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پاکستان و آشکارسازی 
سیاست های واقعی

4

پس از قتل آقای ربانی اکثر رهبران سیاسی 
محکوم  را  رویداد  این  بیانیه هایی  صدور  با 
دیگر  از  متفاوت  محسنی  آقای  اما  کردند. 
لحظاتی  نمود.  صادر  بیانیه  دوبار  رهبران 
پس از قتل آقای ربانی تلویزیون تمدن پیام 
این  در  کرد.  منتشر  را  محسنی  آقای  کتبی 
بیانیه ضمن تمجید از شخصیت آقای ربانی، 

 رویداد روز سه شنبه محکوم شده بود. 
پیام  نشر  به  تمدن  تلویزیون  روز  آن  فردای 
آقای  پرداخت.  محسنی  آقای  تصویری 
محسنی در این پیام گفت که آقای ربانی در 
سفر به تهران رازهای بسیار مهمی را به وی 
گفته که »حتا خودشان مطرح نمی توانست و 
من هم حاال صالح نمی دانم تا آن را مطرح 
با  وی  قتل  که  گفت  محسنی  آقای  کنم.« 
نمی باشد.  بی ربط  است  گفته  که  سخنانی 
گرم  بازار  در  محسنی  آقای  سخنان  این 
هر  از  بیش  موجود  دروغ پراکنی  و  شایعه 

وزیر خارجه پاکستان خطاب به امریکا:
شما یک متحد را 

از دست خواهید داد
خواست  پاکستان  از  دیگر   بار  امریکا 
قطع  را  حقانی  شبکه ی  با  خود  ارتباط 
به  زمینه  همین  در  نیز  پاکستان  و  کند 
ممکن  که  داد  هشدار  متحده  ایاالت 
این  یافتن  ادامه  صورت  در  است 
دست  از  را   پاکستان  امریکا  اتهامات 

بدهد.
سفید،  کاخ  سخنگوی  کارنی،  جی 
هرگونه  پاکستان  که  شد  آن  خواستار 
کند. قطع  را  حقانی  شبکه ی  با  ارتباط 

کرد:  تصریح  سفید  کاخ  سخنگوی 
حقانی  شبکه ی  که  می دانیم  »ما 
در  خود  امن  جوالنگاه های  از 
می زند  عملیات  به  دست  پاکستان 
علیه  اقدامی  هم  پاکستان  دولت  و  
است.  نداده  انجام  جوالنگاه ها  این 
که  است  وقت  خیلی  موضوع  این 
و  است  نگرانی  باعث  امریکا  برای 
طور  به  چه  و  علنی  چه  پاکستان  با  ما 

را مطرح کرده ایم.« خصوصی آن 

ادامه در صفحه 2

راز قتل ربانی را شیخ آصف محسنی می داند!

مساله ای اذهان عامه را به تشویش انداخته و 
بر رمزآلود بودن این رویداد اشاره می کند. 
نکته مهم این است که آقای ربانی اگر احیانا 
رازی در زندگی سیاسی خود داشته است، 
چهره  یک  که  خود  ارشد  فرزند  با  قطعا 
سیاسی است و اعضای برجسته ی حزبی شان 
نه به آ قای محسنی که  در میان می گذاشت 

هیچ رابطه و پیوند سیاسی با هم نداشتند. 
دوم این که اگر این افشای این راز به دستیابی 
به عامالن رویداد کمک می کند و یا پرده از 
مساله  این  که  است  خوب  برمی دارد  ابهام 
برای  به طور شفاف  از سوی آقای محسنی 
مردم اعالم شود. در غیر آن وظیفه نهادهای 
که  گزینه ای  هر  کنار  در  که  است  امنیتی 
دارند  نظر  در  رویداد  این  در  تحقیق  برای 
به رازهای نگفته ی آقای محسنی نیز مراجعه 
نمایند تا شاید این راز بتواند کمک بزرگی 

برای رسیدن به اهداف اساسی باشد. 

پیام تسلیت هیات رهبری وزارت احیا و انکشاف 
دهات به مناسبت حادثه المناک تروریستی که 
منجر به شهادت استاد پروفیسور برهان الدین 

ربانی رهبر جهاد و مقاومت و صلح مردم 
افغانستان گردید. 

بسمه تعالی 
با قلب مملو از ایمان و باور کامل به قضا و قدر الهی، شهادت نابه هنگام استاد پروفیسور برهان الدین 
ربانی یکی از بنیانگذاران نهضت اسالمی، رهبر جهاد و مقاومت ملت عظیم و باشرف افغانستان و 
رییس شورای عالی صلح را در قدم اول به خانواده معظم شان،  آحاد ملت افغانستان و باالخره همه 

مسلمانان آزادی خواه جهان تسلیت عرض می نماییم. 
یقینا که این حادثه دلخراش قلب هر مومن خداپرست را متالم و متاثر ساخت. استاد فقید نیم قرن در 
راه تعالی دین، عزت و سربلندی مردم افغانستان با تحمل سختی ها و مصایب فراوان و مشکالت و 
موانع گوناگون لحظه ای آرام نه نشست و مبارزه کرد، او سال های درازی، رهبری میلیون ها انسان 
سلحشور و مقاوم را به عهده داشت و این کاروان جهاد ملت افغانستان را با درایت وعقالنیت به 
پیروزی رساند. او رمز وحدت ملی در میان اقشار مختلف کشور بود، مرد قلم و سنگر، نرم دل و 
پیگیر نمود که  افغانستان تالش های  اعاده صلح و آرامش مردم  او اخیرا در راه  عدالت پسند بود. 
باالخره ازسوی دشمنان صلح و  آسایش مردم افغانستان عصر دیروز مورد یک حمله تروریستی 

مردی که گویا پیام صلح داشت قرار گرفته و به شهادت رسید. 
مقام  فقید علوی درجات و  استاد  به  تقبیح می کنیم،  را شدیدا  تروریستی  این حادثه  ما در حالی که 
رضوان الهی و به بازماندگان خانواده معظم شان و همه رهروان صدیق جهاد و مقاومت صبر و 

شکیبایی و اجر جزیل استدعا می نماییم. 
با احترام 

جاراهلل »منصوری« 
وزیر احیا و انکشاف دهات 

سخنگوی کاخ سفید:

پاکستان هر گونه ارتباط 
با شبکه حقانی را قطع کند

]در صفحه 5[

ارواح سرگردان 
ترور در کوچه های 

وزیر اکبرخان
این  تمام  به  ربانی  آقای  قتل 
راه  اگر  که  داد  نشان  جناح ها 
نظامی  و  سیاسی  ملی  مقاومت 
نگیرند  پیش  در  را  طالبان  علیه 
دچار  یکسان  سرنوشت  به  همه 
سیاسی  ترس  چون  می گردند. 
بسیج  یک  از  مانع  کابل  در  حاکم 
است.  شده  طالبان  علیه  سیاسی 
آقای کرزی با سیاست تضرع، هر 
نوع انگیزه در برابر طالبان- والبته 
را در مردم و متحدین  پاکستان- 
حالی  در  است.  کشته  خود  افغان 
ولی  احمد  کشتن  با  طالبان  که 
به  ربانی  برهان الدین  و  کرزی 
معنای  که  دادند  نشان  حکومت 

دشمنی و کینه چیست. 
حکومت پس از کشته شدن آقای 
با  را  بازهم تماس های خود  ربانی 
ادامه  طالب  مختلف  فرماندهان 
پس  واقعیت،  در  ولی  داد.  خواهد 
جبونی  و  وحشت  فضای  این  از 
تسخیر  به  را  کابل  شهر  همیشه 
نیز  کرزی  آقای  و  آورد  در  خود 
صلحی  میراث  بعدی  حکومت  به 
جا  به  را  سرافگندگی  و  جبونی  با 
خواهد گذاشت.       )در صفحه 5( ACKU
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نقش  تماشاگرانه افغانستان 
در جدال میان امریکا و پاکستان 
میان  رابطه  از  با صراحت  اخیرا  امریکا  مقام های 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  و  حقانی  شبکه ی 
مقام های  خشم  اظهارات  این  است.  داده  خبر 
اظهارات  تازه ترین  در  و  برانگیخته  را  پاکستانی 
وزیر خارجه پاکستان آمده است: »ما هم این پیام 
را برای ایاالت متحده داریم و آن این است که شما 

یک متحد را از دست خواهد داد.« 
اخیر  دهه ی  دریک  پاکستان  و  امریکا  میان  تنش 
به اوج خود رسیده است. این تنش درست زمانی 
آغاز شد که ایاالت متحده امریکا اسامه بن الدن را 
در پایتخت پاکستان به قتل رساند. از آن زمان تا 
اکنون امریکا تالش کرده است تا با اعمال فشارهای 
که  مسیری  از  را  پاکستان  اقتصادی  و  سیاسی 
به جای  پاکستان  اما  دارد.  باز  اکنون طی می کند 
تالش  خود  ـ امنیتی  سیاسی  رفتارهای  در  تغییر 
کرده است تا با مانور سیاسی، در صدد متحدین 
کشورهای  با  پاکستان  رایزنی های  برآید.  جدید 
منطقه از جمله چین و سفر مقام های این کشور به 
ایران، روسیه و حتا اروپا همگی در راستای ایجاد 
فضای جدید سیاسی برای کسب حمایت از موقف 
با البی هایی  پاکستان صورت می گرفت. پاکستان 
که انجام داده است، ایران، روسیه و چین را متقاعد 
نموده است که خطر امریکا در افغانستان از خطر 
طالبان بیشتر می باشد. پاکستانی ها با ویژگی هایی 
چون نفوس 180 میلیونی و مسیری برای تدارکات 
ناتو اکنون در یک چانه زنی کالن سیاسی با غرب 

قرار گرفته است. 
اما پاکستان در کنار توانمندی هایی که دارد از جمله 
موجودیت سالح های هستوی، از آسیب پذیری هایی 
با فقدان عمق  این کشور  نیز برخوردار می باشد. 
به عنوان یک  استراتژیک همراه است و هنوز هند 
از  گذشته  می گردد.  تلقی  پاکستان  برای  دشمن 
بحران حوادث طبیعی  با  اکنون  پاکستان هم   این، 
مذهبی،  نفاق های  از  ناشی  سیاسی  ناامنی های  و 
زبانی و قومی که هر روز حوادث خونین را خلق 

می کند همراه می باشد. 
بر سر  پاکستان  و  امریکا  نزاع  اکنون  این همه  با 
رسیده  خود  اوج  به  افغانستان  امور  در  مداخله 
است. حکومت افغانستان که در ده سال گذشته از 
نقش تخریبی پاکستان سخن گفته است، اکنون با 
درک جدید امریکا خود را پیروز احساس می کند، 
اوج  در  حکومت  این  که  است  این جا  جالب  اما 
اتخاذ  رسمی  موقف  هیچ  سیاسی  جدال های  این 
دیگر  یک بار  مجددی  آقای  که  هرچند  نمی کند. 
اما  می کند،  تاکید  خود   چندساله ی  گفته های  بر 
وزیر  امنیتی،   مقام های  حداقل  که  می رفت  انتظار 
حمایت  در  جمهور  رییس  شخص  یا  و  خارجه 
ارایه  به  دیگر  بار  امریکایی  مقام های  ازگفته های 
اقدام  پاکستان  مداخله  بر  مبنی  وشواهدی  اسناد 

می کردند. 
درحالی که منازعه بر سر  مداخله پاکستان در امور 
افغانستان  بلندپایه  مقام های  می باشد،  افغانستان 
این  نظاره گر  و  بی طرفی  یا  و  تماشاچی  نقش  در 

بگومگوها قرار گرفته اند. 
و  جدید  کامال  موقعیت  یک  در  اکنون  افغانستان 
امریکا  اذعان  به  توجه  با  و  دارد  قرار  کم نظیری 
صدای  که  است  خوب  پاکستان  مداخله  بر  مبنی 
افغان ها رساتر از صدای دیگر کشورها در معرفی 
توان  تمام  با  که  کشوری  یک  به عنوان  پاکستان 

برای نابودی افغانستان کمر بسته است، باشد. 
این  توان  از  دیپلوماسی  دستگاه  متاسفانه  اما 
به  لب  زمانی  و  نبوده  برخوردار  زمان شناسی 
سخن می گشایند که در آن وقت خریداری ندارد. 

زنگ اول


از  وجود  با  »القاعده  گفت:  خارجه 
دست دادن رهبرانش در منطقه فعالیت 
بحیث یک  دارد و شورش های طالبان 
موجود  ما  کشور  برای  بزرگ  چالش 

است.«
زلمی  داکتر  متن،  این  از  بخشی  در 
مشکالتی  افغان ها  که  گفت  رسول 
زیادی را در مبارزه علیه تروریزم متقبل 
شده اند اما به مبارزه خود ادامه خواهند 
در  خارجه  وزیر  سخنرانی  این  داد. 
حالی صورت گرفت که رییس شورای 
انتحاری در  عالی صلح در یک حمله 
که  می شود  گفته  و  شد  کشته  کابل 
تاثیرگذار  صلح  روند  باالی  او  مرگ 

خواهد بود.
زلمی رسول تالش های  داکتر  به گفته 

نمی توانید  شما  بدهید،  دست  از  را 
مردم پاکستان را از دست بدهید.«

وی افزود: »اگر چنین کنید...هزینه اش 
بر دوش شما خواهد بود.«

پنج شنبه  روز  مولن  مایک  دریاساالر 
»بازوی  حقانی،  شبکه ی  بود  گفته 
پاکستان  سازمان جاسوسی  تمام عیار« 

است.
سازمان  صراحت  به  مولن  مایک 
که  کرد  متهم  را  پاکستان  جاسوسی 
ماه  در  ناتو  مقر  بمب گذاری   در 
به  که  افغانستان  در  میالدی  جاری 
انجامید،  امریکایی   ۷۷ شدن  زخمی 

دست داشته است.
محاصره  همچنین  مولن  مایکل 
و  امریکا در کابل،  ۱۹ساعته سفارت 
حمله ماه جون به هوتل اینترکانتیننتال 
کابل را به سازمان جاسوسی پاکستان 
حقانی  وسیله گروه  به  که  داد  نسبت 

منطقه،  در  القاعده  شبکه ی  حضور 
دست آوردهای ده  ساله و کنفرانس های 
مسایلی  مهم  ترین  از  استانبول،  و  بن 
در  افغانستان  خارجه  وزیر  که  بودند 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  اجالس 

روی آنها تماس گرفت.
از  نمایندگی  به  رسول،  زلمی  داکتر 
سخنرانی  اجالس  این  در  افغانستان 
منظور  به  که  نیز  کرزی  آقای  کرد. 
سازمان  عمومی  اجالس  در  شرکت 
ملل به نیویارک رفته بود، پس از ترور 
نیمه تمام  را  سفرش  ربانی  برهان الدین 

گذاشت و به کابل برگشت.
رییس  از سوی  پیامی  در  رسول  زلمی 
جمهور کرزی گفت که شبکه القاعده 
وزیر  دارد.  فعال  حضور  منطقه  در 

کرد  تاکید  سفید  کاخ  سخنگوی 
که  است  اهمیت  حایز  مساله  این 
با  که  را  ارتباطی  »هر  پاکستانی ها 
اقدامی  و   کنند  قطع  دارند  آنها 
انجام  شبکه  این  علیه  فوری  و  جدی 
تهدیدی  دیگر  آنها  بطوریکه  دهند 
پاکستان  مردم  یا  متحده  ایاالت  برای 

نباشند.«
دست  این  از  اتهاماتی  به  واکنش  در 
که پیش از این، مایک مولن، رییس 
نیز،  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد 
مطرح کرده بود پاکستان به واشینگتن 
هشدار داد که ممکن است متحد خود 

در منطقه را  از دست بدهد.
پاکستان،  خارجه  وزیر  ربانی،  حنا 
برای  را  پیام  این  هم  »ما  است:  گفته 
است  این  و آن  داریم  متحده  ایاالت 
دست  از  را  متحد  یک  شما  که 
پاکستان  نمی توانید  داد. شما  خواهید 

استاد ربانی برای برقراری صلح و ثبات 
او  است.  بوده  اهمیت  با  افغانستان  در 
مخالفین،  جذب  و  جلب  برای  افزود 
وی  نیست.  کافی  نظامی  اقدام  تنها 
بیرون  در  که  مخالفین  »رهبران  گفت: 
و  می برند  بسر  افغانستان  سرحدات 
می توانند در سیاست و حکومت کشور 
نقش داشته باشند، استقبال خواهند شد، 
در صورتی که روابط با القاعده را قطع 
و  بگذارند  کنار  را  خشونت ها  کنند، 

قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.«
که  گفت  همچنین  رسول  زلمی 
اهمیت  با  افغانستان  برای   20۱۱ سال 
انتقال  آغاز  تحول،  ترین  مهم  و  بوده 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
داخلی بود. او افزود که افغانستان عالوه 
بر انتقال مسوولیت های امنیتی به تقویت 
اقتصاد هم نیاز دارد که به مراتب بیشتر 

از روند انتقال وقت خواهد گرفت.
که  گفته  همچنین  خارجه  وزیر 
افغانستان  برای  بن  دوم  کنفرانس 
باره  در  تا  بود  خواهد  فرصت  یک 
مذاکره  و  صلح  روند  و  انتقال  روند 
معلومات  خود  بین المللی  شرکای  به 
همه  »مهم ترین  می گوید:  وی  بدهد. 
جامعه  دوامدار  تعهد  برای  ما  بن،  در 
تا  کرد  خواهیم  درخواست  بین المللی 
افغانستان را پس از سال 20۱4 میالدی 
هم  نظامی  ماموریت  یافتن  پایان  با  و 

کمک کنند.«

صورت گرفته است.
متحد  هم اکنون  که  حقانی  شبکه ی 
القاعده و طالبان است، در دهه  ۱۹۸0 
اطالعات مرکزی  پشتیبانی سازمان  با 
شوروی  نیروهای  برابر  در  امریکا، 

می جنگید.
حمایت  به  را  پاکستان  بارها  امریکا 
بار  هر  و  متهم کرده  طالبان  از گروه 
کرده  رد  را  اتهامات  این  پاکستان 

است.
بن الدن  اسامه  اختفای  دیگر  از سوی 
در یک شهرک نظامی نشین پاکستان 
آن  در  امنیتی  تدابیر  که  ساختمانی  و 
مشهود بود، هرچه بیشتر به بی اعتمادی 
میان اسالم   آباد و واشینگتن دامن زده 

است.
از  پشتیبانی  هرگونه  پاکستان 
دولت  مخالف  مسلح  گروه  های 

افغانستان را رد می کند.

