوق زن و ديموکراسی حفظ شده باشد و  دعوت آ  ــ  تسويد يک قانون اساسی جديد که در

  ويه جرگه برای تصويب آنل

    ــ  سازماندھی انتخابات 

  حکومت جديد به مثابه پارتنر متساوی الحقوق ، کشور ھای مھاجم را به احترام قوانين بين المللی دعوت  خواھد کرد 

  .  ضد تروريزم خواھد بود ۀی و مبارزه ئحل معضالت منطقو شريک قابل اعتماد  

  »پايان                       «                              

  

  ٢٠١٢مبر  نو١٢.  فرانسه 

  دوکتور عثمان تره کی

  

 

 

 


