
محقق: 
شورای عالی صلح 
و کمیسیون تحکیم 
صلح تروریستان را 

رها می کنند
عضو  محقق،  محمد  کابل:  8صبح، 
شورای  عضو  و  نمایندگان  مجلس 
شورای  که  می گوید  صلح  عالی 
صلح  تحکیم  کمیسیون  و  عالی 
که  را  تروریست  زندانی  صدها 
و  کرده  رها  بوده اند،  زندان ها  در 
را  افغانستان  نظام  هم پاشی  از  زمینه 

است. ساخته  مساعد 
نشست  در  گذشته  روز  که  محقق 
در  نمایندگان  مجلس  عمومی 
از  طالبان  زندانیان  فرار  به  واکنش 
زندان قندهار و برهم خوردن امنیت 
می گفت  سخن  والیت  این  در 
ایجاد  دلیل  به  گفت  همچنین 
از  غیرقانونی  و  موازی  نهادهای 
امنیتی  نهاد های  حکومت  سوی 
فعالیت های شان  در  افغانستان 

نیستند. هماهنگ 
افغان،  امنیتی  نیروهای  گفت  او 
تروریست  و  جنایت کار  طالبان 
کمیسیون  اما  می کند  دستگیر  را 
عالی  شورای  و  صلح  تحکیم 
رها  را  آن ها  قانون  برخالف  صلح 

می سازند.
صلح  »شورای  گفت:  محقق 
می کند،  ایال)رها(  خود  حد  در 
حد  در  صلح  تحکیم  کمیسیون 
می کند،  ایال  را  تروریستان  خود 
آن ها  و  باز  را  دروازه  زندانبان ها 
افزود:  محقق  می کنند.«  ایال  را 
امنیتی  نظام  پاشیده،  از هم  »نظام 
نظام  است،  فروریختن  حال  در 
است،  فروریختن  حال  در  سیاسی 
باید  است،  بحران  در حال  کشورما 
عاجل  تصمیم  یک  جمهور  رییس 
موازی  ارگان های  رقم  این  بگیرد. 
کسی  کند.  بند  را  قانونی  غیر  و 
عمل   سزای  به  است  تروریست  که 
زندان  در  سال ها  یا  برسد،  خود 

بماند.«
ازهم  را  افغانستان  امنیتی  نظام  او 
که  کرد  تاکید  و  خواند  شاریده 
درحل  نیز  پارلمان  کمیسیون های 

هستند. ناتوان  یادشده  مسایل 
از وزیر عدلیه می گوید  نقل  به  وی 
تنها  قندهار  زندانیان  فرار  که 
بلکه  نبوده  تونل  حفر  طریق  از 
فراردادن  برای  زندان  دروازه ی 

طالبان باز شده بود.
زندانی  نفر  »صدها  گفت:  محقق 
که  را  آن هایی  جنایت کار، 
بودند  تروریست  و  دهشت افگن 
خالف  کشور،  نافذه ی  قانون  بدون 
قانون  خالف  اساسی،  قانون 
کردند.  ایال)رها(  را  آن ها  نافذه  
که  شد  قندهار  در  کارهم  آخرین 
از  که  گفتند  عدلیه  وزارت  آن هم 
دوازه  نگریختند،  تونل)زندانی ها( 

بود.« بازشده  بروی شان 
صلح  عالی  شورای  عضو  این 
صلح  عالی  شورای  لغو  بر  باردیگر 
سوی  از  صلح  تحکیم  کمیسیون  و 

تاکید کرد. رییس جمهور 

انتقال  شروع  مورد  در  گفت  راسموسن 
روان،  سال  در  داخلی  نیروهای  به  مسوولیت ها 
تا  روند  این  است  قرار  که  است،  »خوش بین« 

سال 2014 به پایان برسد.
این درحالی است که بعد از مرگ اسامه بن الدن، 
رهبر شبکه القاعده، برخی نمایندگان کانگرس 
برنامه  سرعت  بخشیدن  خواستار  متحده  ایاالت 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شده اند. 
از حدود صد و پنجاه هزار سرباز بین المللی در 
و  هستند  امریکایی  آن ها  هزار  صد  افغانستان، 
قرار است کاهش تدریجی نیروهای امریکایی از 

دبیرکل پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( در پاسخ 
نیروهای  حضور  مورد  در  که  سوال هایی  به 
الدن  بن  مرگ  از  بعد  افغانستان  در  بین المللی 
در  غربی  قدرت های  گفت  است،  شده  ایجاد 
به  ماموریت  تا  می مانند  قدم«  »ثابت  افغانستان 

پایان برسد.
ناتو  پیمان  دبیرکل  راسموسن،  فو  اندرس 
»تروریزم  است:  گفته  فاکس  خبرگزاری  به 
کشورهای  متوجه  را  تهدیدی  هنوز  بین المللی 
مرگ  حال،  عین  در  که  افزود  او  می کند.«  ما 
ویژه  نیروهای  عملیات  نتیجه  در  بن الدن 
امریکایی در هفته گذشته، نشان دهنده یک نقطه 

عطف تعیین کننده است.
یک هفته پس از مرگ بن الدن، نیروهای امنیتی 
در شهر قندهار با حمالت مسلحانه و انفجاری 
سازمان دهی شده طالبان مواجه شدند که برای دو 
روز دوام کرد. خشونت های اخیر در افغانستان 
انتقال  برنامه  موفقیت  مورد  در  را  تردیدهایی 
ناتو،  و  دولت  زمان بندی  براساس  مسوولیت ها 

ایجاد کرده است.

دیوید  جنرال  ریاست  به  هیاتی  گذشته  روز 
پتریوس فرمانده عمومی ناتو در افغانستان، نماینده 
سفیر  نیوزیلند،  سفیر  افغانستان،  در  ناتو  ملکی 
شهزاده کریم آغاخان، تعدادی از مسوولین ناتو و 
آیساف در افغانستان طی سفری به والیت بامیان،  
با داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، رییس و اعضای 
شورا والیتی و مسوولین امنیتی این والیت دیدار 

و گفتگو نمودند.
هیات  این  سفر  از  هدف  سرابی  حبیبه  داکتر 
اتخاذ  به منظور  بامیان  کلی  وضعیت  بررسی  را 

آمادگی برای  انتقال مسوولیت های امنیتی خوانده 
وضعیت  بررسی  ضمن  دیدار  این  »در  افزود: 
تعهدات  پتریوس  جنرال  بامیان  والیت  عمومی 
جامعه جهانی خصوصا ناتو را نیز برای انکشاف 

والیت بامیان اعالم نمود.«
افزود:  اهمیت خوانده  با  را  این سفر  بامیان  والی 
»ما از آنان خواستیم تا به بامیان  به دلیل این که 
در اولویت انتقال قدرت قرار گرفته توجه بیشتر 

نیز صورت گیرد.«
کمک های  ادامه  بر  نیز  پتریوس  دیوید  جنرال 

جامعه جهانی به بامیان بعد از انتقال مسوولیت  های 
امنیتی تاکید نموده افزود: »همه ی ما مصمم هستیم 
صورت  به خوبی  والیت  این  در  انتقال  روند  تا 
که  را  برنامه هایی  امر  این  تحقق  برای  و  گرفته 

بتوانند به مردم کمک نماید روی دست داریم.«
آقای پتریوس در ادامه گفت: »جامعه جهانی حتا 
به  بنا  امنیتی  مسوولیت های  کامل  انتقال  از  بعد 
نخواهد  فراموش  را  افغانستان  دارد  که  تعهداتی 

کرد.«
ادامه در صفحه 2

افغانستان، در ماه جوالی سال روان آغاز گردد.
امریکا  متحده  ایاالت  سناتور  لوگر،  ریچارد 
با  متحده  ایاالت  گفته  »سی ان ان«  تلویزیون  به 
بر  افغانستان  جنگ  سنگین  تاثیر  درنظرگیری 
نظامیان امریکایی و بودجه آن ها، »باید با احتیاط 

در مورد اهداف خود فکر کند.«
اما برخی امریکایی ها خواستار خروج زودهنگام 
رییس  معاون  چنی،  دیک  نیستند.  افغانستان  از 
جمهور پیشین ایاالت متحده امریکا روز یک شنبه 
بن الدن  مرگ  از  نباید  متحده  ایاالت  گفت 
افغانستان استفاده  از  به عنوان دلیلی برای خروج 

کند.
ایاالت  دفاع  وزیر  گیتس،  رابرت  جمعه  روز 
بالقوه  عامل  را  بن الدن  مرگ  امریکا  متحده 
»تغییردهنده بازی« جنگ برای نیروهای امریکایی 
عنوان کرد. او با احتیاط گفت هنوز »خیلی زود 
است که در مورد تاثیرات )کشته شدن بن الدن( 
در افغانستان قضاوت کنیم، اما فکر می کنم اگر 
تغییراتی ایجاد کند، در شش ماه آینده خواهیم 

دید.«

ناتو: 
پس از مرگ بن الدن، در افغانستان ثابت قدم می مانیم  

بازدید جنرال دیوید پتریوس از بامیان

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1152 پس از اسامه چه کسی
  دشمن امریکا خواهد بود؟
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اوباما: 

بن الدن شبکه حامی 
در پاکستان داشته است

قنسولگری امریکا در 
بخش مهاجرین آغاز 

به فعالیت کرد

طی  بار،  نخستین  برای  سال  بیست  از  پس 
ویزه  کنندگان  درخواست  اسناد  مراحل 
قنسولگری  بخش  از  امریکا  به  مهاجرت 
سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل اجرا 

خواهد شد. 
منظور  به  افغان ها  از  شماری  این  از  پیش 
سفارت  به  امریکا  به  مهاجرت  ویزه  اخذ 
مراجعه  پاکستان  آباد  اسالم  در  این کشور 

می کردند. 
سفارت امریکا در کابل با انتشار اعالمیه ای 
این  قنسولگری  بخش  که  است  گفته 
سفارت در کابل سر از اول ماه جون 2011 

میالدی آغاز به کار خواهد کرد. 
که  است  آمده  همچنان  اعالمیه  در 
درخواست کنندگان ویزای کاری موقت، 
بخش  به  می توانند  نیز  سیاحت  و  تحصیل 

قونسلی این سفارت مراجعه کنند. 

 دروازه دادگاه ویژه...
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پاکستان برای افکار عمومی 

پاسخ دهد!
را  این سوال  نخست  نگاه  در  پاکستان،  در  بن الدن  قتل 
مطرح کرد که ایاالت متحده امریکا با پاکستان پس از این 

ماجرا چگونه برخورد خواهد کرد. 
بن الدن، رییس جمهور  قتل  از  باگذشت یک هفته  اکنون 
در  پاکستان  پاسخگویی  خواستار  صراحت  با  امریکا 
رابطه به اقامت چند ساله بن الدن در پاکستان شده است. 
کامل  باور  »به  است:  گفته  مصاحبه ای  در  اوباما  آقای 
شبکه  کدام  طرف  از  حتما  اسامه،  با  که  می توانم  گفته 
در پاکستان، کمک صورت می گرفت. اما گفته نمی توانم 
شبکه  این  در  پاکستان  استخبارات  و  حکومت  افراد  که 

شامل اند و یا خیر.«
اصلی  حامیان  از  اخیر  دهه ی  دو  در  پاکستان  حکومت 
طالبان و القاعده به شمار می رفته است. طالبان از خاک 
القاعده که عمدتا  افغانستان شدند. گروه  پاکستان وارد 
نیز  بودند  سابق  علیه شوروی  جهاد   دوران  عرب های 
در پاکستان پناهگاه داشته اند و هم اکنون شاخه ی اصلی 
القاعده دراین کشور حضور دارد. حکومت پاکستان در 
و  بنیادگرا  گروه های  اصلی  النه ی  به  اخیر  دهه ی  چند 

تروریزم بدل شده است. 
تروریستی  گروه  بیش 20  ویکی لیکس  اسناد  براساس  
مخالف دولت هند در مناطق کشمیر تحت کنترول پاکستان 
ایران  دولت  مخالف  گروه  جنداهلل  لشکر  می برند.  به سر 
اقدام  ایران  نیز همواره از خاک پاکستان  علیه حکومت 
می کند. رهبران ارشد طالبان، حزب اسالمی، گروه حقانی 
همگی در مناطق مختلف پاکستان به سر می برند. چنانچه 
سخنگوی امنیت ملی افغانستان نیز در هفته ی گذشته گفت 
90 درصد رهبران مخالف حکومت افغانستان در پاکستان 

به سر می برند. 
با سیاست دوگانه تالش  پاکستان  طی 10 سال گذشته 
کرد تا از یک سو باج های کالن پولی را از غرب به بهانه ی 
به  دیگر  از سوی  و  نصیب شود  تروریزم   با   مبارزه 
با  پاکستان  داد.  ادامه  القاعده  و  طالبان  از  حمایت خود 
البی های فعالی که در منطقه وجهان داشت، ذهنیت ها را 
به گونه ای تغییر داد که گویا ریشه های تروریزم در خاک 
این کشور وجود ندارد، بلکه پاکستان خود قربانی اصلی 
تروریزم می باشد. مقامات حکومت پاکستان در دیدارهایی 
که با مقامات افغان داشتند همواره تاکید می کردند که اگر 
پاکستان نباشد، صلح و ثبات در منطقه تامین نخواهد شد. 
اکنون که برهمگان معلوم گردیده است که سیاست عملی 
و اعالنی پاکستان با یکدیگر مطابقت ندارند و این کشور 
آنان  برای  امن  پناهگاهی  و  تروریزم  اصلی  حامیان  از 
می باشد،  این سوال مطرح می شود که مسوولیت جهان 

در قبال پاکستان پس از این چه خواهد بود؟! 
حکومت پاکستان در یک دهه ی گذشته 20 میلیارد دالر تنها 
از امریکا دریافت کرده است. اما اکنون با اظهارات آقای 
پاسخی  پاکستانی چه  مقام های  که  نیست  معلوم  اوباما 
را برای اقناع  افکار عمومی ارایه خواهند کرد. استدالل 
مقام های پاکستانی مبنی بر ناتوانی سازمان استخبارات 
این کشور هرگز نمی تواند قابل قبول باشد. پاکستان یک 
کشور دارای سالح اتومی و رقیب عمده ی هند در منطقه 
بوده و از توانمندی باالی اطالعاتی برخوردار می باشد. با 
این  وصف خوب است که جهان از پاکستان بخواهد تا 

دالیل قانع کننده ای در مورد این مساله ارایه نماید. 
مسامحه  با  مورد  این  در  پاکستان  با  اگر  تردید  بدون 
از  حمایت  سیاست  تداوم  به  کشور  این  شود،  برخورد 
حیات  پاکستان  زیرا  داد.  خواهد  ادامه  خود  تروریزم 
سیاسی خود را بسته به حمایت از تروریزم می داند و در 
پرتو این حمایت هم منت گذاری باالی افغانستان دارد و 

هم از  دیگر کشورها باج گیری می کند. 
رابطه  تا  شوند  تالش  در  جهانی  جامعه ی  باید  اکنون 
اصلی تروریزم در حلقه های حکومت، اردو و استخبارات 
پاکستان را پیدا نموده تا باشد که با این اقدام، جهان و 

منطقه را از تهدید های تروریزم در امان نگهدارند. 
پاکستان  مورد  در  امریکا  جدید  سیاست  حال  هر  به 
و  باشد  داشته  همراه  به  را  عمده ای  تحوالت  می  تواند 
از  فعال  دیپلوماسی  با  می تواند  نیز  افغانستان  حکومت 
فضای موجود علیه پاکستان بهره برداری الزم سیاسی 

را انجام دهد. 

زنگ اول
 به دنبال دو روز درگیری بین نیروهای

قندهار،  شهر  در  طالبان  و  امنیتی 
بر  که  می گویند  والیت  این  مقامات 

اوضاع شهر مسلط شده اند.
گفت  قندهار،  والی  ویسا،  توریالی 
کنترول  دیگر  بار  امنیتی  نیروهای  که 
آنها  در  طالبان  که  را  ساحاتی  تمامی 

مستقر شده بودند، به دست آورده اند.
روز  دو  که  این خشونت ها  جریان  در 
انتحاری  بمبگذار  هفت  داشت،  ادامه 
و  کردند  منفجر  را  خود  بمب های 
مقامات می گویند، عالوه بر این، یازده 
شورشی مسلح را هم نیروهای امنیتی از 

پای درآوردند.
از  تن  دو  که  گفت  قندهار  والی 
نیروهای امنیتی و سه غیرنظامی نیز در 
جریان این درگیری ها کشته و ده ها نفر 

دیگر زخمی شدند.
و  هفته  این  شنبه  روز  حمالت  این 
طالبان  از  زمانی آغاز شد که گروهی 
چندین  انتحاری،  بمب گذاران  و 
ساختمان دولتی را در قندهار به شمول 
اداره  مقر  و  والی  کار  محل  ساختمان 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
از کودکان و آموزش  استفاده  نوع  هر 
آنان برای انجام حمالت انتحاری را به 
استفاده  می گوید  محکوم کرده  شدت 
از کودکان برای انجام حمالت انتحاری 
و  اسالمی،  ضد  غیرانسانی،  عمل  یک 
ویژه  به  بشر  حقوق  موازین  خالف  بر 
حقوق کودکان و نقض صریح حقوق 

بشر می باشد.
یک  گذشته  هفته  که  درحالیست  این 
کودک دوازده ساله در والیت پکتیکا 

حداقل  می گویند  امنیتی  مقام های 
افراد  اثر حمله  بر  پولیس  مامور  شش 

مسلح در والیت غزنی کشته شده اند.
با  که  ده یک  ولسوالی  در  حمله  این 
کیلومتر  هشت  حدود  غزنی  مرکز 

فاصله دارد، رخ داده است.
به بی بی سی گفته اند  امنیتی  مقام های 
پولیس  ماموران  این  حامل  موتر  که 
شده  جاسازی  بمب  یک  با  نخست 
برخورد کرد و بعد هدف رگبار افراد 

مسلح قرار گرفت.

