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معين فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ:

قاچاق آثار فرهنگی 
مشکل کالن ماست

8

انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان: 

از حقوق خبرنگاران دفاع می کنیم

آگهی بورسيه تحصيلی
به  لیسانس  درجه  الی  شانرا  عالی  تحصیالت  افرادیکه   از  آنعده  آگاهی  به 
درجه  الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال 

ماستری در رشتهء
  )MA in Post–War Recovery Studies مطالعات بهبودی پس از جنگ(
برای مدت یک سال در دانشگاه یارک کشور انگلستان مساعد شده است. 

عالقمندان می توانند جهت  معلومات بیشتر و اخذ فورمه به ایمیل آدرس
 faqiri95@gmail.com    york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره 0784609868 در تماس شوند.
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی 20 فبروری سال 2012 میالدی می 

باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی شهید،  

شهر نو، کابل، افغانستان 

مانور نظامی ایران در مرزهای افغانستان

ایران بر طبل جنگ می کوبد

و  است  مخالف  به شدت  افغانستان،  در  امریکا  نیروهای  با حضور  ایران   
مقام های این کشور در سفر به افغانستان بارها مخالفت شان را با حضور این 

نیروها اعالم کرده اند. 
حضور  به  اول  بن  کنفرانس  در  که  وجودی  با  ایران  می گویند  تحلیلگران 
نیروهای جامعه جهانی در افغانستان رای داد، اما در ده سال گذشته به جای 
روابط دوستانه با افغانستان، با ارسال اسلحه و ماین به طالبان، زمینه های 

ناامنی را در کشور فراهم کرده است.                                     ادامه در صفحه 5

این کمیته از سوی انجمن 
مستقل وکالی مدافع به 
حمایت موسسه »نی« و 
انترنیوز و همچنین کمک 
مالی دانشگاه اننبرگ 
پنسلوانیای امریکا ایجاد 
شده است.

روح اهلل قاری زاده، رییس 
انجمن مستقل وکالی مدافع 
افغانستان، روز گذشته در 
یک نشست خبری مشترک 
با جمعی از مسووالن 
نهادهای مدافع حقوق 
خبرنگاران، گفت که در این 
کمیته پنجاه تن از وکالی 
مدافع عضویت دارند و برای 
دفاع از حقوق خبرنگاران 
فعالیت خواهند کرد.

عناوين مطالب امروز:در صفحه 5

مانور نظامی ايران  
تیری که در تاريکی

 رها می شود
دالیلی  از  یکی  می رسد  نظر  به 
از  پس  کوتاه  فاصله  در  ایران  که 
برگزاری مانور دریایی در جنوب این 
کشور، مبادرت به برگزاری مانور در 
در  و  کشور  این  شرقی  سرحدات 
افغانستان  سرحدات  نزدیکی های 
از  می خواهد  که  است  این  می کند، 
غیرمستقیم  صورت  به  طریق  این 
و  دیپلوماتیک  تالش های  به  نسبت 
در  امریکا  سوی  از  که  سیاسی ای 
تحریم  تشدید  و  تحریم  راستای 
ایران صورت می گیرد، واکنش نشان 
دهد.                              در صفحه 4

مکان های باستانی کندز
در معرض ويرانی و غصب

مدیر آبدات تاریخی ریاست فرهنگ 
خانه ها  ساخت  از  خبر  کندز  والیت 
امام  ولسوالی  باستانی  ساحات  در 
نیز می دهد و می گوید که در  صاحب 
ساحه رباط ولسوالی امام صاحب که 
در فاصله ی یک صد متری باالحصار 
ولسوالی  آن  مهرنگار  قلعه ی  یا 
نزدیکی  همین  به  دارد  موقعیت 
هویت  هنوز  که  کسانی  سوی  از 
به  و  شده  غصب  نیست،  پیدا  آنان 
خانه های رهایشی در حال نیمه اعمار 
نگرانی  مایه ی  که  است  شده  بدل 
مکان های  نگهبانی  مسووالن 

است. باستانی 
در صفحه 6
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پیش شرط های اختالف برانگیز 
پیمان  امضای  از  یک سو،  از  افغانستان  حکومت 
خبر  اروپایی  کشور  چند  و  امریکا  با  استراتژیک 
می دهد و از سویی دیگر هر روز نقاط اختالف میان 

افغانستان و متحدان غربی آن برجسته می شود. 
افغانستان در  با پیش شرط هایی که حکومت  اکنون، 
رابطه با پیمان استراتژیک مطرح کرده است، معلوم 

