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مرکزی  بانک  مقام های  کابل:  8صبح، 
افغانستان می گویند به دلیل نبود قانون و وارد 
همسایه  کشورهای  از   تجارتی  اموال  ساختن 
را  خارجی  پول های  با  دادوستد  نمی توانند 

متوقف سازند.
مرکزی  بانک  اول  معاون  صافی،  محب اهلل 
نگرانی های  به  دادن  پاسخ  برای  که  افغانستان 
سناتوران در مورد چگونگی کنترول دادو ستد 

امریکا در کابل، طی  ایاالت متحده  سفارت 
خواسته  امریکایی  شهروندان  از  اعالمیه ای 
است که به خاطر افزایش حمالت احتمالی در 
والیات جنوبی افغانستان از احتیاط کار بگیرند.

به گزارش رادیو آزادی، سفارت امریکا گفته 
است که در رابطه با حمالتی از سوی طالبان 
آورده  بدست  معلوماتی  هلمند،  والیات  در 

است.
آمد  و  رفت  که  گفته اند  امریکایی  مقامات 

تومان  پاکستانی،  کلدار  به   کشور  شهروندان 
ایرانی و دالر امریکایی به مجلس سنا فراخوانده 
شده بود می گوید از آن جایی افغانستان ساالنه 
بیش  از 5 ونیم میلیارد دالر واردات دارد، اکثر 
دالر، کلدار  با  را  معامالت شان  بزرگ  تاجران 
و تومان انجام می دهند و تاجران کوچک نیز 
پول های  از  معامالت شان  در  سهولت  برای 
استفاده  امریکایی  دالر  و  همسایه  کشورهای 

می کنند.
آقای صافی هر چند گفت که پس از مصوبه 
سال 1385 شورای وزیران که معامله با پول های 
خارجی را ممنوع کرده بود  بیش از 30 میلیون 
افغانی جریمه را از تخلف کاران به دست آورده 
است اما به  گفته ی وی بانک مرکزی نمی تواند 
باالی هر تاجر پولیس را موظف کند.                       
ادامه در صفحه 2

شهروندان امریکایی را به مناطق ناآرام جنوب 
افغانستان محدود ساخته اند.

مقامات امریکایی بعد از برخوردهای دو روزه 
در قندهار، در مورد حمالتی از این دست نیز 

هشدار داده اند.
اقل  قندهار، حد  بر  طالبان  اخیر  در حمالت 
بیست و پنج مهاجم، دو مامور پولیس و یک 
نفر  غیرنظامی کشته شده و در حدود چهل 

دیگر زخمی شدند.
طالبان با حمله به مراکز دولتی در قندهار، گفته 
در  طالب  از صد جنگجوی  بیش  که  بودند 
یک عملیات برای تصرف شهر قندهار دست 
اسامه  مرگ  که  آن  از  بعد  طالبان  داشتند. 
دست  حمله  این  به  کردند  تایید  را  بن الدن 
زدند آنها قبل از این هم گفته بودند که یک 
عملیات بهاری را تحت نام بدر آغاز کرده اند.
ادامه در صفحه 2

بانک مرکزی: 
قانونی برای جلوگیری از 

دادو ستد با پول خارجی وجود ندارد

هشدار سفارت امریکا 
در مورد حمله طالبان 

کشت کوکنار در 
بدخشان از سر گرفته شد

و  کم توجهی  یادشده  ولسوالی های  در  کشاورزان  از  شماری 
کم کاری دولت رایگانه عامل مهم  در روی آوردن دوباره مردم 
به کشت کوکنار دانسته می گویند که دولت در زمینه به  سازی 
وضع زند گی مردم و بازسازی مناطق آن ها توجه چندانی نکرده 
به  روزگارشان  پیشبرد  در  این که  برای  آنها  براین  بنا  است، 

مشکل مواجه نشوند، به ناچار دست به کشت تریاک می زنند.
در صفحه 8

آکسفام: 

با آغاز انتقال
 تخطی نیروهای داخلی 

افزایش خواهد یافت
آکسفام، نهاد خیریه بریتانیایی، در گزارشی می گوید که نیروهای 
امنیتی افغانستان تحت آموزش مناسب قرار نگرفته اند و بیشتر 
گزارش  در  نهاد  این  است.  شده  تکیه  نیروها  این  کمیت  روی 
خود می افزاید که عدم توجه کافی به آموزش مسلکی نیروهای 
امنیتی داخلی باعث می شود که پس از پایان یافتن روند انتقال 
مسوولیت های امنیتی، تخطی های حقوق بشری از سوی این نیروها 

در کشور بیشتر شود.                                              در صفحه 3

کریم خلیلی:

پس از بن الدن 
جهان به صدای ما گوش دهد

امر به  معروف
 تداخل کاري

 یا باج برادرانه 
به طالبان

کشور،  در  رسانه ها  رشد 
مهم ترین  از  یکي  شك  بدون 
است  کشور  در  دست آوردها 
آن دست  به  طالبان،  از  بعد  که 
و  کمیت  نگاه  از  یافته ایم؛ 
گذشته ها  در  هر چند  کیفیت. 
نیز هر از گاهي رسانه های چاپي 
فعالیت  کشور  در  غیر دولتي 
فعالیت  اما  است،  داشته 
تصویری  و  صوتي  رسانه های 
چیزي است که در جریان هشت 
در  طالبان  از  پس  سال  نه، 
تجربه ا ي  می شود.  تجربه  کشور 
دست آوردهاي  با  همزمان  که 
مثبت اش، گاه به گاهي، تخلفات 
داشته  همراه  به  نیز  را  قانوني 

است. 
در صفحه 4

فرهنگ شهرنشینی...

پاکستان در پی...

90درصد معلولین...
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راه دشوار شورای عالی صلح

عالی  فعالیت شورای  از  ماه  چند  هنوز  که  حالی  در 
دچار  شورا  این  اعضای  نمی شود،  سپری  صلح 
اختالف نظر شده اند و قرار است در یک کنفرانس دو 

روزه برنامه ی صلح مورد بازنگری قرار گیرد.
ایجاد شورای  از  ایجاد شده   به رغم خوشبینی های 
ماه  چند  مدت  در  نتوانست  شورا  این  صلح،  عالی 
گذشته کارنامه ی روشن و مثبتی را به همراه داشته 
باشد. شورای عالی صلح در چند ماه گذشته نتوانست 
مسلح  مخالفان  از  را  واضح  و  روشن  پیام  یک  حتا 

مبنی بر ترک جنگ دریافت نماید.
 طالبان مسلح پس از شکل گیری شورای عالی صلح، 
امنیتی و  افراد ملکی، نهاد های   حمالت خود را علیه 
نیروهای خارجی به شکل پیچیده تری شدت بخشیدند. 
خوست  و  لغمان  قندهار،  جالل آباد،  کندز،  در  حمله 
که  است  نمونه هایی  از  کابل  در  پیچیده  و حمله های 

می توان به آنها اشاره کرد.
مشکل اساسی در برابر شورای عالی صلح این است 
اکنون در مورد میکانیزیم  این شورا هم  که اعضای 
برخوردار  هم سویی  و  هم نظری  از  طالبان  با  صلح 
نمی باشند. انتقاد شدید محمد محقق از آزادی طالبان 
توسط تحکیم صلح و شورای عالی صلح از نمونه های 

بارز این اختالف نظر می باشد.
نهادهای  حمایت  هم اکنون  صلح  عالی  شورای   
ندارد.  همراه  به  پروسه  این  در  را  سیاسی ـ  ملی 
پارلمان کشور و مشرانوجرگه از شیوه ی گفتگو های 

غیرشفاف به شدت اظهار نگرانی کرده اند.
نیز  کرزی  آقای  حکومت  مخالف  سیاسی  رهبران 
انتقاد  شدت  به  کشور  در  شدن  طالبانی  روند  از 
دراین  صلح،  عالی  شورای  وصف  این  با  نموده اند. 
مدت نتوانسته است که یک اجماع سیاسی داخلی را 
در حمایت از پروسه ی صلح به همراه داشته باشد. 
این شورا از سوی متحدین حکومت افغانستان نیز به 
در  است.  نگرفته  قرار  حمایت  مورد  واضح  صورت 
مبهم  کامال  فضای  در  عالی صلح  که شورای  حالی 
متحده  ایاالت  اما  می شود،  مخالفان  با  گفتگو  وارد 
این مصالحه  برابر  از خطوط سرخ در  بارها  امریکا 
اساسی  قانون  پذیرش  شامل  که  است  گفته  سخن 
نوع  هر  برای  القاعده  از  طالبان  جدایی  و  افغانستان 

گفتگو با طالبان می باشد.
شورای عالی صلح، تالش می کند که مذاکره با طالبان 
را به عنوان مشکل داخلی مطرح کند و با میکانیزم های 
از نظر  اما  عنعنوی برای آن راه حل جستجو نماید. 
افراطی  جریان  یک  عنوان  به  طالبان  غربی،  متحدین 
درنظرداشت  بدون  مصالحه  نوع  هر  و  بوده  مطرح 
دیدگاه آنان نتایجی را به همراه نخواهد داشت. بدون 
قوی  حمایت  زمانی که  تا  صلح  عالی  شورای  شک 
اهداف  راستای  در  را  بین المللی  و  داخلی  سیاسی 
دشوار  راه  این  در  نمی تواند  هرگز  نکند،  جلب  خود 
پاکستان  این  از  گذشته  یابد.  دست  پیروزی هایی  به 
تا  است  تالش  در  طالبان  معنوی  حامی  به عنوان 
درجریان مصالحه با طالبان، نقش محوری و ابتکار 

عمل را در دست داشته باشد.
با  که  دیدار هایی  و  کابل  به  گیالنی  سفر  که  هرچند 
خوشبینی های  داشت  صلح  عالی  شورای  اعضای 
کشته  اما  کرد،  خلق  افغان  مقام های  برای  را  کاذبی 
شدن بن الدن در پاکستان همه ی بازی ها را زیر سوال 

برد.
در  صلح،  عالی  شورای  که  می رود  انتظار  اکنون 
بازنگری برنامه های خود، فشار باالی پاکستان را به 
عنوان یک گزینه ی مهم در رسیدن به صلح واقعی در 
اولویت  کاری خود قرار دهد. شورای عالی صلح از 
فضای خلق شده علیه پاکستان و دیدگاه منفی غرب 
نسبت به پاکستان می تواند باالترین بهره برداری های 

سیاسی را داشته باشد.
متاسفانه حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از 
فضای به وجود آمده حتا در سطح گفته ها و بیانیه های 
خود نتوانسته اند استفاده های الزم سیاسی را داشته 

باشند.

زنگ اول
 تخمین نشریه   مرکزی  احصاییه  اداره 

نفوس سال 1390 را منتشر کرده است.
مسوولین این اداره گفته اند، محاسبه ی 
که در مورد رقم نفوس کشور صورت 
گرفته و در این نشریه گنجانیده شده، 
از فورمول های بین المللی استفاده شده 

است. 
مرکزی  احصاییه  اداره  مسوولین 
به  که  محاسبه ای  اساس  بر  می گویند 
نفوس  است،  گرفته  صورت  تازگی 
افغانستان در سال 1390 به بیست شش 

و نیم میلیون نفر می رسد.
عبدالرحمن  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
مرکزی  احصاییه  اداره  رییس  غفوری 
نفوس کنونی  »فورمولی که  می گوید: 
شده،  روشن  آن  اساس  به  افغانستان 
شده  ارایه  تخمین  که  می دهد  نشان 
کشور  واقعی  نفوس  با  است  ممکن 

نزدیک باشد.«
ما چقدر  »تخمین  وی همچنین گفت: 
نیست،  یا  است  نزدیک  واقعیت  به 
همین لحظه مشکل است که من برای 
که  حدودی  تا  بگویم.  جواب  شما 
همین فورمول اجازه می دهد، بسیار به 
واقعیت نزدیک است. شاید 26 میلیون 
ما  در کشور  که  نفوسی  مطابق  نفوس 
راه  این،  جز  اما  نباشد  دارد،  وجود 
است  راهی  تنها  و همین  نداریم  دیگر 

مسوولین والیت نورستان می گویند که 
صدها طالب مسلح، قبل از ظهر روز سه 
شنبه پوسته های امنیتی پارون، مرکز این 

والیت را مورد حمله قرارداده اند.
زاهد  شمس الرحمن  جنرال  برید 
قوماندان امنیه نورستان، به آژانس خبری 
ساعت  حمالت،  این  که  گفته  پژواک 
کیلومتری  هجده  در  دیروز  9صبح 
پوسته های  بر  والیت،  مرکز  پارون، 

امنیتی آغاز گردیده است.
وی افزود این حمالت باالی پوسته های 
و  چتراش  مناطق  در  پولیس  امنیتی 

کوشتل پارون صورت گرفته است.
پولیس  مامور  دو  تاکنون  او،  به گفته ی 
در  شدید  درگیری  و  شده اند  مجروح 

پولیس در والیت بغالن صدها میل اسلحه 
را که از پاکستان به شمال افغانستان قاچاق 
می شد، حین عبور از شهر پلخمری مرکز 
والیت بغالن، کشف و ضبط کرده است.

به نقل از رادیو آزادی، جنرال عبدالرحمان 
بغالن  والیت  امنیه  قوماندان  رحیمی 
گفت:  خبرنگاران  به  دوشنبه  روز  شام 
»سالح و مهمات ساخت کشور پاکستان 
تروریستی  فعال  به یک شبکه  مربوط  و 
است که می خواست با استفاده از همین 

سالح امنیت را در افغانستان برهم بزند.«

مقامات محلی والیت پروان می گویند 
پایه  بلند  افراد  از  روز گذشته یک تن 
طالبان را که برقه بر تن داشت، دستگیر 

کرده اند.
شینوار  ولسوال  بیدار،  سیف اهلل 
شخص  این  که  گفته  پروان  والیت 
بسیاری  در  و  دارد  نام  خیال گل  مال 
والیت  این  در  تخریبی  فعالیت های 

دست داشت.
تمام  شخص  این  که  می شود  گفته 

مسیر  در  ترکی  انجنیران  از  تن  سه 
افراد  توسط  گردیز   - کابل  شاهراه 

مسلح ناشناس ربوده شده اند. 
به نقل از صبح بخیر افغانستان، سمونوال 
امنیه  قوماندان  لیونی  روغ  سخی  غالم 
از  انجنیران  این  که  است  گفته  لوگر 

احصایه نمی شود.
مرکزی  احصاییه  اداره  رییس 
شامل  را  مهاجرین  ما  »معموال  می گوید: 
به  نفوس  نمی سازیم.  نفوس شماری 
خاطری حساب می شود که ما بفهمیم که 
برای همین نفوس چه کرده می توانیم از 
این لحاظ نفوسی که در بیرون است آن 
را حساب نمی کنیم چون نمی دانیم که آیا 

آنها دوباره بر می گردند یا نمی گردند.«
این در حالیست که گفته می شود نزدیک 
به پنج میلیون افغان هم اکنون در ایران و 

پاکستان به سر می برند.
اداره  تاسیس  از  سال  چندین  که  این  با 
این  هم  هنوز  تا  اما  می گذرد،  احصاییه 
اداره قادر نشده است تا سرشماری دقیق 

را در کشور انجام دهد.

هشدار سفارت ... 
ادامه از صفحه 1

امریکا  سفارت  اعالمیه ی  یک  در 
هشدارهای  با  رابطه  در  کابل  در 
امنیتی آمده است که آنها در مورد 
والیت  نقاط  از  بعضی  در  حمالت 
بدست  مشخص  معلومات  هلمند 

آورده اند.
نوعیت  مورد  در  اعالمیه  این  در 
ارایه  بیشتر  جزییات  خطر، 
اعالمیه،  این  بانشر  است.  نشده 
در  که  امریکایی  شهروندان  به 
گفته  هستند  مستقر  هلمند  والیت 
که  تهدیدها  این  خاطر  به  که  شده 
والیت  مرکز  در  دولتی  موسسات 
ولسوالی  و  لشکرگاه  هلمند، 
از  می باشند،  مواجه  آن  به  مارجه 
سکونت گاه های خود بیرون نشوند.

از مناطقی است که  لشکرگاه یکی 
امسال  جوالی  ماه  در  است  قرار 
نیروهای  به  آن  امنیتی  مسوولیت 

داخلی سپرده شود. 

