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    ٢٠١٦/ ٨/ ٨  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
  )٥٨بخش (

 

 دنبالۀ  حم�ت خونين طالبان

طی برنامۀ پنجاه وھفتم، سلسله يی ازحم(ت خونين گروه طالبان عليه شھروندان بيگناه افغانستان را  : يادداشت
   : قديم مينماييمنيزطی اين بخش ت توضيح نموديم و اينک بقيۀ آنرا

 ماه می، يک طالب ِانتحاری، خودش را درشھرنو ھرات منفجرنمود و پنج فرد ُملکی را به قتل ٣٠روز  *
  .ِازجملۀ سی نفرزخمی ھای ناشی ازاين رويداد، گفته شد که وضعيت ده تن آنھا بسيار وخيم است. رسانيد

ِکابل بانکِ ميدان شھرانجام دادند که دراثر آن، دو فرد ِبتاريخ پنجم ماه جون، گروه طالبان، انفجاری را در  * ِ
ِدرعين روز، يکی ازسربازان انگليسی دروFيت ھلمند نيز درنتيجۀ شليک گلوله بقتل . امنيتی بانکِ مذکورکشته شدند

  .رسيد

ِبه روز بيست و يکم ماه جون،  تنی چند ازطالبان مسلح باFی رحمت H قوماندان پوليس شيندن * ) سبزوار(د ِ
ِدراثر زد و خوردی که ميان قوماندان مذکور و حمله آوران . رسا نيدند ِحمله نموده او را با دو پوليس ھمراھش به قتل ِ

   .ِصورت گرفت،  يک زن و دوپوليس ديگر نيزمجروح شدند

ُبه روز بيست و پنجم ماه جون، دراثر بمب گزاری گروه طالبان دروFيت کندز که درميان ب * ازار صورت ِ
ًگرفت، نه فرد ُملکی به شمول يک نفرپوليس کشته شد و ھجده تن ديگربه شمول يک افسر پوليس و پنج زن شديدا  ُِ ِ ِِ ِ

شصت   "ازره" روز بعد ازآن، حملۀ مسلحانۀ ديگری توسط گروه مذکور باFی يک کلنيک در . زخمی شدند
ِنفرازبيماران داخل کلنيک را گرفت ِ.  

ِم، به داخل پايگاه ميدان ھوايی بگرام نفوذ نموده با ٢٠٠٨ِريخ بيست و ھفتم ماه فبروری سال طالبان به تا*  ِ
ِانفجارعظيمی که انجام دادند، به تعداد بيست و سه نفرسربازان و منسوبين ميدان ِمذکور را به ھ(کت رسا نيدند اين . ِ

  .از ميدان مذکور بازديد بعمل می آوردمعاون رييس جمھور امريکا " دک چنی" انفجاردرحالی ُرخ داد که 

ِم، دراثر انفجاربزرگی که دروFيت بغ(ن و در ميان جمعيت انبوھی ازمردم ٢٠٠٨بتاريخ ششم ِماه نوامبر  * ِ ِ
ِصورت داده شد، به تعداد پنجاه نفر به شمول شش تن از اعضای پارلمان افغانستان کشته شده و ده تن ديگر زخمی  ِ

              .شدند

ُدروFيت کندز حمله نموده " کابورا" ِم گروه طالبان باFی يک شرکت امنيتی بنام ٢٠١١بتاريخ دوم ِماه آگست  *

ِبه تعداد چھارتن ازمحافظان شرکت متذکره را به قتل رسا نيده و ده تن ديگرمجروخ شدند اين حملۀ تروريستی . ِِ
ِآلمانی و اماکن و مساجد  اFی ستونھای عراده جات نيرو ھایِدرحالی صورت گرفت که قبل ازآن نيزحم(ت انتحاری ب

  .آن وFيت انجام داده شده و تعداد زيادی را بکام ِمرگ سپرده بود

  خورشيدی، يک حملۀ انتحاری توسط شش تن ازگروه طالبان، باFی١٣٩٠ ماه اسد سال ٢٤بتاريخ  *

ِمقرحکومتی وFيت پروان درشصت کيلومتری شمال کابل صو رت گرفت که درنتيجۀ آن، حدود پنجاه نفرکشته وزخمی ِ
ِدرجملۀ کشته شده ھا، افرادغيرنظامی، کارمندان رسمی، عارضين ومراجعيين وبرخی از سربازان دولتی شامل . شدند ِ ِ
   .بودند

  ِم، انفجارھای انتحاری توسط افراد گروه طالبان عليه عمارت شورای ٢٠١١ِبتاريخ نزدھم ماه جون سال  *

ِدراثراين انفجار، به تعداد ھشت نفرازافراد پوليس، چھارمھاجم و يک نفر . رھنگی بريتانيا درکابل انجام داده شدف ِ  
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  .خارجی کشته شدند