حمالت اخیر کابل و 
بمبیی شباهت دارند 

بررسی  حال  در  امریکایی  سازمان های 
 ۱3 حمالت  بین  احتمالی  شباهت های 
سپتامبر بر سفارت امریکا و مقر فرماندهی 
ناتو در کابل و حمله ماه نوامبر 200۸ بر 

بمبیی هند می باشند.
تروریزم  ضد  سابق  و  فعلی  مقامات 
گفته اند  رویترز  خبرگزاری  به  امریکا 
که مقایسه بین دو حمله در واقع بخشی 
از بررسی شواهدی است که حمله کابل 
به سازمان استخبارات پاکستان وصل  را 

می کند.
است  این  بررسی  تحت  نکات  از  یکی 
تلیفونی که گفته  که چگونه تماس های 
پاکستان  استخبارات  سازمان  به  می شود 
توسط  حمله  دو  هر  طول  در  بوده، 

مهاجمان انجام گرفته است.
بروس ریدل، یک تحلیلگر سابق سازمان 
استخبارات امریکا )سیا( گفته که برخی 
شواهد بین هر دو حمله وجود دارد که 
سری  فوق  شاخه  یک  می رود  گمان 
انجام  را  آن ها  »اس«  نام  به  آی اس آی 

داده باشد.
رسمی  مقامات  که  است  حالی  در  این 
پاکستان به طور علنی اتهامات امریکا را 
نسبت به دخالت سازمان استخبارات آن 
اخطار  واشنگتن  به  و  کرده  رد  کشور 
داده اند که ممکن است یکی از متحدانش 

را در جنوب آسیا از دست بدهد.
دریاساالر  گذشته،  هفته  پنج شنبه  روز 
مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش 
سفارت  بر  حمالت  که  گفت  امریکا 
کابل  در  ناتو  فرماندهی  مقر  و  امریکا 
توسط جنگجویان شبکه ی حقانی انجام 
شده است. در آن حمله کم از کم ۱۹ تن 
به شمول کودکان جان خود را از دست 

دادند.
در  که  را  حقانی  شبکه ی  مولن  آقای 
مناطق قبایلی مرز افغانستان-پاکستان پناه 
سازمان  واقعی«  »بازوی  عنوان  به  دارند، 
استخبارات پاکستان توصیف کرد و ادامه 
حمله  سپتامبر   ۱0 در  گروه  این  که  داد 
در  آی اس آی  »پشتیبانی«  با  را  دیگری 

والیت وردک انجام داد.
ایاالت  به رویترز گفته که  بروس ریدل 
می دهد  نشان  که  دارد  شواهدی  متحده 
اشخاصی  با  کابل،  بر  حمله کنندگان 
تماس تلیفونی داشتند که آنها با سازمان 
جاسوسی پاکستان ارتباط دارند. او گفت 
طول  در  و  حمله  از  پیش  مهاجمان  که 

حمله با این افراد تماس داشتند.
در همین حال، یک مقام رسمی گفت که 
اوایل هفته گذشته، مقامات امریکایی به 
طور خصوصی به مقامات ارشد پاکستانی 
خبر  می بردند،  سر  به  نیویارک  در  که 
بر  مبنی  شواهدی  واشنگتن  که  دادند 
در  کابل  حمالت  با  آی اس آی  ارتباط 
دست دارد، اما از ارایه آن به پاکستانی ها 

خودداری کردند.
امنیتی  سازمان های  توسط  که  اطالعاتی 
و استخباراتی هند و امریکا جمع آوری 
شده، نشان می دهد که حمله بر بمبیی در 
ماه نوامبر 200۸ توسط جنگجویان »لشکر 
طیبه« انجام شده است. این گروه نیز در 
می شود  گفته  و  دارد  موقعیت  پاکستان 
آی اس آی  سازمان  با  نزدیک  پیوند  که 

پاکستان دارد.
دیوید هیدلی، یک جنگجوی امریکایی 
در  را  طیبه  لشکر  می شود  گفته  که 
شناسایی اهداف در بمبیی کمک کرده، 
به بازپرس های هندی گفته است که بین 
لشکر طیبه و سازمان استخبارات پاکستان 
تفحص  سازمان  دارد.  وجود  ارتباط 
ملی هند در این مورد گفته است: »بنابر 
اظهارات هیدلی، هر اقدام بزرگ لشکر 
طیبه در هماهنگی نزدیک با آی اس آی 

انجام می شود.«
با  مهاجمان   ،200۸ سال  نوامبر  ماه  در 
دو  به  و  رساندند  هند  به  را  خود  قایق 
هوتل بزرگ، یک ایستگاه قطار و مرکز 
تجمعات یهودیان حمله کردند که نتیجه 

آن ۱66 نفر کشته شدند.

وزیر خارجه: 
شبکه القاعده در منطقه حضور فعال دارد
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ACKU



3 سال پنجم    شماره مسلسل 1245    یک شنبه 3 میزان 1390

ری
حرا

 . ا
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 
1070روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
زمان  در  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
کنارجاده  ماین  انفجار  اثر  در  کمونیست ها 
پایش را از دست داده و با مشکالت زندگی 
چگونگی  او  می نماید.  نرم  پنجه  و  دست 
پدیده  »جنگ  می دارد:  بیان  چنین  را  حادثه 
شومی است که انسان های بی شماری را به کام 
مرگ می فرستد و صدها انسان دیگر را معلول 
مشکالت  دچار  زندگی  در  را  آنها  و  ساخته 
آغاز  ثور   7 کودتای  که  زمانی  است.  کرده 
شد و نیروهای اشغالگر روسی به قصد اشغال 
با  کمونیستی  نظام  شدند؛  ما  کشور  وارد 
همکاری آنها جنایت های بی شماری را انجام 
زیرا  است.  عاجز  آن  گفتن  از  قلم  که  دادند 
قتل های  خودسرانه،  دستگیری های  اثر  در 
دسته جمعی و بمباران قریه ها و قصبات سبب 
شد که هزاران انسان بی خانمان شده و یا هم 

انبار اسلحه و  امنیتی از کشف یک  نیروهای مشترک 
مهمات در ولسوالی پل حصار خبر داده اند.

جان اهلل  دگروال  باستان،  بست  خبرگزاری  از  نقل  به 
صافی فرمانده کندک سوم لوای دوم قول اردوی 209 
در  بدینسو  هفته  یک  از  که  عملیاتی  در  گفته  شاهین 
مهمات  گردیده،  آغاز  اندراب  گانه  سه  ولسوالی های 
نیروهای  بدست  افراد مسلح غیرمسوول  نزد  از  زیادی 
افتاده است. او افزود که این اسلحه و مهمات  پولیس 
شامل ده ها فیر سرگلوله هاوان، دو پایه اکاییز، یک پایه 
میلی متری، یک میل کالشینکوف، هزاران  توپ ۸2 
فیر مرمی سالح های سبک و سنگین و صدها ماین ضد 

پرسونل و وسایط است.
در  مهمات  و  اسلحه  انبار  این  گفت،  صافی  آقای 
یکی از نقاط پل حصار که هم سنگر و هم ذخیره گاه 
مخالفان بود، پس از دو ساعت درگیری تصرف شد و 
دالیلی که  از  یکی  که  او گفت  کردند.  فرار  مخالفان 
عملیات به کندی پیش می رود، سو استفاده افراد مسلح 

روز گذشته ده ها تن به طرفداری یک فرمانده محلی 
در بغالن، شاهراه کابل - مزار را بر روی ترافیک بستند.

در پی کشته شدن برادر و محافظ  فرمانده محمد خان، 
پلخمری  شهر  در  تن  ده ها  سابق،  فرماندهان  از  یکی 

دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان که در چوک پلخمری تجمع کردند، با 
به آتش کشیدن تایرهای موتر، شاهراه کابل - مزار را 

به روی ترافیک بستند.
به  خبر  این  تایید  ضمن  بغالن  والی  معاون  عبدالقدیر 
باستان گفته که صبح روزشنبه یک  خبرگزاری بست 
درگیری میان پولیس و نیروهای اربکی رخ داد که به 

دیروز  چاشت  از  پیش  لوگر  خوشی  ولسوالی  مرکز 
آماج حمله انتحاری یک زن قرار گرفت.

به  لوگر  والیت  والی  سخنگوی  درویش  محمد  دین 
انتحاری  باستان گفته که دو مهاجم  خبرگزاری بست 
سوار بر یک موتر نوع صرف، پیش از رسیدن به مقصد 
آقای  گفته  به  شدند.  شناسایی  پولیس  نیروی  توسط 
درویش، پیش از آن که پولیس، حمله پیش گیرانه ای 
که  را  حامل شان  موتر  کنندگان  انتحار  بدهد،  انجام 
اثر  در  که  کردند  منفجر  بود،  انفجاری  مواد  از  مملو 
آن دو مامور پولیس زخمی و دو فرد انتحاری که یکی 
از آنان زن بود کشته شدند. افراد انتحاری و موترشان 
کامال از بین رفته و قابل شناسایی نیستند. به گفته این 

پنج تن به شمول یک سرباز امریکایی به اتهام کشتن 
محکوم  زندان  سال  هفت  به  تا  افغان  غیرنظامی  یک 

شدند.
اندیرو هولمس در ایاالت متحده امریکا اعتراف کرده 
تیراندازی  نزدیک  از  افغان  شهروند  یک  باالی  که 

کرده است.

ساختمان قرارگاه نیروهای اردوی ملی در مسیر شاهراه 
هرات – قندهار به بهره برداری سپرده شد.

بهره برداری از ساختمان قرارگاه نیروهای اردوی ملی 
سوم  لوای  مربوط  قندهار،   – هرات  شاهراه  مسیر  در 
قول اردوی 215 میوند که در ولسوالی گرشک والیت 

هلمند موقعیت دارد، آغاز شد.
این  بالک های  باستان،  بست  خبرگزاری  از  نقل  به 
که  دارد  را  سرباز  دوصد  گنجایش  ظرفیت  قرارگاه 
برای تامین امنیت شاهراه قندهار-هرات در این والیت 

مستقر است.
محمد رسول زازی، سخنگوی قول اردوی 215 میوند 
ساختمان  این  که  گفته  باستان  بست  خبرگزاری  به 
غذاخوری،  اتاق  خواب،  اتاق  اداری،  دفاتر  دارای 
آشپزخانه و برج های مراقبتی است که به کمک مالی 

نیروهای بین المللی در این والیت ساخته شده است.
 215 اردوی  قول  قوماندان  ملوک،  سید  جنرال  تورن 
میوند که در مراسم گشایش این قرارگاه شرکت کرده 
کمک  به  زیربناهایی  چنین  ساخت  که  گفت  بود، 

دست  از  را  جان شان  و  گیرمانده  آوار  زیر 
دهند. در جریان این جنگ ها روس ها هزاران 
ما جاسازی  کنار کشور  و  در گوشه  را  ماین 
رفتند  بیرون  ما  از کشور  زمانی که  و  نمودند 
آنها را در همان جا برای تباهی اوالد این وطن 

غیرمسوول از مردم به عنوان سپر است. 
ولسوالی  راه های  مسیر  کنون  تا  آقای صافی،  گفته  به 
خنجان، بنو، ده صالح و پل حصار از وجود مخالفان و 

افراد مسلح غیرمسوول پاک شده است.
مهمات  و  اسلحه  انبار  دومین  این  که  است  گفتنی 
از  گذشته  هفته  یک  در  عملیات  آغاز  از  که  است 
افتاده  دولتی  نیروهای  بدست  اندراب  ولسوالی های 

است.

اثر آن برادر و محافظ خان محمد کشته شدند. به گفته 
معاون والی بغالن، این تظاهرات از سوی خان محمد 

راه اندازی شده است.
برده شود،  از وی  نامی  امنیتی که نخواست  یک مقام 
به خبرگزاری بست باستان گفته، فرمانده محمد خان، 
صبح روزشنبه توسط نیروهای ویژه دستگیر شده است.

در  ناامنی ها  مهم  عوامل  از  یکی  که  حالیست  در  این 
گفته  و  است  غیرمسوول  تفنگداران  حضور  بغالن 
فرماندهان  به  مربوط  افراد  این  بیشتر  که  می شود 

غیرمسوول هستند.

مقام امنیتی، در این حمله به مردم ملکی آسیبی نرسیده 
است.

امریکایی دیگر  نظامیان  از  تن  با چندین  هولمز همراه 
در  غیرنظامی  افراد  بر  تیراندازی  اتهام  به  سال گذشته 

افغانستان بازداشت شدند.
سارنواالن می گویند  آنان در حالی که مشغول گشتزنی 

بودند سه غیرنظامی افغان را کشتند.

است،  ملی  اردوی  عمده  از ضروریات  جهانی  جامعه 
در  تنها  بین المللی  نیروهای   2014 سال  از  پس  زیرا 
امنیتی  نیروهای  با  بخش حمایت هوایی و لوژیستیکی 
همکاری می نماید و نیاز است تا آن زمان اردوی ملی 

روی پای خود بیایستد.
گذشته  در  که  قندهار   - هرات  شاهراه  امنیت  تامین 
اردوی ملی  نیروهای  اولویت های  از  بود  ناامن  اندکی 
است که کندک دوم لوای سوم قول اردوی 215 میوند 

در همین راستا فعالیت می کند.