21 طالب در واليت 
جوزجان كشته و 

زخمي شدند
پولیس  مقامات  جوزجان:  8صبح، 
گویند  می  جوزجان  والیت  در  ملی 
حمله  در  طالبان  افراد  از  تن   21 که 
امنیتی کشته و زخمی  پوسته  به یک 

شده اند.
عبدالعزیز غیرت فرمانده امنیه والیت 
بعد  جوزجان گفت که شب دوشنبه 
امنیتي  پوسته  باالي  طالبان  حمله  از 
ولسوالي  نوآباد  قریه  در  پولیس 
همکاري  به  ملي  پولیس  قوش تپه، 
اردوي ملي و نیروي هاي آیساف 17 
طالب را کشته و 4 تن دیگر شان را 

زخمي کرده اند.
امنیه جوزجان می گوید که  فرمانده 
در  نیز  ملی  پولیس  افراد  از  تن  یک 

این حادثه زخم برداشته است.
عراده   12 عالوه  »بر  گفت:  غیرت 
میل   4 پیکا  میل   3 سایکل  موتر 
از  نیز  ماین  حلقه   3 و  کالشینکوف 
بدست  عملیات  این  در   طالبان  نزد 

آمده است.«
این در گیري از ساعت شش عصرروز 
دوشنبه  در ولسوالي قوش تپه آغاز و 

تا ساعت 3 شب ادامه داشت. 

قانونی برای...
ادامه از صفحه 1

ماه سال گذشته  او گفت که در شش 
برای آگاهی مردم اعالن هایی را برای 
به  آن  نگهداری  و  افغانی  پول  ترویج 
تا  و  کرده اند  نشر  رسانه ها  وسیله ی 
از آن  دیگر  مرحله ی  دیگر  هفته  یک 

اعالن ها نشر خواهند شد.
از سناتوران دادوستد  هر چند شماری 
والیت های  در  را  پاکستانی  کلدار 
باعث  وشرق  شرقی  جنوب  جنوب، 
این  در  ملی  حاکمیت  تضعیف 
دیگر  شماری  ولی  خواندند  والیت ها 
کنترول  در  را  شهردارها  و  والی ها 

بهای مواد تجارتی متهم ساختند.
در  که  کردند  ادعا  سناتوران  این 
و  مال  بهای  شده  یاد  والیت های 
انجام می شود چون  به کلدار  خدمات 

تناسبی بین دو پول وجود ندارد.
افغانستان  مرکزی  بانک  معاون 
اعضای  و  مردم  همکاری  خواهان 
ونگهداری  ترویج  برای  ملی  شورای 

بانک نوت های افغانی شد.
آقای صافی ابراز امیدواری کرد که با 
بتوانند  نیز  شهرداری ها  قانون  تصویب 
پول های  دادوستد  بر  خود  کنترول 
بیشتر  افغانی  پول  ارزش  و  کنند  بیشتر 

شود.

کمکی پولیس را به منطقه اعزام نموده 
است.

خانواده  چهارصد  حدود  افزودکه  بدر 
گوسلک  منطقه  در  خارجی،  طالبان  و 
جهت  کنر،  والیت  دره  چپه  ولسوالی 
حمله بر ولسوالی واما در نورستان جمع 

شده اند.
به گفته والی نورستان، طالبان با هاوان، 

راکت و دهشکه مجهز هستند.
در همین حال ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
افراد آنان صبح دیروز  طالبان گفته که 
بر چهار پوسته امنیتی در نزدیکی مرکز 
نورستان حمله نموده  چهار پولیس را به 
قتل رسانده، شش تن را مجروح کرده و 

دو طالب نیز زخم برداشته اند.

وی می افزاید این سالح و مهمات که 
باربری  موتر  یک  در  ماهرانه  طور  به 
جابجا شده بود، به شمال کشور منتقل 

می شد. 
از  بغالن،  امنیه والیت  قوماندان  به گفته 
چندمین  این  تاکنون  جاری  سال  آغاز 
بار است که سالح و مهماتی که قاچاق 
می شوند، در این والیت کشف و ضبط 
تن  سیزده  تاکنون  افزود  او  است.  شده 
مهمات  و  سالح  این  قاچاق  اتهام  به 

بازداشت شده اند.

گفته شده از نزد این افراد یک مقدار 
اسلحه و اوراق تبلیغاتی به دست آمده 

است.

بی خبری  اظهار  مورد  این  در  طالبان 
نموده اند.

گفته می شود چهار ماه قبل نیز پنج تن 
پکتیا  والیت  در  ترکی،  انجنیران  از 
اما  شدند  اختطاف  مسلح  افراد  توسط 
تا هنوز از سرنوشت آنها خبری نیست.

حال  عین  در  و  برده ایم  پیش  ما  که 
این  نمی تواند  دیگر  کسی  ما  از  غیر 
خاطری که  به   دهد،  انجام  را  تخمین 
کار  اجازه چنین  دیگر  به کسی  قانون 

را نمی دهد.«
این احصاییه تخمینی نشان می دهد که 
نفوس  میلیون  شش  و  بیست  جمله  از 
مردان  را  آن  میلیون   13.6 کشور، 
تشکیل  زنان  را  آن  میلیون   12.9 و 

می دهند.
در حال حاضر میلیون ها افغان در بیرون 

از افغانستان به سر می برند.
به گفته مقامات اداره احصاییه مرکزی، 
کشورهای  در  که  افغان  مهاجرین 
همچنین  و  ایران  و  پاکستان  همسایه 
سایر کشورها به سر می برند، شامل این 

منطقه جریان دارد.
حمایت  برای  که  افزود  زاهد  آقای 
پولیس در منطقه، از مرکز کمک هوایی 
اما کسی تاکنون  و زمینی خواسته شده 

توجه نکرده است.
پولیس  که  کرد  عالوه  امنیه  قوماندان 
به  واما،  ولسوالی  و  پارون  از  کمکی 

منطقه اعزام شده است.
صدها  که  گفت  زاهد  شمس الرحمان 
وزیرستانی،  و  عربی  چیچنی،  طالب 
مناطق  در  سنگین  پیشرفته ی  سالح  با 
دوآبه، چتراش و کوشتل پارون، جهت 

درگیری وسیع جمع شده اند.
با  نیز  نورستان  والی  بدر  جمال الدین 
تایید این حمله طالبان گفت که نیروی 

به  پیوند  »در  می گوید:  رحیمی  آقای 
تن  یک  مهمات  و  سالح  این  قاچاق 
گرفتار شده که تحقیقات از وی جریان 

دارد.«

این والیت  در  را  تخریبی  فعالیت های 
رهبری می کرد.

براساس یک خبر دیگر، وزارت دفاع 
ملی از بازداشت یک شهروند فرانسوی 
خبر  زابل  والیت  در  مراکشی  یک  و 

داده است.
گفته  اعالمیه ای  پخش  با  وزارت  این 
عملیاتی  جریان  در  تن  دو  این  است، 
دو  شمول  به  طالب  پنج  آن  در  که 
پاکستانی کشته شدند، دستگیر شدند. 

گردیز به طرف کابل در حرکت بودند 
مربوط  خان  علی  قلعه  منطقه  در  که 
پل علم مرکز این والیت الدرک شدند.

وی افزود که موتر حام آنان پیدا شده 
ربوده  ردیابی  مورد  در  تحقیقات  و 

شدگان آغاز شده است.

نفوس تخمینی افغانستان بیست و شش و نیم میلیون نفر است

حمله گسترده طالبان به پوسته های امنیتی نورستان

ضبط نزديک به پنج صد میل اسلحه پاكستانی در بغالن

يک فرمانده مهم طالبان در پروان دستگیر شد

سه انجنیر تركی ربوده شدند
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درگزارشامروز»ازورایدودوآتش«اززبانخواهری
از میانگروهی جنگهای در را پسرش که میشنویم
»برای مینماید: بازگو چنین را حادثه این و دستداده
زحمت روزها و شبها است،که سخت بسیار مادر
اما کند، بزرگ دل باصدخون را تایکطفل بکشد
زندگی بگیرند.  وی از بیرحمانه را او لحظه یک در
فرزندانم زیرا بودیم خوش اما میگذشت غریبانه ما
بودم راضی خداوند از میکردم، فکر سرمایهام را
چونایشانرابهمندادهبود.شوهرمکهمردمغریبکار
را خوشی روزهای خود اطفال با هم کنار در اما بود
سپریمیکردیم،زیرافکرمیکردیمکهخوشیدنیاتنها
ثروتنیست،همینکههمهماسالمهستیموباهمدیگر
محبتمینمایماینبسیاردارایاهمیتاست.گرچنداز
اوضاعواحوالیکهدرکشورمیگذشترنجمیبردیم
زیرابرادرمتازهجوانشدهبودوازاینبابتوحشت
داشتیمکهدولتکمونیستیاورابهعسکریخواهدبرد.
امادولتکمونیستیشکستخوردونیروهایمجاهدین

زیرا بود، چندان دو ما برای خوشی این شدند، پیروز
دیگربهتشویشسرنوشتبرادرمنبودموفکرمیکردم
و خوش روزهای ماند خواهد درکنارم دیگر او که
بدوندلهرهراسپریمیکردم.اماناگهاندرگیریمیان
نیروهایمجاهدینبرسرقدرتآغازشدودرکمترین
نمیکردند را اصالتصورش مردم اینجنگکه وقت
همهجاگیرشد،دراینجنگافرادیشاملبودندکهتا
دیروزبهخاطرآزادیکشورجهادنمودهبودند،امادر
آنروزبهخاطرویرانیکشورمیجنگیدند.اینجنگ
بهنامهایقوم،منطقه،حزب،مذهب،ملیتوصدهانام
زیرا میکشانید. نابودی و تباهی بهسوی را مردم دیگر
دراین داشت، جریان شهر درهرگوشه پراکنده جنگ
جنگازانواعمختلفسالحهایخفیفهوثقیلهاستفاده
تبادلآتشمردمزیادیزیانمندشدند،زیرا شد.دراثر
معابر و مسکونی بهخانههای بدونهدف راکتها این

تامین مسوولیت سپردن از آکسفام، بینالمللی سازمان
امنیتی نیروهای به بینالمللی نیروهای از کشور امنیت
با است ممکن میگوید کرده نگرانی ابراز داخلی،
بشری امنیتی،تخطیهایحقوق سپردنمسوولیتهای
از نهاد این شود. بیشتر داخلی امنیتی نیروهای توسط
که است خواسته کشور در مستقر بینالمللی نیروهای
نیروهای توسط بشر حقوق نقض از گیری جلو برای

امنیتیداخلیتالشبیشتریکنند.
روند است قرار میشودکه بیان درحالی نگرانی این
انتقالمسوولیتهایامنیتیازنیروهایبینالمللیمستقر
درکشوربهنیروهایداخلیدرماهسرطانسالجاری
دولت برسد. پایان به میالدی 2014 تا و شوند آغاز
مسوولیتهای انتقال روند تا دارد نظر در افغانستان
امنیتیراازهفتشهرووالیتآغازکندوبهترتیبتا

سهسالآیندهبهاینروندپایاندهد.
میگوید گزارشی در بریتانیایی، خیریه نهاد آکسفام،
کهنیروهایامنیتیافغانستانتحتآموزشمناسبقرار
شده تکیه نیروها این کمیت روی بیشتر و نگرفتهاند
است.ایننهاددرگزارشخودمیافزایدکهعدمتوجه
کافیبهآموزشمسلکینیروهایامنیتیداخلیباعث
میشودکهپسازپایانیافتنروندانتقالمسوولیتهای
نیروها این سوی از بشری حقوق تخطیهای امنیتی،
بیشترشود.درگزارشآکسفامآمدهاست: درکشور
»چنانچهمسوولیتبیشتریبهنیروهایملیامنیتیافغان
میکانیزم اگر که دارد وجود سپردهشود،خطرجدی
بشر نقضحقوق باشد، نداشته حسابدهیکافیوجود
وقانونبینالمللیبشریافزایشخواهدیافتوقیمت
همچنین پرداخت.« خواهند غیرنظامی افغانهای آنرا
آکسفامتاکیدکردهنیروهایامنیتیداخلیمسوولده
درصدتلفاتغیرنظامیانوچندینموردتجاوزجنسی

وبدرفتاریبامردمهستند.
تحت که درگزارشخود بینالمللیآکسفام سازمان
عنوان»وقتنبایدضایعگردد«تهیهشدهاست،میافزاید
کهباآغازروندانتقالمسوولیتوافزایشخشونتها
بودن مسلکی و موردجوابده در نگرانیها درکشور،
گزارش، این براساس میشود. بیشتر داخلی نیروهای
توقعاتزیادی امنیتیخود نیروهای از افغانستان مردم
دارنداماعدمجوابگویینقضقانونازسویایننیروها،
بهمشروعیتدولتواعتمادمردمنسبتبهایننیروها
لطمهمیزند.ربیکاباربر،نویسندهاینگزارشمیگوید:
»افغانهاازنیروهایامنیتیشانتوقعزیادیدارند،آنها
نیازدارندبدانندکهایننیروهاازآنهامحافظتمیکنند
ودرصورتمرتکبشدنخطاییمحاکمهمیشوند.
به نسبت مردم اطمینان و اعتماد صورت، این غیر در
دولتبهطورجدیلطمهدارخواهدشد.«همچنیناو
تاکیدمیکند:»میلیاردهادالردرافغانستانمصرفشده
استوهزارانتنجانهایشانراازدستدادهاند.این

اصابتمیکرد.درنتیجهآنافرادملکیبیگناهشهیدو
مجروحمیشد.مادریکیازساحاتشهرکابلزندگی
میکردیم،دریکیازروزهاکهجنگبهشدتجریان
ماآمدو بهخانه بود، برادرمکهجوان20ساله داشت
همراهباشوهرمدراطاقدیگرباهمصحبتمیکردند
ودربارهآیندهفکرمیکردندکهچهکنندواگرجنگ
اطاق از من اثنا همین در بکنند. کاری چه یابد ادامه
تابهاطاقدیگرنزداوالدهایمبروم،جنگ بیرونشدم
به مرمی و راکت اصابت و فیر صدای داشت جریان
گوشمیرسید.منهنوزبهخانهدیگرنرسیدهبودمکه
ناگهانصدایمهیبهمهجاراتکاندادومرابهطرف
دیگرپرتابنمود.همهجاراگردوخاکپوشانیدهبود.
دیده آنطرف و طرف این کمی تا کردم صبر مدتی
شود،بعدمتوجهشدمدراطاقیکهبرادروشوهرمبودند
با بهآنجارسیدم راکتاصابتنمودهاست،زمانیکه

قربانیهانبایدبیهودهشود.اردووپولیسآموزشدیده
که باشد میراثی باید باشند، حسابده خود مردم به که
جامعهبینالمللیازخودبجامیگذارندواینامربرای
آوردنامنیتپایداردرافغانستانبسیارمهماست.وقت

نبایدضایعگردد.«
میکند تاکید خود گزارش در آکسفام حال، این با
بهصورت داخلی امنیتی نیروهای عملیاتی کهظرفیت

نامتوازنرشدکردهوپولیس»بسیارعقبمانده«استو
نیروهایدفاعیبهدلیلغیرمسلکیبودن،رفتارتوهین
انتقادقرار نبودن،همیشهمورد بامردموجوابگو آمیز
افغانها از »بسیاری میافزاید: گزارش این داشتهاند.
عوض غیرقانونی مسلح افراد بحیث را ملی پولیس
در میکنند.« تلقی قانون تنفیذ اعتماد قابل منسوبین
در که میگوید خود گزارش در آکسفام حال، عین

یافته بهبود امنیتی نیروهای اجزای تمام اخیر سالهای
امادر است، نیزصورتگرفته پیشرفت اندازهای تا و
تماممواردتوجهبیشتربرافزایشتعدادنیروهانسبتبه
مسلکیبودنوحسابدهبودنشانصورتگرفتهاست.