ناشناس، چهار دانش آموز  افراد مسلح 
والیت  موسی خیل  ولسوالی  در  را 

خوست سر بریده اند.
والیتی  شورای  نماینده  مجاهد  شفیق 
پژواک  خبری  آژانس  به  خوست، 
از  قبل  ناشناس  مسلح  افراد  که  گفته 
که  را  دانش آموز  چهار  دوشنبه،  ظهر 
مربوط دو خانواده هستند، در قریه زاره 

موسی خیل سربریده اند.
مورد  در  حال  تا  که  کرده  عالوه  وی 

والیتی  شورای  رییس  ضحاک  جواد 
کمک های  از  قدردانی  ضمن  بامیان 
جامعه جهانی به مردم افغانستان به جنرال 
پتریوس و هیات همراهش به نمایندگی از 
مردم بامیان اطمینان داد که مردم والیت 
هیچ گاهی  و  بوده  صلح  دوست  بامیان 
دست به اعمال تخریبی که مخالف منافع 

علیای کشور باشد نمی زنند.
»ما  افزود:  بامیان  والیتی  شورا  رییس 
به  جهانی  جامعه  تا  هستیم  امیدوار 
تعهداتی که نسبت به انکشاف بامیان به 
دولت  همانند  و  باشند  متعهد  سپرده  ما 

مرکزی، والیت بامیان را از یاد نبرند.«
از  بامیان  والی  مراسم  این  در  همچنان 

به  مربوط  انفجاری  مواد  از  مملو 
مهاجمان را یافته و نابود کرده اند.

نیروهای ناتو که در عملیات رویاروی 
داشتند،  اندکی  نقش  شورشیان  این  با 
شصت  از  بیش  که  کرده اند  گزارش 
این حمالت شرکت  در  طالبان  از  نفر 

داشته اند.
حمالت  این  مسوولیت  طالبان  گروه 
این  که  گفته اند  و  گرفته  برعهده  را 
به  نفر  با شرکت یک صد  را  عملیات 

اجرا گذاشته اند.

استفاده و آموزش کودکان برای انجام 
حمالت انتحاری، انفجارها و قتل افراد 
ملکی جلوگیری نمایند و اماکن عمومی 
وجه  هیچ  به  را  مسکونی  محالت  و 
مستقل  کمیسیون  ندهند.  قرار  هدف 
حقوق بشر از دولت افغانستان و جامعه 
و  تدابیر جدی  تا  می خواهد  بین المللی 
موثر را برای حمایت و حفاظت از افراد 
ملکی به خصوص کودکان و زنان اتخاذ 
بیشتر  مردم  امنیت  تامین  در  و  نموده 

بکوشند.«

تیراندازی شد.«
گاهی  از  هر  اگرچه  غزنی  والیت 
اما  است،  بوده  آرامی هایی  نا  شاهد 
آرام  نسبتا  مناطق  از  ده یک  ولسوالی 

این والیت به شمار می رفت.
گروه طالبان هفته گذشته اعالم کردند 
بهاری خود را در کشور  که عملیات 
که  دادند  هشدار  و  می کنند  آغاز 
و  خارجی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 
آنها  اهداف  از  دولتی  کارمندان  نیز 

هستند.

یک  توسط  متعلمین،  »این  افزود:  وی 
نام  به  مسلح  طالبان  محلی  قوماندان 

ککی کشته شده اند.«
این  که  است  کرده  عالوه  او 
اتهام  به  دانشجویان  و  دانش آموزان 
رابطه با دولت از سوی »ککی« کشته 
شده اند. به گفته ی این باشنده محل، 
از نزد کشته شدگان کارت عضویت 
آمده  به دست  نیز  اسالمی  حزب 

است.

نیز  اجرا  حتما  مینمایم  تعهد  را  »آنچه 
می کنیم.«

سفر  بامیان  به  حالی  در  پتریوس  جنرال 
کرده که جدیدا به عنوان رییس عمومی 
اداره استخبارات مرکزی ایاالت متحده 

امریکا تعیین شده است.

کندز بیشترین تلفات 
ملکی را در سال 

2010  داشت
مقامات کمیسیون حقوق  ۸صبح، کندز: 
بشر در کنفرانسی که به منظور گزارش دهی 
از تلفات ملکی از سوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر راه  اندازی شده بود، از افزایش 

تلفات ملکی ابراز نگرانی کردند.
رییس کمیسیون حقوق  امیری،  حیات اهلل 
بشر در کندز در این کنفرانس گفت که 
آمار تلفات ملکی در سال 2010 افزایش 
یافته است و الزم است که نیروهای درگیر، 

شهروندان ملکی را هدف قرار ندهند.
او گفت که در سال 2010، تلفات ملکی 
کندز  و  است  داشته  افزایش  درصد   15
دارای  والیت ها،  از  شماری  به  نسبت 

بیشترین تلفات بوده است.
 ،2010 سال  در  وی،  گفته های  بنیاد  بر 
تلفات ملکی به 2777 تن می رسد که نسبت 
به سال 2009 میالدی، 15 درصد افزایش 

داشته است.
سال 2010  در  که  ملکی  تلفات  شمار  از 
اتفاق افتاده است، 2080 تن آن به نیروهایی 
داده  نسبت  می جنگند،  دولت  علیه  که 

می شود.
نگرانی ها از تلفات ملکی ها در حالی مطرح 
نیز  روان  سال  در  کندز،  در  که  می شوند 
و  کشته  ملکی  افراد  از  زیادی  شماری 

زخمی شده اند.
کشته شدگان  و  زخمی ها  شمار  بیشترین 
حمله های  نتیجه ی  کندز،  در  غیرنظامی 
در  دیگر،  شماری  و  بوده اند  انتحاری 

جنگ های رو در رو کشته  شده اند.
خانه های  بی مورد  تالشی   همین گونه 
کردن  زندانی  و  ملکی  شهروندان 
خارجی،  نیروهای  توسط  بی گناه  افراد 
به  امیری،  بود که حیات اهلل  ازنگرانی های 
آن پرداخت و از این نیروها خواست در این 
زمینه  با احتیاط برخورد کنند و تنها اهداف 

نظامی داشته باشند.

طالبان 
فرمانده پیشین شان را 

کشتند
۸صبح، کندز: طالبان، شب دوشنبه مولوی 
محمد نبی، یکی از فرماندهان پیشین شان را 
برنامه ی صلح  به  پیش،  ماه  سه  که حدود 
دولت یکجا شده بود، با ۴ تن از همراهانش 

در ولسوالی امام صاحب کشتند.
صاحب  امام  ولسوال  حقیار،  ایوب  محمد 
خانه اش  در  محمدنبی،  مولوی  که  گفت 
در روستای تاشگذر ولسوالی امام صاحب 
و توسط طالبان، همراه با ۴ تن از همراهانش 

کشته شده است. 
به  پیوند  »تحقیقات در  افزود:  آقای حقیار 
چگونگی کشته شدن این قوماندان پیوسته 

به دولت، جریان دارد.« 
از  یکی  نبی،  محمد  مولوی  می شود  گفته 
برجسته ترین و اثرگذار ترین فرمانده طالبان 

در کندز بود که به دولت پیوسته بود. 
محمد نبی بار بار، در نشست های بزرگ و 
در گفتگو با رسانه ها، انتحار کردن را »حرام« 
و انتحارکننده را »مردار« دانسته، افزوده بود 
جایشان  می کنند،  انتحار  که  کسانی  که 

ته ترین مکان دوزخ است. 
در  صلح  کمیته ی  کار  آغاز  محفل  در  او 
فرماندهان  از  باید  »دولت  بود:  کندز گفته 
پیوسته به برنامه ی صلح پشتیبانی کامل کند.« 
مولوی محمدنبی چندی پیش نیز شکایت 
سوی  از  که  بود  کرده  تهدید هایی  از 
طالبان متوجه وی بوده است و گفته بود که 
دولت این تهدیدها را جدی نمی گیرد و به 

پیمان هایش وفا  نمی کند.
در شب سیزدهم ثور نیز، طالبان در ولسوالی 
دشت ارچی، گلبدین مشهور به محمدعمر، 
یکی دیگر از فرماندهان خودشان را که به 
تاریخ 27 حمل سال روان به دولت پیوسته 

بود، همراه با یک نگهبانش کشتند.

امنیت ملی هدف حمله قرار دادند.
وارد  طالبان  شهر،  از  بخش  یک  در 
نزدیکی  در  چهارطبقه  ساختمان  یک 
ساختمان والیت قندهار شده و از آنجا 
به روی نیروهای امنیتی آتش گشودند.
مدتی  برای  تیراندازی  شب  شنبه 
یکشنبه،  روز  آغاز  با  اما  شد  متوقف 
درگیری در نزدیکی ساختمان والیت 
و اداره امنیت ملی قندهار از سر گرفته 

شد.
موتر  ده  می گویند،  قندهار  مقامات 

را  بدنش  در  شده  جاسازی  بمب های 
انفجار داد که منجر به کشته شدن چهار 
تن  دوازده  زخمی شدن  و  غیرنظامی 

دیگر شد.
با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
با انتشار اعالمیه ای می گوید: »کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن اظهار 
گسترش  و  تداوم  از  شدید  نگرانی 
استفاده از کودکان در حمالت انتحاری 
و انفجارها، از تمامی  طرف های درگیر 
از  تا  می نماید  تقاضا  افغانستان جدا  در 

پولیس  چهار  حداقل  حمله،  این  در 
دیگر نیز زخمی شده اند.

به  غزنی  امنیتی  مقام های  از  یکی 
ماموران  »گروه  است:  بی بی سی گفته 
مرکز غزنی روان  به طرف  ما  پولیس 

بودند که مورد حمله قرار گرفتند.«
جهت  این  از  )حمله(  »این  افزود:  او 
کمی  فاصله  در  که  بود  دهنده  تکان 
از پایگاه های نیروهای امنیتی صورت 
حمله  ما  نیروهای  به  آنها  گرفت. 
بعد  و  داد  رخ  انفجاری  اول  کردند. 

بیشتر  معلومات  رویداد  این  چگونگی 
در دست نیست.

دوست،  افسر  جنرال  حال،  همین  در 
در  مشترک  هماهنگی  مرکز  مسوول 
اما  کرد  تایید  را  رویداد  این  خوست، 
در مورد آن معلومات بیشتر ارایه نکرد.

احمد یک تن از باشندگان محل گفته 
که کشته شدگان، شامل دو دانش آموز 
دانشگاه  یک  دانشجوی  دو  و  مکتب 

شخصی در خوست بودند.

جامعه جهانی خواست تا به انکشاف زیر 
بنا ها و آموزش و پرورش در این والیت 

توجه داشته باشند.
درخواست  به  پاسخ  در  پتریوس  آقای 
تحقق  بر  مبنی  بامیان  والیت  مسوولین 
گفت:  بامیان  مورد  در  تعهدات شان 

جنگ قندهار به پایان رسید

کمیسیون مستقل حقوق بشر 
استفاده از کودکان برای انجام حمالت انتحاری را محکوم کرد

شش مامور پولیس به اثر حمله طالبان در غزنی کشته شدند

افراد مسلح چهار دانش آموز را سر بریدند

بازدید جنرال...                                                              ادامه از صفحه 1
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درگزارشامروزخانمیباچشماناشکآلودودلشکسته
جنگهای از یکی در را شوهرش او داریم، خود با
میانگروهیازدستدادهوآنواقعهراچنینبیانمیدارد:
درگیر طرفهای قربانی و طعمه ملکی افراد »همیشه
از باید که هستند سپری مانند آنها زیرا بودهاند، درجنگ
جانآنهااستفادهشودویاهمتمامطرفهایدرگیر،قوانین
جنگیرانقضمینمایندوافرادبیگناهدراثرتیراندازیو
زمانحکومتهای میشوند. بمبارانشانخسارهمند هم یا
داشت، که شیرینیهایی و تلخیها تمام با را کمونیستی
مردم رسیدیم، تنظیمها حکومت به و گذاشتیم پشتسر
ماکهخستهازجنگبودندبسیارخوشبهنظرمیرسیدند
زیرااحساسمیکردندکهدیگرکشورشانازطرفاوالد
اینوطنادارهمیشودوجنگپایانیافتهاست.امامردم
اینآرامش بیچارهوبدبختمانمیدانستند،کهدرعقب
حکومتداری از ماه چند مدت است. نهفته طوفانی چه
نیروهایجهادینگذشتهبودکهجنگبرسرقدرتآغاز
شد.باگذشتهرروزبرشدتجنگافزودهمیشدومردم
پناه حیرانوسرگیجشدهبودندونمیدانستندکهبهکجا

ببرند،زیراشهربهقسمتهایزیادتقسیمشدهبودهرکسی
در پوستهها قوماندانان مینمود، حکومت خود منطقه در
بینهایت مرمی و راکت بودند. همهکاره خودشان منطقه
زیادازهرسومیآمد،اکثرمناطقخالیازسکنهشدهبود
وآنمنطقهبهخرابهتبدیلشدهبود.دریکیازروزهادر
ساحهخیرخانهسکونتداشتیم،تعدادفامیلمامتشکلاز8
تنمیشد،که5دختر،1پسر،منوشوهرمبودیم.زندگی

انتخابات اختصاصی دادگاه مسووالن آنکه با
در دادگاه این یافتههای مورد در تاکنون پارلمانی
نگفتهاند پارلمانیچیزی انتخابات موردشکایتهای
که دارند ادعا مجلس نمایندگان از شماری اما
رخصتی زمان در دارد تصمیم اختصاصی دادگاه
تابستانیپارلمان،تغییراتیرادرلیستاعضایمجلس

درآنروزهابسیارسختشدهبوداطفالنانمیخواستند،
امانانپیدانمیشد.قیمتیبهنقطهاوجخودرسیدهبود.با
وجودقیمتیسرسامآورمردمچارهنداشتندبایدمودمورد
و مردم از میکردند،عدهای راخریداری ضرورتشان
به خویش بقایحیات و نان لقمهی بهخاطر را داراییشان
فروشرساندند.زیراکسانیبودندکهازاینفرصتاستفاده
نمودهوتجارتمالوداراییخانهمردمرامیکردند،اموال

نمایندگانبهوجودآورد.
نگرانی به که مجلس این گذشتهی روز نشست در
نمایندگانازفیصلههایدادگاهاختصاصی،اختصاص
یافتن پایان بر دیگر بار نمایندگان بود، شده داده
قانون و اساسی قانون مطابق پارلمانی انتخابات روند
دادگاه فیصلهی گونه هر و کردند تاکید انتخابات

مردم برای قبول غیرقابل و غیرمشروع را اختصاصی
افغانستاندانستند.

مجلس در بدخشان نمایندهی  پدرام، عبدالطیف 
دارندکه اختیار در را اطالعاتی نمایندگانمیگوید
تصمیم گذشته روز چند در اختصاصی محکمهی
گرفتهاستفیصلهیقضاییخودرادرموردانتخابات

اعالمکند.
نزدیک روزهای در اختصاصی دادگاه که گفت او
شماری پارلمان، تابستانی تعطیلی زمان در یاهم و
و کرد خواهد بیرون تقلب دلیل به را نمایندگان از
تعدادیازنامزدهایمعترضپارلمانیراواردمجلس
باعث موضوع این وی گفتهی به که کرد خواهد

افزایشبحراندرکشورخواهدشد.
قانون 127 ماده مطابق که کرد تاکید پدرام آقای
ایجاد در که عالی دادگاه اعضای و رییس اساسی،
صالحیت رد باید داشتند، نقش اختصاصی دادگاه

شوند.
برسیم آنجایی به ما اینکه از »قبل گفت: پدارم
و بکند صادر را خود قضایی قرار دادگاه که
با بیایند دروازهها پشت معترض کاندیداهای بعد
طرفدارهایشان،مابایدتکلیفسترهمحکمهراروشن

بکنیموسلبصالحیتشانبکنیم.«
مدعی نمایندگان از دیگر شماری دیگر سوی از 
شدندکهحکومتتالشداردتادروازههایپارلمان
رامسدودبسازدودرصددحفظقدرتخوداست.

بسته نمایندگانهمچنینهشداردادنددرصورت این

نیز حکومت دروازههای پارلمان، دروازههای شدن
بستهخواهدشد.

مجلس در دایکندی نمایندهی سعادتی، اسداهلل
نمایندگانمیگویدکهبراساسقانوناساسیوقانون
انتخابات،روندانتخاباتپارلمانیپایانیافتهونگرانی
از حمایت اختصاصی، دادگاه تصمیم از نمایندگان

قانوناساسیوقانونانتخاباتاست.
اوتاکیدکرددرصورتیکهدروازهیپارلمانمسدود

شود،دروازههایحکومتنیزبستهخواهدشد.
آقایسعادتیگفت:»اگردروازهپارلمانبستهشود،

دروازهیحکومتهمبازنخواهدماند.«
رییسمجلس ابراهیمی، عبدالرووف درهمینحال 
نمایندگانگفتکهاینمجلسدرسهمرتبه،ایجادو
فیصلههایدادگاهاختصاصیراغیرقانونیخواندهواز

رییسجمهورخواهانلغوآنشدهاند.
ویوضعیتکنونیافغانستانرانگرانکنندهخواندو
گفتدراولینفرصتپسازبازگشترییسجمهور
رییس با اختصاصی دادگاه لغو مورد در کشور به

جمهورگفتگومیکنند.
اوگفتنبایدبیشازاینفرصتدادهشودتاباحق

مردمافغانستانبازیشود.
و خاص محکمهی »ایجاد گفت: ابراهیمی آقای
نتیجهی در که اعالمی و خاص محکمهی اجراات
اساسی قانون میشود،خالف که هرآنچه بازنگری
مردم برای قبول قابل وجه هیچ به و است افغانستان
دموکراسی ارزشهای به مطابقت در افغانستان،
مردم منتخب نمایندگان قبول قابل و افغانستان در
بحث از »هدف افزود: ابراهیمی نیست.« افغانستان
میکنند، اخراج  را وکال از تعدادی که ایننیست
بلکهبرداشتمادفاعازقانوناساسیافغانستاناست،
در دموکراسی ارزشهای و ملی ارزشهای از دفاع

افغانستاناست.«
نمایندگان روزگذشتهیمجلس نشست در سرانجام
مجلس اداری هیات آینده هفتهی شنبه تا شد فیصله
نمایندگاننتیجهیگفتگوهایشانرابارییسجمهور،

بهنمایندگانمجلسبیانکنند.
درعینحالمجلسنمایندگانهشداردادکهآنروز
خواهد جمهور بارییس اداری هیات دیدار آخرین
نمایندگان خواست جهت در که صورتی در و بود
آنها نشود، اقدام اختصاصی دادگاه لغو مورد در

گزینههایدیگررارویدستخواهندگرفت.



