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رهبر شماره دوم القاعده در پاکستان کشته شد

زوال القاعده 
فرارسیده است

میر احمد جوینده تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید 
فشار  پاکستان زیر  اسامه بن الدن  از کشته شدن  پس 
زیادی قرار دارد، زیرا گفته می شود که این کشور در 
مبارزه با تروریزم کم کاری کرده است. او می گوید 
علی رغم فشارهای بین المللی بر پاکستان این کشور 

هنوز هم در مبارزه با تروریزم صادق نیست. 
که  دالیلی  از  یکی  جوینده،  آقای  گفته ی  به 
خوبی  دست آوردهای  اواخر  این  در  امریکایی ها 
داشته اند،  پاکستان  در  القاعده  رهبران  کشتن  در 
این است که امریکایی ها خود سرمایه گذاری های 
کالنی را برای هدف قرار دادن سران القاعده متقبل 

می شوند. 

کمک 250 میلیون 
دالری امارات متحده 

عربی به افغانستان

وزارت  مقام های  کابل:  8صبح، 
دوصد  بالعوض  کمک  از  خارجه 
امارات  دالری  میلیون  پنجاه  و 
خبر  افغانستان  به  عربی  متحده ی 

می دهند.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت 
در  گذشته  روز  کشور  خارجه ی 
که  کرد  اعالم  خبری  نشست  یک 
نشست  در  کمک  این  تفاهم نامه ی 
میان  همکاری ها  مشترک  کمیته 
عربی  متحده ی  امارات  و  افغانستان 
با  به تاریخ 23 و 24 اگست که  که 
حضور وزیر خارجه ی افغانستان در 
آن کشور برگزار شده بود، به امضا 

رسیده است.
مورد  این  در  موسی زی  آقای 
اعمار  در  پول  این  »بیشتر  گفت: 
برای  مسکونی  آپارتمان های 
معلولین افغان در شهر کابل استفاده 
پروژه های  برای  ولی  می شود، 
هم  دیگری  عمرانی  و  بازسازی 
براساس توافق دو جانب، وزارت ها 
به  کشور  دو  سکتوری  ادارات  و 

مصرف خواهد رسید.«
خارجه  وزارت  سخنگوی 
این  در  که  گفت  همچنین 
نیز  دیگر  تفاهم نامه  دو  نشست 
همکاری های  زمینه های  در 
در  سیاسی  مشوره های  و  دوجانبه 
منطقه ای  مهم  موضوعات  مورد 
رسیده  امضا  به  نیز  المللی  بین  و 
تفاهم نامه ها،  این  براساس  که 
افغانستان  خارجه  وزارت های 
در  عربی  متحده ی  امارات  و 
از  بین المللی  موضع گیری های 

همدیگر حمایت خواهند کرد.
وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
متحده ی  امارات  خارجه،  امور 
نیز کمک های  این  از  پیش  عربی 
و  بود  کرده  افغانستان  به  بزرگی 
چوکات  در  کشور  این  همچنین 
اندکی  تعداد  آیساف  نیروهای 
والیت  در  نیز  نظامی  سربازان  از 

هلمند دارد.
همچنین جانان موسی زی می گوید 
که قرار است سومین نشست گروه 
کشورهای  سران  میان  چهارجانبه 
و  تاجیکستان  پاکستان،  افغانستان، 
تاجیکستان  دوشنبه  شهر  در  روسیه 
این  او،  گفته ی  به  شود.  برگزار 
سال  سپتامبر  دوم  در  که  نشست 
سران  شد،  خواهد  برگزار  جاری 
و  بهبود  مورد  در  کشورها  این 
این  میان  همکاری ها  گسترش 
چهار کشور و مبارزه با تروریزم و 
مواد مخدر بحث و گفتگو خواهند 

کرد. 

اداره روزنامه 8صبح، فرارسیدن 
تمامی  به  را  فطر  سعید  عید 
عرض  تبریک  عزیز  هموطنان 
است  یادآوری  قابل  می کند. 
روز  از  سر  8صبح،  روزنامه  که 
نشرات  به  سنبله،   13 یک شنبه، 

خود آغاز می کند.

عناوین مطالب امروز:

]در صفحه 4[

برای رسید گی 
به اعمال تروریستی 

محکمه ی ویژه 
ایجاد می شود

5

ACKU



2سال پنجم    شماره مسلسل 1230    دو شنبه 7 سنبله 1390

آیا می توان به نابودی 
القاعده امیدوار بود

عطیه  امریکایی،  ارشد  مقام  یک  گفته ی  قرار 
فرماندهی  می شود  گفته  که  فردی  عبدالرحمان 
داشت  برعهده  را  طالبان  نیز  و  القاعده  عملیاتی 
اصلی  چهره ی  پنج  فهرست  در  دوم  نفر  و 
شبه نظامیان تروریست در پاکستان و افغانستان 
یا  کشته  دنبال  به  امریکا  که  می آمد  حساب  به 
ناآرام  مناطق  از  یکی  در  بود،  شدنش  دستگیر 
است.  کشته شده  پاکستان  وزیرستان  در  قبایلی 
اسامه  نزدیکان  از  موصوف  که  می شود  گفته 
است.  بوده  ایران  با  وی  رابط  عضو  و  بن الدن 
وی از جمله کسانی بود که در هنگام نوجوانی به 
اسامه بن الدن در افغانستان پیوسته بود و پس از 
حمله ی امریکا به افغانستان در سال 2001 همراه 
با بن الدن به مرز افغانستان و پاکستان گریخته و 
تندرو  و  افراطی  ارتباطی سایر گروه های  حلقه ی 
اسالم گرا در خاورمیانه و افریقا گردید. او مدتی 
و  القاعده  انفجاری  مواد  کارشناس  به عنوان  بعد 
در عین حال علوم اسالمی معروف شده بود. گفته 
را  نامه ای  قبل  امریکا سال ها  اردوی  که  می شود 
به دست آورده بود که عطیه به ابومصعب زرقاوی 
فرمانده مقتول القاعده در عراق نوشته بود و از او 
به دلیل حمله به شیعیان و سایر گروه های جنگجو 
انتقاد کرده بود. با این پس منظر می توان گفت که 
وی جایگاه مهمی در القاعده داشت. گفته می شود 
که وی موفق شد اتحادی را میان القاعده و گروه 
سلفی الجزایر ایجاد کند که در نتیجه گروه مذکور 
اسمش را به »القاعده در مغرب اسالمی« تغییر داد. 
القاعده  او فرستاده ی  اخیرا گزارش شده بود که 
در ایران است. در هرصورت این سوال آزاردهنده 
مطرح است که چرا امریکا در رابطه با چهره های 
این  دیگران  و  حقانی  نظیر  تروریست ها  مشهور 
کار را نمی کند و چه مالحظاتی مانع این کار است. 
گزارش شده است که یک طیاره ی بدون سرنشین 
سازمان جاسوسی امریکا طی عملیاتی وی را به 
قتل رسانده است. می توان تصور کرد که در این 
رابطه همکاری شاخه هایی از سازمان جاسوسی 
پاکستان به ویژه در شناسایی محل دقیق موجودیت 
وی دخیل بوده است و آیا پاکستان که از همکاری 
می گوید،  سخن  تروریزم  علیه  افغانستان  با 
کشور  آن  در  را  شناخته شده ای  تروریست های 
جا داده است. کشته شدن عطیه عبدالرحمان بدون 
تردید  بر القاعده و طالبان و نیز ای اس آی اثر زیاد 
برجا می گذارد، ولی در موارد زیاد مصلحت های 
از  مانع  قضیه  در  ذی دخل  کشورهای  از  برخی 
دیگر  مورد  در  عملیاتی  چنین  این  که  است  آن 
شود.  تکرار  هراس افگن  و  تروریست  چهره های 
آن  از  نزدن  دم  موجب  مصلحت ها  که  حقیقتی 
می شود توهمی است که برمبنای آن گویا طالبان، 
القاعده  سازمان استخباراتی پاکستان و سازمان 
از همدیگر جدا و مستقل هستند، در حالی که چنین 
نیست، ولی منافع و مصالح برخی از قدرت ها این 
توهم را آفریده است و موجب آن شده است که 
سراب صلح و آشتی برای برخی ها فریبنده شود 
یا این که برخی ها چنین وانمود کنند که این سراب 
این  است.  حیات  آب  بلکه  سراب  نه  مردم فریب 
انکار  وجود  با  که  است  القاعده  فرمانده  سومین 
بن الدن،  می شود.  پیدا  کشور،  آن  در  پاکستان 
در  همه  عبدالرحمان  عطیه  و  کشمیری  الیاس 
پاکستان بودند و ایمن الظواهری نیز در آنجاست 
مانع  آنها  دیدن  از  خیلی ها  مصالح  و  منافع  ولی 

شده است. 

زنگ اول


راستاي  »در  گفت:  رسانه ها  به 
آماده سازي شهر غزني براي استقبال 
و  اطالعات  وزارت    2013 سال  از 
پوشش  تحت  را  پروژه   42 فرهنگ 
دارد كه از آن جمله 36 پروژه مربوط 

ترميم بناهاي تاريخي مي باشد.«
سال  جوزاي  »از  می افزايد:   وی 
تاريخي  بناهاي  ترميم  كار  گذشته 
در  و  شد  شروع  عملي  صورت  به 
گام نخست 10 بناي تاريخي در نظر 
گرفته شد كه از اين جمله تا به حال 
تكميل  تاريخي  بناي   4 ترميم  كار 
بناي ديگر هنور زير  شده است و 6 

كار قرار دارد.« 
فرهنگ  و  اطالعات  رييس  گفته  به 
از  پروژه ها  اين  كل  هزينه  غزنی، 

مخالفان مسلح دولت را انجام دهند.«
از سوی ديگر، مسوووالن پوليس در 
دست كم  كه  می كنند  تصريح  بلخ 
امنيت  تامين  منظور  به  ششصد سرباز، 

روزهای عيد توظيف شده اند.
آمر  تاج،  عبدالرووف  مل پاسوال 
امنيت پوليس بلخ به خبرنگاران گفته 
)اردو،  افغان  امنيتی  »نيروهای  است: 
بلخ تشكيل  امنيت ملی( در  پوليس و 
را  امنيتی  شديد  تدابير  و  داده  جلسه 

برای روزهای عيد اتخاذ كرده اند.«
از  عمومی  اماكن  تمام  گفت  او 
هوتل ها  دوكان ها،  مساجد،  قبيل 
تحت  شهر  چهارراهی های  و 
مراقبت های شديد امنيتی قرار داشته و 
نداشته  تشويش  امنيت  لحاظ  از  مردم 

تن  متريک  هزار   40 برنامه  اين  در 
حيوانی،  علوفه  تن  هزار   10 گندم، 
تخم  تن  هزار   10 و  برنج  تن  هزار   5
از  بذری در واليات كه  اصالح شده 
اند توزيع  اثر خشكسالی متضرر شده 

خواهد شد.
محمد آصف رحيمی، وزير زراعت و 
مالداری كه روز شنبه به شهر شبرغان 
مركز واليت جوزجان سفر داشت، به 
هشتاد  به  »نزديک  گفت:  خبرنگاران 
درصد كشت للمی در سرتاسر كشور 
از اثر خشكسالی در سال جاری نابود 

شده است.«
دوصد  »حدود  افزود:  زراعت  وزير 
مالدار  و  كشاورز  خانواده ی  هزار 
متضرر  كشور  در  خشكسالی  اثر  در 
به  نيز  مالداری  وضعيت  و  شده اند 

رياست  مسوولين  غزنی:  8صبح، 
شروع  از  غزنی  فرهنگ  و  اطالعات 
كار هشت پروژه بناهای تاريخی در 

واليت غزنی خبر می دهند.
اداره  اين  رييس  سروري  حميداهلل 
تاريخي  بناي   8 »اين  مي گويد:  
يادگار  كه  مسجد  باب  دو  شامل 
قلعه  داخل  در  و  غزنويان اند  عصر 
دو  دارند،  موقعيت  غزنين  قديمي 
منار تاريخي و 4 زيارت گاه تاريخي 

ديگر مي باشند.«
به گفته سروری  بررسي هاي ابتدايي 
اين پروژه ها شروع شده و قرار است 
از  اول  مرحله  آينده  هفته  در  كه 

كارهاي عملي آن نيز آغاز شود. 
غزني  فرهنگ  و  اطالعات  رييس 

8صبح، مزار: مقامات در واليت بلخ از 
اتخاذ تدابير ويژه امنيتی در آستانه عيد 

فطر خبر می دهند.
عطامحمد نور، والی بلخ می گويد: »با 
وجود اين كه واليت بلخ از امنيت نسبی 
برخوردار است، با آن هم  تدابير ويژه ی 
امنيتی در اين واليت روی دست گرفته 
شده است تا مردم روزهای عيد را در 

فضای امن سپری نمايند.«
تازه  دستاوردهای  از  موصوف 
يادآوری  بلخ  در  امنيتی  نيروهای 
كرده افزود: »در اين اواخر  نيروهای 
امنيتی در بلخ توانسته اند كه در عرصه 
اثرگذاری  كارهای  امنيت،  تامين 
تا  گرفته  هراس افگنان  بازداشت  از 
خرابكارانه ی  توطيه های  خنثاسازی 

8صبح، جوزجان: پروسه توزيع رايگان 
تخم  و  برنج  حيوانی  علوفه  گندم، 
اصالح شده بذری در واليت جوزجان 
از  متاثر  دهاقين  خانواده   200 برای 
خشكسالی توسط وزير زراعت ديروز 

رسما آغازگرديد. 
توزيع  بسته ها  شكل  به  امدادی  مواد 
 200 به  مشتمل  بسته  هر  كه  می شود 
كيلو برنج، 50 كيلو تخم بذری و 50 
الی 200 كيلو خوراكه متراكم حيوانی 

می باشد. 
گفتنی است، مرحله ی اول توزيع مواد 
خوراكی از واليت جوزجان آغاز و به 
تعقيب آن، سرپل، سمنگان، فارياب، 
بغالن،  باميان،  غور،  بادغيس،  بلخ، 
و  بدخشان  و  دايكندی  كندز،  تخار، 

ديگر واليات را دربر  می گيرد.

