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 نفر  طفل زخمی شدند 50گان و مجروحین، تا تصویری از حملۀ خونبار اخیر در کابل که در پهلوی کشته 

های پی در پی طالبان با نمایندۀ افغانی االصل « نشست»یا به روش جدید ایران پرستان،  درحالیکه جلسات و

و عکس العمل این مجالس که بدون حضور دولت افغانستان و نمایندگان  دوام داردخاص امریکا، زلمی خلیل زاد 

ضد و نقیض نشر میگردد. از یکطرف به همگان و مردم افغانستان معلوم اخبار آن صورت میگیرد، به صورت 

است که بعد از ماها مذاکره طالبان برای بدست آوردن سهم و رول فعال شان در جامعه و امور دولت افغانستان، 

دو وعده را پیشکش نموده اند که هردو از امکانات کمترین فیصدی مبرا می باشد. از جانب دیگر مقامات 

ده ای را بیان اامریکایی در مصاحبه ها و اعالمیه ها در مورد جلسات مذکور خوشبینی و امیدواری فوق الع

خارجی را میپوشاند و واقعاً کدام را  میدارند. میبینیم که این دو حالت چگونه صفحات میدیا و مطبوعات داخلی و

 باید پذیرفت و چرا.

در وحلۀ اول طالبان دو وعدۀ ظاهر فریب را در حالیکه قوای بین المللی خاک افغانستان را ترک گویند، پیشکش 

پاک کاری جامعۀ افغانی از گروپ های مسلح گوناگون و متفرقۀ تروریستان، « ؟!»مجلس نمودند که یکی تضمین

 و ممانعت آن گروه ها از شر اندازی و ایجاد خطر به ممالک غربی، و امریکا می باشد. دوم « داعش»ه منجمل
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نموده و به اساس آن عمل  »!«حقوق زنان و دختران را بصورت مجموع مطابق قوانین اسالمی مراعات تضمین 

 می نمایند.

غانستان مجهز به وسائلی شده اند که مقیم مناطق شرقی اف «داعش»چندی قبل خبری نشر شد که گویا گروه 

میتواند خطرات زیادی را از فاصلۀ دور بر ممالک غربی منجمله امریکا پیش نماید. پس طالبان که تا بحال از 

قادر به چنان عملی نیستند و البته بیشتر از بیست  قیقا  داین گروه خود و مملکت ما را نجات نداده اند،  موجودیت

دولت هم در حال خرابکاری و رقابت باهم در جدال اند که مهار نمودن و مراقبت  علیه دیگر گروپ متفرقۀ مسلح

 از غیر ممکنات است! مثل حاال شان در آینده نیز« ؟!»

قرن و تغییر فاحش  14نمیتواند بعد از  هموعدۀ حفظ اساسات اسالمی در مورد حقوق و مزایای زنان و دختران 

در حدود شرائط اسالمی جنبۀ عملی داشته باشد؛ مثال آیا این اصول  البان، به روش طامکانات و شرائط محیطی

نان زاست و یا ممالک عربی حوزۀ خلیج که فقط دو چشم  و مصر و لبنان ترکیه مالیزیا،در  مسلمان حیات زنان

مجاز است دنیای آزاد را نظاره نماید؟! در صورت پذیرفتن چنین ادعایی، چگونه در مناطقی که به  و دختران

یار گروه طالب قرار گرفته نه دختران حق تحصیل دارند و نه زنان در دفاتر و یا امور تجارتی مشغول کارند؟ اخت

آیا با اعالم صلح در افغانستان، طالب ها با مغز شویی خویش و تغییر بنیادی عقاید رو می آورند؟ طور مثال 

اناث از لیسه فارغ نشده اند و حق آزاد  سال به اینطرف شاگردان 17در قسمت هایی از غزنی، از امروز هم 

 ندارند. خود زیستن را در محیط

با موجودیت مذاکرات صلح فراهم نموده است، تعداد حمالت  و تشویش جامعۀ افغانی راآنچه بیش از همه نا امیدی 

« صلح راتمذاک»آتشبار، کشتار بیدریغ و نهایت ددمنشانۀ بیگناهان در سر تاسر افغانستان است، در حالیکه 

همچنان جاریست.....دست های نمایندگان طالب در دوحه، مسکو و چین برای دعا به درگاه پروردگار یکتا بلند 

 است.....همان پروردگاری که هر نوع قتل نفس را به صراحت منع نموده، حتی کشتن انسان بدست خودش را!

