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مطالب امروز:

جنگباتروريزم
پسازبنالدن

شوراي  رييس  سپنتا  داكتر 
كه  زماني  در  ملي،  امنيت 
مساله  بود،  خارجه  وزير 
تغيير جغرافياي جنگ را طرح 
تازه ترين  در  اينك  اما  كرد. 
قتل  پيرامون  اظهارات اش 
»ديپلوماسي  از  بن الدن، 
تاكيد  گفته  سخن  انتقادي« 
انتقادي  دارد كه ديپلوماسي 
توجه  جلب  به  معطوف 
امن  پناهگاه   به  غربي ها 
القاعده و طالبان در پاكستان 
افغانستان  دولت  و  است 
داد.  خواهد  ادامه  را  آن 
بن الدن  قتل  هرحال،  به 
»ديپلوماسي  پاكستان،  در 
افغانستان  دولت  انتقادي« 
بيشتر  قدرت  و  قوت  را 

بخشيد. خواهد 

ادامه در صفحه 4

و حاال نوبت...

نگران سواستفاده از...

9

6

سمیع حامد
جزییات تازه نشان می دهند که هوای کاخ 
روزها  مثل  دقیقه ها  بود:  برآشفته  سفید 
تندیسه ای  مثل  اوباما  و  می گذشتند  سنگین 
یک  از  را  »عملیات«  جریان  و  بود  نشسته 
برای  نام   - رمز  می کرد.  پیگیری  تلویزیون 
نام  از  برگرفته  که  بود  »جیرونیمو«  اسامه 
رهبر قبیله ای آپاچی است. اوباما و رایزنانش 

امنیت  آمر  تاج  عبدالروف  بلخ:  8صبح، 
پروگرام  پولیس  می گوید  بلخ   والیت 
اتمام  از  بعد  که  داشتند  را  محبس  تالشی 
زده  تشنج  به  دست  زندانی  نفر  دو  تالشی 
و  لت  مورد  را  کشفی   مندان  دونفرکار  و 

کوب قرار دادند.
روانی  تکلیف  را   احتجاج  این  علت  وی 
بیان  محبس  داخل  زندانی های  از  دوتن 
زندانیان   نمایند گان  با  ما  افزود  کرده 
و  است  نورمال  وضعیت  کردیم  صحبت 

اوضاع تحت کنترول پولیس قرار دارد.
در همین حال سمونمل محمدنبی خنجانی 

سفیر امريکا در کابل:
با مرگ اسامه حمايت از 
افغانستان پايان نمی يابد

کابل  در  امریکا  سفیر  آیکنبری  کارل 
اسامه  شدن  کشته  که  است  گفته 
معنای  به  القاعده،  شبکه  رهبر  بن الدن، 
افغانستان  به  امریکا  توجه  کاهش 

بود. نخواهد 
رسمی  نامه  یک  در  آیکنبری،  اظهارت 
به  کابل  در  امریکا  سفارت  سوی  از 

است. فرستاده شده  خبرنگاران 
اسامه  شدن  کشته  خبر  انتشار  از  پس 
از  برخی  القاعده،  شبکه  رهبر  بن الدن 
تغییر  احتمال  از  تحلیلگران،  و  رسانه ها 
افغانستان  مورد  در  امریکا  استراتژی 

گفته اند. سخن 
کشورهای  از  شماری  این،  بر  عالوه 
خارجه  وزارت  سخنگوی  نیز  و  عربی 
ایران این سوال را مطرح کردند که آیا 
پس از کشته شدن اسامه بن الدن، نیازی 
به حضور امریکا در منطقه وجود دارد؟
به  ایران در گزارشی  خبرگزاری رسمی 
سخنگوی  پرست،  مهمان  رامین  از  نقل 
که  نوشت  کشور  این  خارجه  وزارت 
به عنوان جنگ  نباید  این  از  امریکا پس 
منطقه  به  بیشتری  نیروی  تروریزم،  با 

اعزام کند.
در  امریکا  سفیر  واکنش  نخستین  اما 
از  حاکی  اظهارات  این  به  نسبت  کابل 
ادامه ماموریت امریکا علیه تروریسم در 

است. افغانستان  و  منطقه 
سفارت  سوی  از  شده  فرستاده  نامه  در 
آمده  آیکنبیری  کارل  از  نقل  به  امریکا 
اسامه  )کشته شدن  پیروزی  »این  است: 
ما  تالش های  پایان  معنای  به  بن الدن( 

بود.« نخواهد  تروریزم  علیه 
کرده  تاکید  افغانستان  در  امریکا  سفیر 
است که: »حمایت قوی امریکا از مردم 
خواهد  ادامه  گذشته  مانند  افغانستان 
پیگرد  به  امریکا  متحده  ایاالت  داشت. 
و  تروریزم  با  جنگ  القاعده،  رهبران 
تقویت  برای  افغانستان  مردم  به  کمک 
و  امنیتی  نیروهای  تقویت  کشورشان، 

است.« متعهد  آنها  بهبود زندگی 
شدن  کشته  به  اشاره  با  آیکنبری  کارل 
دست آورد  یک  به عنوان  بن الدن  اسامه 
»هنوز  که  است  کرده  تاکید  بزرگ 

باقی است.« انجام نشده  کارهای 
کردن«  »فراموش  به  را  امریکا  بسیاری، 
نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
شورشی از کشور، مقصر می دانند و باور 
دارند که عدم توجه امریکا به افغانستان 
در آن زمان، سبب بروز جنگ داخلی و 

تقویت گروه های مسلح در کشور شد.
سیاسی  مسایل  تحلیلگران  از  شماری 
عراق  به  امریکا  وقتی  که  باورند  این  به 
به  امریکا  دید  از  افغانستان  کرد،  حمله 
سبب  مساله  همین  و  شد  رانده  حاشیه 
آغاز  و  طالبان  گروه  دوباره  تقویت 
سربازان  علیه  آنها  مسلحانه  شورش 

داخلی و خارجی شد.

از »اتاق وضعیت« در کاخ سفید، ماموریت 
کوماندوها را در شهر کوهستانی »ایبت آباد« 

زیر نظر داشتند.
و  می ماند  سنگ دیسه  به  اوباما  چهره ی 
انگشتان  میان  در  خودرا  زنار  بایدن  جو 
مشاور  برنمن،  او.  جان.  می داد.  چرخ 
ضدهراس افگنی به یاد  می آورد که »دقیقه ها 
سکوت  می گذشتند.«  سال ها  سنگینی  به 

در  که  بلخ  والیت  نظامی  سارنوالی  عضو 
این حادثه  بود علت  این حادثه  برسی  حال 
امور  در  غیرمسوول   ارگان های  مداخله  را 

»سیا«  رییس  صدای  با  وضعیت«  »اتاق 
شکست:

- آنها به هدف رسیده اند!
پس از چند دقیقه ادامه داد: 
ـ ما به »جیرونیمو« رسیده ایم.

چهار  و  بیست  از  کوتاه  پیامک  یک 
کوماندوی نیروی دریایی رسید: جیرونیمو!

این به مفهوم داخل شدن به پنهان گاه اسامه 
و رمز »موجودیت« بن الدن است.

پیام  یک  نفس گیر  دقیقه ی  چهل  از  پس 
دیگر صدا داد:

'Geronimo EKIA'
جریان  در  اسامه  شدن  کشته  مفهوم  به  این 

عملیات است.
EKIA

یعنی:
'Enemy Killed In Action'

دشمن در جریان عملیات کشته شد.
سکوت است و اوباما فریاد می زند:

ما بر او پیروز شدیم!

زندان دانسته می گوید: »مداخله ارگان های 
دیگر باعث می شود که کار اصلی به مسیر 
خود پیش نرفته و کار به خشونت بیانجامد.

وی با رد این ادعا که در این محبس افراد 
دارای تکلیف روانی وجود دارد  گفت هیچ 
این محبس  فردی دارای تکلیف روانی در 
زندانی نیست هرکس که این سخن را  گفته 

دروغ است.«
والیت  محبس  که  است  حالی  در  این 
علت  به  نیز  را  دیگر  احتجاج  چند  بلخ 
سر  پشت  باش  بود  برای  جای  کمبود 

گذشتانده اند. 

اطالعیه
خوانندگان  اطالع  به 
می شود  رسانیده  محترم 
از  که روزنامه 8صبح پس 
پنج شنبه  روزهای  در  اين 

منتشر نمی شود.

ثانیه های پیش از کشته شدن اسامه بن الدن

زندانیان واليت بلخ دست به تشنج زدند

وزيرداخله:

بنالدنرا
ارتشواستخباراتپاکستان

حمايتمیکرد
] در صفحه 2[
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پاکستان پس از بن الدن
تغییر جهت خواهد داد؟

پاکستان و حکام نظامی و سیاسی آن پس از کشته 
پرسش  و  فشار  مورد  چندجانب  از  بن الدن  شدن 
قرار گرفته اند و می کوشند الاقل به این فشارها و 
هیچ کسی  شاید  باشند.  داشته  پاسخی  پرسش ها 
از  پاکستانی  مقامات  که  بباوراند  برخود  نتواند 
پاکستان  در  یارانش  و  بن الدن  وجود  و  حضور 
مطمینا  که  را  او  رفت وآمدهای  و  نداشتند  خبری 
محافظین وهمراهانی مجهز با خود داشت، متوجه 

نشده باشند. 
نیز  شدن  کشته  هنگام  که  می رساند  گزارش ها 
او  سکونت  محل  خانه ی  بودند.  او  با  نفر  چندین 
بود،  گرفته  قرار  بازرسی  مورد  هم  بار  یک  که 
بماند  پوشیده  کامال  نظرها  از  که  نبود  جایی  در 
آنجا  در  نظامیان  غالبا  که  بود  منطقه ای  در  زیرا 
پاکستان  پولیس  و  داشتند  وآمد  رفت  و  اقامت 
که  آن را  نمی توانست  امنیتی  مالحظات  به خاطر 
مجلل و مجهز بود و ازهر جهت برای پذیرایی یک 
تروریست آماده، از نظر دور داشته باشد؛ خانه ای 
وانگهی  پاکستان.  پایتخت  اسالم آباد،  نزدیکی  در 
سیاسی  و  نظامی  چهره های  از  خیلی  با  بن الدن 
پاکستان آشنایی داشت. گرچه مقامات امریکایی به 
در  امریکاییان هیچ کسی  از  غیر  گفته اند  صراحت 
این عملیات با آنها شریک نبود، آقای زرداری گفته 
است که کشته شدن بن الدن محصول بیشتر از ده 
سال همکاری مشترک پاکستان با ایاالت متحده ی 
امریکا بوده است، اما به اعتبار این گفته نمی توان به 
این نتیجه رسید که پاکستان در یافتن محل اختفای 

بن الدن با امریکا همراه بوده است.
مطبوعاتی اش  نشست  در  پاکستان  اعظم  صدر 
در افغانستان به صراحت از این که پاکستان محل 
و  ورزید  انکار  تروریست هاست  رهبران  اختفای 
افغانستان  درحالی که  دانست.  اشتباه  یک  آن را 
بارها و بارها از این که محل آموزش تروریست ها 
در خاک پاکستان است، سخن گفته است. حاال که 
امریکا توانسته است مستقال و به تنهایی بن الدن را 
بکشد، پاکستان خودش را شریک می سازد تا مگر 
ادامه ی  بر  دایر  را  قبلی اش  سیاست  همان  بتواند 
پاکستان  دهد.  ادامه  افغانستان  امور  در  دخالت 
پیوسته و درگذر بیشتر از نیم قرن به افغانستان به 
عنوان حریم سیاسی خویش نظرداشته است و به 
نظر نمی رسد که از این دیدگاه عدول کرده باشد. 
در  صداقتش  عدم  همانا  رابطه  دراین  عمده  دلیل 
همکاری با ایتالف جهانی ضدتروریزم به رهبری 
امریکا است و پناه دادن به رهبر سازمان تروریستی 
القاعده؛ که مسوولیت قتل عام انسان های زیادی را 
کشتن  و  دوگانه  برج های  انهدام  و  داشت  برعهده 

بیشتر از سه هزار انسان را برعهده گرفته بود.
سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان، همان 
سیاستی است که پاکستان به علت پیاده کردن آن 
دوره ی  از  که  سیاست  این  و  بود  آمده  وجود  به 
جنگ سرد مایه می گرفت، توسط همه ی زمامداران 
پاکستان - چه نظامی وچه غیرنظامی – تاهم اکنون 
پیگیری شده است و پاکستان در صدد است با حیله 
و تزویر و نیرنگ آن را ادامه دهد که افغانستان را 
مسلما  می داند.  مبادا  روز  برای  مطمینی  عقب گاه 
که  می دانند  افغانستان  جنگ  در  دخیل  کشورهای 
می دهد  ادامه  را  مزورانه ای  چه سیاست  پاکستان 
که  است  آن  از  مانع  خاصی  مالحظات  شاید  اما 

صداقت پاکستان را در محک آزمایش قرار دهند.

زنگ اول


شاه  داوود  داكتر  هرات:  8صبح، 
عدلی  مقامات  از  هرات  والی  صبا 
اختطاف گران  تا  خواست  وقضایی 
نمایند.  محكوم  مجازات  اشد  به  را 
امنیت  ریاست  در  كه  هرات  والی 
مورد  در  خبرنگاران  با  هرات  ملی 
اختطاف گر  گروه  یک  دستگیری 
صحبت می كرد، گفت كه او می داند 
است  این  هرات  شهروندان  احساس 
كه باید اختطاف گران به اشد مجازات 
محكوم گردند و او این خواسته مردم 
را از مقامات قضایی طلب می كند. در 
نیروهای  تازه ترین مورد، روز دوشنبه 
یک  بازداشت  از  هرات  ملی  امنیت 

مطبوعات  جهانی  روز  تخار:  8صبح، 
و  از خبرنگاران  از سوی شمار زیادي 
فرهنگیان والیت تخار دیروز با تدویر 

محفلی گرامی داشته شد. 
سیدیاسین دهزاد رییس اتحادیه ی ملی 
ژورنالستان تخار در این محفل گفت: 
مشكالت  با  تخار  در  »خبرنگاران 
زیادي مواجه هستند، از جمله  حمالت 
از  شماري  نامناسب  برخورد  فزیكی، 
مسووالن دولتی در ارایه خبر وگزارش 
برای خبر نگاران و ده ها مشكل دیگر، 
نه سال  با آن هم رسانه ها در طول  اما 
چشم گیری   فعالیت  تخار  در  گذشته 

داشته است.«
جریده ي  مدیرمسوول  ساحل  عتیق اهلل 
محفل  دیگر  سخنران  تخارستان 

8صبح، کابل: دو روز پس از كشته شدن 
اسامه بن الدن در پاكستان، مقام های امنیتی 
استخباراتی  سازمان  و  ارتش  افغانستان، 
پاكستان را مسوول نگهداری تروریستان 
نیروهای  از  و  خوانده  آباد  اسالم  در 
امریكایی می خواهند تا مالعمر و گلبدین 
حكمتیار را نیز در خاک پاكستان هدف 

قرار دهند.
بسم اهلل محمدی، وزیر داخله ی افغانستان 
كه در كنار وزیر دفاع و معاون ریاست 
عمومی امنیت ملی برای توضیح وضعیت 
امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده بود 
در  بن الدن  اسامه  شدن  كشته  می گوید 
حقانیت  نشان دهنده ی  پاكستان  پایتخت 
ادعا های دولت افغانستان در مورد وجود 
آن  خاک  در  تروریستان  پناه گاه های 
تجهیز،  روند  تازمانی كه  و  است  كشور 
برای  تروریستان  فرستادن   و  آموزش 
افغانستان  به  انفجاری  حمله های  اجرای 
افغانستان  به  ثبات  باشد،  داشته  ادامه 

نخواهد آمد.
به گفته ی وی به شمول اسامه بن الدن و 
خانواده اش تعدادی از سربازان پاكستانی 
كه مسوولیت تامین امنیت وی را داشتند 
نیز توسط نیروهای امریكایی در اسالم آباد 

كشته شده اند.
شدن  كشته  »با  گفت:  محمدی  آقای 
و  بود  دیدیم كه مركزش كجا  ما  اسامه 
چندین  بود،  نظامی شان  مركز  كدام  در 
كشته  آن جا  در  خاص شان  عساكر  تن 
شد و چیزی را كه دولت افغانستان ادعا 
شد.«  ثابت  ما  حقانیت  امروز  می كرد 
درخانه های  »جنگ  افزود:  محمدی 
آن  از  جنگ  )سازماندهی(  نیست،  ما 
از  و  است  پاكستان  است، در  مرز  سوی 
اسالم آباد باالی ما آمده بود. او )اسامه( با 
زن و بچه اش درآن جا به شكل چریكی و 
دزدانه زندگی نمی كرد. او مورد حمایه ی 
پاكستان  آی اس آی  و  پاكستان  ارتش 

بود.«
 وزیر داخله ی افغانستان هدف قرار  دادن 
امریكا در  پاكستان موفقیت  را در  اسامه 
مبارزه با تروریزم خواند و ابراز امیدواری 
كرد كه نیروهای امریكایی در هدف قرار 
دادن مالعمر و گلبدین حكمتیار  دو رهبر 
نیز موفق  فراری طالبان و حزب اسالمی 

شوند.
 محمدی می گوید همزمان با كشته شدن 
تهدید های  و  پاكستان  در  القاعده  رهبر 

آنها را به محكمه محول نموده و این 
افراد را در یک محاكمه علنی به اشد 
از  تن  دو  نمایند.  محكوم  مجازات 
افراد دستگیر شده باشندگان ولسوالی 
باشندگان  دیگر  تن  دو  و  انجیل 
این  می باشند.  هرات  گذره  ولسوالی 
كرده  اعتراف  خویش  جرم  به  افراد 
سالح  از  استفاده  با  كه  گفته اند  و 
شدن  روبرو  صورت  در  می خواستند 
دیگر  یا  امنیتی  نیروهای  با  مشكلی  با 
افراد به جنگ بپردازند. گفته می شود 
فرد  این كه  از  قبل  اختطاف گران  كه 
مورد نظرشان را بربایند از سوی امنیت 

ملی دستگیر شده اند.

