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  ئ يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١٥/ ١٧/١١  پيکار پامير

 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از
 )بخش نھم(

 

 : برگشت ِ پيروزمندانه

ھنوزمناطق ِمختلفی درشرق وجنوب غرب افغانستان زير بمباران ِسنگين ِطياره ھای امريکايی کوبيده ميشدند که  
ًدۀ امريکا در کابل، پس ازتقريبا پانزده سال انسداد وعدم  مي2دی، سفارت ايا0ت متح٢٠٠١به روز ھجدھم ماه دسامبر

ِبه قول منابع امريکايی، مبلغ پنجصد وپنجاه مليون دالربرای .  حضور ِدپلوماتيک، طی مراسم خاصی  باز گشايی  شد
ِمحمد قسيم فھيم وزيردفاع حکومت جديد و محمد يونس . ساخت وساز دوبارۀ مجتمع سفارت مذکور بمصرف رسيد ِ

                                                  .قانونی وزيرامورداخله به نماينده گی ازحکومت ِانتقالی دراين مراسم اشتراک نمودند

 " ين، يک برگشت ِ پيروزمندانه استا " : نمايندۀ دپلوماتيک امريکا دراين مراسم اظھار داشت که" جيمز دابنز "         

ِمردم افغانستان ظرِف چند سال اخير بھای ھنگفتی پرداخته اند و ما برگشتيم تا در اينجا بمانيم و  " : وی ھمچنان گفت
ُمردم افغانستان را کمک نماييم، ما، ديگر از گذشته ھا آموختيم و ھرگز نخواھيم گذاشت که افغانستان دو باره به حالِت  

  (14) " .سابق برگردد

 

اولين دپلومات کونسلی امريکا " دنیديويد س" بايد افزود که آقای 
  مي2دی شروع٢٠٠٢در سفارت آن کشور درکابل بودکه در آغاز ِسال 

بحيث سفير امريکا وارد کابل " رابرت فن" ِبکارنمود و متعاقب آن، آقای 
) امريکايی افغان تبار( مي2دی، زلمی خليلزاد ٢٠٠٤شد ودرميانۀ سال 

  .بکار کرد ريکا در افغانستان آغازام بعنوان سفير کبير ايا0ت متحدۀ

ھنوز معلوم نبود که امريکايی ھا در مورد ِامنيت ِشھر کابل و 
آيندۀ نظامی افغانستان  پس از سقوط ِ نھايی امارت ِگروه طالبان چه 

نمايندۀ دپلوماتيک امريکا " جميزدابنز" آقای . اقداماتی بعمل خواھند آورد
 آن کشور باحامدکرزی رييس حکومت وزير دفاع" دونالد رامسفيلد" و 

" انتقالی وفھيم وزيردفاع وی م2قات بعمل آورده اظھار داشتند که 
   خاص امريکا در کابلندهجميز دابنز  نماي                                         . شھرکابل مربوط ھيچ جناح خاصی نيست

 شھر کابل آورده شوند تا مسووليت ِ تأمين امنيت را بعھده بايد يکتعداد از نيرو ھای امريکايی وجامعۀ جھانی به
اين . وزيردفاع امريکا با تأکيد ميگفت که تعداد ِاين نيرو ھا بايد ازسه ھزارتا پنجھزارنفر باشد" رامسفيلد . " بگيرند

   .فتيده بودا" ائت2ف شمال" ًم عم2 بدست نيروھای ٢٠٠١درحالی بود که پايتخت در ھفتۀ دوم ماه نوامبر سال 

، امريکايی ھا و سازمان ملل درکابل، روی جابجايی تعداد "ائت2ف شمال " بگومگو ھايی ميان ص2حيتداران ِ
ِنيروھای خارجی درکابل و ساير نقاط کشور برای چند روزی ادامه يافت و با0خره درمرحلۀ نخست فيصله شد که از 

 ِامنيت مستقر شوند، ولی در روز ھا و ماه ھای بعدی، قدم به قدم به سه تا پنجھزارسرباز بايد در شھرکابل غرض تأمين
                                                                                          .اين تعداد افزوده گشت

ن برای نمايندۀ خاص سرمنشی آن سازما" الخضرا براھيمی" شورای امنيت ِسازمان ملل، باساس طرح  
ِم با اکثريت آرا فيصله نمود تا پس از سقوط ِامارت گروه طالبان ٢٠٠١افغانستان، بتاريخ چھاردم ماه نوامبر
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ِدرافغانستان، درقدم اول يک ادارۀ مؤقت تشکيل گردد که عمرشش ماھه داشته باشد اما قبل ازآن، جلسۀ ديگری شامل . ِ
 نيز درروم مرکز ايتاليا داير ٢٠٠١د ظاھرشاه بتاريخ اول ماه اکتوبر و گروه روم به رھبری محم" ائت2ف شمال" جناح 

ھردوی اين حرکت . و تشکيل شورای وحدت ملی موافقه صورت گرفته بود" لويه جرگه" شده بود که روی برگزاری 
  .موازی، بخشی از برنامۀ امريکا و سازمان ملل پس ازسقوط امارت گروه طالبان درافغانستان شمرده ميشد

ِموازی با جريان عمليات نظامی در افغانستان، نماينده گان کشور ھای  ايران، پاکستان، ھندوستان،  " (٦+٢"ِ
ِ مي2دی درمقر سازمان ملل ٢٠٠١بتاريخ يازدھم ماه نوامبرسال ) چين، تاجيکستان، ازبکستان به شمول امريکا و روسيه

ميه يی را صادر نموده و ضمن محکوم کردن ِاعمال نشستی را انجام داده و پس از بحث و بررسی مفصل، اع2
ِتروريستی درنيويارک، ازاعادۀ استق2ل سياسی، حاکميت ِملی و تماميت ِارضی افغانستان پشتيبانی بعمل آوردند و 

ازطريق برگزاری انتخابات ِعمومی پس ازسقوط ِامارت " حکومت با قاعدۀ وسيع "يا "  فرا گير" تأسيس ِيک حکومت ِ
                                                                                             .بان را پيشنھاد نمودندطال

