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 Reports گزارشھا

  

   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١١ می ٢٦

  

  در افغانستان چه می گذرد؟

) ١١٠(  
  

 : بستر٤٠٠حمله بر شفاخانۀ 

 يک نفر در آن بستر در وزيراکبرخان داخل شده و بعد از ٤٠٠ می سه نفر از طالبان به داخل شفاخانۀ ٢٠به تاريخ 

اين عمليات که يکی از .  نفر ديگر زخمی شدند٣٦ نفر کشته و ٦محل طعام خانه خود را منفجر کرد که در نتيجه 

 که ی دولت دست نشاندهخونين ترين عمليات در روز ھای اخيردر کابل بود، بعد به اثبات رسيد که يک سرباز اردو

ت ماه قبل در صف اردو نفوذ کرده بود، اين عمليات را رھبری و زمينۀ نفوذ اين سه تن را در داخل شفاخانه ھش

زيادی از افراد انتحاری خود را در صفوف اردوی دولت ۀ طالبان اخيراً ادعا کرده اند که عد. مساعد کرده بود

 شدن يک انتحاری به داخل وزارت دفاع بود که يکی از نمونه ھای مھم اين نفوذ ، داخل. پوشالی داخل کرده اند

  .تصميم به قتل وزير را داشت، اما او قبل از آنکه به ادارۀ وزير برسد، توسط محافظان به قتل رسيد

  

  : در خوستهحمل

اين .  می ، ساعت پنج صبح يک گروپ حمله کنندۀ طالب بر مديريت ترافيک خوست حمله کردند٢٢به تاريخ  

 حمله يک تن از ءابتد. خاتمه يافتبعد از ظھر ٢ساعت اندکی گذشه از ده ساعت دوام کرد، درگيری که حدود

کنندگان خود را بر دروازۀ اين مديريت منفجر کرد و بعد سه حمله کنندۀ ديگر با سالح ھای سبک و سنگين با پوليس 

ريان سه پوليس، دو سرباز اردو و يک اين سه تن تا ساعت دوی بعد از ظھر از پا افتادند و در اين ج.  در گير شدند

 لباس پوليس پوشيده داخل شھر ءحمله کنندگان ابتدا. سه پوليس و يک افسر مجروح شدند. غير نظامی به قتل رسيدند

وليت اين حمله را به عھده ؤطالبان مس. اس اردو بر تن داشتندشدند و بعد لباس ملکی پوشيده و در جريان حمله لب

  .گرفتند
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 می يک حملۀ انتحاری در شرق افغانستان ٢٢ال دفتر مطبوعاتی نيرو ھای اشغالگر خبر داد که به تاريخ در اين ح

باعث کشته شدن شش نفر از نيرو ھای ناتو شد، اينکه اين نيرو ھا مربوط کدام کشور بوده و در کجای شرق کشور 

ته ھای نيرو ھای اشغالگر در اين پنج سال امسال با اين کشته ھا تعداد کش. اتفاق افتاده اين بيانيه چيزی نگفته است

 .نسبت به پنج ماه سال گذشته گراف باالتری را نشان می دھد

ناتو .  استکرده می در غرب افغانستان سقوط ٢٤ گزارش شده که يک فروند طيارۀ نيرو ھای ناتو به تاريخھمچنان

 دو انفجار در اين حال. حقيقات روی آن جريان داردگفته است که علت سقوط اين طياره تا حال معلوم نشده است و ت

ی ئ اولی يک تن از سربازان استراليای نيز به اين تاريخ صورت گرفته است که در انفجارئبر نيرو ھای استراليا

به اين صورت از آغاز . در انفجار دومی سه تن از اين سربازان زخمی شده اند. کشته و دو تن ديگر زخمی شدند

  . سرباز خارجی در افغانستان به قتل رسيده اند١٨٩تا حال جمعاً سال جاری 

 می يک سرگلوله در مزار شريف در محلی که اطفال سرگرم بازی بودند، انفجار کرد که سه ٢٤در اين حال روز 

در ھر اوز شوروی به افغانستان اين سرگلوله ھا که بيشتر از دوران تج. از دست دادندرا تن از اين اطفال جان شان 

که بعد از سالھا با بازی کردن اطفال با اين سالح ھا و يا در کنار آنھا آتش روشن کردن،  است ی باقی مانده اينئجا

  .  دلخراشی را به بار می آوردنتايج چنين

  

  : قندھارئیقتل کارگران در پنجوا

اين حادثه . شته و زخمی شدندی قندھار کئ مظلوم سرکسازی در ولسوالی پنجوا می عده ای از کارگران٢٤به روز 

زمانی اتفاق افتاد که يک موتر مزدای شرکت سرکسازی نيسا در حال انتقال سی کارگر به محل کار بود که در 

 تن ديگر شديداً زخمی ١٩ تن آنان کشته و ١١مسير راه با اصابت به ماينی که از سوی طالبان جاسازی شده بود، 

يک ماه .  وردک و لوگر بودند که جھت کار به اين منطقه آمده و به قتل رسيدند،اين کارگران اکثر از ميدان. شدند

