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 2021می  16یکشنبه                                                                 فریده نوری           

 افغانستان

 در کابل  هحمالت خونبار علیه یک مکتب دختران
 و هجوم سر تا سری طالبان ترس دارند تجامعۀ بین المللی از حمال

 در تمام مملکت افزایش یافته است فشار مسلحانه  زیرا
 ( Le Mondeمنبع خبر: اخبار لو ماند )

 (Jacques Follorou) فولوروخبرنگار: جک 
 فریده نوریمترجم: 

 کابل: فرستاده خاص در ساحه

جان های  لیسه    یک  در کابل تعدادی زیادی از دختران   در یک حمله   ،یک  آفتاب سوزان  ع ا عشزیر  

تعداد زیادی از جان باختگان در تابوت های چوبی یکی پی دیگر به روز    .ند د شان را از دست دا

شدند، که با رسیدن شب این منظرۀ    یکشنبه نهم ماه می در باالی یک تپه در کابل به خاک سپرده

 دلخراش قطع گردید. 

د که همه کشته شدگان اهل تشیع و  یدر مراسم تدفین کشته شدگان این واقعۀ خونین به مالحظه رس 

خشونت را امتحان می کند، اما این مرتبه    گونه اول نیست که افغانستان این    بارهزاره ها هستند. این  

ه وقوع می پیوندد، که ارتباط می گیرد به خروج امریکا، و ترس  در احوال و اوضاع و شرایطی ب

 قوی تر شده اند.  دیگر  از دوباره به قدرت رسیدن فوری تحریک طالبان، که از هر وقت 

مکتب در    یک   جار پی در پی در مقابلفافغانستان، هر سه ان   ۀ وزارت امور داخلگزارش  بر حسب  

،  ساله چانس نداد که بعد از انفجار اولین  18تا    13کارتۀ هزاره ها در غرب کابل، به دختران بین  

 دیگر به تعقیب اولی نابود گردیدند.  پیهم از محل فرار نمایند، زیرا آن ها توسط دو انفجار 

مه در این اواخر  شدند زیرا کابلی ها ه  ت کسانی که از آن جا عبور می کردند نیز قربانی این حمال

 . عید بیرون برآمده بودند  آمادگی رمضان برای 
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ل  سؤماه می را ماتم ملی اعالن نمود و طالبان را م  مرئیس جمهور اشرف غنی، سه شنبه تاریخ یازده 

 این واقعه نامید، که به صورت فوری از طرف طالبان رد گردید. 

 آتش بس برای سه روز: 

کوچکترین حرکت طالبان برای یک حملۀ تهاجمی بزرگ، بعد از  متوجه  ناظران افغان و بین المللی  

ریخ خروج کامل شان را  اتوسط رئیس جمهور امریکا جو بایدن که ت  اعالن خروج عساکر امریکایی

 هستند.   سپتامبر تعین نمود، م یازدۀ

ی اردوی امریکا  رهبر ( که  général Mullerجنرال میلر )به دست ما رسیده،  قرار معلومات که  

تاریخ چهارم  به قومندانان شان خاطر نشان کرد که باید تا    ،، بعد از واقعهو ناتو را به عهده دارد 

 حق در معرض خطر قرار نگیرند«. جوالی آماده خروج باشند، تا »نظامیان به نا 

بس سه روزه را برای عید فطر که ختم ماه رمضان را  برای طالبان، که به روز دوشنبه اعالن آتش  

امریکا    ۀاعالن می کند نمودند، اعالن این تاریخ چیزی را عوض نمی کند. برای آن ها اضالع متحد 

، تخطی کرده اند، زیرا در آن  که در دوحه امضاء نموده بودند     ،2021فبروری    29معاهده    از

   از افغانستان خارج می شوند.  2021اول ماه می  معاهده امریکا تعهد سپرده بود که تا 

گروۀ طالبان واشنگتن را مطلع ساخت که تخطی از معاهدات    رهبربه روز یکشنبه مال هیبت هللا  

برنداشتن تحریم ها علیۀ بعضی از رهبران طالب، بدون  و   زندان مخصوصاً آزاد نساختن طالبان از 

 عواقب و پیامد ها نمی باشد. 

شود، هیچگاه  گو  و    دونالد ترامپ متعهد شد تا با طالبان داخل گفت   2018از زمان که در تابستان  

نمودن تمامی پایگاه های    مسدود ال عساکر امریکایی و همچنان  عبه نفع امریکا تمام نشد. خروج ف

ار  ند، در یک موقعیت بسیار قوی قره شده بود از قدرت انداخت  2001ی را که در سال  ئ آن هاشان،  

به صورت عاجل  دلیلی که  نزدیک به گرفتن قدرت نبودند.    به این اندازهداد، وهیچ وقت مانند حال  

وادار ساخت که روز جمعه در برلین به طالبان بگویند که مذاکره صلح    را  یی هاامریکا، ناتو و اروپا 

 بین االفغانی را بدون شرایط دوباره آغاز کنند، امروز در نقطۀ صفر قرار دارد. 

»حمالت بهاری طالبان را بدون اعالن قبلی« با وجودی که امریکا آمادۀ خروج    ها:آن  ف دیگراز طر

محکوم    ،رهبران سیاسی افغان به دلیل تفرقه بین شان ضعیف شده اند   همچنین  و  است   از افغانستان

 نمودند. 
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رفته شد، که اوضاع  ساحه تماس گ  داخلنگار لو ماند در  قرار منابع افغان و بین المللی که توسط خبر 

نفر کشته   یازده  تنها در شب یکشنبه  بسیار وخیم است،  افغانستان  در  در جنوب  تعدادی زیادی  و 

 انفجار یک سرویس در والیت زابل زخمی شدند.  

اما یک حملۀ بسیار    یک فیر به دست طالبان افتاد.در شمال هلمند پوسته های قوای امنیتی بدون  

قرار گفتۀ دولت افغانستان از  به روز چهار شنبه     پایتخت والیت هلمند وسیع طالبان به لشکرگاه  

مخصوصاً به طرف هرات و    ،برکت حمالت هوایی امریکایی ها، توقف داده شد. تعداد زیادی مردم

از دو سه هفته بدین سوء بین  فراه شروع به فرار نمودند. در ولسوالی ارغنداب والیت قندهار جنگ  

، دو بند بزرگ در جنوب  از طرف دیگر بعد از یک جنگ شدید   بیداد می کند. وی افغان  د طالبان و ار

در قندهار است  شفاخانۀ میرویس که از جملۀ بزرگ ترین شفاخانه    در نتیجه   افتاد.  شورشیان  به دست 

قربانیان بودند،    بیشماری عداد  المللی نظارت می شود، شاهد رسیدن ت  ن و از طرف صلیب سرخ بی 

 که تعداد زیاد شان در اثر انفجار جنگ افزار ها یک عضوء بدن شان قطع شده بود.  

تشویش از رسیدن تعداد زیادی طالب ها در والیات هرات و    باالخره راپور های منابع استخباراتی 

 بادغیس دارند. »به صد ها طالب تازه دم« که از طرف شرق آمدند. 

ی مرکزی مملکت، منطقۀ غزنی شاهد حمالت زیاد است که همراه با تلفات و تعداد زیادی  در نواح

ستراتیژیکی که به طرف پاکستان می رود،  رق کابل باالی سرِک  شمی باشد. در    همراه   زخمی ها 

می کوشند تا    و از این طریقزیر فشار زیاد طالبان قرار دارند،    نگار و علیشنگ ی لعولسوالی های  

   پایتخت افغانستان را قطع نمایند.  ، ی کابلاتتدارک   راه

                 

 