است  این  بشری  جوامع  به  مطبوعات 
مبارزات  اثر  بر  مطبوعات  آزادی  كه 
و  مردان  خستگی ناپذیر  و  سخت 
در  كه  آمده  وجود  به  اندیشمندانی 
فراوان  عالقه  و  عشق  با  جدید  قرون 
برای تامین آزادی و رهایی از اسارت 
و درماندگی انسان ها، تالش ورزیده اند 
از  راه  این  در  را  خود  جان  چه بسا  و 

دست داده اند.«
گفتنی است كه در طول نه سال گذشته 
از  بیش  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد  و 
و  صوتی  تصویری،  رسانه ی  پانزده 

چاپی در تخار فعالیت می كنند.
در  تنها  مطبوعات  جهانی  روز  از  اما 
تجلیل  تخار  والیت  در  اخیر  دوسال 

شده است.

بین المللی باال برود تا باالخره منابع اصلی 
تروریزم زیر فشار بیاید و به این موضوع 

تروریزم فرامرزی پایان داده شود.«
در  را  امنیتی  وضعیت  كشور  دفاع  وزیر 
توصیف  بد  نیمروز  و  هلمند  والیت های 
مناطق  سایر  در  امنیت  بهبود  از  و  كرد 

كشور سخن گفت.
هرچند آقای وردک از ارایه ی جزییات 
مقر  به  تروریستی  حمله ی  بررسی  نتایج 
تایید  ولی  كرد  خودداری  دفاع  وزارت 
كرد كه حمله كننده ی انتحاری كه وارد 
در  را  سال  شش  بود  شده  دفاع  وزارت 

لندن سپری كرده بود.
سرباز   9 قتل  مورد  در  همچنین  وی 
افسر ارتش گفت  امریكایی توسط یک 
قتل  به  را  امریكایی  افسری كه سربازان  
رساند، هیچ رابطه ای با طالبان نداشت ولی 
خوب  او  جسمانی  و  اقتصادی  وضعیت 

نبوده است.
مشكل  شده  یاد  افسر  گفت  دفاع  وزیر   
عصبی داشت و به قماربازی نیز متهم بوده 

است.
از جانب دیگر حسام الدین حسام، معاون 
سناتوران  به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
گروه   چهار  گذشته  روز  ده  در  گفت 
انفجاری  حمله های  قصد  كه  تروریستی 
و انتحاری را در شهر كابل و والیت های 

افغانستان داشتند را بازداشت كرده اند.
انتحاری،  حمله ی  گفت،  حسام  آقای 
جاده،  كنار  ماین گذاری  انفجاری، 
به  برای  تالش  تبلیغاتی،  جنگ های 
اهدف  از  راه پیمایی ها  كشاندن  خشونت 
در  امینت  زدن  برهم  برای  تروریستان 

كشور بوده است.
وی در مورد فرار زندانیان طالبان از زندان 
افغانستان  زندان های  كه  گفت  قندهار 
تا مسوولیت   نیاز است  نیستند و  مصوون 
و  ارتش  عهده ی  به  آن ها  از  حفاظت 

پولیس افغانستان گذاشته شود.

گروه چهار نفری اختطاف گران مسلح 
تاجران  از  تن  یک  می خواستند  كه 
دادند.  خبر  كنند  اختطاف  را  ملی 
والی هرات می گوید كه این گروه از 
خطرناک ترین آدم ربایان می باشند كه 
افراد سرمایه دار را  تا كنون در هرات 
تهدید و اختطاف می كردند. بر اساس 
ملی  امنیت  ریاست  در  كه  تصاویری 
نزد  از  شد  داده  نشان  خبرنگاران  به 
این افراد چهار میل تفنگ و مقداری 
بدست  نیز  مهمات  و  بمب های دستی 
سارنوال  از  صبا  آقای  است.  آمده 
به خاطر  تا  ملی خواست  امنیت  اداره 
مجازات این افراد هرچه زودتر پرونده 

محدودیت ها  از  شماري  كه  گفت 
رسانه ها،  قانون  در  ابهامات  جمله  از 
محدود  را  معلومات  به  دسترسی  حق 
ساخته است. هرچند مزایا و خوبی های 
فراوانی در این قانون وجود دارد؛ ولي 

مشكالت خود را هم دارد. 
در  ژورنالیزم  »جامعه ی  افزود:  وی 
در  كه  است  جامعه ی  یک  افغانستان 
با مشكالت مواجه  طول تاریخ معاصر 
ما شاهد  اخیر  بود، چنان چه در دهه ی 
اهانت،  رسانه ها،  دفاتر  به تاراج رفتن 
شدن  كشته  حتا  و  لت وكوب  تهدید، 

خبرنگاران نیز بودیم.«
و  اطالعات  رییس  ادیب یار  عاقبت اهلل 
اظهار  مجلس   این  در  تخار  فرهنگ 
آزادی  جهانی  روز  »پیام  داشت: 

حمله های  افزایش  مورد  در  طالبان 
انتحاری و انفجاری، نیروهای امنیتی افغان 
دست  روی  را  امنیتی  جدی  تدابیر  نیز 
تروریستی  فعالیت های  مانع  تا  گرفته اند 

 آن ها شوند. 
وزیر داخله گفت كه در دو روز گذشته 
تروریستان حدود 50 حمله ی مختلف را 
سازماندهی  افغان  امنیتی  نیروهای  باالی 
شكست  به  آن ها  اكثر  كه  بودند  كرده 

انجامید.
مخالف  گروه های  به  وی  حال  عین  در 
كه  داد  هشدار  افغانستان  نظام  مسلح 
نمی توانند به خواسته های شان در افغانستان 
آماده ی  نیز  افغانستان  مردم  و  برسند 

پذیرش رژیم جنایتكارانه ی شان نیستند.
از سوی دیگر عبدالرحیم وردک، وزیر 
باور است كه كشتن  این  به  دفاع كشور 
اسامه بن الدن نمی تواند شدت جنگ در 
برابر نیروهای امریكایی و افغان را كاهش 

دهد.
اسامه  كه  آن جایی  از  می گوید  وردک 
بن الدن، رهبر القاعده در ده سال گذشته 
قرار  بین المللی  نیروهای  تعقیب  زیر 
داشت، این سازمان و گروه های زیر امر 
صورت  به  مختلف  كشورهای  در  آن 

جداگانه اداره می شوند.
وی گفت از همین رو كشتن اسامه یک 
اما تغییری  تحول بزرگ در جهان است 
را در جنگ  آن ها با نیروهای بین المللی به 

وجود نخواهد آورد.
 با این حال آقای وردک ابراز امیدواری 
فشارهای  این،  از  پس  كه  می كند 
منابع  برداشتن  میان  از  برای  بین المللی 

تروریزم درخاک پاكستان افزایش یابد.
وردک گفت: »من فكر نمی كنم درخود 
شدت جنگ در آینده ی نزدیک تغییری 
اما  می یاید.  تغییر  درازمدت  در  اما  بیاید 
بزرگترین دستاوردش همین است كه این 
فشارهای  كه  شد  خواهد  سبب  موضوع 

فاسد شدن نزدیک 
به یک هزار تن میوه  

خشک در تخار
یک  به  نزدیک  تخار:  8صبح، 
والیت  در  خشک  میوه   تن  هزار 
فصل  فرارسیدن  با  همزمان  تخار 
حال  در  سردخانه ها  نبود  و  گرما 
محلی  تاجران  است.  شدن  فاسد 
ناحیه  ازاین  شدید  نگرانی  ضمن 
فروش  بازار  نبود  از  می گویند 
سنگین  ضرر  خارجی  و  داخلی 
محلی  تاجران  به  اقتصادی 
خواهان  آنان  است.  شده  وارد 
بازاریابی از سوی وزارت تجارت 
اما وزارت تجارت گفته  شده اند، 
منظور  به  را  زیادی  برنامه های  كه 
بازاریابی و حل مشكالت تاجران 

می كند.  میوه  خشک جستجو 

در  خشک  میوه   تن  صدها 
والیت  در  باغ   توت  ماركیت 
بازارهای  به  راه یافتن  بدون  تخار 
شده  انباشته  خارجی  و  داخلی 
هشدار  محلی  تاجران  است. 
یک  تا  كه  صورتی  در  می دهند 
فروش  برای  بازار  دیگر  ماه 
گرمای  براثر  ممكن  نكنند،  پیدا 
این  نبود سردخانه تمامی  شدید و 
این  شوند.  فاسد  میوه های خشک 
برآن  افزون  می گویند  تاجران 
نبود  بدلیل   خشک  میوه   نرخ 
هم اكنون  فروش،  بازارمناسب 
و  یافته  مالحظه ای  قابل  كاهش 
محلی  تاجران  به  افغانی  میلیون ها 

ضرر وارد شده است.
یكی از فروشنده های میوه  خشک 
در تخار می گوید: »مشكالتی كه 
خشک  میوه   فروش  قسمت  در 
موجود است عدم بازاریابی بوده، 
می رود  پیش  كندی  به  فروش 
تجار خارجی كم می آیند و تجار 
كم  هم  كابل  و  هرات  از  محلی 
اتاق های  و  دولت  از  ما  می آیند. 
كه  می كنیم  خواهش  تجارت 
كنند.  رسیدگی  ما  مشكالت  به 
سرد  هیچ  است  زیاد  مشكالت 
فصل  در  میوه  ندارد  وجود  خانه 

می شود.« فاسد  كامال  تابستان 
محراب الدین  حال  همین  در 
والیت  تجارت  اتاق های  عضو 
برای  تالش ها  می گوید  تخار 
خشک  میوه   تاجران  مشكل  حل 
زمینه  این  در  و  داشته  ادامه 
تجارت  اتاق  و  تجارت  وزارت 
دارند.  دست  روی  را  برنامه هایی 
ساختمان  همچنان  كه  افزود  وی 
میوه   سردخانه  و  ذخیره گاه 
حال  در  تخار  والیت  در  خشک 
آن  كار  زودی  به  بوده  اعمار 
قرار  بهره برداری  مورد  و  تكمیل 

گرفت. خواهد 

تصحیح
در شماره 1147 مورخ 11 ثور روزنامه 
را  امریكایی   9 كه  پیلوتی  از  8صبح، 
»دگروال  نام  با  اشتباها  قتل رساند،  به 
گرفته  نام  خیل«  رییس  بهادر  محمد 
شده بود كه ضمن معذرت خواهی از 
وی، تصحیح می گردد كه نام پیلوت 
صاحبی«  احمدگل  »حاجی  منظور، 

بوده است.

والی هرات خواهان اشد مجازات اختطاف گران شد

تجلیل از روز جهانی مطبوعات در تخار

وزیر داخله: 
بن الدن را ارتش و استخبارات پاکستان حمایت می کرد

ادامه از صفحه 1
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آزادی  جهانی  روز  می،  ماه  سوم  از  تجلیل  با  همزمان 
خبرنگاران  حقوق  مدافع  نهادهای  کشور،  در  مطبوعات 
برای خشنودی  دارد  تالش  افغانستان  دولت  که  می گویند 
رسانه ها  فعالیت   باالی  دولت،  مخالف  مسلح  گروه های 
محدودیت های بیشتری وضع کند. به گفته ی مسووالن این 
نهادها، دولت اخیرا تالش های خود را برای جلوگیری از 

توسعه رسانه ها بیشتر کرده است.
این در حالیست که روز یک شنبه، اول ماه می، وزارت حج 
و اوقاف اعالن کرد که کمیته »امر بالمعروف« را به منظور 
جلوگیری از نشر برنامه های مبتذل توسط تلویزیون ها ایجاد 
روز  اوقاف  و  حج  وزیر  نیازی،  یوسف  داکتر  می کند. 
تلویزیون ها در کنار پخش  از  یک شنبه گفت که شماری 
برنامه های مثبت، برنامه های مبتذلی را نیز منتشر می کنند که 
به گفته ی او، خالف اصول و ارزش های این کشور است. 
وی تاکید کرده که به منظور جلوگیری از پخش برنامه های 
نیز دستور  امامان مساجد  به مال  تلویزیون ها،  مبتذل توسط 
داده شده است که در این باره در خطبه های خود به مردم 

توصیه  کنند.
درباره  خبرنگاران،  حقوق  مدافع  نهادهای  مسووالن  اما، 
داده  نشان  تندی  واکنش  اوقاف  و  وزارت حج  اقدام  این 
طالبان  کردن  دلخوش  برای  تالش ها  این  که  می گویند 
دیده بان  مسوول  توحیدی  صدیق اهلل  می گیرد.  صورت 
آزاد،  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه  در  رسانه ها 
تالش  در  دولتی  مراجع  اخیرا  که  می گوید  مورد  این  در 
شده اند تا جلوی توسعه  رسانه ای را در کشور بگیرند و یا به 
اشکال گوناگون در امور نشراتی رسانه ها مداخله کنند. او 
این تالش ها را مغایر با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور 
توصیف کرد. آقای توحیدی در مورد این که این تالش ها 
مختلفی  دالیل  تالش ها  »این  می گوید:  چیست،  از  ناشی 
به  آورد،  زمینه  این  در  می توان  که  دلیلی  نخستین  و  دارد 
رضایت  تا  هستند  رسانه ها  بر  محدودیت  خواستار  نحوی 
خاطر  به  نه  این ها  بکنند.  جلب  را  طالبان  و  تروریستان 
دولت  مسلح  مخالفین  رضایت  کسب  خاطر  به  فقط  خود 
امیدوارم  من  انداخته اند که  راه  به  را  افغانستان تالش هایی 

این تالش ها به نتیجه ای نخواهد رسید.«
به گفته ی آقای توحیدی، اقدام وزارت حج و اوقاف یکی 
گفت  او  است.  طالبان  رضایت  کسب  برای  اقدامات  از 
بر  نظارت  قانونی صالحیت  نگاه  از  اوقاف  و  وزارت حج 
رسانه ها را ندارد و مداخله ی این وزارت، به خاطر کسب 
خلوتگر  مجیب  حال،  همین  در  می باشد.  طالبان  رضایت 
حالی که  در  می گوید  »نی«،  موسسه  ارشد  مسووالن  از 
دولت  جانب  از  می کشند،  رشد  نفس های  تازه  مطبوعات 
گرفته اند.  قرار  متعددی  فشارهای  تحت  دولت  مخالفان  و 
را  مطبوعات  آزادی  بین المللی  روز  که  »امروز  گفت:  او 
خطوط  اوقاف  و  حج  وزارت  متاسفانه  می کنیم،  تجلیل 
سرخ جدیدی را برای محدود ساختن رسانه ها در افغانستان 
تجلیل  که  است  مهم  این  خاطر  همین  به  می کند.  ترسیم 

همچنین عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان 
افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات 
گفت در کشوری که فساد اداری به اوج خود رسیده است، 
مسوولیت های رسانه ها در بازتاب حقایق بیشتر می شود. او 
همچنین در واکنش به اقدام وزارت حج و اوقاف در مورد 
این وزارت و دولت  به  امربالمعروف خطاب  ایجاد کمیته 
حرفه ای  کار  مانع  که  نمی دهند  اجازه  رسانه ها  که  گفت 
آنان شوند. آقای مبارز تاکید کرد تاکنون رسانه ها مطابق 

آغاز  منظمی  و  مشخص  دادخواهی  با  را  روز  این  از 
فساد  حالی که  در  می افزاید  خلوتگر  آقای  بکنیم.« 
گسترده در ادارات وزارت حج و اوقاف بیداد می کند، 
این وزارت برخالف وظایف خود تالش دارد تا کار 
رسانه ها را محدود بسازد. او گفت این وزارت به جای 
به  است  بهتر  مداخله  کند،  رسانه ها  کار  در  این که 
وضعیت مساجدی که محیث منبع تبلیغات تروریستان 

مورد استفاده قرار گرفته اند، رسیدگی کند.

قانون خارج  از چوکات  قانون رسانه ها عمل کرده و 
وزارت  به  تریبون  همین  از  »من  گفت:  وی  نشده  اند. 
می کنم  اعالن  افغانستان  به حکومت  و  اوقاف  و  حج 
ما  دموکراسی  ساحه  در  و  بیان  آزادی  ساحه  در  که 
مانع  و  ما  فعالیت  مانع  که  نمی دهیم  اجازه  کسی  به 
کار حرفه ای ما گردد. وزارت سکتوری به نام وزارت 
اطالعات و فرهنگ است و همچنین قانون مطبوعات 
وجود دارد و ما در چوکات قانون عمل می کنیم و طی 
نه سال اخیر طوری که من مالحظه کرده ام خبرنگاران 
مملکت  قوانین  چوکات  از  که  نکرده اند  تالش  ما 
بکند،  هم  تخطی  خبرنگاری  اگر  شوند.  خارج  خود 
در اینجا وزارت سکتوری وجود دارد.«در این مراسم 
سخنانی  در  8صبح،  روزنامه  از  مرتضوی  شاه حسین 
معلومات  به  دسترسی  مانع  حکومتی  نهاد های  گفت: 
استعالم  بدون  معارف  وزارت  نمونه  برای  می شوند. 
آموزگاران  با  مصاحبه  اجازه  خبرنگاران  به  رسمی 
تا  ش��ده  سبب  ام��ر  همین  گفت  وی  نمی دهد.  را 
از  و  شوند  روزمره گی  کار های  دچار  بیشتر  رسانه ها 

گزارش های تحققی روی گردانند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
نیز در مقابل اقدام وزارت حج و اوقاف واکنش تندی 
کردن  عمل  و  بیان  آزادی  فهم  می گویند  داده  نشان 
مبارز  محمد  دین  است.  دشوار  خیلی ها  برای  آن  به 
راشدی، معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ در 
مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات گفت، 
کشور  مشکالت  حل  ب��رای  اوق��اف  و  حج  وزارت 
این  به  ابتدا  است  بهتر  و  دارد  دیگری  اولویت های 
اولویت ها بپردازد. آقای راشدی افزود: »قانون رسانه ها 
میکانیزمی را در نظر گرفته که در صورت تخطی، آن 
بر رسانه ها،  نظارت  همچنین  شود.  اجرا  باید  میکانیزم 
خدمات دهی به رسانه ها و مسوول رسیدگی به رسانه ها 
به نام وزارت اطالعات و فرهنگ در ترکیب  وزارتی 
برای  نگرانی  جای  هیچ  است.  افغانستان  حکومت 
در  مساله  این  و  نمی ماند  باقی   اوقاف  و  حج  وزارت 
قانون تسجیل شده و توضیح شده و تاکنون به آن عمل 

شده و به شکایت ها رسیدگی شده است.«
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ تاکید کرد 
این  به هرگونه تخطی رسانه ای  که مسوول رسیدگی 
مسووالنه  تاکنون  رسانه ها  همچنین  و  است  وزارت 

عمل کرده اند.
با این حال، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران همزمان 
دولت  از  مطبوعات،  آزادی  جهانی  روز  از  تجلیل  با 
روز  یک  عنون  به  را  می   ماه  سوم  روز  که  خواستند 

رسمی در تقویم افغانستان جای دهد.