ين جان عده ای اقبل نيز کارگران سرکسازی حين عبور در منطقۀ ولسوالی ارغنداب واليت قندھار با اصابت با م

.  رحمی ندارندينکوچکترنيرو ھای خارجی و طالبان در قتل تمام مردم افغانستان، مخصوصاً کارگران . گرفته شد

  . به دنبال دارد، بسيار غم انگيز می باشده ایقتل اين ھمه کارگر که ھر يک خانواد

  

  :کشمکش در درون القاعده

 آباد پاکستان، بيشتر چشم ھيبت در شھرئیبعد از قتل اسامه در دوم ماه می سال روان به وسيلۀ کوماندو ھای امريکا

ی کشيدندو چون در حيات اسامه، پيوسته الظواھری به عنوان مرد شماره دوم ھا انتظار انتخاب جانشين اسامه را م

ن جانشين، منطقاً با مشکالت امنيتی ييخير در تعأاما ت. القاعده ناميده می شد، لذا بيشتر به الظواھری فکر می کردند

.  شده بودجلسهخير در  أکه رھبران القاعده با آن دست به گريبان اند و با مرگ اسامه بيشتر شده، باعث اين ت

عالوتاً رھبران و قومندانان ارشد القاعده که در شاخه ھای متعددی در نقاط مختلف دنيا فعاليت می کنند، زمينۀ 

اما باالخره بخشی از اين رھبران و قومندانان در محل امنی که بسياری آن . فوری را از آنھا می گرفت» جمع شد«

ند، جمع شدند و به صورت عاجل نه تنھا جانشين اسامه که در بخش ھای ديگر نيز را کوھستانھای وزيرستان می دان

  .ن کردندييافرادی را جديداً تع

در اين انتخاب ھا سيف العدل مصری به عنوان جانشين موقت القاعده، ايمن الظواھری به عنوان سرپرست عمومی، 

 الليبی ئیول نت ورک القاعده، ابو يحؤن الکشری مسالمللی القاعده، عدناول روابط بين ؤس شورای نظامی و مسئير
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القاعده، ول شعبۀ افريقای ؤ ناصر اولشی ابوناصر به عنوان مسول معلومات عامه و تبليغات القاعده، محمدؤمس

ول شعبۀ افغانستان و وزيرستان القاعده و فھد القواوی به عنوان قومندان عمليات سريع ؤمحمد آدم خان افغانی مس

  . ن شدنديي تعالقاعده

. ن شود، بسيار محتمل استيياما طبق وصيت اسامه اين احتمال که محمد مصطفی حمزه اليمنی به جانشينی اسامه تع

د در ليبی زندگی می ، به احتمال زيائیمصطفی حمزه که دراين جلسه حضور نداشت، در يکی از کشور ھای افريقا

در اين جلسه گفته شد که بعد از مشوره ھای زياد و نظر خواھی از رھبران و قومندانان بيشتر القاعده او به اين . کند

اسامه شش تن را به جانشينی خود کانديد کرده بود که شامل شيخ خالد محمد، عاطف . سمت بر گزيده خواھدشد

از جمله اينان چھارتن  فعالً .  محمد عميرزرقومی و محمد تلمسانی می شداحمد، محمد زبيده، محمد حمزه يمنی،

زندانی اند و فقط دوتن رھا می باشند که  نسبت به محمد تلمسانی چانس مصطفی حمزه در اين انتخاب بيشتربوده و 

 ئیو بعد نتيجۀ نھای گيری در ميان سران القاعده در مناطق مختلف دنيا می گذارد أاينک رھبری القاعده او را به ر

  .اعالن می گردد

 نفر از مقامات ارشد، القاعده و طالبان را اعالن کرد که بايد ٢٤بعد از مرگ اسامه سازمان سيای امريکا لست 

ھدف قرار بگيرند، اما در اين لست نام محمد مصطفی حمزه ديده نمی شود که معلوم نيست چرا از ديد سيا پنھان 

 نفری جانشينان اسامه ٦به ھر حال حمزه در لست . نتخاب رسمی شامل اين لست خواھد شدمانده و حتماً بعد از ا

اما الظواھری، . ذکر شده بود و مطمئناً که سيا از اين جانشين ھا به عنوان مھمترين افراد القاعده با خبر بوده است

  . يده نمی شود الليبی شامل اين لست می باشند، مگر نام محمد حمزه دئیسيف العادل و ابويح

دم خان افغانی نيز آجالب اين  است که در رھبری القاعده عموماً عرب ھا قرار دارند و حال نام فرد گمنامی به نام 

کسانی که به جانشينی اسامه از سوی خودش مشخص شده از اما ھر شش تن . در رھبری القاعده به نظر می رسد

 شاخۀ القاعده در سر تا سر دنيا غير عرب می باشند، اما با توجه ٣٤بود، ھمه عرب بوده اند، در حاليکه نيمی از 

به امکاناتی که شيخ ھای عرب در اختيار القاعده قرار می دھند، شايد اسامه و بعد رھبران فعلی عرب خود را 

  .ن شودييمجبور ديده باشند که به ھر حال جانشين اسامه يک عرب تع

واھری و سيف العدل در اين انتخابات ديده می شود، معلوم می گردد که رھبران با توجه با تداخل کاری که ميان الظ

