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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 گرد آورنده و تتبع: غوث جانباز
 

 ساله شد 11در افغانستان  کایحضور امر
 

در  ریکب یۀو برتان کایامر ۀمتحد االتیا یمشترک نظام اتیسالگرد عمل نیاکتوبر مصادف است با پانزدهم هفتم
 نینام نهادند. ا ( Enduring Freedom) " ریشکست ناپذ یآزادمذکور را " اتیدو کشور عمل نیافغانستان. ا

 یدر شهرها ۱۰۰1سپتمبر  11 خیبه تار کهیاندر جهان، زم یستیعمل ترور نیبود در برابر بزرگتر یجواب اتیعمل
ت و عمار ورکیوین یبه برج ها شدیاداره م ستیکه از طرف سه ترور یمسافر بر ۀاریو واشنگتن سه ط ورکیوین

 زمیترور خیسابقه در تار یحمالت ب نیا ۀجی( تصادم داده شدند. در نتکایامر ۀمتحد االتیوزارت دفاع اپنتاگون )
 .تن کشته شد ۱۷۹۲

"  یستیترور یبردن گروه ها نیرا در افغانستان از ب اتیعمل یواشنگتن در آن زمان اعالم نمود که هدف اصل ۀادار
 نیآنکشور از طرف هم یشهرها یباال یستیالت ترورباور داشت که حم کای. امردهدیم لیطالبان " و " القاعده " تشک

 .است دهیو اجراء گرد یدو گروه سازمانده
 یحت " ریشکست ناپذ ی" آزاد اتیعمل ۀجیاند که در نت دهیعق اینبه  یاسیس لیاز آگاهان مسا یبرخ گر،یجانب د از
 .جنگ را باخته اند هایکائیاست و امر امدهیهدف آن هم بدست ن کی

 یشورا 13۳۱شماره  ۀقطعنام ۱۰۰1و انگلستان را به خاک افغانستان در اکتوبر  کایامر ینظام یاعزام قوا اساس
 یستیضد ترور یمساع دی. عالوه بر آن بخاطر تشددادیم لیتشک ۱۰۰1سپتمبر  1۱سازمان ملل متحد مورخ  تیامن

. دیافسران ناتو به قلمرو افغانستان اعزام گرد ۀقوماند تتح زین (ISAF) " تیامن نیتأم یالملل نیب ی" قوا ۀمتحد االتیا
ر دو ه نیا ۀفیپرداخت. وظ تیسازمان ملل متحد در افغانستان به فعال تیامن یمجوز شورا ادیبر بنه ن سافیآ یقوا
 .دادیم لیطالب و القاعده تشک انیبردن جنگجو نیو از ب بیرا تعق ینظام میعظ یقوا
طالبان را در نقاط مختلف افغانستان تحت بمبارد قرار داد.  یمراکز تجمع کایامر یهوائ یقوا ۱۰۰1ماه اکتوبر  یط

ان " طالب نیناتو همراه با مخالف یقوا یدر پ یو پ وستهیپ یها یپس از بمبار ۱۰۰1نوامبر  یعنی ،یماه بعد انیدر جر
ه تصرف ب فیمذکور شهر مزار شر اتیعمل ۀجیپرداختند. در نت یتعرض یجد اتیعمل نیشمال، به اول تالفیائ یعنی" 

باعث شد تا طالبان شهر کابل را که از سال  یتعرض اتیعمل ۀشمال درآمد. ادام تالفیائ یها شهیناتو و مل یقوتها
هزار  1۰۰که در حدود  ییکایامر یآن قسمت اول و بزرگ قوا بی. به تعقندیشان بود رها نما ۀتحت قبض 1۷۷۳

 ۀریر بحکه د ینظام یها یاز کشت کوپترهایلیقواء توسط ه نی. ادیگرد ادهیک افغانستان پبود در خا یبحر ینگجوج
 یاتیعمل ) یونیاوپراس شقدمیپ ۀو در همانجا جابجا شده، قطع دندیجنوب کندهار پرتاب گرد یعرب قرار داشتند به نواح

به منظور  ینظام اتیعمل یاساس ۀمرحل بینترتی. بدودندنم جادیا ( Camp Rhino ) " نوی( را به نام " کمپ ر
 .افتی انیپس از تصرف کامل کندهار پا ۱۰۰1دسمبر  ۹ خینظام طالبان به تار یسرنگون