باقی گذاشتند. ما زندگی خوب داشتیم و از آن 
 4 یا   3 کودک  ایام  آن  در  من  بودیم،  راضی 
و  بود  رنگ  یک  برایم  دنیا  نبودم،  بیش  ساله 
نداشتم.  خبر  آن  جنایت های  و  خشونت ها  از 
با  بازی  جریان  در  زمانی که   1369 سال  در 

یا  بود  ماین  نمی دانم  بودم  همقطارانم   سایر 
کرد  برخورد  به او  پایم  که  منفجرناشده  مواد 
ندانستم  و دیگر من  بلند شد  مهیبی  و صدایی 
را  خود  گشودم  چشم  که  زمانی  شد.  چه  که 
دانستم  مدتی  از  بعد  و  یافتم  شفاخانه  بستر  در 
معلول  فعال  و  دادم  دست  از  را  چپم  پای  که 
ناحیه رنج می برم، زیرا راه  این  از  هستم. حاال 
بسیار  مصنوعی  پای  یا  و  عصا  کمک  با  رفتن 
انجام  نمی توانم  را  کارها  اکثر  و  است  مشکل 
و  هستم  امیدوار  زیاد  بسیار  آینده  به  اما  دهم. 
به زندگی خود با سایر هموطنان ام ادامه دادیم 
و از زندگی خود راضی هستم. اما هر روز که 
که  زخمی  هم  یا  و  می شود  شهید  انسان  یک 
از  و  می برم  رنج  می شود  معلولیت اش  باعث 
تمامی جناح های درگیر می خواهم که به صلح  
بپیوندند و از جنگ دست بردارند. اما از دولت 
و جامعه جهانی می خواهم کسانی را که متهم 
یا مظنون به جنایت های جنگی و ضدبشری  و 
هستند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند.«

راه رفتن برایم مشکل است

تظاهرکنندگان شاهراه کابل - مزار را یک انبار اسلحه و مهمات در بغالن کشف شد
مسدود کردند

حمله انتحاری توسط یک زن در لوگر

پنج تن به اتهام قتل یک غیرنظامی به 
هفت سال زندان محکوم شدند

قرارگاه اردوی ملی در شاهراه هرات-قندهار 
گشایش یافت

در سال 1369 زمانی که در جریان بازی با سایر همقطارانم  
بودم نمی دانم ماین بود یا مواد منفجرناشده که پایم به او 

برخورد کرد و صدایی مهیبی بلند شد و دیگر من ندانستم 
که چه شد. زمانی که چشم گشودم خود را در بستر شفاخانه 
یافتم و بعد از مدتی دانستم که پای چپم را از دست دادم 
و فعال معلول هستم. حاال از این ناحیه رنج می برم، زیرا راه 
رفتن با کمک عصا و یا پای مصنوعی بسیار مشکل است و 

اکثر کارها را نمی توانم انجام دهم.
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دولت پاکستان نسبت به انتقادهای مقامات ایاالت متحده 
از سیاست های کج دار و مریز این کشور در مبارزه  در 
با  انتقاد کرده و حتا تهدید به قطع رابطه  برابر تروریزم 
ایاالت متحده امریکا کرده است. در خبرها آمده است 
که خانم حنا ربانی کهر، وزیر امور خارجه پاکستان، به 
ایاالت متحده امریکا هشدار داده است که اگر همچنان 
به  این کشور  متهم کردن  و  پاکستان  از  علنی  انتقاد  به 
حمایت از تندروان همسو با شبکه ی القاعده  ادامه دهد، 

یکی از متحدان سیاسی خود را از دست خواهد داد.
است،  یافته  بازتاب  منطقه  رسانه های  در  که  آن گونه 
خانم کهر به شبکه ی تلویزیونی »جیو« گفته است  که 
رنجاندن دولت و مردم پاکستان از خود، به نفع امریکا 
خارجه  وزیر  کهر  ربانی  خانم  گفته های  نمی باشد. 
پاکستان، واکنش به انتقادات اخیر مقامات امریکایی از 
تروریزم  بر ضد  مبارزه  در  پاکستان  غیرشفاف  سیاست 

می باشد. 
در  شفافیت  نبود  از  امریکایی  مقامات  انتقادات  اگرچه 
سیاست های پاکستان از زمان کشته شدن اسامه بن الدن 
آغاز  ـ  اسالم آباد  نزدیکی های  در  القاده  شبکه  رهبر  ـ 
گردیده است، اما این انتقادات اخیرا و به دنبال تدارک 
یافته  بیشتری  شدت  کابل  در  امریکا  سفارت  به  حمله 
امریکا در  پیش سفارت  از آن که دو هفته  است.  پس 
طالبان  گروه  به  وابسته  حمله کنندگان  سوی  از  کابل 
مورد حمله و تیراندازی قرار گرفت، مقامات امریکایی 
یکی  که  حقانی  شبکه ی  به  حمله  این  نسبت دادن  با 
می گردد،  محسوب  طالبان  شاخه های  تندروترین  از 
شبکه ی  با  کمک  و  رابطه  داشتن  به  متهم  را  پاکستان 

حقانی می کنند.
بین  رابطه  موجودیت  بر  اسالم آباد  در  امریکا  سفیر 
شبکه ی حقانی و دولت پاکستان تصریح کرد و خواستار 
قطع رابطه بین شبکه ی حقانی و دولت پاکستان گردید. 
متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  پانه تا  لیون  دیگر  سوی  از 
امریکا نیز با انتقاد از سیاست پاکستان و از تدارک حمله 
مستقر  امریکایی  نیروهای  ضد  بر  کشور  این  خاک  از 
چنین  جلو  پاکستان  اگر  که  کرد  تهدید  افغانستان،  در 
این حمالت  به  متحده خود  ایاالت  نگیرد،  را  حمالتی 
هیالری  آن  از  پس  گفت.  خواهد  پاسخ  تهدیدات  و 
کلینتون وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا نیز در دیدار 
با خانم ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن، 
خواستار سرکوب تروریست ها از سوی دولت پاکستان 

گردید.
سیاست  از  امریکایی  مقامات  انتقادات  نمونه ی  آخرین 
مولن  مایک  از سوی دریاساالر  پاکستان، هفته گذشته 
گرفت.  صورت  امریکا  اردوی  مشترک  ستاد  رییس 
مایک مولن، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، سازمان 
حقانی  شبکه ی  از  که  کرد  متهم  را  پاکستان  اطالعات 
حمایت می کند. مایک مولن که گفته هایش در رسانه ها 
بازتاب یافته حتا تاکید کرد که شبکه ی حقانی به عنوان 
دریاساالر  می کند.  عمل  آی اس آی  اجرایی«  »بازوی 
روز  امریکا  ارتش  افسر  بلندپایه ترین  مالن،  مایک 
از  که  کرد  متهم  را  آی اس آی  گذشته،  هفته  پنج شنبه 
شبکه تندرو حقانی در حمله اخیرش در کابل، پایتخت 

افغانستان، حمایت کرده است.
کهر  ربانی  خانم  که  است  گردیده  سبب  انتقاد  این 
واکنش نشان دهد. حنا ربانی کهر که برای شرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک امریکا به 
سر می برد، به شبکه ی تلویزیونی »جیو« گفته است که 

و  پاکستان  روابط  در  تنش ها  افزایش  با  همزمان 
امریکا برسر حمایت آی اس آی از شبکه ی حقانی، 
دیپلوماسی  فلج  دستگاه  می گویند  تحلیلگران 
و  شود  تبدیل  فعال  دیپلوماسی  به  باید  افغانستان 
در  را  افغانستان  و  امریکا  مشترک  خواست های 

رابطه به خرابکاری های پاکستان منعکس نماید. 
جمهور  رییس  سخنگوی  معاون  هروی  سیامک 
کرزی روز گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که 
این سو  به  از شش ماه  پاکستان  در  حلقات خاصی 
از  می کند.  سازماندهی  را  افغانستان  در  ترورها 
سوی دیگر صبغت اهلل مجددی نیز روز گذشته در 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  فاتحه خوانی  مراسم 
گفت آی اس آی سبب تمام بدامنی ها در افغانستان 
گذشته  سال  دوازده  در  که  گفت  او  می باشد 
همواره تاکید کرده که عامل نا امنی ها آی اس آی 

پاکستان می باشد.
پس  اخیر  روز  چند  در  پاکستان  و  امریکا  روابط 
رییس  مولن  مایک  که  گرایید  تیرگی  به  آن  از 
ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است که شبکه ی 
عمل  آی اس آی  اصلی  بازوی  عنوان  به  حقانی 

می کند و حمالت اخیر در افغانستان از سوی آی اس آی 
این  شده اند.  عملی  حقانی  شبکه ی  توسط  و  طراحی 
مقام امریکایی گفته است که حمله مسلحانه بر سفارت 
امریکا و مقر نیروهای آیساف در کابل در روز سیزدهم 
سپتامبر از سوی شبکه ی حقانی و با حمایت آی اس آی 
انجام شده است. از سوی دیگر این مقام امریکایی گفته 
که حمله روز دهم سپتامبر بر مقر نیروهای امریکایی در 
والیت میدان وردک نیز کار همین گروه ها بوده است. 

در همین حال تحلیلگران مسایل سیاسی می گویند دولت 
افغانستان باید از فرصت بدست آمده استفاده کرده و به 
جامعه ی جهانی ثابت کند ادعایی که در ده سال گذشته 
مبنی بر دخالت پاکستان در امور افغانستان داشته درست 

بوده است. 
احمد سعیدی تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید افغانستان 
در  پاکستان  که  کرده  ادعا  همواره  گذشته  سال  ده  در 
امور افغانستان مداخله کرده و با فراهم کردن پناهگاه ها 
کرده  فراهم  را  افغانستان  در  ناامنی  عوامل  تجهیزات  و 
است باید حاال با ایاالت متحده امریکا همنوا شده و از 
پاکستان در  بخواهد که دست مداخله  جامعه ی جهانی 
می گوید:  سعیدی  آقای  کند.  کوتاه  را  افغانستان  امور 
»حتا افغانستان می تواند صدای خودرا در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد بلند کند و بگوید حرف هایی را که 
ما طی ده سال گذشته می گفتیم حاال با اظهارات مقامات 

امریکایی به حقانیت رسیده است.« 
حکومت افغانستان در یک سال اخیر به دلیل مذاکره با 
طالبان و نقش مهمی که طالبان در این زمینه دارد روابط 
خود با پاکستان را نزدیک کرده و چند سفر رسمی نیز 
میان مقامات دوکشور صورت گرفته است. حکومت از 
پاکستان توقع دارد تا پاکستان افغانستان را در مذاکره با 
رهبران  با  گفتگوها  زمینه سازی  در  خصوص  به  طالبان 
این گروه یاری رساند؛ به این منظور مقامات افغان بارها 
مذاکرات  در  پاکستان  همکاری  خواستار  پاکستان  از 
»در  می گوید:  سعیدی  آقای  ولی  است.  شده  صلح 
حال حاضر محافظه کاری به نفع ما نیست بهتر است که 
افغانستان به دفاع از امریکا قرار بگیرد و اگر ما در حال 
حاضر خاموش می نشینیم و در واقع اظهارات امریکا را 

رد می کنیم به نفع ما نیست.« 
تحلیلگران می گویند حاال وقت آن رسیده که افغانستان 
صدای خودرا در سطح جهانی بلند کند. محمود صیقل 
معین پیشین وزارت خارجه و تحلیلگر مسایل بین المللی 
می گوید مایک مولن از مقامات بلندرتبه نظامی ایاالت 
او می تواند در سیاست های  متحده می باشد و اظهارات 
این  به  کند  وارد  جدی  تغییرات  پاکستان  علیه  امریکا 
هدر  را  بدست آمده  فرصت  باید  نیز  افغانستان  دلیل 
ندهد. به باور آقای مایک مولن واضح ترین و برهنه ترین 

رنجاندن دولت و مردم پاکستان به نفع امریکا نیست و 
پیامدهای  بزند،  پاکستان  رنجاندن  به  امریکا دست  اگر 

آن متوجه خود دولت امریکا خواهد بود.
به  نسبت  کهر  ربانی  خانم  این که  می رسد،  نظر  به 
هشدار  امریکا  سوی  از  پاکستان  رنجاندن  پیامدهای 
در  اسالم آباد  که  است  واقعیت  این  مبین  می دهد، 
به  و  منطقه  در  آنچه  از  سود،  کسب  برمبنای  بازی  پی 
خصوص در افغانستان می گذرد، می باشد. به بیان ساده تر 
این که مقامات اسالم آباد از این حالت فایده می برند و 
نفع برداری های  و  یافته  خاتمه  حالت  این  نمی خواهند 
ربانی  خانم  تهدید  دیگر  سوی  از  شود.  تمام  پاکستان 
ریشه های  نمی خواهد  پاکستان  که  می دهد  نشان  کهر 
این  با  زمانی  اگر  و  شود  خشکانده  منطقه  در  ناامنی 
وضعیت مواجه شود که ریشه های تروریزم و خشونت 
و  راهکارها  سادگی  به  می باشد،  رفتن  بین  از  حال  در 
گرفت  خواهد  روی  دست  را  پیچیده ای  استراتژی های 
ایاالت  و  افغانستان  با  همکاری  عدم  است  ممکن  که 

متحده یکی از این سیاست ها باشد.
اگر از زاویه دیگری به این هشدار یا تهدید نگاه شود، 
منطقه ای  انسجام  زمینه  هشدار،  و  تهدید  این  می تواند 
برای مبارزه قاطع تر بر ضد تروریزم را در منطقه ایجاد 
کند که ممکن است بر اساس یک ایتالف جدید شکل 
امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  همکاری  که  گیرد 
می تواند محوریت این انسجام و ایتالف را تشکیل دهد.

نشان می دهد که هرچه دولت  واقعیت ده سال گذشته 
نرم رفتاری  اسالم آباد  با  است،  افغانستان کوشش کرده 
کند و خاطر سیاستمداران حاکم بر اسالم آباد را رعایت 

کند، به همان پیمانه مشکل تراشی ها از سوی اسالم آباد 
بود  خواهد  بهتر  بسیار  این رو  از  است.  گردیده  بیشتر 
پاکستان  از سایه  نیز جرات خروج  افغانستان  که دولت 
تاثیرپذیری  بدون  برسد که  باور  این  به  پیدا کرده و  را 
تهدیدهای  و  ناامنی ها  با  مقابله  در  می تواند  پاکستان  از 
به  می گیرد،  صورت  افغانستان  خاک  در  که  امنیتی 
مقابله برخیزد. در چنین وضعیتی، تهدید و هشدار خانم 
ربانی کهر می تواند زمینه ساز خوبی برای تجدید نظر از 
سوی امریکا و همچنین نسبت به سیاست های غیرشفاف 
ایتالف  محوریت  زمینه ساز  بتواند  که  باشد  پاکستان 

بین المللی مبارزه بر ضد تروریزم گردد.   

شبکه ی  با  آی اس آی  رابطه  به  رابطه  در  را  اظهارات 
حقانی داشته و این فرصت خوبی است تا افغانستان نیز 
شواهد و مدارکی را که در رابطه به حمالت گروه های 
پاکستان  استخباراتی  سازمان های  حمایت  با  شورشی 
یک  صفت  به  »ماهم  می گوید:  او  نماید  آشکار  دارد 
برای  هم  را  پیام  این  افغانستان  مردم  صفت  به  و  ملت 
جهان و هم برای امریکا داده ایم که وجوهات مشترک 

ما بسیار زیاد است.« 
به  افغانستان  وضعیتی  چنین  در  صیقل  آقای  گفته  به 
دستگاه دیپلوماسی فعال تر نیاز دارد: »ما ضرورت داریم 
زود  بسیار  که  فعال  بسیار  دیپلوماسی  دستگاه  یک  به 
گره  باهم  را  امریکا  و  افغانستان  مشترک  خواسته های 
بزند و مخصوصا عوامل حمالت بر افغانستان را که حاال 
مشخص شده که استخبارات پاکستان است را آشکا را 
افغانستان  نماید.« صیقل می گوید در صورتی که  اعالم 
به موقع و درست اقدام کند می تواند در این مقطع زمانی 
برای ریشه کن کردن عوامل خشونت و ترور در منطقه 

اقدام نماید. 
و  امریکا  روابط  بن الدن  شدن  کشته  از  پس  هرچند 
برای  امریکا  فشارهای  و  گرایید  تیرگی  به  پاکستان 
در  تروریستی  شبکه های  رهبران  کشتن  و  بازداشت 
تاثیراتی  نتوانست  فشارها  این  ولی  شد  بیشتر  پاکستان 
عملی بر عدم حمایت پاکستان از تروریزم داشته باشد. 
که  درصورتی  می گوید  صیقل  آقای  حال  همین  در 
این  نکند  بیشتر  پاکستان  بر  را  عملی  فشارهای  امریکا 
کشور دست از حمایت از شبکه های افراطی در خاک 

خود برنخواهد داشت. 
قتل  از  پس  می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  این 
پاکستان  این مساله مشخص شده که  برهان الدین ربانی 
در پشت حمالتی که در افغانستان صورت می گیرد قرار 
دارد و حتا آقای صیقل می گوید چرا حکومت افغانستان 
به یوسف رضا گیالنی و هیات امریکایی اجازه داده تا به 

منظور عرض تسلیت وارد افغانستان شوند. 
متحده  ایاالت  می گوید  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  این 
شورای  دیگر  عضو  چهار  همکاری  با  می تواند  امریکا 
و  نظامی  دستگاه  برای  را  ریفورم  طرح  یک  امنیت 
از  عده  آن  که  طوری  بریزد  پاکستان  استخباراتی 
فرماندهان کارکشته ارتش پاکستان که خشونت را راهی 
برای ادامه حیات پاکستان می دانند از کار برکنار شوند 
سیاست  در  که  دارد  وجود  آن  امکان  صورت  آن  در 
به  تغییر  تروریستان  از  حمایت  در  پاکستان  نظامی های 

وجود خواهد آمد. 
او می گوید تا زمانی که عناصری که در سیستم نظامی 
عمل  تروریستان  از  حمایت  در  پاکستان  استخباراتی  و 
می کنند از سیستم خارج نشوند، بحران در منطقه پایان 

نخواهد یافت. 
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پاکستان و آشکارسازی 
پاکستان هرگونه ارتباط با سیاست های واقعی

شبکه حقانی را قطع کند
 دولتمرادی

حکیمی

سخنگویکاخسفید:

آخرین نمونه ی انتقادات مقامات امریکایی از سیاست پاکستان، هفته گذشته از سوی دریاساالر 
مایک مولن رییس ستاد مشترک اردوی امریکا صورت گرفت. مایک مولن، رییس ستاد مشترک 

ارتش امریکا، سازمان اطالعات پاکستان را متهم کرد که از شبکه ی حقانی حمایت می کند. مایک 
مولن که گفته هایش در رسانه ها بازتاب یافته حتا تاکید کرد که شبکه ی حقانی به عنوان »بازوی 

اجرایی« آی اس آی عمل می کند. دریاساالر مایک مالن، بلندپایه ترین افسر ارتش امریکا روز 
پنج شنبه هفته گذشته، آی اس آی را متهم کرد که از شبکه تندرو حقانی در حمله اخیرش در کابل، 

پایتخت افغانستان، حمایت کرده است.