میفروختند. برابر چندین و میدادند انتقال پاکستان به را
نظر به خستهتر هرروز از که شوهرم روزها از یکی در
بهشدتجریانداشتو بودزیراجنگ میرسیددرخانه
میگفت و میشد خونجگر بسیار بود درخانه زمانیکه
خدا این نشستن خانه برای نه شده آفریده کار برای مرد
ناترسهاروزراباالیماشبتارساخته،کارنیستمجبور
بهخانهپناهببریم.درهمیناثنااطفالدراطاقدیگربودندو
سروصدامیکردندمنرفتمکهآنهاراآرامبسازم،اماهنوز
دراطاقآنهانرسیدهبودمکهناگهانصدایاصابتراکت
مملو کامال نمود،هوا پرتاب آنطرف به مرا آن شمال و
نمیشنید را بود،گوشهایمصدایی ازخاکودودشده
ومدتیبههمینگونهگذشت،وقتیکهکمیهواازگرد
که اطاقی در راکت که متوجهشدم شد، وخاکصاف
رسیدم آنجا به زمانیکه است، نموده اصابت بود شوهرم
شوهرمرادیدمکهدرمیانخونغرقشدهودیگررمقی
نموده شهیدش و نبود زنده دیگر او آری ندارد، بدن در
بودند.درهمانلحظهتصویریازآیندهوآیندهاوالدهایم
آن و شد ظاهر بود، نشسته ما انتظار در که سیاهروزی و
نتوانستیم که افسوس اما نمیشود. فراموشام تلخ لحظه
این من آرزوی بکشانیم، محاکمه به را جنایتکاران که
که نمایم تماشا را روزی و باشم زنده ایکاش که است

جنایتکارانوجنگساالرانرامجازاتمینمایند.«


شوهرم را شهید کردند

ولسی جرگه:

دروازه دادگاه ویژه 
را ببندید

________________________________________ : قدرت اهلل جاوید________________________________________

در همین اثنا اطفال در اطاق دیگر بودند و سروصدا می کردند من رفتم که 
آنها را آرام بسازم، اما هنوز در اطاق آنها نرسیده بودم که ناگهان صدای 

اصابت راکت و شمال آن مرا به آن طرف پرتاب نمود،  هوا کامال مملو از خاک و 
دود شده بود،  گوش هایم صدایی را نمی شنید و مدتی به همین گونه گذشت، 
وقتی که کمی هوا از گرد و خاک صاف شد، متوجه شدم که راکت در اطاقی که 
شوهرم بود اصابت نموده است، زمانی که به آنجا رسیدم شوهرم را دیدم که 
درمیان خون غرق شده و دیگر رمقی در بدن ندارد، آری او دیگر زنده نبود و 

شهیدش نموده بودند.

ACKU
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باراک اوباما، رییس جمهور امریکا، از پاکستان خواسته 
تا در مورد شبکه ای که در دوران اقامت اسامه بن الدن 
می کرد،  حمایت  او  از  پاکستان  در  مخفیگاه اش  در 

تحقیق کند.
آقای اوباما در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی بی اس 
از  یک  کدام  که  دریابد  باید  پاکستان  دولت  گفت 
مقامات این کشور از محل زندگی رهبر شبکه القاعده 

با خبر بوده است.
اوباما گفته است که بن الدن حتما »یک شبکه حامی« در 
نمی داند آیا  افزوده که  اما  پاکستان داشته است،  داخل 

مقام های دولتی در این شبکه بوده اند یا نه.
اوباما  باراک  سوی  از  تحقیقات  درخواست  به دنبال 
رییس جمهور امریکا از دولت پاکستان، مبنی بر این که 
در زمان بودوباش اسامه بن الدن رهبر شبکه تروریستی 
القاعده در پاکستان چه کسانی از رهبر القاعده حمایت 
که  می گویند  سیاسی  کارشناسان  از  برخی  می کردند، 
است  آگاه  موضوع  این  از  امریکا  استخباراتی  سازمان 
پاکستان  اردوی  و  استخباراتی  سازمان  که  می داند  و 
طالبان  و  تروریستی  شبکه های  اصلی  حمایت کنندگان 

در پاکستان هستند.
رییس جمهور امریکا از دولت پاکستان خواسته است تا 
در مورد گروهی که در زمان بودوباش بن الدن در آن 
کشور از او حمایت می کرد، تحقیق کند. همچنین آقای 
که  دریابد  باید  پاکستان  دولت  که  کرده  تاکید  اوباما 
از محل زندگی رهبر  پاکستانی  از مقام های  کدام یک 
شبکه القاعده باخبر بوده اند. رییس جمهور امریکا معتقد 
پاکستان  در  حامی  شبکه  حتما  بن الدن  اسامه  که  است 

داشته است.
اسامه بن الدن هفته گذشته توسط  گروهی از کماندوهای 
امریکا در شهر ابیت آباد، در نزدیکی اسالم آباد، پایتخت 
بن الدن،  اسامه  کشته شدن  با  رسید.  قتل  به  پاکستان 
خاک  در  بن الدن  حضور  از  پاکستان  دولت  مقام های 
دولت  می گویند  کرده  بی خبری  اظهار  کشورشان 

جمهور  رییس  اوباما،  باراک  که  است  آمده  خبرها  در 
امریکا، از پاکستان خواسته است که در مورد شبکه ای که 
در دوران اقامت اسامه بن الدن در مخفیگاهش در پاکستان 
درخواست  این  اگر  کند.  تحقیق  می کرد،  حمایت  او  از 
این  و  گیرد  قرار  نظر  مطمح  پاکستان  سوی  از  امریکا 
کشور در این زمینه تحقیق کند، می تواند منجر به شناسایی 
این کشور گردد که  بندهای موجود در  و  از زد  بسیاری 
نقش مناسبی در تحکیم امنیت منطقه ای و جهانی خواهد 

داشت.
در ده سال اخیر این واقعیت به اثبات رسیده است که بسیاری 
از تحرکات ضدامنیتی که در افغانستان و  کشورهای غربی 
است.  شده  برنامه ریزی  پاکستان  شمال  در  داده اند،  رخ 
برای  استراتژیک را  پاکستان نقش یک مرکز  زیرا شمال 
گروه های مرتبط با شبکه القاعده بازی می کرده است. از 
ایجاد می شود که اگر رهبران و  ابهام و سوال  این  این رو 
القاعده  با  همسو  و  مرتبط  گروه های  مرکزی  هسته های 
پاکستان  در  مقتدر  مقامات  از حمایت  پاکستان  در شمال 
توانسته اند حضور خود را در  نبوده اند، چگونه  برخوردار 
همچنان  را  برنامه ریزی های شان  و  دهند  ادامه  منطقه  این 

انجام دهند.
با توجه به این مساله، اگر امریکا بتواند دولت پاکستان را 
مجاب کند یا تحت فشار بگذارد تا در مورد زد و بندهای 
ارتباطاتی  خصوص  در  به ویژه  و  کشور  آن  در  موجود 
القاعده  رهبران  و  قدرت  از  برخوردار  مقامات  میان  که 
معلومات  شفافیت  با  سازمان،  این  با  مرتبط  گروه های  و 
هسته های  بر  بعدی  حمالت  در  کند،  ارایه  و  تحصیل 

حیث  به  اوباما  و  می گیرد  قرار  سوال  مورد  پاکستان  به 
مساله  این  روی  که  می شود  ناگزیر  جمهور  رییس 
خود  حضور  مدت  در  اسامه  قطعا  که  بگذارد  انگشت 
باید  پاکستان  و  بود  برخوردار  از حمایت  پاکستان،  در 

جزییات را در اختیار امریکا قرار دهد.«
آقای مهدی تاکید می کند که اردو و سازمان استخباراتی 
پاکستان از قدرت های اصلی دولتی هستند که به صورت 
گسترده از شبکه  تروریستی القاعده، شورشیان طالب و 
لشکر طیبه حمایت کرده اند. او گفت تاکنون آنچه که 
از نظر امریکا و جهانیان در مورد شبکه های تروریستی 
پنهان نگهداشته شده است، از سوی سازمان استخباراتی 
و اردوی پاکستان بوده است. آقای مهدی عالوه می کند 
از  پاکستانی  مقام های  گرفتن  قرار  فشار  تحت  با  که 
سوی دولت امریکا، زمینه برای دولت افغانستان مساعد 
بخواهد  پاکستان  از  از فرصت،  استفاده  با  تا  است  شده 

کشورهایی که به نحوی خود را با گروه های تروریستی سر 
و شاخ کرده اند، بر پاکستان فشار بیاورند تا ارتباطات و زد 
و بندهایی که در رابطه به روابط القاعده و سایر گروه های 
را،  دارند  پاکستان حضور  در شمال  که  القاعده  با  همسو 
این  در  که  معلوماتی  ساختن  شریک  با  و  کرده  بررسی 
زمینه به دست می آورد با کشورهای درگیر با این گروه ها، 
به تضعیف و از بین بردن و انهدام این گروه ها کمک کند.

در  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما  باراک 
تلویزیونی سی بی اس گفته است که  با شبکه  مصاحبه ای 
دولت پاکستان باید بررسی کند که کدام یک از مقامات 
باخبر  القاعده  شبکه  رهبر  زندگی  محل  از  کشور  این 
بوده اند. اوباما همچنین گفته است که بن الدن حتما »یک 
شبکه ی حامی« در داخل پاکستان داشته است. البته اوباما 
که  نمی داند  وی  که  است  کرده  مطرح  نیز  را  مساله  این 
مقام های دولتی در این شبکه ی مرتبط با بن الدن یا آگاه به 

حضور وی در خاک پاکستان شامل بوده اند یا نه.
رهبران  برای  اوباما  باراک  اظهارات  می رسد  نظر  به 
پاکستان این اشاره را می رساند از مدارکی که امریکایی ها 
از محل اختفای بن الدن به دست آورده اند، به این موضوع 

نمی کند.  حمایت  تروریستی  شبکه های  از  پاکستان 
کشته شدن بن الدن در پاکستان، مقام های دولت پاکستان 
را تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار داده و یکی از 
مقام های امریکایی گفته است که پاکستان باید مشخص 
توانسته  القاعده  تروریستی  شبکه  رهبر  که چگونه  کند 
است برای شش سال در نزدیکی یک اکادمی نظامی آن 

کشور زندگی کند.
با این حال، داکتر محی الدین مهدی یک تن از اعضای 
اسامه  سال  ده  از  بیش  می گوید  نمایندگان  مجلس 
سازمان  دید  از  مساله  این  و  کرد  زندگی  پاکستان  در 
»روابط  او گفت:  نبوده است.  پنهان  امریکا  استخباراتی 
است  موجود  پاکستان  و  امریکا  میان  عمیقی  و  دیرینه 
افشا  این موارد را  امریکا ترجیح می داده که  که دولت 
امریکا  کنگره  و  سنا  در  که  می بینیم  امروز  اما  نکند. 
امریکا  کمک های  بحث  و  پاکستان  با  مناسبات  بحث 

مرکزی و رهبران این شبکه ها و گروه ها از اهمیت زیادی 
برخوردار خواهد بود.

از سوی دیگر مرگ بن الدن در عمق خاک پاکستان و در 
اثبات  به  این واقعیت را  پایتخت این کشور،  نزدیکی های 
از  این کشور  در شمال  تنها  نه  القاعده  رهبران  رساند که 
در  بلکه  بوده اند،  برخوردار  امن  پناهگاه های  و  مکان ها 
اعماق استراتژیک ان کشور و در جنب و پهلوی پایگاه ها 

و مراکز نظامی آن کشور نیز خانه های امن داشته اند.
بنابراین اگر در رابطه به ارتباطات احتماال موجود رهبران 
با  سازمان،  این  با  مرتبط  گروه های  و  القاعده  شبکه 
معلوماتی  پاکستان  در  موجود  محلی  و  رسمی  شبکه های 
برای  کنترول  زمینه  ایجاد  باعث  می تواند  بیاید،  به دست 
ارتباطات  این  اگر  آن  غیر  در  گردد،  ارتباطات  این  قطع 
نیز  آینده  در  بمانند،  باقی  نشده  و کشف  محرمانه  پنهان، 
زمینه برای ادامه فعالیت این شبکه ها در سطحی که تاکنون 
بوده اند، ادامه خواهد یافت و هزینه های بین المللی که در 
این زمینه صورت گرفته و می گیرند، همچنان بی نتیجه باقی 

خواهند ماند.
از این رو بسیار خوب است که ایاالت متحده امریکا و سایر 

 از سوی دیگر مرگ بن الدن در عمق خاک پاکستان و در نزدیکی های پایتخت 
این کشور، این واقعیت را به اثبات رساند که رهبران القاعده نه تنها در شمال این 
کشور از مکان ها و پناهگاه های امن برخوردار بوده اند، بلکه در اعماق استراتژیک 
ان کشور و در جنب و پهلوی پایگاه ها و مراکز نظامی آن کشور نیز خانه های امن 

داشته اند.

که سران طالبان را تسلیم دولت افغانستان نماید. اما، او 
تاکید کرد که دولت افغانستان با تحت فشار قرار گرفتن 
پاکستان دوگانه برخورد می کند و نمی خواهد که سران 

طالبان به افغانستان سپرده شود.
دیگر  تن  یک  بهادری  منورشاه  انجنیر  حال،  همین  در 
تروریزم  حامی  می گوید  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
در افغانستان، پاکستان بوده و تاوان خون مردم افغانستان 
که  گفت  همچنین  او  شود.  گرفته  پاکستان  از  باید 
پاکستان  با  روابط خود  در  باید  اکنون  افغانستان  دولت 
با  حاضر  حال  در  که  رابطه ای  و  کند  نظر  تجدید 
بدهد.  ادامه  همان سان  به  نباید  را  دارد  وجود  پاکستان 
آقای بهادری می گوید: »اوال جای این بود که وزارت 
خارجه  وزارت  به  را  پاکستان  سفیر  افغانستان  خارجه 
سفیر  به  را  خود  احتجاج آمیز  نامه ی  و  می کرد  احضار 
باید یک  افغانستان  پاکستان تحویل می داد. دوم این که 
امنیت سازمان ملل متحد می داد  به شورای  شکایت نامه 
با تروریزم  افغانستان که در جنگ  به خاطر خون مردم 
افغانستان،  افغانستان ریخته شد و حامی تروریزم در  در 
پاکستان بوده و این خون مردم افغانستان باید از پاکستان 
گرفته شود. متاسفانه این نامه به شورای امنیت داده نشد.«

دولت پاکستان ساالنه میلیاردها دالر از دولت امریکا از 
بابت مبارزه با تروریزم در کشورش دریافت کرده و به 
این  در  بن الدن  کشته شدن  از  پس  کارشناسان  گفته ی 
کشور، ممکن است که این کمک ها به پاکستان کاهش 
یابد. این کارشناسان می افزایند دولت افغانستان می تواند 
با  مبارزه  در  پاکستان  که  سازد  متقاعد  را  امریکا  که 
تروریزم صادق نیست و این کمک ها باید در افغانستان 
در راستای مبارزه با تروریزم در سرحدات این کشور با 
مورد  این  در  بهادری  آقای  برسد.  مصرف  به  پاکستان 
میلیارد  سه  حدود  در  ساالنه  امریکا  »دولت  می گوید: 
دالر به خاطر مبارزه با تروریزم به پاکستان امتیاز می داد 
در  تروریزم  با  مبارزه  دیگر  که  شد  مشخص  امروز  و 
پاکستان معنایی نداشته و پولی که امریکا می داد، باعث 
امریکا  دولت  دیگر  است.  شده  تروریزم  خود  تقویت 
این پول را به آنها )پاکستان( ندهد و به دولت و مردم 
افغانستان بدهد، به خاطری که قربانی تروریزم بوده اند.«

این  مردم  پاکستان  در  بن الدن  کشته شدن  حال،  این  با 
کرده  حساس  سیاستمداران شان  مقابل  در  نیز  را  کشور 
تا  است  شده  خواسته  کشور  این  وزیر  نخست  از  و 
در  بن الدن  کشته شدن  مورد  در  پاکستان  پارلمان  در 
ایبت آباد و چگونگی انجام عملیات از سوی کماندوهای 

امریکایی علیه بن الدن، توضیحات بدهد.


با  پاکستانی  متعدد  حلقه های  بین  رابطه  که  برده اند  پی 
غیرقابل  پاکستان  در  شده  جمع  تروریستی  سازمان های 
این است  بهتر  نیز  پاکستان  برای  این رو  از  انکار می باشد. 