تعلیق توسعه پولیس محلی
درهمینحالسازمانخیریهآکسفامدرموردپولیس
افغانستان ازدولتهای و نگرانیکرده ابراز نیز محلی
وایاالتمتحدهامریکاخواستهاستکهتوسعهپولیس
محلیرابهحالتتعلیقدرآورند.براساساینگزارش،
محلی پولیس گذشتهی و رفتار از افغانستان مردم
جنایتکار افراد است ممکن میگویند و دارند نگرانی

درصفوفپولیسمحلیخودراجابزنند.
ایندرحالیستکهاخیرامقامهایوزارتداخلهاعالن
کردندکهرونداستخدامپولیسمحلیدرحالگسترش
استودرحالحاضرنزدیکبهپنجهزارتنبهعنوان
پولیسمحلیدربیستوهشتولسوالیآغازبهفعالیت
در وزارت این که میگوید داخله وزارت کردهاند.
نظرداردتاپولیسمحلیرادربیشازشصتولسوالی

گسترشدهد.
محلی پولیس مورد در خود گزارش در آکسفام اما
جرمی سابقه مورد در نگرانیها »برعالوه میگوید:
پولیسمحلی،تحقیقاتنشانمیدهدکهدربرخیاز
حقوق نقض در محلی پولیس واحدهای خود مناطق
آکسفام دارند.« دست بشری قوانین و بینالمللی بشر
بادغیس و هرات کندز، والیات باشندگان از نقل به
نظامی، نشان و یونیفورم بیرونی، میگویدکمکهای
پولیسمحلیرانسبتبهسایرمردمقدرتمندترساختهو
پولیسمحلیازایننشانویونیفورمبرای»آزاردشمنان
سابقه«سواستفاده ازدشمنیهای  انتقامگرفتن و قبلی
میکنند.دراینگزارشآمدهاستکهجنگساالران
قبلیملیشههایخودرادرپولیسمحلیجازدهواین
نبود بهگفتهیآکسفام، ملیشههاراقانونمندمیسازند.
نهادهای دیگر از بیشتر محلی پولیس در حسابدهی
امنیتیاستوازهمینرو،دولتهایافغانستانوایاالت
متحدهامریکابایدروندتوسعهپولیسمحلیرابهحالت

تعلیقدرآورند.
افغانستان دولت از آکسفام خیریه سازمان حال این با
که را فردی هر سوابق است خواسته جهانی جامعه و
نقض نگاه از میپیوندند، امنیتی نیروهای صفوف به
حقوقبشریموردبررسیجدیقراردهندوبهکیفیت
آموزشایننیروهابیشترتوجهکنند.همچنینایننهاد
برای آموزشی برنامههای که میکند تاکید بریتانیایی
پولیسبایدبیشترمردممحوروجوابگوباشدومسایل
حقوقبشریبهتمامنیروهایامنیتیآموزشدادهشود.



و برادر زیرا روبروشدم دلخراشی و صحنهوحشتناک
شوهرمکهتاچندلحظهپیشباهمصحبتمیکردند،
باالیسر بودندوزمانیکهخودرا غرقدرخونشده
ایشانرساندمدیدمکهشوهرمدیگرزندهنیستبهطرف
فریاد زدم چیغ نبود. زنده دیگر هم او دویدم، برادرم
نداشت، ای فایده اما کردم ناله و کردم گریه کشیدم،
دیگر بودند شده کهجمع همسایهها از تن چند جز به
کسیازحالمخبرنشدکهباالیمچهگذشت.سالهاست
باالیمن اثراتآن اما ازآنحادثهشوممیگذرد که
طرف به لحظه هر زیرا گذاشته، بهجا را بدی تاثیرات
اوالدهایمکهمیبینمرنجمیبرم،زیراآنهاپدرندارندو
بامشکالتزیاددستوپنجهنرممینمایم.نمیشودکه
ناماینرازندگیگذاشتامابهخاطرزندهماندنتالش
و شوهر قاتالن که دراینجاست من افسوس مینمایم.
برادرمهنوزهمباصراحتمیگویندکهآنجنگیک
اشتباهبود،امااینرانمیپذیرندکهآنهاجنایتنمودند
لحظهشماری امیدروزی به شوند، مجازات که باید و
علنیدرحضور مینمایمکهجنایتکاراندرمحاکمه

مردممحاکمهشوند.«



شوهر و برادرم شهید شدند

آکسفام: 

با آغاز انتقال
 تخطی نیروهای داخلی 

افزایش خواهد یافت
______________________:ظفرشاهرویی______________________

ACKU
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شب گذشته وقتي گفتگوي آقاي يوسف 
در  را  كشور  اوقاف  و  حج  وزير  نيازي 
امر  كميته  ايجاد  براي  طرح اش  مورد 
تكان  شنيدم،  بي بي سي  از  معروف  به 
گفتگوي  اين  در  نيازي  آقاي  خوردم. 
و  حج  وزارت  مي گفت،  راديويي 
امر  »كميته  زودي  به  می خواهد  اوقاف 
فساد  از  جلوگيري  براي  را  معروف«  به 

اجتماعي در كشور ايجاد كند. 
ممكن است، خيلي های ديگر نيز از شنيدن 
پرسش  اما  باشند.  خورده  تكان  خبر  اين 
حكومت اش  كه  كشوري  در  است،  اين 
كشورهاي  فاسد ترين  ليست  صدر  در 
جهان قرار دارد، چرا بايد شنيدن اين خبر 
در مورد تالش براي جلوگيري از فساد و 

مفاسد تكان دهنده باشد؟ 
گفتگو  در  نيازي،  آقاي  كه  آن گونه 
اين  است  قرار  گفت،   بي بي سي،  با 
اخالقي   – اجتماعي  فساد  به  كميته 
هم چنين،  و  كند  رسيدگي  كشور  در 
ديني  ارزش هاي  خالف  نشرات  جلوی 
نشرات  بر  و  بگيرد  را  در كشور  رسانه ها 
رسانه ها كنترول داشته باشد؛ اداره  اي كه 
توسط  آن  اجرايي  صالحيت های  بايد 
اين  ماموران  و  شود  حمايت  حكومت 
باز  به كارشان دست  كميته در رسيدگي 

داشته باشند. 
بر  مي رسد.  نظر  به  نيك  امر  مساله  ظاهر 
هزاران  خير خواهانه  نيت هاي  چنين  يك 
اين است كه چرا  اما، سوال  باد.  رحمت 
مطرح   زماني  چنين  يك  در  طرح  اين 
رسيدگي  براي  نيازي  آيا طرح  می شود؟ 
خودش  قول  به  يا  رسانه   اي  تخلفات  به 
طريق  از  منكرات  »پخش  به  رسيدگي 
رسانه ها«، از صالحيت های وزارت حج و 

اوقاف است يا كدام وزارت ديگر؟
به  رسيدگي  براي  واقعا  طرح  اين  دوم، 
كشور  در  اخالقي   – اجتماعي  مفاسد 
طرح  اين  كاسه  زير  آيا  است؟  جامعه  و 
كه  است،  ديگر  نيم كاسه  كدام  نيازي 
به گونه اي به طالبان و ميانه برادرانه شان با 

حكومت آقاي كرزي ربط دارد؟
رسيدگيبهتخلفاترسانهاي

رشد رسانه ها در كشور، بدون شك يكي 
از مهم ترين دست آوردها در كشور است 
يافته ايم؛  دست  آن  به  طالبان،  از  بعد  كه 
در  هر چند  كيفيت.  و  كميت  نگاه  از 
گذشته ها نيز هر از گاهي رسانه های چاپي 
فعاليت داشته است،  غير دولتي در كشور 

تصويری  و  صوتي  رسانه های  فعاليت  اما 
چيزي است كه در جريان هشت نه، سال 
می شود.  تجربه  كشور  در  طالبان  از  پس 
دست آوردهاي  با  همزمان  كه  تجربه ا ي 
قانوني  تخلفات  به گاهي،  مثبت اش، گاه 

را نيز به همراه داشته است. 
اين  انكار ناپذير،  و  است  واضح  آنچه 
طالبان،  از  پس  سال هاي  در  كه  است 
يك  در  افغانستان،  در  رسانه ها  فعاليت 
قانون و مقررات  از هر نوع  بريده  جزيره 
انجام نشده است كه حاال آقاي نيازي به 
نايل  فتح آن جزيره  و  به كشف  تازگي، 
و  صداقت  نيت،  حسن  با  و  باشد  آمده 
ايمان داري براي اصالح و قانونمند كردن 

آن برآمده باشد. 
اول: بر اساس قوانين نافذه كشور، فعاليت 
رسانه ها، امري است كه چند و چون آن، 
به نام  است  وزارتی  صالحيت  حيطه  در 
جمهوري  فرهنگ  و  اطالعات  »وزارت 
از  نيازي  آقاي  اگر  افغانستان«.  اسالمي 

موجوديت وزارتی با اين اسم و رسم خبر 
ندارد، از حاال باخبر شود كه در كشور، 
وزارتي به  اين اسم و رسم نيز وجود دارد.   
در  كشور،  در  رسانه ها  فعاليت  دوم: 
نام  با  مي شود،  انجام  قانون  روشنايي 
همگاني«.  رسانه های  »قانون  عنوان  و 
بازهم، اگر جناب وزير با دار و دسته اش 
بي خبر  قانوني  چنين  يك  موجوديت  از 
عدليه  وزارت  نشرات  بخش  از  هستند، 
بخواهد كه  افغانستان،  اسالمي  جمهوري 
نسخه از اين قانون را خدمت شان بفرستند. 
احكام  به  توجه  با  رسانه اي  هرگاه  سوم: 
همگاني،  رسانه های  قانون  در  مندرج 
همان  بشود؛  رسانه ا ي  تخلف  مرتكب 

در  بازهم  شد،  ذكر  فوق  در  كه  گونه 
آن  به  رسيدگي  قانون،  همين  روشنايي 
محترم  وزارت  صالحيت  از  تخلف، 
اطالعات و فرهنگ است، نه وزارت حج 

و اوقاف. 
جناب  گفته  به   - مساله  كل  اگر  حاال، 
وزير -  پخش و نشر شدن »منكرات« از 
اين  به  رسيدگي  براي  كه  باشد،  رسانه ها 
ما  اوقاف،  و  حج  وزير  جناب  نگراني 
قانوني رسانه همگاني را داريم. قانوني كه 
هيچ نوع مغايرت با ارزش هاي اسالمي ما 
ندارد. اگر كاسه  اي، زير نيم كاسه وجود 
ديگر گونه  نيز  ما  حديث  و  حرف  دارد، 

مي شود. 
اجتماعي– مفاسد به رسيدگي

اخالقي
و  حق  امن،   و  سالم  جامعه  در  زندگي 
رفتار،   چون،  است.  انسان  هر  خواست 
امر  يك  اصوال  انسان ها،  منش  و  كنش 
اجتماعي،  رفتار  يعني  است؛  اكتسابي 
انسان ها  اجتماعي  شخصيت  و  اخالق 
چيزي است كه انسان از درون يك بستر 
آن  به  و  می كند  كسب  آن را  اجتماعي 

می رسد. 
انگيزه  اگر  پيش فرض،  اين  به  توجه  با 
ايجاد  از  دسته اش  دارو  و  وزير  جناب 
به معروف« در كشور، تالش  امر  »كميته 
براي بر چيدن فساد از جامعه و بازگرداندن 
سالمت به جامعه و كشوري كه گوش تا 
نفس  است؛  غوطه ور  فساد  در  گوش 
داشتن يك چنين انگيزه، ستودني است و 
اقدام نيك و ميمون. اقدامي كه در حكم 
نوشدارويی است كه در آخرين لحظات، 
اما،  می دهد.  نجات  مرگ  از  را  سهراب 
مفاسد  و  فساد  موجوديت  در  مساله، 
اجتماعي نيست. بلكه در قدم اول، مساله، 
است.  مفاسد  و  فساد  از  ما  فهم  و  درک 
واقعا فساد چيست؟ چه چيزي يك جامعه 
انساني را فاسد مي سازد و بدل به بستري 

براي تبارز فساد می شود؟ 
ماهيتوخاصيتفساد

است  موجودي  فطري،   به صورت  انسان 
رسيدن  قابل  چيزي  و  مكتسب  مستعد، 
انساني،  جوامع  حاال  كمال.  مدارج  به 
افراد.  اجتماع  از  متشكل  پديده اي است 
اين يعني هر جامعه انساني، ماهيتا، مستعد 
رفاه،  سعادت،   به  رسيدن  براي  است، 
خوشبختي، آرامش و ارزش هاي اخالقي. 
حاال چه مي شود كه هر از گاهي جامعه  اي 
از جوامع انساني فاسد می شود و آلوده به 
گونه ا ي  به  وضعيت  گاهي  چرا  فساد؟ 
ارزش هاي  مرگ  به  جامعه  كه  می شود 

در  چيزي  چه  مي شود؟  مبتال  اخالقي 
جامعه  آن  شدن  فاسد  براي  جامعه،  يك 

بستر سازي می كند؟
اين چرا ها و چيستي ها،  مفاهيمي است كه 
جناب وزير حج و اوقاف بايد، به آن فكر 
كند. چون، كفر است اگر بگويم انسان ها 
بايد  انساني ماهيتا فاسد است و  و جوامع 
براي سالمت آن تدبيري سنجيد و كميته 
امر به معروف راه اندازي كرد. اما در اين 
در  گوش  تا  گوش  ما  كنوني  جامعه  كه 
غرق  اخالقي  ارزش هاي  مرگ  و  فساد 
وجود  ترديدي  و  هيچ شك  است،  شده 

ندارد. 
 ادامه در صفحه 9

در  پاكستان  اعظم  صدر  گيالنی  رضا  يوسف 
اين كه  به  اشاره  با  كشور  اين  پارلمان  در  سخنانی 
ايجاد شده، گفت  امريكا  با كمك  القاعده  سازمان 
تروريزم  با  مبارزه  در  زيادی  دستاورد  پاكستان  كه 
داشته است. اظهارات يوسف رضا گيالنی واكنش به 
سخنان باراک اوباما رييس جمهور امريكا محسوب 
امريكايی  تلويزيون  با يك  می شود كه در مصاحبه 
در  شبكه  يك  حمايت  از  بن الدن  اسامه  بود،  گفته 

پاكستان برخوردار بوده است.
پاكستان  اعظم  صدر  گيالنی  رضا  يوسف  اينك 
در واكنش به اين ادعای باراک اوباما، با سخنرانی 
سازمان  بر  وارده  اتهامات  كشور،  اين  پارلمان  در 
و  بی كفايتی  بر  مبنی   )ISI( پاكستان  اطالعاتی 
را رد كرده است. شكی  القاعده  با شبكه  همكاری 
نيست كه ادعای صدر اعظم پاكستان مبنی بر عدم 
مشاركت آی اس آی در تحركات مربوط به القاعده 
زيرا  باشد.  قبول  قابل  نمی تواند  آسانی  به  طالبان  و 
موارد متعددی از اتفاقاتی در پاكستان روی داده اند 
كه همگی بر محرز بودن روابط آی اس آی با القاعده 

و طالبان داللت داشته اند.  
پاكستان  مسووليت  از  فرار  كه  موضوعاتی  از  يكی 
نشان  تروريزم  ضد  بر  مبارزه ی  در  مشاركت  در  را 
می دهد، استدالل وی در رابطه به بی خبری پاكستان 
از حضور بن الدن در خاک آن كشور می باشد. صدر 
اعظم پاكستان گفته است در مورد اين كه چرا كسی 
تحقيقات  بود،  نبرده  پی  بن الدن  اختفای  محل  به 
ترديدی  هيچ  گرفت.  خواهد  انجام  گسترده  ای 
وجود ندارد كه نتيجه ی اين تحقيق از همين اكنون 
دولتمردان  كه  بود  خواهد  واضح  است.  مشخص 
توجيه  اين كشور،  اردوی  تيوريسن های  و  پاكستان 
خواهند كرد كه سازمان استخبارات اردوی پاكستان 
باور  كه  نيافته اند  اطالعات  زمينه  در  دليل  اين  به 
اسالم آباد  نزديكی های  بن الدن در  نمی كرده اند كه 

مسكن گزيده باشد.
پهلوی  دو  برخورد  می گردد  باعث  كه  چيزی 
پاكستان مورد انتقاد قرار گيرد، اين است كه رهبران 
تروريزم  با  مبارزه  در  مشاركت  ادعای  اسالم آباد 
دارند. اگر پاكستان به صورت صريح اعالم می كرد 
كه در تقابل با طالبان و گروه های همسو با اين گروه 
كه  بود  طبيعی  دارد،  قرار  آنها  كنار  در  بلكه  نبوده 
با  جنگ  در  درگير  كشورهای  و  جهانی  جامعه 
تروريزم به شمول افغانستان و اياالت متحده، رويه ی 
آنچه  اما  می گرفتند.  پيش  در  پاكستان  با  ديگری 
فريب دهنده و گمراه كننده بوده است، اين بوده كه 
پاكستان با ادعای مشاركت در مبارزه عليه تروريزم 

با طالبان و القاعده مجادله ی شفاف نداشته است.