، البته با مشوره و رھنمايی ھای عده يی از سياسيون افغانی و امريکايی که "الخضرابراھيمی" ًضمنا 
ستان را بگونۀ مشرح و قرارآتی، به شورای امنيت سازمان ملل درپشت ِپرده قرارداشتند، طرح خودش برای آيندۀ افغان

                                                   :تقديم نمود

سازمان ملل بايد به زودی نشستی را با اشتراِک اتحاد شمال و نماينده گان نيرو ھای ديگر افغانی غرض  -1
                                 .بحث نمايند" دور انتقال سياسی"  نموده و برمحور نمايند ه گی ازتمام جامعه ی افغانی بر گزار

                                                                                      

تان و از ِدر اين نشست، بايد يک شورای مؤقتی تشکيل داده شود که اشتراک کننده گان آن از تمام افغانس  -2
در رأس چنين يک شورا، شخصيتی قرار داشته باشد که . اقوام  و ھر گوشه و کنار افغانستان نمايند ه گی کنند

       . ِدروجوِد او نماِد وحدت ملی تمام اقوام، مذاھب و مناطق کشور متبلور شده بتواند

و برنامه ی کاری آن ، پيشنھاد "  قالیاداره ی انت" ِشورای مؤقت وظيفه خواھد داشت تا در مورد ساختار   -3
  .ھايش را ارائه نمايد

  .يک جلسه ی اضطراری لويه جرگه  بايد با ھدف تأ ييد  اين پيشنھاد ھا داير گردد   -4 

ِدر اخير بايد  لويه جرگه ی دومی به غرض پذيرش قانون اساسی داير شود که از طرف يک کميسيون    -5 
 .تسويد شده باشد

ِح پنج فقره يی نمايندۀ خاص ِسازمان ملل بود که بعدا در کنفرانس ُبن مورد ارزيابی و اساس ھمين طر  ً ِ
بايد اين نکته را نيز متذکرشد که مردم افغانستان که ازشدت ِظلم و بربريت ِرژيم ھای قبلی و   .ِکارکنفرانس قرار گرفت

ِآمده بودند؛ نه تنھا از ورود نيروھای ائت2ف ِبخصوص ازدست گروه طالبان و تروريستھای القاعده سخت به تنگ 
نيز استقبال ) جامعۀ جھانی( ِشمال، بلکه برای نخستين باردر مسير تاريخ کشور، از حضور نيرو ھای مسلح خارجی 

ِامريکا، غرض سرازيرساختن ِسربازانش به خاک افغانستان، ع2وه از حادثۀ يازدھم سپتامبر وبلند کردن  . بعمل آوردند ِ
ھا و ھمياری ھای نظامی ازسوی رھبران  عار ِموجوديت ِالقاعده، طالبان و تروريسم درافغانستان، به چنين تقاضاش

ِوافسران ِجانب افغانی نيز نياز داشت تا برای لشکرکشی و اشغال افغانستان، ھم تلفات انسانی کمتری داشته باشد و ھم َ 

    .ارائه کند توجيه حقوقی برای اشغال اين کشور

اتحاد  "، "حزب وحدت" ،"  اس2می- جنبش ملی "، "شورای نظار"ِپس ايا0ت متحدۀ امريکا نه تنھا رھبران 
و امثالھم را با پيشکش ھای بزرگ مالی و تسليحاتی  "شورای جھادی ننگرھار" ، بقايای "جمعيت اس2می" و " اس2می

يه گروه طالبان و رسيدن ِپای خودش به خاک افغانستان ِبکارگرفت، بلکه ازنيروی انسانی و تجارب جنگی آنان نيز عل
اين تاخت و تازنظامی امريکا با0ی افغانستان و طرح برنامۀ زيرکانۀ نظامی، برای خودش تلفات . استفاده بعمل آورد

انب علی رغم آنکه قربانيھای ج. ِجانی نداشت، ولی کليه تلفات جانی و مالی را بازھم مردم افغانستان متقبل شدند
افغانستان بسياربزرگ و گسترده بود، مگرمتأسفانه گسترده گی آنھمه تلفات ِجانی ومالی در پردۀ ابھام و سانسور ِعمدی 

مارک " م بود که ٢٠٠٢بتاريخ ھفتم ماه جنوری .  ِو آگاھانه قرار داده شد و ھيچ آمار دقيق و ضروری بدست نيامد
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ميشر امريکا، تعداد کشته شده ھا توسط نيرو ھای امريکايی در افغانستان را ِپروفيسور اقتصاد دردانشگاه نيوھا" ھرولد 
                         .چھار ھزار نفر اع2م نمود

استعمال س2ح، مخارج استفاده ازس2ح، تعداد  بد نخواھد بود در اينجا، گوشه يی ازآمار و احصائيۀ مربوط به
درافغانستان )  مي2دی٢٠٠٢ الی سيزدھم ماه جنوری سال ٢٠٠١زھفتم ماه اکتوبرکه ا) تلفات ِجانی و معلومات ِديگر را

        : صورت گرفته است، بصورت فشرده درج نماييم

 12000     ًتعداد بمب ھای ريخته شده باIی خاک افغانستان جمعا *

 نفر 4000         رر. . . . . . . . . . . .      تلفات افراد غير نظامی  *

  تلفات نيرو ھای امريکايی بشمول يکنفراجنت *

 نفر 16         رر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      سی آی ای 

 نفر 4000        رر. . . .    تعداد سربازان امريکايی در افغانستان  *

 پنجاه تا ھفتاد مرتبه در روز               . . . . . پرواز طيارات امريکايی *

 دالر  1000       مخارج ھردانه بم که فرو ريختانده ميشود        رر *

 دالر 100000       مخارج استفاده ازس�ح رھبری شده توسط ليزر رر *

 يک مليون دالر        رر. . . . . . .    مخارج  شليک ھرموشک کروز  *

 دانه 600     رر. . .   که استفاده شده  " کلستر" تعداد بمب ھای  *

نابود   يک ميدان فتبال پخش ميشود و ھدفھا رادرساحه ھربمب کلستر، دارای  دوصد بمب کوچکتربوده که(
  )ميسازد