که در کشف واقعیت، به ایاالت متحده کمک کند.
حالی  در  امریکا  متحده  ایاالت  سوی  از  موضوع  این 
هیچ  که  گفته اند  پاکستانی  مقامات  که  می گردد  مطرح 
اطالعی از وجود بن الدن در پاکستان نداشته اند. حتا برای 
این که این بی خبری توجیه پذیر باشد، سازمان استخبارات 
بن الدن  حضور  از  بی خبری  اظهار  با  نیز  پاکستان  اردوی 
در ایبت آباد، به حیث یک تقصیر خبری اظهار شرمندگی 

کرده است.
در  پاکستان  که  خبر  این  اعالم  و  بن الدن  شدن  کشته  با 
در  حضورش  از  حتا  و  نداشته  سهم  وی  کشتن  عملیات 
تحلیلگران  میان  در  تصور  این  نبوده،  آگاه  خود  خاک 
ایجاد شده بود که گویا مقامات ایاالت متحده و پاکستان 
دخیل  غیر  با  می خواهند،  مشترک،  سیاست  یک  در 
دانستن پاکستان در این عملیات، این کشور را از تیررس 
این  با  مرتبط  شبکه های  و  القاعده  احتمالی  واکنش های 
باراک  جدید  اظهارات  اما  نگهدارند،  مصوون  سازمان، 
اوباما این ذهنیت را ایجاد می کند که گویا پاکستان اگرچه 
در عملیات کشتن اسامه بن الدن سهم نداشته است، اما از 

حضور وی در خاک پاکستان نیز بی خبر نبوده است.
که  بن الدن  اسامه  همسر  بودن  دسترس  در  به  توجه  با 
اکنون گفته می شود در یک مرکز صحی نظامی مربوط به 
اردوی پاکستان بستری می باشد، دسترسی به معلوماتی در 
امکان پذیر  بن الدن  با  ارتباط گیرنده  پاکستانی  منابع  مورد 
می باشد. اما اردوی پاکستان گفته است که همسر بن الدن 
خاص  قوای  توسط  عملیات  اجرای  از  بعد  که  کسانی  و 
امریکایی زنده از خانه بن الدن دستگیر شده اند، در اختیار 
امریکایی ها قرار داده نمی شوند، اما در صورت درخواست 
شد.  خواهند  سپرده  کشورها  بدان  متبوع شان،  کشورهای 
همسر  از  بتواند  امریکا  دولت  اگر  که  حالیست  در  این 
بن الدن تحقیق کند و یا کسانی که در خانه بن الدن حضور 
افشای  گیرند،  قرار  امریکایی  مفتشین  اختیار  در  داشته اند 

این زد و بندها سهل تر خواهد گردید.

 ظفرشاه رویی

بن الدن شبکه حامی در پاکستان 
داشته است

فشار بر پاکستان
راهکار مناسب برای امنیت جهانی

 احسان اهلل دولت مرادی

اوباما: ادامه از صفحه 1
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بن الدن  اسامه  مورد  در  وحشت آور  نکته 
انسان بی گناه را در  او هزاران  این است که 
نظر  یک  از  اما  برد.  بین  از  جهان  سرتاسر 
کامال غریب دیگر، او هدیه خدادادی برای 
را  جهان  بن الدن  بود.  نیز  غربی  کشور های 
کمونیسم  زمانی  بود.  ساخته  سفید  و  سیاه 
فروپاشی  روند  عمال   1989 سال  در  که 
کلیشه ای  و  بزرگ  داستان  کرد،  آغاز  را 
-مثال با محتوای مقاومت جهانی علیه نیروی 
به  غربی  در کشور های  شیطانی-  و  تاریکی 
از  پس  رسید.  خود  پایان  نقطه  به  یک باره 
پایان دنیای سفید و سیاه مبارزه با کمونیسم، 
درک جهانی به این پیچیدگی تا ظهور اسامه 
در  انفجارات  متفکر  مغز  عنوان  به  بن الدن 
سفارت های امریکا در افریقا شمالی، همراه با 
اقتصادی 1998  سرگیجی های دوران رکود 
و قضیه هیجانی روابط بیل کلینتون و مونیکا 

لوینسکی، بود. 
انفجارات  این  از  کلینتون  جمهور  رییس 
راکت های  شلیک  دستور  او  کرد.  استفاده 
کروز باالی اهدافی را داد. با این کار انتقاد ها 
با  یافت که گویا می خواهد  افزایش  او  علیه 
انتقادات  و  فشارها  بن الدن  اسامه  از  استفاده 
مونیکا  افتضاح  جریان  در  خود  به  نسبت 
به  اگر  اما  براند.  به سوی دیگر  را  لویسنکی 
واشنگتن  در  روزها  آن  تلویزیونی  تصاویر 
نگاهی بیندازید، نکته دیگری را نیز مشاهده 
یک  دوباره  کردن  تازه  می توانید:  کرده 

داستان کهنه.
»دشمن  مورد  در  ظواهری  ایمن  و  بن الدن 
داخلی« و »دشمن خارجی« حرف می زدند. 
اما از سال 2001 میالدی آنها خود به دشمنی 
متحده  ایاالت  برای  دست نیافتنی  و  دور 
نومحافظه کار،  سیاستمداران  شدند.  تبدیل 
رونالد  زمان  در  را  قدرت  واقعی  مزه ی  که 
بودند،  چشیده  سرد  جنگ  دوره  در  ریگان 
چند واقعیت مشهور در مورد اسامه بن الدن 
الظواهری را دست چین کرده و در همان  و 
قالب آشنا جای دادند: یک دشمن اهریمنی 
در  حساس  و  پنهان  عملیاتی  شاخه های  با 
هدف  یک  دنبال  به  تنها  جهان،  سرتاسر 

است، تخریب تمدن غربی. 
از آنجا در امریکا اسامه بن الدن جای اتحاد 
یک  به  بن الدن  گرفت.  را  سابق  شوروی 
هیوالی رعب آور مبدل شد که در مغاره ای 
و  القاعده  سازمان  آنجا  از  و  است  پنهان 
شبکه های وابسته به آن را در سرتاسر جهان 
تحت هدایت خود قرار می دهد. به این شیوه، 
خطرات جدی ولی قابل کنترول تروریستی، 
به صورت عظیمی مورد اغراق قرار گرفت. 

در  آنها  از  تعدادی  که  روزنامه نگاران، 
اشتیاق آن روزهای ساده ی قدیمی بودند، به 
مسایل  آغاز  همان  از  چسپیدند:  سناریو  این 
و  مغشوش  گونه  به  تروریستی  خطرات  و 
دگرگونه مورد پوشش رسانه ای قرار گرفت 
تا منعکس کننده همین روایت ساده انگارانه ی 
مسلط امریکا باشد. این سناریو به نفع بن الدن 
عاشق  ژورنالیست ها  همانند  نیز  او  بود:  نیز 
تبلیغات و رسانه ای شدن بود. این سه گروه-

ترور«  »ژورنالیست های  نومحافظه کاران، 
یک  یکجا  صورت  به  بن الدن-  اسامه  و 
داستان مهیج و ساده انگارانه ی آخر زمانی را 
البته به هیچ صورت اشاره ی من به  ساختند. 
یک توطیه از پیش ساخته نیست. هرکدام از 
آنها لغزش هایی در ساختن این فانتزی مطابق 

به نیاز های خود داشتند. 

جلو  به  را  آن  ساده،  داستان  این  قدرت 
متحدان  به  نومحافظه کاران-و  به  می برد. 
مداخله جویی شان-  سیاست  طرفدار  لیبرال 
اجازه داد که نظم جهان را به میل خود شکل 
برآیند.  دموکراسی  گسترش  پی  در  و  داده 
این داستان به افراطیون اسالمی که در دهه ی 
نود ستاره ی اقبال شان رو به افول بود، مجال 
داد اقتدار گذشته ی خود را مجددا به دست 
در  طریق  این  از  روزنامه ها  همچنین  آورند. 

بازار به فروش رسیدند.
به عنوان یک روزنامه نگار که انواع القاعده 
را در مناطق مختلف مورد تحقیق و جستجو 
متحده  ایاالت  که  هستم  شاهد  داده ام،  قرار 
با  جنگ  دلیل  به  را  منطقه  دیکتاتورهای 
نسلی  و  است،  کرده  حمایت  تروریسم 
سعی  حاکمان  این  سرنگونی  برای  اکنون 
می ورزند. این انقالب ها به سان شوکی برای 
این  که  نمی دانیم  واقع  به  ما  بودند.  غرب 
انقالبیون خاورمیانه ای چه کسانی اند و از چه 
نیروی حرکت  و  الهام  باوری  و  ایدیولوژی 
می گیرند. اما روز به روز آشکارتر می گردد 
عجیب  اما  ندارند.  القاعده  با  ارتباطی  که 
را  بن الدن  آرزوهای  از  یکی  آنها  که  است 
برآورده می کنند: سرنگونی دشمنان داخلی، 

دیکتاتوری هایی مانند حسنی مبارک.
یکی از کارهای اساسی سیاستمداران- والبته 
ما است.  برای  دنیا  خبرنگاران- ساده کردن 
اما زمانی می رسد که واقعیت ها و رویداد ها 
نمی گیرند.  مرگ  قالب های کهنه جای  در 
اسامه بن الدن شاید همان رویدادی باشد که 
در سناریوی کهنه ی »خوب ها در برابر بدها« 
دوم،  جهانی  جنگ  پایان  در  نگیرد.  جای 
سناریوی »جنگ خوب« در امریکا و بریتانیا 
در  که  خوب  جنگ  سناریوی  شد.  خلق 
جریان جنگ سرد تا اعماق شعور شهروندان 
توسط  سال گذشته  ده  در  نفوذ کرد،  غربی 
اتحاد سیاستمداران، ژورنالیستان، کارشناسان 
شورشیان  و  اروپایی  و  امریکایی  تروریسم 
از تحکیم جایگاه  تا  بیدار گردید  اسالم گرا 

و اعتبار خود مطمین گردند.
البته به نظر نمی آید که باراک اوباما باوری 
اروپایی ها  ولی  باشد  داشته  داستان  این  به 
به  برگشت  با  دلی،  دو  و  دلواپسی  وجود  با 
به  خود  وفاداری  لیبیا  در  مداخله  سیاست 

سناریوی جنگ خوب را نشان دادند. 
مذکور  سناریوی  افغانستان  قضیه  در  اما 
داده  دست  از  را  خود  انسجام  و  کارایی 

آن  که  می نماییم  درک  اکنون  است. 
ما  افغانستان  جنگ  آغازین  ساده سازی های 
مورد  در  غیرواقعی  فانتزی های  سوی  به  را 
کسانی که با آنها در این جا جنگ می نماییم، 
توجیه  خاطر  به  که  فانتزی هایی  کشاند. 
حضور ما به حیات خود ادامه دادند. مشکل 
اساسی تصور ساده انگارانه ی تفکر »خوب ها 
در برابر زشت ها« این است که مانع از ایجاد 
یک چارچوب کاری انتقادی برای شناخت 
افغانستان  در  ما  متحدان  که  دشمنان  تنها  نه 

شده است. 
امریکا  توسط  افغانستان  اشغال  اولیه  هدف 
و متحدین به منظور نابودی شبکه های ترور 
آن  تا  گرفت  صورت  دموکراسی  ایجاد  و 
اداره گردد.  »مردم خوب«  واسطه  به  کشور 
در  خوردند،  فریب  سال ها  این  طول  در  اما 
دور خود چرخیدند،  به  تکرار  دایره ی  یک 
و به واسطه شبکه ی وسیعی از منافع مختلف 
نیروها  ناتوانی این  اغفال گردیدند. همچنین 
در برخورد با وضعیت فوق باعث شد که در 
فاسد  و  ناتوان  دولت  یک  دیگر  بار  کشور 
شکل بگیرد که آدم های خوب و صادق در 
آن معلوم نیست، و یا تا چه زمانی همین گونه 

خواهند ماند. 
آقای حامد کرزی با شنیدن خبر کشته شدن 
فوری  واکنش  پاکستان  در  بن الدن  اسامه 
که  کرد  خاطرنشان  آن  طی  و  داده  نشان 
خطرات واقعی تروریستی در خاک پاکستان 
بوده، و جنگ با تروریسم در خاک افغانستان 
خیالی بیش نبوده است. ما هم می دانیم آنچه 
این  از  استفاده  را که کرزی می گوید شاید 
نخبگان  قدرت  رشد  توجیه  برای  واقعیت ها 

گرداگردش است. 
مطلوب  دوره ی  این  پایان  بن الدن  مرگ 
در  ما  احساس  اکنون  بود.  خبری  و  سیاسی 
همانند  جهان  که  است  این  راه  این  پایان 
سوال  اما  نیست.  فهم  قابل  زیاد  گذشته 
بزرگتر این است که سناریوی دیگر چیست 
و از کجا سر برخواهد کشید؟ آن »آدم بد« 
کسی  چه  غرب  رسانه های  و  سیاست  فلم 
خواهد بود؟ واقعیت این است که داستان ها 
و سناریوها به دست کسانی که قدرت را در 
اختیار دارند، ساخته می شود. شاید سناریوی 
که  این  شاید  نیاید.  بیرون  امریکا  از  دیگر 
فانتزی  است،  افول  به  رو  امریکا  قدرت 

ساده انگارانه ی دیگر عصر ما باشد.


با داشتن بیش از هشت صد آبده و  والیت هرات 
تا  استند،  ثبت  رسمی  طور  به  که  تاریخی  منطقه 
و 70  میراث های جهانی شود  ثبت  نتوانسته  هنوز 

درصد این آثار در حال تخریب قرار دارند. 
در میان این همه آبده های باستانی بخش هایی هم 
به دلیل قدمت و ارزش تاریخی،  وجود دارد که 
ارزش بین المللی یافته است که از این جمله یکی 
و  سال  هزار  از  بیش  قدمت  با  هرات  کهنه  شهر 
سلسله  دوره  در  که  است  هرات  خیابان  دیگری 

تیموریان به دارالفنون هرات مشهور بود. 
به   دراز  سالیان  از  تاریخی  مهم  منطقه  دو  این 
جهانی  میراث های  فهرست  در  ثبت  برای  این سو 
دلیل  به  حال  تا  ولی  شده اند،  نامزد  یونسکو  در 

مشکالت متعدد از ثبت باز مانده اند. 
فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید 
که هفته قبل برای اشتراک در سمینار »هرات در 
گذرگاه تاریخ« به این شهر آمده بود، در صحبتی 
عنوان کرد که شهر هرات بار اول در زمان ریاست 
جمهوری سردار محمد داود به عنوان دومین شهر 
مهم تاریخی مطرح گردید و قرار بود سمیناری از 
سوی یونسکو در سنبله سال 1357 در شهر هرات 
کشور های  از  یونسکو  نمایندگان  و  گردد  دایر 
مختلف جهان به هرات بیایند و جهان برای احیای 

فرهنگ گذشته هرات دست به دست هم بدهند.
با  متاسفانه  گفت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
در  هرات  ثبت  برای  امید ها  تمام  ثور  کودتای 
به  یونسکو  نیز  امروز  اما  گردید،  زایل  یونسکو 
هرات نگاه خاصی دارد و اگر مشکالت موجود 
بر سر راه ثبت هرات در زمره میراث های جهانی 
تحقق  زودی  به  مساله  این  شود،  برداشته  میان  از 
خواهد یافت. آقای رهین گفت خوشبختانه یکی 
از مشکالت عمده که سدی برای ثبت هرات در 
منار های  میان  از  سرک  گذشتن  ـ  بود  یونسکو 

مصلی ـ حل گردید. 
مشکل  هنوز  »ولی  گفت:  او 
وجود  دارد  وجود  که  دیگری 
در  مدرن  سمنتی  ساختمان های 
تاریخی  آثار  و  آبده ها  نزدیکی 
بیشتر  روزه  هر  که  است  هرات 
می شود و در تقابل با معماری های 
و  دارد  قرار  هرات  سنتی 
فرهنگ  به  را  ضربه  بزرگ ترین 

هرات زده است.«
 آقای رهین گفت از سوی دیگر 
اطراف  در  که  زمین هایی  غصب 
و  دارند  قرار  تاریخی  آبدات 
تبدیل آنها به ساختمان های مدرن 
بزرگ ترین خیانت به این ارزش ها 

می باشد. 
با این حال آقای رهین از تالش های 
اطالعات  وزارت  سوی  از  زیاد 
این  برداشتن  برای  فرهنگ  و 
مشکالت از پیش پای ثبت هرات 
در فهرست میراث های جهانی خبر 

تا هرچه زودتر  داد و گفت که آنان سعی دارند 
هرات را ثبت میراث های جهانی بسازند تا حق این 

شهر بزرگ ادا گردد. 
هرات  شهرداری  مسوولین  حال  همین  در 
این سو تالش های جدی  به  سال  از سه  می گویند 
با  ساختمان هایی  اعمار  جلوی  تا  گرفته  صورت 
تاریخی  آثار  که  مناطقی  در  غیراصولی  معماری 

قرار دارند، گرفته شود. 
می گوید:  هرات  شهرداری  معاون  امینی  امین اهلل 
سال  از سه  بعد  تا  باعث گردید  آنان  »تالش های 
باارزشی  آثار  و  شود  ساخته  منار ها  بدیل  جاده 
نظیر منار های مصلی از گزند سرنگون شدن رهایی 

یابد.«
آقای امینی اظهار می دارد که متاسفانه تا سه سال 
قبل هفتاد درصد ساخت و ساز ها در مناطق باستانی 
بی رویه و برخالف پالن تهیه شده بود، ولی از سه 

سال قبل جلو این حرکت گرفته شده است. 
آبدات  آمر  اجمل،  ایام الدین  همین حال  در 
از سال  می دارد که تالش ها  ابراز  هرات  تاریخی 
میراث های  فهرست  در  هرات  ثبت  برای   1383

جهانی بیشتر گردید.
بررسی  برای  هیاتی   1384 سال  در  می گوید  او 
بخش های  ثبت  بر  مبنی  افغانستان  دولت  پیشنهاد 
به  جهانی  میراث های  فهرست  در  هرات  تاریخی 
دایر  شهر  این  در  هم  کارگاهی  و  آمدند  هرات 

