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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 دوکتور ع ، روستار تره کی

  ٢٠١١ سپتمبر ١۶

  

  انتقال مسؤوليت ھای امنيتی

  و

  خطر جنگ داخلی
  

  : در افغانستان  چنين آمده است  در مورد انتقال صالحيت ھای امنيتی٢٠١١مبر  سپت٧ »لوموند«در روزنامه 

وليس وامنيت ملی  پۀطبق راپور بی بی سی ناتو انتقال صالحيت امنيتی را به توقيف خانه ھای تحت ادار«

  . متوقف ساخته است ) استخبارات داخلی (

سی مطلع ساخته که تا ھنوز منتشر نشده اما  از محتويات آن  بی بی ) يوناما(در راپور دفتر ملل متحد در افغانستان 

  .گيرند  شوند و زير ضربات دنده برقی قرار می شده است ، تصريح گرديده که زندانيان لت و کوب می

  .دھد که  قوماندانان پوليس افغان مالک  زندان ھای  خصوصی و مخفی اند  سند تذکر می

 مربوط رياست امنيت ١٢۴خصوص از  شعبه ه ، کاپيسا و تخار و بدر سند از زندان ھای ھرات، خوست، لغمان

  . گيرند، نام برده شده است  ملی که محبوسين تحت شکنجه قرار می

حکومت طبق معمول به تشکيل يک کمسيون تحقيق . ا به حکومت کرزی ارجاع کرده استناتو محتويات راپور ر

  .  نموده است اءاکتف

برخورد آميخته با خشونت و . ی انتقال بدھد به مراجع افغان٢٠١۴قرار است ناتو صالحيت ھای امنيتی را  تا سال 

  . بی اعتمادی را ميان طرفين بارور ساخته است  ۀتعذيب مقامات امنيتی افغان با زندانيان زمين

 که از جانب پوليس افغان اداره می به زندان ھائی از يونت ھای ناتو انتقال صالحيت اين بی باوری موجب توقف 

  .»شوند از جمله محابس کندز و ترينکوت شده است

  : نمايدمبر خود چنين بيان می سپت١٢ت راپور فوق را  در شماره پنج روز بعد برخی محتويا»  لوموند«روزنامه 
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قوماندان امريکائی قوای ناتو به پول و » پتروس« توسط ٢٠١٠ نفر در اگست ٧٠٠٠پوليس محلی به تعداد  « 

 و قصبات دوردست خارج کنترول حکومت با جذب روستائيان و مردم محل ، ايجاد گرديد اء قرتجھيزات امريکا در

  . مين نمايد أ امنيت را ت٢٠١۴تا در صورت احتمال خروج قوای ناتو در ختم سال 

 مساعد شده توسط امريکائيان ، تحت پوشش پوليس محلی نه تنھا  مليشيای قومی ۀائتالف شمال با استفاده از زمين

  . شامل معرکه ساختنيز  کرد   بلکه گروه ھای ديگری را ءزمان تجاوز شوروی را احيا

استقرار امنيت را ندارد اما توان » قدرت«فوذ مخالفين مسلح در ميان مردم  ثابت شد که مليشيای محلی به دليل ناً بعد

  . کافی ايجاد مزاحمت و ناامنی را دارد 

  . ، در ھمکاری بسيار نزديک با مليشيا قرار دارد گھی از تخلفاترغم آائتالف نظامی بين المللی علی 

»  اچ، آر، دبليو« سازمان معروف  مدافع حقوق بشرۀمبر بالوسيل سپت١٢اتی در اين تخلفات طی يک راپور تحقيق

  .انتشار يافت 

رقت، ضبط توقيف، اختطاف، تھديد، س، ز اصول حقوق بشر مانند تعرض جنسی، قتلراپور از تخلفات شديد ا

، سربازگيری اجباری توسط مليشيای شبه حکومتی در سه واليت شمال کشور به اراضی، برخورد ظالمانه

  . »  دھدخصوص کندز خبر می

 از قوای ائتالف نظامی بين المللی  انتقال صالحيت امنيتیۀروسپروبلم ايجاد شده در مسير پ اين بود ترجمه بالمعنی 

  .ی به اورگان ھای امنيتی افغان

   .دھيم   نويسنده باالی موضوع اختصاص میۀ  بحث آينده را به تبصر

  

  فرانسه

  ٢٠١١مبر  سپت١۵

  