نیست سرنوشت این پیمان به کجا می انجامد. 
از آن  امریکا پس  افغانستان و  موارد اختالف میان 
مذاکرات  در  افغانستان  حکومت  که  گردید  برجسته 
قطر به حاشیه رانده شد، قبل از آن که امریکا ابتکار 
با  گفتگو  از  کرزی  آقای  گیرد  به دست  را  گفتگوها 
باالی متحدان خود   اهرم فشار  به عنوان یک  طالبان 
و  کابل  میان  روابط  که  زمانی  می کرد.  استفاده 
واشنگتن بر سر پاره ای از مسایل تنش  آلود می شد 
خطاب  برادر  را  عمر  مال  فورا  افغانستان  حکومت 
می کرد و از آمادگی ها برای گفتگو سخن می زد این 
گفته های آقای کرزی بیشتر در راستای اعمال فشار 

بر متحدان غربی صورت می گرفت. 
حکومت  به جای  امریکا،  متحده  ایاالت  که  اکنون 
است،  گرفته  به دست  را  گفتگوها  ابتکار  افغانستان، 
نارضایتی اش  دیگری،  شکل  به  افغانستان،  حکومت 

را از این روند به نمایش می گذارد. 
و  قطر  سیاسی  دفتر  ایجاد  با  حکومت  مخالفت 
نوعی  کشور،  آن  از  افغانستان  سفیر  فراخوانی 
سوی  از  انجام شده  اقدام های  به  نسبت  نارضایتی 

ایاالت متحده امریکا بود. 
عملیات های  مساله  افغانستان  حکومت  آن،  به دنبال 
شبانه را به صورت جدی مطرح کرد و از جلوگیری 
آن به عنوان پیش شرط در پیمان استراتژیک یاد کرد. 
این پیش شرط در حالی مطرح می شود که مقام ها در 
در  افغانستان  ناتوانی حکومت  از  ملی  دفاع  وزارت 
اجرای این ماموریت خبر می دهند. حکومت افغانستان 
در تازه ترین مورد، با نشر گزارشی، از بدرفتاری ها 
اداره  داده و خواستار تحویل  بگرام خبر  در زندان 
این زندان به حکومت افغانستان شده است. هرچند 
مطابق توافق صورت گرفته قرار است تا پایان سال 
2012 چنین کاری صورت گیرد،  اما حکومت اکنون 
در تالش است تا واگذاری این مسوولیت جنبه عملی 

گیرد. 
حکومت اکنون، در یک تحول تازه، در تالش برآمده 
افغانستان  میان  »کمیسیون مشترک صلح«  تا  است 
در  کمیسیون  این  کند.  احیا  دوباره  را  پاکستان  و 
پاکستان  نخست وزیر  سفر  با  گذشته،  سال  اوایل 
به کابل، ایجاد و شش ماه بعد با ترور آقای ربانی 
تازه سیاسی  تالش های  با  اکنون  متوقف شد.  عمال 
پاکستان،  و  افغانستان  که  می رسد  نظر  به  قطر  در 
هردو، به حاشیه رانده شده اند. اکنون هر دو کشور 
در تالش اند با احیای کمیسیون یادشده، بار دیگر در 

نقش برازنده و محوری قرار گیرند. 
حالی  در  افغانستان  حکومت  سوی  از  تالش ها  این 
صورت می گیرد که روابط امریکا با پاکستان به شدت 
تیره شده است و هم اکنون مسیر اکماالتی غرب از 
بنابراین،  می باشد.  مسدود  پاکستان  حکومت  سوی 
از  بیش  صلح  مشترک  کمیسیون  احیای  تالش های 
وجود  عرض  نوعی  باشد،  صلح  به  دستیابی  آن که 
این حال،  با  است.  قطر  در  برابر تالش ها  در  کردن 
با  افغانستان  حکومت  که  است  این  اساسی  سوال 
برجسته کردن نقاط اختالف متحدان غربی خود، در 

پی چیست و آینده ی این روابط به کجا می انجامد؟ 

زنگ اول


ریاست  گذشته  سال  دو  در  داده اند، 
دالر  میلیون  چهار  از  بیش  معارف 
مصرف نموده است. ریاست صحت 
و  نموده  مصرف  دالر  میلیون  سه 
دالر  میلیون  سه  هم  زراعت  ریاست 
مورد  در  ما  و  است  کرده  مصرف 
پول ها  این  مصرف  نحوه  و  شفافیت 

