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  افغانستان- گزارشگران پورتال

٠٧/٠٩/١٠  

  
  در افغانستان چه می گذرد؟ 

)٨۴(  
  
 
  :  القاعده در کندزئیجاه جاب

ل افغانستان است و مقابله با دولت اسالم کريموف که  القاعده در شمائیکندز يکی از اھداف مھم و اصلی جابجا

درين حال از کندز .  ھا را از خاک خود بيرون کرد، از خواست ھای فوری القاعده به حساب می آيدئیامريکا

 تن از اعضای حزب التحرير ازبکستان ٩ن واليت آغاز شده و اينک آ القاعده درئیگزارش ميرسد که جريان جابجا

 اگست در کندز توسط نيرو ھای پوليس و ناتو دستگير شده ٢٨ای از القاعده عمل ميکند، به تاريخ که چون شاخه 

اين نه تن در کندز برای القاعده فعاليت ميکردند . سيبی نرسيده استآدرين دستگيری به نيرو ھای دولت  و ناتو . اند

  .و با بخش داخل اين حزب در ازبکستان رابطه داشتند

کی از احزاب مھم بنيادگرای ازبکستان است که فعاليت آن در داخل ازبکستان ممنوع ميباشدو مرکز حزب التحرير ي

اصلی اين حزب در نزديکی پشاور قرار دارد و طاھر يلداش رھبر اين حزب و يکی از معاونان گروه القاعده و 

ره ھای بی پيلوت امريکا به قتل اسامه بن الدن بود که سال گذشته گفته شد که در وزيرستان شمالی با حملۀ طيا

رسيد، بعد اين قتل تکذيب شد، اما بار ديگر جسدی درين منطقه دريافت شده که بسيار باوردارند که اين جسد مربوط 

قندوز يکی از والياتيست که با ازبکستان بسيار نزديک ميباشد و از مدتھا به اين سو اعضای اين . به يلداش است

از زمان ايجاد اين حزب در ازبکستان دھھا عضو آن به قتل رسيده و عده ای ھم . ميباشدحزب درين واليت فعال 

دولت اسالم کريموف اين حزب را يکی از دشمنان سرسخت  خود دانسته و با جديت کامل عليه آن . زندانی ميباشند

ن امتياز خاصی به حساب آيد و دستگيری نه نفر اين حزب ميتواند برای نيرو ھای ناتو در افغانستا. ايستادگی ميکند

  .شايد دولت کريموف خواھان استرداد آنان به ازبکستان گردد

درين حال از واليت قندوز خبر ميرسد که نيرو ھای چچينی ، ازبک و تاجک درين واليت رو به افزونی گرفته و 

 تن ٨٠حداقل .  اھند شدحال در صورتيکه قومندانان طالب از فرمان افراد خارجی سرپيچی کنند، خلع سالح خو

ازين خارجی ھا در منطقۀ آق تيپه و چھل تن در امام صاحب مستقر ميباشند و خود فرماندھی جنگھا را به عھده 

ول ولسوالی چھاردرۀ طالبان، مال شمس ؤيم مسمرحمن والی طالبان در کندز، مال تاينان تا حال مال عبدال. دارند
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 کندز ، مال نورهللا و عده ای از قومندانان حزب اسالمی را خلع سالح کرده ول نظامی طالبان در واليتؤالدين مس

ھا که ھمه زير رھبری القاعده قرار دارند، تصميم اين نيرو.   اين جنگجويان نميرسداند و حال زور طالبان محلی به

ای آمو تبديل کنند، چيزيکه دارند تا واليت کندز را به پايگاه امن و دايمی خود برای فعاليت ھای شان در آنسوی دري

 ھم چند تن از والی ھای شمال به شمول خود کرزی ادعا گذشته نيز با آن مخالف نبوده و سال ئیاشغالگران امريکا

 ئیکردند که طياره ھای نامعلومی افراد طالبان و القاعده را به کندز ميبرند و حال بسياری به اين باورند که امريکا

اينکه . در کندز تصميم به تھديد آسيای ميانه  دارند و اين آغاز کار اين نيرو درين واليت استھا با تقويت القاعده 

ی و جلوگيری از نفوذ اين نيرو ھا در کندز نميزنند، ه ئين واليت دست به عمليات تصفيرلمانی مستقر دانيرو ھای 