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  طرف 
بيش  وزارت   اين  و  مي گردد  تامين 
براي  را  امريكايي  دالر  ميليون   4 از 

اين پروژه ها اختصاص داده است. 
كارهاي  غزني  فرهنگيان  از  شماري 
انجام شده را مورد انتقاد قرار داده و 
می گويند اين كارها اكثرا غيرمعياري 
است و اصالت تاريخي، ظرافت هاي 
هنري و معماري هر بنا پس از تكميل 

كار محفوظ نمانده است. 
اما سروری ضمن رد ادعای فرهنگيان 
از  شده  انجام  كارهای  كه  می گويد 
معياری  فرهنگ  و  اطالعات  سوی 
بوده و تيم انجينيران كه اين پروژه ها 
اين  متخصص  می كنند،  تطبيق  را 

رشته می باشند. 

نگرانی از ناامنی 
در مسیر بامیانـ  کابل

 1325 قطعنامه  حاميان  بامیان:  8صبح، 
متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراي 
پيرامون تطبيق مفاد قطعنامه 1325 و انتقال 
مسووليت هاي امنيتي از نيروهاي بين المللي 
مطبوعاتي  نيروهاي داخلي، كنفرانس  به 
امنيت  تامين  و  باميان  امنيت  زمينه  در  را 
راه هاي مواصالتي باميان- كابل در واليت 

باميان دايرنمودند. 
عاقله كهمردي، يكي از اعضاي شوراي 
واليتي باميان كه در اين كنفرانس حضور 
در  بي امنيتي  نسبت  »به  گفت:  داشت 
راه هاي مواصالتي باميان – كابل خانم هاي 
باميان به راحتي نمي توانند مسافرت كنند و 
در اين كنفرانس روي آن بحث صورت 
صدور  با  كنفرانس  نتيجه  در  و  گرفت 
قطعنامه اي از حكومت مركزي و جامعه 
اين  در  جدي  توجه  خواهان  بين المللي 

زمينه شد.«
فاطمه كاظمي رييس امور زنان باميان يكي 
ديگر از اشتراك كنندگان اين كنفرانس 
به  كه  باميان  مواصالتي  »راه هاي  گفت: 
كابل منتهي مي شود، خيلي ناامن است و 
ما تقريبا همه روزه شاهد قتل و غارت اموال 
مسافرين در هر دو مسير واليت پروان و 

ميدان وردك هستيم.«
خانم كاظمی گفت: »يک نگرانی ديگر 
امنيتي  نيروهاي  و  پوليس  كه  است  اين 
باميان  امنيت  كه  نيست  حدی  در  باميان 
انتقال  پروسه  از  بعد  و  كند  تامين  را 
مسووليت هاي امنيتي هم در بخش ازدياد و 
تجهيز پوليس و نيروهاي امنيتي هيچ گونه 
توجه صورت نگرفته است و خواست ما 
اين بخش توجه جدی  اين است كه در 

شود.«
خانم های فعال باميان با صدور قطع نامه ای 
تامين  از دولت و جامعه جهاني خواهان 
باميان  افغانستان و  تمام شهروندان  امنيت 

شدند.
جامعه  هماهنگ كننده  اسماعيل ذكي 
مدني و حقوق بشر كه برگزاركننده اين 
كنفرانس بود، گفت: »قطعنامه 1325 در 
سال 2000 ميالدي توسط شوراي امنيت 
كشورهاي  و  شد  صادر  ملل  سازمان 
عضو، ملزم هستند كه اين قطعنامه را در 

كشور شان عملي نمايند.«
قطعنامه  اين  مفاد  جمله  »از  گفت:  او 
ساختن  برجسته  و  زنان  توانمند سازي 
نقش زنان در بخش امنيت و صلح پروري 
است كه دراين رابطه شبكه جامعه مدني 
و حقوق بشر پروژه  هايی را در واليت هاي 

باميان، بلخ و واليت پروان دارد.«
از  نفر   110 با  »ما  گفت:  ذكی  آقای 
خانم هاي فعال در اين زمينه كار مي كنيم 
از مواد  اين خانم ها  و در طول هفت ماه 
در  كه  مي كنند  حاصل  آگاهي  قطعنامه 
و  مدني  حقوق  از  را  كميته  يک  واقع 

سياسي زنان تشكيل می دهد.«
آقاي ذكي در ارتباط به اعالميه ای كه زنان 
باميان صادر كردند گفت: »ما اميدواريم 
تا  شود  باعث  اعالميه  چنين  صدور  كه 
امنيت  متوجه  كشور  امنيتي  ارگان هاي 

راه هاي مواصالتي باميان شوند.«
»گزارش هايی  كرد:  عالوه  ذكي  آقاي 
كه به ما رسيده نشان می دهند كه  3 نفر 
در هفته گذشته در مسير پروان – باميان 
سربريده شدند و 2  نفر ديگر در طول هفته 
گذشته در مسير واليت ميدان وردك كه 
به مقصد باميان در حركت بوده به شكل 

بسيار فجيع سربريده شده بودند.«
باميان  زنان  ماده اي  هفت  اعالميه  در 
امكان گسترش خشونت  آمده است كه 
به  همجوار  واليات  از  ناآرامي ها  و 
بايد  دولت  بنا  دارد،  وجود  واليت  اين 
حفظ  براي  را  همه جانبه اي  تالش هاي 
آرامش و امنيت شهروندان باميان به كار 

اندازد.
تمامي  از  قطعنامه  اين  ديگر  بخش  در 
نهاد هاي جامعه مدني كشور خواسته شده 
است تا از خواست هاي برحق زنان كشور 
به ويژه از خواست هاي زنان محروم باميان 

حمايت همه جانبه نمايند.

باشند.
نيروهای پوليس هم اكنون در جاده های 
شهر  به  منتهی  چهارراهی های  و  شهر 
مزارشريف، ديده می شوند كه وسايط 

را به گونه ی جدی بازرسی می كنند. 
اتخاذ  از  مزارشريف،  شهر  باشندگان 
و  می كنند  ستايش  امنيتی،  تدابير  اين 
می گويند كه اين تدابير باعث می شود 
اطمينان خاطر و در فضای  با  تا مردم 

امن روزهای عيد را سپری نمايند.
مخالفان  كه  می شود  گفته  اين حال  با 
كه  كرده اند  تهديد  دولت  مسلح 
عيد  روزهای  در  را  حمالت شان 
مسوووالن  اما  می بخشند،  تشديد 
می ورزند  تالش  كه  می گويند  امنيتی 

تا مانع اين حمالت شوند. 

نبود علف در چراگاه ها و عدم  علت 
دشوار  آب،  به  مالداران  دسترسی 

می باشد.«
ممكن  كه  ساخت  نشان  خاطر  او 
امسال افغانستان در حدود 4.5 ميليون 
تن غله توليد داشته باشد، در حالی كه 
در  غله  به  كشور  نيازمندی  مجموع 

حدود 6.3 ميليون تن می باشد.
ساعی  محمدعالم  حال  همين  در 
 95 »حدود  می گويد:  جوزجان  والی 
درصد مردم  واليت جوزجان از ناحيه 
خشكسالی آسيب پذير گرديده است.«

اخير  سال  چند  طول  »در  افزود:  وی 
جوزجان  مردم  به  چندان  توجه  نيز 
است  سبب  همين  از  نگرفته  صورت 
كه بيشترين مردم اين منطقه زير خط 

فقر قرار دارند.«

کار بازسازی هشت بنای تاریخی غزنی آغاز شد

 تدابیر ویژه نیروهای امنیتی بلخ در آستانه عید

توزیع رایگان گندم برای متضررین از والیت جوزجان آغاز شد
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1067روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

امروز در گزارش »از ورای دود و آتش« برادری را با 
خود داریم که تعدادی از اقارب و خویشاوندانش در 
زمان حکومت کمونیستی از سوی یکی از گروه های 
مسلح دستگیر و به شهادت رسیده اند، او واقعه را چنین 
»تازه کودتای ثور شده بود و مردم در  بیان می دارد: 
نبود،  معلوم  آینده شان  می بردند.  به سر  پریشان  حالت 
چون عساکر شوروی سابق رسما به کشور آمده بودند 
دولت وقت هم  بودند.  نموده  اشغال  را  این خاک  و 
مطیع و فرمان بردار قصر کرملین بود و آنها از هیچ نوع 
این  مردم که  نمی کردند.  مردم دریغ  جنایت در حق 
فرض  خویش  باالی  را  جهاد  دیدند  را  مشکالت 
مسلحانه  قیام  روسی  نیروهای  و  نظام  علیه  و  دانستند 
اوج  نقطه  به  و جنایت ها  نمودند. خشونت ها  آغاز  را 
کمونیستی  دولت  و  روسی  عساکر  بود،  رسیده  خود 
را  مردم  اوالدهای  و  می شدند  مردم  خانه های  وارد 
جبرا به عسکری سوق می کردند. آنها به بهانه کشتن 
طیاره  بمباران  مورد  را  قصبات  و  قریه ها  مجاهدین، 
می دادند  قرار  توپ  و  تانک  مرمی  شلیک  هدف  و 
همکاری  دولت  با  که  می ساختند  مجبور  را  مردم  و 
به نام جهاد  آنها گروه های مسلح که  نمایند. در کنار 
اعمال  به  دست  نیز  آنها  از  بعضی  می کردند  فعالیت 

را  سرشناس   و  بی گناه  مردم   و  می زدند  وحشیانه 
بین  در  بی چاره  مردم  می نمودند.  همکاری  به  وادار 
دو گروه درگیر در جنگ پایمال شده بودند. یکی از 
این گروه ها چنان جنایت کار بود که باالی مردم خود 
هیچ گونه ترحم نداشت و به بهانه این که تو با دولت 

همکاری می نمایی و یا هم کسانی که با گروه های دیگر 
همکاری می کرد آنها را به هر شکلی که می شد ترور 
می کردند. ما در آن وقت در یکی از والیت های شمالی 
داشت.  ادامه  شدت  به  جریانات  این  که  بودیم  کشور 
درست یک سال از کودتای ثور می گذشت که در یکی 

از شب ها قریه ی  ما توسط همین گروه که خود را حامی 
مردم می دانست، محاصره شد و به دستور رهبرشان همه 
خانه ها تالشی شد. موسفیدان برجسته قومی را که شامل 
خسرانم و سایر وابستگانم بود از خانه بیرون نمودند و 
در نتیجه چهار تن از اعضای فامیل ما را با خود بردند. 
سرنوشت آنها معلوم بود، زیرا کسانی را که آن گروه 
بودند.  برنگشته  دوباره  بودند  برده  خود  با  جنایت کار 
آن  از  نداشتیم،  چاره ا ی  شکیبایی  و  صبر  جز  هم  ما 
حادثه سالیان درازی می گذرد، اما از آنها خبری برای 
بازهم  پریشانی ها  و  مشکالت  همه  از  بعد  و  نرسید  ما 
برداشته اند،  جنگ  از  دست  گروه ها  اکثر  که  می بینیم 
اما آن گروه به رهبری همان جنایت کار هنوز هم دست 
به جنایت های هولناک می زند، زیرا او بجز خود کسی 
لذت  نمودن  ویران  و  از کشتن  و  نمی خواهد  را  دیگر 
می برد. از خداوند می خواهم روزی فرا رسد کسانی که 
جنایت نمودند و درحق مردم خیانت کردند، مجازات 
شوند و حقوق مظلومین از آنها گرفته شود. درکنار این 
از دولت نیز می خواهم که به صدای مردم گوش دهد 
نماید  عملی  را  همان  خواست  خود  هرآنچه  اینکه  نه 
زیرا این باعث از بین رفتن اقتدار دولت می شود و شاید 
روزی همین ملت به ستوه آمده، حکمرانان را از اریکه 
بیندازند و باعث  قدرت به خاطر بی عدالتی شان به زیر 

سقوط و پایان کار این رژیم و حکومت گردند.«


در انتظار مجازات جنایت کاران هستیم
درست یک سال از کودتای ثور می گذشت که در یکی از 

شب ها قریه ی  ما توسط همین گروه که خود را حامی مردم 
می دانست، محاصره شد و به دستور رهبرشان همه خانه ها 

