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داستان یک جنگ بدون حاصلداستان یک جنگ بدون حاصل

گزارش
روایت حضور آمریکا در افغاستان





ــگ  ــک جن ــت ی ــتان، روای ــکا در افغاس ــور آمری ــت حض روای
ــزاف نظامــی و  ــه هــای گ ــه جــز هزین بیســت ســاله اســت ک
ــی نداشــت. جنگــی  ــات غیرنظامــی بســیار، حاصــل چندان تلف
کــه بــه بهانــه حضــور القاعــده در افغانســتان و همــکاری آنــان 
بــا طالبــان شــروع شــد و در نهایــت قدرت را به دســت کســانی 
ســپرد کــه خــود بهانــه اصلــی شــروع ایــن بحــران بودنــد. ایــن 
خــط روایــی، مــروری بــر وقایــع رقــم خــورده از زمــان حضــور 

آمریــکا در افغاســتان تــا خــروج آن هــا دارد.
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15 اکتبر 1999

القاعده و طالبان

شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــا تصویــب قطعنامه 
1267، کمیتــه موســوم بــه تحریــم هــای القاعــده و طالبــان 
را ایجــاد کــرد، کــه ایــن دو گــروه را بــه عنــوان گــروه هــای 
ــل  ــری و حم ــه، تراب ــد و بودج ــی می کن ــتی معرف تروریس
ســاح آنهــا را تحریــم مــی کنــد. ایــن اقــدام ســازمان ملــل 
ــامه  ــر آن، اس ــه رهب ــت ک ــه دوره ای اس ــق ب ــد متعل متح
ــن الدن، گروهــک تروریســتی را از افغانســتان و پیشــاور  ب
پاکســتان در اواخــر دهــه 1980 بــه ســودان در 1991 هدایــت 

کــرد و در ســپس بــه افغانســتان بازگشــت.

11 سپتامبر 2001

حمله به برج های سازمان تجارت جهانی

عوامــل القاعــده چهــار هواپیمــای تجــاری را ربودنــد و 
ــورک و پنتاگــون  ــی در نیوی ــه مرکــز تجــارت جهان ــا را ب آنه
ــز در  ــا نی ــن هواپیم ــد. چهارمی در واشــنگتن دی ســی بردن
مزرعــه ای در شنکســویل، پنســیلوانیا ســقوط کــرد. نزدیــک 
بــه ســه هــزار نفــر در ایــن حمــات جــان باختنــد. اگرچــه 
ــچ  ــا هی ــود، ام ــده ب ــگاه القاع ــان افغانســتان پای در آن زم
ــد. محمــد  ــای تبعــه افغــان نبودن ــوزده هواپیمارب یــک از ن
ــر از  ــزده نف ــر عهــده داشــت و پان ــری گــروه را ب عطــا، رهب
هواپیماربایــان از عربســتان ســعودی بودنــد. جــورج دبلیــو 
بــوش وعــده داد کــه در جنــگ علیه تروریســم پیــروز خواهد 
شــد و طالبــان و القاعــده را ریشــه کــن خواهــد کــرد!! وی 
ســرانجام از  طالبــان مــی خواهــد تمــام رهبــران القاعــده را 
کــه در ســرزمین شــما پنهــان شــده انــد بــه مقامــات ایــاالت 
متحــده تحویــل دهــد یــا در سرنوشــت آنهــا شــریک باشــد.
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18 سپتامبر 2001

ناقوس جنگی بی پایان

ــرد  ــا ک ــترکی را امض ــه مش ــوش قطعنام ــو ب ــورج دبلی ج
ــه  ــه در حمل ــانی را ک ــه کس ــتفاده از زور علی ــازه اس ــه اج ک
ــد، مــی  ــه کــرده بودن ــاالت متحــده حمل ــه ای 11 ســپتامبر ب
ــت  ــط دول ــا توس ــترک بعده ــه مش ــن قطعنام ــد. ای ده
بــوش بــه عنــوان دلیــل منطقــی تصمیــم خــود بــرای اتخــاذ 
اقدامــات گســترده بــرای مبــارزه بــا تروریســم، از حملــه بــه 
افغانســتان تــا اســتراق ســمع شــهروندان آمریکایــی بــدون 
دســتور دادگاه، و تاســیس زنــدان در خلیــج گوانتانامــو کوبــا 

اســتفاده کــرد.

7 اکتبر 2001

شروع عملیات علیه افغانستان

ــاران  ــات بمب ــس، عملی ــت انگلی ــا حمای ــکا ب ــش آمری ارت
علیــه نیروهــای طالبــان را آغــاز مــی کنــد و بــه طــور رســمی 
عملیــات آزادی پایــدار را آغــاز مــی کنــد. کانــادا، اســترالیا، 
ــده هســتند.  ــت در آین ــه حمای ــد ب ــان و فرانســه متعه آلم
مرحلــه اولیــه جنــگ عمدتــا شــامل حمــات هوایــی ایــاالت 
ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــده و طالب ــای القاع ــه نیروه ــده ب متح
ــاد  ــی، اتح ــژه آمریکای ــروی وی ــزار نی ــدود ه ــارکت ح مش
ــام  ــتون انج ــان پش ــد طالب ــی ض ــای قوم ــمالی و نیروه ش
ــد  ــی دوازده روز بع ــای زمین ــوج نیروه ــن م ــود. اولی می  ش
ــان و  ــی بیــن طالب از راه مــی رســد. بیشــتر نبردهــای زمین

ــرد. ــی گی ــورت م ــان آن ص ــان افغ مخالف



مجمع ایرانی دفاع از حقیقت6

ICDT.iR

نوامبر 2001

طالبان عقب نشینی می   کنند
 

طالبــان پــس از شکســت در مــزار شــریف در 9 نوامبــر 
ــر  ــتم، رهب ــید دوس ــه عبدالرش ــادار ب ــای  وف 2001 از نیروه
ــود.  ــینی می     ش ــه عقب     نش ــور ب ــک مجب ــوم ازب ــی ق نظام
ــاد  ــاف و اتح ــای ائت ــه نیروه ــد،  حمل ــای بع ــه ه در هفت
شــمالی  منجــر بــه عقب    نشــینی طالبــان در بامیــان )11/11( 
، هــرات )12/11( ، کابــل )11/13( و جــال آبــاد )11/14(  شــد. 
ــل متحــد  ــت ســازمان مل ــر 2001 ، شــورای امنی در 14 نوامب
ــوری  ــش مح ــتار نق ــه 1378 ، خواس ــب قطعنام ــا تصوی ب
ســازمان ملــل متحــد در ایجــاد دولــت انتقالــی و دعــوت از 
کشــورهای عضــو بــرای اعــزام نیروهــای حافــظ صلــح بــرای 

ترویــج ثبــات و ارائــه کمــک هــا شــد.