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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را  خواهری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
یک  در  طالبان  زمان  در  را  شوهرش  که  داریم  خود  با 
حادثه راکتی از دست داده و زندگی اش را با مشکالت 
متعددی می گذراند. او روزهای تنهایی و تلخ زندگی اش 
نمودم  زمانی که من عروسی  »از  بیان می دارد:  را چنین 
اوضاع  و  بود  احساس آرامش می کردم، گرچند جنگ 
مدت ها  از  بعد  زیرا  بود.  خرابی  روبه  بسیار  ما  کشور 
درگیری و جنگ با نیروهای روسی و دولت کمونیستی، 
خویش  تصرف  به  را  کشور  جهادی  گروه های  تازه 
درآورده بودند، اما بعد از مدتی آنها نیز مشکالت زیادی 
را برای مردم خلق نمودند. آنها به خاطر تصاحب قدرت 
جنگ های میان گروهی را با همدیگر آغاز نمودند و در 
تنظیم های  قربانی  دیگر  بودند که یک بار  مردم  بین  این 
راکت  هدف  کدام  بدون  آنان  زیرا  می شدند.  جهادی 
به  اوقات  اکثر  راکت ها  این  و  می کردند  فیر  مرمی  و 
خانه های مسکونی اصابت می کرد. این خشونت ها چنان 
سکنه  از  خالی  کابل  شهر  نقاط  اکثر  که  گرفت  شدت 
شده بود، و این جنگ ها سبب گردید که گروهی سیاه دل 

و خون آشام به نام طالبان مدعی شوند که خادمان دین و 
اسالم هستند. در اوایل مردم  خوشی بین شان بود زیرا در 
بود  تامین  امنیت  می نمودند،  حکمرانی  آنها  که  مناطقی 
آنها  ادامه می دادند.  به کار و زندگی عادی شان  مردم  و 
اوقات  بعضی  راه دور  از  و  بودند  نشده  وارد کابل  هنوز 

نیروهای  امنیتی  پوسته های  باالی  را  کور  راکت های 
مزدورکار  مرد  یک  شوهرم  می کردند.  شلیک  جهادی 
بود و از همین راه معیشت فامیل را تامین می کرد. گرچند 
بسیار مشکالت داشتیم زیرا یک پسر و یک دختر نیز به 
آن  در  نمی توانستیم  ما  و  بود  شده  اضافه  ما  فامیل  جمع 

شرایط جنگ درست از عهده مصارف آنها بیرون شویم. 
درست یادم است روز چهارشنبه بود که شوهرم به طرف 
وظیفه رفت و من در خانه مشغول کارهای خانه بودم، اما 
در آن روز وضعیت درونی ام پریشان به نظر می رسید و از 
به حالت خود  می داد.  من  خبر  برایم  ناگوار  حادثه  یک 
توجه نکردم و خود را باز هم مصروف کار نمودم تا از 
آن حالت رهایی بیابم، اما بعدازظهر بود که جسد شوهرم 
سوی  از  که  راکتی  حادثه  یک  در  او  آوردند.  برایم  را 
طالبان صورت گرفته بود، ساعت 11 بجه روز چهارشنبه 
در محل کارش جام شهادت را نوشید و به سن 25 سالگی 
زمان  ساخت.  رها  غم  از  دنیایی  با  را  فرزندم  دو  و  من 
کوشش  هرقدر  نمی یابد.  التیام  ما  دردهای  اما  می گذرد 
زمانی  به خصوص  نمی شود.  نمایم  فراموش  که  می نمایم 
که رییس جمهور کشور از ایشان به نام های برادر و یا هم 
القاب نیک دیگر یاد می نماید دردم دو چندان می شود. 
عدل  با  که  هستیم  دادرسی  منتظر  ما  اما  می گذرد  زمان 
میز  پای  به  را  جنایت کاران  و  نماید  و حقیقت حکومت 
محاکمه بکشاند، زیرا آنها قابل بخشش نیستند و نمی شود 

از جنایت های ایشان چشم پوشی نمود.« 



دردهای ما التیام نمی یابد

دولت جهت خشنودی 
طالبان فعالیت 

رسانه هارا محدود 
می کند

درست یادم است روز چهارشنبه بود که شوهرم به طرف وظیفه رفت و 
من در خانه مشغول کارهای خانه بودم، اما در آن روز وضعیت درونی ام 
پریشان به نظر می رسید و از یک حادثه ناگوار برایم خبر می داد.  من به 

حالت خود توجه نکردم و خود را باز هم مصروف کار نمودم تا از آن حالت 
رهایی بیابم، اما بعدازظهر بود که جسد شوهرم را برایم آوردند. او در 
یک حادثه راکتی که از سوی طالبان صورت گرفته بود، ساعت 11 بجه 

روز چهارشنبه در محل کارش جام شهادت را نوشید و به سن 25 سالگی 
من و دو فرزندم را با دنیایی از غم رها ساخت.

: ظفر شاه رویی
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خبر  امريكا  جمهور  رييس  اوباما  باراك 
كشته شدن اسامه بن الدن را رسما اعالم كرد. 
اين خبر يكي از سرگرم كننده ترين خبر هاي 
سياسي در جهان بود. از كشورهاي اروپايي 
نشان  واكنش   عربي  كشورهاي  تا  گرفته 
دادند. تاجايی كه شورای امنيت سازمان ملل 
بن الدن  اسامه  مرگ  از  بيانيه ای،  در  متحد 
در  قطعی  پيشرفت  را  آن  و  كرده  استقبال 
حاال  است.  خوانده  تروريسم  عليه  جنگ 
چه  اسامه  شدن  كشته  كه  است  اين  سوال 
اين  به  پاسخ  دارد؟  افغانستان  براي  اهميتي 
مسير جنگ  كه  دارد  اين  به  بستگي  سوال، 
قتل  به  توجه  با  به كجا مي رود؟  تروريزم  با 
بن الدن در پاكستان، حكومت افغانستان در 
عرصه سياست خارجي چه استفاده اي از اين 

فرصت خواهد كرد؟
به  جهان  كشورهاي  اكثر  ايران،  استثناي  به 
شمول پاكستان، قتل اسامه را يك موفقيت 
تروريزم  برابر  در  راستاي جنگ  در  بزرگ 
قلمداد كردند. همين گونه حامد كرزي، آن 
كه  كرد  تاكيد  كرده  توصيف  بااهميت  را 
ساله  چندين  ادعاي  پاكستان  در  اسامه  قتل 
تروريزم  كه  كرد  ثابت  را  افغانستان  دولت 
كرد  اضافه  اما  نيست؛  افغانستان  خاك  در 
كه طالبان بايد عبرت بگيرند. دولت هند نيز 
گفت كه قتل اسامه ثابت كرد كه پاكستان 
بهشتي براي تروريستان است. در ميان تمامي 
هيجان هاي سياسي كه در رابطه با قتل اسامه 
به وجود آمد، دو نكته ي سوال برانگيز مطرح 
در  پاكستان  خاك  در  اسامه  نخست،  بود. 
نظامي هاي  مقر  نزديكي  در  مجلل  خانه اي 
در حالي  اين  است.  رسيده  قتل  به  پاكستان 
وجود  همواره  پاكستان  رهبران  كه  است 
رد  را  پاكستان  در  القاعده  و  طالب  رهبران 
كرده اند. دوم، آينده جنگ با تروريزم و به 
افغانستان چگونه  خصوص آينده جنگ در 
خواهد بود؟ محورهاي اساسي صحبت هاي 
در  افغانستان  جمهور  رييس  حامدكرزي 
همين  برمحور  نيز  بن الدن  قتل  به  واكنش 
سواالت مي چرخيد. حاال در شرايطي كه از 
يك طرف قرار است  تا سال 2014 ميالدي 
پروسه انتقال امنيت كامل شود و نيز در چند 
امريكايي  نيروهاي  خروج  اولين  بعد  ماه 
ديگر  طرف  از  اما  شود،  آغاز  افغانستان  از 
است،  وخيم شده  به شدت  امنيتي  وضعيت 

چه  بن الدن  قتل  خبر 
مي تواند  پس آيندي 
عالوه  باشد؟  داشته 
مساله  به  توجه  با  براين، 
امريكا  بلندمدت  حضور 
ضعف  افغانستان،  در 
و  افغانستان  در  دولت 
نيز تجديد قواي طالبان و 
افزايش ناامني، قتل اسامه 
با  جنگ  بر  تاثيري  چه 
طالبان خواهد گذاشت؟

ايجاد  و  ابهام زدايي 
رضايت از جنگ 

خبر  نخست،  مرحله  در 
قتل اسامه، هويت گزاري 

و معنابخشي به جنگ ده ساله عليه تروريزم 
آناني  آينده  براي  است  هشداري  نيز  و  بود 
تروريستي  شبكه هاي  رهبري  اكنون  كه 
مي جنگند.  امريكا  با  و  دارند  برعهده  را 
در  جنگ  پاكستاني  هويت  دوم  مرحله  در 
افغانستان عمال و رسما ثبيت شد. به اين معنا 
و  داشت  دست آورد  يك  قبال  امريكا  كه: 
بن الدن  از  كه  بود  طالبان  ر ژيم  سقوط  آن 
براي  بهشتي  را  افغانستان  و  كرده  حمايت 
وجود  به  آن،  از  بعد  بود.  ساخته  القاعده 
كه  افغانستان  در  جديد  حكومت  آوردن 

قتل بن الدن به دست كماندو های ويژه امريكايی در 
اسالم آباد پاكستان برای امريكا يك پيروزی است، 
گفته ی  برخالف  نمادين.  پيروزی  يك  تنها  اما 
نه  و  می شود  امن  او  از  پس  دنيا  نه  اوباما،  باراك 
بربريت  است.  ما  عصر  رعب آور  هيوالی  تنها  او 

نقاب های فراوانی به چهره دارد. 
در  پيروزی  برای  سياسی  هديه ی  بهترين  اوباما 
انتخابات رياست جمهوری سال 2012 را به دست 
آورد. كاخ سفيد در 10 سال گذشته تمام تالش های 
خود را صرف دستگيری و يا نابودی رهبر سازمان 
القاعده كرد، ولی خود می داند كه با نابودی بن الدن 
و  تروريسم  نه  و  از هم می پاشد  القاعده  نه سازمان 

افراطيت مذهبی به خط پايان خود می رسد. 
مرگ  به  گسترده  توجه  جهان  رسانه های  در 
خوبی  به  و  است  شده  ترور«  ميليونر  »شاهزاده ی 
كرد.  احساس  می توان  را  او  نبود  از  آشكار  وجد 
شنيدن  با  كه  گفت  بيانيه ای  طی  آلمان  صدراعظم 
نيز  بسياری ها  به راحتی كشيد. ولی  نفسی  اين خبر 
از اين مرگ خوشحال نشدند و اين شايد بيشتر از 

هرچيزی برای ما شگفت انگيز بنمايد.
در  طالبان  سابق  سفير  ضعيف،  مال  آقای  كابل  در 
پاكستان كه آشكارا از مرگ بن الدن متاسف است، 
خشم و اندوه خود را به خاطر از دست دادن پيشوای 
سياسی و معنوی اش، به صورت پنهان در قالب يك 
داد كه مرگ  او هشدار  داشت.  ابراز  سياسی  بيانيه 
اسالمی  كشور های  در  احساسات  القاعده  رهبر 
از  عده  آن  به  اشاره  ضعيف  مال  می زند.  دامن  را 
از  انتقام  قهرمان  را  بن الدن  كه  دارد  مسلمانانی 
اياالت متحده می دانند. يكی از اين مسلمانان آقای 
اسماعيل هنيه، نخست وزير گروه حماس در باريكه 
بزرگ  مجاهد  عنوان  به  بن الدن  از  كه  است  غزه 
اعراب و مسلمانان ياد كرد و ضمن محكوم كردن 
ترور او، آن را در راستای سياست قتل عام مسلمانان 

به دست اياالت متحده دانست.
با قتل سه هزار امريكايی  تنها  بدون شك، بن الدن 
در يازده سپتامبر، به قهرمان گروه هايی مانند حماس 
تبديل شده است. اين گروه ها كشتار غيرنظاميان را 
می دانند  مجاز  مذهبی خود  و  سياسی  مقاصد  برای 
و تيوری پردازان شان می گويند كه شهروندان غربی 
بايد هزينه سياست های دولت های خود را بپردازند. 
آنها اين آرمان جنايت كارانه را زير نام دفاع از خود 

مجاز می دانند.
يكی  سياسی  حيات  ختم  تنها  بن الدن  اسامه  مرگ 
از چهره های موثر القاعده و خشونت گرای مذهبی 
در جهان امروز است. بن الدن می تواند حتا به جای 
گروه ها  اين  وجود  در  را  انتقام  و  انگيزه  نا اميدی، 

تشديد نمايد. 
در  تروريسم  هالیوودی  و  ساده  چهره ی 

ژورنالیسم غربی
رسانه های  در  بسياری  تحليل های  و  تنها سرمقاله ها 
عامدانه ی  اغفال  يك  متوجه  تا  بخوانيد  را  غربی 
جهان  در  تروريسم  و  القاعده  مورد  در  سياسی 
امروز شويد. به داليل سياسی رسانه ها مايل هستند 
وجود  در  را  مذهبی  افراطيت  و  تروريسم  كه 
از  پس  اما  كنند  القاعده خالصه  نظير  سازمان هايی 
نگاه  يك  تروريسم  به  نگاهی  چنين  سپتامبر  يازده 
مذهبی  افراطيت  زيرا،  است.  غيرواقعی  و  سياسی 
از  محدودی  تعداد  يك  عقيده  نه  تروريسم  و 
ابزار رقابت های سياسی و سياست  جنگجويان  كه 
در  و  است  منطقه  كشور های  از  بسياری  خارجی 
گذشته از ابزار تاكتيكی غرب عليه  شوروی سابق 
می شد.  شمرده  افغانستان  جنگ  در  هشتاد  دهه  در 
تيوری »كمربند سبز« برژينسكی، مشاور امنيت ملی 
جيمی كارتر، رييس جمهور سابق امريكا، عبارت از 
استفاده از گروه هايی نظير القاعده و حزب اسالمی 
در مقاومت عليه شوروی سابق در افغانستان و منطقه 

بود.
از  كه  نيست  مايل  غربی  رسانه های  در  كسی  البته 
نقش غرب در به وجود آوردن تروريسم و افراطيت 

تروريزم  با  جنگ  در  امريكا  اصلي  متحد 
فساد  به  محكوم  ديگر،  سوي  از  اما  است، 
آن،  وجود  با  ولي  عميق.  ناكارآمدي  و 
پيش  در  را  مبهم  مسير  دو  هم چنان  جنگ 
تجديدقوا  دوباره  طالبان  اول،  داشت.  روي 
به  را  افغانستان  در  جنگ  سرنوشت  كرده 
دنبال  به  امريكا  دوم،  بودند.  كشيده  چالش 
نابودي القاعده و رهبران آن بود؛ اما به مدت 
تعيين  پيش  از  هدف  اين  به  سال جنگ  ده 
بن الدن،  اسامه  قتل  خبر  ولي  نرسيد.  شده 
رسيد.  بدان  امريكا  كه  بود  اهدافي  از  يكي 
يعني، جنگ با تروريزم را در افكار عمومي 
ابهام و تاريكي بيرون كشيده  امريكايي ها از 
نتيجه بخش جلوه داد. به عبارت ديگر، خبر 
قتل اسامه به عنوان سمبول القاعده و دشمني 
تنها  نه  را،  جنگ  ساله  ده  مسير  امريكا،  با 
عمومي  افكار  بلكه  امريكايي ها  ذهن  در 
بين المللي، يك مرور مثبت داد. همين گونه، 
جديدي  اميدواري  پاكستان،  در  اسامه  قتل 
افغان ها  ذهن  در  ساله  ده  جنگ  مسير  از 
شاهد  كه  اين  از  افغان ها،  كرد.  ترسيم 
افغانستان  دشمن  بزرگ ترين  شدن  كشته 
هستند،  جهان  تروريست  سرشناس ترين  و 
سبب  خود  اين  خرسندند.  شك  بدون 
مي شود تا افغان ها خود را قرباني بي نتيجه و 
ندانند. عالوه  با تروريزم،  اما مستقيم جنگ 
برآن، ادعاي برحق افغانستان مبني بر اين كه 
افغانستان  درخاك  تروريستان  پناهگا ه هاي 