صلح زود رس افغانستان نظری انداخته باشیم،  برای اینکه به وعده و وعید های اخبار جهان در مورد امکانات

چند روز اخیر اوضاع کشور میپردازیم. مردم افغانستان مطبوعات سطوری از مطالعۀ مشتی نمونۀ خروار، به 

 شب و روز را با ترس و دلهره و تشویش سپری میکنند: نوع خبر هاها مثل این  صدبا 

  :عضو خیزش مردمی را کشتند 2۵طالبان در بغالن  - کاصدای امری -1

گدای" ولسوالی نهرین این والیت،  گویند که در نتیجۀ حمله طالبان به روستای "کهها در والیت بغالن می مقام

 نیروی خیزش مردمی کشته شده اند. 2۵کم  دست

سرطان( میان جنگجویان  ۸جون ) 29های شب گذشته انجام شده و درگیری تا صبح روز شنبه  این حمله نیمه

 طالبان و نیروهای طرفدار دولت ادامه داشته است.

های  های امنیتی در ولسوالی نهرین با سالح گویند که طالبان با حمله بر پوسته های محلی والیت بغالن میمقام

 پیشرفته لیزری مجهز بوده اند.

با نیروهای امنیتی و دفاعی  انفجار قوی و سپس درگیری مهاجمان مسلح -صدای امریکا  - 2

 .نفر شده است 11۶در شهر کابل منجر به زخمی شدن کم از کم  افغان



  
 

 

 4از 3

محمود خان به وقوع  سرطان( در ساحۀ پل 10صبح روز دوشنبه اول جوالی ) 9:00انفجار قوی حوالی ساعت 

 .اند پیوست و سپس مهاجمان به درگیری با نظامیان افغان پرداخته

در نزدیک "گلبهار تاور"  هاگوید که پس از انفجار، شماری از مهاجمان وارد یکی از ساختمانوزارت داخله می 

 .شدند

با کشته شدن  عصر و ۴:30نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله گفته است که این درگیری حوالی ساعت 

 .تمامی مهاجمان، پایان یافته است

باشندگان شهر کابل روز دوشنبه شاهد وقوع یک دوحه:حمله در کابل، مذاکره در  -صدای آلمان  - 3

این حمله  .دهندزخمی به جا گذاشت و نیمی از زخمیان را کودکان تشکیل می 100بودند که بیش از  انفجار قوی

  .باشد طالبان زمانی صورت گرفت که این گروه مصروف مذاکره با امریکا در قطر می

را انفجار دادند و بعد چندین فرد  هاجم مسلح در نخست یک موتر بمبوزارت امور داخله افغانستان گفت که م

تیراندازی شروع کردند.، اما گروه طالبان گفته است که افراد این  مسلح وارد یک ساختمان نیمه کاره شدند و به

گین نریاست لوجستیک و انجینری وزارت دفاع ملی افغانستان حمله کرده اند که تلفات س گروه باالی ساختمان

 .نیروهای امنیتی افغان وارد شده است به

تن  ۵1دیگر زخمی شده اند که از این میان  تن 10۵ها تایید کرده اند که یک تن در این حمله کشته شده و مقام

 .کشته گزارش داده اند 1۶های محلی از رسانه دهند. اما برخیشان را کودکان تشکیل می

در دوحه، پایتخت قطر، با زلمی خلیلزاد  گیرد که نمایندگان گروه طالبان این حمله انفجاری در حالی صورت می

برای هفتمین بار وارد گفتگو شده اند و آگاهان سیاسی و نظامی  نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان

 .دانندرا امتیاز طلبی این گروه از روند صلح می  افغان این عمل طالبان

ویرانه ها را برای پیدا کردن کتاب  یک روز پس از بمبگذاری شدید در کابل دانش آموزان -صدای آلمان  - 4

داخله افغانستان دست کم شش تن به شمول یک طفل و  ها و وسایل دیگرشان جستجو کردند. به گزارش وزارت