تالشی شد. موسفیدان برجسته قومی را که شامل خسرانم و 
سایر وابستگانم بود از خانه بیرون نمودند و در نتیجه چهار 
تن از اعضای فامیل ما را با خود بردند. سرنوشت آنها معلوم 
بود، زیرا کسانی را که آن گروه جنایت کار با خود برده بودند 

دوباره برنگشته بودند. 
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پوسته های  به  افغانستان  خاک  جانب  از  این که 
عالقه  مورد  گیرد،  صورت  حمله  پاکستان  سرحدی 
هیچ کس در افغانستان واقع نمی شود. مردم افغانستان 
حمالت  و  نظامی  کشمکش های  و  جنگ  آسیب 
تروریستی را با تمام وجود حس کرده و خوش ندارند 
اما  باشند.  همسایگان  برای  مشابه  وضعیت  شاهد  که 
تنها  نه  می افتد،  اتفاق  پاکستان  در  گاه گاهی  آنچه 
امنیت شکنی  برای  افغانستان  سوی  از  برنامه ریزی 
حوادث،  این  بلکه  نمی گردد،  محسوب  پاکستان 
است  و  پالن گذاری هایی  سرمایه گذاری ها  حاصل 
گرفته  صورت  عرصه  این  در  پاکستان  سوی  از  که 
مردم  و  دولت  بر  جبری  برداشت  عنوان  به  اکنون  و 

پاکستان تحمیل می گردد.
مربوط  سرباز   24 حداقل  که  است  آمده  خبرها  در 
نیروهای سرحدی کشور پاکستان، در شمال غرب  به 
این کشور بر اثر حمله شبه نظامیان در مرز با افغانستان 
کشته شده اند. در گزارش ها آمده است که صبح روز 
پوسته ی  یک  به  مسلح  نظامیان  شبه  هفته،  این  شنبه 
مرزی نیروهای پاکستان در یکی از روستاهای چترال 
حمله کرده و این تعداد سربازان پاکستانی را به قتل 

رسانده اند.
رسانه های  در  منتشرشده  گزارش های  اساس  بر 
بین المللی و داخلی، یک مقام نظامی پاکستان مدعی 
این  به  افغانستان  خاک  از  مهاجمان،  که  است  شده 
باز  افغانستان  به  پوسته ی مرزی حمله کرده و دوباره 
که  شده اند  موفق  شورشیان  حمله،  این  در  گشته اند. 
دیپوی سالح و مهمات نیروهای سرحدی پاکستان در 
ناشی  انفجار  اثر  بر  بکشند که  به آتش  را  پوسته  این 
کشته  پاکستانی  سرحدی  نیروهای  از  شماری  آن  از 

و زخمی شده اند. 
به  را  آن  و  داده  نشان  واکنش  این حمله  به  پاکستان 
است. وزارت  داده  نسبت  افغانستان  تندرو  گروه های 
امور خارجه ی پاکستان با احضار شارژ دافیر افغانستان 
حمله ی  به  را  کشور  آن  اعتراض  »اسالم آباد«  در 
مرزهاي  از  مسلح  افراد  سوی  از  صورت گرفته 
امنیتی  نیروی   25 کشته شدن  به  منجر  که  افغانستان 

پاکستان شد، ابراز کرده است.  
در خبرها آمده است که وزارت خارجه ی پاکستان، 
دولت  که  است  خواسته  افغانستان  دافیر  شارژ  از 
از  منطقه  در  صلح  برقراری  برای  باید  افغانستان 
با  و  کند  حفاظت  پاکستان  با  خود  ک  مشتر  سرحد 
تروریست ها، جدی برخورد کند. احضار شارژ دافیر 
این  به  اعتراض نسبت  ابراز  افغانستان در اسالم آباد و 
حمله از طریق شارژ دافیر افغانستان، بدین معنا است 
که اسالم آباد می خواهد مسوولیت این حمله را متوجه 

افغانستان کند. 
قابل  هرگز  حمله ای  چنین  که  است  حالی  در  این 
انتساب به دولت و مردم افغانستان نمی باشد. این حمله 

با کشته شدن عطیه عبدالرحمان، رهبر شماره دوم القاعده 
در مناطق قبایلی پاکستان، تحلیلگران می گویند احتمال 
امنیتی  نهادهای  داخل  در  حلقات  از  برخی  همکاری 
امکان  آن  غیر  در  زیرا  دارد،  وجود  امریکا  با  پاکستان 

چنین دست آوردهایی برای امریکا میسر نیست.
عطیه عبدالرحمان رهبر شماره دوم القاعده روز دوشنبه 
مقام های  و  شد  کشته  پاکستان  قبایلی  درمناطق  گذشته 
امریکایی مرگ او را ضربه بزرگی بر پیکر شبکه القاعده 
دانسته اند. عطیه نماینده ی خاص بن الدن در کشور ایران 
بود و طی سال های اخیر نامبرده میان ایران و پاکستان در 

رفت و آمد بود.
ارشد  فرماندهان  از  یکی  کشمیری  الیاس  این،  از  قبل 
القاعده نیز توسط نیروهای امریکایی در پاکستان به قتل 

رسیده بود.
میر احمد جوینده تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید پس 
زیادی  فشار  زیر  پاکستان  بن الدن  اسامه  کشته شدن  از 
مبارزه  در  این کشور  زیرا گفته می شود که  دارد،  قرار 
او می گوید علی رغم  با تروریزم کم کاری کرده است. 
بر پاکستان این کشور هنوز هم در  بین المللی  فشارهای 

مبارزه با تروریزم صادق نیست. 
به گفته ی آقای جوینده، یکی از دالیلی که امریکایی ها 
رهبران  کشتن  در  خوبی  دست آوردهای  اواخر  این  در 
القاعده در پاکستان داشته اند، این است که امریکایی ها 
خود سرمایه گذاری های کالنی را برای هدف قرار دادن 

سران القاعده متقبل می شوند. 
دارد  وجود  زیاد  »احتمال  می گوید:  جوینده  آقای 
امریکایی ها  خود  بن الدن  اسامه  قتل  در  که  همانگونه 
قرار  فشار  تحت  پاکستانی ها  که  این  یا  و  بودند  موثر 
همکاری  امریکایی ها  با  گاهگاهی  هم  شاید  گرفته اند، 

کنند.« 
بر  امریکا  اصلی  تمرکز  چون  جوینده  آقای  باور  به 
دارد  وجود  احتمال  این  بنابراین،  است  القاعده  رهبران 
آوردن  بدست  برای  گذشته  از  بیشتر  امریکایی ها  که 
سران  بودوباش  جای  و  وضعیت  از  دقیق  معلومات 

القاعده، سرمایه گذاری کرده باشند. 
منطقه  ای  مسایل  کارشناس  مژده  وحید  حال  همین  در 
با امریکایی ها  می گوید در بین ارتش پاکستان برخی ها 
همکارند و برخی دیگر مخالف امریکا هستند. به گفته 
این  ارتش  پاکستان،  در  مختلف  کودتاهای  دلیل  به  او 
این  به  شده  تقسیم  امریکا  موافق  و  مخالف  به  کشور 
امنیتی  نهادهای  داخل  در  نیروهایی  کمک  بدون  دلیل 
پاکستان، هدف قرار دادن رهبران القاعده مشکل که حتا 

ناممکن است. 
این در حالی است که اخیرا مقامات امریکایی از تشدید 
سخن  پاکستان  خاک  در  تروریستان  علیه  حمالت 
افغانستان  اسامه بن الدن  از کشته شدن  پیش  تا  گفته اند. 
تروریستان  پناهگاه های  که  می کرد  تاکید  همواره 
این  که  صورتی  در  و  دارند  وجود  پاکستان  خاک  در 

است  سیاست گذاری هایی  جبری  بازیافت  واقع  در 
منطقه  در  پاکستان  دولت  و  آی اس آی  سوی  از  که 
افغانستان اعمال شده و عوامل  به  از جمله در رابطه  و 
حمالت،  این گونه  تا  است  گردیده  باعث  مختلف 
افغانستان  از خاک  پاکستانی  هرازگاهی توسط طالبان 

صورت گیرد.
نیروهای  آرایش  خصوص  در  که  گزارش هایی  در 
طالبان پاکستانی در شمال پاکستان به نشر رسیده، نشان 
داده شده است که  حمالت طیاره های بدون سرنشین 
پاکستان،  خاک  داخل  در  هدف هایی  به  امریکایی 
باعث گردیده است تا طالبان پاکستانی که در سه سال 
پاکستان  اردوی  و  دولت  با  خود  آتش بس  به  گذشته 
حمالت  آتش  از  ماندن  ایمن  برای  و  داده  خاتمه 
خط  این سوی  به  امریکایی،  سرنشین  بدون  طیاره های 
نیروهای  برضد  خود  حمالت  و  کرده  فرار  دیورند 

پاکستانی را از این سوی دیورند سازماندهی می کنند.
از  کاپی  دقیقا  پاکستانی،  طالبان  سوی  از  رفتار  این 
آن  به  کنون  تا  افغانستان  طالبان  که  است  رویه ای 
گرفتن  قرار  فشار  تحت  با  طالبان  کرده اند.  مبادرت 
و  افغانستان  میان  مرز  از  عبور  با  افغانستان،  خاک  در 
پیدا  خود  برای  امن  مکان های  توانسته اند،  پاکستان، 
نیروهای  مجدد  سازماندهی  با  طریق،  این  از  و  کرده 
اکنون  بپردازند.  افغانستان  در  جنگ  ادامه  به  خویش، 
گرفته  کار  به  پاکستانی  طالبان  سوی  از  شیوه  همین 

می شود.
البته تفاوت بسیار زیادی که در این دو موضوع وجود 
دارد، این است که دولت پاکستان با توانایی نسبت به 
جلوگیری از ورود طالبان افغانستان به خاک خود، از 
ورود طالبان افغانستان به خاک خود جلوگیری نکرده 
و مانع از ادامه فعالیت های ضد دولتی این گروه نشده 
است، اما دولت افغانستان به نسبت ناتوانی در کنترول 
پاکستانی  طالبان  ورود  مانع  نمی تواند  خود  مرزهای 
از  پاکستانی  طالبان  زیرا  گردد.  افغانستان  خاک  به 
حمایت طالبان افغانستان برخوردار بوده و به آسانی در 
قلمروهایی که طالبان افغانستان سلطه دارند، می توانند 
زندگی کنند و به سیاستگذاری خصمانه در برابر دولت 

اسالم آباد ادامه دهند.
حضور  از  مانع  پاکستان  اگر  که  است  روشن  بسیار 
این گروه  افغانستان در خاک خود می گردید،  طالبان 
نمی توانست قدرت خود را بعد از شکست در افغانستان 
کردن  ناامن  با  و  کند  بازیابی  میالدی   2001 سال  در 
افغانستان،  جنوب شرق  و  جنوب  قلمروهای  از  برخی 
پاکستانی عمل کند.  پناهگاه طالبان  به عنوان حامی و 
در واقع این سیاست کج دار و مریز دولت پاکستان و 
بخصوص سازمان استخباراتی این کشور بوده است که 
به ریشه گرفتن و قوی شدن ریشه های گروه های تندرو 

همسو با القاعده در منطقه کمک کرده است.

افغانستان  در  کنونی  جنگ  نشوند  برده  بین  از  پناهگاه ها 
افغان،  مقام های  گفته ی  به  زیرا  شد،  نخواهد  پیروز  نیز 
آموزش  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  یک سو  از  شورشیان 
گروه های  دیگر  سوی  از  می شوند،  تجهیز  و  می بینند 
شورشیان مکان های امنی را برای شان در آن مناطق دست 
نیروهای خارجی هم  این دلیل است که  به  پا می کنند  و 
نمی تواند هسته های اصلی تروریستان و شورشیانی را که 

در خاک پاکستان قرار دارند هدف قرار دهند. 
اما پس از کشته شدن اسامه بن الدن در پاکستان، فشارهای 
جهانی علیه پاکستان بیشتر شده و با وجود اصرار پاکستان 
مناطق  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  قطع حمالت  برای 
افزایش داده  براین مناطق  قبایلی، امریکا حمالت خودرا 

است. 
از سوی دیگر تحلیلگران می گویند نشانه هایی از گسترش 
مشاهده  به  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  امریکا  حمالت 
بود  رسیده  نشر  به  گزارش هایی  این  از  پیش  می رسد. 
قبایلی  مناطق  از  دارد حمالت خودرا  تصمیم  امریکا  که 

پاکستان در سایر مناطق این کشور نیز گسترش دهد. 
از  که  دارد  وجود  احتمال  این  می گوید  مژده  آقای 
بر  امریکایی  بی پیلوت  هواپیماهای  حمالت  یک طرف 
افزایش یابد و از طرف دیگر این حمالت  مناطق قبایلی 
بر مناطق دیگر پاکستان مانند بلوچستان نیز گسترش پیدا 

کند. 
طیاره  یک  که  شنیدیم  پیش  »چندی  می گوید:  مژده 
بی پیلوت امریکا در بلوچستان سرنگون شد و این بار اول 
از  مناطقی  در  اکتشافی  عملیات  به  طیاره ها  این  که  بود 
بلوچیستان پاکستان شروع کرده و این می تواند به این معنا 
باشد که امریکا در ذهن خود دارد که در ابعاد وسیع تری 

در پاکستان جنگ کند.«
در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می گویند امریکا در 
پاکستان  به درون  را  تروریزم  علیه  تا جنگ  است  تالش 
به  با منابع اصلی تروریزم در خاک آن کشور  بکشاند و 
مبارزه بپردازد، ولی نگرانی ها از وجود سالح های هسته ای 
پاکستان و مصوونیت این سالح ها، امریکا را در حمله به 

پاکستان در تنگنا قرار داده است. 
از سوی دیگر گسترش حمالت امریکا به پاکستان به نظر 
افغانستان  نفع  به  را  منطقه  در  موازنه  می تواند  تحلیلگران 
دلیل کشته شدن  به  پاکستان  از یک سو  زیرا  دهد،  تغییر 
نزد  اعتبار خودرا  به شدت  آن کشور  در خاک  بن الدن 
از سوی دیگر حضور جامعه ی  از دست داده و  جهانیان 
جامعه ی  نزد  را  کشور  این  موقف  افغانستان  در  جهانی 
قربانی  افغانستان  که  مساله  این  خصوص  به  جهانی 
تقویت  را  می شده  پاکستان صادر  از  که  بوده  تروریزمی 

خواهد کرد. 
دولت  تا  است  فرارسیده  آن  زمان  حاال  می رسد  نظر  به 
افغانستان با استفاده از جو موجود بهره برداری کافی کند 
و با تاکید بر قربانی بودن این کشور، زمینه های فشار بیشتر 

بر پاکستان را فراهم کند. 