را  شیوخ یگاه ها یالقاعده توانستند مخف یبشمول اعضا یالملل نیب یها ستیطالب و ترور انیجنگجو یایبقا کنیل
القاعده و شخص بن الدن به پاکستان فرار  یادامه دهند. رهبر شیخو تیو در نقاط مختلف کشور به فعال ندیحفظ نما

 .نمود
 یبدست آمد. ط ینیمع یها یروزیاز پ یبرخ دیو شد یدر پ یپ یدو سال جنگ ها یط یکائیامر انیقول نظام به
برده  نیاز ب ایطراز اول " القاعده "  نیو فعال یرهبر یاعضا ۀحص 3/۱ یهوائ یمدت عمدتاً در اثر حمالت قوا نیا

برده شد،  نیسازمان به نام ابو حفظ از ب نیا یهم به اسارت درآمدند. بطور مثال در کندهار مسوول نظام ایشدند و 
 .کشته شد یخوست مشاور بن الدن مشهور به عبدو محمد مصر تیوال یو در نواح

 نیاعالم نمود که قوماندان مشهور " طالبان " مال داد الله را از ب یالملل نیب تالفیائ یسرقوماندان ۱۰۰۹ یماه م در
طالبان را در جنوب  ینظام یها اتیاست. مال داد الله تمام عمل دهیازیدست  یبزرگ تیبه موفق بینترتیبرده و بد
 .کردیم تیریکشور مد

 توانست حفظ ینیرا تا حد مع شیخو یرا در کشور از دست داد، اما قدرت جنگ یاسیطالبان با آنکه قدرت س گروه
را  یالملل نیب تالفیائ ینظام نیها و منسوب آغاز نمود. طالبان عمدتاً قطار یزانیپارت یها اتیعمل یو به اجرا دینما
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کشور را به  یملک یافغان و اهال انینظام سازند،یمنهدم م و یگذار نیسرکها و پل ها را م دهند،یمورد هدف قرار م
 .رسانندیقتل م

را در قبال افغانستان که  شیخو دیجد یژیسترات کایامر ۀمتحد االتیجمهور ا سیباراک اوباما رئ۱۰۰۷دسمبر  در
 : بود اعالم داشت یمتشکل از سه عنصر آت

 

 به ضد طالبان ینظام اتیعمل ۀادام .1
 و مردم افغانستان یالملل نیبا سازمان ملل متحد، همکاران ب یهمکار .۱
 با پاکستان کینزد یهمکار .3

 

 نیصرف نظر از تمام ا کنیهزار عسکر تازه نفس اعزام گردد. ل 3۰داد تا به افغانستان  تیحال هدا نیدر ع اوباما
 .دادیاز دست م شتریرا در افغانستان هر چه ب شیواشنگتن مواضع خو ریتداب
الً در که قب یکائیامر یقوا یام ها. جزوتدیکشور ما، نورستان کامالً به دست طالبان افت یشرق تیوال ۱۰11بهار  در

 ورنددر نزدیکی خط دی یکوهستان یها یشان در تنگ یها تیفعال تیو عدم مثمر ادیآنجا جابجا بودند به علت تلفات ز
پس از آن سرو  کایامر یاستخبارات نیچه منسوب رآن مناطق را ترک نموده بودند. اگ ۱۰11با پاکستان در شروع سال 

 نیطالبان مال عمر را از ب ۀرهبر القاعده بن الدن و سرکرد ایوګاعالم داشتند که  روزمندانهیصدا به راه انداختند و پ
 .برده است

سپردن  ۀاعالم داشت که پروس شیملت خو یعنوان ۀخطاب یاوباما ط کایجمهور امر سیرئ ۱۰11ماه جون  در
 .ابدی انیپا ۱۰1۲ سال یال دیدر افغانستان به خود افغانها با تیامن نیتأم یها برا تیمسوول
 به تیامن نیتأم یها برا تیسپردن مسوول ۀبا ما در پروس کجایکشور  1۰: " امسال در حدود عالوه نموده بود اوباما

اد تعد یغرب یها کشور یملک نیعساکر و منسوب ۀقهرمانان یافغانها مصروف و همکار خواهند بود. از برکت مساع
 " .ابدیم شکه تحت نفوذ طالبان قرار داشتند روز بروز کاه یها افغان
: " قرار است خاطر نشان ساخت ۱۰13 یکانگرس در فبرور یدر برابر اعضا نباریا ش،یخو یبعد ۀدر خطاب اوباما

هزار آن به وطن  3۲به تعداد  ۱۰1۲در شروع  باشندیهزار عسکر ما که در افغانستان مستقر م ۳۳از مجموع 
 " .برگردند