 .جان باختند دو سرباز نیروهای خاص در این حمالت

اسالمگرای طالبان دور جدیدی از گفت و گوهای مستقیم صلح  ملیشه های مذاکره کنندگان ایاالت متحده امریکا و

افغانستان آغاز کردند. مقامات امریکایی و طالبان از "مرحله حساس و سرنوشت ساز"  را برای پایان جنگ در

 .گفته اند سخن

از شد. مقامات دوحه پایتخت قطر آغ دور تازه گفت و گوهای صلح نیز امروز همانند نشست های قبلی در شهر

این موضوع را نهایی خواهند کرد: زمانبندی خروج نیروهای  امریکایی و طالبان قبال گفته اند که در این نشست

همکاری طالبان برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه ملیشه هایی که  خارجی از افغانستان در مقابل

 .امریکا و متحدانش حمله می کنند بر

طالبان یک زن را 'که متهم به خیانت از سوی شوهرش شده بود' با ضربات  -بی بی سی  - 5

 139۸سرطان  09 - 2019جون  :گلوله کشتند
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 کنند که گروه  های دولتی و ریاست کمیسیون حقوق بشر فاریاب، در شمال افغانستان تایید میمقام

سالۀ این زن هم در این  اند. کودک سه گلوله کشتهطالبان یک زن را در ولسوالی قیصار این والیت با ضربات 

 رویداد کشته شده است. 

 فته که سی گبیذبیح هللا جواد، رئیس کمیسیون حقوق بشر این والیت به حمید فهیم، خبرنگار بی

 ساله را در خانه پدرش به اتهام "رابطه نامشروع" دستگیر و سپس تیرباران 2۵گروه طالبان دو روز قبل این زن 

 کردند.

  به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر فاریاب، پدر این زن با ترس از طالبان به مردم محل گفته بود

 دهد که چنین نبوده است.  ها بوده اما اطالعات این نهاد نشان می که قتل دخترش کار دزد

  و  شواهدرحمت هللا قیصار، ولسوال قیصار نیز گفته که طالبان این زن را بدون در دست داشتن

 اند. مدارکی "به اتهام واهی" کشته

  

االفغانی قطر، با ما در میان گذاشته بین« جلسۀ»جزئیات نشست  -کومت افغانستان ح - 6

 است: نشده 

های یکشنبه و دوشنبه آینده به میزبانی جرمنی در دوحه االفغانی به روزدر حالی که قرار است گفتگوهای بین

 کند. براز بی خبری میپایتخت قطر راه اندازی شود، اما حکومت افغانستان از جزئیات این جلسه ا

اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز سه شنبه در کنفرانس خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که 

 االفغانی میان حکومت و طالبان گردد.های جامعه جهانی سبب آغاز مذاکرات بیناین جلسه و تالش

اند طبعاً که از اشخاصی که به این جلسه دعوت شدهاو افزود: "ما در مورد جزئیات معلومات نداریم، افراد و 

گیرند، ما در مورد اشتراک کنندگان معلومات نداریم، اما  حیث اشخاص در آن سهم می های شخصی و بهآدرس

 ها است."مهم برای ما این است که مالکیت روند صلح بدست خود افغان 

 اند که بیشتر به جلسۀ هفتم بین طالبان و زلمی خلیلزاد در بدین ترتیب صد ها منبع چنین اخباری را منتشر نموده

زمینۀ شرائط صلح با طالبان ارتباط می گیرد، درحالیکه کشتار و حمالت آتشبار و قتل بیگناهان اعم از زن و 

 ، عساکر و پلیس در عین زمان به شدت ادامه دارد.لمرد و طف

در عدم حضور دولت  بیم آن میرود که در پایان جلسات و ت،با شایعات حل اختالفات و همفکری در مذاکرا البته

افغانستان و یا نمایندگان مردم آن، بین ایاالت متحدۀ امریکا و گروه آدمکشان طالب موافقاتی به وجود بیاید که 

با طالبان نام بگیرد. شکی نیست! البته درین جریان پاکستان هم در پهلوی طالب « موافقه نامۀ صلح»اسمی از 

اکستان طالبان و پ:» نفع بیشترین را میبرد و همانطور که محمد اشرف غنی در سفر اخیر در پاکستان ابراز داشت

 «.الزم و ملزوم همدیگرند
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