گردید. 
به گفته آقای اجمل در آن زمان دولت افغانستان 
در  هرات  ثبت  برای  که  را  تدابیری  کرد  تعهد 
فهرست میراث های جهانی از سوی یونسکو ارایه 
زمان  گذشت  با  ولی  کند،  عملی  بود،  گردیده 

مشکالت بر سر راه این تدابیر بیشتر گردید. 
به گفته آمر آبدات تاریخی هرات بخش هایی که 
فهرست  در  ثبت  برای  افغانستان  دولت  سوی  از 
نقطه  سه  در  بود  شده  پیشنهاد  جهانی  میراث های 
که  هرات  قدیم  شهر  بافت  یکی  بود:  متمرکز 
قدمت بیش از هراز سال داشت؛ دیگری مجموعه 
خیابان  منطقه  اکثر  که  هرات  مصالی  و  منار ها 
هرات را در برمی گرفت و سوم مجموعه آرامگاه 

خواجه عبداهلل انصاری بود. 
اما آقای امینی تالش ها را کافی ندانست و گفت 
از ایجاد ساختمان های مدرن  که برای جلوگیری 
کمیسیونی  هرات  مصالی  اطراف  زمین های  در 
به وجود آمد،  احیای شهر قدیم  نام کمیسیون  به 
غیرمعیاری  و  بی رویه  رشد  از  نتوانست  ولی 
تاریخی  بنا های  اطراف  در  ساختمان سازی 

جلوگیری کند. 
او گفت: »حتا برای ساخت و ساز این ساختمان ها 
قدیمی شهر کهنه  و  تاریخی  بافت  از  بخش هایی 

هرات هم از بین برده شد یا تخریب گردید.« 
آقای اجمل مشکل دیگری را که باعث ثبت نشدن 
هرات در فهرست میراث های جهانی گردید، عدم 
دوسیه  تشکیل  روند  با  آشنایی 
فهرست  در  هرات  ثبت  برای 

میراث های جهانی می داند.
آبده  دو  این  از  قبل  می گوید  او 
و  بامیان  بت های  یکی  که  دیگر 
دیگری منار جام در غور می باشد 
یونسکو گردید،  فهرست  ثبت  نیز 
آبده ها  این  دوی  هر  برای  ولی 
دوسیه ای  یونسکو  مسوولین 
که  مناطقی  چون  دادند،  تشکیل 
میراث  ثبت  است  قرار  هرات  در 
گسترده تر  و  بیشتر  شود  جهانی 
آن  برای  دوسیه ای  هنوز  است، 
است و مشخص  نگردیده  تشکیل 
و  وقت  چه  دوسیه  این  نیست 

چگونه تهیه خواهد شد. 
رابطه  در  مسوولین  از  شماری  اما 
در  هرات  ثبت  روند  تسریع  به 
نشان  خوش بینی  یونسکو  فهرست 

می دهند.
دیپلوماسی  انستیتوت  رییس  غیرت،  غالم سخی 
وزارت امور خارجه به این باور است که باید از 
شناساندن  راستای  در  هرات  موجود  ظرفیت های 
این شهر به عنوان یکی از شهر های مهم تاریخی 

جهان بسترسازی گردد. 
آقای غیرت اعتقاد دارد که بیش از تالش دولت 
مهم  شهر  یک  عنوان  به  هرات  احیای  برای 
زمینه  تا  کنند  سعی  باید  هرات  مردم  توریستی، 
را برای مطرح کردن این شهر در سطح جهان به 

وجود بیاورند. 
با تمام این احوال هرات که سالیان درازی را برای 
به عنوان میراث جهانی صبر کرده  این شهر  ثبت 
همچنان در انتظار است تا روزی تالش مسوولین 
ثمر دهد و این شهر به عنوان یکی از شهر های مهم 

تاریخی جهان معرفی گردد. 

چه کسی
  دشمن امریکا خواهد بود؟

هرات چرا ثبت میراث پس از اسامه 
جهانی نمی شود؟
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 آژند

وزارت اطالعات 
و فرهنگ برای 
برداشتن این 

مشکالت از پیش 
پای ثبت هرات در 
فهرست میراث های 
جهانی خبر داد و 

گفت که آنان سعی 
دارند تا هرچه 
زودتر هرات را 
ثبت میراث های 
جهانی بسازند 

تا حق این شهر 
بزرگ ادا گردد. 
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که  هستند  افرادی  کمتر  معاصر  تاریخ  در 
رویداد های  باالی  بن الدن  اسامه  از  بیشتر 
افراد  و حتا  باشند  نفوذ کرده  اعمال  جهان 
معدودی به عنوان اساطیر بسیار الهام بخش 
از  بن الدن  زندگی  کرده اند.  ظهور 
گرفته  القاعده  تروریستی  شبکه  ریشه های 
تا خرابی های یازده سپتامبر 2001 و منهتن 
و پایان دراماتیک آن در یک شنبه گذشته، 
غلط  تصورات  و  راز ها  و  رمز  از  مملو 

می باشد. 
به  را  بن الدن  اسامه  سی آی ای   .1

وجود آورد.
تصور مشترک در میان نظریه پردازان توطیه 
سیا  سازمان  مخلوق  بن الدن  که  است  این 
بود و این که حمالت 11 سپتامبر سال 2001 
، زاده عملیات اطالعاتی منحرف شده، بوده 
مایکل  دیدگاه  این  مشخص  نمونه  است. 
از  بعد  روز  در  که  می باشد  فلم سازی  مور 
به  »ما هیوالیی  نوشت:  تروریستی  حمالت 
او در کجا  اسامه بن الدن خلق کردیم!  نام 
به مکتب تروریستی رفت؟ در سازمان سیا!«

در  شوروی  جنگ  طول  در  واقع،  در 
سازمان   ،1980 دهه  سراسر  در  افغانستان 
مانند  افغان«،  »اعراب  از  یک  هیچ  با  سیا 
مستقیم  معامالت  و  نداشت  معامله  بن الدن 
کمی با تعدادی از مجاهدین افغان داشت. 
ایاالت متحده  در عوض، تمام کمک های 
اطالعات  سازمان  طریق  از  افغانستان  به 
می گرفت.  صورت  آی اس آی  پاکستان، 
است  آی اس آی  افسران  از  یوسف  محمد 
پاکستان  تالش های  جنگ،  طول  در  که 
سال  کتاب  در  او  می کرد.  هماهنگ  را 
1992خود »دام خرس« نوشت: »امریکایی ها 
هیچ وقت نه به مجاهدین آموزش دادند و 

نه با آنها تماس مستقیم داشتند.«
از هنگام حادثه یازده سپتامبر،  افراد خودی 
رشته  یک  به  کتبی  صورت  به  القاعده 
اظهارات مبنی بر این که آنها نوعی ارتباط 
با سازمان سیاه داشته اند، پاسخ داده  اند. ایمن 
الظواهری، جانشین ارشد بن الدن، در شرح 
حال خود »شوالیه زیر پرچم پیامبر،« نوشت: 
»واقعیتی که هر کس باید آن را بیاموزد این 
شانزده  یک  حتا  متحده  ایاالت  که  است 
به  نکرد.«  مجاهدین عرب کمک  به  پولی 
همین صورت، ابومصعب الصوری، دستیار 
طویل مدت بن الدن، در کتاب تاریخ خود 
»ندای  به نام  جهادی  جنبش های  به  راجع 
مقاومت جهانی اسالمی« توضیح داده است 
که: »این یک دروغ بزرگ است که اعراب 

افغان با پشتیبانی سازمان سیا تشکیل شد.«
و  القاعده  که  هست  کمی  بسیار  چیزهایی 
سازمان سیا بر سر آن توافق دارند جز این که 

آنها هرگز با همدیگر رابطه نداشته  اند.
2. بن الدن به خاطر آزادی های ما به 

ما حمله کرد.
جورج  جمهور  رییس  مشهور  استعاره  این 
حمله  از  پس  روز  نه  او  بود.  بوش  دبلیو 
کنگره  اعضای  به  خطاب  سپتامبر  یازده 
گفت: »آنها از آزادی های ما نفرت دارند.« 
او افزود: »آزادی مذهبی ما، آزادی بیان ما، 
با یکدیگر  ما  اجتماعات  انتخاب و  آزادی 
ده ها  میان  در  این حال،   با  دارند.«  تفاوت 
هزار کلمه که از زبان بن الدن جاری شده 

است، او به صورت عجیب درباره آزادی و 
ارزش های امریکایی ها سکوت کرده است. 
به نظر نمی رسید که باورهای صلیبیون برای 
او همیشه  او خیلی مهم بوده است. تمرکز 
باالی سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه 

بوده است.
در  سیاسی  علوم  دانشمند  پین،  ال.  جیمز 
سال  از  که  بیانیه ای   24 از  بررسی  یک 
شده  ارایه  بن الدن  توسط   2004  -  1994
از  درصد   72 که  گردید  متوجه  است، 
محتوای سخنرانی او اشاره به حمالتی دارد 
که گفته می شود توسط غربی ها و یهودیان 
حالی  در  است،  شده  انجام  مسلمانان  علیه 
امریکایی  از فرهنگ  تنها 1 درصد آن  که 
یا راه و روش زندگی امریکایی انتقاد کرده 

است.
به  بن الدن   ،  2004 سال  ویدیوی  در 
مورد  در  بوش  گفته های  به  مستقیم  طور 
ایاالت  به  حمله  برای  القاعده  انگیزه های 
آنچه  »برخالف  داد:  نشان  واکنش  متحده 
که بوش می گوید و ادعا می کند - که ما از 
آزادی شما نفرت داریم - اگر این درست 
است، پس او باید توضیح دهد که چرا ما به 

سویدن حمله نمی کنیم.«
3. ايديولوژی القاعده هيچ ربطی به 

اسالم ندارد.
که  بود  مطمین  کامال  خود  زعم  به  بوش 
نمایندگی  انحرافی  اسالم  یک  از  القاعده 
می کند و یکی از نخستین کارهای او پس 
از حمالت یازده سپتامبر دیدار از مسجدی 
اعضای  اما  بود.  واشنگتن  شهر  مرکز  در 
آنها  مبارزه  که  باورند  این  به  قویا  القاعده 
رابطه کامل به دفاع از آن چیزی دارد که 

آنها اسالم راستین می پندارند. 
واقعی  مغز  الظواهری،  ايمن   .4

القاعده است نه بن الدن.
الظواهری،  که  است  این  متعارف  دیدگاه 
القاعده،   2 شماره  فرد  و  مصری  پزشک 
ایجاد  در  اما  است.  بوده  بن الدن  »مغز« 
تاریخ  در  استراتژیک  تغییر  مهمترین 
القاعده، - تعریف ایاالت متحده به عنوان 
رژیم های  جای  به  یک  درجه  دشمن 
خاورمیانه – بن الدن تمرکز قوی الظواهری 
باالی ساقط ساختن حکومت مصر را از بین 
که  لیبیایی  جنگجوی  بنوتمن،  نومن  برد. 
مدت زمان زیادی را با هر دو رهبر سپری 

کرده است، در یک مصاحبه به من گفت 
ایده  تاثیر  تحت  را  الظواهری  »اسامه  که 
فراموش  را  نزدیک  دشمن  داد:  قرار  خود 

کن؛ دشمن اصلی امریکایی هاست.«
سال ها  را  الظواهری  همچنان  بن الدن 
طراحی  القاعده   عملیات  مهمترین  درباره 
حمالت یازده سپتامبر در جهل نگهداشت 
و معاونش را تنها در طول تابستان 2001 از 

طرح آگاه ساخت.
5. مرگ القاعده از لحاظ سمبوليک 
عليه  جنگ  باالی  اما  است  مهم 

تروريزم تاثير ندارد.
طی هفته ی گذشته بسیاری از مفسران اظهار 
داشتند که مرگ بن الدن برای جنبش های 
کمک  آنها  پایه ریزی  در  او  که  جهادی 
کرد، تفاوت زیادی نمی کند. این تا حدی 
واقعیت دارد، اما در برابر آن، این حقیقت 
قرار دارد که القاعده مخلوق بن الدن است 
بود.  سپتامبر  یازده  حمالت  طراح  او  و 
القاعده  وارد  جدیدی  عضو  که  زمانی 
می شد، آنها به جای این سازمان شخصا به 
به  یاد می کردند.  وفاداری  بن الدن سوگند 
همین ترتیب، زمانی که گروه های جهادی 
وابسته، خود القاعده مرکزی را مورد حمله 
قرار دادند، همان طوری که در سال 2004 
آنها  رهبران  داد،  انجام  عراق  در  القاعده 
وظیفه شناسی شان را شخصا به بن الدن ابراز 

کردند. 
از معدود مردان در دهه های  بن الدن یکی 
با  اخیر است که تاریخ جهان را تغییر داد. 
رخت بستن او از صحنه، هیچ کسی به قد 
نه  این که  تا  نیست  او  و قامت و کاریزمای 
القاعده  استراتژیک  راهنمای  و  رهبر  تنها 
القاعده  شاخه های  الهام بخش  بلکه  باشد، 
و  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  سراسر  در 
جنبش های جهادی در سراسر جهان باشد. 

به خاطر آن می توانیم شکرگذار باشیم.
رويکرد: 

در   امنیتی  مطالعات  مدیر  برگن  پتر 
کتاب  نویسنده  و  جدید  امریکای  بنیاد 
»طوالنی ترین جنگ: درگیری دوامدار بین 
امریکا و القاعده«. در سال 1997 او نخستین 
مصاحبه تلویزیونی را درباره اسامه بن الدن 

انجام داد.

بن الدن یکی از معدود 
مردان در دهه های اخیر 
است که تاریخ جهان را 
تغییر داد. با رخت بستن 
او از صحنه، هیچ کسی 
به قد و قامت و کاریزمای 
او نیست تا این که نه 
تنها رهبر و راهنمای 
استراتژیک القاعده باشد، 
بلکه الهام بخش شاخه های 
القاعده در سراسر 
خاورمیانه و شمال افریقا 
و جنبش های جهادی در 
سراسر جهان باشد. به خاطر 
آن می توانیم شکرگذار 
باشیم.

در  سرمایه گذاري  براي  پایدار  و  قوي  تعهد 
تعلیم دختران و زنان مهم ترین عامل به وجود 

آمدن تغییر مثبت در جامعه مي باشد. 
در  نیرویی  و  اجتماعي-اقتصادي،  توسعه 
نتایج  مهم ترین  فقر،  از  بردن  بین  از  راستاي 

متوقعه چنین سرمایه گذاري خواهند بود. 
یک پروسه تعلیمي موفق شرایط یکسان براي 
مرد،  و  براي زن  انساني  توسعه  به  دست یابي 
شرایط،   این  مي نماید.  فراهم  پسر  و  دختر 
اقتصادي،  حقوق  به  یکسان  دستیابي  شامل 
اجتماعي، فرهنگي، مدني و سیاسي، احترام، 

و فرصت هاي تصمیم گیري مي گردد. 
این هفته در مناطق مختلف دنیا شاهد تجیل 
از »هفته جهاني عمل« استیم که براي تاکید بر 
اهمیت »آموزش براي همه« برگزار مي گردد. 
»تساوي  »هفته جهاني عمل«،  امسال  موضوع 
و  تعلیم  مي باشد.  تربیه«  و  تعلیم  در  جنسیت 
تربیه باعث تحول اساسي در زندگي انسان ها 
و  بیست  قرن  در  و  وجود  این  با  مي گردد. 
میلیون دختر در  از 39  بیشتر  یکم،  هنوز هم 
منطقه آسیا-اقیانوسیه به تعلیم و تربیه ابتدایي 
بشري  اساسي  این حق  از  نداشته و  دسترسي 

محروم مي باشند. 
در  دختران  و  زنان  از  تن  میلیون ها  زندگي 
عرصه  در  مساوات  عدم  تاثیر  تحت  جهان 
اگرچه  است.  گرفته  قرار  تربیه  و  تعلیم 
به  زن  حقوق  عرصه  در  خوبي  پیشرفت هاي 
از  بسیاري  در  هم  هنوز  است،  آمده  دست 
دوم  درجه  شهروند  دید  به  زنان  به  کشورها 
صندوق  آمار  اساس  بر  مي شود.  نگریسته 
نیروي  زنان  متحد،  ملل  سازمان  جمعیت 
و  بوده  جهان  در  کار  في صد    66 اصلي 
نصف مواد غذایي دنیا با مشارکت زنان تولید 
مي گردد. با این حال زنان صاحب کمتر از 10 
في صد عایدات دنیا بوده و تنها یک في صد 

از امالک را در اختیار دارند. 
در  جنسیتي  شکاف  گذشته  دهه  طول  در 
عرصه تعلیم و تربیه کمتر گردیده است، ولي 
دسترسي  در  دختران  هم  هنوز  این وجود  با 
متوسطه  سطح  در  خصوصا  وتربیه  تعلیم  به 
مثال  به طول  برخوردارند.  امتیازات کمي  از 
دسترسي  تنها  زنان  آسیا،  جنوب  منطقه  در 
به نصف سال هاي تعلیم و تربیه در مقایسه با 
مردان دارند. میزان شمولیت در مکاتب طبقه 
در حدود  باالتر  و  متوسطه  مکاتب  در  اناث 

دو-سوم طبقه ذکور مي باشد. 
منطقه  در  که  مي دهد  نشان  یونسکو  آمار 
زن،  نفر  دو  هر  از  آسیا  غرب  و  جنوب 
نوشتن  و  خواندن  به  قادر  آنها  از  یکي  تنها 
مي باشند، درحالي که از هر ده تن مرد در این 
منطقه، هفت تن آنها از نعمت سواد بهره مند 
استند. در شرق آسیا و اقیانوسیه، 74.5 میلیون 
تن زن که شامل 71 في صد از مجموع 105 
میلیون جمعیت بزرگسال این منطقه را تشکیل 