نگران هستیم.«
والیت،  اداره  که  می افزاید  وی 
و  کرده  شروع  را  ادارات  بررسی 
هیاتی را زیر نظر معاون والیت به این 

منظور توظیف کرده است.
پی آر تی  مسووالن  از  غزنی  والی 
گزارش  که  خواست  غزنی  والیت 
اخیرشان  سال  دو  مالی  کمك های 
را به گونه ی تفصیلی با تمام جزییات 
اداره  اختیار  در  آن  موارد مصرف  و 
اختالسی  اگر  تا  دهند  قرار  والیت 

صورت گرفته باشد، برمال گردد.
مجبور  را  پی آر تی  »ما  می گوید:  او 
تفصیلی  گونه ی  به  که  می سازیم 
اگر  و  نماید  ارایه  گزارش  ما  به 
به  را  موضوع  نكرد  همكاری  بازهم 
می دهیم  انتقال  مرکزی  حكومت 
پیگیری  را  قضیه  این  آن طریق  از  تا 

نمایند.«

بین المللی، همیشه یك مشكل است. 
ظرفیت  هرگونه  است،  افزوده  او 
کاهش  به  منجر  که  هوایی  بارگیری 
گردد،  زمینی  اکماالتی  کاروان های 
با  امریكایی  نیروهای  که  خطراتی  از 
آن رو به رو هستند، می کاهد. به گفته 
سرنشین،  بدون  هلیكوپترهای  با  او، 
حتا کارمندان این هلیكوپترها از خطر 

مصوون می مانند.
این  در  شده  نصب  کمپیوترهای 
برنامه  و  ماموریت  طرح  هلیكوپترها 
عملیاتی آنها را انتقال می دهند و آنها 
پیلوت های  با  که  می سازند  قادر  را 
اما  کنند.  پرواز  خودکار،  یا  اتومات 
یك فرد مسوول، از پایگاه ماموریت 
می کند.  نظارت  را  هلیكوپترها  این 
باشد  قرار  یا  آید  پیش  مشكلی  اگر 
تغییر  هلیكوپتر  این  حرکت  مسیر 
مداخله  می تواند  فرد  این  شود،  داده 
کند و کنترول هلیكوپتر را از پیلوت 

خودکار به دست بگیرد.
»کی- نوع  بدون سرنشین  هواپیمای 

سلسله  از  نوع  جدیدترین  مكس« 
از  که  می باشد  »کامن«  هلیكوپترهای 
سال 1950 به این سو تولید می شوند.

باپیلوت هلیكوپتر »کی- مكس«  نوع 
از  و  گردید  پدیدار   1990 سال  در 
آن  پیلوت  بدون  آزمایشی  نمونه 
شد.  برداری  پرده   2008 سال  در 
حداقل  بدون سرنشین  هلیكوپتر  این 
قابلیت حمل 3100 کیلوگرام را دارد 
دالر   1100 فعالیت،  ساعت  هر  در  و 
امریكایی هزینه بر می دارد که نسبت 
دیگر،  هلیكوپتر  هرگونه  هزینه  به 

چندین بار کمتر است.
بعد  افغانستان،  در  امریكایی  نیروهای 
از شش ماه آزمایش این نوع هلیكوپتر 
به  آن  از  آیا  که  می گیرند  تصمیم 
صورت مرتب در این کشور استفاده 
آزمایشی  برنامه  این  اگر  نه.  یا  کنند 

غزنی  والی  اکبرزاده  موسی خان 
می گوید با وجود مصرف هزینه زیاد، 
صورت  والیت  این  در  کارکمی 

گرفته است.
اداری  فساد  موجودیت  از  وی 
گسترده در این والیت اظهار نگرانی 
منظور  به  جدی  اقدامات  از  و  کرده 
تفتیش کارکردهای تمام ادارات خبر 

می دهد.
غزنی  والی  باستان،  بست  گزارش  به 
و   2010 سال های  بین  که  می گوید 
2011 میالدی، 28 میلیون دالر تنها از 
کمك های مالی تیم بازسازی والیتی 
به  غزنی  والیت  در  پولند  و  امریكا 
این  از  وی  است.  رسیده  مصرف 
پول به عنوان یك هزینه هنگفت یاد 
کرد و گفت کارهای انجام شده در 

مقایسه به این پول، ناچیز است.
اختالس  احتمال  غزنی،  والی  باور  به 
به  ادارات  از  شماری  در  فساد  و 
صحت  معارف،  ریاست های  ویژه 
و  دارد  وجود  والیت  این  زراعت  و 
الزم است که کارکردهای تمام این 