دسامبر 2001

فرار بن الدن

پــس از ردیابــی اســامه بــن الدن رهبــر القاعــده در مجتمــع 
غــار مجهــز تــورا بــورا در جنــوب شــرقی کابــل، شــبه 
ــا 17  ــه ای شــدید )3 ت ــگ دو هفت ــان در جن ــان افغ نظامی
ــی شــوند.  ــر م ــده درگی ــان القاع ــا شــبه نظامی ــامبر( ب دس
ــد صــد نفــر و در  ــه کشــته شــدن چن ایــن جنــگ منجــر ب
نهایــت فــرار بــن الدن مــی شــود، کــه بعــد هــا مشــخص 
شــد وی در 16 دســامبر ســوار بــر اســب بــه پاکســتان رفتــه 

اســت. 
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5 دسامبر 2001

دولت موقت

پــس از ســقوط کابــل در نوامبــر 2001 ، ســازمان ملــل متحــد 
ــن  ــته تری ــتان، برجس ــزرگ افغانس ــای ب ــیون ه از فراکس
اتحــاد شــمالی و گروهــی بــه رهبــری پادشــاه ســابق )امــا 
ــی  ــوت م ــان دع ــن آلم ــی در ب ــه کنفرانس ــان(، ب ــه طالب ن
کنــد. در 5 دســامبر 2001 ، جنــاح هــا توافقنامــه بــن را کــه 
ــل تأییــد  ــازمان مل ــت س ــه 1383 شــورای امنی ــا قطعنام ب
شــده اســت، امضــا مــی کننــد. ایــن توافقنامــه کــه بنــا بــر 
گــزارش هــا بــا کمــک قابــل توجــه دیپلماتیــک ایــران بــه 
دلیــل حمایــت ایــران از جنــاح اتحــاد شــمالی حاصــل شــده 
اســت، حامــد کــرزی را بــه عنــوان رئیــس دولــت موقــت 
منصــوب مــی کنــد و ایجــاد نیــروی بیــن المللــی صلح     بــان 
بــرای حفــظ امنیــت در کابــل را نیــز تاییــد می     کنــد. پــس 
از توافقنامــه بــن، قطعنامــه 1386 شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد در 20 دســامبر، کــه نیــروی بیــن المللــی کمــک 
امنیتــی یــا ISAF را تأســیس مــی کنــد، دنبــال مــی شــود.

9 دسامبر 2001

سقوط طالبان

پایــان طالبــان عمومــًا بــه ایــن تاریــخ مربــوط مــی شــود. 
زمانــی کــه طالبــان قندهــار را تســلیم مــی کننــد و ماعمــر 
ــا وجــود ســقوط  ــد. ب ــی کن ــرار م ــان از شــهر ف ــر طالب رهب
ــان در  ــده همچن ــران القاع ــان، رهب ــت طالب ــمی حکوم رس

کــوه هــا پنهــان مــی شــوند.
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مارس 2002

سیگنال های مختلط

عملیــات آناکانــدا، اولیــن حملــه بــزرگ زمینــی و بزرگتریــن 
ــدود  ــه ح ــر علی ــه ب ــود ک ــورا ب ــورا ب ــس از ت ــات پ عملی
ــان در دره شــاه کــوت  هشــتصد جنگجــوی القاعــده و طالب
در جنــوب شــهر گردیــز )اســتان پکتیــا( آغــاز شــد. نزدیــک 
بــه دو هــزار نیــروی آمریکایــی و یــک هــزار ســرباز افغــان 
بــا شــبه نظامیــان مــی جنگنــد. بــا وجــود انــدازه عملیــات،  
ــی  ــای نظام ــاش ه ــترش ت ــده گس ــان دهن ــدا نش آناکان
نیســت بلکــه برنامــه ریــزان پنتاگــون شــروع بــه جابجایــی 
منابــع نظامــی و اطاعاتــی از افغانســتان بــه ســمت عــراق 
ــه  ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــه ب ــد ک ــی کنن ــین م ــدام حس ص
ــه  ــگ علی ــده در جن ــاالت متح ــی ای ــد اصل ــوان تهدی عن

ــاد مــی شــود. تروریســم از آن ی

17 آوریل 2002

ادعای بازسازی افغانستان

جــورج دبلیــو بــوش در ســخنرانی خــود در موسســه نظامی 
ویرجینیــا خواســتار بازســازی افغانســتان شــد. او گفــت: بــا 
کمــک بــه ســاختن افغانســتان کــه عــاری از ایــن شــرارت 
ــن  ــد، در بهتری ــی باش ــرای زندگ ــری ب ــکان بهت ــد و م باش
ــا  ــا ام ــم. اروپ ــی کنی ــال کار م ــورج مارش ــای ج ــنت ه س
بــه  ایــاالت متحــده و هزینــه هــای بازســازی ماننــد طــرح 
ــد.  ــرای افغانســتان روی خــوش نشــان نمی     دهن مارشــال ب
ــترش  ــت گس ــا در جه ــا تنه ــاش ه ــن ت ــا، ای ــر آنه از نظ

ــه بازســازی افغانســتان.  هژمونــی آمریــکا اســت ن
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ژوئن 2002

دولت انتقالی 

حامــد کــرزی، رئیــس دولــت موقــت افغانســتان از دســامبر 
2001 ، بــه عنــوان رئیــس دولــت انتقالــی این کشــور انتخاب 
شــد. انتخــاب وی در جریــان یــک لــوای جرگــه اضطــراری 
کــه در کابــل انجــام شــد و 1500 نفــر از نماینــدگان )از 
جملــه حــدود 200 زن(  در آن شــرکت کردنــد. کــرزی، رهبــر 
قبیلــه قدرتمنــد پوپــل زایــی پشــتون هــای درانــی، پــس از 
ــه افغانســتان بازگشــت  حمــات 11 ســپتامبر از پاکســتان ب
تــا ســازماندهی مقاومــت پشــتون هــا در برابــر طالبــان را 

انجــام دهــد.

نوامبر 2002

ادعای بازسازی

ارتــش ایــاالت متحــده یــک چارچــوب امــور مدنــی بــرای 
ــازمان  ــل و س ــازمان مل ــا س ــدد ب ــعه مج ــی توس هماهنگ
هــای غیردولتــی و افزایــش اختیــارات دولــت کابــل ایجــاد 
مــی کنــد. ایــن گــروه هــای بــه اصطــاح بازســازی اســتانی 
یــا PRT در مــاه نوامبــر ابتــدا در گردیــز و ســپس بامیــان، 
قنــدوز، مزارشــریف، قندهــار و هــرات بــه راه افتادنــد. 
نگرانــی از ایــن اســت کــه سیســتم PRT فاقــد قــدرت کنترل 
ــد  ــی کن ــاد م ــزی را ایج ــت و چی ــم اس ــی نظ ــزی و ب مرک
کــه گــزارش موسســه صلــح ایــاالت متحــده آن را "رویکــرد 
موقــت" بــرای امنیــت و توســعه مــی نامــد. منتقــدان ادعــا 
مــی کننــد کــه ایــن امــر، اثربخشــی ائتــاف را محــدود مــی 

کنــد.
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1 مه 2003

خبر بزرگ

ــت  ــک نشس ــان ی ــاع در جری ــر دف ــفلد، وزی ــد رامس دونال
ــزرگ  ــای ب ــان نبرده ــل، پای ــگاران در کاب ــا خبرن ــری ب خب
ــان  ــام پای ــا اع ــان ب ــه همزم ــن اعامی ــرد. ای ــام ک را اع
ماموریــت جــورج دبلیــو بــوش مبنــی بــر پایــان جنــگ در 
ــی  ــرال تام ــوش، ژن ــد: ب ــفلد می     گوی ــت. رامس ــراق اس ع
ــده و  ــاالت متح ــزی ای ــی مرک ــده فرمانده ــس فرمان فرانک
حامــد کــرزی رئیــس جمهــور افغانســتان بــه ایــن نتیجــه 
رســیده انــد کــه مــا در نقطــه ای هســتیم کــه بــه وضــوح از 
فعالیــت هــای اصلــی نظامــی بــه دوره ثبــات و بازســازی و 