در  نيز  پاكستان  اعظم  صدر  اين كه  جالب 
كشور،  آن  ملی  مجلس  در  خود  سخنرانی 
داده  قرار  اشاره  مورد  را  تروريزم  با  مبارزه 
است.  گيالنی در اين سخنرانی از كارنامه ی 
كرده  دفاع  تروريسم  با  در جنگ  پاكستان 
غير نظاميان  و  نظاميان  كه  است  گفته  و 
پاكستانی در اين راه كشته شده و در مقابل 
هم  القاعده  شبكه  اعضای  از  زيادی  تعداد 
يا  بازداشت  كشور  اين  امنيتی  منابع  توسط 

كشته شده اند. 
عملياتی  از  پاكستان  رهبر  اين كه  جالب تر 
در خاک  بن الدن  كشته شدن  به  منجر  كه 
نقض  را  آن  و  انتقاد كرده  آن كشور شده 
اين  است.  خوانده  پاكستان  ملی  حاكميت 
رهبران  كه  می دهد  نشان  دو پهلو گويی 
پاكستان از نتيجه ای كه در عمليات اول ماه 
می  بدست آمده، چندان رضايت ندارند. در 
پاكستان  اعظم  خبرها آمده است كه صدر 
كه  است  گفته  كشور  آن  ملی  مجلس  به 
اسامه  زندگی  محل  به  امريكا  حمله ی 
نزديكی های  در  ايبت آباد  شهر  در  بن الدن 
ارضی  حاكميت  »نقض  پايتخت  اسالم آباد 

پاكستان« بوده است.
ترويزم  با  مبارزه  در  مشاركت  كه  حاليست  در  اين 
و  عمليات  اين  از  پاكستان  كه  می كند  ايجاب 
از  كند.  استقبال  است  آمده  به دست  كه  نتيجه ای 
سوی ديگر آنچه عمليات نيروهای خاص امريكايی 
را در عمق خاک پاكستان توجيه می كند، اين است 
ضد تروريزم  ماموريت  يك  اجرای  برای  آنان  كه 
اساس  بر  شده اند.  پاكستان  ارضی  قلمرو  وارد 
كنوانسيون ها و مقاوله نامه هايی كه در عرصه مبارزه 
مجرمين  تعقيب  دارد،  وجود  بين المللی  جرايم  با 
جغرافيايی  مرز های  گرفتن  نظر  در  بدون  بين المللی 
جهان  از  نقطه ای  هر  در  تعقيب كننده  هر  توسط  و 
اين  در  كه  تراضی  دليل  به  و  می باشد  توجيه  قابل 
زمينه وجود دارد، نه تنها نقض حاكميت يك كشور 
آن  امنيت  تحكيم  باعث  بلكه  نمی شود،  محسوب 

جامعه می گردد.
قابل تذكر می باشد  نيز  اين موضوع  از جانب ديگر 
می باشد  متمركز  اين  بر  جهانی  عرف  امروزه  كه 
كه تروريست ها بايد در هر نقطه ای از جهان كه در 
دسترس باشند، تعقيب گردند. اين عرف نيز كه خود 
عمومی  بين الملل  حقوق  درعرصه ی  الزم  قوت  از 
بودن  قانونمند  و  بودن  موجه  است،  برخوردار شده 
حواشی  در  امريكايی  نيروهای  توسط  كه  عملياتی 

اسالم آباد صورت گرفته است را توجيه می كند.
جهانی  جامعه ی  سطح  در  ذهنيت  اين  امروزه 
تندرو  شبكه های  رهبران  بر  حمله  كه  دارد  وجود 
جهانی  امنيت  تثبيت  و  تحكيم  باعث  تروريستی  و 
اين  از  غير  ديدگاهی  نيز  پاكستان  اگر  می گردد. 
به خود  نسبت  را  اين تصور  باشد،  داشته  را  ذهنيت 
ايجاد خواهد كرد كه احتماال به دليل تعامالت پنهانی 
كه بين شبكه های پاكستانی و گروه های تروريستی 
بر  فشار  و  صدمه  شدن  وارد  پاكستان  دارد،  وجود 
نمی داند،  را خوشايند  تروريستی  رهبران گروه  های 
از  خطری  احتماال  تعامالت،  همين  اساس  بر  زيرا 

ناحيه ی اين گروه ها متوجه پاكستان نمی باشد.
در حالی كه انتظار می رفت پاكستان نيز از نتيجه آنچه 
ديده  عمل  در  اما  كند،  استقبال  است،  افتاده  اتفاق 
می شود كه رهبران پاكستان هنوز هم در كنار فرار 
از مسووليت پذيری می خواهند همچنان باج خواهانه 
تروريزم  عليه  مبارزه  در  را  غير فعال خود  مشاركت 
مهم جلوه دهد. به نظر می رسد روی همين ملحوظ 
آن  ملی  مجلس  در  پاكستان  اعظم  صدر  كه  است 
در  مهمی  نقش  پاكستان  كه  است  گفته  كشور 
جنگ امريكا با تروريسم در افغانستان بازی می كند 
بر  است  ممكن  پاكستان  بر  بيشتر  فشار  هرگونه  و 

رابطه ی دو كشور صدمه وارد كند.  

امر به  معروف
 تداخل كاري

 يا باج برادرانه 
به طالبان

 در پی فرار از مسوولیت

 آصفآشنا

احساناهللدولتمرادی

ان
ست

اك
پ

بر اساس قوانین نافذه كشور، فعالیت رسانه ها، امري است كه چند و 
چون آن، در حیطه صالحیت وزارتی است به نام »وزارت اطالعات و 
فرهنگ جمهوري اسالمي افغانستان«. اگر آقاي نیازي از موجوديت 
وزارتی با اين اسم و رسم خبر ندارد، از حاال باخبر شود كه در كشور، 

وزارتي به  اين اسم و رسم نیز وجود دارد.   
دوم: فعالیت رسانه ها در كشور، در روشنايي قانون انجام مي شود، 
با نام و عنوان »قانون رسانه های همگاني«. بازهم، اگر جناب وزير 
با دار و دسته اش از موجوديت يك چنین قانوني بي خبر هستند، از 
افغانستان، بخواهد  بخش نشرات وزارت عدلیه جمهوري اسالمي 

كه نسخه از اين قانون را خدمت شان بفرستند. 
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زندگی  شیوه های  در کشور،  اخیر  دهه  تحوالت سه   
ریشه ای  به صورت  را  مردم  زندگی  از  وسیعی  بخش 
و اساسی تغییر داده است. زیرا سه دهه پیش اکثریت 
مردم در روستاها زندگی می کردند و شاید تنها برای 
خرید و فروش به شهرها مراجعه می کردند. از این رو 
خیابان های شهر کابل و هم چنین دیگر شهرها خلوت 
گفته  به  حال  این  با  نداشت.  را  امروزه  ازدحام  و  بود 
شهر  در  گذشته  در  کسانی که  شهرکابل،  قدیم  مردم 
کابل زندگی  می کردند نسبت به فرهنگ و آداب شهر 
نشینی خیلی حساس بودند. اما جنگ، ناامنی، مهاجرت 
در  عمیق  جابجایی  که  گردید  باعث  عوامل  سایر  و 
به  منجر  امر  این  که  گردد  ایجاد  خانواده ها  سکونت 
سرازیر شدن روستاییان به شهرها شد. از این رو در حال 
شهر ها  در  کشور  جمعیت  از  23درصد  حدود  حاضر 
سکونت دارند. و در نتیجه انتقال فرهنگ روستایی به 

شهر و غلبه آن بر فرهنگ شهری شد.
امنیت  نبود  مانند  گوناگونی  دالیل  به  نیز  هم اکنون 
فقر، عدم دسترسی  و  بیکاري  نفوس،  سراسری، رشد 
خشکسالی،  آموزشی،  و  بهداشتی  مراکز  به  بهتر 
شده  باعث  مربوطه  نهادهای  و  وزارت ها  بی کفایتی 
است که مهاجرت به شهرها  هم چنان ادامه داشته باشد.

با رشد روزافزون جمعیت، سرازیر شدن مهاجرین چه 
از داخل و یا خارج کشور به شهرها، نبود امکانات و 
تغییر  باعث شده است که چهره شهر  برای مردم  کار 

روزانه جمعیت کثیری از مردم برای 
کار، تحصیل و سایر فعالیت های 
روزمره، در خیابان ها رفت وآمد 

می کنند. که بیشتر وقت آنان به علت 
ازدحام ترافیکی تلف می شود.
نداشتن یک ترافیک منظم و 
منسجم، استفاده از تیل های 

نامرغوب، گشت و گذار موترهای 
فرسوده و صدها دلیل دیگر که هر 
کدام ما به خوبی با آن آشنا هستیم 
سبب آلودگی بیش از حد هوا شده 

است.
آمار های رسمی نشان می دهند که 

روزانه ده باشند ه ی پایتخت در 
نتیجه ی آلودگی هوا جان می دهند و 

ده ها شهر نشین دیگر بیمار می شوند، 
اما واقعیت بیشتر از این آمار است.

از  استفاده  منسجم،  و  منظم  ترافیک  یک  نداشتن 
و  فرسوده  موترهای  گشت و گذار  نامرغوب،  تیل های 
با آن آشنا  صدها دلیل دیگر که هر کدام ما به خوبی 

هستیم سبب آلودگی بیش از حد هوا شده است.
آمار های رسمی نشان می دهند که روزانه ده باشند ه ی 
پایتخت در نتیجه ی آلودگی هوا جان می دهند و ده ها 
شهر نشین دیگر بیمار می شوند، اما واقعیت بیشتر از این 

آمار است.
اقدام هایی  کابل  هوای  آلود گی  کاهش  برای  ظاهرا 
صورت گرفته اند اما روز به روز آلود گی هوای کابل 
بیشتر می شود چنانچه تا کنون صدها شهر نشین به خاطر 
شهر نشین  هزاران  و  باخته اند  جان  آلودگی ها  افزایش 

دیگر بیمار شده اند.
نبود فضای سبز

در قسمت سرسبزی و زیبایی و غرس نهال ها در شهر 
کابل ساالنه به ابتکار وزارت زراعت، شهرداری کابل 
مصرف  افغانی  میلیون ها  بین المللی  نهاد های  سایر  و 
کم،  خیلی  مدت  گذشت  با  متاسفانه  اما  می گردد 
می شوند  خشک  بی آبی  اثر  در  یا  سبزه ها  و  نهال  ها 
کوچی ها  رمه های  گوسفندان  یا  و  مردم  توسط  یا  و 
شکستانده می شوند. شهرداری کابل  و وزارت زراعت 
از  اما  می دهند،  انجام  همه ساله  را  برنامه هایی  چنین 
نهال های  نگهداری  قسمت  در  شده  انجام  کار های 
دوام دار  و  جدی  مراقبت  ساحات سبز  و  شده  غرس 
ساحات  که  مساله  این  به  توجه  با  نمی گیرد.  صورت 
سبز و نهال ها مثمر و غیر مثمر در قسمت پاکی محیط 
زیست و پیشگیری امراض مختلف، از اهمیت بسیاری 

برخوردار است .
البته این مساله قابل ذکر است که در کنار ایجاد فضای 
سبز، فرهنگ نگهداری و مراقبت از نهال ها و گل ها، 
مکاتب  و  خانواده ها  مسوولیت  این  است.  مهم  بسیار 
است که فرهنگ نگهداری از درختان و گل و گیاه را 
به کودکان آموزش دهند. از این رو شهرداری ها نه تنها 
مسوول تنظیف شهر ها اند؛ بلکه مسوول ترویج فرهنگ 
شهرنشینی نیز می باشند قسمت اعظم از وظایف دولت 

و نهاد های مدنی نیز همین امر می باشد.
اکثر بلند منزل ها و منازل رهایشی که در شهر ساخته 
با وجود مصارف هنگفت دارای یک سیستم  شده اند 
خود  معضل  این  که  نمی باشند  کانالیزاسیون  منظم 
سبب آلودگی محیط زیست می شود. همچنان در اکثر 
همگان  برای  طوریکه  به  فرعی  و  اصلی  کوچه های 
ملموس است، جوی های مواد فاضل آب را به کوچه ها 
جمع شدن  و  تعفن  باعث  نتیجه  در  که  است  وصل 
باالخره  و  حشرات  تجمع  و  مختلف  میکروب های 
خرابی  باعث  نتیجه  در  و  مختلف  امراض  بروز  سبب 

عمومی وضعیت محیط زیست می گردد.
افزایش زباله در شهر

اعالم  افغانستان  زیست  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره 
کرده است که در کابل به طور متوسط هر نفر روزانه 

کند و شهری که در آن زندگی می کنیم تبدیل به یک 
شهر پر ازدحام و آلوده گردد.

یکی از دالیل افزایش مهاجرت به شهرها این است که 
مردمی که در روستاها زندگی می کنند فکر می کنند 
که در شهر امکانات بیشتر و آسودگی زیادتری وجود 
را  شهر  زندگی،  و  مهاجرت  برای  این رو  از  دارد، 
سنت  یک  یا  فرهنگ  یک  باخود  و  می کنند  انتخاب 
روستایی را می آورند که این فرهنگ بر فرهنگ شهر 

نشینی غلبه می کند.
احترام گزاردن و حفظ ارزش های شهری و پاس داشتن 
مفهوم  از  ما  منطقی  درک  نشان دهنده  آن  قوانین 
بیشترین  امروز  متاسفانه  ولی  می باشد؛  شهروندنشینی 
عدم  یا  و  درست  دریافت  و  درک  عدم  ما  مشکل 

رعایت اخالق و قوانین شهری است.
اگر نگاهی منصفانه به چگونگی فرهنگ شهرنشینی در 
شهر های بزرگ به ویژه در کابل بیاندازیم، در می یابیم 
که وضعیت موجود تا چه میزان نگران کننده و شرم آور 
نا  است! زیرا همه روزه به خصوص در امور اجتماعی، 

به سامانی های زیادی به چشم می خورد. 
زندگی   کابل  مانند  شهری  در  که  مردمی  متاسفانه 
بی تفاوت  نشینی  شهر  آداب  تمام  به  نسبت  می کنند 
هستند. انداختن زباله در هرجا، رعایت نکردن موازین 
بهداشتی همه و همه از مواردی هستند که مردم نسبت 
مشکالت  که  آموخته اند  مردم  هستند.  بی اعتنا  آن  به 
نهادهای مسوول  به گردن دولت و  را  و کم کاری ها 
و  دولت  این رو  از  سازند.  مبرا  را  خود  و  بیندازند 
از  یکی  را  مردم  همکاری  عدم  نیز  مربوطه  نهادهای 

دالیل نابسامانی و آلودگی شهرها می دانند.
نبود  که  هستند  باور  این  به  جامعه شناسان  از  بسیاری 
فرهنگ شهر نشینی و بی اعتنایی مردم نسبت به رعایت 
بیش   آلودگی  و  ازدحام  باعث   شهری  زندگی  اصول 
معتقد اند  کارشناسان  این  است.  شده  شهر  در  از  حد 
اگر نهاد های اجرایی یا شهروندان، خود مانع اعمال و 
رفتار های خالف شوند بی تردید قانون پذیری و رعایت 

فرهنگ شهرنشینی رشد می نماید.
آلوده  شهرهای  جمله  از  کابل  شهر  حال  این  با 
خیابان های  در  قدم زدن  با  که  می رود،  به شمار  جهان 

شهرمی توان به راحتی به این واقعیت پی برد.
دفع  برای  شهری  کاناالسیزیون  یک  نبود  کنار  در 
فاضالب ها، دسترسی نداشتن به آب صحی آشامیدنی، 
آلودگی  خاکی،  سرک های  وجود  سبز،  فضای  نبود 

هوا معضلی است که بیشترگریبانگیر مردم است.
آلودگی هوا

تحصیل  کار،  برای  مردم  از  کثیری  جمعیت  روزانه 
وآمد  رفت  خیابان ها  در  روزمره،  فعالیت های  سایر  و 
می کنند. که بیشتر وقت آنان به علت ازدحام ترافیکی 

تلف می شود.