مذکور  ۀ. موافقتنامدندیرا به امضاء رسان یتیامن ۀافغانستان و ناتو موافقتنام کا،یامر ۀمتحد االتیا ۱۰1۲سپتمبر  در
) در حدود ده هزار عسکر ( و ناتو ) در حدود سه هزار عسکر ( را در قلمرو افغانستان پس  یکائیامر یحضور قوا

 .ساخت یم یقانون ۱۰1۲ ریدر اخ یستیترور ضد یللالم نیب تالفیائ انینظام یاز عودت بخش اساس
 .در کشور ما بود یستیضد ترور یالملل نیب تالفیائ تیختم مأمور یکابل شاهد مراسم رسم۱۰1۲دسمبر  در

 شیخو ینظام۱3۰۰اضافه از  هایکائیامر یستیضد ترور تیانجام مأمور انیکه در جر دهدیدست داشته نشان م ارقام
هزار  ۱1حال حداقل  نی. در عشودیم ینظام 1۰۰۰کشورها بالغ به  ریرا در قلمرو افغانستان از دست دادند. تلفات سا

 .نبردها جان باختند نیدر ا یافغان ملک
 یها تیفعال ۱۰11سال  یطالب از شروع ماه جنور انیبنابر علل و عوامل گوناگون جنگجو شودیمشاهده م کهیطور
حضور خود را در افغانستان  زیداعش ن یستیاند، و از اواسط همان ماه گروه ترور دهیت بخشرا شد شیخو یجنگ

 .برمال ساخت
ما بخاطر مبارزه با  را در کشور شیرسماً اعالم داشت که حضور خو ۱۰11در ماه مارچ سال  کایامر ۀمتحد االتیا

 .دینمایم دیداعش و طالبان تمد
 

 : در افغانستان کایامر ۀحضور پانزده سال جیمختصر به نتا نگاه
 

ه ک رسدیآن در افغانستان به نظر م نیو متحد کایامر ۀمتحد االتیا میعظ یقوا ۀدر نظر داشت حضور پانزده سال با
 :دینرس لیذ لیکه در آغاز هجوم به افغانستان اعالم داشته بود بنابر دال شیکشور به اهداف خو نیا ۀادار

 باشدیم یخارج یاز موارد بدتر از زمان ورود قوا یدر کشور ما امروز در برخ یاسیس – ینظام تیوضع. 

 کسب  ۀسابق یکشور ما به خارج وسعت ب یمواد مخدر در کشور ما و از قلمرو کیکشت، قاچاق و تراف
 .نموده است

 - متمرکز است تیریکه وطن ما فاقد اداره و مد گرددیم جادیگاه گاه تصور ا. 
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 - شیخو ۀافتیاستحکام  یها گاهیما حضور دارند غالباً و عمدتاً در پا یقلمرو که هنوز در یخارج یقوا 
حکومت  یبوده به درخواست ها شیخو یها گاهیمصروف مدافعه از خود و حفظ پا شتریقرار داشته و ب

 .دهندینم اباکثراً جو یالملل نیب ستانیدر برابر حمالت ترور ینظام تیبر حما یافغانستان مبن

 ه کدام ک دیو بدون شک و شبهه بگو قیتواند بطور دق ینم یمؤثق یمنبع چیاذعان نمود که ه دیبا تأسف با
 .باشدیلح ممس نیمخالف ۀ( تحت کنترول دولت قرار داشته و کدام آن در قبض یصدیبخش افغانستان ) از نظر ف

 - یماعو اجت یاسیس ،یثبات نظام ت،یامن نیُکل منجر به تأم در یالملل نیب ۀو جامع ییکایامر یحضور قوا 
 .دیدر کشور ما نگرد

 تیهنوز هم نها یالملل نیب ۀجامع ۀکشورما پس از پانزده سال حضور فعال و همه جانب یمرکز تیحاکم 
 .دیمبادا سقوط نما یجهان تیقطع حما یشکننده بوده و خطر آن محسوس است که بمجرد

 - و  راتیی. تغرسدیافغانستان هنوز هم به نظر نم ۀشد یپالنگذار هدفمند و یو اجتماع یادانکشاف اقتص
 هایکائیامر -پراگنده و متضاد استند.  ،یادیبن ریو غ یشیآرا تیفوق الذکر نها یتحوالت در عرصه ها

 .اورندیب انیبه م ماو منظم را در کشور  یاجتماع عیوس یۀبا بن دار،یپا یاسینظام س کینتوانستند 
 

 یاناپ
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