  .لمان و امريکا سياست جداگانه ای ندارندامعلوم است که درين زمينه 

 اگست ، طالبان در يک حملۀ غافلگيرانه بر يک ٢۵رين حال از واليت کندز خبر ميرسد که صبح روز چھارشنبه د

 تن از نيرو ھای پوليس را به قتل رساندند و به نيرو ھای طالب درين حمله ٨پوسته در بندر امام صاحب اين واليت 

ل شده است و والی سيافی کندز، انجنير عمر نيز فرد اين سلسله حمالت در کندز به کار روزمره تبدي. آسيبی نرسيد

نيرو ھای ايساف مستقر در .  است که د راعتقاداتش با طالبان و القاعده ھيچ اختالف نظری نداردئیبه شدت بنيادگرا

ول تدارکات نيرو ھای ؤر يک تن از قومندانان طالب که مس اگست با حملۀ ھليکوپت٢٨کندز ادعا ميکنند که شام 

ه که در ھمين روز با جابست ی القاعده در کندز بود را با دو طالب ھمراھش به قتل رسانده است، اين درحاليخارج

 ھا تصميم ئیامريکا.  به وسيلۀ طالبان يک افسر پوليس با  سه پوليس ھمراھش به قتل رسيدندجاده مين کنار ئیجا

حال حدود ھزار نفر از اين مليشه ھا که به نام يشه سازی را شدت و سرعت ببخشند و ھمين لدارند تا در کندز م

پوليس محلی ياد ميشوند در چھار دره و امام صاحب ساخته شده و بيشترين جنگ را اينان با نيرو ھای طالب و 

  .القاعده به پيش ميبرند

   

  :  به قتل رسيديک قومندان طالب

ب کمری واليت آقۀ چھل گزی ولسوالی  اگست يک گروپ از طالبان بر پوسته ھای امنيتی منط٢٧به تاريخ  

کشته و دو تن ديگر » ايچکه«بادغيس حمله کردند که در نتيجه يک قومندان طالبان به نام مال بسم هللا مشھور به 

جسد مال بسم هللا و زخمی ھا به دست نيرو ھای پوليس افتاده که از نزد شان يک تفنگچۀ ميکاروف، . مجروح شدند

.  درين حمله به نيرو ھای پوليس آسيبی نرسيده است. ا و يک کالشينکوف به دست آمده استيک ميل ماشيندار پيک

بادغيس يکی از واليات نا امن افغانستان به حساب می آيد و از والياتيست که دره ھای دشوار گذر داشته و مردم آن 

تان مجبور به خوردن برگ سال گذشته مردم اين واليت به علت قحطی در زمس. در فقر شديدی به سر ميبرند

عالوه به نيرو ھای طالبان و خارجی که درين منطقه زندگی مردم را به جھنم واقعی مبدل کرده، عده . درختان شدند

ای از جنگساالران نيز بد تر از ھردو درين واليت قدرت ميرانند و ھست و بود مردم را چپاول ميکنند که يکی از 

الم است و مثل او چند قومندان ديگر نيز درين واليت فعال اند و دولت را به رسميت جنايتکار ترين آنان قومندان س

  .نشناخته، خود شان ھر طور بخواھند ھمانطور عمل ميکنند

  

  :داستان لولۀ گاز از سرگرفته شد

ن  ترکمنستان يکی از کشور ھای ھمسايه و ھمجوار افغانستان است که حدود ھفت مليون نفوس دارد و سياست آ

 و فرد قدرتمندی که در غرب افغانستان رژيم افظه کارانه بوده و با ھر حالھا در قبال افغانستان به شدت مدرين س
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اين کشور کوچک و ضعيف از ناحيۀ افغانستان ھميشه خود را ضربه پذير . حاکم شده ، نيک و خوب بوده است

ارد، نميخواھد خود را در قضايای شورشی احساس کرده و با ثروت ھای زير زمينی سرشاری که در اختيار د

درين روز ھا سياست اين کشور نسبت به ھر زمانی در مورد افغانستان  فعالتر و خوشبينانه . افغانستان دخيل بسازد

تر شده ، تا جائيکه بعد از کنفرانس کابل، وزير خارجۀ ترکمنستان اعالن کرد که ميتواند ميزبان چنين کنفرانسی در 