پاکستان افغانستان را
متهم می کند!

رهبر شماره دوم القاعده در پاکستان کشته شد

زوال القاعده
فرا رسیده است

ACKU
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و  تجهیزات  از  عظیمی  حجم  ناتو،  نظامی  طراحان 
قرار  که  را  دالر  میلیارد   2.7 بر  بالغ  نظامی  تسلحیات 
افغانستان  حکومت  به  آینده  ماه  هشت  در  است 
توصیف  آهن«  از  عظیمی  »کوه  هم چون  شود،  داده 
می کنند. اما سوال این است که آیا این مقدار عظیمی 

افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  اداره ی  سرپرست 
می گوید به زودی یک محکمه ی ویژه  برای رسیدگی 

به اعمال تروریستی ایجاد می شود.
رحمت اهلل نبیل، سرپرست اداره ی امنیت ملی که برای 
توضیح چگونگی وضعیت امنیتی کشور به مجلس سنا 
فراخوانده شده بود، در گفتگو با خبرنگاران افزود که 
ریاست جمهوری و ستره محکمه نیز به پیشنهاد آنها در 
محکمه  این  زودی  به  و  موافقت کرده اند  مورد،  این 

ایجاد خواهد شد.
سرپرست امنیت ملی گفت، به دلیل نبود امنیت جانی 
به  برای قاضیان و کارمندان بخش قضایی، رسیدگی 
است  زمان گیر  تروریستی  اعمال  پرونده های  بسیاری 
به  دادن  سرعت  ویژه  محکمه ی  ایجاد  از  هدف  و 

پروسه  ی تحقیقاتی می باشد.
همین  ما  که  است  این  ما  »هدف  گفت:  نبیل  آقای 
پروسه ی تحقیقاتی را در بخش قضایی سرعت بدهیم، 
می گیرد.«  را  وقت  بسیار  قضایا  وقت ها،  بعضی  چون 
ایجاد  خاطر  همین  به  خاص  »محکمه ،  افزود:  نبیل 
می شود که پروسه ی تحقیق سرعت داده شود و اگر 
کسی بی گناه باشد، زودتر رها شود و اگر کسی مجرم 

باشد، هم جزایش تعیین شود.«
 وی تاکید کرد محکمه ای که قرار است ایجاد شود، 
همانند محکمه ی انقالبی دوره های گذشته نبوده بلکه 
ایجاد  عامه  امنیت  دیوان  محکمه ی  چارچوب  در 

خواهد شد.
به  نزدیک  پیش رییس جمهور دستور رهایی  هفته ی 
انجام  برای  طالبان  سوی  از  که  را  افغان  کودک   20

اعمال تروریستی استخدام شده بودند، صادر کرد.
حکومتی،  مقام های  از  جمعی  در  جمهور  رییس   
کودکان تروریست را فرزند خطاب کرد و به مقام های 
زمینه ی  و  ساخته  رها  را  آنها  تا  داد  دستور  حکومتی 

آموزش را برای آنها مانند فرزندان شان فراهم سازند.
کودکان یادشده، در چند ماه گذشته از سوی اداره ی 
تروریستی  اعمال  انجام  از  پیش  ملی  امنیت  عمومی 
قانونی  سن  که  آن جایی  از  اما  بودند،  شده  بازداشت 

اسلحه،  نوع  هزار   40 چرخبال،  و  هوایپما   44 است، 
به  نظامی  مخابرات  وسایل  سایر  و  رادیو  هزار  ده ها 
مقامات  از  یکی  گفته  به  شد.  خواهد  داده  افغانستان 
نظامی امریکایی »این حجم عظیمی از وسایل، وسایط 

و سالح می باشد.«
را  خود  گمشده ی  کمک ها  این  میان  در  افغان ها  اما 
و  جنگنده  جت های  جستجوی  در  آنها  می پالند؛ 
تانک ها هستند. یکی از آن افغان ها، جنرال عبدالرحیم 
وردک، وزیر دفاع افغانستان، است که باور دارد چنین 
سالح های مهم، طالبان را مرعوب کرده و پای ایران و 

پاکستان را در گلیم شان نگه خواهد داشت.
نقطه نظرات  از  به نظر می آید که در درون ارگ  اما 
سنگین  سالح های  به  ارتباط  در  افغانستان  دفاع  وزیر 
مقامات  گفته های  اساس  بر  می شود.  گرفته  فاصله 
و  کرزی  حامد  جمهور  رییس  افغان،  و  امریکایی 
دیگران می گویند آنها مایل نیستند که اردو و پولیس 
گردند  مسلح  سالح هایی  و  تجهیزات  با  افغانستان 
آن  مخارج  تامین  عهده  از  امریکا  از خروج  پس  که 
برآمده نتوانند. با توجه به وضعیت بد اقتصادی امریکا،  
تخمین های  بارها  و  بارها  کشور  این  نظامی  مقامات 
مالی خود را در قسمت کمک به قوای مسلح افغانستان 
پایین آورده اند. یعنی، تخمین  تا سال 2014 میالدی، 
اولیه که بالغ بر هشت میلیارد دالر می شد، اکنون به سه 

رها و شماری از آنها نیز برای ادامه تحصیل به بیرون 
از کشور فرستاده خواهند شد.

ملی  شورای  اعضای  از  برخی   نگرانی  موضوع  این 
اعمال  به  کودکان  احتمالی  تشویق   بر  مبنی  را 

تروریستی به همراه داشت.
با این حال، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی به 
نشان  بلکه  نه  رهایی  آنها  هدف  که  گفت  رسانه ها 
اعمال  در  کودکان  از  طالبان  سو استفاده ی  دادن 

تروریستی بوده است.
چگونگی  مورد  در  ملی  امنیت  اداره ی  سرپرست 
طالبان  تالش  هر چند  گفت  کشور  امنیتی  وضعیت 
ادامه  کشور  در  تروریستی  حمله های  انجام  برای 
گذشته  دوسال  به  نسبت  حمله ها  این  ولی  داشته 

کاهش داشته است.
انتقال مسوولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی به 
امریکا  با  استراتژیک  پیمان  امضای  افغان،  نیروهای 
شمرده  موضوعاتی  از  عنعنوی  جرگه  برگزاری  و 
عمومی  ریاست   سرپرست  گفته ی  به  که  می شود 

امنیت ملی، طالبان در تالش برهم زدن آنها هستند.
درعین حال، وی تاکید کرد که طالبان قصد دارند تا 
مناطقی را که مسوولیت تامین امنیت آنها از نیروهای 
بین المللی به نیروهای افغان سپرده شده است، ناامن 

سازند.
ماشین  جاها  اکثر  در  دشمن  »چون  گفت:  نبیل 
جنوب،  مناطق  در  داده اند  دست  از  را  جنگی شان 
غرب و شمال، آنها تالش دارند با تاکتیک حمالت 
متاسفانه  و  کند  ترس  و  رعب  ایجاد  که  انتحاری 
زیادترین فشار شان برمناطقی است که انتقال صورت 
افغانستان  ملی  حاکمیت  که  درآن جایی  گرفته، 

تمثیل می شود.«
بسیاری  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
رهایی  هستند،  معتقد  نظامی  و  سیاسی  آگاهان  از 
نه تنها  حکومت،  سوی  از  بازداشت شده  تروریستان 
بلکه  نبوده،  موثر  تروریستی  حمله های  کاهش  در 
حمله  های  به  تا  است  کرده  تشویق  را  تروریستان 

دهشت افگنی شان در افغانستان ادامه دهند.



از تجهیزات برای افغانستان کافی است؟
قوای  میالدی،  آینده  سال  مارچ  ماه  تا  امروز  همین  از 
نقلیه،  هزار وسیله  متحده 22  ایاالت  به رهبری  ایتالف 
از جمله 514 عراده نفربرهای زرهی با قدرت »حمله در 
حال حرکت« که در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته 

را برای مجازات تکمیل نکرده بودند، در محل تربیه ی 
کودکان نگهداری می شدند و به دستور رییس جمهور 

میلیارد دالر کاهش یافته است. 
از مشاوران حامد کرزی،  اشرف غنی احمد زی، یکی 
بیشتر  ما  ماه آینده،  اواخر گفت که »در هشت  این  در 
از 10 سال گذشته تجهیزات به دست خواهیم آورد..... 
جدیِد  بود،  نخواهند  مستعمل  تجهیزات  این بار  و 
جدید اند.« اشرف غنی در این مورد این را نگفت که آیا 
افغان که تقاضای تانک و  این تجهیزات برای مقامات 
طیاره را دارند، قانع کننده است یا خیر، اما این تجهیزات 

»پاسخی به بعضی مسایل و توقعات خواهد  بود.«
جلسه های  از  یکی  در  آشنا،  منابع  گفته های  اساس  بر 
اخیر شورای امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری که 
مقامات نظامی در مورد وضعیت اردوی ملی افغانستان 
توضیحات می دادند، آقای کرزی بیشتر در مورد مکاتب 
جدید و برنامه های آموزشی نظامی برای سربازان افغان 
از مقامات مذکور پرسید تا سالح ها و تجیهزات جدید 
نظامی. آقای کرزی در آنجا تاکید کرد که آنها به دنبال 
قوای نظامی مناسب و اقتصادی می باشند که نمایندگی 

از کل مردم افغانستان کند.
جت های  خرید  بی شک،  امریکایی،  نظامی  مقامات 
آنها،  گفته  به  کرده اند.  رد  را  افغانستان  برای  جنگنده 
کمک  جت   700 افغانستان  به  سابق،  شوروی  اتحاد 
افغانستان پرواز  کرد که هیچ کدام شان فعال در فضای 
نمی نماید. چون یا از بین رفته و یا از کار افتاده و کسی 
به گفته جنرال ویلیام  نمی تواند.  تعمیر کرده  را  نیز آن 
تربیه،  و  تعلیم  بخش  در  ناتو  نظامی  فرمانده  کالدول، 
کمک  افغانستان  به  متحده  ایاالت  اگر  که  جت هایی 
نماید، ساعت 7 هزار دالر در یک پرواز خرچ دارد که 
درافغانستان، کشوری که تا هنوز برای این گونه طیاره ها 
پیلوت و ظرفیت تخنیکی و تعمیراتی الزم را در اختیار 
ندارد، »خرید چنین جت های جنگنده توجیه و منطقی 

ندارد.« 
آقای وردک، وزیر دفاع، تا هنوز مردد است. او اذعان 
نفربر زرهی جدید قدرت واکنش  می دارد که وسایط 
هشدار  او  اما  می دهد.  افزایش  را  افغان  نیروهای  سریع 
می دهد که تنها یک اردوی قوی توان بازدارندگی در 
برابر همسایه های افغانستان را خواهد داشت. به گفته او، 
»اگر افغانستان ضعیف باشد، همیشه مداخالت ناخواسته 
دیگران را به سوی خود جلب می نماید. تاریخ شاید بار 

دیگر خود را در افغانستان تکرار نماید.«



کمک های نظامی دومیلیارد 
دالری امریکا به افغانستان 

در هشت ماه آینده

برای رسید گی 
به اعمال تروریستی 

محکمه ی ویژه ایجاد می شود
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 آژند ـ هرات

 فرزاد - بلخ

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1230    دو شنبه 7 سنبله 1390

هرات  بازار  های  بماند،  عید  به  که  روزی  چند  معموال 
و  جنب  و  می شوند  فوق العاد ه ای  هیجان  دچار  یک باره 

جوش عجیبی در جاده ها دیده می شود.
مورد  قربان  عید  از  بیشتر  فطر  سعید  عید  کلی  طور  به 
توجه قرار می گیرد و مردم تالش می کنند تا در روز  های 
سفره های  تهیه  و  عید  الزمه ی  آنچه  عید،  به  باقی مانده 