ــم. ــل شــده ای ــد منتق ــت هــای جدی فعالی

8 آگوست 2003

مأموریت بین المللی

ســازمان پیمــان آتانتیــک شــمالی )ناتــو( کنتــرل نیروهــای 
امنیتــی بیــن المللــی ISAF در افغانســتان را بــر عهــده مــی 
ــن  ــد. ای ــی ده ــترش م ــو/ISAF را  گس ــش نات ــرد و نق گی
ــت.  ــا اس ــارج از اروپ ــو در خ ــی نات ــد عملیات ــن تعه اولی
ناتــو در ابتــدا تنهــا وظیفــه تامیــن امنیــت کابــل و مناطــق 

ــر عهــده داشــت. اطــراف آن را ب
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اوت 2004

قانون اساسی برای افغانستان

مجمــع 502 نماینــده افغــان موافقــت کردنــد و یــک 
ــه هــدف آن  ــد ک ــوری ایجــاد کردن سیســتم ریاســت جمه
ــه  ــدام ب ــن اق ــود. ای ــن کشــور ب ــف ای ــوام مختل اتحــاد اق
عنــوان گامــی مثبــت در جهــت دموکراســی تلقــی می شــد. 

29 اکتبر 2004

سخنرانی بن الدن

ــداوم  ــای م ــش ه ــان دادن چال ــا نش ــن الدن ب ــامه ب اس
ائتــاف بــه رهبــری آمریــکا در افغانســتان، ســه هفتــه پــس 
از انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــن کشــور و تنهــا چنــد روز 
قبــل از رای گیــری هــای ایــاالت متحــده کــه در آن جــورج 
ــده مجــدد مــی شــود، پیامــی ویدیویــی  ــو بــوش برن دبلی
ــبکه  ــه از ش ــی ک ــن الدن در اظهارات ــد. ب ــی کن ــر م منتش
ــوش را  ــت ب ــره پخــش شــد، دول ــی الجزی ــی عرب تلویزیون
مــورد تمســخر قــرار می     دهــد و مســئولیت حمــات 11 
ــد کــه مــا  ــرد و می     گوی ــر عهــده مــی گی ســپتامبر 2001 را ب

ــم. ــود بازگردانی ــت خ ــه مل ــم آزادی را ب می     خواهی
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23 مه 2005

یک تعهد

حامــد کــرزی، رئیــس جمهــور افغانســتان و جــورج دبلیــو 
ــادر  ــترکی ص ــه مش ــکا اعامی ــور آمری ــس جمه ــوش، رئی ب
کردنــد کــه کشــورهای مربوطــه را بــه عنــوان شــرکای 
اســتراتژیک معرفــی مــی کنــد. ایــن اعامیــه بــه نیروهــای 
نظامــی  امکانــات  از  تــا  می     دهــد  اجــازه  آمریکایــی 
افغانســتان بــرای پیگــرد جنــگ علیــه تروریســم بیــن المللی 
اســتفاده کننــد. دامنــه ایــن اســتفاده بــه مــرور فراتــر رفتــه 
ــی رود.  ــش م ــاورزی پی ــزارع کش ــب م ــا تصاح ــی ت و حت

18 سپتامبر 2005

دموکراسی و افغانستان

ــه  ــه لوی ــرای رای دادن ب ــان ب ــون افغ بیــش از شــش میلی
جرگــه )شــورای مــردم( ، مشــرانو جرگــه )شــورای بــزرگان( و 
شــوراهای محلــی شــرکت کردنــد. بــه عنــوان دموکراتیــک 
ــی از رای  ــا نیم ــتان، تقریب ــخ افغانس ــات تاری ــن انتخاب تری
دهنــدگان زن هســتند کــه بــه عنوان نشــانه ای از پیشــرفت 
ــه کار  ــاالر و محافظ ــیار مردس ــه ای بس ــی در جامع سیاس
تلقــی مــی شــود. شــصت و هشــت کرســی از 249 کرســی 
بــرای نماینــدگان زن مجلــس نماینــدگان افغانســتان و 23 
کرســی از 102 کرســی در مجلــس بــاال اختصــاص داده شــد.
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جوالی 2006

تجدید حیات خونین

ــور  ــر کش ــتان در سراس ــای تابس ــاه ه ــا در م ــونت ه خش
افزایــش مــی یابــد و در مــاه جــوالی درگیــری های شــدیدی 
در جنــوب درگرفــت. تعــداد حمــات انتحــاری از 27 مــورد 
در ســال 2005 تــا 139 مــورد در ســال 2006 پنــج برابــر مــی-
ــش از دو  ــذاری از راه دور بی ــب گ ــه بم ــی ک ــود، در حال ش
ــت.  ــیده اس ــورد رس ــه 16677 م ــه و ب ــش یافت ــر افزای براب
ــی از  ــات، برخ ــر در انتخاب ــای اخی ــت ه ــود موفقی ــا وج ب
ــش  ــئول افزای ــزل را مس ــزی متزل ــت مرک ــان دول کارشناس

ــد. حمــات مــی دانن

نوامبر 2006

شکاف در ائتاف

در اجــاس ناتــو در ریــگا، اختافاتــی بیــن کشــورهای عضــو 
ــی  ــود م ــتان بوج ــه افغانس ــربازان ب ــدات س ــورد تعه در م
آیــد کــه بعضــی از اعضــا، هزینــه هــای بیشــتری را متقبــل 
شــده     اند، در حالــی کــه برخــی بــا هزینــه     ای جزیــی در راس 

امــور هســتند.
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مه 2007

سقوط یک فرمانده 

ــات  ــان، در عملی ــام طالب ــی بدن ــده نظام ــا داداهلل، فرمان م
ــته  ــتان کش ــوب افغانس ــان، در جن ــای افغ ــترک نیروه مش
ــران  ــی از رهب ــه داداهلل یک ــن اســت ک ــر ای ــاد ب ــد. اعتق ش
ــوده و  ــد ب ــت هلمن ــگ در والی ــی در جن ــای چریک نیروه

ــت. ــوده اس ــت می     نم ــاری را مدیری ــذاران انتح ــب گ بم

22 آگوست 2008

جنایت آمریکا

تحقیقــات افغانســتان و ســازمان ملــل نشــان مــی دهــد که 
آتــش اشــتباه آمریــکا باعث کشــته شــدن ده هــا غیرنظامی 
افغــان در والیــت هــرات در غــرب ایــن کشــور شــده اســت 
کــه ایــن امــر بــا محکومیــت حامــد کــرزی رئیــس جمهــور 
ــن  ــر ای ــی ب ــان مبن ــای طالب ــت ادعاه ــور و تقوی ــن کش ای
کــه نیروهــای ائتــاف قــادر بــه حفاظــت از مــردم نیســتند، 

همــراه شــد.
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17 فوریه 2009

بازگشت مجدد اوباما به افغانستان

بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا از اعــزام هفده 
ــا  ــر داد. اوبام ــی خب ــق جنگ ــه مناط ــر ب ــرباز دیگ ــزار س ه
ــن  ــتان مهمتری ــه افغانس ــود را ک ــی خ ــارات انتخابات اظه
جبهــه ایــاالت متحــده در برابــر نیروهــای تروریســتی اســت، 
مجــددا تأییــد می     کنــد. او مــی گویــد ایــاالت متحــده بــه 
یــک برنامــه زمانــی بــرای خــروج بیشــتر نیروهــای نظامــی 
از عــراق تــا پایــان ســال 2011 پایبنــد خواهــد بــود. تــا ژانویه 
ــت هــزار ســرباز در افغانســتان  ــون ســی و هف 2009، پنتاگ
ــو  ــاالت متحــده و نات ــن فرماندهــان ای ــًا بی ــه تقریب دارد ک

تقســیم شــده اســت.