ACKU
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 ضیا زیرک چگونه  کرزی  آقای  ربانی،  برهان الدین  ترور  از  پس 
خود-  سیاسی  متحد  دو  قاتالن  با  صلح  گفتگوهای  به 
کرده  اعتماد  کرزی-   ولی  احمد  و  ربانی  پروفیسور 
می تواند؟ در واقعیت قتل آقای ربانی شاید یکی از بدترین 
این  به  او  است.  بوده  آقای کرزی  برای  سیاسی  حوادث 
امید شورای عالی صلح را تشکیل و آقای ربانی را در راس 
آن قرار داد که یک کانال منظم و مشخصی برای تماس با 
طالبان وجود داشته باشد. اما در عمل به خاطر این تماس ها 

یکی از متحدین سیاسی معتدل خود را از دست داد.
یک  کرزی  حامد  برای  ربانی  آقای  شک،  بدون 
سیاستمدار خیلی ارزشمند بود که در کنفرانس بن قدرت 
را از دستانش تحویل گرفت و در ده سال گذشته همواره 
یک موضع خیلی محافظه کارانه نسبت به اداره اش داشت. 
جبهه  در  ربانی  آقای  نزدیکان  که  زمانی  خاطر،  این  از 
می آمدند،  پیش  مخالفت  در  از  جمهور  رییس  با  شمال 
کرزی همیشه دست همکاری را به سوی آقای ربانی دراز 
در  تساهل سیاسی  و  نقطه همکاری  ربانی  آقای  می کرد. 

جبهه شمال با حکومت بود.
از  که  است  این  آقای کرزی  برای  پرسش جدی  اکنون 
سیاسی ای  تفسیر  چه  طالبان،  دست  به  خود  متحد  ترور 
می نماید؟ چگونه، با موضوع از دست دادن متحد نزدیک 
ابتکار عملی را روی دست  نموده و چه  برخورد  سیاسی، 

می گیرد؟
آقای کرزی در کنفرانس مطبوعاتی خود، آقای ربانی را 
»تروریست های  به دست  توصیف کرد که  »شهید صلح« 
کنفرانس  این  در  آقای کرزی  ترور شد.   اسالم«  دشمن 
نشان داد که هنوز به تالش های خود جهت صلح با طالبان 
به دشواری می توان تصور کرد که  این رو،  از  باور دارد. 
حتا با وجود این رویداد آقای کرزی در برخورد سیاسی 

خود با این گروه و روند صلح تغییری به وجود آورد.
تنش های سیاسی با هزینه های قومی

متحدان سیاسی آقای ربانی به شدت از کشته شدن رهبر 
قرار  که  این  با  خشمگین اند.  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
گرفتن او در کنار کرزی، کدام پشتوانه سیاسی برای شان 

رییس  ربانی،  برهان الدین  قتل 
شورای عالی صلح و رییس جمهور 
در  عطفی  نقطه  افغانستان  پیشین 
در  افغانستان  حکومت  تالش های 
رابطه به مصالحه و مذاکره با طالبان 
که  حالی  عین  در  قتل  این  است. 
بر  مبنی  روشنی  پیام های  حاوی 
حامیان شان  و  طالبان  آشتی ناپذیری 
است، در عین حال نشانگر این مساله 
افغانستان  حکومت  که  می باشد  نیز 
سال  ده  گذشت  از  پس  هم  هنوز 

نبرد، تجربه، آشنایی و آگاهی اندکی در ارتباط به دشمن 
خود دارد. 

در  حادثه  این  گویا  که  است  حاکی  اولیه  گزارش های 
جریان یک جلسه رسمی از سوی دو تن از اعضای طالبانی 
به  مقام های شورای عالی صلح   با  برای گفتگو  که ظاهرا 
است.  داده  رخ  ربانی  آقای  خانه  در  بودند،  آمده  کابل 
ناآگاهی،  از  سواستفاده  با  طالبان  که  می دهد  نشان  این 
فرصت  هر  از  کابل  در  مقام ها  خوش باوری  و  خوش بینی 
استفاده می کنند  اقدامات تروریستی خود  برای  و زمینه ای 
و  وحشت  رعب،  ایجاد  از  مهمتر  هیچ چیزی  آنها  برای  و 

هراس در میان مردم افغانستان نیست. 
مواد  با  تروریست  یک  که  است  این  توجه  مورد  نکته ی 
انفجاری جابجاشده در دستارش وارد خانه ی یک مقام مهم 
از  بدنی  تالشی  یک  حداقل  اما  می شود،  افغانستان  دولت 
آن صورت نمی گیرد تا اطمینان حاصل شود که خطری را 

را  خطر  زنگ  او  رفتن  دست  از  اما،  نمی کرد،  فراهم 
از زمانی که  البته آنها  به صدا در آورده است.  برای شان 
انگشت  این خطر  روی  همواره  شد،  داوود کشته  جنرال 
از  بیشتر  را  خطر  این  ربانی  آقای  ترور  اما،  گذاشته اند، 

گذشته جدی می سازد.
به  ربانی  آقای  سیاسی  نزدیکان  گذشته  روز  چند  در 
شدت حکومت را از بابت زمینه سازی مالقات او با یک 
نماینده طالبان، انتقاد می نمایند. آقای عبداهلل با لحن خیلی 
پرسشگر از آقای کرزی خواست که در این مورد توضیح 
آقای  توضیحات  وجود  با  که  می آید  نظر  به  اما  بدهد. 
کرزی در کنفرانس مطبوعاتی اش، متحدان سیاسی آقای 
ربانی قانع نیستند. آقای امراهلل صالح، طی مقاله ای خواهان 
تشکیل یک هیات تحقیق از سوی سازمان ملل متحد شد. 
از سوی دیگر، پس از مرگ جنرال داوود در بین منتقدان 
آقای کرزی که عمدتا غیرپشتون اند، این نظر تقویت شده 
است که برای کشتن رهبران سیاسی غیرپشتون برنامه ریزی 
لیست  وجود  از  صحبت  آنها  حتا  است.  گرفته  صورت 

ترور رهبران سیاسی و جهادی غیرپشتون می نمایند. 
تنش های  احتماال  اخیر  رویداد های  به  توطیه آمیز  نگاه 

متوجه کسی نمی کند. یا مهمتر از آن این چگونه سیستمی 
ولی  می بیند،  آسیب  مجرا  یک  از  بارها  و  بارها  که  است 
اصالح  را  خود  آسیب پذیر  نقاط  و  نمی گیرد  درس  هیچ 
نمی کند. همه به یاد داریم که چندی قبل نیز کسی به نام 
مال اختر منصوری با اسکورت امنیتی باال به ارگ ریاست 
تحویل  وی  به  پول  بکس های  و  شده  برده  جمهوری مان 
با وی نشست و  نیز ساعت ها  داده شد و رییس جمهور ما 
نه مال  بعد معلوم شد که آن مرد  اما چندی  مذاکره کرد، 
اختر منصوری، بلکه دوکانداری بوده است از کویته که با 
استفاده از ناآگاهی و خوش باوری سیاست مداران ما دست 

به این سواستفاده زده است. 
توانایی  به  نسبت  را  ما  آگاهی  میزان  و  بینش  حادثه،  این 
مواجه  سوال  با  پیش  از  بیش  دشمن  به  دیدگاه های مان  و 
می کند و نیز نیاز به تجدید نظر در این مورد را بیشتر از همه 

برجسته تر می سازد. 

قومی را در سطح سیاستمداران و تحصیلکرده های شهری 
داغ می نماید. در این فضا مهم نیست که چقدر برداشت ها 
و تیوری های آغشته به توطیه با واقعیت منطبق است، بلکه 
با جناح  رابطه کرزی  باالی  این است که  اهمیت آن در 
شک،  بدون  می گذارد.  تاثیر  غیرپشتون  سیاستمداران 

کرزی از این موضوع نگرانی در دل دارد. 
پس از این نوبت چه کسی است؟

افغان  سیاسی  ارشد  مقامات  خانه های  کنار  از  که  زمانی 
دیوارهای  می شوید:  عمده  تغییر  یک  متوجه  بگذرید، 
شده  پهن تر  و  بلندتر  منزلگاه های شان  محافظتی  بتونی 
باشد  امنیت  تحکیم  نشانه  آنها  برای  این  شاید  است. 
خیلی  ترس  یک  نشان دهنده  عادی  رهگذران  برای  اما 
واضح است؛ ترس برای از دست دادن جان در برابر یک 
انتحارگرنامریی و یا گروهی از مهاجمان ازجان گذشته ی 

طالب. 
وحشت  نشان  نویسنده  برای  بتونی  دیوارهای  این  ولی 
با  نیز است. هدف طالبان  نام طالب  به  از دشمنی  سیاسی 
فضای  کردن  حاکم  افغان  برجسته  سیاستمداران  کشتن 
رعب و وحشت در کابل است. تقریبا می شود این دلهره 

و  پیشین  اقدام های  و  اقدام  این  که  است  این  دیگر  نکته 
هیچ وجه سر آشتی  به  آنها  می دهد که  نشان  طالبان  مشابه 
مصالحه  و  آشتی  عدم  برای  طالبان  ندارند.  مصالحه  و 
در  پیوسته  مسایل  آن  اکثر  که  دارند  فراوانی  دالیلی 
اعالمیه های  نیز  و  گروه  این  سخنگویان  رسمی  اظهارات 
مطبوعاتی شان بازتاب یافته است. از سوی دیگر شیوه هایی 
این  با  منظور مصالحه و مذاکره  به  افغانستان  که حکومت 
به  منجر  نمی تواند  تنها  نه  است،  گرفته  پیش  در  نیز  گروه 
آغاز روند مذاکره و در نهایت مصالحه با طالبان شود، بلکه 
سبب شده است تا بخش عظیمی از جامعه افغانستان را نیز 

دچار دودستگی، سوتفاهم و بی اعتمادی کند. 
افغانستان از دشمن یک  همان طوری که گفته شد دولت 
این  ندارد.  سودهنده  و  سمت  و  روشن  مشخص،  تعریف 
فقدان باعث شده است تا نه تنها نیروهای مسلح افغانستان 
که قهرمانانه در جبهه های دشوار با گروه می جنگند، از یک 
روحیه قوی و مستحکم برخودار باشند و بلکه سبب شده تا 
سیاست گذاران کشور نتوانند سیاست های درست و منطقی 
را برای برخورد با پدیده طالبان طراحی و مجریان حکومتی 

آن را عملی کنند. 
ادبیات گمراه کننده و در عین حال بی رمق مجریان سیاست 
به  ارتباط  در  جمهور  رییس  شخص  ویژه  به  افغانستان  در 
اقدامات تروریستی و جنایتکارانه طالبان، سبب شده است 
برابر  در  مردمی  مقاومت  و  اعتمادبه نفس  ظرفیت های  تا 
طالبان تضعیف شود. این امر هم چنان باعث شده تا طالبان با 
استفاده از آن در جنگ روانی با گذشت هر روز قدرتمندتر 

شوند.
در حالی که اسناد و مدارک فراوانی وجود دارد که طالبان 
آموزش،  انگیزه ها،  آنها  بلکه  نیستند،  داخلی  پدیده  یک 
پاکستان  نظامی  استخبارات  از  را  امکانات شان  و  سالح 
افغانستان  حکومت  که  تالشی  بنابراین  می دارند،  دریافت 
است،  کرده  شروع  گروه  این  با  مذاکره  و  مصالحه  برای 
کنیم  مذاکره  طالبان  با  بخواهیم  ما  اگر  زیرا  است.  بی معنا 
ما  این کار،  با  به مصالحه تشویق کنیم، در واقع  و آنها را 
مشکل  یک  به  منطقوی  مشکل  یک  از  را  طالبان  مشکل 
داخلی تقلیل می دهیم و این سبب می شود تا بر تمامی آن 
اسناد، مدارک و شواهدی که مبنی بر حمایت های مستقیم 
طالبان  از  کشور  از  دیگر  برخی  و  پاکستان  غیرمستقیم  و 
وجود دارد، خط بطالن بکشیم. در حالی که مشکل طالبان 
یک مشکل منطقه ای و در نهایت یک مشکل فرا منطقه ای 

این نوبت مرگ چه کسی  از  را احساس کرد: حاال پس 
است؟

فلج کننده شده است. در حکومت  این ترس  نظر من،  به 
سازش  راه  طالبان  با  مبارزه  جای  به  بسیاری ها  افغانستان 
که  هستند  فکر  این  به  و  گرفته  پیش  در  را  گروه  این  با 
خود  به  نسبت  را  گروه  این  تهدید  خود  تماس های  با 
کاهش می دهند. نه در حکومت و نه در جناح که خود را 
میراث دار مقاومت می داند، روح مبارزه با طالبان به چشم 
می آید. در سطح سیاستمداران و عموم می توان یک ترس 
درونی شده از قدرت طالبان را مشاهده کرد. دلیل آن این 
است که ما ابتکار سیاسی ای که در آن مخالفت با طالبان و 
روح مبارزه جویی سیاسی مبتنی بر همبستگی و دفاع میهن 
پرستانه از افغانستان در برابر خطر این گروه وجود داشته 
تعجب برانگیز  نکته  من  برای  از همین رو  نمی بینیم.  باشد، 
این است که چطور این جامعه هر روز به طرز بی رحمانه ای 
از سوی طالبان و پاکستانی ها مورد هجوم قرار می گیرد، 
اما در عوض سیاستمداران شان به جان یک دیگر افتاده و 
در برابر خطر اصلی که باید طالبان باشد، به یک برخورد 

مالیم سیاسی بسنده می نماید؟
اگر  که  داد  نشان  جناح ها  این  تمام  به  ربانی  آقای  قتل 
راه مقاومت ملی سیاسی و نظامی علیه طالبان را در پیش 
چون  می گردند.  دچار  یکسان  سرنوشت  به  همه  نگیرند 
سیاسی  بسیج  یک  از  مانع  کابل  در  حاکم  سیاسی  ترس 
علیه طالبان شده است. آقای کرزی با سیاست تضرع، هر 
مردم  در  را  پاکستان-  والبته  طالبان-  برابر  در  نوع انگیزه 
با  و متحدین افغان خود کشته است. در حالی که طالبان 
کشتن احمد ولی کرزی و برهان الدین ربانی به حکومت 

نشان دادند که معنای دشمنی و کینه چیست. 
حکومت پس از کشته شدن آقای ربانی بازهم تماس های 
خود را با فرماندهان مختلف طالب ادامه خواهد داد. ولی 
همیشه  و جبونی  فضای وحشت  این  از  واقعیت، پس  در 
شهر کابل را به تسخیر خود در آورد و آقای کرزی نیز به 
حکومت بعدی میراث صلحی با جبونی و سرافگندگی را 

به جا خواهد گذاشت.


است و باید برای حل آن هماهنگی و هم صدایی الزم در 
سطح جهانی به وجود آمده و نظامیان پاکستان یا به واسطه 
فشار و یا به واسطه مذاکره و گفتگو حاضر به دست کشیدن 

از حمایت این گروه شوند. 
افغانستان  مردم  از  بخش  یک  که  است  این  دیگر  مساله 
تصور می کنند که انگیزه حکومت افغانستان برای مصالحه 
متعلق  طالبان  الزاما  که  حالی  در  است.  قومی  طالبان،  با 
تصور   این گونه  نیز  و  نیستند  قومی  خاص  گروه  یک  به 
خطرناک است که ما یک گروه تروریستی و جنایتکار را  
به یک گروه قومی خاص منسوب کنیم، ولی حداقل آنچه 
مردم،  از  بخش  تا یک  است، سبب شده  افتیده  اتفاق  که 
قومی یک  هژمونی  و  سیطره  تقویت  را  طالبان  با  مصالحه 
گروه خاص بدانند و به همین خاطر در برابر آن مقاومت 
کنند. بنابراین حتا اگر روندی که آغاز شده، بر فرض محال 
منجر به مصالحه با طالبان شود، این به معنای تامین صلح در 
افغانستان نخواهد بود؛ زیرا در آن زمان گروه های دیگری 

در برابر آن قدعلم خواهند کرد. 
است که  این  می کنند  مطرح  برخی ها  دیگری که  نگرانی 
هیچ تضمینی هنوز وجود ندارد که براساس آن در صورت 
مصالحه با طالبان روند موجود و دست آوردهای ده ساله ی 
گذشته افغانستان حفظ گردد: آزادی بیان، آزادی رسانه ها، 
آزادی های زنان، آزادی های مذهبی و آزادی های سیاسی.