۴۰۰ گرم کثافت )زباله و فاضالب( تولید می کند که 
با توجه به جمعیت بیش از چهارونیم میلیونی این شهر، 
مکعب(  متر   ۱۷۰۰ )معادل  تن   ۱۸۰۰ از  بیش  روزانه 
کثافت تولید می شود. اما شهرداری توانایی انتقال فقط 
۴۰۰ – ۵۰۰ متر مکعب آن را دارد و در نتیجه روزانه 
تقریبا ۱2۰۰ متر مکعب آن در سطح شهر انباشته  و یا 

در هوا پراکنده می شود.
افزایش  شهر،  در  زباله ها  انبا رشدن  دالیل  از  یکی 
نشینی  شهر  فرهنگ  از  مردم  عدم آگاهی  و  جمعیت 
در  کابل  شهروندان  درصد   3 تنها  آمارها  طبق  است. 
این  به  مردم  اکثر  همکاراند.  شهرداری  با  شهر  پاکی 
عقیده اند که شهرداری موظف است که زباله های آنان 
جایی  در  اگر  نماید.  جمع آوری  خانه های شان  از  را 
زباله دانی هم وجود داشته باشد مردم به جای انداختن 
اطراف  در  را  آن ها  زباله دانی،  داخل  به  زباله های شان 
فرهنگ  آموزش  حال  این  با  زباله دانی ها  می اندازند. 
شهر نشینی یکی از موارد مهم برای کاهش مشکالت 

شهر و باشندگانش می باشد.
و  ارتقا  و  برای رشد  تا  دارند  وظیفه  مسوول  نهادهای 
اصالح فرهنگ شهر نشینی برای همه مردم به ویژه قشر 
جوان و نوجوان آموزش و آگاهی های الزم را در نظر 
پارک ها، و  تاسیس کتابخانه ها،  با  نهاد ها  این  بگیرند. 
تابلو های آموزشی، پیگیری خالف رفتاری های  نسب 
را  نشینی  شهر  فرهنگ  می توانند  و...  شهروندان  
گسترش دهند. که متاسفانه یا نا هماهنگ و ناکارآمد اند 

یا این که به این مساله توجه جدی نمی نمایند.

 یکی از دالیل انبا رشدن زباله ها در 
شهر، افزایش جمعیت و عدم آگاهی 

مردم از فرهنگ شهر نشینی 
است. طبق آمارها تنها 3 درصد 
شهروندان کابل در پاکی شهر با 
شهرداری همکاراند. اکثر مردم 
به این عقیده اند که شهرداری 

موظف است که زباله های آنان را 
از خانه های شان جمع آوری نماید. 
اگر در جایی زباله دانی هم وجود 

داشته باشد مردم به جای انداختن 
زباله های شان به داخل زباله دانی، 

آن ها را در اطراف زباله دانی ها 
 می اندازند. با این حال آموزش 

فرهنگ شهر نشینی یکی از موارد 
مهم برای کاهش مشکالت شهر و 

باشندگانش می باشد.

 شفایی

فرهنگ شهر نشینی و دالیل آلودگی شهر

ACKU
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مخالفت  می گوید  عالی صلح  شورای  رییس 
دولت  صلح  پروسه  و  طالبان  با  مذاکره  با 
افغانستان توسط گروه های اپوزیسیون، بخشی 
برهان الدین  است.  دموکراسی  ارزش های  از 
روز گذشته  عالی صلح  رییس شورای  ربانی 
در کنفرانس دو روزه ای که زیر عنوان حمایت 
و بازنگری برنامه صلح در کابل برگزار شد، 
گفت این مخالفت ها از برداشت های متفاوت 
برنامه  از  مخالف  حلقات  و  افراد  مختلف  و 
صلح، ناشی می شود. ربانی گفت که شورای 
عالی صلح به خاطر رسیدن به صلح عادالنه و 
سیاسی،  دست آوردهای  از  حمایت  و  پایدار 
به خاطر  کشور  در  مدنی  و  سیاسی  حقوقی، 
مسدود  ناامنی  اثر  در  که  مکاتبی  کردن  باز 

شده اند، ایجاد شده است.
در این کنفرانس سفیر امریکا، سفرای شماری 
و  دولتی  مقامات  خارجی،  کشورهای  از 
شماری از اعضای شورای عالی صلح شرکت 

کرده بودند. 
می کنند  تصور  »بعضی ها  گفت:  ربانی  آقای 
گفتگو  و  صلح  و  گفتگو  کردن  پیاده  با  که 
بسته  مکاتب  دروازه های  گویا  طالبان  با 
سلسله  یک  و  تحجر  داستان های  و  می شود، 
خشونت گرایی ها دوباره به کشور برمی گردد، 
در حالی که برخالف این، باید جلو خشونت، 
در  بد امنی  جلو  و  انتحارها  جلو  تشدد،  جلو 

افغانستان گرفته شود.«
ربانی گفت که مردم افغانستان سه دهه گذشته 
را در جنگ سپری کرده اما حاال می خواهند 
و  دوستی  آرامش،  صلح،  در  این  از  پس 
صمیمیت در بازسازی کشور سهم بگیرند. او 
با روشن شدن این  گفت: »من یقین دارم که 
جایی  دیگر  منتقدان  واقعیت بینی  با  و  حقایق 
برای انتقاد از پروسه صلح و گفتگو با طالبان 
ما  میان نخواهد آمد. زیرا صلح در کشور  به 
گزینه  تنها  بلکه  نیست  ضرورت  یک  تنها 
اساسی است که باید از طریق سیاسی مشکل 

افغانستان حل شود.«
رسیدن  که  گفت  صلح  عالی  شورای  رییس 
در  گفت  او  نیست.  یک شبه  کار  صلح  به 
مشابه  وضعیت  که  مختلف  کشورهای 
پروسه  که  می شود  دیده  داشته  را  افغانستان 
صلح با گروه های مسلح سال ها را دربرگرفته و 
در افغانستان نیز جنگ و جدال پیچیدگی های 
طالبان  تنها  می گوید  ربانی  دارد.  را  زیادی 
بلکه  ندارند  قرار  افغانستان  دولت  برابر  در 
در  افغانستان  از  بیرون  در  مختلف  حلقه های 

جهت ایجاد چنین فضایی سهم داشته و دارند.
آقای ربانی گفت دولت افغانستان آماده است 

تمام خواست های مشروع طالبان را بپذیرد.
که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
عبداهلل  داکتر  رهبری  به  حکومت  اپوزیسیون 
انتقاد کرده است.  با طالبان  عبداهلل از مذاکره 
شماری از نهادهای مدنی و فعاالن حقوق زن 
نیز از غیرشفاف بودن پروسه صلح ابراز نگرانی 
کرده اند. این نگرانی ها از آنجا ناشی می شود 
که مبادا دست آوردهای ده ساله افغانستان در 
عرصه های آزادی بیان و آزادی های مدنی از 
دست بروند و زنان افغان از حقوق شهروندی 
محروم  شده،  تضمین  اساسی  قانون  در  که 

گردند. 
ربانی گفت که شورای  آقای  در همین حال 
ملی  سطح  در  دست آوردهایی  صلح  عالی 
که  آن  از  پس  گفت  او  دارد.  بین المللی  و 
نا امن ترین  آغاز کرده  را  کار خود  این شورا 
با  داشتند،  فعالیت  آنها  در  طالبان  مناطقی که 
امن  مناطق  به  صلح،  پروسه  به  آنها  پیوستن 
تبدیل شده اند. ربانی گفت که حتا برخی از 
با  مذاکره  با  که  منطقه  و  همسایه  کشورهای 
عالی  شورای  تالش  با  بودند،  مخالف  طالبان 
پروسه  این  حامی  به  این کشورها  حاال  صلح 

تبدیل شده اند. 
حلقات  با  گفتگوهایی  که  ربانی گفت  آقای 
گفتگوها  این  اما  گرفته  صورت  طالبان  موثر 

آقای ربانی گفت که شورای 
عالی صلح دست آوردهایی در 
سطح ملی و بین المللی دارد. 
او گفت پس از آن که این 
شورا کار خود را آغاز کرده 

نا امن ترین مناطقی که طالبان 
در آنها فعالیت داشتند، با 

پیوستن آنها به پروسه صلح، 
به مناطق امن تبدیل شده 

اند. ربانی گفت که حتا برخی 
از کشورهای همسایه و منطقه 
که با مذاکره با طالبان مخالف 
بودند، با تالش شورای عالی 

صلح حاال این کشورها به حامی 
این پروسه تبدیل شده اند.

»گفتگوهایی  دارند:  قرار  ابتدایی  سطح  در 
از حلقه های  بسیار  افراد  با  ابتدایی  به صورت 
این گفتگوها  البته  موثر طالبان آغاز شده که 
هنوز در مراحل اول خود قرار دارد.« او گفت 
عالی صلح  این گفتگوها شورای  در طی  که 
به برخی از حقایق دست یافته است، از جمله 
این حقیقت که پس از سقوط طالبان، اعضای 
را  سالح های شان  تا  داشته  تصمیم  گروه  این 
مجبور  روز  سه  از  پس  اما  بسپارند  دولت  به 
به جنگ دست  اثر فشارها دوباره  شده اند در 

بزنند. 
ربانی گفت این تعداد از طالبان حاال می گویند 
چه  بپیوندند،  صلح  پروسه  به  که  صورتی  در 
ضمانتی وجود دارد که بار دیگر مورد آزار و 
اذیت قرار نگیرند. رییس شورای عالی صلح 
افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  که  گفت 
صلح  به  که  کسانی  به  جدی  صورت  به 
می پیوندند می گوید امنیت شان تامین می شود 

و امنیت شان حل خواهد شد.  
در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم 
وزارت خانه های  از  کرزی  جمهور  رییس 
حکومت خواست تا پروژه های شان را طوری 
کند.  کمک  صلح  پروسه  به  که  کنند  تطبیق 
برداشت هایی وجود  بعضا  آقای خلیلی گفت 
دارد که با تطبیق برنامه صلح دست آوردهای 
کرد  تاکید  او  اما  می روند  دست  از  سال  ده 
که از دست رفتن این دست آوردها به معنای 
است.  افغانستان  در  جهانی  جامعه  شکست 
معنای  به  هیچگاه  صلح  برنامه  که  افزود  او 
مدنی  و  سیاسی  آزادی های  محدودیت 
نیست.   زنان  حقوق  خصوص  به  افغانستان 
بن الدن  مرگ  با  کرد  امیدواری  ابراز  خلیلی 
بیشتری  انعکاس  جهان  در  افغانستان  صدای 
با کشته شدن  »انکشاف اخیری که  پیدا کند: 
اسامه بن الدن در عرصه امنیت منطقه رخ داده 
مارا به این امیدواری رسانده است که صدای 
مردم افغانستان در افق های جدیدی در پهنه و 

گستره جهانی شنیده شود.«
کارل آیکنبری سفیر امریکا در افغانستان گفت 
پروسه صلح فرصتی مساعد برای کسانی است 
که پیش از این با القاعده در ارتباط بوده اند. او 
گفت این افراد می توانند با نه گفتن به تروریزم 
و  برگردند  کشورشان  به  دوباره  بین المللی 

زندگی جدیدی را آغاز نمایند. 
شورای عالی صلح در این کنفرانس از جامعه 
به  مالی شان  کمک های  با  تا  خواست  جهانی 

این پروسه کمک کنند.

 شهروندستان

نوستالژیک
میشویم!

فردای اعالم خبر مرگش یا قتلش یا به قول معتقدین اش" شهادت اش" همه ی 
رسانه ها به دنبال به قول سینمایی ها »ری اکشن« مردم می  گشتند.

القاعده توسط  خبر را از رادیوی تاکسی شنیدم: »اسامه بن الدن، رهبر گروه 
کشتنش  اینه!  گفت:  و  زد  پوزخند  راننده  رسید.«  قتل  به  امریکایی  نظامیان 

باالخره. خدا بکشیشانه!
به توضیح و تفسیر و گفت که خبر  بود شروع کرد  مردی که کنارم نشسته 

کهنه شده و دیشب شنیده و دروغ است و تبلیغات. 
لعاب می   دادند  و  را رنگ  بیشتر آن  اما رسانه ها  بود   خبر در رسانه ها کوتاه 
یا به قول رسانه ها"افکار  افتاده بود و مردم  اتفاق  و حاشیه پردازی می  کردند. 
زمان  یادآوری خاطرات  از یک طرف  بگویند.  باید  نمی  دانستند چی  عامه" 
امارت طالبان که وابستگی عجیب با دار و دسته و آرمان های این فرد داشت 
نظر  ابراز  از جانب دیگر ترسی موهوم هرگونه  و  را آزار می  داد،  ذهن شان 
در مورد این واقعه مهم خوانده شده را به تاخیر می انداخت. تصویر هشداری 
عجیب در ذهن ها باوجود آمده بود. در آن روز )روز بعداز مرگش( جمالتی 
سفارشی و بی نظم از زبان »افکار عمومی « از رسانه ها به نشر می  رسید. جمالتی 
با احتیاط و بریده بریده و نامطمین که مشخص بود ساخته و پرداخته ی رسانه ها 

بود تا نظر »افکار عمومی«
به راستی این ترس چه بود؟ از کجا می آمد؟ 

این غذای تازه  به آن توجه نکرد. رسانه ها دنبال خوراک می  گشتند و  کسی 
آماده شده بدون حواشی )ترشی و ترکاری و سوپ( نمودی نداشت. و نظر 
افکار عمومی  همان حواشی بود که باید حتما گرفته می  شد یا ساخته می  شد. 
نیز  اما به واقع آن ترس موهوم تنها واقعیت ناگزیر وقطعی است که تاکنون 

وجود دارد.
حاال بیشتر از ده روز از آن واقعه می  گذرد. رسانه ها به کررات خبر های مربوط 
نشر کرده اند. حتا صحبت های  و  را پخش  اسامه  یا شهادت  قتل  یا  به مرگ 

پیرامون این که آیا باید از مرگ وی تجلیل کرد یا نه؟ 
اما کسی به ریشه های آن ترس موهوم نپرداخت. ترسی که فاش کننده وجدان 
متناقض جمعی ماست. ترسی که برخاسته از پستوخانه های ذهن عادت زده و 
اشخاصی چون" اسامه" گره  نام  نکرد که  اعتراف  سنت زده ی ماست. کسی 
افغانی است. بخش هایی که در گرو و در  با بخش های تحتانی ذهن  خورده 
"افکار عامه"ی مخاطب  از مذهب است. آن  انسان کش  خدمت روایت های 
رسانه ها، هنگام فکر کردن و حرف زدن در مورد این نماد مذهب و مقاومت 
از  بخشی  چون  بزند.  حرف  نمی  خواهد  و  می  شود  گرفتار  لکنت  به  )اسامه( 
ذهن اش در اجاره ی آموزه هایی است که اسامه نگهدارنده و ادامه دهنده ی آن 
بود. آموزه هایی که می  بایست طی این ده سال و با صرف ملیاردها دالر، پوچ 
بودن و نا انسانی بودن  شان به اثبات می  رسید و همه از شر آن خالص می  شدند. 
یا حداقل شرایطی ایجاد می  شد که این گونه افکار عامه در موقعیتی این چنین 
نمی  کند  توجه  حاکمان  و  قدرتمندان  از  کسی  نمی  افتاد.  لکنت  به  حساس، 
که این عکس العمل تلخ ترین پیام را در خود جای داده است. گویی »افکار 
عامه« دچار حسی نوستالژیک شده اند. از یک طرف این همه تبلیغ و ترویج 
دموکراسی و بازار آزاد و نوید صلح و برابری که منجر به کم رنگ شدن آن 
نوع  و  فقر  تکثیر  و  گسترش  دیگر  طرف  از  است،  شده  سطح  در  آموزه ها 
تازه ی از نا امنی روانی و تشکیل حاکمیتی مبتنی بر فایده و مسابقه ای نابرابر 
در عمق و رگ و ریشه ی جامعه. بنابر تجربه ی تاریخی، ذهن افغانی در چنین 
مواقعی به بخش های تحتانی و نوستالژیک ذهنش مراجعه می  کند. بخش هایی 
که منیت و هویت اش را می  سازد. و این چیزی نیست جز اعالم سقوطی سخت 
به گذشته اش که سپری شده. این واکنش یک پیام اجتماعی تکان دهنده است. 
دولت، جامعه جهانی و بخش عظیمی   از انسان هایی که از آن آموزه ها آسیب 
دیده اند و قربانی آن شده اند، همه جا برای نابودی آن تالش می  کنند، هزینه 
می  پردازند. اما اینجا در مرکز این بحران و در مامن این آموزه ها، انسان های 
از دست رفتن آن هستند و مردد می  شوند و عزاداری می  کنند  گیج، دلتنگ 
ویرانگر،  این حس های  بدیهی ست که رجعت همه ی  بی هویتی.  احساس  و 
خبر از فاجعه ی عظیم می  دهد. این که در این ده سال خرج این همه پول و 
صرف این همه انرژی و امکانات هیچ اتفاق جدیدی را در ذهن انسان افغانی 
باوجود نیاورده است. این ذهن جمعی همچنان در تسلط آموزه هایی ست که 
به ویران کردن همه چیز براساس روایت خود می  اندیشد و حاضر نیست کوتاه 
بیاید. پیروان و طراحان آن آموزه ها همه جا فریاد می  زنند که به ظواهر اهمیت 
ندهید. آیا این جمله کنایه ی دقیقی را در خود جای نداده است؟ آیا همه ی 

این سروصداها و ادعاکردن ها ظواهر نیستند؟

 مسعودحسنزاده
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

سازمان غیردولتی )سیف د چلدرن( که برای حفظ 
حقوق کودکان افغانستان فعالیت می کند می گوید، 
افغانستان بدترین کشور  و ناروی بهترین کشور برای 
مادران است. براساس بررسی این سازمان، افغانستان 
باالترین  خطر مرگ و میر مادران را در جهان دارد.  