است، ثابت شد. 
طالبان،  قطعي  شكست  عدم  ملكي،  تلفات 
بر سر  افغانستان  امريكا و  و تنش در روابط 
تروريزم  با  موضوع، سبب شدند كه جنگ 
هم  و  امريكا  در  هم  عمومي،  افكار  در 
شده  تلقي  توطيه  يك  عنوان  به  افغانستان، 
به خصوص كه  پيدا كند.  افزايش  انتقادات 
تروريستان  پناهگاه هاي  به  توجهي  امريكا 
افغانستان خواهان  در پاكستان نداشت. ولي 
اين  نپذيرفتن  بود.  جنگ«  جغرافياي  »تغيير 
انتقاد  كه  شد  سبب  غرب،  سوي  از  تفكر 
دولت افغانستان از متحدان غربي اش افزايش 
يابد. داكتر سپنتا رييس شوراي امنيت ملي، 
تغيير  در زماني كه وزير خارجه بود، مساله 
جغرافياي جنگ را طرح كرد. اما اينك در 
تازه ترين اظهارات اش پيرامون قتل بن الدن، 
تاكيد  گفته  سخن  انتقادي«  »ديپلوماسي  از 

به  معطوف  انتقادي  ديپلوماسي  كه  دارد 
القاعده  امن  پناهگاه   به  جلب توجه غربي ها 
و طالبان در پاكستان است و دولت افغانستان 
قتل  هرحال،  به  داد.  خواهد  ادامه  را  آن 
انتقادي«  »ديپلوماسي  پاكستان،  در  بن الدن 
بيشتر  قدرت  و  قوت  را  افغانستان  دولت 
كشته  خبر  ديگر،  سوي  از  بخشيد.  خواهد 
تا  شد  خواهد  سبب  بن الدن،  اسامه  شدن 
برابر  در  جنگ  گفتمان  در  جديدي  انرژي 
تروريزم تزريق شود. همان طوري كه حاال 
با  جنگ  قهرمان  و  اسطوره  عنوان  به  اوباما 

اين  است.  طرح  امريكا  داخل  در  تروريزم 
فرصت خوبي براي اوباما در انتخابات آينده 
معناي  به  بن الدن  قتل  اما  است.  نيز  امريكا 
با  امريكا  اكنون،  همين  نيست.  پايان جنگ 
جنگ مسلحانه با طالبان روبه رو هست، مال 
عمر و ساير رهبران طالبان و القاعده همچنان 
قرار  پاكستان  حمايت  مورد  و  هستند  زنده 

دارند. 
مسیر مبهم آينده ي جنگ

آينده  مسير  مسايل،  اين  همه  وجود  با  اما 
كرزي  حامد  است.  نامعلوم  همچنان  جنگ 
جامعه جهاني  با  همكاري  ادامه  از  همچنين 
بيرون  در  تروريزم  مراكز  بر  و  سخن گفت 
رهبران  كرد.  تاكيد  افغانستان  خاك 
قتل  كه  كردند  تاييد  نيز  دنيا  كشورهاي 
ولي  نيست.  القاعده  نابودي  معناي  به  اسامه 
به  خود،  سخراني  در  اوباما  ميان،  اين  در 
اشاره اي  پاكستان  در  آن ها  مراكز  و  طالبان 
نكرد. در حالي كه بن الدن در 50 كيلومتري 
به  پاكستان  نظامي  شهر  يك  در  اسالم آباد 
قتل رسيده است، پس مي توان رويكردهاي 
متفاوتي را در اين زمينه لحاظ كرد. نخست 
در  را  استراتژي خروج  امريكا  اگر  كه  اين 
گام  يك  بن الدن  قتل  است،  گرفته  پيش 
خروج  استدالل  تكميل  جهت  در  جلو  به 
امريكا از افغانستان است. چون رژيم حامي 
و  شد  سرنگون   2001 در  )طالبان(  القاعده 
تازگي  به  هم  القاعده  رهبر  بن الدن  اسامه 
كه  نيست  دليلي  ديگر  است.  شده  كشته 
همان  اين  بماند.  باقي  افغانستان  در  امريكا 
استداللي است كه از همين اكنون از سوي 
است.  شده  گذاشته  امريكا  پاي  پيش  ايران 
كشتن  كه  است  اين  بحث  دوم  زاويه  اما 
تروريزم  با  در جنگ  انرژي جديدي  اسامه 
تزريق كرده امريكا هم چنان مصمم است با 
القاعده و طالبان بجنگد. چون همه مي دانند 
نمي شود  نابود  اسامه  كشتن  با  القاعده  كه 
پاكستان  در  همچنان  طالبان  رهبران  نيز،  و 
در  مالعمر  بن الدن،  از  پس  و  هستند  فعال 
ليست امريكا قرار دارد كه براي كشتن آن 
گفت  اوباما  هرچند  بود.  شده  تعيين  جايزه 
بسياري  رهبران  اما  شد«،  اجرا  »عدالت  كه 
از كشورها در واكنش به قتل بن الدن تاكيد 
القاعده  پايان  بن الدن  »مرگ  كه  كردند 
نيست«. همين گونه، نخست وزير استراليا و 
دبير كل پيمان ناتو بر ادامه عمليات شان عليه 

طالبان در افغانستان تاكيد كردند. 
اما بخش مهم مساله برمي گردد به چگونگي 
افغانستان  نفش  و  پاكستان  با  امريكا  روابط 
مي رسيد  نظر  به  كه  حالي  در  ميان.  اين  در 
اطالعاتي  سرويس  با  همكاري  در  امريكا 
است؛  شده  بن الدن  قتل  به  موفق  پاكستان 
ولي مقامات دو دولت آن را رد كرده اند. به 
هرحال، اگر همكاري  پاكستان در ميان بوده 
باشد، معلوم نيست كه پاكستان بر اساس چه 
سناريويي وارد اين معامله شده است يا هم 

امري  به چنين  فشارهاي واشنگتن  اساس  بر 
 تن داده است. اگر بر اساس فشارها پاكستان 
حاضر به همكاري با امريكا شده باشد، مسلم 
است كه در آينده نزديك رهبران طالبان را 
اما  رسانيد.  قتل خواهند  به  يا  و  دستگير  نيز 
جديدی  بازي  وارد  پاكستان  آن،  غير  در 
خواهد شد و از رهبران طالبان براي بي ثباتی 
تا  كرد  خواهد  استفاده  هم چنان  افغانستان 

امتيازات بيشتری به دست آورد. 
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و  خاورميانه  در  ميالدی  هشتاد  دهه  در  مذهبی 
اين  امر  واقعيت  در  ولی  بزند،  حرفی  پاكستان 
مورد  منطقه  كشور های  واسطه  به  سياسی  ميراث 
استفاده  حاضر  حال  در  می گيرد.  قرار  استفاده 
سازمان های  واسطه  به  فرقه ای  خشونت های  از 
استخباراتی كشور های مذكور امری معمول است. 

از جنگجويان  بسياری  عراق،  اوج جنگ  زمان  در 
عراق  وارد  سعودی  عربستان  خاك  از  فرقه گرا 
از  يكی  كه  گفته اند  بارها  امريكايی ها  می شدند. 
است  فراوانی  پول های  افغان  طالبان  عمده ی  منابع 
سرازير  آنها  سوی  به  عربی  كشور های  از  كه 
می گردد. خوانندگان افغان ما الزم است كه بدانند 
تنها پاكستان نيست كه از گروه های تروريستی مانند 
می كند.  استفاده  خود  سياسی  مقاصد  برای  طالبان 
كشور هايی مانند ايران و عربستان نقش بزرگی در 
مذهبی  افراطی  و  تروريستی  گروه های  از  حمايت 

سنی و شيعه در عراق دارند.
تروريسم  افزايش  و  فرقه ای  جنگ های  بی ثباتی، 
اعراب  استراتژيك  رقابت های  از  بخشی  مذهبی 
و  يكديگر  عليه  منطقه  در  پاكستانی ها  و  ايرانيان  و 
بر  اين كشور ها  اياالت متحده است.  همچنين عليه 
سر تسلط مذهبی و سياسی وارد رقابت های شديدی 
گروه های  تقويت  با  ديگر  سوی  از  و  شده اند 
و  نظامی  موقعيت  كه  هستند  مايل  تروريستی 
نمايند.  منطقه ضعيف  نيز در  را  امريكا  استراتژيك 
با  را  خود  مخالفت  واضح  صورت  به  پاكستانی ها 
ابراز داشته و در  پايگاه دايمی امريكا در كشور ما 
حقيقت گمان می برند كه با تشديد جنگ و تحميل 
ويژه  به  و  غرب  باالی  سنگين  تلفات  و  هزينه ها 
ترك  به  مجبور  را  آنها  می توانند  متحده،  اياالت 

افغانستان خواهند كرد.
ايران  سياسی  و  مذهبی  نفوذ  از  ديرباز  از  اعراب 
اين  كه  می برند  گمان  و  داشته  هراس  منطقه  در 
خود  تاريخی  امپراتوری  احيای  پی  در  كشور 
از  سعودی  عربستان  مانند  عربی  كشور های  است. 
جنگجويان تروريست سنی مذهب به خاطر مبارزه با 
نفوذ مذهبی شيعی ايران در كشورهايی مانند عراق 
مذهبی  نفوذ  خاطر  به  ايرانی ها  می كنند.  حمايت 
در  را  لبنان  و  عراق  كه  توانسته اند  خود،  مالی  و 
حوزه نفوذ سياسی خويش قرار داده و حماس را به 
با هر نوع صلح ميان فلسطينيان و اسراييل  مخالفت 

تشويق كنند.
خرابكاری های  و  سياسی  دخالت های  از  اعراب 
ايران نگرانی زياد دارند. چندی پيش كويت اعالم 
خود  خاك  در  را  ايران  جاسوسی  شبكه  كه  كرد 
منهدم كرده است و به گفته مقامات آن، اين شبكه 
در  استراتژيك  نقاط  به  حمله  و  خرابكاری  قصد 

آنجا را داشت.
به  حاضر  حال  در  مذهبی  افراطيت  و  تروريسم 
واسطه كشور های منطقه در قالب جنگ های فرقه ای 
دهه  سرتاسر  در  كه  گونه  همان  می گردد،  تشديد 
مشابه  استفاده  غرب  از سوی  گروه ها  همين  هشتاد 
می گرديدند؛ »سربازان آزادی« ديروز رونالد ريگان 
باراك  و  بوش  جورج  امروز  تروريست های  و 

اوبامای ليبرال دموكرات.

  ضیا زيرک

   شاكر مهريار

 جنگ با تروريزم
بهترین هدیه سیاسیپس از بن الدن

 برای اوباما

قتل بن الدن

ACKU
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شاهد  هوا  و  آب  آلودگی  تشدید  و  هوا  شدن  گرم  با 
دالیل  این رو  از  هستیم.  گوارشی  بیماری های  افزایش 
زیرزمینی  و  سطحی  آب های  شدن  آلوده  برای  زیادی 

وجود دارد. 
دارد  زندگي  بقاي  در  اساسي  نقش  كه  همان طور  آب 
انتقال  براي  زیادي  توانایي  بودن  آلوده  صورت  در 
این  بیماري ها و امراض را داراست.  از  انواع گوناگوني 
ویروس ها،  بیماري زا،  باكتري هاي  وسیله  به  بیماري ها 
و  منابع  مي شوند.  ایجاد  انسان  در  كرم ها  و  پروتوزواها 
مخازن آب از جمله رودخانه ها، كانال آب ها، دریاچه ها 
و سدها به ویژه در مناطق گرمسیر، محلي مناسب براي 
این نوع مخازن، زمینه  بیماري ها هستند.  انتشار این گونه 
را براي رشد میکروب  ها مانند حلزون ها، ماهیان، گیاهان 
حشرات  سایر  و  پشه ها  مانند  بیماري ها  ناقالن  و  آبزي 

گزنده فراهم می سازد.
از این رو افرادی كه از این آب ها استفاده می كنند دچار 
با  كابل  شهر  امروزه  می شوند.  گوناگونی  بیماری های 
مشکل  این  كه  است  روبرو  جمعیت  افزایش  مشکل 
بزرگی را برای این شهر و شهروندان آن به وجود آورده 
كه  است  نتوانسته  شهرداری  تاكنون  حال  این  با  است. 
را  آشامیدنی صحی  به آب  دسترسی شهروندان  مشکل 

حل بسازد.
به طور حتم برای كسانی كه در این شهر زندگی می كنند 
كامال واضح است كه آبی را كه استفاده می كنند از نظر 
صحی پاک نیست و حتا از نظر بهداشتی بسیار در سطح 
پایینی قرار دارد. با این حال با دانستن این موضوع باز هم 
طبق عادت برای مردم امری عادی شده است و شاید با 

بی تفاوتی از كنارآن می گذرند.
منابع  و  زراعت  دانشکده  در  استاد  پویا،  حسین  غالم 
را  آب  آلودگی  كابل  دانشگاه  در  جنگالت   و  طبیعی 
چنین تعریف می نماید: »زمانی كه یک ماده آالینده وارد 
آب گردد و كیفیت آن را تغییر دهد یعنی در طعم، بو 
و رنگ آن تغییراتی به وجود بیاورد می توانیم بگوییم كه 
آب آلوده شده است.« اما نکته مهم در اینجا این است 

كه آب چگونه آلوده می گردد؟ 
»كال  می گوید:  پویا 
آلوده  طریق  دو  به  آب ها 
از  یکی  می گردند؛ 
كه  آالینده هایی  طریق ها 
مانند  است.  نقطه  یک  در 
باران  بارش  با  كه  معادن 
زمین  داخل  به  اسید ها 
دیگری  و  می كند  نفوذ 
جاری  كه  آالینده هایی 
هستند مانند، فاضالب های 
رعایت  عدم  خانگی.« 
محیطی  زیست  موازین 
جمله  از  انسان ها،  توسط 
تخلیه فاضالب های صنعتی 
استفاده  رودخانه ها،  به 
از  غیرمنطقی  و  بی رویه 
آفت كش ها  و  سموم 
توسعه  كشاورزی،  در 
شهرنشینی و مهاجرت های 
آموزش  عدم  غیراصولی، 
درست و كافی شهروندان، 
موجب شده است تا منابع 

آبی آلوده گردد.
می گوید:  ادامه  در  او 
»قسمت اعظم بدن گیاهان 
می دهد.  تشکیل  آب  را 
 60 تا   40 بین  مثال  برای 
درختان  تر  وزن  درصد 
علفی  گیاهان  تر  وزن  و 
می دهد.  تشکیل  آب  را 
 60 حدود  در  هم چنین 
را  انسان  وزن  از  درصد 
می دهد.  تشکیل  آب  نیز 

به باور او مشکل آب تنها در كشور ما و یا در شهر كابل 
نیست بلکه این مشکلی است كه تمام كشورهای جهان 
سومی و رو به پیشرفت با آن مواجه هستند. او می گوید: 
»با توجه به وضعیت آب در شهر كابل ما می بینیم كه هیچ 
وجود  آبی  منابع  حفظ  چگونگی  برای  مشخصی  برنامه 
شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای  باید  او  گفته  به  ندارد.« 

آب ها 3 روش را مد نظر بگیریم.
انتقال  برا ی  مشخص  كاناالسیزیون  یک  ساختن   _1

فاضالب ها
2_ انتقال آلوده كننده ها و »فاضالب ها«؛ او می گوید منابع 
آلوده كننده وقتی انتقال داده می شود خنثا نمی گردد بلکه 

دوباره به زمین های كشاورزی 
و یا در اطراف شهر انتقال داده 

می شود.
جمع آوری  برای  3_محلی 
باید  او  باور  به  فاضالب ها؛ 
جمع آوری  برای  مکانی 
باشد  داشته  وجود  فاضالب 
و  گردد  تصفیه  آب ها  این  تا 
مایع جدا گردد  از  مواد جامد 

و دوباره بازیافت شود.
این حال آلودگی های آب  با   
بیماری زا بوده و ساالنه موجب 
جهان  در  نفر  هزاران  مرگ 
دهه  در  آمار  مطابق  می شوند. 
انسان و  میلیون ها  دنیا  اخیر در 
هرساله  كودكان  به خصوص 

از  را  و آلودگی آب جان خود  به سازی محیط  از عدم 
دست می دهند.  بیماری های مهمی مانند انواع اسهال ها،  
هپاتیت  وبا،  حصبه،  روده ای،  انگلی  بیماری های  انواع 
به آب كافی  از عدم دسترسی  ناشی  بیماری هایی كه  و 
هستند مانند بیماری های چشمی )تراخم ( و بیماری های 

پوستی سبب ساز این مرگ ومیر ها می شوند. 
اگرچه كمبود آب و ناسالم بودن آن سالمتی تمامی افراد 
بیماری هایی  جامعه رابه مخاطره می اندازد و سبب بروز 
مانند اسهال می شود لیکن مطابق آمار به دست آمده در 
درصد   ۷4 و  اسهال  به  مبتال  بیماران  از  درصد  جهان۸4 
تشکیل  كودكان  را  )كرم ها(  انگل  به  مبتال  بیماران  از 

می دهند.
بیماری های ناشی از آب

معمول ترین شکل بیماري وابسته به آب، به ویژه آن شکلي 
كه سبب آسیب بیشتري در مقیاس جهاني مي شود، شامل 
مدفوع  و  ادرار  به  آلوده  آب  با  كه  است  بیماري هایي 
انساني منتقل مي شوند. آلودگي به این بیماري ها، زماني 
بیماري زا به آب راه مي یابد  اتفاق مي افتد كه ارگانیسم 
ندارد  مصونیت  بیماري  به  كه  فردي  توسط  آب  این  و 
دسته،  این  بیماري هاي  عمده ترین  از  مي شود.  مصرف 
مسري  هپاتیت هاي  پاراتیفویید،  تیفویید،  یا  حصبه  وبا، 
انتقال مدفوع تا  و اسهال میکروبي هستند كه مسیري از 
خوراک دارند و بروز آنها به طور همزمان، میان افرادي 

كه از یک منبع آب استفاده كرده اند، مشخص مي شود.
بیماري هاي مدفوعي- دهاني ناشي از آب، امکان دارد 
شستشو،  آب  توسط  شده  منتقل  بیماري هاي  عنوان  به 
و  آب  در  اسهالي  عفونت هاي  بیشتر  شوند.  طبقه بندي 
بیماري  یک  عنوان  به  آن كه  از  بیش  گرمسیري،  هواي 
منتقل  بیماري هاي  به صورت  از آب ظاهر شوند،  ناشي 
گروه  مي كنند.  عمل  شستشو  آب هاي  طریق  از  شده 
چشمي  عفونت هاي  از  تعدادي  بیماري ها  این  از  دومي 
به طور معمول  اگر  را شامل مي شوند كه حتا  پوستي  و 
كشنده باشند، یک سري اثرات تضعیفي روي مبتالیان به 
این نوع شامل زخم ها و  از  بیماري هایي  جا مي گذارند. 