 

  تعداد افرادی که متعاقب حادثه يازدھم سپتامبر *

 نفر 1000          . . . . . . . . . . . . . . در امريکا دستگير شده اند

 نفر 6000          . . . رداخل افغانستانتعداد اسيران گروه طالبان د *

                                      سه مليارد دالر        مخارج ِجنگ درافغانستان الی دھم ماه دسامبر  

( 15 )     

رارگزارش ھای منتشرشده، درجملۀ س2ح ھا ی استعمال شده با0ی افغانستان، يکی ھم بمب ھای خوشه يی بود 
ّدوصد و دو چره است که ھم ساحۀ برابر به چند  اين نوع بمب خوشه يی، دارای. می نامند) ٨٧سيبيو( ع ِآنرا که يکنو

ًميدان فوتبال را در يک ثانيه کام2 تخريب ميکند و ھم پس ازفرود آمدن به زمين، خاموش و بدون انفجارباقی می ماند تا  ِ
  .يکندآنکه انسان نزديکش شود و آنگاه خودش را منفجر م

، به تعداد يکھزار و دوصد وبيست و ٢٠٠٢ تا ٢٠٠١دريک سند ِديگر آمده بود که امريکا درمدت زمان بين 
ًھشت بمب خوشه يی با0ی مواضع مختلف درافغانستان پرتاب نموده است که مجموعا دارای دوصد و چھل وھشت  ِ

ًامريکا، به تعداد مجموعا ) ٥٢- بی) ده که طياره ھایھمچنان دراين سند گفته ش. ّھزار و پنجاه وشش عدد چره بوده است

باساس آمار ِمنتشرشده ازسوی . ششھزار و ششصد عدد بمب دارای يورانيم ضعيف با0ی افغانستان ريخته اند
ً مي2دی، امريکا طی بيست و يکھزار پرواز، جمعا مقداربيست ٢٠٠٢ تا ٢٠٠١،  ازسال "اسوشيتد پرس" خبرگزاری 

 . ی افغانستان  پرتاب نموده استھزار بمب با0

 آماری از تلفات جانی و مالی مردم افغانستان دراثر بمبارانھا

ايا0ت متحدۀ امريکا به افغانستان به چه قيمت ِعظيم ِجانی " برگشت ِپيروزمندانۀ  " حال بھترخواھد بود بدانيم که
ِآنچه بعنوان بخشی ازآمارتلف. و مالی مردم افغانستان تمام شد ات ِجانی مردم افغانستان دراينجا درج ميگردد، تنھا نتيجۀ ِ

ِبمباران ھوا پيما ھای امريکايی و متحدان ِآن کشور است که ازقول منابع معتبرخبرگزاری جھان ِغرب مانند  ِ ِ اندپندنت " ِ
شيکاگوتريبيون  "  اکتوبر،٢٣" گاردين " اکتوبر، ١٩"  بی بی سی " اکتوبر، ١٧" فرونتيرُپست "  اکتوبر، ١٥ و ١٣" 
 ٢٢" دينيوز" مي2دی ، ٢٠٠١ نوامبر سال ١١" دان " و " فرانس پرس"  نوامبر، ١١" ھرالد سن "   اکتوبر، ٢٧
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درعين . م برگرفته شده اند٢٠٠١ ماه فبروری ٢٠"  تايم" م و مجلۀ ٢٠٠١ دسامبر٤" تيلی تلگراف"م، ٢٠٠١دسامبر
  :  مي2دی ميشود٢٠٠٢ و ٢٠٠١ِمربوط به چند ماه سال ِحال بايد دانست که اين آمار تلفات، تنھا 

م ٢٠٠١واقع در غرب ِشھر ج2ل آباد که بتاريخ يازدھم ماه اکتوبر" کرم " درنتيجۀ بمباران ِمکرربا0ی قريۀ  *
َصورت گرفت، ازجملۀ شصت منزل ِ گلی، چھل و پنج تای آن کام2 تخريب گرديد و کم از کم به تعداد يکصد و شصت  َ ً ِ

  .نفر از ساکنان ِآن بکا م مرگ رفتند

" مدد " ِبمب ھايی که بتاريخ ھجدھم ماه اکتوبربا0ی يک مارکيت درمحل ِسرای شمالی واقع درشھرک  * 
  .مربوط  و0يت قندھار ريخته شد، به تعداد چھل و ھفت غيرنظامی به قتل رسيدند

ی و يک مسجد در ھرات که بتاريخ بيست ويکم ماه با0ی يک شفاخانۀ نظام" کلستر" دراثرفرو ريختن ِبمب ِ *
  .اکتوبر انجام داده شد، به تعداد يکصد نفر کشته شدند

با0ی قريه ھای بوری چوکر و  (130 – سی.ای) ِدراثر شليک ِماشيندارکه ازھوا توسط طيارۀ * 
ِچوکرکاريز ِقندھار صورت گرفت، جمعا به تعداد نود وسه نفر کشته شدند ً.         