براساس یک بررسی ساالنه که روز سه شنبه انتشار 
افغانستان پایین ترین نرخ اوسط عمر زنان را  یافت، 
در جهان دارد. گزارش افزوده است که در افغانستان 
قرار  رده بندی  این  پایان  در  که  دیگر  کشور  نه  و 
دارند، به صورت متوسط از هر شش کودک یک 
تن قبل از سن پنج سالگی می میرد و سه تن دیگر نیز 

از سوتغذیه رنج می برند. 
 شصت کشور از ده کشوری که در رده های پایین 
این بررسی قرار گرفته اند، در افریقای سیاه موقعیت 
دارند. بعد از افغانستان، به ترتیب کشورهای نایجریا، 
دموکراتیک  جمهوری  چاد،  یمن،  بیسایو،  گینه 

افریقای  جمهوری  و  سودان  مالی،  اریتره،  کانگو، 
مرکزی بدترین شرایط را برای مادران دارا می باشند. 
کره  نیم  در  کشور  دو  و  اروپا  شمال  کشور  پنج   
که  می دهند  تشکیل  را  کشوری  هفت  جنوبی، 
کشورها  این  دارند.  مادران  برای  را  شرایط  بهترین 
آیسلند،  استرالیا،  ناروی،  از  عبارت اند  ترتیب  به 

سویدن، دنمارک، زیالند جدید و فنلند. 
د چلدرین« سه کشور  »سیف  نهاد  بررسی  این  در   
اروپایی بلجیم، هالند و فرانسه خارج  از ده بهترین 

کشورها برای مادران قرار گرفته اند. 
چلدرین«  د  »سیف  غیردولتی  سازمان  پژوهشگران 
شرایط برای مادران را در 164 کشور بررسی کرده 
یافته  و مستند ساخته اند که شامل 43 کشور توسعه 
و 121 کشور در حال توسعه می شود. کشورهای در 
حال توسعه به نوبه خود به 79 کشور کم توسعه یافته 
و 42 کم توسعه ترین  کشورها تقسیم بندی شده اند. 

 کیوبا در صدر لیست کشورهای »کم توسعه یافته« 
قرار دارد. دیگر کشورهای شامل لیست »کم توسعه 
باربادوس،  ارجنتاین،  مصر،  اسراییل،  شامل  یافته« 
کوریای جنوبی، اروگویه، قزاقستان، منگولیا و بوتان 

می شوند. 
میان  بهداشت،  بخش  در  خصوصا  عظیمی،  تفاوت 
افغانستان که در پایان  ناروی که در صدر جدول و 
»همه  ناروی،  در  می شود.  دیده  دارد،  قرار  جدول 
و  انجام  مسلکی  صحی  پرسونل  توسط  زایمان ها 
و  مادران  میر  و  مرگ  میزان  که  می شود«  نظارت 
کودکان را به صورت قابل مالحظه کاهش می دهد. 
اما در افغانستان، تنها 14 درصد زایمان ها در حضور 

قابله ها و پرسونل صحی صورت می گیرد. 
اما  است،  سال  نارویژی83  زنان  برای  عمر  وسط 
نارویژی،  زن  ده  هر  از  سال.   45 افغان  زنان  برای 
از  بارداری،  از  جلوگیری  برای  زن  هشت  از  بیشتر 
روش عصری استفاده می کنند، و از هر 175 تن یک 
کودک زیر پنج سال جان خودرا از دست می دهد. 

یک  زن،  شش  هر  از  افغانستان  در  حال،  همین  در 
خانم از روش های مدرن برای جلوگیری از باداری 
استفاده می کند و از هر پنج کودک، یک کودک 

پیش از سن پنج سالگی می میرد. 
بررسی سازمان »سیف د چلدرین« می افزاید: »با این 
نرخ، تقریبا هر مادری در افغانستان با از دست دادن 

کودک خود مواجه خواهد شد.« 
آلمان، اسپانیا و بریتانیا در درجه یازدهم تا سیزدهم 
جدول کشورهای »توسعه یافته« قرار دارند، در حالی 
که ایاالت متحده امریکا در درجه سی و یکم قرار 
شرایط  بللالروس  و  لوگزامبورک  از  فقط  و  دارد 

بهتری برای مادران دارد. 


8.4: وضعیت اقتصادي اطفال معتاد
فقیران  بین  در  هم  مخدر  مواد  قاچاق  و  اعتیاد 
جوامع وجود دارد هم در بین اغنیا، با این تفاوت 
که انگیزه ها در هردو گروه، تفاوت فاحشي دارند. 
فشارهاي  نتیجه  در  اول  گروه  خصوص  در  مثال 
مشکالت  و  مصایب  از  ناشي  روانللي  و  روحللي 
مختلف فردي و اجتماعي و مانند آن بعضا به سوي 
اعتیاد کشانده شده و مبتال مي شوند، در حالي که 
گروه دوم در اثر هوسراني و تفریح و خرج کردن 
پول هاي بادآورده و تنوع طلبي و امثال آن به مواد 
مخدر رو مي آورند.  چنانچه نتایج تحقیق حاضر نیز 
به اثبات رسانده است، 89 درصد پاسخ دهندگان، 
درصد   21 و  مي باشند  اقتصادي  مشکالت  دچار 
باقي مانده از لحاظ مالي مشکلي ندارند. پس انگیزه 

هرکدام از این اطفال جهت استفاده از مواد مخدر 
متفاوت مي باشد.

مراکز  از  یکي  در  که  متاهل  و  چهارده ساله   پسر 
داشت  قرار  اعتیاد  ترک  دوران  در  درماني کشور 

چنین مي گوید: 
»پدرم زمین دار و تاجر منطقه ما بود. بعد از این که 
عروسي نمودم، با دوستان به شکل تفنني و از سر 
شوق هرویین مصرف مي نمودم تا این که کم کم به 

آن معتاد گردیدم.«
یکي از اطفال معتاد به مواد مخدر، دلیل اعتیادش را 

فقر اقتصادي مي داند او نیز چنین مي گوید:
لباس  هم قطارهایم  مي داد.  آزارم  ناداري  »همیشه 
خوب و تمیز داشتند و من غریب بودم، به خاطر این 
که بتوانم مشکالتم را فراموش کنم به اعتیاد روي 

آوردم.«
 ماده 120 قانون اساسي، 
استخدام زنان و نوجوانان 
جسمي  کللارهللاي  به  را 
عنوان  تحت  که  سنگین 
صحت«  بلله  مضر  »کللار 
شللده انللد،  طبقه بندي 

ممنوع مي داند. مطابق ماده 13 قانون کار، حداقل 
براي  ولي  مي باشد؛   18 اکمال سن  استخدام،  سن 
کارکنان در عرصه کارهاي خفیفه، اکمال 15 سال 
پنداشته  مجاز  اکمال سن 14  کارآموزان،  براي  و 
قانون   31 ماده  مطابق  حال  عین  در  است.  شده 
هفته  در   18 تا   15 سنین  بین  نوجوانان  براي  کار، 
35 ساعت کار در نظر گرفته شده است. بر عالوه، 
و  شبانه  کارهاي  به  را  اطفال  توظیف  کار  قانون 

اضافه کاري اطفال را منع قرارداده است.
 

ادامه دارد
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حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

سازمان بین المللی کار
حقوق کار در عرصه ی بین المللی زیر حمایت سازمانی قرار گرفته است 
این سازمان  و کارفرماست.  تامین حقوق کارگر  این سازمان هدفش  که 
مرکب  سه جانبه ی  ساختاري  با  شمسي(   1298( میالدي   1919 سال  در 
پایدار  با هدف »صلح  و دولت  نمایندگان گروه هاي کارگر، کارفرما  از 
عدالت  یعنی  است.  شده  تاسیس  اجتماعي«  عدالت  براساس  جهاني 
اجتماعی محوری ترین اهداف سازمان بین المللی کار می باشد. این سازمان 
که  است  تخصصي  نهاد  یک  واقع  در  دارد.  فعالیت  سابقه ی  دهه  هشت 
مذکور  سازمان  می باشد.  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  سازمانی  لحاظ  از 
شده  کار  سه گانه  گروه هاي  و  اجتماعي  شرکاي  جذب  و  جلب  موجب 

است. این سازمان دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که عبارتند از:
و جنبش هاي  کارگران  توجه  مورد  که  معنا  بدین  انساني،  ویژگي  الف- 

سازمان یافته کارگري از نظر تامین شرایط انساني کار می باشد. 
ب- ویژگي اقتصادی، به معنای عنایت کارفرمایان از نظر یکسان سازي 

قواعد و شرایط در رقابت بین المللي 
صلح  تحقق  نظر  از  مذکور  سازمان  که  معنا  این  به  سیاسي،  ویژگي  ج- 
اجتماعي بر پایه ی مذاکره و گفتگوي سه جانبه مورد حمایت دولت هاست.

سازمان بین المللی کار یاI.L.O  برای دولت ها و شرکاي اجتماعي کار، 
اعم از کارگر و کارفرما این شرایط را تسهیل می کند که آنان مي توانند 
را  ملي  تجربیات یکدیگر آشنا شوند و سیاست هاي  با  آزادانه و آشکارا 
است،  سه جانبه ای  ساختار  دارای  سازمان  این  دهند.  قرار  مقایسه  مورد 
در  دولت ها  با  کارفرمایي  و  کارگري  سازمان هاي  آن  در  که  نحوي  به 

شکل دهي سیاست ها و برنامه ها همصدا مي شوند.
سازمان بین المللي کار سه جانبه گرایي را در میان کشورهاي عضو از طریق 
ترویج گفتگوهاي اجتماعي توسعه مي دهد. هر کشور حق دارد که چهار 
نماینده به کنفرانس بین المللي کار اعزام نماید. از این چهار نفر دو نفر از 
جانب دولت، یک نفر نماینده ی کارگران و یک نفر نماینده ی کارفرمایان 
مي باشد و هرکدام از آن ها مي توانند در جلسات کنفرانس بین المللي کار 
به طور مستقل اظهار نظر کنند یا راي بدهند.25 سازمان متذکره در ساختار 
تشکیالتی خودش هیات مدیره ای دارد که این هیأت مدیره متشکل است 
عضو   66 و  کارگر(   14 و  کارفرما   14 دولت،   28( اصلی  عضو   56 از 

علی البدل )28 دولت، 19 کارفرما و 19 کارگر(.26
محور اصلی مسوولیت این آژانس تخصصی را ارتقای عدالت اجتماعی و 
حفظ حقوق انسانی کارگر دانسته است. مهم ترین وظایفی را که سازمان 
مذکور در حوزه ی حقوق کار و کارگر تعقیب می کند عبارتند از تعیین 
و  کار  شرایط  بهبود  به  کمک  برای  بین المللی  برنامه های  و  سیاست ها 
زندگی، ایجاد استانداردهای بین المللی به عنوان راهنمای مقامات کشوری 
در اجرایی کردن این سیاست ها، اجرای یک برنامه ی وسیع همکاری فنی 
در  مشارکت  و  سیاست ها  موثرسازی  جهت  در  دولت ها  به  کمک  برای 

برنامه های آموزشی و پژوهشی به منظور پیشبرد این فعالیت ها.27
نگرانی های جهانی درباره کار

و  بین المللی  عرصه های  کار  حقوق  تضمین  و  جهانی  حمایت  آن که  با 
صحنه ی جهانی را درنوردیده است، با آن که برای حقوق کار، پشتبان های 
هیات  در  چه  و  الزم الرعایه  اسناد  قالب  در  چه  جهانی  معیارهای  و  ملی 
و  کارگر  و  کار  باره ی  در  آن هم  با  دارد،  وجود  سازمان ها  و  تشکل ها 
نگرانی  که  عبارت  این  به  دارد.  وجود  جهانی  حاد  نگرانی های  کارفرما 
در باره ی کار و اشتغال تنها تشویش افغانستان نیست. بلکه تشویش جهانی 
است.  واقعیت امر این است که بی کاری معضل جهانی است. به عبارت 
را  آن ها  مشکل  عمده ترین  که  آسیب پذیری اند  قشر  کارگران  دیگر 
بی کاری تشکیل می دهند. در این جا فقط به یک نقل قول استناد می کنیم. 
که  است  گفته  کار  بین المللی  سازمان  گزارش  از  نقل  به  مونتاس  میشل 
برابربا 1388  )تقریبا  میالدی  پایان سال 2009  تا  بی کاران جهان  جمعیت 
نفر  میلیون   210 به  است  نفر  میلیون   190 که  فعلی  رقم  از  خورشیدی(، 

افزایش خواهد یافت.28
ادامه دارد
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افغانستان 
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کشور برای مادران  
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79درصد مجموع 100درصد مجموع
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اظهار  جوزجان  والیت  معلولین  انجمن  مسووالن 
می دارند که 90 در صد از معلولین این والیت در 

فقر و بیکاری بسر می برند. 
فرد  یک هزار  به  نزدیک  مسوولین  این  گفته ی  به 
ریاست  ثبت  جوزجان  والیت  در  معلولیت  دارای 
این  از  زیادی  شمار  که  می باشند  معلولین  و  شهدا 
افغانستان آسیب  متمادی در  افراد، طی جنگ های 
هنوز  تا  آنان  زندگی  وضعیت  به  اما  دیده اند، 

توجهی صورت نگرفته است. 
ذکر اهلل، رییس انجمن معلولین این والیت می گوید 
و  فقر  در  والیت  این  در  معلولین  از  درصد   90

بیکاری و وضعیت خیلی فالکت بار بسر می برند.
اشتغال زایی  زمینه ی  در  »دولت  می افزاید:  ذکراهلل 
برای معلولین توجه جدی نداشته و زمانی که یک 
معلول از صنف 12 یا 14 فارغ می شود، در قدم اول 

دوایر دولتی برای شان کار نمی دهد.«
غالم رسول، یک تن  از معلوالن شهر شبرغان  که 
در اثر جنگ های گذشته یک پا و یک دست خود 
کار  توان  »من  می گوید:  است،  داده  دست  از  را 
نمی توانم.  شده  ایستاد  هم  لحظه  یک  و  ندارم  را 
نان فروشی  و  بنشینم  مجبورم که در کنار سرک ها 
افغانی  الی 200  این مدرک روزانه 150  از  کنم و 
به دست می آورم و با این عاید ناچیز خانواده هشت 
نمیر  و  بخور  طور  به  و  مشکل  به  بسیار  را  نفری ام 

تامین می کنم.«
غالم رسول که در خانه ی کرایی زندگی دارد، می گوید: 
»یک اتاق را ماهانه یک هزار افغانی کرایه می دهم که 
اگر  از عاید روزانه ام پس انداز کنم و  را  پول  این  باید 
زندگی  پیش بردن  نکند،  توجه  معلولین  حال  به  دولت 

دیگر برای مان دور از تحمل شده است.«
وی از دولت می خواهد که وضعیت معلولین را درک 

کند و برای آنان در این والیت زمین یا سرپناه بدهد.
شبرغان که  معلولین شهر  از  دیگر  تن  عبدالقادر، یک 
یک پایش را از دست داده و مشغول فروش کارت مبایل 
می باشد، می گوید: »دولت برای ما 700 افغانی معاش در 
یک ماه تعیین کرده و آن هم در وقت و زمانش برای 
به  موفق  رفت وآمد  ماه ها  از  پس  ما  نمی رسد.  معلولین 

دریافت آن می شویم.«
والیت  در  اجتماعی  امور  و  کار  ریاست  مسوولین  اما 
جوزجان وضعیت معلولین را در این والیت قناعت بخش 