27 مارس 2009

استراتژی جدید آمریکا

ــی  ــاش هــای نظام ــرای ت ــدی را ب ــا اســتراتژی جدی اوبام
اعــام مــی کنــد کــه موفقیــت در افغانســتان را به پاکســتان 
باثبــات پیونــد مــی دهــد. هــدف اصلــی ایــن اســتراتژی، 
برهــم زدن، برچیــدن و شکســت القاعــده و پناهــگاه هــای 
ــه  ــا ب ــت آنه ــری از بازگش ــتان و جلوگی ــن آن در پاکس ام
پاکســتان یــا افغانســتان اســت. ایــن اســتراتژی خواســتار 
افزایــش کمــک هــای بیشــتر بــه پاکســتان و یک اســتاندارد 
دقیــق بــرای انــدازه گیــری پیشــرفت در مبــارزه بــا القاعــده 
ــزام  ــتار اع ــن خواس ــا همچنی ــه ه ــت. برنام ــان اس و طالب
چهــار هــزار ســرباز دیگــر بــرای کمــک بــه آمــوزش نیروهــای 
ارتــش و پلیــس افغانســتان اســت کــه موفــق نمی-شــود. 
حامــد کــرزی، رئیــس جمهــور افغانســتان از ایــن اســتراتژی 
اســتقبال مــی کنــد و مــی گویــد کــه ایــن طــرح افغانســتان 
و جامعــه بیــن المللــی را بــه موفقیــت نزدیــک مــی کنــد.
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آوریل 2009

تماس با ناتو

ــده،  ــاالت متح ــی ای ــد نظام ــان ارش ــات و فرمانده مقام
بــا تغییــر گرایــش دولــت بــوش، از کشــورهای ناتــو 
ــه  ــر نظامــی خــود را ب ــی هــای غی ــا دارای ــد ت مــی خواهن
ــش  ــرورت افزای ــر ض ــات ب ــد. مقام ــه کنن ــتان عرض افغانس
ــد  ــی افغانســتان مانن ــو در ایجــاد جامعــه مدن اعضــای نات
 PRT تأمیــن منابــع بــرای تیــم هــای بازســازی اســتانی یــا
ــازماندهی  ــدون س ــا ب ــه ه ــن هزین ــد. ای ــی کنن ــد م تاکی

مشــخص صــرف می     شــوند.

جوالی 2009

استراتژی جدید ، نبردهای قدیمی

تفنگــداران دریایــی آمریــکا حملــه بزرگــی را در جنــوب 
افغانســتان آغــاز کردنــد کــه نشــان دهنــده یــک آزمایــش 
بــزرگ بــرای اســتراتژی جدیــد ضــد شــورش ارتــش 
ایــاالت متحــده اســت. ایــن حملــه بــا حضــور چهــار هــزار 
ــان  ــده طالب ــورش فزاین ــه ش ــخ ب ــی در پاس ــدار دریای تفنگ
ــد  ــت هلمن ــژه والی ــه وی ــن کشــور ب ــی ای ــات جنوب در والی
آغــاز شــده اســت. ایــن عملیــات بــر بازگردانــدن خدمــات 
ــی و محافظــت از  ــس محل ــت نیروهــای پلی ــی، تقوی دولت
ــا  ــت ام ــز اس ــان متمرک ــه طالب ــر حمل ــان در براب غیرنظامی
منجــر بــه کشــته شــدن غیرنظامیــان افغــان نیــز می     شــود.
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انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

پــس از بیــش از دو مــاه باتکلیفــی در پــی انتخابــات 
ــد  ــورد مناقشــه در 20 آگوســت، حام ــوری م ریاســت جمه
کــرزی رئیــس جمهــوری یــک دوره دیگــر را بــه دســت آورد. 
ــداهلل  ــر عب ــرزی را در براب ــد ک ــه حام ــات 20 اوت ک انتخاب
ــا  ــرار داد، ب ــی ق ــان اصل ــی از مدعی ــرف غن ــداهلل و اش عب
ــیون  ــات کمیس ــد. تحقیق ــدوش ش ــب مخ ــات تقل اتهام
ــل نشــان  شــکایات انتخاباتــی مــورد حمایــت ســازمان مل
مــی دهــد کــه کــرزای تنهــا 49.67 درصــد از آرا را بــه دســت 
آورده اســت، کــه کمتــر از آســتانه 50 درصــد بــه عــاوه یــک 
ــری  ــا رأی گی ــرزی ب ــی، ک ــن الملل ــار بی ــت فش ــت. تح اس
ــه  ــک هفت ــا ی ــد. ام ــر موافقــت مــی کن مجــدد در 7 نوامب
قبــل از دور دوم، عبــداهلل رقیــب اصلــی کــرزی کنــار مــی رود 

ــده اعــام مــی شــود.  و کــرزی برن

1 دسامبر 2009

اوباما و افغانستان

اوبامــا، نــه مــاه پــس از تمدیــد تعهــد ایــاالت متحــده بــه 
ــده  ــاالت متح ــت ای ــدید ماموری ــتان، از تش ــگ افغانس جن
در افغانســتان خبــر داد. در یــک ســخنرانی تلویزیونــی، 
رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده ســی هــزار نیــروی اضافــی 
ــه جنــگ در افغانســتان اختصــاص مــی دهــد. اوبامــا  را ب
مــی گویــد کــه ایــن نیروهــا توانایــی مــا را بــرای آمــوزش 
ــش  ــا افزای ــا آنه ــکاری ب ــان و هم ــی افغ ــای امنیت نیروه
ــد وارد جنــگ  ــا افغــان هــای بیشــتری بتوانن مــی دهــد ت
ــوع  ــه از ن ــی اســت ن ــگ افغان ــن یــک جن ــرا ای شــوند، زی
ــی  ــای نظام ــاش ه ــار در ت ــن ب ــرای اولی ــی آن. ب آمریکای
هشــت ســاله، یــک چارچــوب زمانــی بــرای حضــور ارتــش 
ــرا اوبامــا  ــه شــده اســت، زی ــاالت متحــده در نظــر گرفت ای
ــرد،  ــن ک ــا تعیی ــینی نیروه ــب نش ــاز عق ــه 2011 را آغ ژوئی
امــا اوبامــا جزئیاتــی در مــورد مــدت زمــان عقــب نشــینی 
اعــام نکــرده اســت. اوبامــا مــی گویــد منافــع ملــی ایــاالت 
متحــده بــا موفقیــت در جنــگ افغانســتان مرتبــط اســت و 
معتقــد اســت کــه ایــن افزایــش موقــت نهادهــای سیاســی 
و نظامــی افغانســتان را وادار مــی کنــد تــا مســئولیت امــور 