ِدرنتيجۀ بمباران ِطياره ھای امريکايی با0ی قريۀ شاه آغا ويک قريۀ ديگر درجوارآن، که در ھفتاد کيلو متری  *
ًشمال غرب ِقندھار واقع است، تخمينا سه صد نفر کشته شده شدند، ولی فھرست يکصد و بيست و پنج نفر به اختيار 

    .منابع  خبری قرارداده شد

ِامريکايی که بتاريخ ھجدھم ماه نوامبر با0ی شھرخان ) ٥٢ - بی( که توسط طياره ھای " ِکارپت بمب " ِدراثر *
                           .آباد مربوط و0يت قندوزانجام داده شد، به تعداد يکصد و پنجاه نفرکشته شدند

مريکايی با0ی ا" ِکروز" ِباساس گزارش ِنمايندۀ سازمان ِملل دراس2م آباد، دراثرشليک ِموشک ِ *
شرق ِشھر ِکابل، به تعداد چھارتن از کارمندان ِ اين سازمان کشته شده، چھارتن ديگرزخمی گرديد و تعداد نا 

  .معلوم ِديگر نيزبه قتل رسيدند

ِبتاريخ دھم ماه اکتوبر، يک مسجد درقريۀ سلطانپورج2ل آباد دو مرتبه مورد بمباری قرارگرفت که درنتيجۀ  *
گفته شد که دربمباران ِنخست، حدود ھفتاد نفرکشته . ًعا به تعداد بيشتراز دوصد و پنجاه نفر کشته شدندھردوعمل، جم

ِشدند، مگروقتی گروھی ازمردم به منظورنجات ِزخمی ھا و گرد آوری اجساد حاضرشدند، بارديگربمباران صورت 
  .ندگرفت و درمرتبۀ دوم نيز بيشتر ازيکصد نفرجانھای شان را از دست داد

بمباری صورت گرفت " درونته "  اکتوبر، با0ی دو مسجد در قندوز وقريۀ شاھپر در٢٣ و ١٢به روز ھای  *
ًکه در اثر آن، جمعا يکصد و بيست و ھشت نفر کشته شدند ِ.         

صت نفر ًدر اثر بمباران ِروز يازدھم اکتوبر، کام2 ازميان رفت و به تعداد بيشتر از يکصد و ش" کرم " قريۀ *
 .مواشی آنھا جان باختند ازساکنان به شمول

ُبتاريخ ھفدھم ماه اکتوبر، داخل ِشھر ِقندھاربمباران شد و ع2وه ازتخريب ده ھا دکان، به تعداد چھل وھفت  *

ِروزديگر، بازھم بخش ديگری ازشھربمباران گرديد وع2وه ازتخريب ِکامل ِ بازار، به تعداد چھل و . نفرنيزکشته شدند
  .ھفت نفربه قتل رسيدند

، چھل نفر دراطراف ِکابل، "ترينکوت " به روز ھجدھم اکتوبر، ده ھا نفر دراثر بمباران ِطيارات ِامريکايی در *
  .شصت نفر در ھرات و پنجاه تن ديگر در قندھار کشته شدند

 درھرات بمب ريزی بتاريخ بيست و يکم ماه اکتوبر، با0ی يک شفاخانۀ دوصد بستر و يک عمارت ِدولتی *
منابع مطلع گفتند که . اجساد ِ يکصد نفرازميان خرابه ھای ناشی ازآن بيرون کشيده شد صورت گرفت که

  .ِاصل ِھدف ِمورد ِنظرامريکايی ھا، حدود سه صد متردورتر از اين محل قرار داشت

خواستند توسط يکعراده کشته شدند که مي" ترينکوت " به تعداد بيست تن به شمول نُه کودک وقتی در  *
  .تراکتوردارای تريلر، اززيربمباری فرارنمايند
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که بتاريخ بيست وچھارم ماه اکتوبرصورت گرفت، } ًاحتما0 خيرخانۀ کابل{" خيرخانه " عمل ِبمباری با0ی  *
کابل نابود شد و ھمچنان، يک پايگاه نظامی درقلعۀ زمانخان ِ. ھجده تن جان باختند و ھفده منزل ِرھايشی ويران گرديد

درعين زمان، به تعداد يازده نفراز اھالی مکرورويان ِکابل  نيز به قتل رسيده و متعاقبآ دراثرھدف . پنج نفرکشته شدند
             .، به تعداد يکصد نفر ديگر نيز جانھای شان را از کف دادند)نفت(گيری تانکرھای تيل 

ِدرنتيجۀ بمباران طياره ھای } ؟{" چوکرکاريز "  داد که قريۀ گزارش" پال راجرز " خبرنگارتايمزبنام  *
ِخبرنگار مذکور گفته است که محل ِبمباران . ًامريکايی کام2 ازميان رفته و حدود نود و سه نفرساکنان آن کشته شدند
  .شده، نه مرکز نظامی بود و نه آنجا مورد استفادۀ تروريستھا قرارداشت

ِ، دراثرحم2ت ھوايی با0ی ٢٠٠١اکتوبر تا چھارم نوامبر٢٣ه است که به روز ھای ھمين خبرنگارگزارش داد *
  .محل ھای رھايشی درکابل، به تعداد بيست و پنج نفربکام مرگ رفتند

" بتاريخ بيست و ششم ماه اکتوبر، به تعداد بيست و سه تن وقتی جانھای شان را ازکف دادند که با0ی قريۀ  *
  .زگان بمب ريخته شدُدر و0يت ار" توری 

در و0يت بلخ که بتاريخ پنجم ماه نوامبرانجام يافت،  سی و شش نفررا نا " آق کُپرک " بمباری با0ی قريۀ  * 
ًبودکرد وحم2ت ِنظامی ديگر که بتاريخ دھم نوامبر در کابل و مزارشريف صورت گرفت، جمعا به تعداد يکصد و 

  .بيست و پنج نفر را کشت

امريکايی با0ی شھر کابل که به روز سيزدھم ماه نوامبرصورت گرفت، } کروز{ ک ِشليک ِموش *
  .گرديد" الجزيره " موجب ِتخريب ِ دستگاه تلويزيونی 

ِحم2ت نظامی نيروھای امريکايی بتاريخ ھفدھم ماه نوامبربا0ی خوست، شصت و دونفر، با0ی ميوند  *
سيزده نفر را به نابودی "  زانی خيل" ل کابل بيست و ھشت نفرو با0ی درقندھارچھل و دونفر، با0ی چھاريکاردرشما

  .کشانيد

ًعمليات ِنظامی نيروھای امريکايی که به روزھجدھم ماه نوامبرصورت گرفت، درو0يت کنرجمعا به تعداد  * ِ ِ
  . نيديکصد و پنجاه نفر، در قريۀ شمشاد بيست و چھار نفر ودر و0يت قندوز چھل نفر را به قتل رسا