می دانند.
اجتماعی،  امور  و  کار  رییس  شهاب،  شهاب الدین 
بنیاد  »بر  می گوید:  جوزجان  والیت  معلولین  و  شهدا 
در  درصد  پنج  معلولین  کشور،  جمهور  رییس  حکم 

ارگان های دولتی  گماشته شده اند.«
وی افزود: »بر عالوه ما کورس های آموزش حرفه ای را 
نیز دایر کرده ایم که برای شمولیت در این کورس ها به 
اعضای خانواده های معلولین حق اولویت داده می شود 
از طرف  مواد خوراکی  مقدار  ماهانه یک  و در ضمن 

دفتر WFP به آنان مساعدت می گردد.«
معاش  عنوان  به  که  افغانی   700 موصوف،  گفته ی  به 

از  مخدر   مواد  با  مبارزه  مقام های  باوجودی که 
بدخشان طی  در والیت  صفر شدن کشت کوکنار 
کشت  امسال  ولی  می دهند،  خبر  اخیر  چند سال 
افزایش قابل مالحظه ای را در  کوکنار در بدخشان 

چند ولسوالی نشان می دهد.
دره ایم،  ارگو،  ولسوالی های  در  کوکنار  کشت 
تیشکان و چند ولسوالی دیگر انجام شده است، اما 
در  اکثرا  و  مخفیانه  صورت  به  که   تفاوت  یک  با 

زمین هایی که دورتر از سرک موقعیت دارند.
یادشده  ولسوالی های  در  کشاورزان  از  شماری 
مهم   عامل  رایگانه  دولت  کم کاری  و  کم توجهی 
کوکنار  کشت  به  مردم  دوباره  آوردن  روی  در 
دانسته می گویند که دولت در زمینه به  سازی وضع 
زند گی مردم و بازسازی مناطق آن ها توجه چندانی 
پیشبرد  در  این که  برای  آنها  براین  بنا  است،  نکرده 
روزگارشان به مشکل مواجه نشوند، به ناچار دست 

به کشت تریاک می زنند.
قاری عبدالکریم یک تن از باشند گان ولسوالی ارگو 
دوباره  آوردن  روی  دلیل  »عمده ترین  می گوید: 
اقتصادی  ضعف  خاطر  به  تریاک  کشت  به  مردم 
مردم و عدم تطبیق وعده های دولت در این ولسوالی 
می باشد، زیرا تا هنوز مقام ها به وعده هایی که داده 

بودند عمل نکردند.«
زمینه های  در  مشکالت شان  آن ها  وی  گفته ی  به 
و  صحی  آشامیدنی  آب  بهداشت،  تربیه،  و  تعلیم 
برق را بارها با مقام ها مطرح کرده اند تا در بدل بدیل 
معیشت، اول سرک این ولسوالی اعمار گردد، دوم 
نیازمندی های  رفع  منظور  50بستربه  شفاخانه  یک  
آبیاری  زمینه  در  سوم  و  شود  اعمار  مردم  صحی 
شود،  رسید گی  باید  که  هستند  مشکل  دچار  مردم 
اما به این مشکالت مردم تا هنوز رسید گی صورت 

نگرفته است.
به  او می افزاید: »ما به عنوان نماینده مردم زمانی که 
مقام ها مراجعه نمودیم با عالمی از وعده های چرب 
وعده  مردم  برای  و  برگشتیم  مردم  نزد  به  دوباره 
برای  دولت  نکنید،  کشت  تریاک  شما  که  دادیم 
رفع نیازمندی های اولیه شما تالش خواهد کرد، اما 
نیز خجالت  نزد مردم  ما در  و  نشد  برعکس، چنین 
کشت  ممانعت  به  قادر  دیگر  و  هستیم  شرم سار  و 
تریاک نمی باشیم، چون وضع زند گی مردم نهایت 
به سر  محرومیت  در  نگاهی  هر  از  و  است    خراب 

می برند.«
دوباره  که  ولسوالی  این  دیگر  باشنده  حسام الدین 
می گوید:  است  آورده  روی  تریاک  کشت  به 
که  قبل  در سال های  ولسوالی  این  »کشاورزان 
اقتصادی  وضعیت  از  می کردند،  کشت  کوکنار 
خوبی برخوردار بودند ولی از زمانی که این کشت 
زیادی  اقتصادی  مشکالت  به  مردم  گردید  منع 
مواجه شدند، حاال مردم از بس که در زمینه پیشبرد 
کشت  به  دوباره  آمده اند  تنگ  به  روزگارشان 

کوکنار آوردند.«
وی خاطرنشان ساخت که دولت درنظر داشت تا به 
کوکنار  کشت  از  کشیدن  دست  جهت  کشاورزان 
کمک های بدیل معیشت را توزیع نماید که متاسفانه 

از بدیل معیشت هم خبری نشد.
بزرگان قوم در مرکز  از  حاجی غالم سخی یک تن 
والیت بدخشان می گوید: »این که چرا مردم دوباره 

که  است  پرسشی  آوردند  روی  کوکنار  کشت  به 
مردم  به  دولت  زیرا  دهد،  پاسخ  آن  به  باید  دولت 
برنامه  ده ها  و  بندبرق  ایجاد  سرک،  اعمار  وعده 
دیگر را داد، مردم هم به امید این که برنامه های وعده 
کوکنار  کشت  از  دست  می شود  تطبیق  شده  داده 
به  دوباره  نشد،  عملی  دیدند  وقتی که  اما  برداشتند، 

این کشت روی آوردند.«
به گفته وی  در سال هایی که کشت تریاک به اوج 
خود رسیده بود، وضعیت اقتصادی مردم به اندازه ای 
خوب بود که هر باشنده این ولسوالی ها سه تا چهار 
متوقف  تریاک  کشت  زمانی که  ولی  داشت،  موتر 
خوردن  نان  به  حتا  باشندگان  این  از  بسیاری  شد 
فرط  از  ناچار  به  دیگر شان  شمار  و  شدند  محتاج 

تنگدستی به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
اما مسوولین مبارزه با مواد مخدر در والیت بدخشان 

این گفته ها را نمی پذیرند.
مخدر  مواد  با  مبارزه  رییس  هدفمند،  عبدالجمیل 
1389هیچ  سال  تا  بدخشان  »در  می گوید:  بدخشان 
در  نداشتیم،  مخدر  مواد  راستای  در  مشکل 
با  را  تریاک  کشت  می خواستیم  هرزمانی که 
تخریب  سهولت  به  مردم  و  کشاورزان  همکاری 
علیه  مبارزه  در  مشکالت  هم  امسال  و  می نمودیم 
مواد مخدر آن قدر محسوس نیست که قابل تشویش 

باشد.«
افزایش کشت تریاک را در برخی ولسوالی ها  وی 
نموده  تایید  تیشکان  و  کشم  درایم،  ارگو،  چون 
گفت: »افراد مسلح غیرمسوول، مافیای مواد مخدر، 
قاچاقبران، دزدان و راه زنان با تجمع در ولسوالی های 
یادشده یک کتله را تشکیل داده اند که مانع تطبیق 
پروژه ها وبرنامه های انکشافی در آن مناطق می شوند 
ولسوالی های  در  تریاک  کشت  افزایش  باعث  و 
مواد  با  مبارزه  ریاست  اما  گردیده اند؛  یادشده 
مخدر و مقام های امنیتی مصمم بر این هستند که با 
راه اندازی یک عملیات وسیع کشت کوکنار را در 

مناطق یادشده از بین ببرند.«
به علت  این که  بر  مبنی  را  مردم  ادعاهای  وی 
کم توجهی دولت دوباره به مواد مخدر روی آوردند 
منفی  تبلیغات  ادعاها  »این  می افزاید:  نموده  رد  را 
مافیای مواد مخدر و قاچاقبران است که می خواهند 
سبوتاژ  را  انکشاف  و  بازسازی  انحا  از  نحوی  به 
ولسوالی های  در  را  متنوع  پروژه های  ما  ولی  کنند، 
ناامن و ولسوالی هایی که حاال دوباره دست به کشت 

کوکنار زدند روی دست گرفتیم.«
او ادامه داد: »عدهای از این پروژه ها چون مکتب ها، 
کلینیک های صحی، جوی های زراعتی و دیوارهای 

استنادی به بهره برداری سپرده شده است.«
وی می افزاید که امسال برنامه تخریب کشت زارهای 
درهفته  عنقریب  که  دارند  دست  روی  را  کوکنار 
با  حضورداشت  رسما  آن ها  تخریب  برنامه  بعدی 

رسانه ها از یکی از این ولسوالی ها آغاز می شود.
اما در برخی ولسوالی های والیت بدخشان از جمله  
در ولسوالی درایم، علیه پولیس مبارزه با مواد مخدر 
جلوی  اگر  که  شد  داده  نشان  مسلحانه  مقاومت 
کشت کوکنار و مقاومت های مسلحانه گرفته نشود، 
افزوده  این والیت  معتادان  به آمار  این که  بر  عالوه 
دولت،  مخالف  نیروهای  گرفتن  قوت  با  می شود، 

نا امنی ها نیز تشدید می یابد.

ماهانه برای معلولین توزیع می گردید، در سال روان به 
1500 افغانی افزایش یافته است.

دفتر  کتاب  ثبت  معلول  تن   838 حال  »تا  افزود:  وی 
ریاست کار و امور اجتماعی شده اند که از جمله حدود 

یک صد تن آنان در دوایر دولتی شامل کار شده اند.«
ادعاها  این  رد  با  جوزجان  معلولین  انجمن  رییس  اما 
می گوید: »در تمام جوزجان تعداد معلولینی که دولت و 
یا این انجمن به کار استخدام نموده به 50 تن نمی رسد.«

او ادامه داد که دولت باید در فابریکه ها و دوایر دولتی 
معلولین  تا  نماید  فراهم  معلولین  برای  را  کار  زمینه ی 

خودکفا شوند.
رییس انجمن معلولین شبرغان گفت: »وقتی دوایر دولتی 
برای معلولین کار ندهند، مردم عادی هرگز معلولین را 

از سر چوک برای مزدورکاری نمی گمارند.«
دست  در  افغان  معلولین  از  دقیقی  شمار  حالی که  در 
و  شهدا  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  اما  نیست، 
نفوس  درصد   2.7 حاضر  حال  در  می گوید  معلولین 
کشور را افراد معلول تشکیل می دهند که با این ترتیب 
در یک محاسبه درمی یابیم که نزدیک به یک میلیون 

افراد معلول در افغانستان زندگی می کنند.
با وجود تالش های صورت گرفته در راستای رسیدگی 
بین المللی،  موسسات  جانب  از  معلولین  نیازهای  به 
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان، 
و ایجاد قانون ملی حقوق و امتیازات معلولین به منظور 
بهبود زندگی اشخاص دارای معلولیت، هنوز هم دیده 
می شود که معلولین در کشور و به خصوص در والیت 

جوزجان از حقوق ابتدایی زندگی بی بهره اند.
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90 درصد معلولین 
جوزجان در فقر به سر 

می برند

غالم رسول که در خانه ی کرایی زندگی دارد، می گوید: »یک 
اتاق را ماهانه یک هزار افغانی کرایه می دهم که باید این 

پول را از عاید روزانه ام پس انداز کنم و اگر دولت به حال 
معلولین توجه نکند، پیش بردن زندگی دیگر برای مان دور 

از تحمل شده است.«

حسام الدین باشنده دیگر این ولسوالی که دوباره به کشت تریاک 
روی آورده است می گوید: »کشاورزان این ولسوالی در سال های قبل 
برخوردار  خوبی  اقتصادی  وضعیت  از  می کردند،  کشت  کوکنار  که 
مشکالت  به  مردم  گردید  منع  کشت  این  زمانی که  از  ولی  بودند 
اقتصادی زیادی مواجه شدند، حاال مردم از بس که در زمینه پیشبرد 

روزگارشان به تنگ آمده اند دوباره به کشت کوکنار آوردند.«

کشت کوکنار در بدخشان 
از سر گرفته شد

 سیحون

 بصیر فیاض

ACKU
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هندوباوران، باشندگان دیرینه افغانستان

»ما باشندگان ديرينه اين سرزمين« نام کتاب 
پس زمينه ی  مورد  در  که  است  ارزشمندی 
معرفی  و  افغانستان  هندوباوران  زندگی 
مذهبی که  اقليت  اين  برازنده  شخصيت های 
توسط آقای ايشرداس  تاليف گرديده است. 
گذشته  ايشرداس  کتاب،  نخستين  بخش  در 
بررسی  را  افغانستان  سک های  و  هندوها 
نيايشگاه ها  بر  کوتاه  گذری  سپس  کرده، 
سيک ها  و  هند وها  مقدس  ومکان های 

ارزش هاي اخالقي متوفا
و  رفتار  از  بخشی  گفتن  دروغ  امروزه، 
ارزشی  است.  ما شده  اجتماعي  شخصيت 
در  سال هاست  ديگران  به  اعتماد  نام  به 
به سرازير  توجه  با  است.  مرده  اين خاک 
ميلياردي  و  ميليوني  کمک هاي  شدن 
گوشه  در  فقر،  کشور،  به  جهاني  جامعه 
گوشه اين سرزمين بيداد می کند. بيکاري، 
پديده اي است که تمام انرژي نسل جوان 
را می خورد و زير پل و پلچک هاي شهر 
کابل، خانه امن صدها جوان معتاد به مواد 
مخدر است. در هر چند قدم، کودکي و 
دراز  ديگران  بسوي  گدايي  دست  زني 
تجاوز  از  از گاهي گزارش  هر  و  مي کند 
توسط  کشور  اين  کودکان  بر  جنسي 
رسانه ها پخش می شود. مثل تجاوز بر يک 
دختر 12 ساله در واليت تخار. آيا جناب 
با فساد و مفاسد  وزير و هواداران، مبارزه 
جناب  آيا  می بينند؟  را  همه  اين  اجتماعي 
با ايجاد »کميته امربه  وزير حج و اوقاف، 
تغيير  را  وضعيت  اين  می تواند  معروف« 

بدهد؟
همان قول معروف موالنا هست، که گفته 

»خانه از پاي سنگ ويران است/ خواجه در 

ايشان،  نظر  مورد  کميته  که  پيداست 
معروف  به  امر  تجربه  نخواهي  بخواهي 
کردن طالبان در کشور را تکرار می کند. 
بار،  اين  نيست  معلوم  که  تفاوت  اين  با 
»پرينا  و  »تولسي«  را  معروف  امربه  شالق 
مردم  ناموس  باز،  يا  خورد،  خواهد  باسو« 
در چهارراهي های شهر و جلو دروازه های 
مکاتب دخترانه. چون اين يک اصل است 
مشکل  از  درست  درک  ما  هرگاه  که 
آن  حل  پس  از  نمي توانيم  باشيم،  نداشته 

برآييم. 
آن  از  جدي تر  ما  جامعه  در  فساد  مشکل 
چيزي است که آقاي نيازي فکر کرده اند. 

تداخل، بستری براي فساد
با  مبارزه  براي  نيازي  و طرح  امر  ظاهر  از 
معلوم  جامعه  در  فساد  و  اجتماعي  مفاسد 
درک  که  است  کسي  نه  ايشان  که  است 
کسي  نه  و  باشند،  داشته  فساد  از  درست 
است که توان طرف شدن با فساد و مفاسد 

را داشته باشد. 
در  کاري  تداخل  آوردن  وجود  به  نفس 
فساد  خودش  کشور،  ادارات  مسووليت 
وزارت  به  هيچ وقت  نيازي  آقاي  است. 
و  اما  به  که  داد  نخواهد  اجازه  فرهنگ 

امر به  معروف، تداخل كاري، ...                                                                                       ادامه از صفحه 4
فکر نقش ايوان است« 

حج  وزير  جناب  که،  رسيده  آن  زمان 
پديدهای  فساد  آن که  با  بداند،  اوقاف  و 
و  فساد  مشکل  اما  است،  اجتماعي 
شهروندان  و  مردم  به  اجتماعي،  مفاسد 
ايجاد  پي  در  جناب شان  که  برنمي گردد، 
مگر  برآمده اند.  معروف  به  امر  کميته 
يک  عنوان  به  اوقاف،  و  حج  وزارت 
از  مبرايي  و  شفافيت  از  کجاي  در  اداره، 
گونه هاي فساد قرار دارد که آقاي نيازي، 
است  آن  مسوول  خود  که  ادارهای  حاال 
را به سالمت رسانيده و در پي آدم کردن 
برآمده  جامعه  در  نفهم  انسان  مشت  يک 

است. 
آقاي وزير، براي اين که بداني اين جامعه 
باري  است،  کرده  فاسد  چيزي  چه  را 
پرونده هايی چون »شيرپور«، »کابل بانک«، 
در  دفاع  وزارت  زمين  شدن  »غضب 
قندهار« و هزاران مورد ديگر را مرور کن، 
تا بداني باني و سردمدار فساد در جامعه چه 
کساني هستند و چه کساني فقر همگاني را 

در کشور به بار آورده اند. 
به درک و فهم درست  اگر جناب وزير، 
ناگفته  نرسند،  اجتماعي  مفاسد  و  فساد  از 

اگرها وزارت حج و اوقاف رسيدگي کند. 
براي  قراردادها  عقد  مساله  در  به خصوص 
انتقال حجاج و امور مربوط به مراسم حج. 