معاون رييس جمھورامريکا از ميدان " دک چينی " م ، ھنگامی که ٢٠٠٧ِبه تاريخ بيست و ھفتم ماه جنوری  *
ن باFی محوطۀ بيرونی ميدان مذکور حمله نموده چھارده نفر را به قتل رسا ھوايی بگرام ديدن مينمود، گروه طالبا

  .نيدند

َم  يک بس مسافر بری را در وFيت ھلمند منفجر نمودند که ٢٠٠٣گروه طالبان به تاريخ  سيزدھم ِماه جون  * ِ
  (251  ) .درآن ھفده نفر به شمول يکتعداد اطفال جان باختند

ِي(دی، دو حملۀ خونين انتحاری، توسط گروه تروريستی طالبان در شھر کابل م٢٠١٣درماه جنوری سال  *
ِبوقوع پيوست که ھردو انفجار، تلفات سنگين ِاقدام ِانتحاری نخست، باFی عمارت متعلق به . انسانی درقبال داشت ِ

ِرياست امنيت ملی، واقع درچھارراھی صدارت صورت گرفت که تعدادی از سربازان و افراد غ ِ ِيرنظامی به شمول ِ
ِتنی چند ازتروريستھا کشته شدند و حمله ی انتحاری ديگر، فقط چھارروز پس ازحملۀ نخست، باFی عمارت رياست  ِ
ِترافيکِ کابل انجام داده شد که بازھم موجب مرگ چندين نفراعم از افراد پوليس و اشخاص غير نظامی و چند تن از  ِ ِ ِ

   .تروريستھا گرديد

ِبه اتھام داشتن  "  خيام" و " صديقه " م دو نوجوان افغان بنام ھای ٢٠١١ی سال درماه جنور * رابطۀ  نا "ِ
م، گروه ٢٠١١درماه جنوری سال .  وFيت قندوزسنگسار شدند مربوط" ِدشت ارچی " ِ، توسط طالبان درقريۀ "مشروع

ِطالبان يک زن بيوه را به اتھام داشتن  مربوط وFيت بادغيس و ھرات اعدام " قادس" در قريۀ " رابطۀ نا مشروع " ِِ
، توسط گروه مذکور " جاسوسی برای امريکايی ھا " ِالبته چھارسال قبل ازآن نيز، يک زن افغان به اتھام  . کردند

     .اعدام گرديده بود

به  صورت گرفت و ٢٠١١ِحملۀ تروريستی باFی ھوتل بين المللی کابل واقع باغ باF که درماه جون سال  *
                    . نفر را بکام مرگ فرو برد٢٢تعداد 

 انجام داده شد و جان ٢٠١١ِحملۀ تروريستی باFی عمارت شورای فرھنگی بريتانيا درکابل که درماه آگست *
      .  نفر را گرفت١٢

ِحملۀ تروريستی باFی سفارت امريکا و مقر نيرو ھای ناتو و جا ھای ديگر که در ماه سپ*  صورت ٢٠١١تمبرِ
               .ِگرفت و دراثر آن ده ھا نفر کشته شدند

ِحملۀ تروريستی باFی بس حامل کارکنان پايگاه نيرو ھای بين المللی که درماه اکتوبر سال *  ِ  به وقوع ٢٠١١ِِ
         . تن را بکام مرگ سپرد١٣پيوست و به تعداد 

 باFی ھفت محل درشھر کابل انجام داده شد و جان ده ھا تن ٢٠١٢حملۀ تروريستی مسلحانه که درماه اپريل  *
  .را گرفت

               . نفررا بکام مرگ کشانيد٢٠حمله باFی ھوتل اسپوژمی که به تعداد *

ِحملۀ انتخاری طالبان باFی دفترمھاجرت سازمان ملل *  م ٢٠١٣درھفتۀ سوم ماه می  – درکابل) ام . او. آی(ِ
 .طالبان صورت گرفت که تلفات جانی درقبال داشتازسوی گروه 

  م٢٠١٣ِحملۀ انتخاری طالبان باFی عمارت  وFيت پنجشيردر ھفتۀ سوم ماه می  *

  ِحملۀ انتخاری حزب اس(می گلبدين باFی وسايل نيرو ھای ايساف در شاه شھيد کابل*

                              م٢٠١٣حملۀ انتحاری در شھر ج(ل آباد در ماه اپريل  *

 نفرکشته شدند و بيشتر از يکصد ٥٣ م که دراثر آن، به تعداد ٢٠١٣حملۀ انتحاری در شھر فراه در ماه اپريل *
                           .نفر ديگر زخمی گرديدند

ِحملۀ تروريستی باFی يک مسجد درشھرک اندروFيت غزنی که منجر به کشته شدن  *  ١٥  نفر وزخم شدن٩ِ
  .نفر ديگر شد
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م صورت گرفت و به ٢٠١٣ِحملۀ تروريتسی باFی کاروان نظاميان دروFيت پکتيا که بتاريخ ششم ماه مارچ  *
   . نفر ديگر را زخمی نمود٢٥ نفر را بکام مرگ سپرد و بيشتر از ١٥تعداد 

م صورت گرفت و ٢٠١٣ِحملۀ تروريستی در شھرک سمکنی مربوط وFيت پکتيا که در ھفتۀ اول ماه جون  *
ِموجب مرگ ده تن ازشاگردان مکتب گرديد ِ.       