خــود را بــر عهــده بگیرنــد.
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ــای  ــی نیروه ــتال از فرمانده ــک کریس ــرال م ژن
ــار شــد ــان برکن افغ

ــی  ــه جنجال ــس از مقال ــتال پ ــک کریس ــتنلی م ــرال اس ژن
رولینــگ اســتون کــه در آن بــه نقــل از انتقــادات وی 
و دســتیارانش از دولــت اشــاره شــده بــود  از ســمت 
فرماندهــی نیروهــای آمریکایــی در افغانســتان برکنــار شــد. 
بــاراک اوبامــا، ژنــرال دیویــد پترائــوس، فرماندهــی مرکــزی 
ــوان  ــه عن ــراق در ســال 2007 را ب ــوج ع ــار م ــش و معم ارت
جانشــین مــک کریســتال معرفــی کــرد. تغییــر فرماندهــی 
در زمــان بســیار مهمــی از جنــگ رخ مــی دهــد، زیــرا قــرار 
اســت نیروهــای اضافــی قبــل از عملیــات حســاس در 
قندهــار وارد شــوند. اوبامــا تأکیــد مــی کنــد کــه پذیــرش 
اســتعفای مــک کریســتال نشــان دهنــده اختــاف نظــر در 
مــورد اســتراتژی ضــد شورشــی نیســت کــه وی در شــکل 
گیــری آن کمــک کــرده بــود. اوبامــا مــی گویــد: "مــا دربــاره 
ــر در  ــن تغیی ــم." "ای ــق داری ــًا تواف ــود کام ــتراتژی خ اس

ــت." ــر در سیاس ــه تغیی ــت، ن ــنل اس پرس

نوامبر 2010

جدول زمانی انتقال امنیت

ــه ای  ــو بیانی ــو نات ــورهای عض ــبون، کش ــاس لیس در اج
ــان ســال  ــا پای ــد ت ــد کــه موافقــت مــی کنن را امضــا کردن
2014 مســئولیت کامــل امنیــت در افغانســتان بــه نیروهــای 
ــه  ــرار اســت در ژوئی ــال ق ــد انتق ــذار شــود. رون ــان واگ افغ
2011 آغــاز شــود و نیروهــای امنیتــی محلــی کنتــرل آن را در 
دســت بگیرنــد. اگرچــه پیــش بینــی مــی شــود کــه تعــداد 
ســربازان آمریکایــی کــه خــارج می     شــوند نمادیــن اســت، 
ــدگان  ــه نماین ــرب، از جمل ــا بســیاری در افغانســتان و غ ام
پارلمــان افغانســتان، نگــران توانایــی نیروهــای ملــی بــرای 

تامیــن امنیــت افغانســتان هســتند.
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اسامه بن الدن کشته شد

ــئول  ــده، مس ــر القاع ــن الدن، رهب ــامه ب ــه 2011، اس در 1 م
حمــات 11 ســپتامبر در نیویــورک و واشــنگتن توســط 
نیروهــای آمریکایــی در پاکســتان کشــته شــد. مــرگ هــدف 
اصلــی آمریــکا بــرای جنگــی کــه ده ســال پیــش آغــاز شــد، 
بحــث هــای طوالنــی در مــورد ادامــه جنــگ افغانســتان را 
دامــن مــی زنــد. در حالــی کــه اوبامــا در حــال آمــاده شــدن 
بــرای خــروج برخــی یــا همــه ســی هــزار ســرباز ســرباز در 
ــده  ــه طــور فزاین ــه اســت، قانونگــذاران کنگــره ب ــاه ژوئی م
ای خواهــان تســریع در عقــب نشــینی نیروهــای آمریکایــی 
مــی شــوند، هرچنــد برخــی تحلیلگــران بــر مداخلــه نظامــی 
مــداوم اســتدالل مــی کننــد. حامــد کــرزی، رئیــس جمهــور 
ــی  ــن الملل ــه نیروهــای بی ــد ک ــی کن ــد م افغانســتان، تاکی
بایــد تــاش هــای نظامــی خــود را در مــرز پاکســتان متمرکز 
کننــد. او مــی گویــد: مــا ســالها گفتــه ایــم کــه مبــارزه بــا 

تروریســم در روســتاها و خانــه هــای افغــان نیســت.

22 ژوئن 2011

اوباما کاهش نیروها را اعام کرد

ــه  ــی و س ــروج س ــرای خ ــه ای را ب ــا برنام ــت اوبام پرزیدن
هــزار ســرباز تــا تابســتان 2012 ارائــه مــی دهــد. نظرســنجی 
هــا نشــان مــی دهــد تعــداد بــی ســابقه ای از آمریکایــی 
هــا از جنــگ حمایــت نمــی کننــد و اوبامــا بــا فشــار قانــون 
ــل  ــش قاب ــرای کاه ــا، ب ــرات ه ــژه دموک ــه وی ــذاران، ب گ
ــی در افغانســتان مواجــه اســت.  توجــه نیروهــای آمریکای
ــزار  ــاد ه ــدود هفت ــد، ح ــای جدی ــروج نیروه ــس از خ پ
ســرباز آمریکایــی قــرار اســت حداقــل تــا ســال 2014 در آنجا 
بماننــد. اوبامــا تأییــد مــی کنــد کــه ایــاالت متحــده در حال 

ــا رهبــری طالبــان اســت.  مذاکــرات صلــح مقدماتــی ب
جنــگ ایــاالت متحــده در افغانســتان دهمیــن ســالگرد خود 
را ســپری می     کنــد و حــدود صــد هــزار ســرباز آمریکایــی در 
نقــش ضــد شــورش ، عمدتــا در مناطــق جنوبــی و شــرقی 
مســتقر شــده انــد. بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهــور آمریــکا 
ــا ســال 2014 تمــام نیروهــای جنگــی خــود را  قصــد دارد ت
از ایــن کشــور خــارج کنــد، در یــک دهــه گذشــته، تلفــات 
جنــگ شــامل 1800 تلفــات نیروهــای آمریکایــی و 444 
ــتاوردهای  ــه دس ــی ک ــت. در حال ــه اس ــارد دالر هزین میلی
ــرای  ــد ب ــود دارد، امی ــکا وج ــرای آمری ــی ب ــی خوب نظام
ــه خاتمــه  ــرای کمــک ب ــان ب ــا طالب ــه توافــق ب دســتیابی ب
درگیــری همچنــان بــا موانعــی روبروســت. رئیــس جمهــور 
کــرزی پــس از تــرور برهــان الدیــن ربانــی، مذاکــره کننــده 
ــت در 20 ســپتامبر ، مذاکــرات را متوقــف کــرد،  ــی دول اصل
زیــرا مقامــات افغــان، شــبکه حقانــی مســتقر در پاکســتان 

ــد.  را مســئول آن مــی دانن
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کنفرانس بن