نستان در کشور خود نيز  باشد و بعد يک ھزار تن آرد نيز به دولت پوشالی  افغانستان کمک کرد و حال مورد افغا

در مورد عبور لولۀ گاز اين کشور از طريق افغانستان به پاکستان و ھند نيز فعال شده و رئيس جمھور آن کشور 

ورد اين مھمترين لولۀ گاز درين منطقه فونی با کرزی خواھان از سر گيری فعاليت ھای گذشته در مليطی تماس ت

و درين مورد صحبت   در حاشيۀ اجالس مجمع عمومی سازمان ملل با ھم ديدارسپتمبرشده و قرار گذاشته تا در ماه 

ت بلند پايه ترکمنی برای چنين مذاکره ای وارد أ يک ھيشد اگست قرار ٣٠باتمام اين قرار و مدار ھا به تاريخ . کنند

ن ميگذرد، بحث و گفتگو آد و در مورد آغاز کار اين لوله و وضعيت امنيتی غرب افغانستان که لوله ازافغانستان شو

  .نمايد

از چند سال بدينسو، . ترکمنستان يکی از مھمترين کشور ھای گازخيز جھان است که در دنيا مقام چھارم  را دارد

 رسيده است، اما ءداد ھای ميان اين کشورھا به امضاھند و پاکستان مشتاق دستيابی به گاز اين کشور بوده و قرار 

له چگونگی عبور اين لوله به ھند و پاکستان می باشد، در حاليکه افغانستان نزديکترين راه برای عبور أمھمترين مس

لذا تا حال چنين اقدامی  ًاين لوله است، اما وضعيت افغانستان درين سالھای اخير عموما متشنج و نا امن بوده،

از سوی ديگر ايران درين سالھا تالش داشته تا با استفاده از ناامنی ھا در افغانستان، اين لوله . ورت نگرفته استص

ی که قرار است ازين طريق به افغانستان برسد ، آنرا از گلوی افغانھا ئاز خاک آن کشور عبور داده شود و امتياز ھا

بزند و حتی برخی ھا به اين عقيده اند که علت تقويت طالبان در غرب افغانستان جھت تخريب امنيت به اين خاطر 

ند که اين ميباشد تا ترکمنستان، پاکستان و ھندوستان وضعيت غرب افغانستان را نا امن احساس کنند و راضی شو

اما به علتی که مسيرايران يک راه دراز و پر پيچ است وھزينۀ بسياری می طلبد، لذا اين . لوله از خاک ايران بگذرد

  .کشور ھا از آن طريق چشم پوشی کرده تا حال افغانستان را بھترين راه انتقال لوله می دانند

 کيلومتر امتداد ١٨٠٠ه ميشود تا بندر گوادر در پاکستان  لولۀ گاز ترکمنستان که از منطقۀ دولت آباد آن کشور کشيد

اين لوله بعد از آنکه .  انچ قطر آن است۶۵ کيلومتر آن در خاک افغانستان امتداد می يابد و ٩١٧می يابد، از جمله 

ھم گاز ًبه ملتان رسيد به دو شاخه تقسيم شده ، يکی به گوادر و ديگری به ھند می رود و عالوتا خود پاکستان را 

.  مليون دالر به افغانستان سود می آورد٣٠٠در صورتيکه اين لوله از افغانستان عبور کند، ساالنه مبلغ . ميدھد

ن خط ريل نيز امتداد خواھد يافت که آًعالوتا درين پروژه بيش از ده ھزار نفر مصروف کار خواھند شد و د رکنار 

  . لوله کار پيدا خواھند کرد و تمام اينھا به نفع افغانستان می باشددر مجموع ھفتاد ھزار نفر به نحوی از عبور اين

اما  .  و نيم مليارد دالر به سر برساند٣ با سرمايه ئی اين لوله را بانک انکشاف آسيائیقرار است سروی و کار ابتدا

 در وضعيت نا ھنجاری چون اين لوله از واليات ھرات، فراه، ھلمند و قندھار ميگذرد و اين واليات از نظر امنيتی

که ھر » TAPI«تا حال بيش از پانزده بار گروپ . قرار دارند، لذا کار عملی آن پيوسته معطل قرار داده ميشود

حرف مخفف نام يکی از چھار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ھند است، درين مورد مذاکراتی داشته اند و 