رنگین باشد را حتما مهیا کنند. 
عید  روز  های  در  مردم  معموال  گذشته ها  در  این که  با 
پذیرایی  کلچه  و  کیک  و  خشک  میوه ی  با  مهمانان  از 
که  تازه  میوه ی  اکثرا  اخیر  سال  های  در  ولی  میکردند، 
مردم  عیدی  سفره  های  زیب  است،  ارزان تر  و  فراوان تر 
در  عید  از  پیش  روزی  چند  خاطر  همین  به  می باشد. 
بیشتر  ازدحام عجیبی دیده می شود.  میوه فروشی  بازار  های 
میریزند.  بازار ها  داخل  به  عید  تهیه ضروریات  برای  مردم 
حتا ترافیک هرات نسبت به دیگر زمان ها با ازدحام بیشتر 
روبرو می شود، زیرا تقریبا اکثر مردم از بیرون از شهر نیز 
با هر وسیل های که در دست دارند برای خرید متاع عید 
فروش ها  شیرینی  و  میوه  تنها  تازگی ها  می آیند.  شهر  به 
که  ندارند  فوق العاده  رونق  عید  به  نزدیک  روز  های  در 

موترشویی ها هم با گرمی بازار روبرو شده اند. 
البته این گرمی بازار نه به خاطر شستن موتر بلکه به خاطر 

شستن قالین و قالینچه ی مردم می باشد. 
در  که  هستند  موترشویی ها   این  هرات  در  اواخر  این  در 
کنار شستشوی موتر، قالین هم می شویند و به همین خاطر 

بازار شان گرمی خاصی دارد. 
بزرگ  موترشویی  یک  هرات  شهر  در  که  نبی  محمد 
با  انداز های  به  روز ها  »این  می گوید:  می کند،  اداره  را 
قالینچه روبرو شد هایم که مجبور   و  قالین  تقاضای شستن 
هستیم گاهی به صاحبان موتر هایی که برای شستن مراجعه 

می کنند، جواب رد بدهیم.«
او میافزاید: »به دلیل فشار فوق العاده آب در موترشویی ها 
شود،  شسته  این جا  در  قالین های شان  دارند  دوست  مردم 

زیرا گرد و خاک آن به خوبی بیرون می رود.«
ولی بازار میوه فروشان حکایت دیگری دارد. امسال به دلیل 
فراوانی باران در فصل بهار هرچند کشت للمی ضربه دید، 

ولی برای باغ  های میوه پر برکت بود. 
هرات  بازار  های  میوه  هرگونه  از  تقریبا  حاضر  حال  در 
مملو است و حتا چند نوع میوه خارجی نیز در میان انواع 

میوه  های هرات جلوه نمایی می کند. 
میوه فروشی ها  این  به  میوه  خریده  برای  که  عارف  محمد 
برای خرید  بزرگی  تردید  دچار  که  می گوید  است  آمده 

مزار شریف  لباس فروشی شهر  و  شیرینی  میوه،  مغازه  های 
این روزها مملو از جمعیت خریداران است. 

جاده ها  در  نوجوان  و  جوان  و  کودک  زن،  مرد،  هزاران 
مصروف  و  سرگردان   شهر  بزرگ  مارکیت  های   و 

خریداری  های  عیدی استند.
دمای هوا به 43 درجه  می  رسد، ولی باشندگان مزار شریف 
بی هیچ احساس خستگی در آخرین روز های  ماه مبارک 

رمضان به پیشواز عید  می روند. 
وقت  صبح  عید  روز  اولین  در  مردم  تمام  بلخ  والیت  در 
غذا   کمی   نماز  اولین  از  بعد  و  می  خیزند  بر  خواب  از 
است.  رمضان  ماه  ختم  نشان دهنده  لحظه  این  می خورند. 
می  پوشند،  را   لباس  های  شان  خوب ترین  پسران  و  مردان 
به  یک جا در مسجد برای ادای نماز عید جمع  می شوند. 
گونه یک عنعنه، بعد از نماز مردم یک دیگر را در آغوش  
می  گیرند و عید را تبریک  می گویند و سپس به خانه رفته 

همراه با خانواده ی خود عید مبارکی  می نمایند. 
با  را  اوقات شان  بلخ  در  مردم  عید  روز های   جریان  در 
می نمایند  سپری   مهمانی ها  در  دوستان شان  و  خانواده ها 
غذا های   و  کلچه  و  کیک  مهمانان  از  پذیرایی  بخاطر  و 

مخصوص تهیه  می  شود. 
دیدن  به  نخست  قدم  در  جوانان  رسم،  یک  گونه  به 

بزرگان شان  می  روند و به آنها احترام  می گذارند. 
مخصوص  وقت  یک  همچنان  عید  جشن  اطفال،  برای 
است. آنها بر عالوه »عیدگشتک«، در پارک ها و سرک ها 
مصروف  کاغذپران بازی، تخم جنگی، والیبال و سایر بازی 

دیگر  می  شوند.
اما یکی از دغدغه  هایی که مردم فقیر و ناتوان این شهر را 
مشغول داشته، عدم توجه مسوولین باالی نرخ و نوا و رسم 

و عنعنات ناپسند رایج در این والیت است.
مواد الزمه ی  توان خرید  حتا  که  مردم  از  تعدادی  هستند 
خانه را ندارند و یا هم بعد از دانستن نرخ بلند مواد غذایي و 

نوع میوه شده است. 
هرات  »میوه های  می دهد:  ادامه  او 
بسیار خوش مزه ولی مقداری به هم 
میوه های  ولی  داغ زده اند،  و  ریخته 
به  را  همه  ظاهری  نگاه  از  خارجی 
طرف خود جذب می کند، اما اصال 
مز های ندارد و در کنار آن هیچ نوع 

کیفیتی هم ندارد.«
این  نیز  دیگر  از خریداران  تن  چند 
می گویند  و  می کنند  تایید  را  مساله 
کارخانه های  افغانستان  در  اگر 
استاندارد  شکل  به  میوه  پروسس 
ساخته شود، کمتر بازار میو های در 

جهان با آن رقابت کرده می تواند. 
میوه ی  این که  وجود  با  حال  این  با 

هرات قابلیت صادر شدن به بازار  های خارجی را دارد، ولی 
به دلیل نبود میکانیزم پروسس  میوه بیشتر آنها یا خراب و یا 

هم برای نگهداشتن خشک می شوند. 
حتا گدایان نیز در این روز ها بازار گرمتری دارند و به گفته ی 
مردم »کار شان چوک است«، زیرا مردمی که در حال خرید 
میوه و شیرینی برای خانه یا هم مصروف خرید لباس برای 
فرزندان شان اند، کمتر میتوانند از مقابل کودک گدایی که 
با چهره حق به جانب به طرف شان نگاه می کند و دستش را 
به  ندهند؛  او  به  چیزی  و  بگذرند  می کند،  بی تفاوت  دراز 
همین خاطر هم گدایان را معموال در اطراف میوه فروشی ها 
و شیرینی فروشی ها یا نزدیک دکان های تکه و لباس فروشی 
بیشتر میتوان دید که با سر وضع آشفته از خریداران تقاضای 
پولی تحت عناوین مختلف از سرسایه روزه گرفته تا ذکات 
و خیرات و صدقه و حتا کفاره نگرفتن روزه و غیره می کنند. 
با این حال در این گرماگرم بازار، چهره ی بعضی از بازاریان 

زیاد هم بشاش نیست. 
عد ه ای از بازاریان می گویند بازار ها مانند سابق رونق ندارد. 

سایر لوازم، دوباره دست خالي به خانه هاي شان بر مي گردند. 
و   دارند  شکایت  نرخ ها  بودن  وبلند  بي کاري  فقر،  از  آنان 
می  گویند زمانی که پولی براي خرید چنین مواد مورد نیاز 
را ندارند و روزها را هم در بي کاري به سر مي برند، چگونه 

مي توانند عید را تجلیل نمایند. 
کارمند  و  شریف  مزار  شهر  باشندگان  از  یکی  فضل الدین 
اسبق بخش تنظیف شهرداری بلخ  می  گوید بعد از آن که 
به  می تواند  ن  دیگر  آمده  پیش  برایش  کمردردی  تکلیف 
شهرداری برود و به کار های  شاقه پاک کاری جمع آوری و 

پا ک سازی کثافات بپردازد.
اظهار   می  کند  سپری   بی کاری  در  را  روز ها  این  که  وی 
می  دارد که پسر چهارده ساله ی وی که در داخل شهر مشغول 

دست فروشی است تمام مصارف خانه را به دوش دارد.
فضل الدین در حالی که چشمانش آب زده بود، گفت: »عید 

میوه خشک  بسازند.  نو  لباس  دیگر کمتر مردم می خواهند 
از  را  سفره های شان  بخرند.  پسته  و  بادام  نظیر  یک  درجه 
مسایل  این  و  بسازند  رنگین  مختلف  کیک  های  و  کلچه ها 
و  فطر  عید  نظیر  اعیادی  منتظر  همیشه  که  را  آنان  وضعیت 

قربان و نوروز هستند، خراب کرده است. 
قبل  سال  های  به  نسبت  که  می گوید  نو  شهر  بزاز  احمداهلل، 

اصال بازار خوبی ندارد. 
عید  به  وقتی  پیش  در همین چند سال  ادامه می دهد که  او 
برسد  مشتریانش  همه  به  نمی توانست  او  می شدند  نزدیک 
در  برای دستیاری  را  تا  دو  فرزندانش یکی  از  بود  ناچار  و 
روز  های عید به مغازه بیاورد، ولی امروز خودش هم مشغول 
مگس پراندن است و در هر نیم ساعتی یکی درب دکانش 

را نمیزند و اگر هم بزند زیاد مطمین نیست که خرید کند. 
حد  از  بیش  ازدیاد  بی بازاری،  دیگر  دلیل  که  می افزاید  او 
دکان  های بزازی در شهر است. به گفته احمداهلل در گذشته 
اگر نفوس مردم در بین پنج صد دکان بزازی تقسیم میشد، 
که  می شود  تقسیم  بزازی  دکان  هزار  از  بیش  بین  در  حاال 

روز های   به  نسبت  ما  برای 
ندارد  تفاوتی  کدام  دیگر 
من  برای  خوشی  به جای  و 
مجبور  زیرا  می آورد،  غم  
دختر  گریه  های   که  استم 
به خاطر  که  را  خود  ساله   7
لباس عیدی اشک  می  ریزد، 

تحمل کنم.«
 او از این که دیگر چار های  
  120 یا  و   100 با  و  ندارد 
پسرش  روزانه  عاید  افغانی 
مصارف  هم  می تواند  ن 
روزگار خانه و هم مصارف 

گزاف عید را پیش ببرد، خیلی احساس پریشانی  می  کند. 
ریاست شهرداری در این اواخر نرخ نام های  را ترتیب و به 
دکانداران و تجار توزیع کرده است. اما با آنهم بر عالوه ای  
افزایش  بلکه  نیامده است،  تغییرات در نرخ مواد غذای  که 

چشمگیری یافته است.
رییس کنترول نرخ های   شهرداری از پیگیری همه روزه این 
نرخ نامه خبرداده  می  گوید که هرگاه کسی خالف نرخ نامه 

عمل کند، جریمه  می  شود.
اما عد های  از باشندگان مزار شریف  می  گویند که قیمت ها 

در نزدیکی عید و رمضان افزایش یافته است.
افغانی  فضل الدین  می  گوید: »یک کیلو کلچه که قبال 80 
بود امروز به 130 افغانی رسیده که بیشتر از عاید یک روزه 

پسرش  می  شود.«
یکي از رسم و عنعنه کمرشکن دیگر در والیت بلخ بردن 

این مساله باعث می شود مشتری کمتری به او مراجعه نماید. 
درحالی که احمداهلل بزاز از وضعیت بازار راضی نیست، ولی 
یکی از خیاطان شهر نو از وضعیت بازار کامال راضی است 

و آن را حتا از سال های گذشته بهتر میداند. 
خلیل احمد می گوید که آنان از دهم ماه رمضان تا آخرین 
تا  عید  دوم  و  اول  روز  در  گاهی  حتا  و  رمضان  ماه  روز 
نصفه شب مشغول دوخت لباس اند و در این حال از بیستم 
برای دوختن  لباس  ازدیاد مشتری دیگر  به دلیل  ماه رمضان 

نمی پذیرند. 
وضعیت  از  خیاطان  چرا  این که  جواب  در  احمد  خلیل 
با خنده می گوید: »حاال  نیستند  بزازان  بازار راضی اند، ولی 
هرکس که از خانه قهر می کند، میرود ویک دکان بزازی 
باز می کند و در نتیجه، عرضه بیش از حد تقاضا شده است.«

دکان های  بیشتر  افزونی  که  میدارد  ابراز  جدیت  با  او 
به  خیاط  ولی  کرده،  ضعیف  را  بزازان  بازار  تکه فروشی 

سادگی زیاد نمی شود. 
در  کرد،  رجوع  خیاط  یک  به  نفر  یک  که  زمانی  زیرا 
صورت رضایت تا آخر عمر لباسش را به همان خیاط می برد 
همین  به  ندارد؛  وجود  اعتماد  تازه کار  خیاطان  به  زیاد  و 
خاطر هرکس نمی تواند خیاط شود، ولی هرکس می تواند 

بزاز گردد. 
به هرحال و با وجود نارضایتی و رضایت شهروندان، چیزی 
است.  عید  از  استقبال  برای  التهاب  و  نکرده شور  تغییر  که 
حتا آنانی که لباس تازه برای عید یا میوه برای چیدن سفره 
عیدی ندارند هم با همان خرسندی منتظر عید اند که عد های 
با خرید پیراهن های یخن دوخته دستی با قیمت ده تا پانزده 
هزار افغانی و سفره عیدی که بیشتر صحن خانه را گرفته و 
مهمان نمی داند در کجای سفره بنشیند و از چه میو ه ای اول 

نوش جان کند.  