ده ســال پــس از اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی کــه در مورد 
ــور و  ــا کش ــد، ده ه ــث ش ــتان بح ــی افغانس ــده سیاس آین
ســازمان مجــددًا در بــن آلمــان ماقــات کردنــد تــا نقشــه 
ــی در  ــن الملل ــای بی ــروج نیروه ــر از خ ــکاری فرات راه هم
ســال 2014 را تدویــن کننــد. حامــد کــرزی، رئیــس جمهــور 
افغانســتان مــی گویــد کــه ایــن کشــور بــه 10 میلیــارد دالر  
ــرای تقویــت امنیــت و بازســازی  ــده ب ســاالنه در دهــه آین
ــه اهــداف خــود  ــس در دســتیابی ب ــن کنفران ــاز دارد. ای نی
در طــرح نقشــه ای بــرای گــذار افغانســتان بــه یــک دولــت 
مســتقل و امــن ناتــوان اســت، زیــرا شــورش همچنــان در 
حــال افزایــش اســت و پاکســتان، یکــی از بازیگــران مهــم، 

ــاع مــی ورزد. از حضــور در آن امتن

مارس 2012

طالبــان گفتگوهــا را لغــو کــرد ؛ تنــش میــان 
آمریــکا و افغانســتان بــاال گرفــت

ــاح  ــرای افتت ــه ای را ب ــق نام ــان تواف ــه، طالب ــاه ژانوی در م
ــوی  ــه س ــی ب ــد، حرکت ــد کردن ــر منعق ــود در قط ــر خ دفت
ــاالت متحــده آن را بخــش مهمــی  ــه ای ــح ک ــرات صل مذاک
ــات  ــان از ثب ــرای اطمین ــی ب ــل سیاس ــل و فص ــک ح از ی
افغانســتان مــی دانــد. امــا دو مــاه بعــد، طالبــان مذاکــرات 
ــه از  ــرد ک ــم ک ــنگتن را مته ــرد و واش ــف ک ــه را متوق اولی
ــادار  ــر برداشــتن گام هــای معن وعــده هــای خــود مبنــی ب
در جهــت مبادلــه زندانیــان ســر بــاز زده اســت. در فوریــه، 
لئــون پانتــا، وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده، برنامــه پنتاگــون 
ــا اواســط ســال  ــان ماموریــت هــای جنگــی ت ــرای پای را ب
2013 و تغییــر نقــش اصلــی در زمینــه کمــک هــای امنیتــی 
در افغانســتان ار اعــام مــی کنــد. در همیــن حــال، چندیــن 
ــرد،  ــی وارد ک ــن الملل ــت بی ــه مأموری ــه ای ب ــه ضرب حادث
ــی و  ــای آمریکای ــط نیروه ــرآن توس ــوزاندن ق ــه س از جمل
ادعــای قتــل یــک ســرباز آمریکایــی. حامــد کــرزی خواســتار 
خــروج نیروهــای خارجــی از پایــگاه هــای روســتایی و 
محــدود شــدن در پایــگاه هــای نظامــی اســت کــه بــه گفته 
تحلیلگــران ســرعت انتقــال و خــروج ناتــو از افغانســتان را 

بســیار تســریع مــی کنــد.
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ژوئن 2013

تصرف افغانستان به پایان رسید

نیروهــای افغــان پیشــرو در مســئولیت امنیــت در سراســر 
ــی  ــه باق ــج ناحی ــود و پن ــرل ن ــو کنت ــتند و نات ــور هس کش
مانــده را واگــذار مــی کنــد. تمرکــز ائتــاف تحــت رهبــری 
آمریــکا بــر آمــوزش نظامــی اســت. ایــن واگــذاری در همان 
روزی صــورت مــی گیــرد کــه اعــام مــی شــود کــه طالبــان 
ــر،  ــه قط ــود را در دوح ــرات خ ــی مذاک ــات آمریکای و مقام
جایــی کــه طالبــان بــه تازگــی دفتــر خــود را افتتــاح کــرده 
ــد. حامــد کــرزی معتقــد اســت کــه  ــد، از ســر مــی گیرن ان
ایــن دفتــر بــه گــروه طالبــان مشــروعیت مــی بخشــد و بــه 

عنــوان پایــگاه دیپلماتیــک عمــل مــی کنــد.

27 مه 2014

اوباما خروج نیروهای آمریکایی را اعام کرد

ــرای  ــه ای ب ــکا، برنام ــور آمری ــس جمه ــا، رئی ــاراک اوبام ب
خــروج بیشــتر نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان تــا پایــان 
ــن  ــرح وی ای ــه از ط ــن مرحل ــرد. اولی ــام ک ــال 2016 اع س
اســت کــه پــس از پایــان مأموریــت نظامــی در پایــان ســال 
ــراد  ــن اف ــد و ای ــی بمانن ــی باق 2014 ، 9800 ســرباز آمریکای
تنهــا بــه آمــوزش نیروهــای افغــان و انجــام عملیــات مــی 
پــردازد، عملیــات علیــه بقایــای القاعــده. اوبامــا مــی گویــد 
ایــن کاهــش افــراد، اولویــت هــای مقابله بــا تروریســم را در 
جاهــای دیگــر از منطقــه را تســهیل می     کنــد. هــر دو نامــزد 
کــه بــرای جانشــینی حامــد کــرزی رقابــت می     کننــد، قــول 
داده انــد کــه توافقنامــه امنیتــی را کــه پیــش شــرط حضــور 

نیروهــای آمریکایــی پــس از 2014 اســت، امضــا کننــد.
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21 سپتامبر 2014

غنــی و عبداللــه بــا دولــت ائتافــی موافقــت 
ــد کردن

اشــرف غنــی، رئیــس جمهــور منتخــب، توافقنامــه تقســیم 
قــدرت را بــا رقیــب اصلــی خــود، عبداهلل عبــداهلل، امضــا کرد 
کــه هــزاران معتــرض بــه انتخــاب را در اعتــراض بــه نتایــج 
ــق  ــن تواف ــه ای ــی ک ــود. در حال ــرده ب ــری بســیج ک رای گی
ــه  ــد، منجــر ب ــری مــی کن ــی جلوگی از ناآرامــی هــای داخل
اختــال طوالنــی مــدت در کارکــرد دولــت مــی شــود، زیــرا 
غنــی و عبــداهلل بــر ســر امتیــازات خــود، ماننــد انتصــاب در 

پســت هــای امنیتــی درگیــر مــی شــوند

13 آوریل 2017

حمله آمریکا به داعش

ــر هســته ای خــود  ــن بمــب غی ــوی تری ــاالت متحــده ق ای
ــاری در  ــع غ ــش در مجتم ــان داع ــبه نظامی ــر روی ش را ب
شــرق اســتان ننگرهــار پرتــاب مــی کنــد. ایــن بمــب کــه در 
اصطــاح عامیانــه بــه عنــوان مــادر همــه بمــب ها شــناخته 
ــه  ــرد ک ــرار می     گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــود، در حال ــی ش م
دونالــد ترامــپ، اختیــارات تصمیــم گیــری را بــه فرماندهــان 
واگــذار مــی کنــد، از جملــه امــکان افــزودن چندیــن هــزار 

ســرباز آمریکایــی بــه نیــروی مســتقر در افغانســتان. 
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21 آگوست 2017

ترامــپ اتمــام جنــگ طوالنــی مــدت افغانســتان 
را اعــام کــرد

ترامــپ سیاســت خــود را در مــورد افغانســتان در خطــاب 
بــه ســربازان در آرلینگتــون بیــان مــی کنــد و مــی گویــد کــه 
ــری  ــم گی ــا تصمی ــود، ام ــی او خــروج ب گرچــه هــدف اصل
ــان  ــه زم ــر اســاس شــرایط موجــود و ن ــورد خــروج ب در م
بنــدی هــای دلخــواه اســت. وی از هنــد دعــوت مــی کنــد 
تــا در بازســازی افغانســتان نقــش بیشــتری داشــته باشــد 
ــورد  ــیان م ــه شورش ــاه دادن ب ــل پن ــه دلی ــتان را ب و پاکس
انتقــاد قــرار می     دهــد. او همچنیــن متعهــد مــی شــود کــه 

محدودیــت هــای جنــگ را لغــو کنــد.