ِحملۀ تروريستی و انفجاری در وFيت سر ُپل بتاريخ ھفتم ماه جون  * ِم که منجر به کشته شدن دو نفر و ٢٠١٣ِ
                    .ِزخمی شدن پانزده نفر ديگر گرديد

ِ در مقابل عمارت دادگاه عالی درکابل که منجر به قتل حدود م٢٠١٣حملۀ انفجاری بتاريخ يازدھم ماه جون  * ِ ِ
                                                                                      .ِبيست تن و زخمی شدن  بيشتراز پنجاه تن ديگر گرديد

ِاين حم(ت خونين درحالی باFی .  م٢٠١٣ِانفجاردرنزديکی ھای ميدان ھوايی کابل به روزدھم ماه جون  * 
ِو ھم حامد کرزی، پيوسته ازحکومت پاکستان تقاضا " شورای عالی صلح " ِمراکزدولتی صورت گرفت که ھم 

ِمينمودند تا ھمۀ طالبان زندانی را از زندان ھای پاکستان رھا سازند و حکومت کرزی نيزبه سھم خويش، صد ھا طالب 
ِاشت ُجرم ھای سنگين تروريستی آنھا، جوقه جوقه از زندان ھای زندانی شده را بدون درنظرد پلچرخی " و " بگرام " ِ

  (252)  .رھا ميساخت" 

ِم، يک فروند موشک يا راکت باFی دفتر وزير معادن و صنايع درچند ده ٢٠١٣ ماه آگست ٢٨به تاريخ * ِ
گرديد، ولی وحيدH شھرانی وزير معادن، ًوزير کام( تخريب  ِھرچند دفتر. ِمتری ارگ رياست جمھوری شليک شد

  (  253) .چون غائب بود، از مرگ نجات يافت

ِم، يک فرد انتحاری گروه طالبان، خودش را درنزديکی کاروان وسايط نيرو ٢٠١٣ ماه آگست ٢٧به تاريخ  * ِِ
ِھای ناتو درلشکرگاه مرکز وFيت ھلمند منفجرنمود که دراثر آن، چھارتن افراد غير ن ِ ِظامی کشته و چھارده تن ديگر ِ

   (254) .زخمی شدند

ِيک فرد انتحاری گروه طالبان دراخيرماه آگست  * م، ميخواست با يک حملۀ انتحاری، اسماعيل خان ٢٠١٣ِ
ِوزيرآب و انرژی رژيم حامد کرزی را ازميان بردارد، ولی قبل ازآن که به ھدف برسد، از سوی نيرو ھای امنيتی از 

  .پا در آمد

ًدر وFيت ھرات را که قب( ربوده بودند، به " ھمبستگی " ِگروه طالبان يک گروه شش نفری کارمندان ِپروژۀ *

ِنيروھای امنيتی وFيت ھرات اجساد مقتولين را ازاطراف شھرک گلُران ھرات بدست آوردند. قتل رسا نيدند ِ ِ.  

ِقندھار، پنج سربازارتش افغانستان و سه نفر دريک حملۀ انتحاری گروه طالبان درنزديکی ھای ميدان ھوايی * ِ
                             .غير نظامی زخمی شدند

ِم باFی يک پايگاه ارتش افغانستان درشھرک تگاب مربوط وFيت ٢٠١٣ ماه آگست ٢٦گروه طالبان، بتاريخ  * ِِ
ِکاپيسا حمله کردند که دراثر آن، دو سربازافغانی کشته و سه تن ديگر ِ   .ازآنھا زخمی شدندِ

ِافراد گروه طالبان، در روزھای اخير ماه آگست  * ِم ، با شليکِ موشک باFی کاروان تانکرھای مواد ٢٠١٣ِ
ِتاجران افغانستان گفتند که گروه طالبان . ِنفتی دروFيت فراه حمله نمودند که دراثرآن، آتش سوزی بزرگی ُرخ داد

َترک باربری {روزانه تا سی Fری  ِرييس عامل اتاقھای تجارت وصنايع . قندھار آتش ميزنند –  را در شاھراه کابل}َِ ِ
َدرششماه اخير، بيش ازششصد وپنجاه موترباربری در شاھراه کابل" افغانستان نيزگفت که  قندھار توسط طالبان   – ِ