با توجه به نکات فوق می خواهم چنین نتیجه بگیرم که روند 
مذاکره و مصالحه با طالبان به اندازه کافی گره کور دارد و 
بدون باز کردن مدبرانه هر کدام از آنها که منجر به جلب 
رضایت طرفین دیگر شود، مذاکره و مصالحه با طالبان یک 

انتظار بیهوده است. 
من شخصا باور دارم که مشکل اصلی که ما در افغانستان 
اجرای  با  طالبان  که  است  درست  نیست.  طالبان  داریم، 
حمالت تروریستی و جنایتکارانه پیوسته امنیت و آسایش 
مردم را به هم می زنند و مردم را به خاک و خون می کشند، 
بلکه باید این واقعیت تلخ و دردناک را بپذیریم که مشکل 
قبول  قابل  و  مدبرانه  سالم،  مدیریت  نبود  در  ما  اصلی 
اکثریت در افغانستان است و نیز نبود یک دیدگاه مشترک 
را  خود  ملی  قرمز  و  سبز  خطوط  ما  آن  براساس  که  ملی 

مشخص سازیم. 
تا زمانی که خال ها پر نشوند، این جنگ قربانی های فراوانی 
خواهد گرفت و ما در این دایره اهریمنی گرفتار خواهیم 

ماند. 

ارواح سرگردان ترور در کوچه های وزیر اکبرخان

صلحی که پیام آورش 
تروریست است
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شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی رهبر 
افغانستان، ضایعه بزرگی  جمعیت اسالمی 
نباشد،  ناممکن  اگر  آن  جبران  که  است 
استاد  شهید  نیست.  امکان پذیر  سادگی  به 
ربانی رهبر خردمند، دورنگر، انعطاف پذیر 
جمعیت  رهبری  سکان  که  بود  دراکی  و 
تشکل  بزرگ ترین  افغانستان؛  اسالمی 
شرایط   حساس ترین  در  را  کشور  سیاسی 
اقتصادی  و  اجتماعی  نظامی،  سیاسی، 
به  گذشته  سال  چهل  تقریبا  در  کشور 
از  را  جمعیت  که  بسا  و  داشت  دوش 
از  بسیاری  که  شرایطی  طوفانی ترین 
احزاب و گروه ها را در خود غرق ساخته 
آورد.  بیرون  خسارت  کمترین  با  بود، 
تردید  برهان الدین ربانی  بدون  پروفیسور 
و  تاثیرگذار  ماندنی،  شخصیت های  از 

مبارز تاریخ ملت ما به شمار می رود.
با وجود تبلیغات منفی و خصمانه دشمنان 
بیشتر  ایرادات  و  بهانه گیری ها  نیز  و  استاد 
که  دوستان  از  بعضی  و  حریفان  بی جای 
ربانی  استاد  بود،  مختلفی  عوامل  از  ناشی 
صلح  زمان  در  چه  و  جنگ  زمان  در  چه 
رهبر  یک  توان  در  که  حدی  تا  توانست 
آرزوها،  است،  دانشمند  و  کارآزموده 
تمثیل  را  ما  ملت  خواست های  و  نیازها 
عملی   اقدامات  آن ها  تحقق  برای  نموده  
تا  به عمل آورد.  در زمان سلطه روس ها 
افغانستان  تصرف  بر  تاکید شان  که  زمانی 
قد  انعطاف ناپذیر  مجاهد  همچون  بود، 
علم کرد و مبارزه گرم را یگانه راه نجات 
می دانست؛  استعمار  چنگال  از  کشور 
روس ها  ملت،  بی امان  پیکار  که  زمانی 
ساخت،  افغانستان  از  خروج  به  مصمم  را 
استاد یگانه رهبری بود که برای مذاکرات 
از  تا  داد  نشان  خوش  روی  دشمن  با 
خونریزی بی جا جلوگیری به عمل آورد. 
با انتقال قدرت به مجاهدین استاد از جمله 
از  انتقام گیری  به  معتقد  که  بود  کسانی 
سلطه  خطر  که  زمانی  اما  نبود.  مخالفان 
از  بعضی  وجود  در  افغانستان  بر  پاکستان 
ویژه  به  آی اس آی،  به  وفادار  نیروهای 
گرفت،  قوت  حکمتیار  اسالمی  حزب 
مجاهدین  فقید  فرمانده  با  همنوا  استاد 
نیروهای  سایر  و  مسعود  شاه  احمد 
ضدطالبی در آن زمان، در برابر این خطر 
فریبنده  شعارهای  با  که  طالبان  با  ایستاد. 
ابتدا  در  کردند  قدعلم  آرامش  و  صلح 
پسانتر  اما  گرفت،  پیش  در  را  تفاهم  راه 

رییس  ربانی  برهان الدین  کشته شدن  از  پس 
اسالمی  جمعیت  رهبر  و  صلح  عالی  شورای 
صلح  که  می کنند  تاکید  تحلیلگران  افغانستان، 
داد و حزب جمعیت  نخواهد  نتیجه  با مخالفین 
اسالمی نیز به گروه های مختلف تقسیم خواهد 

شد.
برهان الدین ربانی، شامگاه روز سه شنبه ۲۹ سنبله 
در حمله ی انتحاری مردی به نام عصمت اهلل که 
مواد انفجاری را در دستار خود پنهان کرده بود، 
در خانه اش در وزیر اکبرخان کابل، جان خود 

را از دست داد.
او، اعضای جمعیت  در طول سه روز عزاداری 
اسالمی و شماری از افراد و گروه های نزدیک 
در  تندی  واکنش های  ربانی  برهان الدین  به 

ارتباط به قتل او نشان دادند.
امید  و  تغییر  ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
حمله  قضیه  در  را  حکومت  الفاظ  تندترین  با 
به جان ربانی مقصر دانست  و خطاب به حامد 
کرزی گفت که »وقتی طالبان را برادر خوانده 
است، برود به نزد برادرانش تا دیگران به راس 

حکومت بیایند.«
عطا محمد نور والی بلخ نیز ادامه برنامه صلح را 
بی معنا خوانده از دولت خواست که میدان را به 
مجاهدین رها سازد تا با طالبان و حامیان شان به 

مبارزه بر خیزند.
برخی دیگر از تحلیلگران تاکید می کنند که در 
دولت افغانستان برای مبارزه با طالبان تصمیمی 

وجود ندارد.
بغالن  والیت  نماینده  مهدی  محی الدین  داکتر 
طالبان  امحای  »برای  ملی می گوید:  در شورای 
طالبان  و  ندارد  افغانستان تصمیم  رهبری دولت 
این  به  دارند،  قرار  طالبان  عقب  در  و کسانیکه 
ضعف اخالقی دولت افغانستان آگاه استند و از 

همین ضعف استفاده می کنند.« 
او ادامه داد: »با این طریقی که دولت افغانستان 
پیش می رود که تا حال شاهد محاکمه علنی هیچ 
و  تقدیر شده اند  طالبان  همیشه  نبوده ایم،  طالبی 
همواره رهبری دولت افغانستان زیر عنوان صلح 
امنیتی  نیرو های  توسط  که  را  طالبان  اعضای 
بالفعل گرفتار شده اند، رها ساخته اند، نمی توان 

طالبان را به صلح کشاند.«
این  درست  سیاست  مهدی  داکتر  باور  به 
باید  طالبان  به  صلح  برای  دریچه ای  که  است 
از  شوند.  کوبیده  آهنین  مشت  با  اما  باشد،  باز 
به  دعوت  دیگر  طرف  از  و  یک طرف جنگ 
صلح به گونه ای که دولت افغانستان و متحدین 

بین المللی افغانستان می خواهند.
و  افغانستان  لیبرال  حزب  رهبر  سهیل  اجمل 
است  معتقد  در حالیکه  سیاسی  امور  کارشناس 
به  که  است  پروژه  یک  افغانستان  در  که صلح 
به  که  زمانی  تا  و  می شود  مطرح  مقطعی  شکل 
رسید،  صلح  به  نمی توان  نشود،  بدل  پروسه 
ربانی  استاد  که  هنگامی  »تا  می دهد:  ادامه 
به خاطر  بود،  صلح  عالی  شورای  راس  در 
شناخت ها و روابط استاد با پاکستان و با برخی 
رابطه شان  و  پاکستان   در  استخباراتی  حلقات 
یا  و  پاکستان  در  اسالمی  تندرو  گروه های  با 
افرادی از مجاهدین که در صف طالبان بودند، 
صلح  به  رسیدن  برای  امیدواری  حدودی  تا 
وجود داشت، اما با از میان برداشتن استاد ربانی 

دیگر بحث صلح و مفاهمه جایی ندارد.«
و  سیاسی  مسایل  تحلیلگر  سعیدی  احمد 
اظهار  پاکستان   در  افغانستان  اسبق  دیپلومات 
و  رسیده  بن بست  به  صلح  »پروسه  می دارد: 
با همین  با همین طرح  استراتژی  با همین  دیگر 

حرکت ها پروژه ی صلح ناکام خواهد بود.«
به باور سعیدی، صلح از ابتدا یک پروسه نه بلکه 
یک پروژه بود و »نتایج این پروژه این بود که 
استاد ربانی را به شهادت رسانید و آقای کرزی 

که چهره ی واقعی شان افشا گردید، مبارزه 
گرم را اختیار کرد، اما از هیچ تالشی برای 
اقناع شان مبنی بر بیهودگی جنگ نیز دریغ 
جامعه  حضور  برابر  در  ایستادگی  نورزید. 
بین المللی را در افغانستان تا زمانی که ملت 
ما به پای خود ایستاد شود، نابجا می دانست، 
خالف  اعمال  صریح  انتقادهای  از  اما 
همین  نداشت.  ابایی  نیز  ما  مردم  خواست 
ریاست  بود که  استاد  روحیه صلح خواهانه 
با وجود  و  پذیرفت  را  عالی صلح  شورای 
تبلیغات شدید دشمن و طعنه های بعضی از 
دوستان گام های عملی در این راه برداشت. 
انتقاد اعمال ضد ملی و ضد اسالمی  اما از 
این که  کوتاه  برنداشت.  دست  نیز  طالبان 
استاد ربانی چنانکه ویژگی یک رهبر توانا 
و دراک است، با شناخت نیازهای زمان و 
در  مردم  خواست های  به  ارجحیت  دادن 
مقاطع مختلف زمانی و سیاسی، راهی را در 
پیش گرفت که به خیر جامعه و ملت باشد.  
و  گستردگی  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
نفوذ خود را در میان اقشار و اقوام مختلف 
افکار  شخصیت،  مرهون  بیشتر  کشور 
ربانی  برهان الدین  استاد  کارکردهای  و 

می داند.
شهادت استاد در زمانی به وقوع می پیوندد 
حساس ترین،  از  یکی  افغانستان  که 
مرحله  خطرناک ترین  و  دشوار ترین 
ناگفته  می گذراند.  را  خود  تاریخی 
پیداست که به زودی شاهد دگرگونی های 
بود.  خواهیم  کشور  اوضاع  در  بنیادی 
نشانه ها از همین اکنون بیانگر آنند که این 
و  جامعه  نفع  به  هیچ وجه  به  دگرگونی ها 
مردم ما نیست. سکان این دگرگونی ها در 
دست تمامیت خواهان است که در تفاهم و 
یا هم به اشاره بیگانه ها، در پی تسلیم قدرت 
یا  و  طالبان  شمولیت  طالبان اند.   به  دولتی 
بخشی از طالبان در ساختار دولت که بدون 
شک شرایط خود را به حلقه کرزی که در 
است،  افغانستان  در  قدرت  حلقه  حقیقت 
تحمیل می کنند؛ در حقیقت به خاکسپاری  
نه تنها مجاهدت ها و مبارزات دیرپای مردم 
مالی  و  جانی  زیاد  هزینه های  که  ماست 
بابت آن پرداخته  اند، بلکه بربادی آرزوهای 
انسانی مردم ما برای دستیابی به یک جامعه 
سال  ده  در  که خوشبینانه  است  نیز  مدنی  

گذشته آن را در دل و جان پرورانیده اند. 
ارگ  به  طالبان  آوردن  برای  که  برنامه ای 
پیش  مدت ها  از  آن  تطبیق  و  تدوین  کابل 

آغاز گردیده، گسترده و چندبعدی است.  
بخش قابل توجه این برنامه، حذف فزیکی 
که   است  بانفوذی  و  ملی  شخصیت های 
سیاست های  برای  بالقوه ای  می توانند خطر 
پس  و  آستانه  در  آن  مجریان  و  پاکستان 
افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  خروج  از 
قبل،  سال ها  از  ترور ها  این  سلسله  باشند. 
در  آی اس آی  توسط  جهاد  دوران  از  حتا 
فرمانده  ترور  با  گردید،  آغاز  پاکستان 
جهاد و مقاومت،  احمد شاه مسعود به اوج 
رسید و بعد از آن نیز ادامه یافت و باالخره 
با ترور استاد ربانی سرخترین خط را عبور 
با  سلسله  این  که  است  روشن  البته  کرد. 
نمی گردد.  متوقف  ربانی  استاد  شهادت 
امکانات  با  و  ممکن  هر صورت  به  دشمن 
را  دارد، ضربه خود  که  اختیاراتی  بعضا  و 
در هر کجایی که قادر باشد، وارد می کند 
سر  از  را  مخالفین  از  بیشتری  چهره های  تا 
راه خود بردارد. باید این نکته را به خوبی 
قربانی  نخستین  نه  استاد  که  کرد  درک 
در  پاکستان  استعمارگرانه  سیاست های 
افغانستان است و نه آخرین؛ اما بدون شک 
شخصیت هایی  کلیدی ترین  و  مهمترین  از 
به شمار می رود که در راه آزادی و آبادی 

افغانستان جان باخته است.
خواهان  که  نیروهایی  رسالت  و  مسوولیت 
بیش  آباد  اند،  و  آزاد  یکپارچه،  افغانستان 
است.  حساس  و  بزرگ  دیگر  زمان  هر  از 
این را باید درک کرد که با تعزیه و مرثیه 
اشک های  ما  ساخت.   را  کشور  نمی توان 
خود  قهرمانان  و  عزیزان  عزای  در  زیادی 
ناب  اشعار  و  آبدار  سخنان  ریخته ایم؛ 
بیشماری گفته و سروده ایم؛ محافل زیادی 
و  جمعی  کار  با  تنها  اما  کرده ایم؛   دایر 
عقالنی و درک درست از اوضاع و شرایط 
است که می توانیم دردهای اجتماعی خود 
اجتماعی که گره کشای  به حرکت های  را 

مشکالت ملت و میهن باشد تبدیل کنیم.
با  تنها  این  از  ببندیم که پس  با خود پیمان 
مبارزین  شهادت  سوگ  در  مرثیه خوانی 
که  ببندیم  پیمان  خود  با  نمی نشینیم.  خود 
با هر قطره اشکی که بر مزار مجاهِد مبارز 
ازدست رفته ی خود می ریزیم، باور خود را 
و  سبزتر  گرفته ایم،  پیش  در  که  راهی  به 
رساتر می سازیم. با خود پیمان ببندیم راهی 
را که در پیش گرفته ایم به درستی بشناسیم 
و تا رسیدن به مقصد،  پایدار و استوار در 
این راه گام نهیم. با خود پیمان ببندیم که از 
خودخواهی  ها، خودمحوری ها و تکروی ها 
تلخ ده سال گذشته  بپرهیزیم و تجربه های 
سود  و  طالبانی  ضد  جنبش  زیان  به  که  را 
خارجی شان  و  داخلی  هواداران  و  طالبان 

انجامیده است، تکرار نکنیم. 
نمی توانیم  را  شهدا  زاری  و  گریه  با 
تالش  و  کار  با  تنها  بازگردانیم. 
از  که  است  مبارزه  و  خستگی ناپذیر 
این  عزیز  شهدای  دین  و  حق  یک طرف 
ملت که شمار شان به هزاران می رسد  را به 
را  نقش خود  دیگر  از جانب  و  آوریم  جا 
و  آزادی  راه  در  فرزندان صدیق  عنوان  به 

آبادی میهن عزیز ادا کنیم. پس:
نه مرثیه، نه شعار – کار و پیکار.



هم به این زودی ها توان این را ندارد که کسی را 
در شورای صلح جانشین او سازد.«

افغانستان در  سعیدی در ارتباط به ضعف دولت 
می دارد:  ابراز  زنجیره ای  حمالت  از  جلوگیری 
باید  صلح  عالی  شورای  و  افغانستان  دولت   «
باشد  پایین  بشرمند و چشم شان  بکشند،  خجالت 
اینها  نزد  در  را  ماه  سه  و  می آید  که یک کسی 
می گذراند و اینها نمی شناسند که این دزد است، 
مذاکره  برای  یا  و  است  تروریست  است،  خاین 
آمده است و این نشان می دهد که در بین شورای 
تروریستان  با  که  استند  افرادی  هم  صلح  عالی 

همدست استند.«
امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی و از اعضای 
از  دولت،  ناتوانی  به  اشاره  با  اسالمی  جمعیت 
به  حمله  قضیه  بررسی  که  ملل خواست  سازمان 

جان برهان الدین ربانی را به عهده گیرد.
افغانستان  دولت  که  است  معتقد  سعیدی  اما 
به خاطر رسیدگی به قضیه حمله انتحاری به جان 
از  بعد  ربانی، کمیسیونی را موظف می سازد که 

مدتی مانند دیگر کمیسیو ن ها، از یاد می رود.
یکی دیگر از مسایلی که بعد از کشته شدن ربانی 
است،  داشته  معطوف  خود  به  را  اذهان  بیشتر 
مساله رهبری حزب جمعیت اسالمی است که از 
بدو تاسیس آن فقط خود برهان الدین ربانی که 
عهده  به  آنرا  رهبری  بود،  حزب  این  بنیان گذار 

داشت.
گمانه زنی هایی در رسانه ها مبنی به شروع رایزنی 
برای جانشینی برهان الدین ربانی در سمت رهبری 

حزب جمعیت به نشر رسیده است.
به  مورد  این  در  بی بی سی  که  گزارشی  در 
معاون  مسعود  احمدضیا  از  است؛  رسانده  نشر 
ریاست جمهوری، صالح الدین ربانی پسر ارشد 
برهان الدین ربانی و عطامحمد نور والی بلخ که 
به  هستند،  جمعیت  سابقه دار  اعضای  جمله  از 
اما  است،  شده  برده  نام  مطرح  چهره های  حیث 
بعد  باور اند که  این  به  تحلیلگران مسایل سیاسی 
از ربانی جمعیت نیز به گروه ها تقسیم خواهد شد.