درقندھار، به تعداد نود و " کلستر" ِبتاريخ بيست وپنجم ما ه نوامبر، درنتيجۀ استفادۀ نيرو ھای خارجی از بمب  *
  .دو نفر و در و0يت قندوز ھفتاد نفر جان باختند

دين ، ازجملۀ روزھای ُپرتلفات در افغانستان بود، ب٢٠٠١ِخبرنگاران وشاھدان عينی گفتند که روزاول دسامبر *
سی . در قندھارکشته شدند" کمادو " قرار که به تعداد يکصد نفر در اثرپرتاب ِبيست و پنج بمب با0ی قريۀ 

َتن ِديگردرحالی کشته شدند که ميخواستند با استفاده از چھارعراده ترک، از شھرفرارکنند " پنجاه نفر درقريه ھای . َ
، پانزده نفردرميان "اگم " ،  بيست نفر درشھرک ِ"چراگم " ريۀ جان دادند، بيست و ھشت نفردر ق" بالوت " و " تکل

سی نفر دريک جادۀ در نزديکی ھای . يک واسطۀ ترانسپورتی، ھنگامی کشته شدند که ميخواستند از تھلکه فرار نمايند
  .کشته شدند" توره بوره " ھرات و سه صد نفر در اطراف کوه ھای 

م حاکی ازآن بود که به تعداد ھفتاد نفرغير نظامی که ميخواستند ٢٠٠١دسامبر پور ھای منتشرشده درماهار *
توسط " توره بوره " ِغرض ِاشتراک درمراسم ِتحليف ِاعضای دولت ِجديد درکابل اشتراک نمايند، درجنوب کوه ھای 

ھوا پيما ھای ِھمچنان دراخيرھمين ماه گزارش داده شد که در اثربمباران . ھوا پيما ھای امريکايی بمباران شدند
  .امريکايی، به تعداد سه صد نفر در روستای نيازی مربوط و0يت پکتيا کشته شدند

درشرق افغانستان بمب ريخت که در " قلعۀ نيازی " ِو دوھليکوپتر امريکايی با0ی قريۀ ) ٥٢- بی (ھواپيماھای  *
  .ِ نفر در داخل خانه ھای گلی شان مدفون شدند١٠٧ِاثر آن، به تعداد 

ِم ازقول يکی از افراد ماين پاک مربوط سازمان ملل ٢٠٠٢بتاريخ اول ماه جنوری " دی نيوز" روزنامۀ  *
 شھروند افغانستان را در دست دارند که دراثرپرتاب ِبمب ھای خوشه يی امريکا، جان ١٠٣آنان ليست   "  نوشت که

طر بزرگی را متوجه مردم ِمحل و بخصوص اطفال اند که خ ًباخته و قريه ھا، شديدا با مواد منفجرشده ملوث گرديده
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خوشه يی در ميثاق ھای جھانی   اين در حالی است که استفاده از بمب ھای. ميسازد که نياز به پاک سازی دارند
  " . ممنوع گرديده است

فغانستان بود اينھا نمونه ھای کوچکی ازبمبارانھا و کشتارھای بيباکانه وغيرمسوو0نۀ نيرو ھای امريکا و ناتودرا
  . درھمان ھفته ھا و ماه ھای اول ِاشغال ِ کشورصورت گرفت" جنگ عليه تروريسم " که تحت ِعنوان 

درھمان شب و روزيکه گروه طالبان و افراد القاعده رو به فرار بسوی خاک پاکستان بوده و شھرھا و پايگاه 
 " : يس جمھور امريکا طی سخنانی در واشنگتن گفتمعاون ري" ِدک چينی " ھای نظامی يکی پی ديگرسقوط ميکردند، 

جنگ در افغانستان به زودی پايان نخواھد يافت، چنين معلوم ميشود که  طالبان و القاعده ميخواھند خود شان را در 
چگونه و باساس کدام   " ِدک چنی  " اينکه آقای  "...ًجنو ب مجددا جمع و جورنموده به ضد نيروھای ما بجنگند

" شکست خوردۀ القاعده و طالبان، چنين پيشبينی   ات ِدقيق،  آنھم در بحبوحۀ فرار و بی سر وسامانی نيرو ھایمعلوم
بعمل آورد، پاسخ آنرا ازروی برنامه ھا، عمليات و بازيھای بعدی سيزده سالۀ آن کشور در افغانستان و منطقه " داھيانه 

  .ميتوان  دريافت

جنگ برعليه تروريسم يک جنگِ طوIنی خواھد  " که گفته بودند" تونی بلير" و" جورج دبليوبوش"قبل ازآن نيز  
ِاين اظھارات صدراعظم بريتانيا نيز   " .بود که شايد ھم چندين دھه دوام کند و تنھا  محدود به يک کشور  نميباشد

  .کشور ھای منطقه داشته و  داردِريشه درھمان برنامه ھای درازمدت و پشت پردۀ ابرقدرتھا در مورد افغانستان و ساير 

، در واقع، اشارۀ روشنی است (امريکا و بريتانيا(چنين اظھارات ِصريح، آنھم ازسوی زعمای دو کشوربزرگ 
مبنی بر وجود ِطرح ھا و برنامه ھای جھان گشايانۀ آنھا و رفتن به سوی ھدف ھای از قبل تعيين شدۀ استراتژيک به 

                      . ِبيگناھان ِسرزمين ِافغانستان و ساير کشورھا ی مورد نظرقيمت جاری ساختن سي2ب ِخون

مناطقی را که ادعا  ميشود پناھگاه ھای تروريست  " : گفته است" َبلک واتر" جرمی سکاحيل، نويسنده ی کتاب 
مان ِآن به خوبی آشنا ھستند و ھاست، سالھا تحت تسلط ِدولت ِبريتانيا قرار داشته و انگليسھا با تمام ِخصوصيات ِمرد

