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 بود نخواهند جنگ های میدان برنده طالبان
 
 

 نیروهای از حمایت که داشته بیان سازمان این دفاع وزیران نشست آخرین از بعد ناتو ملکی نماینده ستولتنبرگ ینس
 باید  )طالبان(  آنها   شد  نخواهند  برنده  جنگ  میادین  در طالبان  و  است راه  بهترین  افغانستان  صلح  پروسه  و  افغان  امنیتی
 جنگ میادین برنده کلمه وسیع معنی به طالبان مسلح گروه آیا  است این اصلی سوال حاال بنشینند. مذاکره میز روی

 کنیم. ارایه پاسخ سوال این به تا  میکنیم تالش نوشته این در خیر؟ یا  اند
 

 افغانستان  ولتد  با   را  جنگیدن  تجربه  های  سال  که   دولت  مخالف  نظامی  مسلح  جریان  یک  عنوان  به  طالبان  مسلح  گروه
  گذشته   دهه  دونیم  در  خود  برای  طرف  از  اند  برخوردار  باالی  مالی  منابع  کل  در  و  مشاورین  نظامی،  امکانات  از  دارد

 رژیم شکست  سبب که بعد به 2001سال از اند. کرده کسب نیز ای منطقه حامیان گرایانه افراط ایدیولوژی براساس
 کار  این  به  رسیدن برای  باشند.  جنگ  های  میدان  برنده  دهشت  و  وحشت  نهایت  با   اند  نموده  تالش  گروه  این  گردید  آنها 
 جایگاه  بتواند  که  بزرگ  دستاورد  اما   اند.  برده  بهره  تهاجمی  حمالت  ای،  جاده  کنار  های  ماین  انتحاری،  حمالت  از  خود
 سراسر در را عملیات انهزار به ساالنه گروه این اند. نیاورده بدست  کند ابقا  افغانستان در دوباره را گروه این

 بخصوص  اخیر  سال  چند  در  میگیرند.  قرار  افغان  امنیتی  نیروهای  مقاومت   و   شکست   با   اما   اندازند  می  راه  به  افغانستان
 سقوط را غزنی و کندز والیت بخصوص والیات از بعضی تا  نمودند تالش گروه این ملی وحدت حکومت زمان در

 والیات این مرکز ساعت 24 حدود در نتوانستند اما  شوند شهرها  این مرکز خلدا توانستند زیاد های تالش با  دهند،
 استراتیژی شدند.  متواری والیات این دست  دور مناطق به  و  سقوط  سنگین  تلفات با  که  باشند داشته خود اختیار در را

 دستاورد نتوانسته گروه این برای هرگز  که است نظامی های عملیات شدت و جنگ ادامه به استوار گروه این جنگی
 این  حمالت  شدت  گروه،  این  و  امریکا   متحده  ایاالت  میان  صلح  توافق  با   اواخر این  در  باشد.  داشته  همراه  به  را  بزرگ
 اندازی راه را حمله هزار دو از بیشتر ماه 2 حدود در  اند توانسته  گروه این و است شده بیشتر والیت 19 در گروه
 نیروهای دستاورد گذشته سال یک در برعکس دهند. سقوط را ولسوالی چندین یا و یتوال یک که نتوانستند اما  کنند

  است.  بوده  بیشتر گروه این مقابل در هم  و المللی بین تروریستان علیه مبارزه امر در هم  مراتب به افغان امنیتی
 پس آنها از کنند حاکمیت اه سال آن در طالبان که ولسوالی چندین گذشته سال در توانستند افغان امنیتی نیروهای

 داشته  اظهار  بارها   افغانستان  حکومت نداشتند.  را  ولسوالی  چندین  سقوط  بر  مبنی  تحرک نوع  هیچ  طالبان  ولی  بگیرند
 جهانی جامعه و افغانستان حامی کشورهای  طور همین شد، نخواهند برنده افغانستان در جنگ راه از طالبان که  است
 اما  شوید.  برنده جنگ راه از توانید نمی  شما  و نیست حل راه جنگ  که اند داشته هاراظ گروه این آدرس به بارها 

 افغانستان حکومت شکست توان هرگز طالبان که است این امر وافعیت ولی اند. داشته تاَکید جنگ به همواره طالبان
 آن از میسازد، بینی بیش بلقا  غیر را دیدگاه چنین که دارد وجود فکتورهای زیرا داشت. نخواهند جنگ راه از را

 جامعه دستاورد افغان امنیتی نیروهای است. افغانستان امنیتی نیروهای از جهانی جامعه جانبه همه  حمایت جمله
 العاده فوق مشاورین از نیروها  این میباشد. دنیی گرایان افرط و المللی بین تروریسم علیه مبارزه امر در جهانی
 برخوردار افغانستان مردم  طور همین  و جامعه مالی  و  سیاسی پشتبانه بخصوص و ینظام تجهیزات خارجی، نظامی

 است مملو حرفوی غیر جنگجویان از شان صفوف که طالبان گروه برای جنگ میادین در نیروها  چنین شکست اند.
 جنگ  از  گروه  این اکثراً   باشند نبرد برنده رو  در  رو های  جنگ در  بتوانند طالبان  که  است  شده  واقع  کم  خیلی  دشوار.

 این است. باال گروه این تلفات آن وجود با  اما  میزنند کمین را امنیتی نیروهای و میکنند استفاده چریکی شیوه به های
  اما  شوند ور حمله نظامی های پایگاه به  موارد در و  کوچک  امنیتی های پوسته  به میتوانند جنگ میادین در گروه
  ای  گونه به هم آن باالی، مراتب به آنها  تلفات برعکس اما  بزنند صدمه را افغانستان مینظا  دستگاه که اند نبوده قادر
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  و  کشته گروه این ساختار بر صدمه از منظور شود. وارد محکم صدمات گروه این نظامی ساختار به که است بوده
 جایگاه از گروه این نزد که طالبان سرخ قطعه گذشته سال مثال بطور است گروه این نامی فرماندهان شدن دستگیر

 گروه این نظامی فرماندهان از خیلی و شد زده صدمه شدت به افغان امنیتی نیروهای سوی از است برخوردار ویژه
 های حرف نشانیدن کرسی به برای ابزار و وسیله هر از تالش نهایت با  طالبان شدند. دستگیر و کشته قطعه این در

 های جنگ در طالبان که است این عینی واقعیت اما  است نموده استفاده تهگذش در چی و حاضر حال در چی خود
 شوند. جنگ های میدان برنده نظامی راه از توانست نخواهند و شد خواهند مواجه شکست به  گذشته مثل به نظامی
  جلوگیری  گروه این نابودی و تلفات شدت از میتوانند سو یک از که  است  مذاکره میز روی نشستن حل راه بهترین

  مردم  سوی  از  اینها   پذیرش  عدم  است  واضح  آنچه  آن  غیر  در  یابد،  تحقق  کشور  در  صلح  میتواند  دیگر  جانب  از  و  کند
 نباشند. خود اهداف برنده هرگز طالبان که  شد خواهد باعث مورد این و است
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