و  زیرکی  یک  اگر  که  دارد  باور  سعیدی 
بخواهد  هرکس  و  نباشد  جمعیت  در  هوشیاری 
بسیار  آن  آینده  باشد،  ربانی  استاد  جانشین  که 

پرمخاطره است.
او می گوید: »جمعیت اسالمی بعد از استاد ربانی 
گروپ های  به  ماند.  نخواهد  دست  یک  دیگر 
مختلف تقسیم خواهد شد و آقای کرزی هم بعد 
از فروپاشی جمعیت، هر گاهی احساس کند که 
کسی از آدرس جمعیت آمده باشد، با آنها پشت 

خواهد کرد.«
اجمل سهیل اظهار می دارد: »استاد به عنوان رهبر 
جمعیت گاهی در مخالفت و گاهی در حمایت از 
دولت قرار داشت و دولت هم بیشتر تالش کرده 
بود که از این مهره استفاده بکند، اما در افغانستان 
برنامه محور  استند،  فردمحور  احزاب و جریان ها 
جمعیت  حزب  ربانی،  استاد  تدفین  با  و  نیستند  
نیز دفن شد و دیگر جمعیت برای تداعی حضور 
فعالش در رویکرد های کالن سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی چانسی نخواهد داشت.«
که  افرادی  از  کدام  هر  که  می دهد  ادامه  او 
حدی  به  باشند،  جمعیت  اول  فرد  می خواهند 
فردمحور استند که هرکدام جنجال های خود را 
ایتالف  یک  که  می رسد  نظر  به  مشکل  و  دارد 
راس  در  افراد  این  از  یکی  و  شود  ایجاد  کالن 

قرار گیرد.
ارشد  اعضای  از  خراسانی  عبدالحی  حال  این  با 
جمعیت اسالمی افغانستان گفته است، شخصیتی 
که بتواند جای آقای ربانی را در حال حاضر پر 
شورای  یک  است  ممکن  و  ندارد  وجود  کند 

چندنفری رهبری حزب را برعهده گیرد.

نه مرثیه نه شعار
کار و پیکار

کارشناسان:

پس از ربانی
امیدی به صلح نیست
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

بخش سوم: وضعیت اعتماد و رضایت مردم 
از عملكرد محاکم

عدالت  تامین کننده  نهاد  مثابه  به  قضایی  دستگاه 
و  حقوق  احقاق  برای  شهروندان  ملجای  و  مرجع 
تضمین کننده آزادی های اساسی آنان می باشد. براین 
اساس انتظارات و توقعات مردم از این نهاد آن است 
که نه تنها با بی نظمی ها و بی عدالتی ها و بی قانونی های 
خود  بلکه  نماید؛  مبارزه  دیگر  نهاد های  و  اشخاص 

سمبول قانونمداری و عدالت محوری باشد.
در بخش های قبلی این گزارش وضعیت فعلی محاکم 
قرار گرفت؛  بررسی  و چگونگی عملکرد آن مورد 
اما یکی از شاخصه های مهم در بررسی موفقیت و یا 
ناکامی های سیستم قضایی کشور میزان اعتماد مردم 
به دستگاه قضایی و رضایت مردم از عملکرد محاکم 
می باشد. زیرا میزان اعتماد و رضایت مندی مراجعین 
به یک نهاد یکی از نشانه های اصلی  مقدار کارآمدی 

آن نهاد محسوب می گردد.

البته در بررسی نهادهای همانند محاکم، نباید تنها بر 
عنصر رضایت از عملکرد آنها تکیه نمود زیرا ماهیت 
اصوال  است که  به گونه ی  نهاد ها  این گونه  عملکرد 
نمی توانند رضایت همگانی را جلب نماید زیرا الاقل 
یک طرف قضیه که خود را بازنده احساس می کند، 
ناراض  افتاده  اتفاق  محکمه  در  آنچه  از  طبیعتا 

می باشد. 
رضایت  شاخصه  ارزش  نمی تواند  واقعیت  این  اما 
از عملکرد محاکم را برای بررسی موفقیت های آن 
انکار نماید زیرا رضایت مندی طیف وسیع از مراجعین 
عدلی  فرایند  طی  چگونگی  از  به ویژه  محاکم  به 
رضایت مندی  مقدار  و  میزان   همچنین  و  قضایی  و 
عموم مردم از نحوه عملکرد محاکم  به ویژه نظرات 
وکالی مدافع، رسانه ها و نهادهای مدنی و... می تواند 
ناکامی ها  و  موفقیت ها  بررسی  برای  خوبی  میزان 

دستگاه قضایی کشور محسوب گردد. 

اما مهمتر از عنصر رضایت عنصر اعتماد است. اعتماد 
بسیار  شاخصه  محاکم  و  قضایی  دستگاه  به  عمومی 
می رود.  شمار  به  نهادها  این گونه  بررسی  در  مهم 
درست  عملکرد  صورت  در  تنها  عمومی  اعتماد 
این  در  می آید.  به وجود  محاکم  قانونی  و  قاطع  و 
و  شده  بازنده  دعوا  دریک  که  افرادی  حتا  صورت 
ازنتیجه حکم محکمه ناراض می باشند، نیز نسبت به 
خواهند  اعتماد  عدالت  تامین  برای  محاکم  اجراات 

داشت.
 گزارش حاضر که در نتیجه تحقیقات و بررسی های 
طریق  از  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
روش ها ی  و  راه ها  از  آمده  دست  به  معلومات 
مختلف از جمله از طریق گفتگوی مستقیم با قضات، 
نهادهای مدنی، مراجعین  سارنواالن، وکالی مدافع، 
تهیه  کمیسیون  دسترس  در  منابع  سایر  و  محاکم  به 
گردیده است، نشان مي دهد که میزان رضایت مردم 

از عملکرد محاکم  در سطح مناسب قرار ندارد. 
ادامه دارد

کنفرانس دوم بن
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق 
و  والی  با  دیدارش  ادامه ی  در  افغانستان،  بشر 
مقامات اداری والیت بلخ در رابطه به کنفرانس 
بشر  حقوق  مسقل  کمیسیون  نقش  و  بن  دوم 
افغانستان در این کنفرانس، صحبت نموده گفت:

چهار  روی  بن،  دوم  کنفرانس  در  می دانیم  »ما 
مساله صحبت خواهد شد. 

1- انتقال مسوولیت امنیتی از نیروهای بین المللی 
به نیروهای افغان؛

کمک های  و  معاونت ها  دوام  چگونگی   -2
جامعه ی جهانی به مردم افغانستان؛

ضمانت  هدف  به  منطقوی  همکاری های   -3
تامین صلح سراسری  انتقال و  موفقیت پروسه ی 

در کشور؛
4- ادغام مجدد و آشتی ملی.«

الف: انتقال
از  یکی  عنوان  به  را  انتقال  برنامه  سمر  داکتر 
مورد  بن،  دوم  کنفرانس  موضوعات  مهم ترین 
تاکید قرار داده گفت: »در رابطه به مساله ی انتقال 
موضع کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر 
تقویت  ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اداری دولت و مردم افغانستان یا اگر 
دولت داری  تقویت ظرفیت های  بگویم  کوتاه تر 
ظرفیت های  تقویت  با  همزمان  افغانستان،  در 
نمودیم  تالش  ما  دارد.  تاکید  نظامی،  و  دفاعی 
با کار ظرفیت سازی  تا جامعه ی جهانی همزمان 
کنند  تالش  امنیتی،  و  نظامی  بخش های  در 
ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز 

در این کشور تقویت نماید.
قابل  دولت  یک  داشتن  از  مردم  وقتی  زیرا 
و  پاسخگو  دموکراتیک،  قانونمدار،  اعتماد، 
به  بتوانیم  نمی رسد  نظر  به  باشند  محروم  قوی، 

وضعیت مطمین و ایدآل دست یابیم.«
ب: چگونگی دوام کمک های جامعه ی جهانی به 

مردم افغانستان
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 
به دوام کمک های  رابطه  در  را  دیدگاه کمیسیون 
دوام  به  رابطه  »در  گفت:  داده  توضیح  بین المللی 
بین المللی،  جامعه ی  کمک های  و  معاونت ها 
دارد  باور  افغانیتسان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
که افغانستان بدون ادامه ی معاونت ها و کمک های 
جامعه ی بین المللی نمی تواند ثبات و امنیت داشته و 
به صلح دست یابد. ما به ادامه ی این کمک ها برای 
مردم افغانستان تاکید نموده و می خواهیم قبل از هر 
چیزی تقویت نهادها دموکراتیک و ملی را در نظر 

داشته باشند.
نهادهای مثل کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  اداری،  اصالحات 

افغانستان و نهادهای جامعه مدنی.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مثل  نهادهای  تقویت 
دموکراسی  تامین  برای  باشد  ضمانتی  می تواند 
جامعه ی  وقتی  کشور.  آینده  در  مردمی  دولت  و 
افغانی کمیسیون قوی و قانونمندی را در عرصه ی 
انتخابات داشته باشد بدهی است که اجازه نخواهد 
داد تا انتخابات مثل گذشته ها با مشکل مواجه شده 
اقتدار،  برسر  حاکمیت  و  قدرتمند  عناصر  از  و 

تابعیت و فرمان برداری نماید. 
کمک های  دوام  به  رابط  در  که  دیگری  موضوع 
کمیسیون  نظر  به  افغانستان  مردم  برای  بین المللی 

مهم و اساسی است، مساله ی انکشاف عادالنه و برابر در 
سطح والیت های کشور است. ما معتقدیم که انکشاف 
عادالنه می تواند بر تامین ثبات و امنیت در سطح کشور 

مفید واقع شده و موثر می باشد.
توزیع عادالنه امکانات و فرصت های توسعه و انکشاف 
در سطح والیت های کشور از مهم ترین کارهایی است 
که باید دولت افغانستان و جامعه ی جهانی نسبت به آن 

با مسوولیت پذیری بیشتر برخورد نمایند.
متاسفانه در سال های گذشته دولت افغانستان و جامعه ی 
مسووالنه  برخورد  زمینه  این  در  است  نتوانسته  جهانی 
داشته باشند. ما متوجه هستیم بودجه انکشافی والیت ها 
اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و در مواردی برخی 
بسیار  بودجه  از  این که  وصف  با  کشور  والیت های  از 
مشکالت  بیشترین  هنوز  ولی  بوده اند  برخوردار  عالی 
کشت  برای  فرصت  مناسب ترین  و  داشته  را  امینتی 
در  می آیند.  حساب  به  مخدر  مواد  قاچاق  و  تریاک 
فراهم  وصف  با  کشور  والیت های  از  برخی  حالی که 
برنامه های  تطبیق  و  کار  بهتر  فرصت  یا  زمینه  بودن 
و  بوده  برخوردار  اندکی  بسیار  بودجه  از  انکشافی 
هنوز هیچ کار مهمی در رابطه به توسعه و انکشاف این 

والیات، انجام نیافته است.
در  انکشافی  برنامه های  از  دیگر  یکی  تربیه  و  تعلیم 
باید بصورت جدی  است که  سطح والیت های کشور 
و  شده  دنبال  کشور،  والیت های  تمام  در  متوازن  و 
وتربیه  تعلیم  به  کمک  که  معتقدیم  ما  گردد.  حمایت 
مهمی  مردم کمک  و آگاهی  میزان سواد  بردن  بلند  و 
خواهد  کشور  در  امنیت  و  صلح  برنامه های  رابطه  در 
بود. ما باور داریم بخشی مهمی از مشکالت امنیتی در 
آکاهی  سطح  و  سواد  میزان  بودن  پایین  به دلیل  کشور 
برای  را  بیشتری  بی سواد ظرفیت  افراد  زیرا  عامه است. 
دارند.  مخالفان  جنگی  نیروهای  صفوف  در  استخدام 
برای  آگاه  و  سواد  با  فرد  یک  استخدام  حالی که  در 
انجام یک عملیات انتحاری خیلی ساده و سهل به نظر 

نمی رسد.
از طرفی هم داشتن افراد متخصص و توانا ظرفیت مردم 
افغانستان را در زمینه ی توسعه و انکشاف ملی بلند برده 
و نیازمندی ما را از استخدام متخصصان خارجی از بین 

خواهد برد.«
ادامه دارد

گزارش نظارت از  وضعيت و عملکرد محاكم
 و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

آزادي هاي بنيادین بشري
 در اسناد بين المللي

قسمت چهل و دوم

و  بردگي  زماني   ،erga omnesتعهدات مصادیق  سایر  برخالف 
داد و ستد برده، اعمالي قانوني در جامعه بین المللي بوده و به تدریج 
 erga omnes غیرقانوني شناخته شده و اکنون جزو ممنوعیت هاي
شده است، تا زمان هاي مدرن، برده داري یک نهاد مورد قبول عموم 
در بسیاري از نقاط جهان بوده است. برده داري در گذشته جزو مسایل 
مربوط به صالحیت داخلي دولت ها بوده و به قدري معمول و قانوني 
به  برده،  حامل  کشتي  توقیف  بودن  قانوني  زماني  که  مي شده  تلقي 

قانون کشور صاحب کشتي بستگي داشته است. 
همچنین ریشه هاي قدمت ممنوعیت بین الملل بردگي و برده داري در 
مقایسه با سایر تعهدات erga omnes را باید در مراتب شدت جنبه 
ضدانساني بردگي و داد و ستد برده جست. کنوانسیون بین المللي منع 
تجارت برده و بردگي در 25 سپتامبر 1926 و تحت حمایت جامعه 

ملل به تصویب رسیده است. 
ماده 1 کنوانسیون مزبور بردگي و تجارت برده را به این شرح تعریف 

مي کند: 
یک  هر  که  انساني  شرایط  یا  وضعیت  از  است  عبارت  بردگي  ـ   1
اعمال  او  به  نسبت  آنها  تمام  یا  مالکیت  به حق  مربوط  اختیارات  از 

مي شود. 
انسان،  کردن  اسیر  به  مربوط  اقدامات  تمام  شامل  برده  تجارت  ـ   2
تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگي است؛ و شامل تمام 
اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ 
یا  فروش  مالکانه  اختیارات  اعمال  اقدامات  تمامي  شامل  همچنین 
مبادله بر برده داري است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده 
و به طور کلي شامل هرگونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است. 
کنوانسیون تکمیلي لغو بردگي تجارت برده و نهادها و عملکردهاي 
ملل  سازمان  حمایت  تحت   1956 سپتامبر   7 مصوب  بردگي  مشابه 
متحد )که در 30 اپریل 1957 الزم االجرا گشت( مکمل کنوانسیون 
در  مي باشد.  ملل  جامعه   1926 بردگي  و  برده داري  منع  بین المللي 
مقدمه کنوانسیون همچون معیار مشترک پیشرفت براي کلیه ملت ها 
و مردمان اعالم مي دارد که هیچ کس نباید در بردگي یا بندگي نگه 
داشته شود و بردگي و برده داري در کلیه اشکال خود ممنوع هستند. 
بین المللي  کنوانسیون   1 ماده  در  موجود  تعریف  مکمل،  کنوانسیون 
منع برده داري و بردگي )1926( را با تغییرات جزیي در ماده 7 خود 
برده داري،  و  بردگي  کردن  محکوم  ضمن  که  است  کرده  تکرار 
نظیر  بردگي  مشابه  رفتارهاي  به  تا  مي خواهد  عضو  کشورهاي  از 
دین بردگي، غالمي یا رعیت و فروش زنان براي ازدواج و معامله یا 

قاچاق کودکان به طور کامل پایان دهند. 
پس از جنگ جهاني دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت 
بردگي و برده داري را به عنوان تعهدي براي دولت ها مشخص کردند: 
بین المللي حقوق مدني و  اعالمیه جهاني حقوق بشر )ماده 4( میثاق 
سیاسي )ماده 8( کنوانسیون اروپایي حقوق بشر )ماده 4( کنوانسیون 
امریکایي حقوق بشر )ماده 6( منشور افریقایي حقوق بشر و ملت ها 

 .) cماده 5( و اخیرا اساسنامه دیوان کیفري بین الملل )ماده 7 بند(
ادامه دارد
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تامين حقوق بشر؛ مسووليت همگانی

 م. ع. بشارت                                                                 قسمت دوم
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والی بلخ در دیدار با هیات رهبری کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان

برانگيختن احساسات قومی یا مذهبی و یا چيزی كه منجر به 
برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادی گردد، جایز نيست.