ھمچنان، نام ِاکثريت از رھبران ِقبايل و وابسته گان ِ نزديکِ شان که در دوطرِف خط ديورند زنده گی ميکنند، در 
ليست ِمعاش ِ سيا موجود است  و يا رسول سياف، استاد و پدر معنوی خالد شيخ محمد کسی که پ�ن کننده و تنظيم 

بنابرآن، جنگ با تروريسم . ھم سپتامبر خوانده ميشود، يکی از رھبران قدرتمند افغانستان است کننده ی حادثه ی يازد
  (16)  " . مضحکه ای بيش نيست و فقط وسيله ايست برای رسيدن به اھداف ِ پروژۀ  تسلط به جھان

 افغانستان و عراق ھمانطورکه گفتيم، حادثۀ يازدھم سپتامبر، انگيزۀ اصلی حم2ت ِنظامی ايا0ت متحده به  
ًچنانکه قب2 نيز تذکرداده شد، در جريان سالھای . جھان گرديد ِنظامی آن کشور به ساير نقاط – وگسترش ِنفوذ ِسياسی

ِازجانب برخی ازدانشمندان و سياسيون امريکايی پيرامون ِآنچه درعقب ِپردۀ  مستق2نه يی ھم پسين، يک سلسله تحقيقات ِ ِ
َد داشت، صورت گرفت و ماحصل ِاين تحقيقات، بوسيلۀ کتابھا، فلم ھا و مقاله ھای اختصاصی به اين درامۀ خونين وجو َ

محققان باصراحت اظھار داشتند که حادثۀ يازدھم سپتامبر در نيويارک، دراصل ، . توجه عامۀ مردم جھان رسانيده شد
 استخباراتی ايا0ت متحده - نظامی- ايه سياسیپروژۀ خاص و پنھانی يی بود که توسط طراحان و استراتژيست ھای  بلند پ

ِپياده ساخته شد تا بدينوسيله، رھبران آنکشور بتوانند افکارعامۀ داخل ِامريکا وسراسر جھان را آمادۀ پذيرش اقدامات  ِِ ِ
ِوعمليات ِ خونين ِنظامی خويش واشغال کشورھا  و مناطق ِمورد نظر سازند ِچنانکه به درازا کشانيدن جنگ . ِ

ِافغانستان، اشغال بی دليل عراق، عدم دستگيری يا قتل اسامه بن 0دن،در ِ، عدم )تا ده سال پس ازيازدھم سپتمبر( ِ
ِسرکوبی کامل گروه طالبان و حتا تجھيز و تقويت مجدد آنھا درخاک پاکستان، بی تفاوتی در برابرپناھگاه ھای اصلی  ِ ِ ِ

عليه طالبان و القاعده " ِاليتھای تبليغاتی واقدامات جنگی نمايشی و نامؤثرطالبان و القاعده درقلمرو پاکستان، تحرکات وفع
ِ، عدم توجه به تأمين ِصلح وامنيت درافغانستان، تجھيز نکردن ِارتش ِاين کشوربصورت کافی، جلوگيری از تقويت "

واد مخدر، حمايت از ِزدن به فساد ِاداری، عدم جلوگيری 0زم ازکشت و قاچاق ِم نيروی ھوايی افغانستان، دامن
و با0خره، گشايش ِدريچۀ تماس و مذاکره " ديورند" ِجنايتکاران جنگی، کشاندن ِفعاليت ھای گروه طالبان تا آنسوی خط 

و پذيرش دوبارۀ اين گروه درقدرت سياسی، ھمه و ھمه، ميتوانند تأييد گر ِنظرات و تحقيقات ِ انجام داده شده  توسط 
   .خونين يازدھم سپتمبر باشدمحققان در قبال حادثۀ 
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بتاريخ بيستم ماه دسامبرگزارش داد که نيرو ھای امنيتی پاکستان، درحاليکه  به تعداد يکصد " رويتر"خبرگزاری  
توره " و پنجاه وشش تن ازاعضای القاعده را که اکثر آنھا يمنی، کويتی، سودانی، مراکشی و سعودی بوده و ازکوه ھای 

ِند؛ دستگيرنموده وآنھا را توسط سه عراده بس و بدون استفاده ازدستبند و بدون اتخاذ ِتدابير امنيتی فرارکرده بود" بوره
ِانتقال ميدادند، تعدادی ازآن ھا درمسيرراه با0ی محافظان ِمسلح حملۀ ناگھانی نموده با غصب ِس2ح " زندان" بسوی 

منبعِ    .ه در نتيجۀ آن، به تعداد چھارده نفربه قتل رسيدندآنھا، با0ی مؤظفين ِامنيتی شروع به تيراندازی نمودند ک
ِفرارکردند، ولی به اثر تجسس ِھليکوپترھای نظامی، تنھا " القاعده" مذکورع2وه نمود که بدين گونه، زندانيان ِمربوط به 

ِديشانۀ امنيتی ازجانب آيا اين نوع اقدام ِنا عاقبت ان. ًبيست نفر آنھا مجددا دستگير شده  و متباقی 0درک ھسستند
محافظان ِپاکستانی را ميتوان امرتصادفی خواند؟ چگونه ممکن است به تعداد يکصد و پنجاه نفر تروريست ِجنگ ديده و 
ِخطرناک را دريک حالت فوق العادۀ جنگی و آنھم توسط عراده جات از يکجا به جای ديگر، انتقال داد، و اما دست و 

                                                                                         پای آنھا را نبست؟

ِدرماه جون سال   ِ مي2دی، مقام ھای امريکايی اع2م نمودند که بيشتراز پنجصد نفراعضای گروه طالبان و ٢٠٠٣ِ
ِالقاعده را اسير کرده اند که فرد سوم و قدرتمند القاعده   شيخ . پاکستانی ا0صل نيز درآن جمله ميباشد) خالد شيخ محمد(ِ

جالب اينست که .  ِمحمد کسی بود که باساس ادعای مقام ھای امريکايی، حم2ت يازدھم سپتامبر را طرحريزی نموده بود
ِھمين فرد ِدرجه سوم القاعده و طراح اصلی حم2ت ِ خونين ِيازدھم سپتامبر نيز ازخاک واما، . پاکستان دستگير گرديد ِ