و قومندانان القاعده به نحوی زير فشار موقعيت ھای قرار داشته که سيف العدل را رھبر و الظواھری را سر پرست 

 است، در حاليکه در ن جانشينانش نام الظواھری را نياوردهييھمچنان ديده می شود که اسامه در تع. انتخاب کنند

اين ھا نشان می دھند که القاعده در رھبری . حيات او ھميشه الظواھری به عنوان فرد شماره دوم القاعده ذکر می شد

 از اخوانی ھای جماعت ه ایايمن الظواھری که شاخ.  رو به رو بوده استئین مقامات با تقابل ھاييخود برای تع

 بيشتر به وھابيت و ديوبندی نزديک بودند، نمی تواند از نظر فکری اختالف اسالمی مصر است واسامه و ياران او

  . ميان طرفداران اسامه و الظواھری را نشان ندھد

 ابوليبی از رھبران دست اول القاعده است و برخی ھا سالھا فکر می کردند که  در صورت کشته شدن ئیبا اينکه يح

 فرار مشکوکش از زندان بگرام و افشاگری ويکی لکس مبنی بر اسامه، او جانشينش خواھد شد ، اما به علت

 با ت آباد، تا حدی در ديد رھبران ديگر القاعده مشکوک به نظر می رسد، اماھيباعتراف او از موقعيت اسامه در 

  . ن شده استييول روابط عامه و اطالعات القاعده تعؤاين ھم او اکنون به عنوان مس

 که القاعده با بحران رھبری رو به رو است و اينکه چگونه بر اين بحران غالب خواھد شد، تمام اين ھا نشان می دھد

اما مرگ اسامه مطمئناً سه اثر خاص بر القاعده خواھد گذاشت، بحرانی که به ھر حال در . در آينده ديده شود
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ام اسامه صورت می گرفت و رھبری القاعده به ميان می آيد؛ مشکل مالی، زيرا که بيشترين کمک ھای اعراب به ن

باالخره کاھش مورال عمومی صفوف القاعده که اگر رھبران کنونی قادربه کنترول بحران رھبری و انتخاب شدند، 

  .از تھديد ھای ديگر موفق بر خواھند آمد

  

  :تلفات در طول ھفتۀ گذشته

 ٨٢: اعالن کرده عبارت است از  می در مجموع تلفاتی که وزارت داخله٢٥ تا ٢١در طول ھفتۀ گذشته از تاريخ 

 فرد ملکی ١٠٨در اين ھفته . فرد ملکی به قتل رسيده که نسبت به دو ھفتۀ قبل دو برابر افزايش را نشان می دھد

افغانستان به ميان آمده پوشالی اين کشتار و زخمی توسط طالبان، قوای اشغالگر و نير ھای دولت . مجروح شده است

 حمله شامل پرتاب ١٢٠در اين ھفته .   تن دستگير شده اند١٩٨ تن زخمی و ٣٥الب کشته،  ط١١١در اين ھفته . اند

اينکه در طول اين ھفته چقدر پوليس و افراد اردو به از اما . راکت، بم گذاری و حملۀ انتحاری صورت گرفته است

با توجه به بلند . فر می رسيد ن٧٠اما در ھفته ھای گذشته عموماً تلفات پوليس تا . قتل رسيده، ذکری نکرده است

  .رفتن تلفات در اين ھفته بايد تعداد تلفات پوليس و اردو نيز بيشتر بوده باشد

  

   :مذاکرات صلح امريکا و طالبان

د کرده اند که از چند ماه به اين سو به طور مخفيانه ميان برخی از رھبران طالبان و ئيأبرخی از مقامات خارجی ت

لمان به سر رسيده است، اما اينکه در ااين مذاکره يک بار در قطر و چند بار در . جريان دارد ھا مذاکره ئیامريکا

از سوی رھبری .  مذاکرات چه مسايلی مطرح شده و چقدر اين پروسه پيشرفت کرده است، تا حال روشن نيستاين

 مذاکرات در حالی در جريان اين. طالبان مال طيب آغا که يکی از مشاوران و نزديکان مال عمر است، شرکت دارد

 می يکباره از سوی رسانه ھا اعالن شد که مال عمر حين انتقال از کويته به وزيرستان با ٢٢است که روز دوشنبه، 

د نشد و سخنگوی ئيأ تئی از ھيچ جااين خبرآن اما بعد از . درگيری ميان افراد طالبان و آی اس آی به قتل رسيد

اعالن کرد که وی از چھار روز به اين سو از محل اختفای خود نا پديد شده است و  دولت دست نشاندهامنيت ملی 

اما . افغانستان منتقل شده است، کسی نمی داند اينکه آيا به وسيلۀ آی اس آی مخفی شده و يا به وزيرستان و يا به

ولوی سراج الدين حقانی رسانه ھا روی جانشينی مال عمر صحبت کرده به اين باورند که بعد از مرگ مال عمر م

  . منينی خواھد رسيدؤر جال ل الدين حقانی به اميرالمپس

  

  

  

  

  

  

 

  