مي دهند، از بیسوادي رنج مي برند. 
براي  باکیفیت  تربیه ی  و  تعلیم  آماده سازي 
همه به شمول دختران و زنان در متن رسالت 
بناي  یونسکو قرار دارد. تعلیم و تربیه سنگ 
تساوي جنسیتي و توانمندسازي زنان مي باشد. 
تعلیم  زمینه  آماده سازي  شامل  روند  این 

تا  طفولیت  دوران  از  باکیفیت  تربیه ی  و 
همچنین  و  باالتر  و  متوسطه  ابتداییه،  دوره 

آموزش هاي حرفوي مي باشد. 
تربیه  و  تعلیم  در  جنسیتي  تساوي  به  رسیدن 
امر  در  باالیي  اهمیت  از  متوسطه  و  ابتدایي 
تبعیض  و  توسعه اي  چالش هاي  بر  غلبه 

ساختاري برخوردار مي باشد. 
با این وجود، تساوي جنسیتي پروسه اي فراتر 
از رسیدن به سطح شامل سازي تعداد مساوي 
دختران و پسران به مکاتب مي باشد. تساوي 
جنسیتي واقعي، باید در پروسه تعلیمي و نتایج 
سه  حول  در  باید  امر  این  باشد.  آشکار  آن 
محور بچرخد که عبارتند از نصاب تعلیمي، 
کمیت  و  کیفیت  و  تعلیمي   فیزیکي  فضاي 

معلمین. 
حال  در  کشور هاي  از  بسیاري  در  هم  هنوز 
مادر  ازدواج،  گرو  در  زنان  آینده  توسعه، 
اعضاي  از  مراقبت  و  پایین  سنین  در  شدن 

خانواده قرار دارد. 
مجبورند  نوجواني  آوان  در  دختران  بسیاري 
خود  کوچکتر  برادران  یا  خواهران  از  که 
این که در  یا  و  نمایند  مراقبت کنند،  آشپزي 
امر  این  بگیرند.  سهم  خانه  کار هاي  دیگر 
رفتن  براي  آن ها  چانس  که  مي گردد  باعث 
به مکتب و بهره مند شدن از خدمات صحي 

نسبت به برادران شان کمرنگ تر گردد. 
سنین نوجواني یک برهه بسیار مهم در زندگي 
تاثیر گذار  بسیار  عامل  یک  فقر  مي باشد. 
به  مجبور  را  دختران  مي تواند  که  مي باشد 
ترک مکتب نموده و وادار به ازدواج نماید. 
آمار موجود نشان مي دهد که در کشور هاي 
در حال توسعه، 25 تا 50 في صد از دختران 
ازدواج  سالگي   18 سن  به  رسیدن  از  قبل 

نموده و صاحب طفل مي گردند. 
این  زیرا  است،  تاسف  مایه  بسیار  امر  این 
تعلیم  داشتن  بدون  و  پایین  سنین  در  مادران 
کمک  معاش  امرار  در  آنها  به  که  مناسب 
نماید، چانس کمتري براي دفاع از حقوق شان 
در  کمتری  تاثیرگذاري  همچنین  و  دارند 
داشته  مي توانند  خانواده  و  اجتماع  تصامیم 
تعلیم  از  که  دختراني  این،  بر  عالوه  باشند. 
و تربیه به دور مانده اند، در معرض خشونت 
ویروس  به  گرفتارشدن  و  جنسي  بیشتر 

اچ آي وي و ایدز قرار دارند. 
حکایت  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  آمار 
میلیون دختر در  از آن دارد که هر سال 14 
حمل  وضع  مي شوند.  مادر  نوجواني  سنین 
بین  نوجوان  دختران  مرگ  دلیل  اصلي ترین 

سنین 15 تا 19 سال مي باشد. 
در  بیشتر  پنج بار  تا  دو  بین  نوجوان  دختران 
خطر مرگ نسبت به زناني قرار دارند که در 
دهه سوم زندگي شان وضع حمل مي نمایند. 
یک  پایین،  سنین  در  مادران  اطفال  همچنین 
قبل  مرگ  خطر  معرض  در  بیشتر  نیم بار  و 
دارند.  قرار  سالگي  یک  سن  به  رسیدن  از 
مادر در  هر داستان غمگین انگیز مرگ یک 
سنین پایین، حکایت از میلیون ها نمونه مشابه 
و  فقر  دارد که سرمنشا آن  در سراسر جهان 

عدم دسترسي به امکانات صحي است.
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تقریبا ده سال از سقوط طالبان می گذرد ولی هنوز 
حضور  طالبان  غزنی  والیت  ولسوالی  چهارده  در 
معاون  کامرانی  ام��ان اهلل  گفته ی  به  و  داشته  فعال 
حقوقی  قضایای  بیشتر  والیت،  این  والیتی  شورای 
و حتا جنایی مردم، توسط افراد وابسته به این گروه 
کنفرانس  در  کامرانی  آقای  می شوند.  حل و فصل 
مطبوعاتی که خبر آن با عنوان »طالبان بازار ولسوالی 
اندر والیت غزنی را تعطیل کردند« روز گذشته در 
صفحه ی دوم همین روزنامه به نشر رسیده بود، گفته 
چهارده  این  از  یکی  هر  در  دولت  حضور  است: 
نظامی،  پوسته ی  یک  وج��ود  در  فقط  ولسوالی 
خالصه شده و از هیچ اداره ی دولتی دیگری در این 
از  والیتی  شورای  معاون  نیست.  خبری  ولسوالی ها 
به دنبال  اندر خبر داده که  بازار ولسوالی  بسته شدن 

اخطار گروه طالبان صورت گرفته است. 
گفتنی است وضعیت مشابه بسته شدن بازار ولسوالی 
هر  و  ب��وده  معمول  والی��ت  این  سراسر  در  ان��در، 
طالبان  گروه  دستور  و  خواست  به  مطابق  ازگاهی 

و  مرکز  به  ولسوالی ها  مواصالتی  راه های  بازارها، 
مسدود  مردم  بروی  قریه ها  مواصالتی  راه های  حتا 
دستورات  با  ندارد  حق  کسی  هیچ  و  شده  اعالن 
آن ها مخالفت نموده و برخالف دستور دکانش را 

باز نموده و یا از مسیر که مسدود شده عبور کند.
موارد زیادی دیده شده است که طالبان همزمان به 
بسته کردن راه های مواصالتی قریه ها و ولسوالی ها، 
مسیر این راه ها را ماین گذاری نموده و در مواردی 

فاجعه ببار آورده است.
راه ه��ای   ش��دن  مسدود  ک��ار  ای��ن  واض��ح  نمونه ی 
مواصالتی ولسوالی های جاغوری و مالستان به مرکز 
را  زیادی  قربانیانی  امروز  تا  است که  والیت غزنی 
مالی  زیاد  و خسارت های  گرفته  رهگذران  میان  از 
و جانی را به مسافران به خصوص مردم دو ولسوالی 
متذکره وارد نموده است. ده ها موتر سواری و باری 
همراه با مسافران خود توسط طالبان و یا دزدانی که 
از فرصت ایجاد شده توسط طالبان سود می جویند، 
متعددی  م��واردی  در  و  شده  رب��وده  مسیر  این  از 

و  شده  ربوده  موتر  راننده های  و  ازمسافران  برخی 
به قتل رسیده اند. این در حالی است که بارها مردم 
وزارت  والیت،  اداری  مقامات  از  ولسوالی  دو  این 
این  در  جمهوری  ریاست  مقام  حتا  و  داخله  امور 
مورد دادخواهی نموده اند ولی هنوز که هنوز است 
در  متذکره  مقامات  سوی  از  روشنی  پاسخ  هیچ 
قربانی خشونت ها،  همچنان  و  ننموده  دریافت  عمل 

تروریسم و دزدان این مسیراند.
بین ولسوالی جاغوری و  در شرایط فعلی راه اصلی 
بسته  می کند  عبور  قرباغ  دشت  وسط  از  که  قره باغ 
از  مالستان  و  جاغوری  ولسوالی های  مردم  و  بوده 
البته  است  تاقچین  راه  به  معروف  که  دیگری  مسیر 
می کنند. شکایت های  تردد  و خطر  ریسک  قبول  با 
مردم  ولی  داشته.  وجود  نیز  مسیر  این  از  همه روزه 
به دلیل مجبوریتی که دارند ناچار با قبول خطر از این 

مسیر مسافرت می کنند.
بارها دیده شده است که تعداد زیادی از افراد مسلح 
وابسته به گروه طالبان در مسیر سرک اردو زده و به 
مسافران  و  موترها  تالشی  به  و خیال آسوده  راحتی 
می پردازند. در این تالشی ها تمام کسانی که به عنوان 
شناسایی  کمک رسانی،  موسسات  یا  دولت  کارمند 
کشته  درنگی   هیچ  بدون  و  بالفاصله  می گردند 
برخی  که  است  افتاده  اتفاق  هم  مواردی  می شوند. 
از افراد به گروگان گرفته شده و در نهایت در برابر 

مبالغی هنگفت پول نقد، رها گردیده اند.
باید گفت دولت و مقامات مسوول در جریان تمام 
با  این مشکالت مردم والیت غزنی قرار دارند ولی 
که  را  اقدامی مشخصی  هیچ  امروز  تا  تاسف  کمال 
و  نداده  انجام  نماید،  حل  را  مردم  مشکالت  بتواند 
با  بیشتر  بیشتر و  این والیت  با گذشت هرروز مردم 

چنین مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند.


تشويش هاي  و  کار  فشار  درد،  عالج  د: 
رواني 

به  اعتیاد خود  دلیل  معتاد،  اطفال  از  درصد   13.9
مواد مخدر را عالج درد، نبود دارو، عدم دسترسي 

به داکتر و کلینیک هاي صحي مي دانند. 
به  خودرا  اعتیاد  دلیل  بدخشان،  والیت  از  طفلي 

مواد مخدر این گونه بیان مي دارد:
فرد  خود  که  کاکایم  روزي  بودم،  مریض  »من 
را  دوایی  گفت  و  آمد  خانه مان  به  بود  معتادي 
من هم  دواست.  مریضي  هر  به  مي دهم که  برایت 
از آن استفاده نمودم و به این ترتیب کم کم معتاد 

به تریاک گردیدم.«
قرباني  مریضي،  دلیل  به  کودکي  از  که  طفلي 
جریان  است  گردیده  خانوادگی  خشونت هاي 

اعتیادش را این گونه بیان مي دارد:
»از کودکي مریض بودم. پدرم از لحاظ اقتصادي، 
من  بسیار  گریه  از  و  نداشت  مرا  تداوي  توانایي 
مي کرد.  لت وکوب  را  مادرم  و  مي شد  عصباني 
مادرم نیز براي جلوگیري از این وضعیت همیشه، 
تریاک دود مي کرد و من در  بیني ام  روزانه، زیر 

کودکي بدین شکل معتاد شدم.«
این که  از  بعد  معتاد  اطفال  از  3درصد  همچنین 

روزها کارهاي شاقه و سنگیني را انجام مي دهند، 
و  عضالني شان  دردهاي  آرام سازي  به خاطر  شب 
براي این که بتوانند خواب آرامي داشته باشند از 

تریاک استفاده مي نمایند. 
تشویش هاي  اثر  به  معتاد  اطفال  از  درصد   3.2
رواني به مواد مخدر روي آورده اند. این اطفال در 
زندگي خود به مشکالت روحي و رواني مختلفي 
و  فراموش کردن شکست ها  براي  و  دچار شده اند 
روي  مخدر  مواد  به  زندگي  در  ناکامي هاي شان 

آورده اند. 
هـ: محیط نامناسب، نبود مکتب و  

مهاجرت ها
طفلي سرگذشت اعتیاد خودرا چنین بیان مي دارد: 
زیاد  بیکاري  مي کنیم  زندگي  ما  که  جایي  »در 
یا  شهر  میدان  در  مردم  اکثریت  این رو،  از  است؛ 
در کنار دکان هاي شان جمع مي شوند و به کارهاي 
عده اي  و  قماربازاند  عده اي  مي پردازند؛  مختلف 
مکتب  از  که  بچه ها  سایر  همراه  نیز،  من  و  معتاد 
مي آمدیم در کنار آنها مي نشستیم و کارهایشان را 
تماشا مي کردیم. به همین ترتیب، کم کم به داخل 

حلقات شان راه یافته معتاد شدم.«

مناطق  از  بعضي  در  مکتب  نبود  مهاجرت ها، 
تا  گردیده  باعث  اقتصادي،  ضعف  و  کشور 
کشورهاي  به  کارکردن  جهت  خردسال  اطفال 
همسایه مهاجر شوند و جهت کسب درآمد بهتر، 
کارهاي مختلفي را تجربه نمایند و در این جریان 
به خواست خود یا اجبار کارفرمایان از مواد مخدر 

استفاده مي نمایند. 
را  مخدر  مواد  به  اعتیاداش  اطفال جریان  از  یکي 

این گونه تعریف نموده است:
»چهارده ساله بودم که همراه چند نفر از اقوام خود 
به خاطر کار به کشور ایران رفتم. در آنجا اکثریت 
کارگران، معتاد به مواد مخدر بودند و سرکارگر 
مرا مجبور به کشیدن مواد مخدر نمود تا بهتر بتوانم 

کار کنم.«
به  بیشتر  و  بهتر  درآمد  کسب  براي  دیگري  طفل 
نیز  او  آورده  روي  مخدر  مواد  به  خود  خواست 

چنین مي گوید:
»من در پاکستان قالین بافي مي کردم. استاد ما گفته 
بود که هرکس زیاد کار کند پول زیاد مي گیرد. 
استفاده  تریاک  نمي برد  به خاطري که خوابم  بعدا 

مي کردم.«
ادامه دارد
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تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

قسمت چهاردهم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

دانسته  حقي  را  کار   13 ماده ی  در  بشر  حقوق  اسالمي  اعالمیه ی 
آن  انجام  به  قادر  که  هرکس  براي  جامعه  و  دولت  باید  که  است 
را  شایسته  کار  انتخاب  حق  آزادي  هرانسان  کند.  تضمین  است، 
جامعه  مصلحت  هم  و  خودش  مصلحت  هم  که  به گونه اي  دارد، 
دیگر  و  و سالمت  امنیت  از  دارد  هرکارگري حق  شود.  برآورده 
تامینات اجتماعي برخوردار باشد و نباید او را به کاري که توانش 
بهره کشي  او  از  یا  نمود  اکراه  به کاري  را  او  یا  واداشت  ندارد  را 
یا به او زیان رساند و هرکارگري بدون فرق میان مرد و زن  کرد 
ارایه مي کند سریعا  حق دارد که مزد عادالنه در مقابل کاری که 
دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصي ها و پاداش ها و ترفیعات 
کار خود  در  که  است  موظف  عین حال  در  و  دارد  را  استحقاقي 
کارفرمایان  با  کارگران  اگر  و  باشد  داشته  درستکاري  و  اخالص 
اختالف پیدا کردند، دولت موظف است براي حل این اختالف و 
از بین بردن ظلم و اعاده ی حق و پایبندي به عدل بدون این که به نفع 
طرفي عدول کند،  دخالت نماید. همین اعالمیه  در ماده ی 14 اظهار 
و  احتکار  بدون  بکند،   مشروع  دارد کسب  انسان حق  مي دارد که 
فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران و ربا شدیدا ممنوع است. 

 میثاق بین المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نیز در ماده ی 
7 اعالم کرده است که  کشورهاي طرف این میثاق حق هرکس را 
به تمتع از شرایط عادالنه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب 
زیر باشد، به رسمیت مي شناسند:  اجرتي که در ماده، امور ذیل را 
نماید. مزد منصفانه و اجرت مساوي  تامین  براي کلیه ی کارگران 
این که  به ویژه  تمایز.  هیچ نوع  بدون  و  مساوي  ارزش  با  براي کار، 
شرایط  از  پایین تر  آنان  کار  شرایط  که  باشند  داشته  تضمین  زنان 
مورد استفاده ی مردان نباشد و براي کار مساوي مزد مساوي بامردان 
دریافت نمایند. مزایاي کافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات 

این میثاق.
این میثاق ایمیني و بهداشت کار را جزو حقوق کار دانسته است. 
براي هرکس که  تساوي فرصت  همچنین تصریح کرده است که 
بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالي تري ارتقا یابد، بدون 
خدمت  طول مدت  جز  دیگري  مالحظات  هیچ گونه  درنظرگرفتن 
و  کار  ساعات  معقول  محدودیت  و  فراغت  استراحت،  لیاقت.  و 
تعطیلي  ایام  مزد  همچنین  حقوق  از  استفاده  با  ادواري  مرخصي 
رسمي. کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در ماده ی 11 اشاره 
به عمل  را  اقدامات مقتضي  کرده است که دولت های عضو، کلیه 
خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه ی شغلي از بین 
برود و بر اساس اصل تساوي حقوق، بین زنان و مردان حقوق مساوی 
براي آنها تضمین شود، به خصوص در موارد این که اوال حق اشتغال 
به کار به عنوان حق الیتجزاي افراد بشر است. حق دریافت دستمزد 
از رفتار یکسان در  برخورداري  مزایا و حق  از  استفاده  نیز  برابر و 
افراد است.  از حقوق شهروندی  برابرند  مشاغلي که داراي ارزش 
دیگر این که شهروندان حق دارند تا با استفاده از بیمه هاي اجتماعي 
به خصوص در دوران بازنشستگي، دوران بي کاري، هنگام بیماري 
و ناتواني و دوران پیري و در سایر موارد مشابه نیز با حق استفاده از 
رخصتي استحقاقی حق رعایت اصول بهداشتي براي حفظ سالمتي 
و رعایت ایمني در محیط کار، به طوري که تندرستي آنها در دوران 

بارداري تضمین شود، آسیبي به سالمت وارد نگردد.23
کار  و  اطفال  به  راجع   32 ماده ی  در  نیز  اطفال  حقوق  کنوانسیون 
به  باید حق طفل را  آن مي گوید که دولت های طرف کنوانسیون 
مشقت بار  مي تواند  که  هرکاري  انجام  و  استثمار  برابر  در  حمایت 
ذهني،  رشد جسمي،  به  یا  نماید  تداخل  طفل  تحصیل  با  یا  باشد، 
رسمیت  به  برساند،  ضرر  طفل  اجتماعي  و  معنوي  و  روحي 

بشناسد.24
ادامه دارد
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قانون باید عادالنه تطبيق شود، 
هيچ فرد و مقامی باالتر از قانون نيست.

