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 اخیر در افغانستان  یستی حمالت ترور
 

کشته   انجام شد و منجر به یوالد ییو در بخش نسا یشفاخانه ملک  کیکه توسط سه تن امروز در  یستیحمالت ترور
نماز جنازه در  کیکه در  یتن که مشمول زنان و اطفال بودند و همچنان حمله انتحار 16شدن  یتن و زخم 15شدن 

آنرا حکومت افغانستان   تیو مسول  دیگرد  گریتن د  120شدن    ی ( ننگرهار که منجر به کشته و زخم  وهی)ش  وهیخ  یولسوال
حمالت را رد کرده    نیدست داشتن شان در ا  هیاعالم  کی   یکه طالبان ط  دهدیرخ م  یبه طالبان ارتباط داده است در حال

و   گرفتیتوسط گروه داعش صورت م  ریاخ  یرشته حمالت مشابه در سالها  نی، همچنان ا  ستیو گفته اند که کار آنان ن
 یپ ینظام یها اتیرهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان و عمل یریاما با دست گ فتندریپدیگروه م نیآنرا ا تیولمس

 گریشده و د  ریگ  نیگروه زم  نیننگرهار دولت افغانستان اعالن نمود که ا  تیخواستگاه شان در وال  یهم در مقر فرمانده
 است. دهیگرد یگروه بصورت کامل متالش ن یو ا ترا نخواهند داش یتیامن یروهایبا ن ییارویتوان رو

 ا ؟ صورت گرفته و چر یحمالت توسط چه کسان نیکه ا نجاستیسوال ا حال
 
فرزند مال  عقوبیگروه مال  ن یخود را پسر رهبر گذشته ا یگفتند که مسول جنگ  هیاعالم کیروز قبل طالبان در  دو

بخاطر  یامیا نیکه فصل جنگ در افغانستان همه ساله در چن ردیگ یصورت م یدرست زمان نیعمر گماشته اند و ا
 شود .یم شتریدر کشور ب یپاکستان یو تمرکز مدارس مذهب یموضوعات جو

 
حوت سال گذشته بر کاهش حمالت و محفوظ ماندن افراد   10در  کایبا امر شیاست که طالبان در توافق خو یدر حال 

 جادیو ا  یافغان  انیگفتگو ها م  نهیامدن کاهش خشونت ها زم  انیو همچنان با بمها توافق کرده بودند    اتیعم  نیدر ا  یملک 
 روین گاهیپا کیهفته کاهش خشونت ها با حمله بر  انیاز همان جر ارا فراهم سازند ام یافغان انیم ریاداره فراگ کی

بوده اند و از طرف   بندیتن از سربازان افغان شد نشان دادند که چقدر به تعهدات شان پا 37افغان که منجر به شهادت 
 یگفتگو ها غازآ دیکل ثیمنح یهزار زندان 5000و شرط  دیبدون ق ی با امضا توافقنامه که در آن به رها ساز گرید
شده بودند و هر کدام از  ریشان اس ریناپذ یهها تالش کار خسته گما جهیجان صدها سرباز و نت متیکه با ق یخود انیم
بر   ریبردن منابع عامه و خسارات جبران ناپذ  نیکردن و ازب  یصدها حمله ، کشتن ، زخم  یاصل  یمتهم ها  انیزندان  نیا
در مذاکرات که  شرفتیگونه پ چیآزاد شده اند اما بار هم ه زیتن شان ن کهزاری حالجامع هستند بودند که تا به  کریپ

 شده است . شتریآن ب یقبل ینسبت به ماها زین شتریبلکه شدت جنگ ب امدهیبوجود ن
 

 که طالبان : میرسیم جهینت نیبه ا حال
خود    نیو ا  دهندیبوده و جنگ را با مردم افغانستان ادامه م  یداخل  رویتمرکز شان فقط ن  کای_ با امضا توافق نامه با امر1
 کابل _واشنگتن است  یتیگذاشتن توافقنامه امن یپا ریو ز کایامر تانیخ کی