ِاين نکته را بايستی متذکر شد که در عين زمان، يعنی در بحبوحۀ حم2ت ِنظامی با0ی افغانستان، بويژه موقع فرار سيل 
بسوی پاکستان، که در " توره بوره" و گروه طالبان از کوه ھای " القاعده " ِآسای اعضا و رھبران ِسازمان تروريستی 

ِامريکايی به راه افتيده بود، مقام ھای ص2حيتدارامريکا نخواستند اثر بمباران ِسنگين و بی سابقۀ نيرو ھای 
" ًمث2، روزنامۀ معتبر . و ديگران دستگيرشوند" ايمن الظواھری" ، " اسامه بن 0دن " مانند " القاعده" رھبران ِاصلی 
رای دستگيری وی  ب٢٠٠٥کوشش نيرو ھای نظامی اياIت متحدۀ امريکا درسال   " : چنين نوشت" نيويارک تايمز

. " درآخرين لحظات، موقوف شد ) وزيردفاع وقت امريکا" (دونالد رامسفيلد" در افغانستان توسط ) ايمن الظواھری(
)٢٢(   

 

 ناتوبه حرکت در می آيد 

) ناتو(ِ مي2دی بود که وزرای دفاع ھجده کشورعضو ِپيمان ِات2نتيک شمالی ٢٠٠١دراواسط ِماه دسامبرسال
ِراجع به اوضاع درآسيای ميانه، بخصوص پيرامون اوضاع افغانستان به مذاکره پرداخته و  د ھم آمدند تاِدربروکسل گر

صدراعظم بريتانيا " تونی بلير. " و ارسال ِسرباز به افغانستان را اع2م نمايند" جنگ عليه تروريسم"آماده گی شان برای 
نھا سرباز به افغانستان ميفرستد، بلکه حاضر است فرماندھی کشورش نه ت" ِدرآستانۀ اين گرد ھمآيی اظھار داشت که 

  ".را بعھده بگيرد) ناتو(نيرو ھای مشترک 

 مي2دی با صدور ِ قطعنامۀ شماره ٢٠٠١چنانکه شورای امنيت ِسازمان ِملل، بتاريخ بيستم ماه دسامبرسال    
ُنيرو ھای بين المللی کمک "تی تحت عنوان م خويش، اعزام ِ نيرو ھای چند ملي٢٠٠١ ماه دسامبر ٢٠مؤرخ ) ١٣٨٦(

ِرا برای تأمين امنيت  ِشھرکابل اع2م " آيساف " ِبا مخفف ) انترنشنل سيکورتی اسستنس فورس(يا " برای تأمين امنيت
 ًدرمرحلۀ نخست، نيروھای ھجده کشور ِمختلف به فرماندھی انگليس وارد افغانستان شده او0 تنھا به منظور ِتأمين. نمود

م رھبری آيساف را ٢٠٠٣پيمان ِات2نتيک ِشمالی درماه آگست  .امنيت ِکابل و اطراف ِآن، درپايتخت ِکشورمستقرگرديدند
ِم، شورای امنيت ِسازمان ِملل فيصله نمود تا اين نيروھا به سايرمناطق ِافغانستان ٢٠٠٣درماه اکتوبرسال . بعھده گرفت

مؤرخ ) ١٤١٣(فرماندھی اين نيروھا، باساس قطعنامۀ نمبر. يزجابجا شوندن) ِمرکز، شمال، غرب، جنوب و شرق کشور(
 ، طبق٢٠٠٣م شورای امنيت، بعھدۀ مسوولين ِنظامی ترکيه و بھمين سلسله، درماه فبروری ٢٠٠٢بيستم ماه جون 

محول امنيت، مسووليت ِنظامی نيروھای آيساف بدوش آلمان، ھالند و ساير کشورھا  شورای) ١٤٤٤(قطعنامۀ نمبر
ًنيمه ھای ماه نوامبربود که به تعداد ھشت ھزارسربازانگليسی، رسما وارد افغانستان شده ابتدا درنقاط ِ معين ِ . گرديد ِ

را بر ) افغانستان و پاکستان –مرکزعمدۀ مواد مخدرو نقطۀ اتصال به ايران(ِشھر کابل جا بجا شدند وسپس، و0يت ھلمند 
وارد افغانستان شدند،عبارت بودند ازفرانسه، کانادا، ) آيساف(برمحورنيرو ھای سربازان ِکشورھايی که . ُگزيدند
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جرمنی، آستراليا، ھالند، بلجيم، ايتاليا، ناروی، ترکيه، کوريا، پولند، جرمنی، دنمارک، جمھوری چک، استونی، ليتوانيا، 
وواسی، آذربايجان، سويدن، سويس، اردن، سلواکيا، ھسپانيه، يونان، ھنگری، ايسلند، لوگزامبورگ، پرتگال، رومانيا، کر

گرجستان، 0تويا، سلوانيا، نيوزيلند، ايرلند، ميسودونيا، فندلند، کروشيا، بلگراد، اطريش، البانيا، آلبانی، ارمنستان، 
به تدريج و يکی پی ديگر ) ناتو(بلغارستان، سنگاپور، امارات ِعربی و سايرکشورھای اعضای پيمان ات2نتيک شمالی 

                                               .اک افغانستان سرازيرشده و درشھر ھا و و0يات مختلف ِکشور مستقر گرديدندبخ

م وقبل ازافزايش ھای بعدی  در خاک ٢٠٠١اينک، تعداد سربازان ِھريک از کشورھای جھان، پس از سال  
  :افغانستان تذکر داده ميشود

