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  طالبان در حال پيشروی

  مذاکرات صلح در آغاز سال جديدشايعات در بارۀ  . نيروھای ناتو در افغانستان برای تقويت جنگۀحمل

 
 

   )١٨/٠٢/٢٠١۵جالل آباد ( شورشيان اقامت ناتو در افغانستان را رد می کنند : طالبان زندانی 

 غالم هللا حبيبی: عکس 

 گذشته از ۀان روز چھارشنبه گذشته نظر به گزارش منابع دولتی به  مرکز ولسوالی سنگين که در ھفتنيروھای افغ

موريت پوليس ويک ساختمان اداری تمام شھر تحت کنترول أبه جز يک م.  رسيدند،طرف شورشيان اشغال شده بود

  . طالبان بود 

از  روز يکشنبه در اينترنت با درخواست شگفت انگيزمعاون والی واليت  ھلمند که  ولسوالی سنگين مربوط آن است  

عالوه بر . بدون فرستادن فوری قوای کمکی آخرين مدافعان شھردر حالت تسليم قرار دارند :  تقاضا کرد "اشرف غنی"

  . سقوط قرار دارد ۀاين تمام واليت در آستان

 .ه اند  عضو نيروھای امنيتی کشته شد٧٠در ظرف دوروز در سنگين ومناطق ديگر 
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ًچندين ولسوالی  ديگر فعال تحت حاکميت  طالبان قرار دارد و طالبان  ھم چنين  قدم به قدم  خود را به مرکز واليت 

 ًاست واحتماال گسترده) جنوب المان( به بزرگی ايالت بايرن ًھلمند تقريبا.  می سازند ھلمند  شھر لشکرگاه  نزديکتر

وضعيت نظامی  در اين جا با وضعيت نظامی  واليت . ش و توليد ترياک است شخاترين منطقه در جھان  برای کشت خ

    .ًکندز در شمال شرقی افغانستان کامال متفاوت است که در ماه سپتمبر مدت دو ھفته در اشغال شورشيان قرار داشت

تا زمان کاھش  .  در کندز فوق العاده  ضعيف بود٢٠٠١وضعيت وموقعيت طالبان  تا زمان مداخلۀ ناتو در اواخر 

 با مقايسۀ ديگر نقاط کشور در آن جا  ھيچ نوع فعاليت جنگی طالبان  ٢٠١۴/٢٠١٣چشمگير نيروھای اشغالگر در سال 

  .وجود نداشت 

سربازان انگليسی و امريکائی  با تلفات باالی سربازان . در مقابل ھلمند ھميشه سنگر مستحکم  طالبان باقی مانده است 

از سربازان  صد ھا نفر.  به خرج دادند  تا حداقل مراکز مناطق را تحت کنترول خود داشته باشند خود  تالش مداوم

ئی ھا در ه يک چھارم از کل تلفات بريتانياکه اين تلفات  رقم نزديک ب. انگليسی تنھا در ھمين واليت  به قتل رسيدند 

  .افغانستان است 

 طالبان در ھلمند ، که چندين ماه پيش آغاز شد ، امريکائی ھا فعاليت ھای نظامی خود را در آن با توجه به پيشروی

 نفری ٣٠٠٠نيروھای نظامی ) ويژه( منسوبين قوای خاص ۀبه ھمين سبب قبل از ھمه از سھمي. واليت تقويت کرده اند 

نيست و ھمچنان تحت حکم ملل متحد ) طعحمايت قا(موريت ناتو أاين نيروھا بخشی از م. در جنگ استفاده می شود 

  امريکائی تعامل می گردد شامل اين قوای  ۀنيست ونه توافقنامه ميان واشنگتن  ودولت کابل که برای قوای باقی ماند

 ًموريت اين قوای خاص اساسا  مخفی است أم. خاص نمی گردد

 کيلومتر دور تر از سنگين ٨٠پ شورابک در کم ً سرباز ناتو احتماال به صورت عمده نيروھای خاص امريکا٣٠٠

در آن جا قسمی که روز سه شنبه با توجه به رسانه ھا  آشکار شد يک گروپ کوچک  واحد ھای . مستقر شده اند 

  .به آن جا منتقل شده است )  سرباز١٠(انگليسی نيز 

 کمپ را ترک کنند وبه ھر صورت نبايد موريت رزمی نداشته وأًرسما کفته  شده است که سربازان انگليسی ھيچ نوع م

اعضای . ًمطمئنا برای امريکائی ھا به ھيچ وجه چنين نيست که ترک نکردن  کمپ شورابک ھم قابل تطبيق باشد 

در ھر صورت در ھلمند با نيروھای . ًنيروھای خاص در ماه سپتمبر مستقيما در جنگ زمينی در کندز سھم گرفتند 

 . چنين حمالت ھوائی انگليس ھا انتظار می رود امريکائی جنگ تقويت می شود وھم

نظر به . قريب الوقوع  با طالبان گسترش يافته است » مذاکرات صلح « ًموازی با آن يک بار ديگر عمدا شايعات  

يک سخنگوی طالبان بيانيه زير را . ادعای منابع ناشناس اين مذاکرات در ھفته ھای اول ماه جنوری  آغاز خواھد شد 

  .تا زمانی که نيروھای خارجی در افغانستان ھستند ، نگرش ترديد آميز ما در اين مورد تغيير نمی کند : کرد صادر 

از سوی ديگر دولت کابل به تقاضای خود پافشاری می کند  که خلع سالح شورشيان وچشم پوشی از خشونت وتعھد به 

اين در خواست با تعادل کنونی نيرو ھا غير واقعی . ت قانون اساسی افغانستان  پيش شرط مذاکرات صلح با طالبان  اس

 ستا

 :منبع
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