بند دال، ماده 22 اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

بردگي تجارت برده کنوانسیون تكمیلي لغو 
و نهادها و عملكردهاي مشابه بردگي مصوب 
7 سپتامبر 1956 تحت حمایت سازمان ملل 

متحد )که در 30 اپریل 1957 الزم االجرا 
گشت( مكمل کنوانسیون بین المللي منع 

برده داري و بردگي 1926 جامعه ملل مي باشد. 
در مقدمه کنوانسیون همچون معیار مشترك 
پیشرفت براي کلیه ملت ها و مردمان اعالم 

مي دارد که هیچ کس نباید در بردگي یا بندگي 
نگه داشته شود و بردگي و برده داري در کلیه 

اشكال خود ممنوع هستند. 

ACKU
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تهیه و تنظیم: ظفرشاه رویی

روز جمعه، اول میزان، مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری 
برهان الدین ربانی با تشریفات رسمی و تحت تدابیر شدید 

امنیتی، با حضور حامد کرزی، در کابل برگزار شد.
رییس  صلح،  عالی  شورای  رییس  ربانی،  برهان الدین 
سه شنبه  شامگاه  اسالمی،  جمعیت  رهبر  و  پیشین  جمهور 
یک  که  مردی  انتحاری  عملیات  در  سنبله،   ۲۹ گذشته، 
بمب را در دستار خود پنهان کرده بود، در محل سکونت 

خود در کابل جان خود را از دست داد.
این بمب گذار برای مالقات با آقای ربانی، خود را حامل 
طالبان  گروه  رهبری  شورای  اعضای  از  یکی  صلح  پیام 

موسوم به »شورای کویته« معرفی کرده بود.
داشت،  نام  عصمت اهلل  که  انتحاری  عملیات  این  عامل 
همراه با دو مقام ارشد شورای عالی صلح برای گفتگو و 
به بهانه تسلیم این پیام به آقای ربانی، به خانه او در محله 

وزیر اکبر خان کابل رفته بود.
گفته شده که بمب گذار در آغاز مالقات و هنگامی که به 
عالمت احترام، سر خود را در مقابل سینه آقای ربانی خم 
کرده بود بمب پنهان شده در لنگی را منفجر کرد تا به این 
اطمینان  عالی صلح  رییس شورای  از کشته شدن  وسیله، 

یابد.
جنازه  خاکسپاری  و  جنازه  تشییع  مراسم  برگزاری  برای 
رییس شورای عالی صلح، تدابیر گسترده امنیتی در شهر 

کابل به اجرا گذاشته شد.
و  اکبرخان  وزیر  محله  به  نزدیک  محله های  در  از جمله 
آمد  و  رفت  منع  مقررات  کابل  هوایی  میدان  جاده های 
مناطق  در  و  بود  شده  گذاشته  اجرا  به  عادی  مردم  برای 
بیشتری  شمار  عادی،  روزهای  با  مقایسه  در  هم  دیگر 

ماموران پولیس و دیگر نیروهای امنیتی استقرار یافته اند.
نهادهای امنیتی از طریق رسانه های دولتی از مردم خواسته 
بودند که مقررات منع رفت و آمد در محالت یادشده را 

رعایت و با پولیس همکاری کنند.
جسد برهان الدین ربانی در تپه ای در نزدیکی محله وزیر 

اکبر خان به خاک سپرده شد.
آقای  هواداران  و  رهبران جهادی  دولتی،  ارشد  مقام های 
و  کردند  شرکت  او  پیکر  خاکسپاری  مراسم  در  ربانی 
شماری از مقام های کشورهای خارجی هم برای شرکت 

در این مراسم به کابل آمده  بودند.
به مناسب ترور رییس شورای صلح، دولت سه روز عزای 
ملی در روزهای  پرچم  اعالم کرد و دستور داد که  ملی 
فراز  بر  و  افغانستان  سراسر  در  شنبه  و  جمعه  پنج شنبه، 
دفاتر نمایندگی های رسمی این کشور در خارج به حالت 

نیمه افراشته درآید.
به طور رسمی مسوولیت ترور رییس  هنوز هیچ گروهی 
امنیت  اداره  اما  نگرفته،  دوش  بر  را  صلح  عالی  شورای 
ملی شورای کویته را مسوول این عملیات انتحاری دانسته 

است.
ربانی  برهان الدین  کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
راه  در  او  که  است  گفته  و  خوانده  صلح«  راه  »شهید  را 

برقراری صلح در کشور جان خود را از دست داد.
سهل انگاری

به  نسبت  اسالمی  جمعیت  پیشین  رهبر  به  نزدیک  افراد 
»سهل انگاری« و بی پاسخ ماندن سوال هایی در مورد ترور 

او انتقادهای شدیدی را مطرح کرده اند.
امید روز  تغییر و  ایتالف ملی  داکتر عبداهلل عبداهلل، رهبر 
امنیت  از مسووالن حفظ  پنج شنبه در یک نشست خبری 
آقای ربانی و آنهایی که زمینه ساز گفتگوی فرد بمب گذار 

با آقای ربانی بودند، به شدت انتقاد کرد.
در همین حال، امراهلل صالح، رییس پیشین اداره امنیت ملی 
رسمی  تحقیقات  خواستار  اسالمی  جمعیت  اعضای  از  و 

تحت نظر سازمان ملل در این مورد شده است.
جمعیت  رهبر  خاکسپاری  و  جنازه  تشییع  مراسم  در 
اسالمی، هیات اعزامی ایران به ریاست علی اکبر والیتی، 
مشاور آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، و با 
عضویت محمد رضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور 
در امور مجلس، و عال الدین بروجردی، رییس کمیسیون 
شرکت  اسالمی  جمهوری  خارجی  روابط  و  ملی  امنیت 

داشتند.
عزاداران خشمگین

این در حالی است که در جریان برگزاری مراسم تشییع 
جنازه رییس جمهور پیشین افغانستان، شماری از شرکت 

کنندگان این مراسم علیه عامالن قتل او شعار دادند.
آنها برضد پاکستان و به ویژه سازمان اطالعات ارتش این 
و  حکومت  علیه  حتا  و  دادند  شعار  آی اس آی،  کشور، 
برخی از رهبران جهادی در درون نظام افغانستان هم ابراز 

خشم کردند.
عزاداران خشمگین در جریان مراسم تشییع جنازه ی آقای 
ربانی، با ماموران پولیس که سعی می کردند کنترول خود 
آنها  سوی  به  و  شدند  درگیر  کنند،  حفظ  جمعیت  بر  را 
امنیتی متوسل  نیروهای  نهایت  سنگ پرتاب کردند و در 

به شلیک هوایی شدند.
جمهور  رییس  خاکسپاری  محل  در  جمعیت  ازدحام  اما 
پیشین افغانستان در تپه ای نزدیک به محله وزیر اکبرخان 

صلح و دفاع از کیان استقالل و حاکمیت مردم افغانستان به 
مذاق تروریزم سازمان یافته مزدور و بیگانه که تالش برای 
امنیت و تثبیت صلح را بر نمی تابد، خوش نیامده و ترور 
وی را در دستور کار خود قرار دادند؛ غافل از این که با 
تابناک و روح بزرگ آنان در  اندیشه  ترور فرهیختگان، 
تاریخ و آیندگان، همواره زنده و جاوید خواهد  پیشگاه 

ماند.«
اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک 
عالی  شورای  رییس  شدن  کشته  به  واکنش  در  شمالی، 
صلح، اعالم کرده است که نیروهای ناتو به ماموریت خود 

در این کشور ادامه خواهند داد.
دبیرکل ناتو گفت: »من می خواهم که به دشمنان افغانستان 
دولت  با  و  است  محکم  ما  عزم  کنم:  ابالغ  را  پیام  این 
به  تدریجی  مسوولیت  تحویل  و  انتقال  روند  به  افغانستان 
نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. امیدوارم که این 

روند در سال ۲۰۱۴ به پایان برسد.«
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، هم این ترور 
را قویا محکوم و بر فشار بر گروه طالبان و شبکه ی القاعده 

تاکید کرده است.
بزدالنه«  »حمله  یک  را  ربانی  آقای  ترور  کلینتون  خانم 
توصیف و بر دستگیری هر چه سریع تر طراحان آن تاکید 

کرده است.
او طی بیانیه ای گفته است »ما به افزایش فشار بر القاعده و 
طالبان ادامه خواهیم داد« و هشدار داد که خشونت ها پیش 

از آنکه در افغانستان خاتمه یابد، افزایش خواهد یافت.
ارسال  با  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  همچنین 
پیامی درباره ترور آقای ربانی گفته است: »من به شدت 
از قتل برهان الدین ربانی منزجر شدم. او یکی از روسای 
در  مهمی  نقش  و  بود  افغانستان  پیشین  محترم  جمهور 

شورای عالی صلح افغانستان بازی می کرد.«
آخرین  در  را  همدیگر  »ما  است:  افزوده  کامرون  آقای 
سفرم به افغانستان مالقات کردیم. من آشکارا می توانستم 
تالش های او را برای افغانستانی بهتر ببینم. نبود او به شدت 
ادامه  به کار خود  اما شورای صلح  بود  محسوس خواهد 
می دهد. ما مصمم هستیم تا شاهد پیشرفت افغانستان باقی 

بمانیم.«
پاکستان نیز در بیانیه ای این حمله را محکوم کرده است.

واکنش های داخلی
از  جمهور  رییس  اول  معاون  فهیم،  قسیم  محمد  مارشال 
است:  گفته  کرده  تاسف  ابراز  ربانی  آقای  شدن  کشته 
»دشمنان افغانستان اگر به این باور باشند که با شهید کردن 
قهرمانان، شخصیت ها و بزرگان، افغانستان داعیه استقالل، 
فراموش  را   ... سربلندی  و  آزادی  خودارادیت،  و  صلح 

بکند، این محاسبه یک محاسبه غلط است.«
به  را  ربانی  استاد  »اگر  است:  کرده  تاکید  فهیم  آقای 
شهادت رسانیدند و اگر ده ها تن دیگر به شهادت برسند، 
من یقین دارم فرزندان صدیقی در این کشور وجود دارند 
که این داعیه و آرزوی بزرگ مردم افغانستان، ایجاد یک 
نظام واحد و عزتمند و یک کشور سربلند، را به سرانجام 

می رسانند.«
همچنین محمد کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور، 
و  رهبران  از  یکی  عنوان  به  ربانی  برهان الدین  استاد  از 
شخصیت های بزرگ سیاسی در کشور نام برده می گوید 
که آقای ربانی تالش های زیادی را برای پیشرفت، ترقی، 
تا  انجام داد  افغانستان و منطقه  ثبات در  نجات و صلح و 

جایی که جانش را در این راه قربانی ساخت.
آقای خلیلی در پیامی می گوید: »فقدان استاد برهان الدین 
ربانی به حیث یکی از شخصیت های ملی و تاثیرگذار در 
جبران  ضایعه  یک  افغانستان  ملت  برای  کشور  تحوالت 
به  را  تروریستی  ناجوانمردانه  حمله  این  من  است.  ناپذیر 
به  خاین  را  آن  عامالن  و  نموده  تقبیح  و  محکوم  شدت 

صلح و ثبات در افغانستان و منطقه می دانم.«
آقای خلیلی تاکید کرده است: »اگرچه برای تامین صلح 
اهدا  را  زیادی  قربانیان  ما  مردم  کشور  ترقی  و  ثبات  و 
چنین  با  که  بدانند  باید  افغانستان  دشمنان  اما  کرده اند، 
اراده  بر  نمی توانند  هرگز  تروریستی  زنجیره ای  حمالت 

بیشتر از آن بود که با این تالش های پولیس کنترول شود.
با ورود آمبوالنس حامل تابوت جنازه آقای ربانی به محل 
مراسم  کنندگان  شرکت  نفری  هزاران  جمعیت  تدفین، 
برنامه  و  شد  خارج  کنترول  از  ربانی  آقای  جنازه ی  تشییع 

تشریفات رسمی هم بهم خورد.
مقام های ارشد دولتی و هیات های دیپلوماتیک خارجی در 
این محل حضور نداشتند و تنها شمار کمی از رهبران ارشد 

جمعیت اسالمی حضور داشتند.
تظاهرات در فیض آباد و هرات

در همین حال از شهر فیض آباد در شمال کشور و زادگاه 
از  پس  تن  صدها  که  شده  گزارش  ربانی  برهان الدین 
کردند.  راهپیمایی  به  اقدام  او  جنازه ی  غیابی  نماز  ادای 
این تظاهرات که برای سه روز ادامه پیدا کرد، قرار است 
بدخشان  تظاهرکنندگان  کند.  پیدا  ادامه  نیز  امروز  برای 
پرچم سفید طالبان و پاکستان را به آتش کشیدند. همچنین 
معترضین علیه پاکستان شعار می دادند و معصوم استانکزی 
و رحمت اهلل واحدیار، از اعضای شورای عالی صلح را که 
برنامه دیدار فرد انتحارکننده و استاد ربانی را تنظیم کرده 

بودند، »قاتل« می خواندند.
یک روز پس از ترور آقای ربانی در ۲۹ سنبله، شورای علما 
فتوا داد که همزمان با ادای نماز جنازه ی او در کابل در همه 

والیت ها نماز جنازه غیابی خوانده شود.
حفظ  در  کوتاهی  به  متهم  را  حکومت  تظاهرکنندگان 
از مقام ها متهم  جان رهبر پیشین جمعیت اسالمی و برخی 
فرد بمب گذار کردند. آنها در  با  برای دیدار  او  به تشویق 
دیدار  این  برای  که  آنهایی  از  همچنین  خود  شعارهای 

زمینه سازی کردند، به شدت انتقاد کرده اند.
ده ها  در غرب کشور هم گزارش شده که  از شهر هرات 
تن پس از ادای نماز جمعه، تظاهرات مشابهی در این شهر 
برگزار کرده و آنهایی که در این تجمع اعتراض شرکت 
آقای  قتل  عامالن  مجازات  و  شناسایی  خواستار  کرده اند، 

ربانی شده اند.
توقف  خواهان  همچنین  تظاهرات  این  کنندگان  شرکت 

روند صلح شده اند.
برگزاری  شاهد  هم  سنبله   3۰ چهارشنبه،  روز  هرات  شهر 
تجمع اعتراضی شمار بیشتری از دانشجویان دانشگاه هرات 

و ساکنان این شهر بوده است.
واکنش های بین المللی 

ترور  تاجیکستان  جمهور  رییس  رحمان،  امام علی 
برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح را تالشی برای 

ادامه  جنگ در این کشور ارزیابی کرد.
از  ربانی  »پرفیسور  است:  گفته  خود  تسلیت  پیام  در  وی 
منطقه  افغانستان،  معاصر  تاریخ  شخصیت های  بزرگترین 
عالم سیاست در جستجوی  ابرمرد  این  نقش  بود.  و جهان 
اذیت  سرزمین  در  آرامی  و  صلح  استقرار  راه های  بهترین 
آخرین  چون  داستان هاست،  الیق  افغانستان  )رنج( کشیده 
مسندی که مرحوم داشت، وظیفه رییس شورای عالی صلح 

در کشور بود.«
آقای رحمان در دیدار با عبدالغفور آرزو اختر محمد، سفیر 
استاد  مرگ  »به  که  داشت  اظهار  تاجیکستان  در  افغانستان 
باشد  منفعتدار  می توانند،  نیروهایی  تنها  ربانی  برهان الدین 
که جانبدار ادامه  یافتن جنگ و جدال، ناآرمی و بی ثباتی 
این  زیرا  هستند،  افغانستان  قوم های  میان  تفرقه اندازی  و 
روزگار  و  آسایشته  حیات  برقرارسازی  برای  بزرگ  مرد 
و  جهد  مدام  و  پیوسته  افغانستان  شریف  مردم  باسعادت 

تالش می کرد.«
رییس  اوباما،  باراک  ربانی،  آقای  قتل  پی  در  همچنین 
جمهور امریکا گفته است: »او مردی بود که خیلی به فکر 
رییس جمهور  باارزش  مشاور  یک  او  بود  افغانستان  مردم 
کرزی بوده و مصدر خدمات شایانی برای کشورش شد، از 

این رو مرگ او یک ضایعه غم انگیز است.«
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران هم در واکنش 
به ترور برهان الدین ربانی پیامی منتشر کرد و »قتل« وی را 
تسلیت گفت و این حادثه را موجب »تاسف و تاثر خواند.«

تردید  »بی  است:  آورده  خود  پیام  در  نژاد  احمدی  آقای 
ملی  آرمان  پیشبرد  در  فرهیخته  شخصیت  این  ممتاز  نقش 

افغانستان غلبه نمایند، زیرا مردم  تسخیرناپذیر ملت سربلند 
ما به قدرت الیزال الهی اتکا دارند و در برابر اراده ای که 
مانع پیشرفت و ترقی کشورما باشد، تمکین نخواهند کرد.«

و  تغییر  ایتالف  رهبر  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  حال  همین  در 
افغانستان یک پارچه  پیامی گفته است که مردم  با  نیز  امید 
هستند و در دفاع از سرزمین خود یک دست عمل می کنند. 
آقای عبداهلل افزوده است: »این حادثه خودش نشان می دهد 
که این گروه جنایت کار )گروهی که ربانی را کشته است( 
و کسانی که از آنها حمایت می کنند، بر هیچ کس، رحم و 

ترحم ندارد.«
محمد محقق، عضو مجلس نمایندگان نیز، ترور آقای ربانی 
را وحشیانه توصیف کرده است. آقای محقق در پیامی گفته 
است: »آقای ربانی به عنوان یک ریش سفید و عالم اقدامات 
تالش  صلح  راه  در  که  بود  یک سال  و  داشت  صلح آمیز 
نیم قرن  به شهادت رساندن یک چنین آدمی که  می کرد. 
در راه خدا و جهاد مردم افغانستان و مبارزات نهضت های 
اسالمی کار کرده، انسان را بیشتر با ماهیت پلید این دشمنان 
پیرمرد  با  که  هستند  موجوداتی  چه  این ها  می سازد،  آگاه 
عالم که در راه صلح تالش می کرد، چنین کاری کردند. 
با ترور او خالیی عظیم در اجتماع افغانستان ایجاد می شود. 