  " .آتش زده شدند

ر اثر جنگِ مافيايی ھر روز در پنجاه د " ھمچنان نمايندۀ وFيت ميدان وردک به خبرنگاران درکابل گفت که
ِمتری پوسته ھای وزارت ِداخله، تانکر ھا آتش زده ميشوند، ما ميگوييم که در آتش زدن اين تانکر ھا، وزارت 

    (255) " .ًداخله مستقيما دست دارد

ِم، يک حملۀ کتله وی انتحاری گروه طالبان درمقابل ِرياست ٢٠١٣به تاريخ ھشتم ماه سپتمبر* ِامنيت وFيت ّ
ِميدان وردک درجنوب غرب کابل صورت گرفته که دراثر آن ده تن کشته و سی تن ديگر مجروح شدند ِ.  
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و " کابل پرس "  م مقاله ی يکی از ھموطنان درنشريه ی انترنتی ٢٠١٣بتاريخ بيست و دوم ماه جنوری سال *
ِدر مورد حم(ت انتحاری گروه طالبان درداخل شھرکابل، اينچني سوال در اينجاست که اين  ...  " : ن به نشر رسيدِ

تروريست ھای سياه دل چگونه به شھر که ھزاران پوليس برای حفاظت ِآن گماشته شده اند، داخل ميشوند و چرا آنه 
درصورتی که  در نقاط مختلِف شھر، پوسته ھای ت�شی ايجاد نموده اند، نميتوانند جلو اين حمله کننده گان را 

با  استفاده از ضعف پوليس و فساِد موجود در صفوِف آنھا توانسته اند که به اھداف  حمله کننده گان . . . بگيرند؟
ِچندی قبل يکی از فرماندھان ... خود دست يابند و موتر ھای مملو از مواِد انفجاری را داخل شھر نمايند

ِپيشين ِپوليس کابل از سوی مفتشين امريکايی متھم به انتقال بم ِ شھروندان ... ِ گزاران انتحاری به پايتخت شده بودِ
ميگويند که نيرو ھای پوليس و فرماندھان ِآنان معلوماِت دقيق در باره ی پناھگاه ھا و تمويل گاه ھای اين انتحاری 
 ِھا در شھر کابل دارد، اما به خاطری که از باداران آنان پول به جيب بزنند، دست به فاش سازی و گرفتاری آنان

  )٢٥٦..." (نميزنند

ِم، باFی دفتر تيم ِ باز سازی وFيتی درغزنی حمله نمودند که در ٢٠١٣ ماه آگست ٢٨گروه طالبان بتاريخ *
  . تن ديگرزخم برداشتند٦٠ نفر کشته شد و بيشتراز ٢٣ِاثرآن، به تعداد 

مربوط وFيت " ارچی ِدشت " م خودش را در شھرک ِ ٢٠١٣ ماه آگست ٣٠ِيک طالب انتحاری، بتاريخ  * 
دشت ارچی به }  حاکم{ِقندوز منفجر نمود که در نتيجۀ آن، به تعداد ھفت نفر به شمول شيخ صدرالدين  سعدی ولسوال 

                                                                  .ِقتل رسيد ويازده نفر ديگر زخم برداشتند

ِ مي(دی، يک حملۀ انتحاری ديگری را باFی يک رستورانت ٢٠١٤اه جنوری گروه طالبان بتاريخ ھجدھم م*
ِظاھرا امن و محل سکونت دپلوماتھای خارجی می باشد، انجام دادند که  که منطقۀ" کارتۀ وزيراکبرخان " لبنانی، در ِ ً

                       .درنتيجۀ آن به تعداد بيست و يک نفرافراد داخلی و خارجی کشته شدند

ِم اع(م کردند که عمليات تازه يی را زير نام ٢٠١١ِگروه مذکور دراوايل سال   ِ عليه نيرو ھای " ِعمليات بدر"ِ
" ِچنانکه بھمان سلسله، تعدادی ازجنراFن و کارمندان عالی رتبه و .  خارجی و دولتی افغانستان به راه خواھند انداخت

 که ازآن جمله، ميتوان از انجنير عمر والی قندوز، جنرال عبدالرحمن دولت را درکابل ووFيات،  ترورکردند" مھم 
سيد خيلی فرمانده امنيتی وFيت کابل، ضحاک رييس شورای وFيتی باميان، جنرال خان محمد قوماندان پوليس قندھار، 

ورای وFيتی  پامير درتالقان، احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی رييس ش٣٠٣جنرال داوود داوود فرمانده زون  
قندھار، جان محمد مشاورکرزی، محمد ھاشم وطنوال نمايندۀ مردم اُرزگان در پارلمان و تعداد بيشتر ازسی نفر از 