والیت غزنی؛ 

فرصتی مساعد برای 
ترور و دزدی 

: م. ع. بشارت
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والیت بلخ که مجموعه برق وارداتی از این والیت 
می گذرد، از چند سال به این طرف با مشکل بی برقی 
است  مواجه  مزارشریف  مناطق شهر  از  در شماری  
و مسوولین تاریخ مشخصی را برای رفع این مشکل 

تعیین کرده نمی توانند.
حدود دو و نیم سال قبل رییس برق مزار با ظاهرشدن 
ناگهانی در پرده تلویزیون دولتی به مردم والیت بلخ 
مزارشریف  شهر  خصوصا  والیت  این  که  داد  مژده 
اکنون که  اما  برق 24 ساعته مستفید خواهد شد،  از 
اطراف  قسمت  چند  تنها  می گذرد  سال  دو  از  بیش 
مسوولین  و  هستند  ساعته   24 برق  صاحب  شهر  این 
نیز  روان  سال  در  مشکل  این  که  می گویند  اکنون 

مرفوع نخواهد شد.
نصیر احمد، باشنده گذر مارمل شهر مزار شریف که 
از پرچوي هاي دوامدار برق شکایت دارد، مي گوید: 
مزارشریف   شهر  برق  عنقریب  که  شده  گفته  »بار ها 
تاهنوز برق 24 ساعته نشده  24 ساعته می شود، ولی 
بلکه شبکه برق آن قدر خراب است که ما نمی دانیم 

وقت پرچوی ما کدام ساعت است.«
مزارشریف  شهر  سیدآباد  باشنده  بهمن،  داکتر 
می گوید: »ما به دلیل پرچوی های بی موقع و رفت و 
آمد های متواتر برق حتا نمی توانیم از پکه و یا کولر 

خود در این گرما استفاده نماییم.«
وی می گوید: »نبود و هم ضعیفی برق برای کودکان 
هوای  و  آب  زیرا  است،  مشکل  بی نهایت  خانواده 
والیت بلخ نسبت به سایر والیات کشور گرم می باشد 
و اگر از وسایل سردکننده استفاده نکنیم، کودکان ما 

به امراض فصلی مبتال می گردند.
نبود برق برعالوه باعث شده که آب نل ما هم قطع 
برابر ساخته  را چند  ما  این کار مشکالت  گردد که 

است.«
دلیل  شریف  مزار  در  برق  مسوولین جکشن های  اما 
این غیرعادی بودن سیستم توزیع برق مزار شریف را، 

فرسوده بودن شبکه ها می دانند.
محمد یما نوکریوال جکشن سوم برق مزار می گوید: 
داریم شبکه کامال کهنه  قرار  ما  برجی که  در  »فعل 
بنابراین  ندارد،  را  مردم  تقاضای  ظرفیت  و  بوده 
خاطر  به  شود،  وارد  فشار  برج  باالی  که  زمان  هر 
مجبور  ما  ترانسفارمرها،  شدن  حریق  از  جلوگیری 

هستیم که برق را به روی مردم قطع نماییم.«
این مشکالت  نیز  بلخ  برق والیت  ریاست  مسوولین 
را تایید می کنند اما تاریخ مشخصی را برای رفع این 

مشکالت مشخص نمی سازند.
انجنیر محمد ناصر، رییس برق والیت بلخ می گوید: 
است  فرسوده  و  کهنه  مزار شریف  برق شهر  »شبکه 
برق  میگاوات   70 به  این شهر  نیازمندی  جانبی  از  و 

بغالن  والیت  در  سنگ  ذغال  تصدی  مقامات 
و  کارگر  شش صد  از  بیشتر  برای  که  می گویند 
کارمند معدن ذغال سنگ و افغان کولزیر ـ نام قصبه 
بغالن  والیت  کرکر  دشت  ساحه  در  ـ  کارگری 

نمرات رهایشی توزیع می شود.
سنگ  ذغال  تصدی  رییس  عبدالخالق  انجنیر 
شمال گفت: »توزیع نمرات قصبه کارگری کرکر 
دودکش قبل از سال 1383 ضمن یک درخواستی 
موافقت  و  سنگ  ذغال  معدن  کارگران  طرف  از 
معادن  وزارت  مقام  به  شهرداری،  و  بغالن  والیت 
به مرکز سپرده شد و در سال 1386 این درخواست 
نمره  پروژه شش صد  این  در  که  مراحل شده  طی 

زمین برای کارگران در نظرگرفته شده است.« 
توزیع  امر  جمهوری  ریاست  که  »زمانی  افزود:  او 
سنگ  ذغال  تصدی  بود؛  داده  را  کارگری  قصبه 
 1386 سال  از  پس  و  بود،  دولت  به  مربوط  شمال 
یک قسمت از این ریاست که شامل معدن کرکر، 
سکتور  به  می شود  خورد  و  دره  آهن  دودکش، 
صوف،  دره  معادن  و  گردید  واگذار  خصوصی 

آشپشته و نهرین  در تصرف دولت باقی ماند.«
این  نمره های  وسعت  که  داد  ادامه  عبدالخالق 
و  چهار  اکثرا  و  ندارد  مشخص  حد  یک  شهرک 
نیم، سه و یک تعداد هم دو و نیم و دو بیسوه تعیین 
تسهیالتی  شهرک  این  همچنین  و  است  گردیده 
آب  و  سبز  ساحه  سرک،  مسجد،  مکتب،  چون 
و  شهرداری  همکاری  به  که  دارد  هم  آشامیدنی 

نهاد های کمک کننده فراهم خواهد شد.
اما با این همه، کارگران ریاست تصدی ذغال سنگ 
شکایت  نمرات  این  توزیع  روند  از  افغان کول  و 
دارند. آنها می گویند توزیع زمین ها غیرعادالنه بوده 
نظر  مد  کارگران  برای  ابتدا  در  که  را  ساحه ای  و 
زورمندان  به  روابط  یا  پول  بدل  در  بود شهرداری 
توزیع کرده و در عوض ساحه ای دورافتاده را برای 

کارگران گذاشته است.
اما کارگران درحالی که لب به شکایت می گشایند 
از ترس این که مبادا از وظیفه سبکدوش شوند و یا 
افشای هویت شان  از  نگردد،  توزیع  برای شان  نمره 

خودداری می کنند.
یکی از کارگران که خود را مستخدم یکی از دفاتر 
معرفی کرد، گفت: »در اول به ما یک جایی را نشان 
داده بودند که نزدیک سرک بود اما حال نمرات ما 
را در دامنه های کوهی که چندین کیلومتر از سرک 

فاصله دارد، می دهند.« 
کارگر دیگری که محاسنش را در کارگری معادن 
سفید کرده، گفت: »چهار سال پیش شهرکی به نام 
قصبه کارگر مسما شد، لوحه نصب گردید و رسما 
با حضور والی، قومندان امنیه و روسای دیگر ساحه 
حال  اما  گردید،  مشخص  عمومی  سرک  نزدیک 

می خواهند ما را در کوه باال کنند.«
سفید  کامال  محاسنش  که  آنها  از  دیگر  تن  یک 
شده بود، گفت: »برای من دو بیسوه زمین داده اند، 
دو  است،  نفر  چهارده  ما  فامیل  تعداد  درحالی که 

بیسوه زمین حتا گورستان هم برای ما نمی شود.«
انجنیر نظار موحد، یک تن از کارمندان شهرداری 
و مسوول توزیع این پروژه درباره ادعاهای مطرح 
پروژه  این  »نقشه  گفت:  کارگران  سوی  از  شده 
و  کرده  نمره بندی  شهرسازی  وزارت  را  رهایشی 

تقریبا شصت نمره دو بیسوه ای  و سه بیسوه ای است، 
متباقی همه چهار و نیم بیسوه ای می باشد، اما دلیل 
این عملکرد وزارت شهرسازی را من هم نمی دانم.«

ریاست  طرف  از  که  فهرستی  اساس  به  گفت  او 
افغان کول مواصلت کرده، هر نمره را به هر نفر که 

رسید توزیع می کنند.
معین  ساحه  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او   
شده در اول برای کارگران توزیع نمی شود گفت: 
این  توزیع  روند  از  غلط  برداشت  یک  »کارگران 
شهرک رهایشی دارند، آنها در اول بدون سنجش 
یک نقطه را تعیین کرده بودند اما وزارت شهرسازی 
اول  در  برنامه ریزی می کند،  برای هر شهرکی که 
ساحه تجارتی و عام المنفعه آن را در نظر می گیرد، 
از این خاطر در جایی که اول مدنظر بود فعال ساحه 
حدود  در  شهرک  و  است  عام المنفعه  و  تجارتی 

دوصد متر دورتر از آن ساخته می شود.«
و  ساخت  کار  کارگران  که  »هرگاهی  افزود:  او 
موسسات  به  ما  کنند،  آغاز  را  خود  خانه های  ساز 
بخش  در  تا  می فرستیم  مکتوب  کمک کننده 

تسهیالت آن ما را همکاری کنند.«
یکی از مشکالتی که کارگران افغان کول که بعد 
از واگذاری معادن ذغال سنگ به بخش خصوصی 
آن  با  می کنند،  کار  بخش خصوصی  در چوکات 
جانب  از  شده  وعده  حقوق  نپرداختن  مواجه اند، 
که  است  افغان  سرمایه گذاری  شرکت  مسوولین 

شماری از معادن ذغال را در انحصار دارد.
برادر  اول  افغان کول گفت: »در  از کارگران  یکی 
از سهم داران  رییس جمهور )محمود کرزی یکی 
وعده های  کنار  در  افغان(  سرمایه گذاری  شرکت 
دالری  معاش  وعده  ما  برای  خود  دروغ  و  چرب 
و  داریم  معاش  افغانی  چهارهزار  حال  اما  داد  را 
شهرداری دربدل هر نمره از ما نه هزار و دوصد و 
چهل افغانی می گیرد و مجبور هستیم دو و نیم ماهه 

معاش خود را به شهرداری بدهیم.«
یک تعداد از کارگرانی که به صورت دسته جمعی 
مشکالت را به زبان می آورند، می گویند: »گوشی 

نیست که صدای ما را بشنود.«
عصر نزدیک شد و کارگران معادن در موتر کهنه 
و فرسوده ی »اشکودا« آن هم مثل یک شی بی جان 
در  خانه های شان  طرف  به  و  افتادند  هم  برسر  سر 

داخل شهر روان شدند.
برخوردار  محافظتی  سیستم  هیچ  از  کارگران  این 
وسایل  بدون  صوف  در  آنها  شدن  داخل  نیستند، 
افغانی  از چهارهزار  ناچیز کمتر  معاش  محافظوی، 
و ده ها مشکل دیگر در زندگی آنها وجود دارد که 
جزو زندگی شان شده است، ولی با وجود این همه 
آنها مجبوراند که کارکنند در غیر آن خانواده های 

اکثر آنها گرسنه خواهند ماند. 
سکتور  به  دودکش  کرکر  معدن  آن که  از  قبل 
برای  سکتور  سهامداران  بگیرد،  تعلق  خصوصی 
کارگران وعده های زیادی از جمله معاش کافی و 
تسهیالت بهتر را داده بودند که یکی از آن قول ها 
هم رنگ واقعیت را به خود نگرفت و با گذشت هر 

روز وضعیت کارگران خرابتر می شود.
مسوولین  نظرات  دریافت  به خاطر  ما  تالش های 
انحصار دارند،  سکتور خصوصی که معادن را در 

به جایی نرسید.

می باشد که ما این ظرفیت را نداریم.«
میگاوات   6 از   شهری  شبکه  که  »زمانی  افزود:  او 
این شهر  از  قسمتی  تعویض گردید  میگاوات   20 به 
دارای برق 24 ساعته شد، اما تمام شهر را نمی توانیم 

برق 24 ساعت بدهیم.«
رفع  منظور  به  که  می گوید  همچنین  ناصر  انجنیر 
 50 سب استیشن  یک  شریف  مزار  برق  نیازمندی 
یک  و  نگردیده  تکمیل  اما  شده  اعمار  میگاوات 
سب استیشن 16 میگاوات فعال آماده فعالیت می باشد.

کارشکنی  را  جدید  شبکه  نشدن  تکمیل  دلیل  وی 
شرکتی که مسوولیت تمدید شبکه را به عهده دارد 
لوازم  دیگر  و  ترانسفارم  »لین،  می گوید:  دانسته 
باعث شده که  پایه های برق  نبود  تنها  موجود است، 

کار به این درازا بکشد.«
رییس برق بلخ می گوید: »ما بارها به وزارت انرژی 
و آب کتبا اطالع دادیم، ولی تا حال از طرف آنان 

کدام اقدام صورت نگرفته است.«
به  زمانی  چه  کهنه  برق  شبکه  این که  به  راجع  وی 
زمانی  »هیچ  گفت:  می شود،  تبدیل  جدید  شبکه 
نمی توانیم، چون شرکتی  تعیین کرده  این کار  برای 
که کارتمدید شبکه کهنه به شبکه جدید را به عهده 
دارد، قرارداد آن را با مرکز بسته است و تا وزارت 

آب و برق اقدام ننماید از ما کاری ساخته نیست.«
برق  مزارشریف،  شهر  برق  که  است  یادآوری  قابل 
بنیاد  بر  که  می باشد  ازبکستان  کشور  از  وارداتی 
درک  از  آنان  بلخ،  والیت  برق  مسوولین  اظهارات 
صرفیه برق شهر مزار شریف ماهانه تقریبا یک میلیون 

دالر به جانب ازبکستان پرداخت می نمایند. 
هم   و  بي موقع  و  نامنظم  پرچوي هاي  دیگر  از طرف 
ضعیف بودن برق، بسیاري از فابریکات تولیدي را نیز 
از فعالیت بازداشته و بسیاری از مردم را بیکار ساخته 

است.
سید مراد یکی از کسانی است که در اثر پرچوی برق 
وظیفه اش را از دست داده و اکنون در جستجوی کار 

است.
او می گوید که در یک موسسه تولیدی خصوصی کار 
می کرد، اما پرچوی های مداوم برق مالک موسسه را 
مجبور ساخت که فعالیت فابریکه را متوقف سازد و 
حاال او و ده ها کارگر دیگر این موسسه بیکار استند.

در  مزارشریف  شهر  نواحی  از  شماری  در  بی برقی 
روز  مزارشریف  شهر  هوای  که  می کند  بیداد  حالی 
به روز در حال گرم شدن است و نیاز مردم این شهر 

همه روزه به برق بیشتر می شود.
نبود برق، بیماری های ناشی از گرما را در این والیت 

افزایش خواهد داد.


8 سال پنجم    شماره مسلسل 1152   سه شنبه 20 ثور 1390

مشکل برق بلخ  امسال 
هم حل نمی شود

کارگران تصدی ذغال سنگ 
صاحب زمین می شوند

این کارگران از هیچ سیستم محافظتی برخوردار نیستند، داخل 
شدن آنها در صوف بدون وسایل محافظوی، معاش ناچیز کمتر از 
چهارهزار افغانی و ده ها مشکل دیگر در زندگی آنها وجود دارد که 

جزو زندگی شان شده است، ولی با وجود این همه آنها مجبوراند که 
کارکنند در غیر آن خانواده های اکثر آنها گرسنه خواهند ماند. 