امر به معروف، يا باج برادرانه
حاال بهتر است آقاي نيازي، شفشفگويي را 
کنار بگذارد و صاف و پوست کنده بگويد 
که پشت طرح ايجاد کميته امر به معروف، 
باج دادن هاي  و  سازش  و  برادرانه  مساله 
برادرانه ي آقاي کرزي و طالبان قرار دارد. 
اين  بر  را  فرض  لحظه  يک  اگر  چون 
فاسد  جامعه  اين  فردفرد  که  بگذاريم 
هستند، بازهم پاسخ اين است که افراد اين 
دستخوش  ما،  نشده اند.  فاسد  زاده  جامعه 
ضمن  در  نيازي  آقاي  هستيم.  فاسد  نظام 
و  حج  محترم  وزارت  برای  است.  بهتر 
بگيرد،  دست  روي  را  تدابيري  اوقاف 
از  ملي،  امنيت  اداره  بازهم  آينده  در  تا 
جاي  که  مساجد  در  ضدنظام  فعاليت هاي 
ندهد. کاري کنيد که  عبادت است، خبر 
شکار  وطن،  اين  ساله  دوازده  کودکان 
دشمنان اسالم و انسانيت نشوند. اين است 
قديم  از  سالم. چون  به جامعه  رسيدن  راه 

گفته اند:
»ماهي از سر گنده گردد، ني از دم«.

دوم  بخش  در  و  است  داشته 
شخصيت های معروف و نخبگان 
هندو باور و سيک های افغانستان 

را معرفی کرده است. 
اين کتاب از چند جهت ارزشمند 
پيشينه  به  اين که  نخست  است؛ 
سيک های  و  هنود  اهل  تاريخی 
افغانستان که همواره در پرده ای از 
ابهام باقی مانده است، می پردازد. 
چگونگی  و  پيشينه  ديگر  دو 
نيايشگاه های  ساز  و  ساخت 
اثر جنگ ها  از  بيشتر  که  را  آنان 
پسين  دهه  چند  بحران های  و 
بررسی  گرديده اند،  تخريب 
می کند و از پير و پيرو درگاه های 
ديگر  سه  و  می گويد.  سخن  نيايشگاه ها  اين 
و  متخصص  شهروندان  از  شماری  اين که 
درس خوانده هندوباور را که نقش های مهمی 
افغانستان  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی  در 
داشته اند، معرفی می کند. از سوی ديگر اين 
کتاب، از ستم ها و نابه کاری هايی که سده ها 
سياست مداران  و  قدرت مداران  سوی  از 
افغانستان بر اين اقليت مذهبی روا داشته شده 

است، سخن می راند.

پيشينه  مورد  در  کتاب  مقدمه  در  داس  ايشر 
چنين  افغانستان  سيک های  و  هندوباوران 

نبشته است: 
عضو  منحيث  افغان  سيک های  و  »هندوان 
کهن ترين  از  و  افغان ها  شريف  خانواده 
آيين  که  می باشند  سرزمين  اين  باشند گان 
خويش  شعور  و  قلب  در  را  نياکان شان 
مذهبی  اقليت  منحيث  و  داشته اند  محفوظ 
زندگی  افغانستان  مليت های  ساير  کنار  در 
شرايط  بنابر  گاهی  ما  اسالف  می کردند. 
سياسی يا مذهبی مجبور شده اند تا زادگاه شان 
نمايند  به هندوستان مهاجرت  را ترک گفته 
خود  به  را  عادی  شکل  وضع  که  آوانی  و 
عودت  کشور شان  به  واپس  می گرفت، 
اسناد  از  بسياری  در  متاسفانه  می کردند. 
هندوستان  به  ما  اجداد  مهاجرت  از  تاريخی 
ذکری نيست، اما با بی انصافی کامل به آمدن 
ما که در حقيقت امر »برگشت« يا »عودت به 
وطن« بايد گفته شود زيادتر کلمه »مهاجرت« 
جلوه  چنان  که  شده  خواسته  و  رفته  کار  به 
دهند که گويا ما مهاجر هندی هستيم.« ص 4
و  معابد  از  نيايشگاه ها،  معرفی  در  نويسنده 
افغانستان  سيک های  و  هندو ها  درمسال های 
و  باميان  غزنی،  ننگرهار،  قندهار،  کابل،  در 

کابل نام می برد. به گونه مثال معبد آسمايی، 
مندر  و  شوربازار،  ناتهـدر  رتن  پير  درگاه 
مندر  در شوربازار،  خالصه  درمسال  و  اکاره 
جوتی  مندر  چوک،  پايان  در  دواره  تهاکر 
مندر  الهوری،  دروازه  در  گذر  سروپ 
درمسال های  شکردره،  ولسوالی  دره  شنکر 
تهان  درمسال  شوربازار،  صاحب  کهوته 
شوربازار،  در  دواره  درمسالسيتی  شوربازار، 
هری  گورو  درمسال  پروان،  کارته  درمسال 
و  چند  سری  بابه  درمسال  صاحب،  رای 
با  کابل  شهر  در  را  سنگه  منسه  درمسال های 
ذکر تمام مشخصات آن تشريح کرده است.

اين کتاب در182 صفحه در مارچ سال 2003 
شورای  سوی  از  سويدن  استکهلم  شهر  در 

فرهنگی افغانستان به نشر رسيده است.
داس  ايشر  آقای  که  است  يادکرد  قابل 
شخصيت  کتاب،  اين  مولف  و  نويسنده 
کابل ناتهـ  وزين  سايت  گرداننده  و  فرهنگی 
و  می کند  زندگی  جرمنی  در  سال هاست 
پخش  به  پشتکار  و  عشق  با  نيز  جا  همان  از 
دانش، ادبيات و فرهنگ افغانستان می پردازد.

فرهنگی  نهادهای  که  می کنم  آرزو  فراوان 
داخل  در  کتاب  اين  بازچاپ  به  کشور 

افغانستان مبادرت ورزند.

حمالت تازه ناتو به 
محل زندگی معمر 
قذافی در طرابلس

که  است  حاکی  عينی  شاهدان  گزارش 
شمالی،  آتالنتيک  پيمان  سازمان  نيروهای 
طرابلس  در  اهدافی  به  شنبه  سه  روز  ناتو، 
قذافی  معمر  حمله کرده اند و محل زندگی 

چند بار مورد هدف قرار گرفته است.
معمر قذافی از ده روز پيش که يکی از پسرها 
و سه نواسه اش در جريان حمله نيروهای ناتو 
کشته شدند، در انظار عمومی ديده نشده است.

مقام های دولت ليبيا می گويند که در جريان 
حمله روز سه شنبه نيروهای ناتو، چهار تن از 
فرزندان قذافی زخمی شده اند که حال دو تن 

از آن ها وخيم گزارش شده است.
اين مقام ها خبرنگاران را به شفاخانه ای بردند 
که در پی موج انفجار، شيشه هايش خرد شده 
بود. هدف اصلی حمله، يک برج مخابراتی 

در نزديکی اين شفاخانه بوده که هدف قرار 
گرفته و تخريب شده است.

اين هدف  »رديابی  عينی گفت:  شاهد  يک 
گيری ها نشان می دهد دست کم يک موشک 
به طور مستقيم به سمت محل سکونت قذافی 

شليک شده است.«
نظامی  دخالت  که  است  حاکی  گزارش ها 
نيروهای ناتو در ليبيا به نوعی حالت بن بست 
رسيده و نه معترضان توانسته اند پيشروی کنند 
و نه نيروهای وفادار به معمر قذافی توانسته اند 
به مناطق تحت کنترول معترضان وارد شوند.

ناتو،  نيروهای  که  شد  گزارش  دوشنبه  روز 
نيروهای  تسليحاتی  پايگاه  به  حمله  چهار 

وفادار به معمر قذافی را انجام دادند.
يکی از سخنگويان شورشيان و معترضان ليبيا 
گفت که اين انبار مهمات در تاسيسات بتونی 
زيرزمينی قرار دارد و مشخص نيست چقدر 
تخريب شده ولی با هر حمله، انفجارهای پی 

در پی ديگری هم به گوش می رسيد.
به  هوايی  حمالت  که  شده  گفته  همچنين 
مصراته  شرق  در  قذافی  حاميان  تشکيالت 
ادامه دارد. شاهدان عينی وقوع اين حمالت 
را تاييد می کنند ولی دولت ليبيا، حمله ها در 

نزديکی مصراته را تکذيب کرده است.
دبيرکل  مذاکرات  دستور  در  ليبيا  بست  بن 

سازمان ملل هم قرار گرفته است.
فرانسه، بريتانيا و امريکا که از حاميان اصلی 
دخالت نظامی برای حفظ جان شهروندان ليبيا 
بودند، خواستار افزايش تحريم ها بر حاکميت 
معمر قذافی هستند اما برای چنين قطعنامه ای 
کار  دارند که  روسيه  و  متقاعد چين  به  نياز 

دشواری است.

.......................................................................شهرنوش

نگاه مختصری بر کتاب »ما باشندگان دیرینه این سرزمین«
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گیالنی: 
اتهام ها درباره پناه دادن به 

بن الدن مضحک است
آن  از  پس  روز  یک  تنها 
رییس  اوباما،  باراک  که 
جمهور امریکا، از پاکستان 
شبکه  درباره  بود  خواسته 
این  در  بن الدن  حامی 
کشور تحقیق کند، یوسف 
وزیر  نخست  گیالنی،  رضا 
پاکستان، اتهام ها درباره کمک این کشور به مخفی شدن 

رهبر القاعده را رد کرده است.
گیالنی،  رضا  یوسف  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
ناتوانی  خصوص  در  اتهام ها  پاکستان،  وزیر  نخست 
سرویس اطالعاتی پاکستان در یافتن بن الدن یا حمایت از 
وی را در مدت اقامت در این کشور »مضحک«  خوانده 

است.
می کرد،  پاکستان سخنرانی  پارلمان  در  آقای گیالنی که 
این گونه  صراحتا  »ما  است:  داشته  اظهار  باره  این  در 
در  جنجال آفرینی  و  گمانه زنی ها  می کنیم.  رد  را  اتهام ها 

این باره با هدف ایجاد دلسردی صورت می گیرد.«
وی همچنین با بیان این که جنگ با تروریزم اولویت ملی 
القاعده  کشورش است، گفته است: »پاکستان محل تولد 
دعوت  افغانستان  یا  پاکستان  به  را  بن الدن  ما  نیست. 
نکرده ایم. انصاف این است که بپرسیم، بن الدن چه کسی 

بود و چه چیزی را نمایندگی می کرد.«
که  می شود  بیان  آن  از  پس  روز  یک  تنها  سخنان  این 
که  این  اعالم  با  امریکا،  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
در  خود  حضور  مدت  در  القاعده،  رهبر  بن الدن،  اسامه 
برخوردار  کشور  این  در  شبکه ای  حمایت  از  پاکستان 

بوده، خواستار تحقیقات اسالم آباد در این باره شده بود.
تلویزیونی  شبکه  با  گفتگویی  در  امریکا  جمهور  رییس 
باور  این  بر  »ما  بود:  داشته  اظهار  باره  این  در  سی بی اس 
از  که  داشت  وجود  پاکستان  در  شبکه ای  که  هستیم 

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

داشته اند.«
هفته  دوشنبه  روز  بامداد  امریکا  ارتش  ویژه  نیروهای 
رهبر  بن الدن،  اسامه  کماندویی  عملیات  یک  در  گذشته 
را   ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ حمله های  طراح  و  القاعده،  شبکه 
در منطقه ای در نزدیکی یک شهر نظامی نشین در اطراف 
اسالم آباد، به قتل رسانده و جسد وی را نیز با خود برده 

بودند.
در این میان اقامت چند ساله اسامه بن الدن در یک شهر 
نظامی و در نزدیکی آکادمی ارتش پاکستان، به ویژه در 
احتمال  درباره  تردیدها  به  امریکایی  قانونگذاران  میان 
با  پاکستان  ارتش  اطالعاتی  ارتباط عناصری در سرویس 

رهبر القاعده دامن زده است.
این در حالی است که یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر 
در  کشور  این  اطالعاتی  سرویس  نقش  از  پاکستان، 
است:  داشته  اظهار  و  بن الدن سخن گفته  عملیات کشتن 
»این سرویس اطالعاتی پاکستان بود که اطالعات کلیدی 
آن  امکان  ترتیب  بدین  و  گذاشت  سی آی ای  اختیار  در 
بتواند منطقه   را فراهم کرد که سرویس اطالعاتی امریکا 

محل اقامت احتمالی بن الدن را زیر نظر بگیرد.«

استقبال ایران از بازگشت پنج به عالوه یک به مذاکرات هسته ای
اعالم  احمدی نژاد  محمود  که  آن  از  پس  روز  یک 
از  مورد  در  اشتون  کاترین  نامه  به  زودی  به  ایران  کرد 
عالی  شورای  دبیر  می دهد،  پاسخ  مذاکرات  سرگیری 
گروه  بازگشت  از  نامه،  این  ارسال  با  ایران  ملی  امنیت 

۱+۵ به مذاکرات هسته ای استقبال کرد.
سعید جلیلی در این نامه ضمن استقبال از بازگشت گروه 
مشترک،  نقاط  حول  همکاری  برای  گفتگو  به   ۵+۱
احترام به حقوق ملت ها و پرهیز از به کارگیری فشار را 

دو پایه اساسی برای همکاری ها دانست.
دور  آخرین  ماندن  بی نتیجه  از  پس  و  فبروری  ماه  در 
گفتگوهای هسته ای ایران با گروه ۱+۵ در شهر استانبول، 
کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
ایرانی خواستار برگزاری دور دیگر  نامه ای به مقام های 

مذاکرات شد.
اعالم  با  استانبول  در  احمدی نژاد  محمود  دوشنبه،  روز 
از  نزدیک،  آینده  در  اشتون  خانم  نامه  به  پاسخ  ارسال 

هسته ای  مذاکرات  سرگیری  از  به    ۵+۱ گروه  تمایل 
استقبال و ابراز امیدواری کرد گفتگوهای آینده که در 

استانبول برگزاری می شود، به نتیجه برسد.
مساله  فصل  و  راه حل  »تنها  را  مذاکره  همچنین  وی 
هسته ای ایران« دانست و گفت: »ملت و دولت ایران مطلقا 
از قوانین آژانس بین المللی اتومی منحرف نشدند و بر این 

قانون  نهایتا  باید  هم  مذاکره  طرف های  که  هستیم  باور 
را بپذیرند و خواهند پذیرفت ... همین که )اعضای۵+۱( 
به جلو  است، گامی  راه  تنها  مذاکره  متوجه شده اند که 

قلمداد می شود و ایران از آن استقبال می کند.«
فرانسه،  بریتانیا، چین،  از کشورهای  گروه ۱+۵ متشکل 
یک  ظرف  آلمان،  عالوه  به   متحده  ایاالت  و  روسیه 
با  را  هسته ای  مذاکرات چندجانبه  دور  دو  سال گذشته 
گفتگوها  این  نخست  دوره  که  کرده اند  برگزار  ایران 
در دسامبر ۲۰۱۰ در ژنو و دور دوم، جنوری گذشته در 

استانبول انجام شد.
صورت  حالی  در  جلیلی  سعید  سوی  از  نامه  این  ارسال 
گرفته است که روز دوشنبه، علی اکبر صالحی، وزیر امور 
ایران در واکنش به خبرهای منتشر شده پیرامون  خارجه 
ارسال نامه به خانم اشتون از سوی وزارت امور خارجه، 
که  وزارت خارجه،  از سوی  نه  نامه  این  که  تاکید کرد 

توسط شخص آقای جلیلی ارسال خواهد شد.
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