ًمخصوصا که از چند ماه . ودی کار عملی اين سروی و لوله کشی آغاز شودی وجود دارد که به زئحال خوشبينی ھا

ی وجود دارد تا در ھلمند و قندھار نيز نا امنی کاھش ئبه اين سو اوضاع امنيتی ھرات و فراه بھتر شده و تالش ھا

  . پيدا کند
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ر مناطق ھمجوار لوله، استفاده ًدر صورتی که اين لوله عمال از افغانستان عبور کند، عالوه به اينکه از گاز آن د

وسيعی خواھد شد، برای بخش زيادی از مردم فقير و بيکار زمينۀ کا ر مساعد خواھد گشت ، بگذرينم ازينکه پول 

اينکه حال و به اين .  آن به مردم خواھد رسيد"ودگاو غد"عايد ازين لوله به جيب زورمداران فرو خواھد رفت و از 

 ميشوند و کار خوابيدۀ اين لوله را بيدار ميسازند، شايد يکی از داليل آن اين ھم باشد که زودی ترکمن ھا وارد کابل

 نز ناحيۀ طالبان و القاعده زير فشار ميبيند و با توجه به اياسيای ميانه خود را آترکمنستان درکنار کشور ھای ديگر 

مين امينت واليات ھم أ تا مجبور به گرفتن تدزله ميخواھد تا افغانستان را به نحوی در کار اين لوله شريک بساأمس

  . کشور يک ديوار امنيتی ساخته شود مرز با ترکمنستان گردد و برای اين

  

  :حملۀ سنگين در خوست

اين حمله که .  صورت گرفتنفر حمله  ٣٠ اگست   بر دو پايگاه ناتو و امريکا در واليت خوست توسط ٢٨به تاريخ 

 نفر دستگير و يک ۵ حمله کننده کشته ، ٢۴دت پنج ساعت ادامه داشت که در نھايت  شب آغاز شد به م٣از ساعت 

درين حمله  که قرار بود يک و نيم تن مواد انفجاری نيز به کار گرفته شود ، . دستگير شدبعد از زخمی شدن نفر 

 ھا افتادو ئیامريکا و يک موتر پکپ که بار از مھمات اين جنگ بود نيز به دست مصادره شد ھا ئیتوسط امريکا

.  نيز به قتل رسيد"مدثر" به نام  درين جمع يک قومندان مھم طالب.  از حمالت بسيار سنگين طالبان بوديکی اين 

  . اين حمله به وسيلۀ نيرو ھای حقانی سازماندھی شده بود و دستاورد مھمی برای اين گروه نداشت

شد و تا حال چندين بار چنين حمالتی از سوی گروه حقانی واليت خوست که با وزيرستان پاکستان ھم سرحد ميبا

اين يک حملۀ .  ازين شھر نشده استئیسازماندھی شده و اما نتايج مھمی برای اين گروه نداشته  و قادر به فتح جا

ينکه آيا بود که فقط برای تبليغات و امتياز گيری گروه حقانی نزد اعراب و پاکستان ميتواند مھم باشد و اای ناسنجيده 

برای خود امريکا اين حمله مفيد بوده و آنرا موفق نشان داده ، برخی ھا به اين باورند که چون تا حدی اين حمالت 

  . اين خاطر انجام می پذيردبهاز سوی امريکا و پاکستان کنترول شده است، 

  

  :مسموميت دختران مکتب

درين مکتب مقدار . سموم شده ، اما تلفاتی در پی نداشت اگست عده ای از دختران متعلم مکتب توتيا م٢۴به تاريخ 

گاز سمی پخش شد و به مجردی که اين گاز استشمام شد، عده ای از متعلمان دختر اين مکتب بی ھوش شده و بعد به 

  اگست بار ديگر دختران مکتب ذبيح هللا٢٨اما بار دوم به تاريخ . شفاخانه بستری شدند که خوشبختانه تلفاتی نداشت

 بيش از چھل دختر مسموم شدند که درميان شان سه استاد ھم وجود داشت و جالب به تعد عصمتی واقع در کارته نو 

ًاست که بعدا يک مقام سبک سر وزارت معارف اعالن کرد که دختران به علت پرخوری مسموم شده بودند، نه 