دمل هاي پوستي باكتریایي و تراخم و جذام هستند.
طب  دانشگاه  استاد  امرخیل،  نجیب اهلل  داكتر  پروفیسور 
كابل در مورد دالیل آلودگی آب و بیماری های ناشی 
»امروزه در شهر كابل  از آلودگی آب چنین می گوید: 

آب نقش اساسی را در رسانیدن مواد غذایی به بافت ها و 
سلول ها و دفع سموم بدن دارد.« 

به گفته او همان گونه كه آب آلوده تاثیر منفی بر صحت 
انسان ها دارد به همان میزان نیز تاثیرات بدی نیز بر روی 
آب  كه  زمانی  می گذارد.  درختان  و  ونباتات  گیاهان 
گیاهان  رشد  كاهش  سبب  می رسد،  گیاهان  به  آلوده 
می شود. به همین طریق اگر زمانی مواد آلوده كننده آب 
وارد آب های جاری گردد باعث از بین رفتن موجودات 
زنده ای می شود كه در داخل آب زندگی می كنند و یا 
از این آب استفاده می نمایند. در واقع آب آلوده تاثیرات 

فراوانی بر روی انسان  ها، نباتات و حیوانات دارد.

داکتر امرخیل در ادامه 
به همکاری هرچه بیشتر 
شهرداری، وزارت زراعت، 
وزارت آب و انرژی، وزارت 
صحت در این خصوص اشاره 
می کند و می گوید: »با وضعیت 
کنونی شهر کابل اگر این 
نهادها با هم همکاری نکنند 
و سعی در حل این معضل 
ننمایند طی 5 یا 6 سال 
آینده شهر کابل با وضعیت 
اسفبارتری روبرو خواهد بود. 
از این رو شهروندان با مشکل 
دسترسی به آب صحی و یا 
حداقل صحی مواجه خواهند 
بود.«

عمیق  چاه های  حفر  توسط  بیشتر  زیرزمینی  آب های 
مناطق  از  بسیاری  در  می گیرد.  صورت  غیرمعیاری  و 
به چاه آب  نزدیک  فاضالبی كه حفر می شود  چاه های 
آب  چاه  و  فاضالب  چاه  فاصله  اگر  هست.  آشامیدنی 
آلوده  آسانی  به  باشد آب  متر   11 در حدود  آشامیدنی 

می گردد.«
به  سبب  خود  نیز  ایستاده  آب های  كه  می دهد  ادامه  او 
ماالریا  و  لشمانیا  قبیل  از  بیماری هایی  آمدن  وجود 
می گردد. به گفته وی پشه مالریا و لشمانیا در آب های 
ایستاده تخم  گذاری نموده و در این آب ها رشد می كند.

منتقل  حشراتي  توسط  كه  دارد  وجود  بیماري هایي 

مي شوند كه تغذیه و تولید مثل آن ها در مجاورت آب 
مي تواند  آنها  گسترش  كه  طوري  به  مي گیرد،  صورت 
شود.  وابسته  مناسب،  آبي  منابع  بودن  دسترس  قابل  به 
یا  مصرف  به  ربطي  هیچ  بیماري  نوع  این  به  آلودگي 
تماس انسان با آب ندارد. پشه هایي كه مالریا و تعدادي 
راكد  آب هاي  مي دهند،  انتقال  را  بیماري ها  از  دیگر 
را  آب انبارها  و  دریاچه ها  حاشیه  حوض ها،  كم عمق، 

ترجیح مي دهند. 
درمانی  مراكز  به  كه  بیمارانی  »بیشترین  می گوید:  او 
از  كه  هستند  كسانی  آن ها  اكثریت  می كنند  مراجعه 

بیماری هایی نظیر آمیب و... رنج می برند.«
گوارشی،  بیماری های  عمده  دالیل  از  یکی  او  باور  به 
طور  به  كه  می باشد  سبزیجاتی  از  استفاده  آمیب  نظیر 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  و  نمی شود  شسته  بهداشتی 
به گفته او سبزیجاتی كه خانواده ها از آن استفاده می كند 
بسیار آلوده است زیرا در كشت آن از كودهای انسانی 
این  كه  كسانی  هم چنین  می شود.  استفاده  حیوانی  و 
سبزی ها را برای فروش آماده می سازند برای شستن آن ها 
از آب های ایستاده استفاده می كنند كه بدون شک این 

آب ها آلوده می باشد.
بیماري زایي  ارگانیسم هاي  به  بیماري ها،  از  تعدادي 
را در  از دوره زندگي خود  مربوط مي شوند كه بخشي 
مي كند،  زندگي  آب  در  كه  واسطي  بدن  در  یا  آب، 
با  نمي تواند  انسان  در  آلودگي  این رو  از  مي گذرانند. 
بلعیدن یا تماس با ارگانیسم دفع شده توسط مبتال ایجاد 
ایجاد  كرم هایي  توسط  بیماري ها،  نوع  این  اغلب  شود. 
مي شوند كه بیمار را ناراحت و تخم هایي تولید مي كنند 
از  آلودگي  مي شوند.  پخش  مدفوع  یا  ادرار  توسط  كه 
از  آلودگي  از  بیشتر  غالبا  پوست  جداره  از  نفوذ  طریق 

طریق مصرف مستقیم آب است. 
داكتر امرخیل در ادامه به همکاری هرچه بیشتر شهرداری، 
وزارت صحت  انرژی،  و  وزارت آب  زراعت،  وزارت 
در این خصوص اشاره می كند و می گوید: »با وضعیت 
نکنند  با هم همکاری  نهادها  این  كنونی شهر كابل اگر 
و سعی در حل این معضل ننمایند طی 5 یا 6 سال آینده 
از  بود.  خواهد  روبرو  اسفبارتری  وضعیت  با  كابل  شهر 
یا  به آب صحی و  با مشکل دسترسی  این رو شهروندان 

حداقل صحی مواجه خواهند بود.«

 نازنین شفایی

بیماریهایگوارشیافزایشمییابد
با گرم شدن هوا و دسترسی نداشتن به آب صحی 
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لحظات پر از اضطراب

در اتاق وضعیت

تصمیم به حمله چند روز پیشتر توسط رییس 
جمهور گرفته شده بود. او تیم ارشد اطالعاتی، 
نظامی و دیپلوماتیک خود را بعدازظهر پنج شنبه 
در »اتاق وضعیت« گردهم آورد تا آنها را در 
جریان گزینه های خود قرار دهد. در همان 
حال، نگرانی هایی درباره امنیت اطالعات 
عملیاتی وجود داشت. در آن لحظه، صدها 

نفر در جریان محل احتمالی اختفای بن الدن 
قرار گرفته بودند. درز این اطالعات به بیرون، 

می توانست کل ماموریت را از بین ببرد.
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گردآمده  وضعیت  اتاق  در  یک شنبه  روز  که  افرادی 
این  اما  می کردند.  درک  را  پرفشار  شرایط  همه  بودند 
رییس  دقیقه  چهل  مدت  به  بود.  دیگری  چیز  یک 
جمهور و دستیاران ارشد او جز تماشای صفحه نمایش 
ویدیویی و گوش سپردن به عملیات و متعاقب آن تبادل 

آتش در آن سوی جهان، کار دیگری نمی توانستند.
به دستور باراک اوباما، تیم های عملیات ویژه به حریم 
مجتمع  می کردند،  تجاوز  خارجی  کشور  یک  فضایی 
و در  قرار می دادند  ناشناخته ی آن هدف  با ساکنان  را 
عین حال، امیدوار بودند که بدون هیچ صدمه ای از آنجا 

خارج شوند.
هدف اسامه بن الدن، دشمن شماره یک امریکا بود. اما 

هیچ کس با اطمینان نمی دانست که او در آنجاست.
با  حوادث  این  وقوع  جریان  بیشتر  در  جمهور  رییس 
چهره ی سنگدیسه ای نشسته بود. با این حال، چندین تن 
از دستیاران او ناآرام بودند. همه منتظر اطالعات تازه ای 
درباره این عملیات بودند، برای مدت طوالنی، سکوت 
سخن  به  لب  کس  هیچ  و  بود  حاکم  اتاق  فضای  بر 
نگشود. در عصر مدرن، روسای جمهور می توانند مانند 
یک بازی ویدیویی، عملکردهای ارتش خود را محک 
بر جریان حوادث  تفاوت که هیچ کنترل  این  با  بزنند، 

که  فرماندهانی  کار  در  نباید  و  نمی توانند  آنها  ندارند. 
با آنها تماس  و  را پیش می برند مداخله کرده  عملیات 
برقرار کنند. تا این که با سقوط یک هلیکوپتر، عالمتی 
که نشان می داد طرح عملیاتی آنها از مسیر خارج شده 

است، تنش ها بیشتر گردید.
دقایقی بعد، حرف های بیشتر درباره این روزنه به میان 
آمد. یک صدای شبح مانند با استفاده از اسم رمز مورد 
توافق برای اسامه بن الدن، مهم ترین دشمن تحت تعقیب 
 IDed Geronimo امریکا گفت: »ما ایدد جرونیمو
که  شد  گفته  دیگری  حرف  سپس  کردیم.«  پیدا  را 

جرونیمو کشته شد. تنها هنگامی که دقایقی بعد، آخرین 
هلیکوپتر از زمین برخواست، رییس جمهور دانست که 

نیروهایش متحمل هیچ تلفاتی نشده اند.
رییس جمهور  توسط  پیشتر  روز  چند  حمله  به  تصمیم 
و  نظامی  اطالعاتی،  ارشد  تیم  او  بود.  شده  گرفته 
»اتاق  در  پنج شنبه  بعدازظهر  را  خود  دیپلوماتیک 
وضعیت« گردهم آورد تا آنها را در جریان گزینه های 
خود قرار دهد. در همان حال، نگرانی هایی درباره امنیت 
صدها  لحظه،  آن  در  داشت.  وجود  عملیاتی  اطالعات 
نفر در جریان محل احتمالی اختفای بن الدن قرار گرفته 
کل  می توانست  بیرون،  به  اطالعات  این  درز  بودند. 

ماموریت را از بین ببرد.
کامل  اطمینان  با  آنها  که  گفتند  اطالعاتی  متخصصان 
دارد.  حضور  مجتمع  آن  در  بن الدن  که  نمی دانستند 
به  مقام ها  داشت.  شرایط  به  بسته  اما  بود  خوبی  مورد 
رییس جمهور گفتند که احتمال وجود بن الدن در این 
قطعیتی  هیچ  است.  درصد   80 و  درصد   50 بین  محل 
وجود نداشت. اوباما دور میز قدم زد و از همه خواست 
تا دیدگاه شان را بیان کنند. او از کارکنان خود خواست 
نظرات شان را درباره بدترین سناریوهای ممکن بگویند 
خرابی  گروگان گیری،  وضعیت  تلفات،  احتمال   –

ساقط  هلیکوپتر  یک  و  پاکستان  با  دیپلوماتیک  روابط 
شده. 

سه گزینه به او ارایه شده بود:
به  حمله  شود،  جمع  بیشتری  اطالعات  تا  کنند  صبر 
با  نظر  مورد  به محل  یا ورود  هوا  از  تعیین شده  اهداف 
به دو  اتاق، آنها  از داخل  به گفته فردی  نیروی زمینی. 
مشاور  برنان،  جان  بودند.  شده  تقسیم   50  –  50 دسته 
ارشد ضد تروریزم رییس جمهور مانند افراد عملیاتی از 
جمله لیون پانتا رییس سی آی ای از حمله زمینی حمایت 

کردند. دیگران خواهان زمان بیشتری شدند.
در پایان حدود نصف دستیاران ارشد اوباما از حمله با 
هلیکوپتر حمایت کردند. نصف دیگر گفتند یا باید صبر 

کنیم یا از هوا حمله کنیم.
اوباما بدون آن که نیت خود را ابراز کند از اتاق بیرون 
به  راجع  همان حال  در  و  بخوابد  می خواست  او  رفت. 
آن فکر کند. در حدود ساعت هشت صبح روز جمعه، 
سفر  آالباما  منطقه  به  هلیکوپتر  با  آن که  از  پیش  دقیقا 
کند؛ منطقه ای که در اثر طوفان آسیب دیده است، اوباما 
دستیاران ارشد خود را در اتاق دیپلوماتیک فراخواند. او 
تصمیم خود را برای آنها بیان کرد: تهاجم با هلیکوپتر. 
در آن لحظه، عملیات از دستش خارج شده بود. او به 
اعتماد  جمهوری اش  ریاست  سرنوشت  اقبال  و  شانس 
تاریخ  دستان  به  را  جمهوری اش  ریاست  او  داشت. 

می سپرد.

با ارایه گزارشی در مورد وضعیت کودکان از سوی 
سازمان  کودک  حقوق  از  حمایت  کمیته  به  دولت 
از  گزارش  این  ارزیابی  با  کمیته  این  متحد،  ملل 
زمان  در  دختران«  باالی  بکارت  آزمایش  »تحمیل 
با  و  کرده  نگرانی  ابراز  شدیدا  قضایی  مراحل  طی 
است  خواسته  افغانستان  دولت  از  توصیه هایی  ارایه 
که »فورا تحمیل آزمایش بکارت دختران« را متوقف 

سازد.
به  میالدی   1994 سال  در  که  افغانستان  دولت 
پیوسته  کودک  حقوق  از  حمایت  کنوانسیون 
در  را  خود  گزارش  نخستین   2009 سال  در  است، 
از حقوق  به کمیته حمایت  مورد وضعیت کودکان 
کمیته  است.  کرده  ارایه  ملل  سازمان  کودک 
در  متحد  ملل  سازمان  کودک  حقوق  از  حمایت 
دولت  میالدی گزارش  سال جاری  فبروری  چهارم 
افغانستان در مورد وضعیت کودکان را مورد ارزیابی 
قرار داده و در سی وشش مورد از وضعیت کودکان 

در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
توصیه های  در  کودک  حقوق  از  حمایت  کمیته 
شدیدا  بازداشت شده  کودکان  وضعیت  از  خود 
ابراز نگرانی کرده می گوید که کودکان در هنگام 
بازداشت به اشکال مختلف از سوی ماموران پولیس 
به منظور اخذ اعترافات مورد استفاده قرار می گیرند. 
کودک  حقوق  از  حمایت  کمیته  توصیه های  در 
سازمان ملل متحد آمده است: »کمیته عمیقا نگران 
آن است که تقریبا نیمی  از کودکان بازداشت شده 
اشکال  به  دستگیری  هنگام  در  گزارش ها  به  بنا 
اعترافات  اخذ  منظور  به  پولیس  سوی  از  مختلف 
می گیرند  قرار  فزیکی  یا  و  لفظی  سواستفاده  مورد 
و نیز در طی مراحل قضایی آزمایش بکارت باالی 
نگرانی  همچنین  کمیته  می شود.  تحمیل  دختران 
زنجیر  و  غل  در  و  زدن  دستبند  از  را  شدیدش 
مراکز  در  کودکان  زوالنه(  و  )ولچک  نگهداشتن  
در  نیز  و  تنبیه،  از  عنوان شکلی  به  تربیت  و  اصالح 
و  شفاخانه  و  محکمه  به  انتقاالت شان  و  نقل  جریان 
شب هنگام، که ادعا می شود به دالیل امنیتی صورت 

می گیرد، ابراز می دارد.«
با این حال کمیته حمایت از حقوق کودک سازمان 
که  است  خواسته  افغانستان  دولت  از  متحد  ملل 
اخذ  منظور  به  کودکان  برای  را  مستقلی  میکانیزم 
مورد  در  قانون  مجری  ماموران  علیه  آنان  شکایات 
سوی  از  بازجویی  و  بازداشت  دوران  در  بدرفتاری 
قانون  پنجه  به  را  آن  عامالن  و  کند  ایجاد  پولیس، 
بسپارد. همچنین این کمیته از دولت خواسته است تا 
نیروهای پولیس، کارمندان زندان و مقامات ادارات 
بشری کودکان آموزش  مورد حقوق  در  را  مربوط 
قربانی  کودکان  جسمی  و  روحی  احیای  از  و  دهد 
اطمینان  جامعه  به  آنان  بازگردانیدن  و  بدرفتاری ها 
این  خواست های  موارد  از  یکی  در  کند.  حاصل 
کمیته آمده است: »کمیته از دولت عضو می خواهد 

که فورا تحمیل آزمایش بکارت دختران را متوقف 
سازد.«

تایید  نیز  عدلیه  وزارت  مقام های  حال  همین  در 
بکارت  می کنند که در جریان طی مراحل قضایی، 
بازداشت شان  جریان  در  می شود  گفته  که  دخترانی 
می شود.  آزمایش  گرفته اند،  قرار  تجاوز  مورد 
حبیب اهلل غالب وزیر عدلیه روز گذشته در کنفرانس 
کمیته   توصیه های  تطبیق  منظور  به  که  یک روزه ای 
حمایت از حقوق کودک سازمان ملل متحد برگزار 
شده بود، گفت: »اگر یک دختر ادعا کند که باالیش 
تجاوز جنسی شده است، و طرف مقابل بگوید که 
این کار را انجام نداده است و دختر دروغ می گوید؛ 
در این جا چگونه می شود ثابت کرد که ادعای دختر 
درست است و یا غلط؟ مجبور است که او )دختر( 
را به طب عدلی معرفی کنند که ببینند بکارتش سالم 
اثبات  برای  تاکید کرد که  نه.« وزیر عدلیه  یا  است 
دختر  بکارت  آزمایش  راه،  یگانه  ادعاهایی  چنین 

توسط طب عدلی است.
همچنین وزیر عدلیه تاکید کرد گزارشی که از سوی 
دولت افغانستان به کمیته حمایت از حقوق کودک 
سازمان ملل متحد ارایه شده است، دارای نواقص و 
این کمیته  از همین رو،  بوده و  کمبودی های زیادی 
برای بهبود وضعیت کودکان در کشور توصیه هایی 

به دولت افغانستان داشته است.
با این حال، کمیته حمایت از حقوق کودک سازمان 
اجرای  به  نسبت  دولت  بی توجهی  از  متحد  ملل 
تعهدات این کنوانسیون نیز انتقاد کرده و گفته است 
کنوانسیون  حقوقی  لحاظ  از  افغانستان  دولت  که 
حمایت از حقوق کودک را الزام آور نمی داند. این 
شرعی  و  عرفی  قوانین  اجرای  که  می گوید  کمیته 
و  گذاشته  کودکان  حقوق  باالی  منفی  تاثیرات 
قوانینی که در تضاد با کنوانسیون حمایت از حقوق 
باقی اند.  به قوت خود  دارند، همچنان  قرار  کودک 
در یکی از مواردی که این کمیته در مورد آن ابراز 
نگرانی کرده، آمده است: »کمیته نگران عدم تطبیق 
ضعف،  به دلیل  کودک  حقوق  عرصه  در  قوانینی 
عدم آگاهی از نورم های حقوقی و فساد گسترده ی 
اداری است و اجرای قوانین عرفی و شرعی توسط 
محاکم، اصول و حقوق مندرج در این کنوانسیون را 

نقض می کند.«
کمیته حمایت از حقوق کودک سازمان ملل متحد 
از دولت افغانستان خواسته است که به منظور بهبود 
وضعیت کودکان یک قانون جامع را تدوین کند تا 
از  حمایت  کنوانسیون  با  که  قوانینی  تمام  جاگزین 

حقوق کودک در مطابقت قرار ندارند، شود.
با این حال، مقام های دولتی می گویند که توصیه ها 
کودک  ازحقوق  حمایت  کمیته  خواست های  و 
نیاز  بیشتری  امکانات  و  زمان  به  متحد  ملل  سازمان 

دارد.