ادارات بررسی شود.
بنیاد  »بر  می گوید:  غزنی  والی 
پی آر تی  مسووالن  که  گزارشی 

جدیدی  نوع  امریكایی  نظامیان 
را  بدون سرنشین  هواپیماهای  از 
به  خود  اکماالتی  مواد  انتقال  برای 
افغانستان  در  رافتاده  دو  پایگاه های 
ماموریت  این  می کنند.  آزمایش 
آزمایشی در والیت هلمند در جنوب 

افغانستان آغاز شده است.
هواپیمای  از  امریكا  متحده  ایاالت 
بدون سرنشین در عملیات استخباراتی 
و  عراق  افغانستان،  در  نظامی  و 
شرق میانه استفاده کرده است، اما این 
هلیكوپتر  نوع  که  است  نخستین باری 
عمال  و  شده  طراحی  بدون سرنشین 

مورد آزمایش قرار گرفته است.
اکماالتی  مواد  حامل  الری های 
نیروهای امریكایی در افغانستان عمدتا 
ماین گذاری های  و  تیراندازی  هدف 
ایاالت  می گیرند.  قرار  شورشیان 
متحده امریكا به این ترتیب در تالش 
به  خود  اکماالتی  مواد  که  است 
انتقال  هوایی  را  دورافتاده  پایگاه های 

بدهد.
متخصص  شانزده  شمول  به  گروهی 
بحری  نیروی  سرباز  هشت  و  فنی 
هلیكوپتر  با دو  امریكا  متحده  ایاالت 
نوع »کامن کی- مكس«  یك برنامه 
پایگاه  در  را  ماهه  شش  آزمایشی 
ولسوالی  در  خود  بحری  نیروی 
گرمسیر والیت هلمند انجام می دهند.

امریكایی  افسر  اوکونر،  کیله  جگرن 
شروع  از  هلیكوپترها  این  که  گفت 
سال  دسامبر   17 در  آزمایشی  برنامه 
را  انتقاالتی  ماموریت   20 گذشته، 
هلیكوپترها حدود  این  داده اند.  انجام 
غذایی  مواد  محموله های  از  تن   18
در  را  نیاز  مورد  مواد  دیگر  و  آماده 

پایگاه های دورافتاده انتقال داده اند.
اوکونر گفته است که ماین گذاری ها 
مسیر  در  انفجاری  مواد  جاسازی  و 
نیروهای  اکماالتی  کاروان های  راه 

والی غزنی به نقل از مقامات پی آر تی 
 ،2011 و   2010 سال های  در  گفت 
دالر در غزنی  میلیون  بیست و هشت 
مصرف شده است که بیشترین آن در 

سال 2011 به مصرف رسیده است.
پی آر تی  مسووالن  دیگر  سوی  از 
غزنی تاکید دارند که تمام پول ها از 
سوی آنان، در مشوره با اداره والیت 
ریاست  و  والیتی  شورای  غزنی، 
انكشاف دهات، در غزنی به مصرف 

رسیده است.
موارد  از  که  می کنند  تاکید  آنها 
و  سند  جزییات  تمام  با  مصرف 

مدرك در اختیار دارند.
عمومی  فرمانده  بالزیوش  جنرال 
پولندی در غزنی می گوید:  نیروهای 
»پول هایی که ما به مصرف رساندیم 
حساب شده و بر اساس یك راهكار 
اداره والیت  از سوی  است که  بوده 
ریاست  و  والیتی  شورای  غزنی، 
اولویت بندی  غزنی  دهات  انكشاف 
شده است و از تمام این مصارف سند 

داریم.«
در  پولندی  نیروهای  فرمانده عمومی 
غزنی می گوید که آنها در بخش های 
معارف  زراعت،  صحت،  بازسازی، 
در  حرفه ای  آموزش  پروژه های  و 

والیت غزنی کار نموده اند.
کیلومتر  چندین  ساخت  از  وی 
ناهور  ولسوالی  و  مرکز  در  سرك 
مرکز  پارك،  چندین  ایجاد  غزنی،  
در  کثافات  بازیافت  و  جمع آوری 
از  طور  همین  و  غزنی  شهر  داخل 
ایجاد چندین بند آبگردان و سكوی 
ولسوالی های  از  شماری  در  برق آبی 
می گوید  نموده،  یادآوری  غزنی 
اخیر  سال  یك  در  پروژه ها  این  که 

تكمیل شده اند.