 داده اند   ریتغ یخود نیمذاکرات ب زیدر م شتریب ازاتیخود را بخاطر گرفتن امت یجنگ  یژی_ طالبان استرات2
حد   یجنگ   هیاز روح  خواهندیگروه م  نیا  ینظام  تی_ طالبان با گماشتن پسر مال محمد عمر رهبر گذشته خود به مسول3

 شان  بخاطر شعله ور ساختن آتش جنگ استفاده کنند  یها رویاکثر ن
 چگاهیو ه جنگندیآنها بخاطر قدرت م نکهیا لینخواهند شد بدل کجایگاه تمام و کمال به پروسه صلح  چی_ طالبان ه4
به احتمال  نرویسازند و از ادهیپ خود را بر مردم یالوژیخود قدرت کامل باشند و اد تیهمچون دوران حاکم تواننینم
شاخه   ن یا ی باز هم به جنگ ادامه خواهند داد و به احتمال قو یددو شاخه از طالبان بعد توافق صلح خو  ا یو  کی ادیز

 باشد  یگروه حقان
از گروه طالبان به   ریبه غ ایقضا ن یاست ،معموال در ا یپس توسط چه گروه ستیحمالت توسط آنها ن نی_ و اگر ا5

از  یها یژگیکه و گرفتندیبدوش م زاستیمعاون گروه طالبان ن یحقان نیکه رهبر آن سراج الد یداعش و شبکه حقان
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را داشته و سبب کشته   نیدر مناطق پر ازدحام حمالت سنگ   ریاخ  ی در سالها  یرا بخود داشت )گروه حقان  یحمالت حقان
زنبق صورت گرفت منجربه کشته  یحمالت آن که در چهار راه نیاز بزرگتر یک یو  دهیشدن صدها تن گرد یو زحم
 بودند ( رفتهیآنرا پذ تیبود که گروه مسول دهیگرد گرید 400شدن   یتن و زخم 150شدن 

رشته   نیخود ) دست داشتن طالبان در ا یبه حالت اصل  ی فرق ن یباشند پس ا ل یدخ هیقض نیدر ا ی_ اگر گروه حقان6
با دو استاد پوهنتون  انیکایاست که امر یکس یمعاون گروه طالبان در دفتر قطر انس حقانچون فعال  کندیحمالت ( نم

رسما از طرف   1212در سال  یطالبان هستند )گروه حقان وهگر ریگروه جز جدا ناپذ نیتبادله نمودند و ا ییکایامر
گروه پسرش سراج    ن یا  انگذاریبن  یحقان  ن یافزود شد و بعد از فوت جالل الد  کایوزارت خارجه امر  اهیبه لست س  کایآمر
که عامل صدها حمله و سلسه انفجارات مهم در افغانستان است و همزمان   یسیگروه ترور ن یا یرهبر یحقان نیالد

 عهده دار است (   زیگروه طالبان را ن تیمعاون
گروه شاخه خراسان   یبر نابود یعا حکومت افغانستان مبنحمالت توسط داعش صورت گرفته پس اد ن ی_ و اگر ا7

 را در کشور دارد .  یسیترور نیگروه باز هم توان توان حمالت سنگ  نیداعش کامال اشتباه است و ا
در غرب    یمزار  یبود از سالروز کشته شدن عبدالع  ادیدرمسال در کابل و حمله به مراسم    کیحمله مرگبار به    چنانچه
 گروه ارتباط داده شد  نیبه ا زیکابل ن

 ازیامت یگروه در پ نیدادن آن به ا وندیبا پ خواهندیطالبان م یداعش نبوده به احتمال قو یگروه اصل ی_و اگر براست8
حمالت بنام داعش به  نیا نیگروه در افغانستان هستند و با جلوه دادن دروغ نیا یبخاطر نابود انیکایاز امر یریگ

 . میگروه باش نیبردن ا نیازب یبرا یمتحد خوب میتوانیکه ما م فهمانندیم انیکایامر
 
دست  ایقضا نیکه در پشت سر ا یبود و هر کس نگریرا نما یرحم یحمالت اوج قساوت و ب نیهر صورت ممکن ا به

 داشته باشند مورد خشم مردم افغانستان خواهد گرفت .
 و ختم جنگ در کشور  یصلح واقع  یراربرق دی#به ام

 اریمهر آرش بشر با
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