ًع(وتا، اين گروه، موجی ازعمليات انتحاری، قات(نه و ويرانگرانه را نيز باFی . ِمتنفذين قومی و محلی را نام برد

م ھای امنيتی و اط(عاتی افغانستان و منابع ديگر، عوامل و ريشه ھای آنھمه کشتار مقا. ِاماکن مشخص به راه انداختند
ِوانفجارخونين تروريستی را درخاک پاکستان و در دستگاه استخبارات ارتش آن کشور ُجست و جو ميکردند درچنين . ِ

سياست ھای مغرضانه و ِصورتی، به م(حظه ميرسيد که مجموع اين فشارھای تروريستی، زمينه پذيرش و موفقيت 
ِمداخله گرانۀ مقامات پاکستانی درحلقات داخلی و خارجی را قدم به قدم مساعد ميساخت ليون " اين، درحالی بود که .  ِ

ِوزيرجديد دفاع امريکا، فقط پس ازحم(ت تروريستی پانزدھم ماه سپتمبرباFی سفارت آن کشور و مقرنيرو " پا نتا  ِِ ِِ
بارھا از پاکستانی ھا خواستيم تا از توانايی خود در مورِد اين گونه حم�ِت   " : اظھار داشت که ھای ناتو درکابل

امريکا در دفاع از نيرو ھای ... شبکۀ حقانی  استفاده کنند که تا کنون در اين مورد به نتيجۀ مطلوبی دست نيافته ايم 
من نمی خواھم در اين مورد سخن . . . رند، اقدام  ميکند ِخود که ھدِف حم�ِت تند روان مستقر در پاکستان قرار ميگي

بگويم که چگونه ما پاسخ اين حم�ت را می دھيم، فقط می خواھم به شما بگويم که ما اجازه نمی دھيم اين گونه 
ُمن بسيار نگران حم�ِت شبکۀ حقانی ھستم، زيرا اول اين که آنھا مردم را می کشن. ..  حم�ت ادامه پيدا کند د، آنھا ِ

ِنيرو ھای ما را می کشند، دوم اين که  آنھا دو باره به پناھگاهِ امن خود درپاکستان می گريزند که اين غيرقابل قبول  ِ ِ ُ

    "بنابرآن، پيام که آنھا بايد بشنوند اين است که ما ھر اقدامی را برای دفاع از نيرو ھايمان انجام ميدھيم. است 

ِوان نيروھای پوليس افغانستان درشاھراه وFيت فراه حمله نموده پانزده تن گروه طالبان، باFی يک کار* ِ ِ
ِازافراد پوليس به شمول فرمانده پوليس شاھراه را به قتل رسا نيدند ِ.  
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ِگروه مذکور بتاريخ ھفتم ماه حوت سال * ، باFی يک ھوتل )م٢٠١٤نيمۀ ماه فبروری (  خورشيدی١٣٩٢ِ
ُدروFيت ارزگان که درآن، ز ِنان ومردان مسافرحضورداشتند، انفجارخونينِ انتحاری انجام داده به تعداد ده تا پانزده  ِِ

                                               .ِنفرغيرنظامی را به قتل رسانيده و چھل نفرديگررا زخمی نمودند

قين و گروھی را باFی يکی م يک حملۀ باص٢٠١٤ِھمچنان گروه مذکور، بتاريخ بيست و سوم ماه فبروری 
ُازپاسگاه ھای ارتش افغانستان واقع درغازی آباد وFيت کنر، درنزديکی مرز با پاکستان انجام داده به تعداد بيست و  ِ ِ

ِرا با بيرحمانه ترين شکلی به قتل رسا نيده، س(ح ھای آنھا را غصب و به تعداد ھشت تن آنان را  ِيک نفرسرباز جوان
ِگفتنی است که اين حمله و اين کشتار دستجمعی طالبان، يکبار ديگراعتراض ھا و سر و صدا ھای .  با خود ُبردند ِ

ِزيرا گفته شد ازيکطرف مسووFن وزارت دفاع، س(ح ھای ثقيلۀ مؤثر را . گستردۀ ملی و رسانه يی را بر انگيخت
ِبه رسانه ھا گفت که راپور بدست آمده مبنی ِدراختيار سربازان قرار نداده بودند و ازسوی ديگر، ادارۀ امنيت ملی 

ھرچند سخنگوی . ِبرآماده گی گروه طالبان برای حمله باFی اين پاسگاه، ازقبل برای مسووFن امنيتی سپرده شده بود
ُوزارت دفاع، وصول چنين گزارش ازسوی ادارۀ امنيت را تکذيب نمود، ولی مقام آنوزارت متعاقبا، به تعداد نه تن  ً ِ