خوبی  بدیلی  بدهد،  موفق  نتیجه 
بود  خواهد  امریكایی  نیروهای  برای 
تا  جاده یی  کنار  بمب های  تهدید  و 

حدی رفع خواهد شد.

یک تن از فرماندهان مهم طالبان 
در هلمند بازداشت شد

امریکا وزارت زراعت را قرضه می دهد

فرماندهان  از  تن  یك  عبدالباری،  مال 
در  آیساف  نیروهای  توسط  طالبان 
هلمند  والیت  کجكی  ولسوالی 

بازداشت شد.
دفتر رسانه های هلمند با نشر اعالمیه ای 
هفته  عبدالباری  مال  که  است  گفته 
نیروهای  عملیات  نتیجه  در  گذشته 
آیساف در ولسوالی کجكی این والیت 

بازداشت شده است.
»مال  گروه  مربوط  طالبان  فرمانده  این 
قیوم ذاکر« از فرماندهان مشهور طالبان 
که در تصرف مناطق شمالی هلمند نقش 

گسترده داشته است، می باشد.
نام  ولسوال  حیث  به  مالعبدالباری 
نادعلی،  ولسوالی های  در  طالبان  نهاد 

کشور  زراعت  وزارت  مسووالن 
می گویند که ایاالت متحده امریكا به 
خاطر تقویت سكتور زراعت افغانستان، 
به  را  امریكایی  دالر  میلیون  صد  یك 
طور قرضه در اختیار این وزارت قرار 

داده است. 
مجیداهلل قرار سخنگوی وزارت زراعت 
ومالداری کشور، روز دوشنبه  آبیاری 
به صبح بخیر افغانستان گفته است که 
ایاالت متحده امریكا صد میلیون دالر 
را در اختیار این وزارت قرار داده که 
50 میلیون دالر آن در سیستم قرضه دهی 
در حال پرداخت است و 30 میلیون دالر 

کجكی، موسی قلعه و باغران کار کرده 
است.

به نقل از اعالمیه دفتر رسانه های هلمند، 
شورای  سوی  از  طالبان  فرمانده  این 
»شورای  به  موسوم  طالبان  نظامی 
نظامی  مسوول  اواخر  این  در  کویته« 
شده  تعیین  هلمند  شمال  ولسوالی های 

بود.
و  افگنی  دهشت  حمالت  در  وی 
کنار  ماین های  جاسازی  و  تروریستی 

جاده نقش برجسته داشته است.
به  این عملیات یك شورشی دیگر  در 
نام »استاد علی محمد« که در ساخت و 
خاص  مهارت  منفجره  مواد  جازسازی 

داشت، نیز کشته شده است.

دیگر آن به سكتور خصوصی به خاطر 
رشد زراعت پرداخته خواهد شد. 

حاضر  حال  در  که  افزود  قرار  آقای 
تالش ها برای دریافت کمك های مالی 
بخاطر رشد و تقویت سكتور زراعت 
افغانستان ادامه داشته و این وزارت سعی 
زراعت  سكتور  ضروریات  تا  می کند 
را که شامل پنج برنامه می باشد تقویت 

نماید. 
به گفته ی وی این برنامه ها شامل سیستم 
آبیاری، مصوونیت غذایی، تنظیم منابع 
و  کشاورزان  برای  قرضه دهی  طبیعی، 

سرمایه گذاری های زراعتی می باشد. 

دوکارمند سارنوالی 
استیناف جوزجان 
هنگام اخذ رشوه 

بازداشت شدند
کارمندان  از  تن  دو  جوزجان:  8صبح، 
ریاست سارنوالی استیناف والیت جوزجان، 

به اتهام اخذ رشوه، بالفعل دستگیر شدند.
امنیه  فرمانده  غیرت  عبدالعزیز  مل پاسوال 
گفت:  خبر  این  تایید  با  جوزجان  والیت 
محمد،  و  عامه  نظم  آمر  اکبر،  »محمد 
سارنوالی  ریاست  عامه ی  امنیت  سارنوال 
رشوه  اخذ  حین  والیت،  این  استیناف 
امنیت  ریاست  و  پولیس  همكاری  با 

دستگیرشده اند.«
جوزجان  ملی  امنیت  ریاست  منبع  یك 
گفت: »این دو تن  حین اخذ 20هزار افغانی 
رشوه، بالفعل توسط موظفین گرفتار شدند.«