کمیته حمایت از کودکان سازمان  ملل متحد:

نگران سواستفاده از 
کودکان افغان هستیم

 نویسنده: مایکل سکرر
 منبع: یاهو

 برگردان: ا. تمکی

 ظفرشاه رویی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

چه  انسان  که  این  از  قطع نظر  جنگ  در  شرکت 
پیروزی  و  خود  بقای  احساس  دارد،  عقیده ای 
را  انسانی  وعواطف  می کند  زن��ده  را  شخصی 
پایمال می نماید. جنگ انسان ها را قاتل می سازد. 
بیش از 30 سال است که جنگ در افغانستان ادامه 
دارد. هیچ تمایلی به پایان این بازی تباه کن دیده 
و  دامنه  گسترش  با  هرروزه  برعکس  نمی شود. 
افزوده  برآن  نوینی  اوج  جنگ،  تخریبات  میزان 

می شود.
سرحد  تا  را  انسانی  عواطف  جنگ  در  شرکت 
تنها  جنگجو  انسان  می سازد.  افسرده  آن  مرگ 
تدریج  به  و  می اندیشد  خود  پیروزی  و  بقا  به 
بی رحمی ای  هیچ  از  که  می رسد  مرحله ای  به 
نتایج  از  مطلب  این  نمی شود.  ناآرام  وجدانش 
که  می شود  معلوم  آلمانی  دانشمند  دو  تحقیقات 
صحبت های  رونوشت  سند  ه��زار   150 ح��دود 
سربازان اسیر آلمانی از جنگ جهانی دوم را در 

بریتانیا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. 

درون��ی  احساسات  که  مخفی ای  نوشته های 
جنگجویان را آشکار می گردانند.

در  که  شده اند  پیدا  نویس هایی  دست  اخیرا 
آلمانی  زندانی شده ی  سربازان  گفتگوهای  آن ها 
اسناد  این  شده اند.  ثبت  دوم  جهانی  جنگ  در 
نشان می دهند که چگونه منطق منازعه مسلحانه، 

انسان ها را به موجودی آدم کش تبدیل می کند. 
هنگامی که زونکه نایتسل، مورخ آلمانی در سال 
از  بسته هایی  به  بریتانیا  ملی  آرشیف  در   2001
اسناد باقی مانده از جنگ جهانی دوم دست یافت، 
چشمانش به مشکل می توانستند باور کنند که او 
دست نویس  گفتگوهای مخفی سربازان آلمانی 
را می بیند که در جنگ جهانی دوم زندانی شده 
بودند. در این اسناد گفتگوهای خصوصی ای درج 
نمی دانستند یک  نامبرده  بودند که سربازان  شده 
جناح سوم به حرف های شان گوش فرا می دهد و 

کلمه به کلمه ی آن را ثبت می کند.
سربازان  این  امریکایی  و  بریتانیایی  زندانبانان 

بتوانند  گفتگوها  این  طریق  از  بودند  امیدوار 
آن ها  اما  آورند.  دست  به  نظامی  مفید  معلومات 
مطالب اندکی در مورد تحویل خانه های تسلیحاتی 
می دانستند.  آلمانی  سربازان  مخفی  سالح های  و 
اکثر این دست نویس ها حاکی از زندگی روزمره 
سربازان در جنگ، چگونگی جنگیدن، کشتن و 

کشته شدن شان می باشند.
روانشناس،   ولتسر  وهیرالد  مورخ  نایستل  زونکه 
آن  در  که  یافته اند  را  اسنادی  صفحه  150ه��زار 
بریتانیا  در  آلمانی  اسیر  سربازان  روزمره  گفتار 
ثبت شده است. اکنون آن ها تصمیم گرفته اند در 
تدوین کتابی براساس این اسناد همکاری کنند که 
جنگیدن،  از  سربازان  جلسه های  »صورت  را  آن 

کشتن و کشته شدن« یاد می کنند.  
در  این سربازان  بدانند  مولف می خواهند  دو  این 
آن ها  چه سان  و  می کرده اند  فکر  چگونه  جنگ 
ادامه  را  خطرناک  اعمال  چنان  می توانسته اند 

بدهند.
این  در  نکردن  قضاوت  از  »ما  می گوید:  نایتسل 
نشان  نخواستیم  ما  بودیم.  آگاه  به خوبی  زمینه 
ترسناکی  کارهای  چه  سربازان  این  که  بدهیم 

انجام داده اند.«  
به جای آن، دو مولف نامبرده خواسته اند افکار این 
بفهمند که چگونه آن ها  و هم  بدانند  را  سربازان 
خوف انگیزی  اعمال  چنین  مرتکب  توانسته اند 

شوند.
ادامه دارد



مواد  مصرف  مدت  و  نوع  روش،   .8.2
مخدر

که  مي دهد  نشان  افغانستان  در  تحقیقات  نتایج 

تریاک،  از  معتادان  اکثریت 
چرس و هیرویین استفاده مي کنند  
هر کدام از این مواد، با توجه به 
و  خطرات  مخدر،  مواد  نوعیت 
آسیب هاي خاص خود را متوجه 

روح و جسم اطفال مي سازد.
مصرف  روش ه��اي  ال��ف: 

مواد مخدر 
شماره  نمودار  در  که  همانطور   
اکثریت  مي کنید  مشاهده   )4(
مواد  از  استفاده  ب��راي  اطفال 
و  مي نمایند  انتخاب  را  دودکردن  روش  مخدر 
اطفال  از  دیگر  تعدادي  و  خوردن  آن  دنبال  به 
استفاده  استنشاق  و  تزریق  روش  از 
از  اطفال  از  درص��د   75 مي کنند. 
مي نمایند  استفاده  دودکردن  روش 
مخصوصا  اطفال،  این  از  عده اي  و 
مکتب  ب��ه  ک��ه  م��ع��ت��ادي  اط��ف��ال 
و  رخصتي  وقت  از  بعد  مي روند، 
استفاده  به  دست جمعي،  به صورت 
امر،  این  مواد مخدر مي پردازند که 
خطر افزایش استفاده از مواد مخدر 
و بزرگ سازي دایره اطفال معتاد را 

سبب مي شود. همچنین، روش دیگري که براي 
انتقال  امکان  و  است  خطرآفرین  اطفال  صحت 
مریضي هاي مسري از طریق خون را از یکي به 
دیگري میسر مي سازد، استفاده از روش تزریقي 
این تحقیق،  و پیچکاري هاي مشترک است. در 
اطفال  از  درصد   3.5 مي شود  مشاهده  چنانچه 

معتاد از این روش استفاده مي کنند. 
ب: نوع مواد مخدر مصرفي

بیشترین و رایج ترین مواد مخدر مورد استفاده در 
بین اطفال معتاد، در درجه اول تریاک و به دنبال 
آن چرس مي باشد. هر دوي این مواد مخدر در 
قیمت  که  آنجایي  از  و  مي شود  تولید  کشور 
قرار  اطفال  به آساني در دسترس  ندارد،  چنداني 
مي گیرد؛ اما دو نوع مواد مخدر دیگر )کریستال 
حد  در  فراواني  و  قیمت  لحاظ  از  هرویین(  و 
دلیل  به  نیز  اطفال  و  نمي باشند  تریاک  و  چرس 

بهاي باالي آن کمتر از آن، استفاده مي کنند.
پی نوشت ها:

1-  گزارش وضعیت زنان معتاد در افغانستان، 
ص 8

ادامه دارد
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شرکت در جنگ از 
انسان ها قاتل می سازد 

بررسي وضعيت اطفال 
معتاد در افغانستان 

1388
تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

ت نهم
قسم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

راه حل تعارض
تطبیق  اول، ساحه ی  پیش بینی کرده است:  افغانستان دو چیز  قانون جزای 
قانون از حیث مکان و دوم، ساحه ی تطبیق از حیث زمان. در مورد ساحه ی 
تطبیق از حیث مکان قانون جزای افغانستان در ماده ی چهاردهم می گوید 
که احکام این قانون بر اشخاصي که در ساحه ی دولت افغانستان مرتکب 
جرم شوند تطبیق مي گردد. ساحه ی دولت افغانستان شامل هرمکاني است 
که تحت سلطه ی آن واقع باشد. طیاره ها و کشتي هاي افغاني اعم از این که 
در داخل افغانستان باشد یا در خارج آن از جمله ساحه ی افغانستان محسوب 
مي شود مگر این که طبق قواعد حقوق بین الدول عمومي تابع دولت اجنبي 

باشد.15
جزای  قانون  بیست ویکم  ماده ی  زمان  حیث  از  قانون  تطبیق  لحاظ  از  اما 
افغانستان پیش بینی کرده است که مرتکب جرم به موجب قانوني مجازات 
صدور  از  قبل  این که  مگر  باشد،  نافذ  فعل  ارتکاب  وقت  در  که  مي شود 
از  بعد  اگر  نافذ گردد.  باشد  متهم  نفع  به  که  قانون جدیدي  قطعي  حکم 
صدور حکم قطعي قانوني نافذ گردد که به موجب آن فعلي را که متهم به 
ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده قابل مجازات نداند، تنفیذ حکم متوقف 
و آثار جزایي مرتب برآن ازبین مي رود. این قانون در ماده ی بیست ودوم 
پیش بینی کرده است که هرگاه شخص از ارتکاب عملي به موجب قانون 
موقت که نفاذ آن به تاریخ معین خاتمه مي یابد محکوم به جزا گردد ختم 

تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه و تطبیق جزا نمي گردد.
قانونی  هرگاه  که  است  گرفته  براین  را  فرض  دولت  حقوقی  اصول  طبق 
تصویب می شود و الزم االجرا می گردد، حتما مردم کشور توسط رسانه ها 
پیش بینی  البته اصول حقوقی  قانون مطلع می شوند.  از مضمون و محتوای 
به اطالع مردم داخل کشور می رسد  کرده است که قانون تا چه تاریخی 
از  دارند  بودوباش  کشور  از  خارج  در  که  مردمانی  تاریخی  چه  تا  و 

الزم االجراشدن قانون مطلع می شوند. 
یعنی فرض بر این است که اتباع کشور در مدت زمان معین چه در داخل 
کشور باشند یا در خارج از کشور از الزم االجراشدن قانون مطلع می شوند. 
پس بین قبح عقاب بالبیان و عدم رافع مسوولیت در صورت جهل تعارض 

نیست و هریک جایگاه شان با هم فرق دارند.
نقض قاعده ی »قانونی بودن جرم و جزا« در جنگ

از جمله موارد و مصادیق اعمال غیر قانونی بودن جرم و جزا، اعدام و کشتار 
غیرقانونی  جزای  و  جرم  که  مواردی  از  یکی  می باشد.  خودسر  حبس  و 
تحقق می یابد، حبس و توقیف و کشتار و قتل در خارج از مجرای دادرسی 
نظام  چوکات  از  خارج  در  فردی  آنگاه  یعنی  است.  قانونی  و  عادالنه 
عادالنه ی دستگاه عدلی و قضایی مورد بازخواست یا سلب آزادی یا نقض 
عضو یا نقض حیات یا مورد تجاوز علیه تمامیت جسمانی و مالکیت قرار 

بگیرد، اعمال غیر قانونی جرم و جزا تحقق یافته است. 
جزا،  قانون  مانند  افغانستان  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون  مشخص  به طور 
قانون اجراآت  امنیت داخلی و خارجی و  قانون جرایم علیه  قانون مدنی، 
نیروهای  احوال  و  اوضاع  بر  حاکم  قوانین  محاکم،  قانون  موقت،  جزایی 
نظامی و سایر قوانین عادی و همچنین آیین دادرسی مدنی و جزایی بر کلیه 
افعال و اعمال و احوال شهروندان کشور حاکم است. شاید هیچ مواردی 

نباشد که برایش قانون یا مقرره ی چوکات تعیین نکرده باشد.
باالی  عادی  قوانین  و  اساسی  قانون  از  خارج  جزای  و  جرم  هرگاه  اما 
شهروندی  حقوق  نقض  بارز  مصداق  شود،  بار  کشور  شهروندان  و  اتباع 
بازداشت هایی  اعدام ها،  دادرسی ها،  جزاها،  جرایم،  مثال  می گیرد.  قرار 
رخ  این کشور  شهروندان  باالی  افغانستان  دورا ن های جنگ  در طول  که 
داده است، هریک شان خارج از چوکات قانونی بوده است. اگر آن عده 
را  کیفری  اصول  خیال شان  به  که  تحقیق  نیروهای  و  سارنواالن  و  قضات 
مراعات کرده اند، بازهم مصداق عینی غیرقانونی بودن جرم و جزاست. آن 
جرایم و جزاهایی خودسرانه احزاب و نیروهای پارتیزانی عین نقض حقوق 

شهروندی اتباع کشور می باشد.
ادامه دارد



_____________ علی پیام _____________

 ���������������������� قسمت بیست و چهارم ����������������������

کميسيون همواره بر گرفتاری، بازخواست، محاکمه 
و مجازات جنایت کاران و ختم فرهنگ معافيت تاکيد می ورزد.
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نخستين  بن الدن كشته شد. در  اسامه  باالخره 
شمار  شايد  خبر،  اين  شدن  رسانه اي  روز 
در  شدند.  خوشحال  جهانيان  از  زيادي 
افغانستان نيز عده ي زيادي اولين لحظات يك 
كردند،  آغاز  خبر  اين  شنيدن  با  را  صبح شان 
شناخته  نامي  كه  اسامه اي  شد«.  كشته  »اسامه 
مشخص  كارنامه  و  بود  جهانيان  براي  شده 
با  رقم خورده  كارنامه اي  داشت.  را  خودش 
وجود  شكي  هيچ  حاال،  انسان كشي.  و  قتل 
ندارد كه آنهايی كه طرفدار زندگي در فضاي 
اولين لحظات  مسالمت و آرامش هستند، در 
از شنيدن خبر مرگ اسامه بن الدن خوشحال 
لحظه كوتاه هم  براي يك  شده اند و حداقل 
داده اند.  بيرون  سينه  از  راحت  نفس  شده  كه 
اما ارزش، اهميت و پيامد اين خبر براي جامعه 
در  افغان ها  ما  و  امريكا  براي  وي ژه  به  جهاني 

چه چيز است؟ 
و  امريكا  يا  شد،  كشته  به موقع  اسامه  آيا 
زمان  القاعده  عليه  جنگ  در  متحدين اش 
زيادی را از دست داده اند؟  مرگ اسامه چه 
در  القاعده  آينده  سرنوشت  در  را  تغييراتي 
در  طالب بازي  و  القاعده  داشت؟  خواهد  پي 