لباس عید یا »عیدانه« برای نامزدان جوان است.
 در نزدیک عید ابتدا خانواده ی پسر لباس عیدی به خانه دختر  
می برند و بعد خانواده دختر عیدانه برای پسر  می آورند که 
این امر نیز باعث شده است تا دختر و پسر های  جوانی که 
نامزداند، به خاطر این گونه مصارف کمرشکن برای چندین 

سال نامزد باقی بمانند.
است  سال  چهار  از  بیش  که  شهر  این  باشنده  فواد  احمد 
نامزد شده، اما تا هنوز عروسی نکرده است،   می  گوید: »در 
لباس  عروس،  برای  عید  از  پیش  که  است  رسم  ما  والیت 
لوازم آرایش، بوت و کیک و کلچه  می برند و در ضمن 
»عروس خیل« نیز برای داماد یک دست لباس با تمام لوازم 
و غجور   قلمه  محلی چون سمبوسه،  غذا  های   با  همراه  آن 

می برند.«
عید  و روز های   مراسم  هر  فرا رسیدن  »در  وی  می افزاید: 
و نوروز مجبور هستم که 10 هزار و یا پانزده هزار مصرف 
من  عروسی  زمان  افتادن  عقب  باعث  خود  این  و  نمایم 
عروسی  مصرف  به خاطر  که  را  پولی  زیرا  است،  گردیده 
به مراسم دیگر مثل عیدی و نوروزی  خود جمع  می  کنم، 

مصرف  می  شود.«
نگاه  از  را  بی جا  این گونه مصارف  از عالمان دینی  شماری 
دین اسالم درست ن می  دانند و اسراف را حرام  می  شمارند.

مي گوید:  بلخ  والیت  علمای  از  یکي  عبداالسالم  مولوی 
و  شادي  به  نو  لباس هاي  پوشیدن  با  نمي توان  را  »عید 
خوشحالي تجلیل کرد، بلکه زماني مي توانیم عید را تجلیل 

کنیم که از عذاب آخرت ایمن شویم.«
در  را  کشور  در  فطر  عید  از  تجلیل  عبداالسالم  آقاي 
روز  این  »در  مي افزاید:  و  مي خواند  خرافاتی  حاضر  حال 
روز  این  از  تجلیل  بهانه  به  و  نیستند  فقرا  غم  به  ثروتمندان 

بي جا اسراف مي کنند.«
اجتماعی  امور  کارشناس  جاهد  استاد  حال  می ن  ه  در 
زیاد  نهاد های   که  »باوجودی  می  گوید:  بلخ   والیت  در 
جامعه مدنی در این والیت فعال هستند و در این راستا کار  
می نمایند، ولی هنوز هم این فرهنگ خالف )مصرف گزاف 
به نام عیدانه یا عیدی( در این والیت در اوج خود باقی مانده 

و کاهش در آن نیامده است.«
بین  از  به خاطر  را  وی نقش رسانه  های  دولتی و خصوصی 
بردن این نوع خرافات اساسی دانسته  می  گوید که متاسفانه 

در این ز می نه کار چشمگیری صورت نگرفته است. 

بازار های گرم عید در هرات

ACKUتفاوت در عید فقیران و ثروتمندان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

سال پنجم   شماره مسلسل 1230    دو شنبه 7 سنبله1390   متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

افغانستان  قوانین  در  نیز  متهم  سکوت  حق  رعایت 
اقرار اکراهی  به رسمیت شناخته شده و شکنجه و 
ممنوع شمرده شده است. در ارتباط به حق سکوت 
مظنون و متهم، در بند 6 ماده پنجم قانون اجراات 
جزایی موقت آمده است: »مظنون و متهم حق دارد 
امتناع  بیان  اظهار هرگونه  از  نموده  اختیار  سکوت 
ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقامات قضایی تحت 

بازپرسی قرار گیرد.« 
قانون  و   )29 ماده   ( اساسی  قانون  در  نیز  شکنجه 
 )5 ماده   4 )بند  افغانستان  موقت  جزایی  اجراات 
ممنوع اعالم  شده است. بنابراین می توان گفت که 
نقض حق سکوت و اجبار متهم بر بازگویی مطالب 
اتهام  بر  دلیل  عنوان  به  مطالب  آن  از  استفاده  و 
مظنون، از مصادیق و موارد تحصیل دلیل به صورت 

غیرقانونی محسوب می شود.

جزایی  اجراات  قانون   7 ماده  اساس  برهمین 
می دارد:  اعالم  صراحت  به  افغانستان  موقت 
دالیل و شواهدی که بدون رعایت احکام قانون، 
جمع آوری شده باشد، فاقد اعتبار بوده و محکمه 
این  حکم  نماید.  حکم  آن  به  مستند  نمی تواند 
از  ماده مطلق بوده و هیچ قید و شرطی ندارد و 
جمله »قواعد آمره« حقوقی محسوب می گردد و 
رعایت  آن را  مکلف اند  شرایطی  هر  در  محاکم 
کنند و با  وصول دالیل اتهام از طرف سارنوال، 
جمع آوری  دالیل  که  کند  احراز  باید  نخست 
شده توسط سارنوال  به روش قانونی بدست آمده 
به  برگزاری جلسه محاکمه   است یاخیر؟ سپس 

اقدام ویا به آن دالیل استناد کنند.
در نتیجه، هرگاه قاضی احراز کند که در هریک 
متهم  جرم،  تعقیب  و  تحقیق  کشف،  مراحل  از 

ارتکاب جرم کرده  به  اقرار  اکراه  یا  اجبار  از روی 
به  اقراری  چنین  فوق،  قانون   7 ماده  طبق  بر  است، 
بود  نخواهد  معتبر  شده،  اخذ  غیرقانونی  صورت 
 16 ماده  خصوص  این  در  نمی باشد.  استناد  وقابل 
نیزمقرر  قضات   برای  قضایی  سلوک  طرز  مقرره 
می دارد: »هرگاه قاضی در جریان رسیدگی موضوع 
متوجه نقض حقوق اساسی متهم در پروسه کشف و 
تحقیق جرم گردد. او مکلف است بعد از ختم قضیه 
فیصله خود را مبنی بر چگونگی نقض حقوق متهم 
صادر و آنرا به مراجع مربوطه جهت اجراات بعدی 
کمیسیون  یافته های  سازد.«  راجع  احتمالی  پیگرد  و 
درجریان  اصل  این  متاسفانه   که  می دهد  نشان 

محاکمه به درستی ودقت رعایت نمی گردد.
 براساس گزارش های ناظران کمیسیون و اظهارات 
تعدادی زیادی از وکالی مدافع و مساعدین حقوقی، 
قضات محترم در هنگام محاکمه و صدور رای اکثرا 
به آنچه از جانب مراجع کشف و تحقیق در دوسیه 
وجود دارد اکتفا نموده و نسبت به احراز قانونی بودن 
روش های تحصیل آن دالیل، دقت و توجه الزم را 
به خرج نمی دهند و به نحوه اعترافات به دست آمده 
و دالیل و یا اعتراضات متهم و یا وکیل مدافع آن  
نمی دهند.  اهمیت  قدر کافی  به  در حضور محکمه 
درحالی که  مطابق حکم ماده 16 مقرره طرز سلوک 
ویگر  جزایی  اجراآت  قانون  هفتم  ماده  و  قضایی 
به صورت  که  اعتراف های  تنها  نه  مربوطه،  قوانین 
مستند  می شود،  گرفته  متهم  نزد  از  غیرقانونی 
بلکه مراجع کشف و  نمی تواند،  قرار گرفته  حکم  
برخورد های  مقابل  باشند در  متوجه  باید  نیز  تحقیق 
غیرقانونی شان با متهمین نزد مراجع عدلی و قضایی 

مسوول می باشند.
ادامه دارد



از  بعد  جهان  سراسر  در  انسان  قاچاق  امروزه 
از  سوم  ردیف  در  مخدر،  مواد  و  قاچاق سالح 
و  داشته  قرار  قاچاقچیان  براي  سودآوری  نظر 
کودکان  و  زنان  مانند  آسیب پذیر  افراد  عمدتا 

قربانی این پدیده ی شوم بوده اند.
شیوه هاي  شرایط،  درنظرداشت  با  قاچاقچیان 
جدید قاچاق را به کار برده و از راه های مختلف 
جهت  دیگر  محل  به  محل  یک  از  را  کودکان 
و  جنسي  سواستفاده ی  بدن،  اعضای  فروش 

کارهاي شاقه، انتقال مي دهند.
ناحیه  این  از  در والیت کندز که مدت ها مردم 
مکاتب  به  آرامي  به  کودکان شان  و  بوده  آرام 
و مساجد رفت و آمد مي کردند، در این روزها 
ساله   8 تاج محمد  به نام هاي  کودکان  از  تن  دو 
خیراهلل  حاجي  فرزندان  ساله   4 حاجي محمد  و 

مسکونه ی شهر کندز، اختطاف گردیدند. 
کودکان یادشده توسط قاچاقچیان بعد از آن که 

مسموم شده بودند، دست و پاهاي شان توسط یک 
نوار تکه ای بسته شده و داخل یک کارتن تلویزیون 
21 انچ جابجا گردیده و از راه خان آباد توسط موتر 
می شود.  داده  انتقال  تخار  والیت  به  تونس  نوع 
این که  از  بعد  قاچاقچیان  مسیر  این  در  خوشبختانه 
وارخطایي  با  می شوند،  روبرو  آیساف  نیروهاي  با 
کارتن را به روي یک سرک فرعي انداخته و فرار 
مي نمایند. این کارتن که کودکان اختطاف شده در 
داخل آن بودند در نهایت بعد از مدتی کوتاهی به 
دست یک فرد دهقان افتاده و کودکان نجات پیدا 
شنیدن  و  کارتن  دیدن  با  متذکره  دهقان  می کنند. 
می رسد،  به گوش  آن  داخل  از  که  سروصدایی 
کارتن را باز نموده و متوجه وجود دو کودک در 
داخل آن که به شکل بسیار بدی جابجا شده بودند، 
گردیده و آنان را درحالی که به سختی می گریستند 
حوزه  مسووالن  و  کشیده  بیرون  کارتن  داخل  از 
دوم امنیتي پولیس شهر را در جریان قرار می دهد. 
انتقال داده شده و تحت  کودکان فورا به شفاخانه 
تداوی قرار می گیرند که بعد از سپري نمودن یک 
این  صحت،  از  اطمینان  و  شفاخانه  در  شبانه روز 
شده  داده  تسلیم  والدین شان  به  دوباره  کودکان 
اکنون  هم  کودک  دو  این  صحی  وضعیت  است. 
است.  خوب  موظف  داکتران  گفته هاي  به  نظر 
جنایي  آمریت  در  ومدارک  دالیل  با  قضیه  این 
والدین  همچنان  و  ثبت  کندز  شهر  امنیه  قومنداني 
کودکان نیز طي عریضه خواستار مجازات عامالن 

آن گردیده اند. با آنکه که از وقوع آن بیشتر از 20 روز 
مي گذرد هیچ یکی از عامالن قضیه دستگیر نگردیده اند. 
قرار گفته هاي این کودکان، قاچاقچیان همسایه هاي شان 
بوده و با وجودي که از طرف آنها شناسایي گردیده اند، 
تا هنوز بنابر دالیل نامعلوم این افراد به پنجه قانون سپرده 

نشده اند.
خوبي  ذکاوت  و  هوش  از  که  ساله   8 تاج محمد 
برخوردار است، مي گوید: »مرا با دادن بسکیت به خانه 
بردند و بعدا چیزي را به بیني ام مالیدند و دیگر بي هوش 

شدم وقتی بیدار شدم که در شفاخانه هستم.« 
پدر این کودکان نیز درحالي که زار زار گریه مي گرد از 
مسووالن امنیتي مي خواهد که عامالن قضیه را دستگیر 

و عدالت را باالي آنها تطبیق نماید.  
مسوول بخش حمایت از حقوق کودکان دفتر ساحوي 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کندز، با تایید 
وقوع این قضیه از مسووالن امنیتي خواست تا موضوع 
را جدي گرفته و عامالن آن را دستگیر و به پنجه قانون 

بسپارند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  است  حالی  در  این 
و  کودکان  قاچاق  از  را  خویش  نگراني  افغانستان 
برخورد  وخواستار  داشته  اعالم  بار  بار  کشور  در  زنان 
انتشار  با  این کمیسیون  است.  عوامل آن شده  با  جدي 
گزارشي در مورد قاچاق کودکان و زنان در افغانستان 
گفته است: افراد قدرتمند در قاچاق آنها دست دارند. 
از کودکان  این گزارش آمده است که 54 درصد  در 
 22 و  بوده  محروم  ومادر  پدر  حمایت  از  قاچاق شده 
و  دوره گرد  فروشندگان  گداها،  قربانیان  از  درصد 

جمع کنندگان زباله ها بوده اند. 


گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

نجات دو كودک 
اختطاف شده در والیت كندز



معرفی سيستم های 
عدالت »عدالت رسمي 
و عدالت غيررسمی« 

در افغانستان
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سیستم عدالت رسمی در افغانستان قسمت بیست و نهم 
از عدالتی است که در  یا عدالت دولتي عبارت  عدالت رسمي 
چوکات محاکم و نظام قضایي و براساس رویه هاي قبول شده ی 
کشور  نافذه  قوانین  در  پیش بیني شده  میکانیزم هاي  و  قضایي 
از مکانیزم قضایي  به تعبیر دیگر منظور  تامین و اجرا مي گردد. 
و عدلي رسمي یک سلسله تدابیری است که با تشریفات خاص 
محاکم(  و  سارنوالی  )پولیس،  دولتی  رسمی  نهادهای  طریق  از 
اتخاذ گردیده و دعواهای مردم را به صورت رسمی و در قلمرو 

ارگان های عدلی و قضایی کشور حل و فصل می نماید.
نهادهای  و  دولت  قوانین  برگیرنده  در  رسمی  عدالت  سیستم 
قانونی و عدلی آن می باشد. مانند پولیس، سارنوالی، محکمه و 

زندان ها.
و  کنترول  تحت  که  عدلی  سازوکار  و  هرمیکانیزم  واقع  در 
مشمول  باشد،  بوده  دولت  غیرمستقیم  یا  مستقیم  مدیریت 
اصطالح  همچنین  می باشد.  دولتی  یا  رسمی  عدالت  اصطالح 
مذکور شامل مکانیزم قضایی نیمه رسمی که دولت به نحوی در 
آن دخیل هست، می گردد مثال قانون عرفی یک سازوکار عدلی 
نیمه رسمی که در برخی جوامع توسط دولت به رسمیت شناخته 
شده و با مقرره، دستورالعمل یا اصول نامه های دیگر که به واسطه 

دولت تنظیم شده است، اعمال می گردد.
زمان جستجو  از  می توان  را  رسمی  عدالت  آمدن  به وجود  مبدا 
شده  شهرنشینی  و  اجتماعی  زندگی  مرحله  وارد  بشر  که  کرد 
و  دولت  نظام  تدریج  به  و  کرده  پیدا  اهمیت  عامه  نظم  حفظ 
شهروندان  امنیت  و  می یابد،  توسعه  و  ایجاد  دولتی  نهادهای 

مستقیما به عهده دولت تعلق می گیرد.
و  کار  تقسیم  قوا،  تفکیک  اصل  دولت  نظام  تشکل  با  همزمان 
قوه ی  می گردد.  مطرح  دیگر  نهادهای  به  صالحیت  تفویض 
تمام  به  رسیدگی  صالحیت  که  مستقل  ارگان  منحیث  قضاییه 
دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی مطرح می گردد 

را به عهده دارد.
نقش سیستم عدالت رسمی در حل منازعات مردم:

امنیت،  قانونیت،  دموکراسی،  اصل  بر  متکی  جامعه  یک  ایجاد 
موثر  نظام  یک  به  مربوط  افغانستان  در  انکشاف  و  ترقی  ثبات، 
و  عدلی  سیستم  یک  موجودیت  است  قضایی  و  عدلی  قوی  و 
بشری،  تامین حقوق  برای  و حیاتی  مهم  بسیار  امر  قضایی یک 
مدنی و اجتماعی شهروندان افغان به شمار می رود. تامین عدالت 
قضایی  و  عدلی  موثر  سیستم  موجودیت یک  از طریق  تنها  که 

ممکن است، مهمترین وسیله برای تامین صلح دوامدار است.
که  است  این  قضایی  و  عدلی  سیستم  از  مردم  اساسی  انتظار 
رفتارهای غیرقانونی را اصالح کند و برای افرادی که در نتیجه 
قبول  مورد  معیارهای  از  استفاده  با  متضرر شده اند،  رفتارها  این 
و  کند  فراهم  را  خساره  جبران  فرصت  عادالنه  محاکمه  برای 
را  مجرم  است  کرده  پیش بینی  مورد  در  قانون  آنچه  براساس 

مجازات کند. 
افغانستان کشوری است که تابع قوانین مدون بوده و همه ی دساتیر 
قانونی آن نوشته شده است، درحالی که فیصله ها و تصامیمی که 
هیچ وجه  به  می شوند  تطبیق  محلی  شوراهای  و  توسط جرگه ها 
نتیجه مسوولیت پذیری و جواب دهی را  نبوده در  تابع این اصل 

در رابطه به تامین عدالت زیر سوال می برد.
ادامه دارد



عبدالحی سجانی
قسمت اول

 بخش مطبوعاتی دفتر ساحوی کمیسیون مستقل
 حقوق بشر افغانستان در والیت کندز

ACKU



آخرین روزهای قذافی

8 سال پنجم    شماره مسلسل 1230    دو شنبه 7 سنبله 1390

 یوریکو کویکی – وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی سابق جاپان 
و رییس اجرایی شورای حزب لیبرال دموکرات جاپان 

 برگردان:  ضیا افضلی

قذافی آماده مذاکره
برای انتقال قدرت شد

کميته ويژه
سازمان ملل

خواستار حمايت فوری 
از معترضان
سوری شد

توفان در فيليپين، هشت نفر را کشت

به  لیبیا  کشمکش های  باالخره  بن غازی- 
پایان نزدیک شد. بخش بزرگی از پایتخت 
این کشور اکنون به دست نیروهای شورشی 
نظامیان  با  همراه  شورشیان  این  دارد؛  قرار 
می شوند.  شهر  آن  وارد  هرسو  از  یاغی 
وفادار  نظامی  نیروهای  ناتوانی  و  ضعف 
به قذافی ـ به ویژه در هفته ی اخیر ـ ناشی 
که  است  سیاسی ای  درهم برهمی های  از 
اخیرا در رژیم قذافی  شدت گرفته است. 
به  قذافی  به  نزدیک  مقامات  و  موافقان 
چنان که  می پردازند،  مقام های شان  ترک 
المبروک  »نصیر  مورد،  تازه ترین  در 
قذافی  رژیم  داخله ی  وزیر  معاون  عبداهلل« 
به  خانواده اش  اعضای  از  تن  نه  همراه  به 
پس  روز  چند  فقط  و  کرد  پرواز  »قاهره« 
نیز  ابوکرا«  لیبیا »عمران  از آن رییس نفت 
از  ترک گفت. حال شماری  را  کشورش 
به شمول »سیف االسالم« که  قذافی  پسران 
برده  نام  وی  از  قذافی  جانشین  عنوان  به 
درآمده اند.  شورشیان  اسارت  در  می شد، 
اکنون  که  می نماید  طوری  لیبیا  وضعیت 
معمر قذافی همانند »صدام حسین« خودش 

را مخفی کرده است. 
چگونه  قذافی  از  پس  لیبیا  اکنون  خوب 
خواهد بود؟ »کولین پاول« وزیر خارجه ی 
از  قبل  باری  امریکا،  متحده  ایاالت  سابق 
آغاز جنگ عراق، هشداری به جورج بوش 
داده بود: »اگر آنچه را گشودی، تصاحبش 
این هشدار  به  بوش  خواهی کرد.« هرچند 
نمود  برخورد  بی اعتنایی  با  پاول«  »کولین 
شاهد  جهانیان  که  بود  نگذشته  اندکی  و 
صدام  حکومت  از  پس  که  بودند  دهشتی 
گردید  ثابت  موضوع  این  و  آمد  پدید 
و  بازسازی  برای  قبلی  برنامه ریزی  که 
دولت  سقوط  از  پس  دولتی،  سیستم  بنای 
کشور  عوض  در  نداشت.  وجود  صدام 
عراق متحمل جنگ سهمگینی گردید که 
یکدیگر  علیه  وحشتناکی  طرز  به  همگان 
به  کشته  هزاران  جنگ ها  این  و  ایستادند 

جای گذاشت.           
سال  فبروری  ماه  در  انتقالی  ملی  شورای 
در  شورشیان  ایتالف  واسطه  به  روان 
»بن غازی« اساس گذاشته شد. این ساختار 
که  عبدالجلیل«  »مصطفی  رهبری  تحت 
رژیم  عدلیه  وزیر  به حیث  خود  پست  از 
قذافی در اعتراض به سرکوب خشونت بار 
 26 در  لیبیا،  مردم  صلح آمیز  تظاهرات 
فبروری استعفا نمود، شکل گرفت. آیا این 
کنترول  و  گرفتن  اختیار  در  توانایی  شورا 
رژیم  فروپاشی  از  پس  را  امنیتی  وضع 
قذافی خواهد داشت؟ آیا قدرت الزم برای 
داشت؟  خواهد  را  لیبیا  عوام  امنیت  تامین 
به  مشابه  حاالت  از  جلوگیری  به  قادر  آیا 
حاالت به وجود آمده در عراق که باعث از 
هم پاشیدن مردم آن کشور گردید، خواهد 

بود؟ 
جاپان  دوستی  نهاد  رییس  عنوان  به  من 
مسایل  با  رابطه  در  تا  – لیبیا، مصمم شدم 
پنجم  شامگاه  بدانم.  بیشتر  لیبیا  در  جاری 
در  »عبدالجلیل«  دیدار  به  من  اگست، 
شهرک »البیده« که حدود دوصد کیلومتر 
نیمه ی  رفتم.   دارد،  فاصله  غازی«  »بن  از 
شورای  رییس  خانه ی  به  که  بود  شب 
این  و  بود  ماه رمضان  انتقالی رسیدم.  ملی 
ماهی است که مسلمانان در جریان روز به 

عبدالجلیل«   « می باشند.  مشغول  روزه داری 
مرا دعوت  و  تن داشت  به  لیبیا  لباس سنتی 
و  نمود  سرخی  کرسی  بروی  نشستن  به 
چوبی  چهارپایه ی  بروی  خود  درحالی که 
نشست. سلوک و رفتار فروتنانه ی وی کامال 
قذافی  داشت.  قرار  قذافی  با  مغایرت  در 
پذیرایی  مهمانانش   از  که  هنگامی  همیشه 

می نمود، بروی کوچ گرانبهایی لم می داد. 
به صورت  دارد،  سال   59 که   »عبدالجلیل« 
مقدماتی گام هایی برداشته است تا در برقرار 
حتا  بکند.  تالشی  قانون،  حاکمیت  ساختن 
رژیم  حاکمیت  تحت  خدمت  دوران  در 
بر  را  تصامیمم  »من  بود:  گفته  وی  قذافی 
اتمام  از  پس  وی  می گیرم.«  قانون  اساس 
دوره تحصیل در رشته های شریعت و حقوق 
مدنی در دانشگاه لیبیا، سال هایی را به عنوان 
به  وی  که  چندسالی  پس  کرد.  کار  قاضی 

»البیده«  حیث دادستان در 
سال  در  می کرد،  خدمت 
قذافی  سوی  از   2007
عدلیه  وزیر  عنوان  به 

برگزیده شد. 
به  اشاره  با  برخی ها 
در  »عبدالجلیل«  تعلیمات 
می پندارند  زمینه شریعت، 
که ممکن است وی یک 
اما  باشد.  بنیادگرا  مسلمان 
بدانیم  که  است  مهم  این 
»بن  در  بنیادگرایان  با  وی 
»دیلنا«  »البیده«،  غازی«، 
که  دیگری  مناطق  و 
ملی  شورای  تسلط  تحت 
دارند،  قرار  لیبیا  انتقالی 
می کند؟  رفتار  چگونه 
با  که  دارد  ادعا  وی 
با  و  یکدیگر  همکاری 
تصمیم مشترک می توانیم 
ثبات  با  لیبیا  آینده ی یک 

را تضمین کنیم. 
که  نمی رود  گمان 
خواهان  »عبدالجلیل« 

از  پس  جمهوری  ریاست  پست  تصاحب 
وی  که  گیریم  اما  باشد.  قذافی  برکناری 
مرد ایده آلی برای این پست باشد، »محمود 
»شورای  اجرایی  شورای  رییس  جبرییل« 
است.  نبرد  و  کنش  مرد  لیبیا،  انتقالی«  ملی 
دنیا  به  غازی«  »بن  در   1952 سال  در  وی 
دانشگاه  از  فراغت  از  پس  و  است  آمده 
از  را  دکترایش  و  ماستری  مدرک  »قاهره« 
دانشگاه » پترسبورگ« به دست آورده است. 
وی همچنین سالیانی را به عنوان مشاور در 
بخش مدیریت در کشورهای عربی به کار 
دارایی های  مدیریت  هم  زمانی  و  پرداخته 
امیر قطر که در عرصه  »شیخه موزه« همسر 
عهده  به  را  است  سهیم  کشورش  سیاست 
رهبری  وی  قذافی  رژیم  در  است.  داشته 
شورای ملی و شورای انکشاف اقتصادی را 