ِاين خود ميرساند که راپورقبلی دراختيارمسووFن . سران ِغفلت کننده را از وظيفه درآن وFيت سبکدوش نمودازاف ِ ِ
ِاين نکته ھم گفتنی است که اجساد شھدای غازی آباد بکابل انتقال داده شده با مراسم . امنيتی قرارگرفته بوده است

ِخاصی به خانواده ھای شان که کل( ازمناطق شمال  ِ ً ِاما آنچه موجب ناراحتی مردم و انتقاد . کشوربودند، سپرده شدُ ِ
ِگسترده از رييس جمھور گرديد، يکی عدم توجه Fزم به زنده گی و خدمتگزاری سربازان جوان درقبال تروريسم بود  ِ
 ِو يکی ديگر اينکه کرزی درمراسم احترامگزاری به شھدا درشھر کابل حضورنيافت و ھمدردی Fزم با اعضای

ِدرشھر پشاورترور " م( نقيب تخاری " اما وقتی يکی از تروريست ھای طالبی بنام . خانواده ھای آنھا بعمل نياورد
ِميشود، آقای رييس جمھورجسد او را نه تنھا با احترام بسيار پشاور بکابل ميخواھد وازکابل توسط ھليکوپترھای  ِ ِ

" شھيد راه صلح " ميفرستد، بلکه او را بصورت رسمی و علنی ِدولتی، بگونۀ رسمی و با مشايعت خاص به زادگاھش 
                                                                              .ھم ميخواند

قندھار که از  – شاھراه کابل :"  خويش نگاشت که٢٠١٣در شمارۀ بيست و پنجم ماه آگست " پرس تی وی "
ی افغانستان محسوب ميشود، به سرعت خطرناک شده است که ھمه روزه، برخورد ھای  مھم ترين خط ِمواص�ت

شورای وNيتی زابل تقاضای اقداماِت عاجل و مؤثر . گروه طالبان و نيرو ھای امنيتی افغانستان را بار می آورد
ميدان وردک، زابل و ِغرض امن سازی اين شاھراه را بعمل آورده است و بھمين منظور، مقام ھای وNيات ِغرنی، 

                                                         (257)   "...قندھار نشست مشترکی پيرامون اين موضوع مھم داشتند

ِبه سلسلۀ ترورھا و انفجارھای انتحاری و کنارجاده يی گروه طالبان عليه افراد و دفاترداخلی و خارجی، يک  * ِ
ِم باFی مرکز نظامی نا تو و پوليس سرحد واقع مرز تورخم ٢٠١٣ِ تاريخ دوم ماه سپتمبر حملۀ انتحاری ديگربه

َدرشرق افغانستان صورت گرفت که ع(وه ازکشته شدن يکتعداد افراد افغانی و غيرافغانی، تعداد زيادی ازترکھا و  ِ ِ ِ
ِکانتينر ھای مملو ازاموال و وسايل مورد نيازجانب افغانستان نيز به آت ِ                                               .ش کشيده شدِ

ِدرشھرقندھار، يک بمب گذارانتحاری گروه طالبان، مواد انفجاری اش را درميان تعدادی از مشتريان شعبۀ  * ِ ِ
ًشھری کابل بانک منفجرنمود که دراثرآن، تعدادی ازافراد غير نظامی به قتل رسيده و ھفت تن ديگر شديدا مج ِ روح ِ

     .شدند

ِمربوط شھرک سنگين " ساروان قلعه" َدرھمين ماه، يک عراده موترمسافربری، حين عبوراز روستای  * ِ
ِوFيت ھلمند، باماين جا سازی شدۀ کنارجاده برخورد و به تعداد دوازده نفرمسافران غيرنظامی را بکام مرگ سپرد ِ ِِ ِ .

                                 .ی يک خانواده را تشکيل ميدادندِگفته شد که قربانيان اين حادثۀ المناک، اعضا

ِالبته موازی با وخامت اوضاع ِمربوط به شاھراه کابل قندھار، قرا و قصبات، شھرکھا، سرکھا و شاھراه ھای  – ِ
ِسايرمناطق کشوردرنيمه ھای سال   برنامه ھای ِ مي(دی دچارناامنی گرديده واخت(ل در امورکاری پروژه ھا و٢٠١٣ِ

ِچنانکه گفته شد اتحاديۀ مسافر بری که بيش ازچھل شرکت ترانسپورتی را با . عمرانی و اقتصادی افغانستان درافتاد َ
ِخود دارد، نسبت نا امن بودن اين شاھراه، در ماه نوامبر ِامرH صالح رييس سابق ادارۀ . م دست به اعتصاب زد٢٠١٣ِ ِ
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در سه ماه اخير، نزديک به يکھزار و ھشتصد   : ِبتی با خبرنگار بی بی سی  گفتامنيت ملی افغانستان نيز طی صح
ِسرباز نيرو ھای امنيتی افغانستان کشته شده و چھار ھزار ديگر زخمی شده اند قبل ازآن حامد کرزی رييس جمھور  "ِ