افغانستان به كجا خواهد كشيد؟
به پرسش هاي  براي دريافت پاسخ  بهتر است 
فوق به بررسي القاعده و جايگاه اسامه در اين 
القاعده  سازمان  بپردازيم.  تروريستي  سازمان 
افغانستان،  بر  سابق  شوروي  تجاوز  زمان  در 
در  كشور  اين  در  شوروي  با  جنگ  براي 
تاسيس  بن الدن  اسامه  توسط   1988 سال  
شد. سازماني كه در آغاز هدف اش آموزش 
و  بود  افغانستان  در  مجاهدين  به  دادن  نظامي 
مسلح كردن آن ها. اما بعد از شكست شوروي 
شده  سازماني  كم كم  القاعده   افغانستان،  در 
بنيادگرا؛  و  تروريستي  شبكه هاي  از  متشكل 
اسالمي  كشورهاي  در  اكثرا  كه  شبكه هايی 
فعاليت مي كردند و در پي رسيدن به اهداف 
دليل در  به همين  بودند.  بنيادگرايانه  به شدت 
سازمان هاي  ليست  در  القاعده    1995 سال 
عنوان  به  اسامه  شد.  ثبت  جهان  تروريستي 
سال  در  القاعده   تروريستي  سازمان  رهبر 
جنگ  اعالم  امريكايي ها  عليه  رسما   1998
خواند  اسالم  جهان  دشمن  را  امريكا  و  كرد 
بين  نبايد  »ما  كه:  داد  دستور  پيروانش  به  و 
تفاوتی  امريكا  غيرنظاميان  و  نظامی  نيروهای 
ما  دشمن  امريكايي ها  همه  شويم،  قايل 
هستند و بايد كشته شوند.« اما با پيوستن ايمن 
مصر  اسالمي  جهاد  سازمان  رهبر  ظواهري، 
در سال 2000، القاعده آن قدر جدي شد كه 
باالخره رويداد يازده سپتامبر 2001 را رقم زد. 
سازمان  يك  عنوان  به  القاعده   پرونده  اما 
شد.  متحول  سپتامبر  يازده  از  بعد  تروريستي 
كه  بود  سازماني  القاعده   زمان  اين  از  پيش 
يا  شخص  يك  توسط  آن  برنامه هاي  اكثر 
و  مي شد  سازماندهي  بن الدن  اسامه  همان 
اين  در  اما  بود.  فردمحور  سازمانی  القاعده  
سلسله  يك  شاهد  اما  اخير،  سال  هفت  شش 
تغييرات در ساختار، تشكيالت و نحوه فعاليت 
القاعده بوديم. تغيير و تحولی كه براي القاعده  

و طالبان همسان و همزمان بوده است. 
يكي  ضعيف،  عبدالسالم  مال  كه  همان گونه 
حاضر  حال  در  كه  طالبان  پيشين  مقامات  از 
طالبان  با  ظاهرا  و  مي كند  زندگي  كابل  در 
»جنگ  است:  گفته  ندارد،  ميانه  القاعده  و 
تروريزم  و  القاعده   با  امريكا  اخير  سال  ده 
سبب شكل گيري همفكري و همبستگي ميان 

سازمان هاي تندرور و تروريستي شده است.«
از ظاهر امر و از گفته هاي مال ضعيف برمي آيد 
ديگر،   2011 سال  در  طالبان  و  القاعده   كه 
القاعده  و طالبان در 2003 نيستند. پس نبايد 
با كشته شدن اسامه فرض را بر اين بگذاريم 
از  بعد  و  شكست  القاعده   فقرات  ستون  كه 

القاعده و طالبان كه در  اين 
مي شوند،  معني  هم  موازات 
بودن شان  تهديد  ميزان  از 
براي زندگي آرام و بدور از 
قتل و انتحار كاسته مي شود. 
با  جنگ  رهبران  هرچند، 
خوشبينانه  پيام هاي  القاعده  
اسامه  شدن  كشته  مورد  در 
و  دادند  القاعده   آينده  و 
جهان  گفت:  اوباما  باراك 

بدون بن الدن امن تر است. 
با  جنگ  سران  و  اوباما  اما 
باشند  متوجه  بايد  تروريزم 
مرگ  اسامه  مرگ  كه 
نيست.  طالبان  و  القاعده  
چون ديگر القاعده  و طالبان 
سازمان هاي فردمحور نيستند 
سال  پنج شش  جريان  در  و 
تحوالت  و  تغيير  اخير 
موارد  داشته اند.  چشمگير 
عنوان  به  مي توان  را  زير 
در  تحول  بخش  عمده ترين 

القاعده و طالب برشمرد. 
يك: القاعده و طالبان كه در واقع در موازات 
بيشتر  ابزارهاي  به  حاال  مي شوند،  معني  هم 
دسترسي دارند. دسترسي شان به تليفون همراه 
دسترسي  جنگ،  جبهات  تمام  در  انترنت  و 
رسانه هاي جمعي و دست يافتن به امكانات و 

منابع مالي بيشتر.
دو: القاعد و گروه طالبان از مدتي به اين سو به 
درون نظام هاي دو كشور پاكستان و افغانستان 
باز كرده اند.  راه  احتماال چند كشور ديگر  و 
كرده اند  تاييد  افغانستان  مقامات  بارها،  چون 
پيش برد  و  حمله  انجام  براي  طالبان  كه 
ناشناخته  دست هاي  هماهنگي  با  اهداف شان 
به  حمله  مثل  كرده اند.  عمل  نظام  درون  در 
زندان  از  دسته جمعي  فرار  و  دفاع  وزارت 
دولت  بارها  كه  مرز  آن سوي  در  قندهار. 
افغانستان و مقامات امريكا گفته اند كه سازمان 
استخبارات پاكستان از طالبان حمايت مي كند 

و با القاعده  همكاري دارد. 
سه:  دست يافتن به حمايت هاي قابل مالحظه 
من  نظر  از  –كه  طالبان  براي  الاقل  مردمي، 
انديشه  در  است، چون  القاعده  از  بخشی  هم 
همين  در  ندارد–،  تفاوتي  القاعده  با  عمل  و 
دو كشور افغانستان و پاكستان. هرچند انگيزه 
و عامل حمايت هاي اجتماعي در هر دوكشور 

از طالبان متفاوت از هم اند. 
اهداف  تروريزم.  شدن  ايديولوژيك  چهار: 
به خورد  طالبان  و  القاعده  كه  شعارهايی  و 
مردم مي دهند هم براي خودشان بدل به يك 
هواداران  براي  هم  و  است  شده  ايديولوژي 
مي تواند  كه  ايديولوژي  اجتماعي شان. 
حمله  انجام  به  وادار  را  زيادي  انسان هاي 
پايتخت  در  كه  ايديولوژي  كند.  انتحاري 
و  مساجد  از  تعدادي  درون  در  افغانستان 
را  مساجد  اين  امامت  مسووليت  كه  مالهايی 
دارند نيز راه باز كرده است. نكته اي كه اخيرا 
و  داد  خبر  آن  از  افغانستان  ملي  امنيت  اداره 
در پاكستان مدارس زيادي در پي گسترش و 

اشاعه آموزه هاي اين ايديولوژي هستند. 
حاال با توجه به اين مسايل مي توان گفت كه 
مرگ اسامه خيلي ديروقت انجام شده است و 
نفس مرگ  اسامه از پس هيچ تغيير در قايده 
براي  را  زيادي  زمان  امريكا  برنمي آيد.  بازي 
كشتن اسامه از دست داده است. اسامه زماني 
توسط نيروهاي امريكايي كشته شد، كه تمام 
برنامه هاي  است.  داده  انجام  را  كارهايش 
اسامه، جان هزاران امريكايی را گرفت. ماشين 
جنگ امريكا و متحدين اش را در افغانستان و 

نهايت حكومت  در  و  به چالش كشيد  عراق 
و  است  كرده  باج دهي  به  وادار  را  افغانستان 
ميز  پشت  شدن  حاضر  براي  روز  هر  طالبان 
مذاكره از كرزي امتياز مي گيرند. مذاكره اي 

كه امريكا نيز از آن حمايت مي كند. 
هرچند بيانيه هاي باراك اوباما رييس جمهور 
وزير  نخست  كامرون  ديويد  متحده،  اياالت 
پيشين  جمهور  رييس  بوش  جورج  و  بريتانيا 
و  امريكا  جنگ  آغازگر  خود  كه  امريكا 
تروريزم بود، در ارتباط با مرگ اسامه حاوي 
خوشبيني هاي زيادي هستند. حاال، ما افغان ها 
و  امريكايي ها  با  خوشبيني  اين  كجاي  در 
كه  همين  در  جز  هستيم؟!  سهيم  بريتانيايي ها 
اياالت  اما،  نيست.  ديگر  و  شده  كشته  اسامه 
تروريزم  با  جنگ  در  متحدين اش  و  متحده 
متوجه اين نكته هستند، حاال كه اسامه اي در 
به مراتب  بقاياي فكري و ميراث  كار نيست، 
وحشتناك تر و مخوف تر از او بجا مانده است. 
سوال گيج كننده اين است كه اين بار  امريكا 
مهار سازمان  از پس  مي توانند  متحدين اش  و 

تروريستي القاعده و طالبان برآيند يا نه؟
وقتي بعد از سپتامبر 2001 امريكا به افغانستان 
افغانستان شكست  در  را  طالبان  و  حمله كرد 
داد، شكست و اضمحالل را در مورد طالبان 
به عنوان  نه  اشتباه گرفت. حاال آن كه طالبان 
يك گروه سياسي منحل شد و نه هم به عنوان 
فقط  طالبان  چون  ايديولوژيكي.  گروه  يك 
بار  اين  كه  است  اين  مهم  خوردند.  شكست 
با مرگ اسامه همان تجربه تكرار خواهد شد 

يا نه؟ 
نيست،  روشن  آن  پاسخ  هنوز  كه  پرسشي  و 
چون  چهره هايی  اسامه،  از  بعد  كه  است  اين 
سازمان  دو  شماره  مرد  ايمن الظواهری 
گروه  رهبر  عمر  مال  و  القاعد  تروريستي 
در  جايگاهي  و  نقش  چه  طالبان،   تروريستي 
داشت؟  خواهند  تروريزم  با  مبارزه  سناريوي 
سران  براي  بعدي  هدف هاي  چهره ها  اين 
همچنان  يكي  يا،  مي شوند  تروريزم  با  جنگ 
خواهد  فراري  پاكستان  ناكجاآبادهاي  در 
ماند، و ديگري در كابل به پشت ميز مذاكره 

خواهد نشست. 
اول،  دارد.  معني  دو  اسامه  مرگ  من  براي 
مرگ  يك  دوم،  تاريخي.  مهم  رويداد  يك 
و  است  زنده  همچنان  القاعده  سمبوليك. 
آماده انتحار و انسان كشي. پس با اين حساب 
با تروريزم اسامه بي اسامه؛ براي ما  در مبارزه 

افغان ها مهم سرنوشت مالعمر است.


در دو ماه آينده، اداره اوباما گزينه های حساس خود را درباره مرحله بعدی استراتژی اش 
در افغانستان اعالم خواهد كرد: اين كه چگونه شروع به كاهش شمار نيروهای امريكايی 
بر دوش  قبال كشور شان  را در  بزرگتری  بتوانند مسووليت  افغان ها  تا  افغانستان كند  در 
گيرند. ما می دانيم كه انتقال مسووليت وقت خواهد گرفت و بسياری بر اين باورند كه 
تا پايان سال 2014 كه رييس جمهور كرزی آن را برای به عهده گرفتن كنترول كامل 

كشورش تعيين كرده است، اين پروسه كامل نخواهد شد.
تصميم گيری در مورد گام های پيش رو، در نهايت تصميمی است كه تنها رييس جمهور 
اوباما می تواند بگيرد. اما دادن توصيه های درست، مسووليت مشترك مان و به خصوص 

مسووليت كميته روابط خارجی سناست.
چهل سال قبل، من در برابر اين كميته درباره جنگی كه بايد پايان می يافت گواهی دادم. 
امروز من رياست اين كميته را به عهده دارم و در اين هفته يك مجموعه جلسات جامع 
را درباره بررسی جنگی كه هم اينك رييس جمهور تصميم گرفته است آن را پايان دهد، 
برگزار خواهيم كرد. هدف اين است تا هر سوالی مورد مطالعه قرار گيرد و در نهايت 

سياستی تعيين گردد كه اين جنگ به گونه ای خاتمه يابد كه امريكا را قوی تر بسازد.
انتقال مسووليت به افغان ها با اميد و چالش همراه است. اميدواری ما آوردن ثبات و امنيت 
امريكاست.  به  سالمت  به  يونيفورم پوش مان  زنان  و  مردان  بازگردانيدن  و  افغانستان  به 
از سوی شورشيان و  افزايش خشونت ها  با  انتقال ممكن است  اين  اين است كه  چالش 
فقدان عزم راسخ از جانب شركای ما در افغانستان، پاكستان و ساير جا ها از مسير منحرف 

گردد.
القاعده و  نابودی  و  اهداف مان -  متالشی ساختن  تعيين  به  تنها  نيست كه  اينك كافی 
اجتناب از بی ثبات ساختن پاكستان - بسنده كنيم. ما بايد نشان دهيم كه برنامه داريم چه 
نوع افغانستانی را بر جای بگذاريم، به طوری كه ممكن است در واقع به اين اهداف دست 
امنيت مرزهای  بتواند  افغانستان دموكراتيك داريم كه  به ساخت يك  نياز  ما  يابيم. آيا 
خود را بگيرد و به شهروندانش خدمات ارايه دهد؟ يا اين كه صرف تشكيل دولت در 
افغانستان كافی است – غيردموكراتيك، فاسد يا هر چيز ديگر – دولتی كه پناه دادن به 
گروه های تندروی كه می توانند به اياالت متحده و متحدانش صدمه بزنند را انكار كند؟

اين جلسات هر فرضيه ای را كه اين جنگ، پايان سريع و تعيين كننده خواهد داشت، به 
چالش خواهد گرفت. واقعيت اين است كه با وجود تخصص و فداكاری نيروهای مان، 
امكان پيروزی صرف نظامی در جنگ افغانستان وجود ندارد. آنچه ما با آن روبرو هستيم، 
راه حل سياسی است كه امكان دارد منجر به جنگ داخلی گردد، مگر اين كه ما بعضی از 

واقعيت های اساسی را پذيرفته و مطابق آن تاكتيك های  خودمان را عيار سازيم.
اول، با وجود تالش های ما، واگذاری مسووليت به نيروهای افغان با موانعی روبرو است. 
از  كمی  عده ی  و  دارند  غلبه  اردو  بر  شمال  اتحاد  كاركشته ی  اعضای  و  تاجيك  قوم 
پشتون ها كه بزرگترين گروه قومی اين كشور و اكثريت طالبان را تشكيل می دهند در آن 
حضور دارند. اين اردو ممكن است مستقل از نيروهای ايتالف قادر نباشد به صورت موثر 
در مناطق پشتون عمل كند، جايی كه تعداد كمی از افسران آن می توانند به زبان محلی 

صحبت كنند و يا آداب و رسوم قبايلی محل را بفهمند. 
با وجود برخی اصالحات خيلی خوب، فساد و بی كفايتی هنوز يك طاعون برای پوليس 
به  را  افغانستان  امنيتی  نيروهای  نفرات  شمار  كه  دارد  نظر   در  ايتالف  است.  افغانستان 
سه صد و هفتاد و پنج هزار نفر افزايش دهد، بدون توجه به اين كه چه كسی ساالنه مبلغ 6 
تا 8 ميليارد دالر را می پردازد تا نيرويی با اين اندازه را حفظ كند. ما بايد به صورت برابر 
نگران باشيم كه اگر حقوق اين تعداد از نيروهای مسلح و پوليس پرداخت نگردد، چه 

اتفاقی خواهد افتاد. 
دوم، مصالحه يك گلوله نقره ای نخواهد بود – شايد معامله ی بزرگ با مالعمر و قطعا با 
القاعده در كار نباشد. گروه هايی مانند شبكه حقانی كه رابطه نزديك با القاعده دارند، 
عالقه ی خيلی كمی به معامله سياسی نشان داده اند. با اين حال، بعضی طالبان ظاهرا تمايل 
راه  از يك  متحده  اياالت  كه  كنيم  ارسال  قوی  پيام  بايد  ما  بنابراين،  دارند،  مذاكره  به 
حل سياسی از طريق گفتگوهای صلح ميان افغان ها حمايت می كند. اين مشكل خواهد 
بود، همان طوری كه در عراق نيز چنين بود. اما افغان ها خود بايد برای آوردن ثبات در 

كشور شان انتخاب های سختی را انجام دهند.
در نهايت، وجود پناهگاه ها در پاكستان همچنان پيشرفت ما را در افغانستان تهديد می كند. 
شك قوی پاكستانی ها نسبت به نيات هند در افغانستان و احساسات قوی ضدامريكايی، 
نيروهای  كه  را  گروه هايی  ديگر  و  طالبان  عليه  پاكستان  رهبران  سوی  از  كافی  اقدام 
اين  بين بردن  از  برای  ايتالف را هدف قرار می دهند، مشكل ساخته است.  امريكايی و 
پناهگاه ها و داشتن چانس موفقيت در سراسر مرز مشترك، بايد به همكاری با متحدان مان 

در پاكستان ادامه دهيم.
در افغانستان، اداره امريكا در حال گفتگو با رييس جمهور كرزی در مورد يك قرارداد  
نظامی است كه خطوط روابط ما را پس از واگذاری مسووليت ها تعيين خواهد كرد. اين 
گفتگوها بايد اهداف واقعی را برای اياالت متحده منعكس سازد. اين به معنی سربازان 
ايجاد  آنجا  در  افراطيون  پناهگاه های  كند  تا كمك  می باشد  پای كوچكتر  رد  و  كمتر 
نگردد.  برآوردن آرزوهای ما و كاهش بدترين نگرانی های ما مستلزم تعامل سياسی با 
اين  قبول می باشد. و  قابل  نهايی  افغانستان و همسايه های آن كشور روی يك وضعيت 
نيازمند يك استراتژی غيرنظامی پايدار است كه دولتی را در افغانستان برجای بگذارد كه 

بتواند بدون منابع نامحدود دونرها، فعاليت كند.
انتقال درست مسووليت ها يك چالش بزرگ برای دولت امريكاست، اما بحث در مورد 

انتقال درست مسووليت ها در كنگره چالشی برای همه ماست.
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سوريه خواستار تسلیم معترضان شد 