رانه در چاريکار، کاپيسا، تخار و کابل مسموم ًعموما در طول سال گذشته و امسال چند بار مکاتب دخت. پخش گاز 

که يکبار در شھر قندھار چند جنايتکار پست و بی وجدان بر چھرۀ دختران مکتب تيزاب پاش ست شدند، اين درحالي

ن زمان کرزی الف و پتاق بسياری زد که در صورت دستگيری عامالن آًدادند که عده ای را شديدا زخمی کردو در

 . اھند کرد، اما اين افراد دستگير شدند و زندانی شدند و اعدام نشدندھمه را اعدام خو

 

  :حمله بر پسر دوستم
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پسر يکی از جنايتکاران بزرگ تاريخ افغانستان يعنی رشيد دوستم » باتور دوستم« اگست، حينيکه ٢٩روز يکشنبه 

طالب قرار گرفت که باتور دوستم با کاروانی از موتر ھايش قصد عبور از بغالن را داشت، مورد حملۀ نيرو ھای 

ازين عمليات جان سالم بدر برد و درين جريان سه تن از باديگارد ھای او زخمی شدند و پنج موتر کاروان او نابود 

 تن از افراد او به ١۵گرچه ذبيح هللا مجاھد سخنگوی طالبان می گويد که باتور دوستم درين عمليات زخمی و . گشتند

ن چگونگی آ دوستم بعد از رسيدن به مزار شريف يک کنفرانس مطبوعاتی برگذار کرد و دراتوربقتل رسيدند، اما 

د ھای پسر اين حمله بر کاروان باديگار. يستاين حادثه را به خبرنگاران تشريح کرد و نشان داد که او زخمی ن

 ديگری نمی شناخت که بااين دوستم به شھرتش در کشور افزود زيرا تا حال پسر دوستم را غير از مردم شمال کسی

حمله حال باتور دوستم نيز شھره شد و با اينکه دوستم روز تا روز از صحنه حذف و محو ميگردد، عده ای 

ھمکاسگی ھای او اينک پسر اين جنايتکار را برای رسيدن به اھداف شان بلند کرده و با اين عمليات، ديگر او مثل 

 ر اندرابی قومندان امنيۀ بغالن که در جريان حمله به کمک پسر دوستم رسيد ،درين ميان کبي. پدرش شھرت پيدا کرد

 .ادعا ميکند که يکتن از قومندانان طالب به نام مال اسحاق را به قتل رسانده و يک تن ديگر زخمی شده است

 

  :پنج تن در ادرسکن کشته شدند

 پارلمان کانديد کرده است، بعد از آنکه در ولسوالی پنج تن ازا فراد کمپاين فوزيه گيالنی که خود را در ھرات برای

جساد آنان  اگست ، ا٣٠ تاريخادرسکن اين واليت توسط گروھی از طالبان دستگير و برده شدند، بعد از دو روز به 

پنج نفر بعد از آنکه به وسيلۀ مرمی سوراخ سوراخ شده بودند  اين.  دور و در ويرانه ای پيدا شده استهدر يک منطق

درين جريان فرد ديگری به نام ھاشم خان که خود را  در . به اين منطقه آورده شده و درين ويرانه انداخته شده است 

  .ھرات کانديد کرده بود نيز توسط طالبان به قتل رسيد

  

  : انفجار در برابر واليت ننگرھار

قداری مواد منفجره در موتر سيد  شديد در مقابل واليت ننگرھار زمانی رخ داد که مانفجار اگست يک ٣٠روز 

به مجرد توقف موتر او اين مواد . جا شده بود ه پور اين واليت به وسيلۀ مخالفان او جا بلمحمد پھلوان ولسوال لع

 اگست دوتن از افراد انتحاری که ٢٩درين حال صبح . منفجر شد که خودش کشته و سه باديگاردش زخمی شدند

 قتل برسانند، به مجرد پائين ه فراه محمد يونس رسولی معاون والی اين واليت را بتصميم داشتند در تعمير واليت

 از ديوار به زمين ميخورد و مواد انفجاری اش یشدن از ديواری که بين مکتب و تعمير واليت کشيده شده، انتحار

  . سيب نمی رسدمنفجر شده و فرد دوم نيز به وسيلۀ قوای امنيتی به قتل ميرسد و درين جريان به کسی آ

  

 