ایشان یک رکن اساسی جامعه و جهاد افغانستان بودند.«
ملی  جنبش  بنیان گذار  و  رهبر  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
اعالی  راستای  در  ربانی  آقای  که  می گوید  هم  اسالمی، 
تجاوز  و  تهاجم  برابر  در  مقاومت  و  مجاهدت  و  کلمه اهلل 
بیگانگان جدو جهد بی پایانی نموده است. آقای دوستم در 
پیام خود می گوید: »من که این شخصیت وارسته، مهربان 
مقاومت  و  جهاد  راه  در  و  شناخته  زمان  دیر  از  را  مدبر  و 
افتخار پسر و  پیوند داشتیم که  بودم و  نزدیک  او  به  چنان 

پدرخواندگی او را کمایی نمودم.«
عبدالرب رسول سیاف، نماینده مجلس و از رهبران جهادی 
نیز، آقای ربانی یک مجاهد دلیر توصیف کرده می گوید: 
مرد  صلح،  مرد  سیاست،  مرد  سنگر،  مرد  بزرگوار  »استاد 
بود.  افغانستان  سمت های  و  اقوام  و  ملیت ها  پیونددهنده 
با  افغانستان  عزت  دشمنان  مردم،  دشمنان  وطن،  دشمنان 
جنایت  یک  هم  باز  افغانستان،  عزت  برج  گرفتن  نشان 
افغانستان  غیور  و  سرفراز  ملت  این  حق  در  نابخشودنی 

مرتکب شدند.«
همچنین عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع گفته است که یک 
ضایعه بزرگ اتفاق افتاد. آقای وردک گفته است: »ما در 
این لحظات بیش از هر وقت دیگر به اتحاد، اتفاق، برادری 
و برابری همسویی و همیاری ضرورت داریم تا بتوانیم در 
مقابل این دشمنان، که نه به اسالم، نه به کرامت انسانی، نه 
به حقوق بشر و به تمام ارزش های بشری ارج قایل نیستند، 

بتوانیم موفقانه مبارزه کنیم.«
از  و  نمایندگان  مجلس  در  کابل  نماینده  منصور،  حفیظ 
اعضای جمعیت اسالمی، هم می گوید که استاد ربانی برنامه 
صلح را به یک برنامه منطقه ای و جهانی بدل کرده بود، اما 
بودند،  داده  نشان  ترور وی، کشورهایی که عالقه  از  پس 
مجبور به بازنگری روند صلح خواهند شد. او می گوید: »اما 
مرگ او تقابل اجتماعی جامعه افغانستان را تشدید خواهد 
اثر شهادت احمد شاه  کرد و زخمی که ده سال پیش در 
مسعود، ایجاد شده بود، خونین تر می شود و دولت افغانستان 
ساختارهای  در  مجاهدین  فشار  زیر  شد  خواهد  مجبور 

امنیتی اش تجدید نظر کند.«
ربانی  آقای  هواداران  تمام  از  بلخ،  والی  نور  محمد  عطا 
خواسته  است که وحدت خویش را حفظ کنند. آقای نور 
بزرگوار خویش  رهبر  پیروان  »از همه  پیامی  می گوید:  در 
این  از  و  کنند  حفظ  را  خویش  وحدت  که  می خواهم 
و  خود  رهبر  خون  انتقام  آدمخوار،  مانند  اژدها  کرم های 
قهرمان ملی خود را بگیرند دیگر برای ما شورای صلح معنا 
آدمخوار  ددمنشان  با  مفاهمه  و  صلح  افغانستان  در  ندارد، 

معنا ندارد.«
حاشیه مراسم تدفین

مراسم رسمی  ارگ:  در  تشییع  مراسم  در  بی نظمی 
ریاست  ارگ  در  جمعه  روز  صبح  ده  ساعت  تشییع 
جمهوری برگزار شد. اما این مراسم ظاهرا مجری خاصی 
تنظیم  برای  را  حاضرین  جمهور  رییس  گاهی  نداشت، 
صف ها دعوت می کرد و گاهی آقای سیاف و گاهی هم 
صالح الدین  از  یکبار  عظیمی  آقای  عظیمی.  ظاهر  جنرال 

ربانی، به نام صالح الدین سلجوقی یاد کرد.
مهمانان  تمام  کرد:  عبور  زرد  خط  از  ایران  هیات 
آقای  تابوت  به  زرد،  خط  روی  گرفتن  قرار  با  خارجی 
با سه رنگ تزیین شده بود، ادای احترام کردند  ربانی که 
و  والیتی  داکتر  آقای  آن  ترکیب  در  که  ایرانی  هیات  اما 
معاون پارلمان ایران حضور داشتند، از خط عبور نموده و با 

نزدیک شدن به تابوت ادای احترام کردند.
نشد:  داده  سخنرانی  اجازه  صالح  و  عبداهلل  به 
بیانیه کوتاه صالح الدین ربانی،  از دفن آقای ربانی و  پس 
تربیون  پشت  در  کرد.  اعالم  را  مراسم  ختم  عظیمی  ظاهر 
بگو مگوهای وزیر داخله با برخی از هواداران آقای ربانی 
بدون  عبداهلل  داکتر  و  صالح  امراهلل  اما  می رسید.  بگوش 

دسترسی به بلندگو به سخنرانی پرداختند.

از ترور تا خاکسپاری 
استاد ربانی
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انفجار و درگیری در شمال 
پايتخت يمن سیزده تن را 

کشت
گزارش ها از شمال صنعا پايتخت يمن، حکايت 
از  ناشی  متعدد  انفجارهای  و  تيراندازی  از 
عبداهلل  علی  نيروهای  ميان  تازه  درگيری های 
صالح، رييس جمهور يمن و مخالفان مسلح او 

دارد.
گزارش های تاييد نشده از کشته شدن دست کم 

13 نفر در جريان اين درگيری ها خبر می دهند.
و  دولتی  نيروهای  ميان  جديد  درگيری های 
دولت  مخالف  قبايل  از  که  مسلح  مخالفان 
هستند، تنها ساعاتی پس از بازگشت روز جمعه 

آقای صالح به کشورش شدت گرفته است.
ناگهانی اش  بازگشت  از  پس  صالح  آفای 
پايان  و  آتش بس  خواهان  که  گفته  يمن،  به 

بخشيدن به خشونت ها است.
ناآرامی های  جريان  در  که  است  حالی  در  اين 
 100 حدود  گذشته  هفته  طی  يمن  در  دوباره 
نفر که اکثرا از مخالفان غيرمسلح دولت بودند، 

کشته شده اند.
شليک  و  سوقصد  يک  از  که  صالح  آقای 
به در  او، جان سالم  به محل حضور  مخالفانش 
عربستان  به  خود  جراحات  درمان  برای  و  برد 
انظار عمومی ظاهر  هنوز در  بود،  رفته  سعودی 

نشده است.
مدودف: 

پوتین بايد کانديدای 
رياست جمهوری شود

گفته  روسيه  جمهور  رييس  مدودف،  دميتری 
اين کشور  وزير  نخست  پوتين،  است والديمير 
انتخابات رياست جمهوری سال 2012  بايد در 

شرکت کند.
کنفرانس  در  را  موضوع  اين  مدودف  آقای 
حزب متحد روسيه اعالم کرد. از چند ماه قبل، 
اين دو  از  اين باره که کدام يک  گمانه زنی در 
شد،  خواهند  جمهوری  رياست  کانديدای  نفر 

ادامه دارد.
 2008 سال  در  مدودف  دميتری  آنکه  از  قبل 
رييس جمهور روسيه شود، والديمير پوتين دو 

دوره رييس جمهور اين کشور بود.
طنطاوی در دادگاه محاکمه 
حسنی مبارک شهادت داد 

شورای  رييس  طنطاوی،  حسين  محمد  ارتشبد 
نظامی حاکم بر مصر در دادگاه محاکمه رييس 
سابقش، حسنی مبارک، حاضر شده و شهادت 

داده است.
مصر،  مخلوع  جمهور  رييس  مبارک،  حسنی 
قيام  معترضان  کشتن  دستور  صدور  اتهام  با 
اين  در  اگر  و  است  مواجه  جاری  سال  مردمی 
اتهام مقصر شناخته شود، ممکن است به مرگ 

محکوم شود.
جلسه محاکمه پشت دروازه های بسته انجام شد 
نظامی  رهبر  شهادت  می گويند  خبرنگاران  اما 
مصر که در زمان حکومت حسنی مبارک وزير 

دفاع بود، دارای اهميتی حياتی است.
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محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، در 
يک نشست خبری در نيويارک گفت که از 
ايده برقراری يک  »خط ارتباطی بحران« بين 
مقامات ايران و اياالت متحده يا »از هر تدبيری 

که مانع از برخورد شود« استقبال می کند.
به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس، محمود 
مجمع  در  شرکت  برای  که  احمدی نژاد 
عمومی سازمان ملل به نيويارک سفر کرده، 
در چهارمين روز از اين سفر در اين نشست 
خبری افزود: »اما مهم اين است که نيروهای 
بيگانه خليج فارس را ترک کنند چون نيازی 

به حضور آنان نيست.«
جمع  در  وی  ايرنا  خبرگزاری  گزارش  به 
خبرنگاران افزود: »اگر امريکا، انگليس و ناتو 
از خليج فارس و دريای عمان خارج شوند، 
می توانند  منطقه  کشورهای  همراه  به  ايران 

امنيت انرژی و منطقه را تامين کنند.«
ارتش  مشترک  ستاد  رييس  مولن،  مايک 
امريکا، به تازگی گفته است که فقدان هر گونه 
رابطه ای بين دو دولت ايران و امريکا می تواند 

مشکل ساز باشد.
وی با اشاره به وجود يک خط تماس تليفونی 
»تليفون  يا  بحران«  ارتباطی  »خط  به  موسوم 

سرخ« ميان رهبران امريکا و اتحاد شوروی در 
زمان جنگ سرد از نبود چنين خطی ميان ايران 

و امريکا اظهار نگرانی کرده است.
شدن  نزديک  از  مواردی  گذشته  سال  طی 
و کشتی های  ايران  نظامی  تندروی  قايق های 
پيش  فارس  خليج  در  درگيری  به  امريکايی 
ايرانی  هواپيماهای  مواردی  در  و  آمده است 
نيز به کشتی ها و هواپيماهای امريکايی نزديک 

شده اند.
در همين حال محمود احمدی نژاد، در جريان 
سفر چهارروزه خود به نيويارک با خبرگزاری 
اسوشيتدپرس نيز مصاحبه ای داشت و در اين 
مصاحبه گفت که برای ترميم روابط ميان ايران 
و امريکا دير نيست و فرصت بهبود روابط با 
امريکا »هنوز به طور کامل از دست نرفته است.«

محمود  مصاحبه  از  ديگری  بخش  در 
درباره  وی  از  اسوشيتدپرس،  با  احمدی نژاد 
طرح تشکيل دولت فلسطين و واکنش ايران 
در صورت وتو شدن آن توسط اياالت متحده 

امريکا سوال کرد.
سوال  اين  به  پاسخ  در  ايران  جمهور  رييس 
دولت  که  است  اين  ما  تصور  »البته  گفت: 
امريکا با اساس تشکيل دولت فلسطين مخالفت 

نخواهد کرد ولی طبق معمول آن را در مسير 
مذاکره و گفتگوهای طوالنی مدت خواهد 

انداخت تا برای صهيونيست ها امتياز بگيرد.«
وی بار ديگر از وجود حق وتو در سازمان ملل 
باالخره دولت  افزود: »معتقديم  انتقاد کرد و 
فلسطين تشکيل خواهد شد زيرا ملتی را که 
در طول تاريخ وجود داشته است، نمی توان از 

جريان تاريخی جهان حذف کرد.«

خودگران  تشکيالت  رييس  عباس،  محمود 
رسمی  خواست  در  جمعه  روز  فلسطينی، 
خود برای عضويت فلسطين در سازمان ملل 
ملل  سازمان  دبيرکل  بان کی مون،  تقديم  را 
کرد. بان کی مون، اين درخواست را به اطالع 
شورای امنيت می رساند و اعضای دايم و غير 
به آن رای می دهند و سپس در مجمع  دايم 

عمومی به رای گذاشته می شود.

استقبال احمدی نژاد از ايده برقراری »خط ارتباطی بحران« بین ايران و امريکا 

ACKU



5th Year    No: 1245   Sunday  25 September, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

درخواست گروه چهارگانه صلح از فلسطین و 
اسراییل برای برگزاری مذاکرات

گروه چهارگانه مذاکرات صلح خاورمیانه 
و  روسیه  امریکا،  ملل،  سازمان  از  متشکل 
اتحادیه اروپا خواستار آن شده که مذاکرات 
فلسطینی ها  و  اسراییل  میان  صلح  مستقیم 
ظرف یک ماه از سر گرفته شود و تا پایان 

سال آینده میالدی به نتیجه برسد.
این  پیشنهادهای  در  بی بی سی،  به گزارش 
گروه، دو پیش شرط اصلی فلسطینی ها یعنی 
اشغالی  اراضی  در  شهرک سازی  توقف 
و در نظر گرفتن مرزهای قبل از ۱۹۶۷ به 
فلسطینی  کشور  کنونی  مرزهای  عنوان 

گنجانده نشده است.
عباس  محمود  سپتامبر،   ۲۳ جمعه،  روز 
درخواست تاریخی به رسمیت شناخته شدن 
کشور فلسطین را رسما به دبیرکل سازمان 
ملل متحد تقدیم و سپس در مجمع عمومی 

سخنرانی کرد.
بنیامین  عباس،  آقای  سخنرانی  از  پس 
نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل در سخنرانی 
در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که تنها 
به صلح  از طریق مذاکره مستقیم می توان 
پایدار دست یافت نه از طریق قطعنامه های 

سازمان ملل.
وی پیشنهاد کرد که مذاکرات مستقیم فورا 

برگزار شود اما گفت فلسطینی ها باید اول 
اسراییل را به عنوان یک کشور یهودی به 
اسراییل  وزیر  نخست  بشناسند.  رسمیت 
اسراییل  با  باید  ابتدا  فلسطینی ها  گفت که 
صلح کنند و سپس کشورشان تاسیس شود.

یهودی نشین  از شهرک های  نتانیاهو  آقای 
که عمدتا در اراضی اشغالی کرانه باختری 

ساخته شده اند، نیز دفاع کرد.
محمود عباس در سخنرانی در مجمع عمومی 
گفت که فلسطینی ها در طول سال گذشته با 
صداقت و امید وارد گفتگو با اسراییل شدند 
و حتا پس از شکست این گفتگوها از تالش 
اما  نکشیدند  دست  صلح  به  رسیدن  برای 
همه این تالش ها با سرسختی اسراییل مواجه 
تصرف  به  ادامه شهرک سازی،  با  که  شد 

سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد.
غزه  باریکه  محاصره  ادامه  از  همچنین  او 
دولت  توسط  باریکه  این  به  حمالت  و 
اسراییل به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که 
نابود  پی  اسراییل« در  اشغالگرانه  »سیاست 
کردن تشکیالت خودگران فلسطینی است.

آقای عباس، راه حل نهایی مشکالت منطقه 
را تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی 

بیت المقدس شرقی اعالم کرد.
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