 ابراهیم زمانی

 رادفر
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جزییاتی در مورد تیم عملیاتی 
مسوول شکار بن الدن 

محمود عباس: دولت آشتی ملی، اسرايیل را به رسمیت خواهد شناخت 

به عنوان  امريکا روز جمعه  اوباما رييس جمهور  باراک 
از  پس  خود  تشريفاتی  و  رسمی  برنامه های  از  بخشی 
واحد  »گروه شش«  اعضای  با  بن الدن  عمليات کشتن 
عمليات  شده  منتشر  گزارش های  طبق  که  کماندويی 

کشتن بن الدن را انجام داده است، مالقات کرد.
شکل  به  مالقات  اين  آزاد،  اروپای  راديو  گزارش  به 
نام »فورت  به  امريکا  نظامی  پايگاه  خصوصی در يک 
کمبل« که در ايالت کنتاکی واقع شده، صورت گرفت. 
از  گروهی  جمع  در  امريکا  رييس جمهور  آن  از  پس 
نظاميان که به تازگی از ماموريت افغانستان بازگشته اند 

حاضرشد.
و  ويژه  نيروهای  از  واحد  زبده ترين  شش«  »گروه 
کماندوها  است.  امريکا  دريايی  نيروی  کماندوهای 
عنوان  با  دريايی  نيروی  ويژه  عمليات  واحدهای  يا 
شده  برگرفته  عنوان  اين  می شوند.  شناخته  »سيل«ها 
به  زمين  و  آسمان  دريا،  کلمات  در  حروف  اولين  از 
زبان انگليسی است، )SEALS( که معرف عرصه های 

عملياتی اين نيروی مخصوص است.
به دنبال پايان موفقيت آميز عمليات کشتن اسامه بن الدن 
ملی  قهرمانان  به  »سيل«ها  پاکستان  در  در مخفيگاه اش 
اين  به  رسانه ها  فراوان  توجه  وجود  با  شده اند.  بدل 
واحد  اين  مورد  در  انواع گزارش ها  پخش  و  موضوع 
عملياتی ويژه ، اطالعات بسيار کمی در مورد آنها علنی 

شده است.
جزييات  ساير  و  عملياتی  ساختار  که  می رسد  نظر  به 
خواهد  مخفی  هميشه  برای  مخصوص  واحد  اين  کار 
اين واحد در  اسميت سخنگوی  ماند. کاپيتان دونکان 
»بخش  گفت:  »ای بی سی«  خبری  شبکه  با  مصاحبه ای 

اعظم عمليات اين واحد هيچگاه علنی نخواهد شد.«
علنی شده،  نيرو  اين  عمليات های  از  تاکنون  آنچه که 
ماموريت های  يا  بن الدن  کشتن  عمليات  مثل  مواردی 
مهم و خبرساز ديگری نظير آن بوده است. از جمله اين 
»گروه  عمليات  به  می توان  است  علنی شده  که  موارد 
در  فرماندار گرانادا  نجات  برای  در سال 1983  شش« 
جزاير کاراييب به دنبال وقوع يک کودتای کمونيستی 
و يا نجات ناخدای يک کشتی تجاری امريکا از اسارت 

دزدان دريايی سومالی در سال 2009 اشاره کرد.
موارد ديگر از عمليات آنها تعقيب و شکار جنايتکاران 
جنگی در يوگسالوی سابق و يا تالش برای نجات يک 

بود  افغانستان  در  طالبان  اسارت  از  بريتانيايی  امدادگر 
امدادگر در جريان عمليات  اين  البته در اين مورد  که 

کشته شد.
»گروه شش« در سال 1980 و پس از شکست عمليات 
اسير  گروگان های  نجات  برای  امريکايی  کماندوهای 
آن  در  شد.  تشکيل  تهران  در  کشور  آن  سفارت  در 
کارتر  جيمی  جمهوری  رياست  زمان  در  که  عمليات 
با  امريکايی  کماندوهای  بن الدن  مورد  مثل  شد  انجام 
استفاده از هلی کوپتر وارد صحنه عمليات شدند ولی 
هلی کوپترهای  کار  در  فنی  اختالل های  بروز  دليل  به 

نجات اين عمليات متوقف شد.
يکی از فرماندهان سابق »گروه شش« می گويد که در 
هنگام تاسيس اين واحد نيروی دريايی امريکا امکانات 
انتخاب  اختيار آن گذاشت. وی می گويد  در  فراوانی 
اتحاد  فريب  برای  زمان  آن  در  شش«  »تيم  عنوان 
شوروی صورت گرفت تا اين طور جلوه داده شود که 
گويا شمار اين واحدها بسيار بيشتر از يک مورد است.

احتماال  رسانه ها  در  شده  منتشر  ارزيابی های  براساس 
است.  تا سه صد  بين دوصد  نفرات »گروه شش«  کل 
برگزيده  »سيل«ها  نفرات  زبده ترين  بين  از  افراد  اين 
می شوند. نيروی »سيل«ها احتماال حدود دو هزار و سه 
صد نفر پرسونل دارد. دوره آموزش کماندوهای نيروی 
مخصوص امريکا »سيل«ها پنج سال است و آنها فنون 

متعددی را فرا می گيرند از جمله پرش با چتر از ارتفاع 
بسيار زياد، عمليات زير دريايی و انفجار در زير آب. 
عالوه بر آموزش فنون و توانايی های جسمی عامل مهم 
ديگر در راهيابی به اين نيروی مخصوص، قدرت ذهنی 
دشوار  روحی  شرايط  در  عمليات  و  کار  برای  افراد 
فاصله  در  خاطر  همين  به  است.  عصبی  فشارهای  و 
در  پيوسته  و  منظم  به طور  افراد  اين  عملياتی  روزهای 
حال تمرين و آموزش هستند تا قابليت های فيزيکی و 

روحی خود را در باالترين سطح حفظ کنند.
واحد  يک  »سيل«ها  بر  عالوه  امريکا  مسلح  نيروهای 
کماندويی يا نيروی مخصوص ديگر دارد که با عنوان 
حالت  در  آن  تفاوت  می شود.  شناخته  دلتا«  »نيروی 
کلی اين است که اين واحد زيرمجموعه نيروی زمينی 
است و قاعدتا ماموريت هايی در خشکی به آن محول 

می شود.
استفاده از »گروه شش« که بخشی از واحد کماندويی 
انجام  نيروی دريايی است نشان می دهد که در هنگام 
وظايف  تفکيک  در  خطوط  نوع  اين  ويژه  عمليات 
تحليلگران  از  برخی  البته  نمی شوند.  تلقی  مهم  چندان 
بخش های  بين  رقابت  آن  دليل  شايد  که  معتقدند 
حال  در  چون  بوده  امريکا  مسلح  نيروهای  از  مختلف 
حاضر فرمانده ستاد مشترک نيروهای مسلح با دريادار 

مايک مالن از نيروی دريايی است.

ميان  ملی  آشتی  سند  امضای  از  پس  هفته  يک 
رهبر  عباس،  محمود  حماس،  و  فتح  جنبش های 
وحدت  دولت  که  است  کرده  اطمينان  ابراز  فتح 
برپا  نتيجه سند آشتی  به زودی در  فلسطينی که  ملی 
خواهد شد، موجوديت اسراييل را به رسميت خواهد 

شناخت.
به گزارش رسانه های اسراييل، محمود عباس، رييس 
تشکيالت فلسطينی روز يکشنبه در ديدار با هياتی از 
يهوديان امريکايی چپگرا، از سازمان »جی استريت«، 
گفت: »هر دولتی که با مشارکت فتح و حماس زير 
از  شده  تعيين  اصل  سه  به  کند،  فعاليت  وی  رهبری 
ترور،  و  از خشونت  المللی: دوری  بين  سوی جامعه 

پايبندی به تعهدات پيشين با دولت اسراييل و شناسايی 
موجوديت اسراييل، وفادار خواهد بود.«

با  گذشته  چهارشنبه  که  فلسطينی  ملی  آشتی  سند 
دفتر  رييس  مشعل،  خالد  و  عباس  محمود  امضای 
سياسی حماس و با ميانجی گری هيات حاکمه جديد 
نخست  ناخشنودی  نهايی شد، موجب  انقالبی مصر، 
وزير و وزير خارجه اسراييل شده است و شيمون پرز، 
است جامعه جهانی  نيز گفته  اسراييل  رييس جمهور 
نبايد دولت فلسطينی را که حماس بخشی از آن باشد، 

به رسميت بشناسد.
يهودی  سازمان  هيات  با  ديدار  در  عباس  محمود 
امريکايی »جی استريت« گفت: »اگر دولت اسراييل 

سه  يا  دو  برای  را  باختری  کرانه  در  ساخت و سازها 
بگيرد،  سر  از  را  صادقانه  مذاکراتی  و  کند  قطع  ماه 
مجمع  به  مراجعه  از  که  هستند  آماده  فلسطينی ها 
کشور  شناسايی  برای  متحد  ملل  سازمان  عمومی 

مستقل فلسطين عدول کنند.«
در همين حال، آقای عباس گفت مراجعه به سازمان 
را  آن  نبايد  و  است  بين المللی  قوانين  اساس  بر  ملل، 

گامی يک جانبه تلقی کرد.
ملت،  »دو  انديشه  حامی  که  کسی  »هر  افزود:  وی 
در  را  فلسطين  مستقل  کشور  بايد  بوده،  کشور«  دو 
به  بيت المقدس  پايتختی  به   ،1967 سال  مرزهای 

رسميت بشناسد.«

سرمايه گذاري در ...
از صفحه 6

اگر يک دختر به تعليم و تربيه اش ادامه داده و مهارت هاي حياتي را فرا 
بگيرد،  آنگاه احتمال اين مي رود که وي در سن باالتري ازدواج نموده و 
تعداد فرزندان کمتر ولي صحت مندتري داشته باشد. همچنين وي درآمد 
بيشتري کسب نموده و احتمال بيشتري مي رود که فرزندانش را به مکتب 

بفرستد. 
سرمايه گذاري در تعليم و تربيه دختران معقول ترين کاري است که بايد 
صورت بگيرد. زنان نيمي از جمعيت دنيا را تشکيل مي دهند و طبق يک 
گفته معروف »نيمي از آسمان را زنان استوار نگهداشته اند« و بايد از سهمي 
که مستحق آن مي باشند در ارتباط به تصاميم تاثيرگذار مربوط به زندگي 

و کشورشان، برخوردار باشند. 
زنان و دختران نيمي از سرمايه بشري را در عرصه کاهش فقر و رسيدن به 
توسعه تشکيل مي دهند. اما بدون تعليم و تربيه، زنان قادر نخواهند بود که 

در اين پروسه سهم فعال داشته باشند. 
سرمايه گذاري در عرصه تعليم و تربيه از ديد اقتصادي هم بسيار پراهميت 
است. در عرصه ملي، هر سال تعليم و تربيه،  به طور اوسط درآمد ناخالص 

ملي را تا 0.37 في صد باال مي برد. 
هر سال تعليم و تربيه اضافه درآمد زنان را تا 10 في صد باال برده و احتمال 
مرگ مادران و نوزادان شان را تا 10 في صد کاهش مي دهد. عالوه بر آن، 
وقتي زنان و دختران صاحب عايد مي شوند ، آنها 90 في صد از عايدشان را 
دوباره در خانواده شان سرمايه گذاري مي کنند، درحالي که مردان فقط 30 

تا 40 في صد از عايدشان را در امور خانوادگي مصرف مي نمايند. 
بنابراين،  سرمايه گذاري در عرصه تعليم و تربيه دختران، مي تواند بهترين و 
مفيدترين سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه باشد. دختران يک 
قوه بسيار مهم تغيير و تحول مي باشند، که اگر فرصت مناسب براي شان 

داده شود، کليد ورود به يک آينده بهتر مي توانند باشند. 
چه  فرزندان مان  استعداد هاي  شناسايي  براي  مساوي  تالش  و  سعي  بياييد 
از يک  بيشتر  زندگي  درباره  اين تالش  دهيم.  به خرج  پسر  و چه  دختر 
ميليون تن از زنان و دختران ما در منطقه آسيا-اقيانوسيه و تعداد بي شماري 
ديگر از زنان در ديگر مناطق دنيا تاثيرگذار خواهد بود. تالش براي ايجاد 
فرصت هاي مناسب براي دختران و پسران حرکتي در جهت بيرون شدن 
از چرخه فقر است و در نهايت اين پروسه يک حرکت جمعي است به 

سوي آينده بهتر.
آمار و حقايق به ارتباط تعليم و تربيه دختران در افغانستان )برگرفته شده از 

پالن موقت وزارت معارف(
تشکيل  اناث  طبقه  را  مکاتب  مشمولين  از  في صد   37 حاضر  حال  در   -
سال  از  را  برابر  هشت  افزايش  يک  رقم  اين  تن(.  ميليون   2.4( مي دهند 

2002 به اين طرف نشان مي دهد. 
پايين ترين سطح »شاخصه هاي توسعه جنسيتي«  از  افغان هنوز هم  - زنان 
که شامل اوسط عمر، دستاورد هاي تعليمي، و استاندارد زندگي مي گردد، 

برخوردار مي باشند. 
- موانع تعليمي دختران شامل دوري مکاتب از محل سکونت، نبود وسايل 
فقر،  مکاتب،  کمبود  دختران،  آمد  و  رفت  در  محدوديت  نقل،  و  حمل 

برتري و رجحان عنعنوي طبقه ذکور و نبود امنيت مي باشد. 
- حساسيت هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهبي در ارتباط به مسايل جنسيتي 

در محروميت از تعليم و تربيه مشارکت دارد. 
ساختن  محدود  در  مهم  عامل  تربيه يک  و  تعليم  از  برخورداري  عدم   -

مشارکت زنان در فعاليت هاي اقتصادي است. 
- با وجود اين که قانون اساسي افغانستان برابري و مساوات را در تعليم و 
تربيه به صراحت ذکر کرده است، هنوز هم نابرابري هاي گسترده در اين 

عرصه وجود دارد. 
برنامه هايی  تا  افغانستان، دولت را ملزم مي سازد  اساسي  قانون  ماده 44   -
را روي دست بگيرد تا حضور زنان را در عرصه تعليم و تربيه پررنگ تر 
نمايد. دولت افغانستان هم چنين کنوانسيون محو خشونت عليه زنان را امضا 
به  تبعيض آميز زنان  قانونمند و بدون  بر دسترسي  نموده است که در آن 

تعليم و تربيه تاکيد گرديده است. 
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اوباما خواستار تحقیق پاکستان 
درباره شبکه حامی بن الدن شد 

اسامه  که  می گوید  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
بن الدن، رهبر القاعده، در مدت حضور خود در پاکستان 
از حمایت شبکه ای در این کشور برخوردار بوده است. وی 

از دولت پاکستان خواست تا در این زمینه تحقیق کند.
تلویزیونی  شبکه  با  گفتگو  در  امریکا  جمهور  رییس 
باور  این  بر  »ما  است:  داشته  اظهار  باره  این  در  سی بی اس 
هستیم که شبکه ای در پاکستان وجود داشت که از بن الدن 

حمایت می کرد.«
ماهیت  از  ما  »اما  افزوده است:  اوباما در عین حال  باراک 
این شبکه پشتیبانی کننده و این که شامل چه کسانی بوده، 
افرادی در حکومت  چیزی نمی دانیم. ما نمی دانیم که آیا 
حضور  شبکه  این  در  حکومت  از  خارج  یا  پاکستان 

داشته اند.«
رییس جمهور امریکا همچنین با اعالم این که دولت وی 
در باره این شبکه تحقیق خواهد کرد، گفته است: »مهم تر 
تحقیق  باره  این  در  باید  پاکستان  حکومت  که  است  آن 

کند.«
نیروهای ویژه ارتش امریکا بامداد روز دوشنبه هفته گذشته 
شبکه  رهبر  بن الدن،  اسامه  کماندویی  عملیات  یک  در 
القاعده، و طراح حمله های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را در منطقه ای 
در نزدیکی یک شهر نظامی نشین در اطراف اسالم آباد، به 

قتل رسانده و جسد وی را نیز با خود بردند.
کماندوهای امریکایی همچنین در این عملیات شمار زیادی 
از محل  اسناد دیگر  و  فیلم، حافظه های کمپیوتر  سی دی، 
انتظار  که  آورده اند  دست  به  القاعده  شبکه  رهبر  اختفای 
می رود، از جمله حاوی اطالعاتی درباره ساختار القاعده و 

نیز برنامه  حمله های بعدی این گروه باشد.
بن الدن در یک شهر  اسامه  اقامت چند ساله  میان  این  در 
در  ویژه  به  پاکستان،  ارتش  اکادمی  نزدیکی  در  و  نظامی 
احتمال  درباره  تردیدها  به  امریکایی  قانونگذاران  میان 
با  پاکستان  ارتش  اطالعاتی  سرویس  در  عناصری  ارتباط 

رهبر القاعده دامن زده است.
رییس  جمله  از  پاکستان،  عالی رتبه  مقام های  چند  هر 
اسامه  با  این کشور را  ارتباط  این کشور، هرگونه  جمهور 
بن الدن تکذیب کرده اند، با این حال برخی از نمایندگان 
کنگره امریکا خواستار تعلیق پرداخت کمک های امریکا 

به پاکستان شده اند.
سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون،  تام  میان  این  در 
مستقیم  ارتباط  بر  مبنی  مدرکی  هیچ  تاکنون  است،  گفته 
دست  به  القاعده  رهبر  با  پاکستان  حکومتی  دستگاه های 

نیامده است.
و  سند  هیچ گونه  »من  است:  داشته  اظهار  باره  این  در  وی 
نظامی  سیاسی،  مقام های  دهد  نشان  که  ندیده ام  مدرکی 
قبلی  اطالع  بن الدن  )حضور(  از  پاکستان  اطالعاتی  یا 

داشته اند.«

بازداشت گسترده مخالفان بشار اسد 

به طور  دوشنبه  روز  سوریه  امنیتی  و  نظامی  نیروهای 
مناطق  از  برخی  بانیاس،  حمص،  شهرهای  به  گسترده 
حمله  درعا  به  نزدیک  روستاهای  نیز  و  دمشق  حومه 
کرده و افرادی را که مظنون به شرکت در تظاهرات ضد 

دولتی هستند را دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رامی عبدالرحمان، 
است:  گفته  سوریه  بشر  حقوق  نظارت  سازمان  مدیر 
حمص،  شهرهای  به  گسترده  به طور  امنیتی  »نیروهای 
روستاهای  نیز  و  دمشق  حومه  مناطق  از  برخی  بانیاس، 
توان  شاید  که  هرکسی  و  درعا حمله کرده  به  نزدیک 

کردند.«  دستگیر  را  باشد  داشته  تظاهرات  در  حضور 
این گزارش می گوید دولت بشار اسد سعی دارد از هر 
راه ممکن جلوی تظاهرات مردمی را بگیرد و آن را به 
نوعی در نطفه خفه کند. گزارش ها حاکی است که تک 
تیراندازها در ساختمان های بلند مستقر شده و در جریان 
تظاهرات، مردم را هدف گلوله قرار می دهند. در جریان 
شهرهای  در  گذشته  هفته  هفت  طی  که  سرکوب هایی 
مختلف سوریه توسط پولیس و نیروهای امنیتی صورت 
غیرنظامی  شهروندان  از  تن   ۶۳۰ از  بیش  است،  گرفته 

کشته شده اند.

با این حال منبع مخالف دولت آمار کشته شده ها را فراتر 
از این رقم می دانند و گفته اند که بیش از هشت صد تن 
در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه کشته شده اند. 
ضمن این که گزارش هایی از بازداشت صدها تن وجود 
دارد ولی آمار دقیقی از زندانیان از سوی دولت سوریه 
خبرگزاری  به  حمص  شهر  شاهدان  است.  نشده  اعالم 
رویترز گفتند روز یک شنبه درگیری های گسترده ای در 
درون شهر و در حومه  آن روی داده است. شهر حمص 
و  شده  واقع  دمشق  کیلومتری   ۱۶۵ و  سوریه  شمال  در 

بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.
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