به  معامله  اين  بدل  در  امريكا  که  است  معنا  بدان  اين 
خواست هاي  از  عظيمي  بخش  داده  امتياز  پاکستان 
پاکستان را در اجندا قرار خواهد داد. در چنين شرايطي 
مرگ  و  است  درک  قابل  افغان ها  نگراني  که  است 
نيست.  افغانستان  براي  تعيين کننده  خبر  يك  بن الدن 
در  تروريزم  بازتوليد  مراکز  نابودي  افغانستان،  براي 
هرگاه  و  دارد  استراتژيك  اهميت  پاکستان  خاک 
امريكا در مبارزه با تروريزم جدي باشد، فشارهاي الزم 
را بايد بر پاکستان وارد کند تا از يك طرف پاکستان 
ديگر،  طرف  از  و  بردارد  دست  طالبان  حمايت  از 
جغرافياي جنگ تغيير کند. اما اکنون ديگر پاکستاني ها 
در موقعيتی نيستند که در ميز مذاکرات از افغان ها سند 
را  پاکستان  در  طالبان  پناهگاه هاي  وجود  تا  بخواهند 
اثبات کند. همزمان تحليل غالب اين است که فشارها بر 
پاکستان افزايش خواهد يافت و حضور ده ساله بن الدن 
در پاکستان، بزرگ ترين رسوايي استراتژيك براي اين 

کشور است.
وظيفه ي حكومت افغانستان؛ فشار بر طالبان و پاکستان

قتل بن الدن در پاکستان، نقطه ي عطفي است در جنگ 
مبني  با آن، گمانه زني هايی  همزمان  تروريزم.  برابر  در 
است.  مطرح  نيز  منطقه  در  امريكا  حضور  پايان  بر 
و  داخلي  سياست هاي  درعرصه  افغانستان  دولت  ولي، 
خارجي اش بر سه مساله بايد تمرکز کند. اول، اين که 
قتل بن الدن پايان جنگ با تروريزم نيست. بلكه مراکز 
اصلي تروريستان طالب و القاعده در پاکستان بايد نابود 
شوند و نابودي اين پناهگاه ها بخشي از فرايند جنگ با 
تروريزم است. در گفتمان هاي بين المللي اين برداشت نيز 
طرفدار دارد و اين گونه جغرافياي جنگ نيز تغيير خواهد 
کرد. دوم، زمان آن فرارسيده است که روابط واشنگتن 
با اسالم آباد براي افغانستان روشن شود. به سخن ديگر، 
مورد  تروريزم،  با  جنگ  معادله ي  در  پاکستان  هويت 
بازبيني قرار گرفته اذعان شود که پاکستان حامي اصلي 

افغانستان  در  تروريستي  حمالت  و  بين المللي  تروريزم 
در  پاکستان  که  است  مناسبی  فرصت  اکنون  است. 
بدترين وضعيت سياسي قرار گرفته است. سوم، دولت 
و  و خارجي،  داخلي  بازبيني سياست  نيازمند  افغانستان 
در  سياست اش  به خصوص  است،  خود  اجنداي  ساير 
برابر طالبان بايد تغيير کند. شسكت استراتژيك طالبان، 
نيست و مصالحه اي که اکنون  با طرح مصالحه ممكن 
شد.  خواهد  جنگ  شدن  طوالني  سبب  است،  مطرح 
فرصت  طالبان،  با  مصالحه  به  چسپيدن  براين،  عالوه 
کنوني را نيز ضايع مي کند. بنابراين، »گفتمان انتقادي« 
که از آن در سياست افغانستان سخن گفته مي شود، بايد 

معطوف به نفس خود نيز باشد. 
به خصوص در عرصه سياست خارجي، وزارت خارجه 
بيان ديدگاه هاي  و  از شرايط کنوني  بهره برداري  براي 
افانستان آماده باشد. چنين تالش هايی کمك مي کند تا 
آينده جنگ پس از قتل بن الدن را روشن و اميدوارکننده 

سفير  داوودزي  آقاي  که  است  حالي  در  اين  سازد. 
با  آشتی  »روند  که  است  گفته  پاکستان  در  افغانستان 
شورشيان« را سرعت مي بخشد، داوودزي هنوز حاضر 
نيست طالبان را تروريست بگويد. اين نگراني به وجود 
مي آيد که ممكن باز هم افغانستان فرصت ها را از دست 
بدهد. اما براي موفقيت و شكست طالبان، بايد چشم انداز 
روشن سياسي-نظامي از آينده جنگ ترسيم شود. مهم 
اين است که به لحاظ ذهني و فكري بايد مسير جنگ 
تا  ابهام زدايي شود  آن  از  بوده  روشن  طالبان،  با  آينده 
مردم بدانند که جامعه بين المللي و حكومت افغانستان، 
وظيفه  اين  بنابراين،  مي پندارند.  دشمن  را،  آن  دشمن 
اصلي  از طرف هاي  يكي  عنوان  به  که  است  حكومت 
از  است،  سال  در  قرباني  بيشترين  متحمل  که  حوادث 
فرصت کنوني استفاده الزم کرده يك تعريف جديد از 

آينده جنگ و اهداف اساسي آن ارايه کند.

که  همان قدر  بودند  گفته  انگليسی ها  مورد  در  قديم  از 
استفاده  نيز  از دشمنان شان  بهره می برند؛  از دوستان شان 
انگليسی ها  خلف  سلف  که  هم  امريكايی ها  می کنند. 
نيستند. حاال تصور کنيد  اين خصيصه بی بهره  از  هستند 
باشد  بوده  دوستان شان  زمانی جزو  نظر  مورد  سوژه  که 
و بعد هم دشمن شان شده باشد. آن وقت می شود تصور 
کرد که دامنه بهره و استفاده از آن چقدر وسيع و در هر 

دو نوع خودش خواهد بود. 
دامنه  بود.  امريكا  دوستان  جزو  زمانی  الدن  پسر  اسامه 
بر  بردند؛  اين »دوست«  از  امريكايی ها  استفاده ای را که 
همگان آشكار است. از ايستاد شدن در يك صف برای 
افغانستان  اتحاد جماهير شوروی سابق در  به  ضربه زدن 
استفاده های  همه  و  همه   ... و  تجاری  معامالت کالن  تا 
وسيعی بود که امريكا از اين دوست مهربان و البته دست 

و دل باز برد.
شگفتش  بازی  در  و  چرخيد  و  چرخيد  روزگار  بعدها 
جای ها را عوض کرد. اسامه دشمن قسم خورده ی امريكا 
فعاليت کرد.  به  امريكا شروع  منافع  عليه  شد و همه جا 
ساخت  وارد  امريكا  به  بن الدن  که  صدماتی  چه  اگر 
تجارت  مرکز  به  حمله  مانند  موردی  در  و  چشمگير 
جهانی يك فاجعه انسانی بود؛ اما امريكا هم به اندازه ای 

که بايد از اين دشمن خونی بهره های الزمه را برد. ليست 
سياسی  است  قرار  که  نوشته  اين  در  بهره ها  اين  کردن 
نباشد چندان لطفی ندارد و از طرفی حرف را به تكرار 
از  الجرم  نيست؛  سياسی  نوشته  چون  طبيعتا  می کشاند. 

حرف تكراری هم می بايست در آن پرهيز شود.
تجربه سال های اخير ثابت کرده که به آن پندار که در 
اول نوشته اشاره شد؛ بايد تكمله ای نيز اضافه کرد. اين که 
امريكايی ها همان قدر که از زنده سوژه مورد نظر استفاده 

می کنند؛ بلد هستند که از مرده اش نيز استفاده کنند.
به يقين حاال نوبت هاليوود است که از اسامه به خصوص 
سوژه ای  بر  دست  و  نگذرد  او  هالکت  عمليات  از 
از  سال ها  اين  در  که  سوژه ای  بگذارد.  جنجالی  چنين 
مشهورترين و در عين حال مرموزترين چهره های جهان 
بوده است و انبوهی از خاليق جهان تشنه دانستن درباره 
هاليوود  هستند.  کشتنش  عمليات  هيجان  درک  و  او 
به  می خواهد  که  آن گونه  بوده،  که  را  آنچه  و  می آيد 
نمايش خواهد گذاشت. از اين رهگذار باز هم فايده های 
کالنی نصيب امريكا خواهد شد. فايده های بسيار گسترده 

تبليغاتی و اقتصادی.
کماندوهای امريكايی در قالب قهرمانان افسانه ای جبهه 
نمايانگر  که  ماهرانه  و  شگفت  دقيق،  عملياتی  با  خير 

را  الدن  پسر  است،  امريكا  چرای  و  بی چون  قدرت 
اين  برمی دارند.  ميان  از  شرارت  و  شر  سمبل  عنوان  به 
بايد  جهان  مردم  به  هم  و  امريكا  مردم  به  هم  تصاوير 
فرمانده جبهه خير  که  است  امريكا  هم  باز  که  بقبوالند 
است و باز هم امريكا است که مردم جهان را از چنگال 

هيوالی شر نجات می دهد.
از طرفی اين ساخته ها با توجه به هيجان و استقبال حتمی 

مخاطبان جهانی، سود مالی سرشاری را نصيب سينمای 
امريكا خواهد کرد. فروش چنين فلمی معلوم است که 
و  القاعده  اعضای  حتا  مطمينا  بود.  خواهد  فوق العاده 
پيروان اسامه و حتا طالبانی که سينما و تصوير را حرام 
مخفی گاه های شان  و  بيغوله ها  در  را  فلم  اين  می دانند 

خواهند ديد و برای اين تماشا خرج خواهند کرد.

سوريه  در  معترضان  گسترده  دستگيری  موج  که  حالی  در 
ادامه دارد، دولت اين کشور روز سه شنبه در ضرب االجلی 

از مخالفان خواست تا خود را معرفی کنند.
همزمان وزير امور خارجه فرانسه به دمشق هشدار داد ادامه 
پی  در  را  اسد  بشار  سرنگونی  موجبات  معترضان  سرکوب 

خواهد داشت.
اطالعاتی  و  امنيتی  نيروهای  که  است  حاکی  گزارش ها 
سوريه روزهای دوشنبه و سه شنبه صدها تن از معترضان را 
در چند شهر سوريه بازداشت کرده و حدود پنج صد تن را 

در شهر درعا در جنوب سوريه بازداشت کرده اند.
خانه ها،  تفتيش  و  خانه  به  خانه  بازرسی  در  امنيتی  ماموران 
را  داشتند  سن  سال  چهل  تا  پانزده  بين  که  افرادی  تمامی 

دستگير کردند.
نظامی  تانك های  با حضور سنگين  گزارش ها حاکی است 
در شهر درعا، ناآرامی ها در شهر حمص شدت گرفته است. 
دايانا جوابرا از چهره های شاخص حقوق بشر سوريه هم در 
گزارشی  در  رويترز  است.  شده  بازداشت  دمشق  نزديكی 
نظر  زير  درعا،  در  نظامی  سنگين  عمليات  که  است  نوشته 

ماهر اسد، برادر بشار اسد دنبال می شود.
پانزده دانشجو و دانش آموز  ميان دستگير شدگان،  در 
هم ديده می شوند که به جرم نوشتن شعارهای آزادی 

خواهی روی ديوار دستگير شده اند.
روز يك شنبه حدود يك سوم شهر درعا به گلوله بسته 
وارد  مردم  خانه های  به  زور  به  امنيتی  نيروهای  و  شد 
شده و آن ها را دستگير کردند. آمار تلفات درگيری ها 
و ناآرامی ها در سوريه به بيش از پنج صد و شصت تن 

رسيده است.
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پاکستان اتهام پناه دادن به رهبر 
القاعده را رد کرد 

سازمان  امریکایی،  های  مقام  برخی  که  آن  از  پس  ساعاتی 
اطالعات پاکستان را متهم به پناه دادن به اسامه بن الدن کردند 
به شدت  القاعده  رهبر  دلیل مخفی کردن  به  آباد  اسالم  از  و 
پاکستان  جمهور  رییس  زرداری،  علی  آصف  کردند،  انتقاد 

تمامی این ادعاها را رد کرد.
روزنامه  با  گفتگو  در  دوشنبه  روز  زرداری،  علی  آصف 
متحده  ایاالت  مطبوعات  از  »برخی  گفت:  پست  واشنگتن 
با تروریزم از  می گویند که پاکستان رغبت خود را در مقابله 
دست داده، یا حتا بدتر از آن، می گویند که ما ریاکارانه عمل  
به  می کردیم  ادعا  که  تروریست هایی  از  واقع  در  و  کرده ایم 
دنبال شان هستیم محافظت می کنیم. این گمانه زنی های بی پایه 
اما  بیایند،  حساب  به  هیجان انگیزی  تلویزیونی  اخبار  شاید 

منعکس کننده واقعیت نیست.«
رهبر القاعده روز یک شنبه توسط نیروهای ویژه ایاالت متحده 
مرکز  کیلومتری   ۵۰ فاصله  در  ایبت آباد،  شهر  در  امریکا، 

اسالم آباد، پایتخت پاکستان، به قتل رسید.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رهبر القاعده به مدت 
شش سال در این شهر و در مجموعه ای که توسط دیوارهایی 
به ارتفاع بیش از ۵ متر حفاظت می شده و در یک کیلومتری 
یک دانشگاه نظامی قرار داشته، زندگی کرده است؛ خانه ای 

که گفته می شود بیش از یک میلیون دالر قیمت دارد.
محل  مجتمع  است،  داده  گزارش  تایمز  نیویارک  روزنامه 
اقامت اسامه بن الدن که با دیوارهای بلند و ورودی های تحت 
کنترول، حفاظت می شد در سال ۲۰۰۵ ساخته شده و احتمال 
دارد که در آن هنگام با هدف اسکان دادن رهبر القاعده ساخته 

شده باشد.
این حال آصف علی زرداری روز دوشنبه ضمن رد تمامی  با 
اتهامات وارده به پاکستان در این زمینه، خاطر نشان کرد اگرچه 
در عملیات نظامی یک شنبه که به کشته شدن اسامه بن الدن، 
نداشتند،  حضور  پاکستانی  نیروهای  شد،  منجر  القاعده  رهبر 
»یک دهه همکاری و مشارکت میان ایاالت متحده و پاکستان« 

منجر به حذف اسامه بن الدن شد.
نیروهای امریکایی در حالی از کشته شدن بن الدن در شهر ۹۰ 
آن  مدت ها گمان  برای  که  دادند  خبر  آباد  ایبت  نفری  هزار 
می رفت اسامه بن الدن در مناطق دور افتاده و قبیله ای پاکستان 

پنهان شده است.
گفت:  مورد  این  در  دوشنبه  روز  پاکستان  جمهور  رییس 
»بن الدن در هیچ  یک از مکان هایی که ما پیش بینی می کردیم 

نبود، اما اکنون او رفته است.«
سنای  مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  لوین  کارل  دوشنبه،  روز 
امریکا ارتش و سازمان اطالعات پاکستان را به چالش کشید و 
گفت: »به گمان من ارتش و سازمان امنیت پاکستان پرسش های 
آن،  زمان  مدت  و  اختفا  محل  بگویند-  پاسخ  باید  را  زیادی 
بن الدن  برای  واقع  در  اقامت وی  مورد که گویا محل  این  و 

ساخته شده و نزدیک مرکز ارتش پاکستان بوده است.«
باره  این  در  نیز  سنا  در  دموکرات ها  رهبر  رید،  هری  سناتور 
به  باید  پاکستان  امنیت  سازمان  و  ارتش  من  نظر  »به  گفت: 
پرسش های زیادی پاسخ بدهند...امیدوارم که دولت پاکستان 

از آنها توضیح خواسته باشد.«
همزمان با این گمانه زنی ها، خبرگزاری رویترز گزارش کرده 
آن  خواستار  متحده  ایاالت  قانونگذاران  از  بسیاری  که  است 
شده اند تا میلیاردها دالر کمک مالی واشنگتن به پاکستان مورد 

بازنگری قرار گیرد.
از زمان واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون، کنگره امریکا با 
۲۰ میلیارد دالر کمک مالی و نظامی به پاکستان موافقت کرده 
که بخشی از این بودجه به منظور مبارزه با شبه نظامیان القاعده 

بوده است.

شورای امنیت از کشته شدن بن الدن استقبال کرد

از مرگ  بیانیه ای،  در  متحد  ملل  امنیت سازمان  شورای 
اسامه بن الدن استقبال کرده و آن را پیشرفتی قطعی در 

جنگ علیه تروریزم خوانده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به ندرت درباره عملیات 
بیانیه  عضوش  کشورهای  از  یکی  یک سویه  نظامی 
امریکا  نظامی  نیروهای  اخیر  از حمله  بعد  می دهد، ولی 
القاعده  رهبر  الدن،  بن  اسامه  مرگ  به  که  پاکستان  در 
منجر شد، اعضای این شورا در بیانیه ای، از تمام کشورها 
خواستند تا به تالش های شان برای اجرای عدالت درباره 

تمام حامیان تروریزم شدت بخشند.
اسامه بن الدن، بنیانگذار و رهبر القاعده، روز یک شنبه 
مجتمعی  در  امریکایی  کماندوهای  عملیات  جریان  در 

خارج از اسالم آباد، پایتخت پاکستان، کشته شد.
درباره  سرنخ ها  نخستین  امریکا  اطالعاتی  سازمان های 
دست  به   ۲۰۱۰ سال  آگست  ماه  در  را  او  اقامت  محل 

آورده بودند.
از  عربی  رهبران کشورهای  از  تعدادی  که  شرایطی  در 
کشته شدن اسامه بن الدن استقبال کرده اند، سایت های 

اینترنتی مرتبط با »جهاد«، همزمان با ابراز تاسف از مرگ 
بن الدن، مطالبی خشم آلود منتشر کرده اند. برخی از آنها 

خواهان انتقام مرگ رهبر القاعده شده اند.
سازمان های  می رسد  نظر  به  بی بی سی،  گزارش  به 
اطالعاتی و امنیتی در منطقه برای حمله های انتقام جویانه 

احتمالی آماده می شوند.
از جمله، دولت امریکا در اقدامی پیشگیرانه، سفارت و 
تعطیل  عموم  روی  به  را  پاکستان  در  کنسولگری هایش 

کرده است.

نوت: نشر این پیام از مورخ ٥ ثور الی ٧ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ٨ ثور الی ١٠ ثور ادامه خواهد داشت

نوت: نشر این پیام از مورخ ١١ ثور الی ١٣ ثور ادامه خواهد داشت
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