ژانویه 2018

طالبــان در پــی تشــدید تنــش هــای آمریــکا 
حمــات عمــده ای را آغــاز کردنــد

ــورانه را در  ــتی جس ــات تروریس ــری حم ــک س ــان ی طالب
ــا  ــونت ه ــش خش ــی افزای ــه در پ ــد ک ــام دادن ــل انج کاب
ــی  ــات در حال ــن حم ــد. ای ــان باختن ــر ج ــش از 115 نف بی
صــورت مــی گیــرد کــه دولــت ترامــپ برنامــه ویــژه خــود را 
در افغانســتان اجــرا می     کنــد و نیروهــای خــود را در مناطــق 
روســتایی افغانســتان مســتقر مــی کنــد تــا بــه تیــپ هــای 
افغــان مشــاوره دهــد و حمــات هوایــی را علیه آزمایشــگاه 
ــان انجــام  ــی طالب ــرای تخریــب منابــع مال هــای تریــاک ب
مــی دهــد. دولــت آمربــکا همچنیــن کمــک هــای امنیتــی 
میلیــارد دالری بــه پاکســتان را بــه دلیــل آنچــه ترامــپ آن 
را دروغ و فریــب در پنــاه دادن بــه شــبه نظامیــان طالبــان 
خوانــده اســت، قطــع مــی کنــد.، امــا در عمــل ایــن کمــک 
ــد  ــکا نمی     خواه ــرا آمری ــد زی ــی می     مان ــان باق ــا همچن ه

پاکســتان را کامــا بــه چیــن واگــذار کنــد.
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فوریه 2019

پیشرفت مذاکرات صلح آمریکا و طالبان

ــه  ــه ب ــان در دوح ــده و طالب ــاالت متح ــن ای ــرات بی مذاک
ــن  ــرات بی ــت.. مذاک ــیده اس ــود رس ــطح خ ــن س باالتری
ــی،  ــا عبدالغن ــکا و م ــژه آمری ــزاد، فرســتاده وی ــی خلیل زلم
مقــام ارشــد طالبــان در مــورد خــروج نیروهــای آمریکایــی 
ــان  ــدات طالب ــال تعه ــتان در قب ــده افغانس ــاالت متح از ای
اســت. از جملــه آنکــه طالبــان مانــع فعالیــت گــروه هــای 
تروریســتی بیــن المللــی در خــاک افغانســتان شــود. 
خلیلــزاد مــی گویــد ایــاالت متحــده اصــرار خواهــد داشــت 
کــه طالبــان بــا مشــارکت در گفتگــوی بیــن االفغانــی دربــاره 
ــس  ــش ب ــن آت ــور و همچنی ــن کش ــی ای ــاختار سیاس س
ــپ  ــا ترام ــه آی ــوز مشــخص نیســت ک ــد. هن ــت کن موافق
ــا  ــد ی ــا ایــن شــرایط مشــروط مــی کن خــروج نیروهــا را ب

ــر. خی

7 سپتامبر 2019

ترامپ مذاکرات صلح را لغو کرد

ترامــپ یــک هفتــه پــس از آنکــه خلیلــزاد، مذاکــره کننــده 
ارشــد آمریکایــی اعــام کــرد کــه توافــق بــا رهبــران طالبــان 
ــع  ــح را قط ــرات صل ــان مذاک ــت، ناگه ــه اس ــورت گرفت ص
ــس از  ــه پ ــرد ک ــام ک ــی اع ــپ در توئیت ــد. ترام ــی کن م
ــان،  ــه طالب ــی در حمل ــرباز آمریکای ــک س ــدن ی ــته ش کش
ــان و رئیــس جمهــور غنــی  ــا طالب ــه ب یــک جلســه محرمان
ــان مــی گویــد  در کمــپ دیویــد را لغــو کــرده اســت. طالب
کــه متعهــد بــه ادامــه مذاکــرات اســت، امــا هشــدار مــی 
دهــد کــه لغــو ایــن امــر باعــث افزایــش تعــداد کشــته هــا 

مــی شــود.
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امضای توافقنامه امریکا و طالبان 

ــه ای را  ــق نام ــان تواف ــکا و طالب ــتاده آمری ــزاد، فرس خلیل
ــمگیر  ــینی چش ــب نش ــرای عق ــه راه را ب ــد ک ــا کردن امض
ــد و  ــی کن ــوار م ــتان هم ــی در افغانس ــای آمریکای نیروه
ــور  ــن کش ــه از ای ــت ک ــان اس ــای طالب ــن ه ــامل تضمی ش
ــت هــای تروریســتی اســتفاده نخواهــد شــد.  ــرای فعالی ب
ــن  ــرات بی ــه  مذاک ــود ک ــد می     ش ــه قی ــن توافقنام در ای
االفغانــی بایــد مــاه آینــده آغــاز شــود، امــا غنــی مــی گویــد 
کــه طالبــان بایــد پیــش از ورود بــه مذاکــرات شــرایط دولت 
ــان  ــده و طالب ــاالت متح ــق ای ــد. تواف ــول کنن ــزی را قب مرک
مســتلزم آتــش بــس فــوری نیســت و در روزهــای پــس از 
امضــای آن، جنگجویــان طالبــان ده هــا حملــه بــه نیروهای 

ــد. ــی افغــان انجــام مــی دهن امنیت

12 سپتامبر 2020

مذاکرات بین االفغانی آغاز شد

ــار  نماینــدگان طالبــان و دولــت افغانســتان بــرای اولیــن ب
پــس از نزدیــک بــه بیســت ســال جنــگ در دوحــه قطــر بــه 
صــورت رودررو ماقــات مــی کننــد. مذاکــرات مســتقیم، کــه 
مــاه هــا بــر ســر مبادلــه زندانیــان در توافــق قبلــی ایــاالت 
ــس از آزادی  ــود پ ــاده ب ــر افت ــه تاخی ــان ب ــده و طالب متح
پنــج هــزار زندانــی طالبــان توســط دولــت افغانســتان آغــاز 
ــه، هــر دو  ــان ســخنرانی هــای افتتاحی مــی شــود. در جری
طــرف اشــتیاق خــود را بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان 
و ایجــاد چارچوبــی بــرای جامعــه افغانســتان پــس از 
خــروج نیروهــای آمریکایــی ابــراز مــی کننــد. دولــت بــرای 
ــار  ــان ب ــه طالب ــی ک ــد  در حال آتــش بــس تــاش مــی کن
دیگــر خواســتار اداره کشــور از طریــق یــک سیســتم اســامی 

اســت.
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آمریکا خروج نیروها را اعام کرد