عهده دار بود. 
قتل فرمانده نظامی نیروهای شورشی »جنرال 
موفقیت های  از  یکی  یونس«  عبدالفتاح 
انتقالی  ملی  شورای  موقت  دولت  بزرگ 
شمرده می شود. جزییات مربوط به این قتل 

تاهنوز افشا نشده است، اما مرگ وی باعث 
ایجاد تغییراتی در حکومت گردید و »علی 
ترهونی« وزیر مالیه و نفت و »علی العیسوی« 
کناره گیری  پست های شان  از  خارجه  وزیر 

کردند. 
»العیسوی«  عزل  که  می رود  آن  احتمال 
گرفتاری  دستورالعمل  گزارش های  به 
اندکی  وی  که  بگیرد  ربط  یونس«  »جنرال 
کرده  منتشر  را  آن  جنرال،  مرگ  از  قبل 
متعلق  یونس«  »جنرال  که  آنجایی  از  بود. 
– قبیله ی قدرتمندی  بود  قبیله ی »عبیده«  به 
سکونت  غازی«  »بن  شهر  اطراف  در  که 
از آن می رفت که قتل وی  دارند-  هراس 
قبایل  میان  شدید  جنگ  یک  آغاز  باعث 
گردد. حکومت موقت با جلوگیری از آغاز 
خشونت بار جنگ های فرقه ای، نشان داد که 
می تواند بر دشمنی هایی که مشابه آن عراق 

را به وحشت کشانید، نقطه ی اختتام بگذارد 
و  حمایت  دریافت  کند.  کنترول  را  آنها  و 
نیز  منطقه  هر  در  اقتدار  با  قبایل  همکاری 
برای نگهداشت یک لیبیای باثبات و پایدار 
پس از سرنگونی رژیم قذافی، موثر خواهد 

بود. 
با این که شورای ملی انتقالی به صورت کامل 
»عبدالجلیل«  اما  نیست،  یک پارچه  و  متحد 
در  را  موثری  نقش  ترتیب  به  »جبرییل«  و 
و  داخلی  ساختار های  ساختن  یک پارچه 
می نمایند.  ایفا  بین المللی،  حمایت  کسب 
این ساختار عبارتند  برخی چهره های دیگر 
مختار«،  عمر  »پسر  و  ادریس«  »شاه  پسر  از 
قبل  بسیار  سال های  که  لیبیا  ملی  قهرمانی 
مقاومت ملی علیه ایتالیا را به عهده داشت. اما 
هیچ کدام از این ها که قدرت را به صورت 
توانایی  و  قابلیت  آورده اند،  به دست  ارثی 
این را ندارند تا به خواهشات مردم لیبیا که 
کشورشان  آینده ی  رهبر  انتخاب  خواهان 

به صورت دموکراتیک اند، پاسخ ده باشند.


سخنگوی معمر قذافی، رهبر لیبیا از 
آمادگی او برای مذاکره برای انتقال 

قدرت خبر داده است.
قذافی  معمر  نیست  مشخص  هنوز 
را  خود  که  فردی  اما  کجاست 
قذافی  آقای  سخنگوی  عنوان  به 
تلیفونی  تماس  در  کرده،  معرفی 
این  است  گفته  خبرگزاری  یک  با 
مذاکرات به رهبری ساعدی قذافی، 

پسر رهبر لیبیا انجام خواهد شد.
تقریبا  هم اکنون  مسلح  مخالفان 

بخش وسیعی از کشور از جمله طرابلس، 
پایتخت لیبیا را تحت کنترول دارند.

چه  در  لیبیا  رهبر  نمی داند  کسی  هنوز 
نقطه ای به سر می برد اما گفته می شود که 

او هنوز در طرابلس، پایتخت لیبیا است.
تقریبا  حاضر  حال  در  لیبیا  شورشیان 
را  لیبیا  پایتخت  طرابلس،  کامل  کنترول 
با  منطقه  چند  در  تنها  و  دارند  اختیار  در 
رو  به  رو  قذافی  معمر  طرفداران  مقاومت 

شده اند.
درگیری های پراکنده ای در اطراف میدان  
طرفین  میان  طرابلس  بین المللی  هوایی 

روی داده اما مرکز شهر عمدتا آرام است.
غذایی  مواد  زودی  به  می گویند  مخالفان 
و آب آشامیدنی به طرابلس می رسد. این 
پایتخت  منابع آب  دارد که  هراس وجود 
قذافی،  معمر  به  هوادار  نیروهای  توسط 

مسموم شده باشد.
در همین حال شواهد و مدارک جدیدی 
لیبیا مشاهده شده  بر کشتار وسیع در  دال 

است.
انبار  یک  در  پنجاه جسد سوخته  از  بیش 
پایگاه نظامی در جنوب  کاال در نزدیکی 

پایتخت پیدا شده است.

برای  که  متحد  ملل  سازمان  ویژه  کمیته 
این  به  سوریه  انسانی  وضعیت  بررسی 
کشور سفر کرده بود، بر ضرورت حمایت 
از غیرنظامیان در برابر خشونت به کار رفته 
تاکید  نظامی  و  امنیتی  نیروهای  سوی  از 
پیش  این در حالی است که روسیه  کرد. 
نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارایه 
اسد، رییس جمهور  بشار  از  تنها  داده که 
اصالحات  اجرای  به  می خواهد  سوریه، 
به  اشاره ای  هیچ  اما  بخشد،  سرعت 

تحریم های احتمالی ندارد.
در  اعتراض آمیز  تظاهرات  آغاز  زمان  از 
سوریه که به پایان ماه پنجم خود نزدیک 
می شود، این اولین بار است که کمیته ای از 
سازمان ملل متحد موفق می شود به سوریه 
سفر کند. این کمیته از چند شهر که شاهد 

توفانی قوی در شمال فیلیپین منجر به کشته 
شدن هشت نفر از جمله دو کودک شده 

است.
از  کشور  این  در  توفان  قوی ترین  این 

ابتدای سال جاری است.
باران های  بارش  موجب  نانمادول  توفان 

بازدید کرد  بودند  اعتراض آمیز  تظاهرات 
در حالی که همواره نمایندگانی از دولت 

سوریه آن را همراهی می کرد.
دبیرکل  رسمی  سخنگوی  حق،  فرحان 
خبری  کنفرانسی  در  متحد،  ملل  سازمان 
اعالم کرد: »حضور دایم مسووالن دولتی 
کامل  شکلی  به  نتواند  کمیته  شد  باعث 
کشور  وضعیت  خصوص  در  مستقل  و 

تحقیق کند.«
توانست  کمیته  که  را  »افرادی  افزود:  او 
شدید  قمع  و  قلع  از  کند  دیدار  آن ها  با 

نیروهای امنیتی سخن گفتند.«
استفاده  به  خواست  دمشق  از  حق  فرحان 
مفرط از خشونت در مقابله با غیر نظامیان 

پایان دهد.
انتظار می رود که این کمیته گزارش خود 
ملل  سازمان  دبیرکل  مون  کی  بان  به  را 
دوشنبه  مون  کی  بان  دهد.  ارایه  متحد 
به  نکردن  عمل  به  را  اسد  بشار  گذشته 
وعده خود مبنی بر پایان دادن به برخورد 
امنیتی با نظاهرات مسالمت آمیز متهم کرد.

حقوق  گروه های  گزارش های  بر  بنا 
بشری، سرکوب معترضان توسط نیروهای 
دو  از  بیش  شدن  کشته  به  تاکنون  امنیتی 
هزار و 200 نفر، زخمی شدن صدها نفر و 
دستگیری هزاران نفر دیگر انجامیده است.

سیل آسا، رانش زمین و سیل شده است.
توفان،  این  علت  به  نفر  هزار   20 از  بیش 

خانه های خود را ترک کرده اند.
به  حرکت  حال  در  هم اکنون  توفان  این 

سمت تایوان است.




ACKU
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توفان آيرين که در حال گذر از ايالت های 
کارولينای شمالی و ويرجينيا و نزديک شدن 
به واشنگتن و نيويارک است، ميليون ها نفر 
را مجبور کرده است خانه های خود را تخليه 

کنند.
که  داده اند  گزارش  امريکايی  مقام های 
و  کشته  شش  حداقل  تاکنون  آيرين 

خساراتی بر جای گذاشته است.
اين توفان منطقه ای به وسعت 500 مايل را در 
بر گرفته و سرعت بادهايش 80 مايل )129 

کيلومتر( در ساعت برآورد شده است.
وقوع  درباره  مختلف  ايالت های  مقام های 
سيل هشدار و به بيش از دو ميليون نفر دستور 

داده اند خانه های خود را ترک کنند.
بعد  »نيوجرسی«  والی  کريستی،  کريس 
يک  از  »بيش  که  گفت  شنبه  روز  ظهر  از 
سواحل  گذشته  ساعت   24 طی  نفر  ميليون 

نيوجرسی را ترک کرده اند.«
که  کرده اند  اعالم  نيويارک  مقام های 
ساکنان  از  نفر  هزار   370 تخليه  عمليات 

مناطق جنوبی شهر به پايان رسيده است.
که  را  کسانی  است  گفته  نيويارک  پوليس 
دستگير  کنند  سرپيچی  تخليه  دستور  از 
شهردار  بلومبرگ،  مايکل  اما  نمی کند، 

نيويارک نسبت به خطر مرگ هشدار داده 
است.

او گفت بسياری به دستور تخليه بی اعتنايی 
کرده اند.

نيز  نفر  هزار  که صدها  است  شده  گزارش 
برق ندارند.

بطور  نيويارک  شهر  عمومی  نقل  و  حمل 
کامل تعطيل شده است.

هشدار  امريکا  جمهور  رييس  اوباما  باراک 
داده است که اين توفان طی چند روز آينده 

زندگی ميليون ها نفر را مختل می کند.
تا  گذاشت  ناتمام  را  خود  تعطيالت  که  او 
به واشنگتن  اين فاجعه طبيعی  برای هدايت 
تاريخی  توفان  که  گفت  پيش تر  بازگردد 

»آيرين« را بايد جدی گرفت.
ناپوليتانو، وزير امنيت داخلی امريکا  جانت 
آيرين  بادهای  سرعت  گرچه  داد  هشدار 
کاهش يافته، اين توفان همچنان »بزرگ و 

خطرناک« است.
متروی نيويارک، بزرگترين کشتی حمل و 

نقل زيرزمينی امريکا، تعطيل شده است.
 7 از  بيش  روزانه  نيويارک  زيرزمينی  قطار 

ميليون نفر را جابه جا می کند.

سرشناس  فعال  هزاره«  »آنه 
غذای  اعتصاب  به  هندی 
دوازده روزه اش پايان داده است.

آقای  غذای  اعتصاب  پايان 
هزاره پس از آن صورت گرفت 
از  برخی  با  هند  پارلمان  که 
مورد  در  او  درخواست های 

قانون ضد فساد حمايت کرد.
آقای  اگست،   16 هند،  پوليس 

عليه  داشت  قصد  که  را  هزاره 
کشور  آن  دولت  فساد  ضد  پيشنهادی  قانون 

دست به اعتصاب غذا بزند، بازداشت کرد.
بازداشت او موجب شد تا ده ها هزار هندی در 

سراسر اين کشور دست به تظاهرات بزنند.
آقای  به  تا  باعث شد  اعتراض ها  گسترده شدن 
به  دست  پارکی  در  شود  داده  اجازه  هزاره 

اعتصاب غذا بزند.
روز يک شنبه 28 اگست، آقای هزاره با نوشيدن 
آب نارگيل مخلوط با عسل به اعتصاب غذای 

خود پايان داد.
به  او  غذای  اعتصاب  ادامه  به  نسبت  داکتران 
علت وخيم شدن وضعيت جسمانی اش هشدار 

داده بودند.
قطعنامه  از  و  کرد  تشکر  حاضر  جمعيت  از  او 
نهاد  تعيين  لزوم  مورد  در  هند  مجلس 

دستگاه های  از  شکايات  به  رسيدگی  مرجع 
دولتی)آمبودزمن( در کشور استقبال کرد.

 74 که  هزاره  آقای  تحليلگران،  برخی  باور  به 
سال دارد، چالشی جدی برای دولت هند است.

در  دولت  پيشنهادی  اليحه  پيشتر  هزاره  آقای 
بی رحمانه ای«  »شوخی  را  فساد  با  مبارزه  زمينه 
جنگ  »دومين  را  فساد  با  مبارزه  و  خوانده 

استقالل« هند توصيف کرده بود.
فسادی که در  بود جنبش ضد  آنه هزاره گفته 
متوقف  او  بازداشت  با  گرفته،  شکل  کشور 

نخواهد شد.
او از ماه ها پيش گفته بود برای سفت و سخت تر 
کردن قوانين مبارزه با فساد و وضع قانون ويژه 
رسيدگی  مرجع  عنوان  به  فردی  انتصاب  برای 
دولتی)آمبودزمن(،  دستگاه های  از  شکايات  به 

دست به »روزه تا سرحد مرگ« خواهد زد.

توفان »آيرين« 
میلیون ها نفر را در شرق امريکا فراری داد

فعال سرشناس هندی به اعتصاب غذای خود پايان داد

ACKU
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