ِافغانستان در يک نشست مشترک امنيتی گفته بود  امنيتی افغان کشته ِ ساعت، بيش از بيست مامور٢٤در ھر  " ِ
    " .ميشوند

ِروزسيزدھم ماه سپتمبر* م بود که خبرگزاری بی بی سی ازيک حملۀ انتحاری شديد باFی جنرال ٢٠١٣ِ
ِدرگزارش آمده بود که ابتدا انفجارمھيبی دربرابردرب ورودی کونسلی امريکا . کونسلی امريکا درشھر ھرات خبرداد ِ ِ

ِمنابع حکومت محلی، . ده گان انتحاری با نيرو ھای امنيتی مستقر درمحل درگيرشدندًصورت گرفت و متعاقبا حمله کنن
ِمعلومات مؤثقی راجع به تلفات جانی ناشی ازاين رويداد به نشرنرسا نيدند، اما گروه طالبان درعين حاليکه  طی نشر  ِ

ِيک اع(ميه، مسووليت اين حمله را بدوش گرفتند، ادعا کردند که نام اين عمل بود و دراثرآن، " خالد بن وليد" يات، ِ
ِسيزده سربازخارجی و سيزده سرباز افغان کشته شدند ِ.  

ِ خورشيدی، دو کودک ھشت و ده ساله بنام ھای طيب ١٣٩٢افرادمسلح گروه طالبان بتاريخ بيست ماه ميزان * 
ِو سراج را به اتھام داشتن ارتباط با دولت، درشھرک  ِت کنر به شھادت رسا نيده و اجساد مربوط به وFي" وته پور" ِ ُ

) کودکان(ِگفته شد که طالبان، اين دو کودک معصوم را زمانی ربودند که آنھا . ِآنھا را دريک محل متروک رھا نمودند
ِميخواستند بمناسبت حلول عيد، دو رأس مواشی را در بازاربفروش رسانيده از پول ِماحصل آن نيازخانواده ھای شان  ِ ِ

                                                                                      .سازندرا مرفوع 

ِو درآستانۀ حلول نو ) م ٢٠١٤نيمه ھای ماه مارچ ( خورشيدی ١٣٩٢بتاريخ بيست و ھفتم ِماه حوت سال  *
ِروز باستانی، يکی از طالبان انتحاری، خودش را درشھر ميمنه مرکز وFيت  ِفارياب منفجر نمود که دراثرآن، به تعداد ِِ

ِپانزده نفراز شھروندان بيگناه آن وFيت مقتول و بيست و ھفت تن ديگر زخمی شدند ِ.            

ِم باFی مرکز پوليس شھر ج(ل آباد حملۀ انتحاری ٢٠١٤ِيک گروپ ازگروه طالبان بتاريخ بيستم ماه مارچ  * ِِ
ِ تعداد ده سربازپوليس و ھفت غير نظامی به ھ(کت رسيدند و حدود بيست تن ديگر زخمی ِانجام دادند که دراثرآن، به ِ ِ

ِيک منبع وزارت امور داخلۀ افغانستان گفت که مھاجمان ھفت نفربودند و درنتيجۀ زد و خورد مسلحانه، ھمۀ . شدند ِ ِ
  .آنھا کشته شدند

ِواصلت نمود که گفته شد دراثر آن  دو نفر ِدرعين روز، گزارشھايی ازيک انفجار ديگر درشھر غزنی م *
  .کشته شده و ھفت نفر ديگر زخمی شدند

ِ م ازسوی منابع آگاه منتشر گرديد، اين بود که طالبان ، پسرک ھشت ٢٠١١به روز بيست و يکم ماه جوFی  *
ِساله يی را در وFيت ھلمند اختطاف نموده به پدراو که يکی از کارمندان پوليس آن وFيت  است، اط(ع ميدھند تا در ِ

ِبرابر رھايی فرزند ھشت ساله اش، نه تنھا به آن گروه بپيوندد، بلکه يکعراده موترپوليس را ھم با خودش بياورد وقتی . ِِ
ِکارمند پوليس اين تقاضا را رد ميکند، طالبان کودک ھشت ساله اش را به دارمی آويزند و روز ديگر جسد بيجان او را  ِ ِ

  .فرستندبه پدرش مي

ِبه روزاول سال * ِ خورشيدی، چھارنفراز انتحاريھای گروه طالبان به داخل يکی ازھوتل ھای مجلل شھر ١٣٩٣ِ ِ
ُداخل شده به روی مھمانان حاضر در رستورانت آن شليک نمودند که درنتيجه، به تعداد نه نفربه " سرينا " کابل بنام  ِ ِ