  سرباز٧٨٤٣ ٠ ..............        ايا�ت متحدۀ امريک

  سرباز ٩٥٠٠      . . . . . . . . . .  .  .        بريتانيا

 سر باز   ٤٣٥٠      . . . . . . . . . .  .  . . . .جرمنی

  سر باز٣٧٥٠. . . . . . . . . . . .              فرانسه 

 رباز  س٢٨٣٠. . . .  . . . . . . . . .             کانادا 

 سرباز٣٣٠٠. .  .. . . . . . . . . .              ايتاليا 

  سرباز١٧٧٠. . . . . . . . . . . . .              ھالند 

  سرباز١١٣٠. . . . . . . . . . . . .              پولند 

 سرباز١٥٥٠. . . . . . . . . . .              آستراليا 

  سر باز١٤١٥ .              . . . . . . . . . .اسپا نيا 

 سر باز ٧٥٠      ....................         دانمارک

 سر باز١٧١٠. . . . . . . . . . .                ترکيه 

    سر باز٥٠٠. . . . . . . . . .                 ناروی 

        سر باز . . . . . . . . . . . . . .         ٢٥٠ آلبانی

              سر باز ٧٥          . . . . . . . . . . . . نارمنستا

 )يا مشاور(سر باز  ٣           . . . . . . . . . . . . . اتريش

 سر باز ٩٠            . . . . . . . . . .  آذربايجان

  سرباز٥٩٠. . . . . . . . . . . .            لژيک 

  سر باز١٠       . . . . . . . . . . .       بوسنی 

      سرباز٥٢٥. . . . . . . . . . .          بلغارستان 

  سر باز٢٨٠. . . . . . . . . . .          کرواسی  

  سر باز ١٥٥            . . . . . . . . . . . استونی

  سر با ز١١٥. . . . . . . . . . .            فن= ند  

  سربا ز٩٢٥           . . . . . . . . .  گرجستان  

  سر باز٧٥. . . . . . . . . . .               يونان 

 ز  سر با٣٤٠. . . . . . . . .             مجارستان 

 (يا مشاور(  سر باز٣. . . . . . . . . . .              آيسلند 

 (يا مشاور(  سرباز ٧. . . . . . . . . . .               ايرلند 

 (يا مشاور(  سرباز ٦ . . . . . . . . . .               .اردن 

  سر باز١٧٠. . . . . . . . . . .               لتونی 

 (يا مشاور(  سرباز ٩. . . . . . . .            لوگزامبورگ 

  سر باز٢٤٥. . . . . . . . . . .             ليتوانی 

  سر باز٤٠   . . . . . . . . .           مغولستان 
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  سرباز٣٠. . . . . . . .             مونته نگرو  

  سر باز١٥٥. . . . . . . . . .              نيوز لند 

  سر باز٢٥٠٠. . . . . . . . . ..              لھستان 

  سر باز١١٤٠. . . . . . . . . .              رومانی 

  سر باز٤٠    . . . . . . . . .           سنگاپور 

   سربا ز٢٩٠. . . . . . . . . .             اسلواکی 

  سر باز٥٠٠. . . . . . . . . . . ..            سوئد 

   سرباز٢١٠. . . . . . . . . . .            مقدونيه 

 )يا مشاور( سر باز  ١٥               . . . . . . . . . . . اکراين

 سر باز٢٣      .... . . . . . . . . امارات عربی

  سرباز ١٠٧١٤٨    . . . . . . . . . مجموعا ً

ِبه مرور زمان افزايش " ناتو" بايد ع2وه نمود که تعداد ِسربازان ِکشورھای متذکره و سھمگيری ساير اعضای 
ی ھزارسرباز ديگرنيز به م در امريکا، به تعداد س٢٠٠٩ًمث2، ايا0ت متحده، پس از پيروزی باراک اوباما درسال . يافت

. افغانستان فرستاد و بريتانيا، تعداد سربازانش را ازھشت ھزار و سه صد ھشتاد نفر به بيشتر ازده ھزارنفر با0 ُبرد
، باساس مخالفت ِافکار ِعامۀ کشورھای شان و يا تھديد روزافزونی که متوجه "ناتو"ھمچنانيکه بعضی از اعضای 

اين نکته  نيز قابل . ِستان بود، عساکرشان را ازآن کشور، به مرور زمان خارج کردندِسربازان شان درخاک افغان
ِبه قدرلزوم ديد شان سرباز به افغانستان فرستادند، و " آيساف " متذکره، درچارچوب  است که ھرچند کشورھای ياددھانی ِ

ًی خود شان را نيزعم2 درافغانستان ِاما، ھريک ازاين کشور ھا درعين حال، سياست ھای برخاسته از بسترمنافع مل

ِغالبا عملکردھای آنان درجھت ِتأ مين )  مي2دی٢٠١١ تا ٢٠٠١(بھمين ملحوظ بود که ظرف ده سال . بکارميگرفتند ً

امنيت، مبارزه با تروريسم، برخورد با دولت افغانستان، شيوۀ کار و برنامۀ باز سازی، طرز ِديد و م2حظه پيرامون 
                           . تحليل سياست ھای پاکستان و ساير ھمسايه ھا و امثالھم، ھمخوانی نداشتگروه طالبان، 

واشنگتن " حامد کرزی که ديگر بمثابۀ رييس جمھور ِدورۀ انتقالی شناخته شده بود، طی مصاحبه يی با روزنامۀ 
ِل داد که تروريسم را ازکشور ريشه کن نمايد و کار وی قو. امريکا نبايد افغانستان را نا ديده بگيرد: " گفت "  ُپست  َ

عمر، . . . م� عمر مرتکب جنايت شده و ھزاران نفر را کشته است   "کرد که او اضافه. تروريستان را يکسره کند
  (23) ".تروريستھا را به اينجا آورده و مردم را قصابی کرده است ، او بايد محاکمه شود

  تنھا ظرف سيزده سال زعامت وی ھرگزعملی نشد، بلکه تروريستھا و رھبرآنھاسخنھا و وعده ھايی که نه

طی صفحات آينده، ) .خواند" برادران ناراض " را   نيز خطاب نمود و ساير تروريستھا"  برادر " را  ) م2عمر)
      (توضيحات بييشتری در اين زمينه تقديم خواھد شد

 )امه دارداد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