ــاالت  ــاع ای ــت وزارت دف ــر، سرپرس ــی میل ــتوفر س کریس
متحــده اعــام کــرد کــه قصــد دارد تعــداد نیروهــای خــود 
ــزار و  ــه دو ه ــه ب ــاه ژانوی ــط م ــا اواس ــتان را ت در افغانس
500 نفــر کاهــش دهــد. پــس از توافــق بــا طالبــان در مــاه 
فوریــه، هــزاران ســرباز آمریکایــی از افغانســتان خارج شــده 
بودنــد. اعامیــه وزارت دفــاع در حالــی منتشــر مــی شــود 
ــن  ــه ب ــان ب ــت افغانســتان و طالب ــن دول ــرات بی کــه مذاک
بســت رســیده اســت و طالبــان بــه حمــات مرگبــار ادامــه 
مــی دهنــد. ینــس اســتولتنبرگ، دبیــرکل ناتــو هشــدار مــی 
دهــد کــه خــروج زودهنــگام نیروهــای نظامــی مــی توانــد 
ــرای تروریســت  ــه افغانســتان اجــازه دهــد پناهگاهــی ب ب

هــا شــود.

14 آوریل 2021

بایــدن دربــاره خــروج کامــل آمریکا تــا 11 ســپتامبر 
ــم مــی گیرد تصمی

ــت  ــه مهل ــده ب ــاالت متح ــه ای ــد ک ــی کن ــام م ــدن اع بای
مقــرر در توافقنامــه ایــاالت متحــده و طالبــان بــرای خــروج 
ــوض  ــه نخواهــد رســید و در ع ــاه م ــا 1 م ــا ت ــه نیروه هم
ــه  ــا 11 ســپتامبر 2021 ارائ ــل ت ــرای خــروج کام ــه ای ب برنام
ــده در  ــرباز باقیمان ــه 3500 س ــد ک ــی گوی ــد. او م ــی ده م
ــح  ــرات صل ــرفت مذاک ــه پیش ــه ب ــدون توج ــتان ب افغانس
ــه نیروهــای  ــان ب ــا کاهــش حمــات طالب بیــن االفغانــی ی
امنیتــی و شــهروندان افغانســتان، خــارج مــی شــوند. 
ــای  ــک نیروه ــه کم ــنگتن ب ــه واش ــد ک ــی گوی ــدن م بای
ــد  ــه خواه ــح ادام ــد صل ــت از رون ــان و حمای ــی افغ امنیت
ــی  ــچ کنفرانس ــه در هی ــد ک ــام می     کن ــز اع ــان نی داد. طالب
دربــاره آینــده افغانســتان شــرکت نخواهنــد کــرد تــا همــه 

ــد. ــرک کنن ــور را ت ــن کش ــی ای ــای خارج نیروه
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دولــت افغانســتان بــا تصــرف کابــل توســط 
طالبــان ســقوط مــی کنــد

جنگجویــان طالبــان بــا روبــرو شــدن بــا مقاومــت انــدک، 
پایتخــت کابــل را اشــغال کــرده و ســاعاتی پــس از خــروج 
ــد.  ــرف کردن ــوری را تص ــت جمه ــور، کاخ ریاس ــی از کش غن
رهبــران طالبــان مــی گوینــد کــه بــا مقامــات افغــان بــرای 
ــد  ــره خواهن ــر مذاک ــاز و فراگی ــامی ب ــت اس ــکیل دول تش
کــرد. رئیــس جمهــور پیشــین افغانســتان کــرزی و عبــداهلل، 
ــد، شــورای  ــی بودن ــًا رئیــس اجرایــی حکومــت غن کــه قب
گــذار صلــح آمیــز بــه دولــت طالبــان را ایجــاد کردنــد. ایــن 
تصــرف بــه دنبــال پیشــروی ســریع طالبــان اســت کــه طــی 
آن همــه مراکــز اســتان هــای افغانســتان بــه جــز دو مــورد 
را تصــرف و گــذرگاه هــای مــرزی را نیــز در اختیــار دارنــد.

16 اوت 2021

بایدن از خروج نیروها دفاع می کند

بایــدن اذعــان مــی کنــد کــه خــروج نیروهــا آشــفته و بــی 
ــان را مســئول  ــی افغ ــوده اســت و نیروهــای امنیت نظــم ب
ناکامــی در مقابلــه بــا طالبــان مــی دانــد. در همیــن حــال، 
ــه پرســنل  ــرای تخلی ــاالت متحــده شــش هــزار ســرباز ب ای
ایــاالت متحــده و متحدانــش و ایمــن ســازی فــرودگاه بیــن 
ــه  ــد ک ــی گوی ــدن م ــد. بای ــی کن ــتقر م ــل مس ــی کاب الملل
ــا ایــاالت متحــده  ارتــش بــه تخلیــه هــزاران افغــان کــه ب
کار مــی کردنــد کمــک مــی کنــد، امــا انتشــار صحنــه هــای 
متاثرکننــده در فــرودگاه کابــل، انگشــت اتهــام را بــار دیگــر 

ــد. ــدن برمی     گردان ــمت بای ــه س ب
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ــرای  ــاش ب ــان ت ــی در می ــرباز آمریکای ــیزده س س
ــب نشــینی کشــته شــدند عق

ــل،  ــرودگاه کاب ــارج از ف ــی خ ــت بازرس ــه ایس ــه ب در حمل
جایــی کــه هــزاران نفــر در حــال خــروج هســتند، ســیزده 
ســرباز آمریکایــی کشــته و دســت کــم هجــده نفــر زخمــی 
ــه از  ــتند ک ــی هس ــای آمریکای ــن نیروه ــا اولی ــدند. آنه ش
ــد.  ــات در افغانســتان کشــته شــده ان ــه 2020 در عملی فوری
حداقــل 170 افغــان نیــز کشــته شــده انــد. گــروه تروریســتی 
ــده  ــر عه ــه را ب ــن حمل ــئولیت ای ــان مس ــش در خراس داع

ــه اســت.  گرفت
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پایان جنگ بیست ساله با تکمیل خروج آمریکا

آخریــن نیروهــای نظامــی ایــاالت متحــده افغانســتان را تــرک 
کــرده و آن را تحــت حاکمیــت طالبــان قــرار دادنــد. خــروج بــه 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــفته و دو هفت ــروج آش ــد خ ــک رون ــال ی دنب
ــد،  ــوند. روز بع ــی ش ــه م ــر تخلی ــش از 120،000 نف ــی آن بی ط
بایــدن، رئیــس جمهــور آمریــکا مــی گویــد کــه ایــاالت متحــده 
بایــد از اشــتباهات خــود درس بگیــرد و این خروج پایــان دوران 
عملیــات نظامــی بــزرگ بــرای بازســازی ســایر کشــورها اســت. 
ــک  ــش کم ــاالت متحــده و متحدان ــه ای ــه ب ــان ک ــزاران افغ ه
کردنــد، و همچنیــن تا دویســت فــرد آمریکایــی، در افغانســتان 
باقــی ماندنــد. آنتونــی بلینکــن، وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده 
مــی گویــد واشــنگتن بــرای خــروج آنهــا تــاش خواهــد کــرد و 
مشــارکت آینــده آمریــکا در افغانســتان بــر دیپلماســی متمرکــز 

خواهــد بــود.