ِشمول چھارتن ازشھروندان خارجی کشته شدند ِدرجملۀ کشته شده ھا، يک خبرنگار . ِ و پنج نفرديگرزخمی گرديدندِ
گفته شد . ِافغانی بنام احمد سردار که برای شبکۀ خبرگزاری فرانسه کارميکرد، ھمسر و دو کودک وی نيز شامل بود

ًکه ھوتل سرينا درچند قدمی ارگ رياست جمھوری موقعيت داشته  و شديدا تحت ِمراقبت ِنيرو ھای امن ِ     .يتی قرارداردِ

ِگروه طالبان، سه نفر به شمول يک زن را به اتھام * برای دولت افغانستان در وFيت کنرسر " جاسوسی " ِ
  .ُبريدند

ِو دربخش وFدی و " کيور" ِم، سه داکترامريکايی که درشفاخانۀ ٢٠١٤بتاريخ بيست و چھارم ِماه اپريل  *
ِنسايی با داکتران افغانی درشھرکابل ھم ِکاری داشتند، دراثر شليک گلولۀ يکی از سربازان مسلح مؤظف که گفته شد ِ ِ ِ
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ِھمچنان دراثر اين حملۀ مسلحانه، يک تن ازسربازان مؤظف درمحل . عضويت گروه طالبان را داشت، به قتل رسيدند ِ
  . زخمی گرديدِو يک کودک که قرار بود با پدرش به داکترمراجعه نمايد، کشته شد و يک کارمند زن افغان نيز

ِم، به تعداد ھفده تن ازجوانان دايکندی را بگونۀ بيرحمانه يی ٢٠١٤گروه طالبان درھفتۀ اول ماه جوFی *
ِيا پوليس محلی بودند که ميخواستند بصورت غير مسلح " اربکی " گفته شد که اين ھفده جوان، جزنيروھای . سربُريدند ِ

، دوکودک طالبان را نشان ميدھد که به سختی سريکنفر را از تنش جدا اين صحنۀ دلخراش .به خانه ھای شان بروند
                                                                          ميکنند

ت(ش در راه مذاکره و معامله با گروه طالبان و امتيازدھی مالی و سياسی برای آنھا درماه ھای اول سال  
 اوج گرفت که حتا به يک رقابت آشکار و پنھان ميان جناح ھای مختلف درچھارچوب دولت  مي(دی چنان٢٠١١

به اين معنا که حامد کرزی در ت(ش آن بود تا سر رشتۀ تماس و مذاکره با گروه . افغانستان وبيرون ازان مبدل گرديد
نظامی آن کشور که طالبان را در دست خود داشته باشد، حکومت پاکستان، بخصوص سازمان استخبارات 

صلح در  " جلواختيارات گروه مذکور را سخت در کف خويش داشته و دارد، چندين باربا صراحت اع(م نمود که
بنابران، سعی بعمل می آورد تا ھرفرد يا جمعی  و  " .افغانستان، تنھا  از مجاری حکومت آن کشور ممکن خواھد بود

م( "چنانکه دستگيری . ( حکومت کابل در تماس آيند، دستگيرو يا ترورنمايداز طالبان را که بخواھند بگونۀ مستقيم با
حکومات کشورھای ذيدخل درامورافغانستان، بخصوص ) توسط پوليس پاکستان را بھمين موضوع پيوند ميدھند" برادر

شورای عالی  " چنانکه سخنگوی. امريکا و انگليس به سھم خود شان  درصدد تماس و تفاھم با طالبان برآمده بودند
  .با  گروه طالبان  خود داری نکرد" تماسگيری ھای پنھانی خارجی ھا " ِازاظھار تشويش مبنی بر " صلح 

که در صفحات آينده ..." طرح مذاکره با گروه طالبان " البته نکات و موضوعات بيشتری را در تحت عنوان   
                              .خواھد آمد ، بعرض خواھيم رسا نيد

ِاين بود نمونۀ کوچکی ازاعمال و حم(ت تروريستی و نابود سازندۀ گروه طالبان عليه شخصيت ھای دولتی، 
ِمذھبی، علمی و نظامی و ھمچنان، بر ضد ھستی و امنيت  عامه و ادارات و مؤسسات ِرسمی  درشھرھا و وFيات  ِ ِ

ِورنه تومارچنين . ِگرامی خود، حديث مفصل بخواند ازاين مجملِمختلف افغانستان که دراينجا درج گرديد تا خوانندۀ 
ِعمليات تروريستی وتلفات جانی و مالی پس ازسالھای                    .مي(دی خيلی ھا طوFنی تراز اين بوده است٢٠٠١ِ

                        

  ) ادامه دارد(