منبع افزود که  این دو کارمند، از قریه دار 
قریه ی کینت شهر شبرغان که ضامن یك 
شخص در یك قضیه شده بود، خواهان 50 

هزار افغانی گردیده بودند.
قریه دار مذکور گفته است که شخصی را 
سارنوالی  دفتر  به  بود،  کرده  ضمانت  که 
حاضر کرده و ضمانت خود را اخذ کرده 

است.
این مسوول ریاست امنیت ملی جوزجان که 
نخواست از او نام برده شود، گفت که بعد 
از آن که قریه دار، موضوع پرداخت 50 هزار 
افغانی را با آنها شریك ساخت، داخل اقدام 
شده و این دو کارمند سارنوالی را حین اخذ 

رشوه، بالفعل دستگیر کردند.
وی عالوه کرده که این دو کارمند، زمانی 
آنها  میز  باالی  پول،  که  شدند  بازداشت 

قرارداشت.
اما عبدالحبیب دستگیرزاده، رییس سارنوالی 
استیناف والیت جوزجان می گوید: »حین 
دستگیری پول باالی میز قرار داشته است، 

اما معلوم نیست که واقعیت است یا خیر.«
دو  این  تحقیق،  در جریان  اگر  افزود  وی 
کارمند مجرم پنداشته شوند، به محكمه ی 

ارتشا و فساد اداری معرفی مي شوند.
ساعی  محمدعالم  که  است  حالی  در  این 
جلسه ی  در  قبل  چندی  جوزجان،  والی 
آلوده  را  ادارات  از  گزارش دهی، شماری 
به فساد گفته و از چند اداره آنان به شمول 

سارنوالی یادآور شده بود.

والی غزنی از فساد گسترده در این والیت خبر داد

استفاده از هلیکوپتر بدون سرنشین برای انتقال مواد اکماالتی
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 
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ه و تنظیم:

تهی

یکی از موضوعاتی که در  این اواخر محافل روشنفکری 
و سیاسی کشور را به خود مشغول داشته است، موضوع 
افغانستان  زیرزمینی  و  و   کنترول آب های سطحی  آب  
گفته  به صراحت  اگر  ـ  ظرفیت ها  نبود  بنابر  که  است 
به دلیل غیابت و فقدان رهبری دل سوز و وفادار  شود- 
به منافع ملی کشور، قسمت اعظم آن، بدون استفاده از 

کشور خارج می شود.
و  انرژی  وزارت  سرپرست  اسماعیل خان،  شنبه،  روز 
آب که متصدی امور استفاده از آب و کنترول آب های 
آن  مقر  در  خبری  نشست  یک  در  می باشد،  افغانستان 
وزارت در کابل، به نمایندگان رسانه  ها گفت: »احداث 
بندهای آب گردان و بند برق در کشور ذاتا مشکالت 
و مسایل عدیده ای را در بطن خود دارد که فایق آمدن 
ارباب  که  نیست  آسان  و  سهل  چنان  مسایل،  آن  به 
رسانه ها فکر می کنند. به باور سرپرست وزارت انرژی 
و آب، کنترول آب، به پول و هزینه ی کالن نیاز دارد 
که افغانستان هیچ گاه توانایی آن را نداشته و ندارد تا به 
طرح و اجرای همچون پروژه ها دست بزند و از مراحل 
ابتدایی آن که همانا مطالعه و ارزیابی فزیکی می باشد، 
شروع کرده تا مرحله تطبیق و اجرای پروژه با امکانات 

داخلی به پایان برساند. 
بر  عالوه  بزرگ،  پروژه های  این  این که  دیگر  دو 
درحال  می باشند.  هم  زمان گیر  پولی،  گزاف  مصارف 
پروژه های  در  تا  نیست  آماده  کشوری  هیچ  حاضر، 
را  مالی  وجوه  و  همکاری  زیربنایی  و  اساسی  کالن 

فراهم کند. 
یادشده  موضوع  دو  از  مهم تر  خیلی  که  سوم  موضوع 
می باشد، همانا مشکل امنیتی ناشی از مداخله کشورهای 
همسایه ای است که آب های افغانستان بد  انجا می چکد. 
همسایه  کشورهای  مداخله  به موضوع  اسماعیل خان، 
دل ناخواسته،  با  نظام،  داخل  در  عمال شان،  نقش  و 
تماس گرفت و بدون این که از کدام کشوری نام ببرد 

دردمندانه گفت:
می طلبد. وی،  قربانی  در کشور  بندهای کالن  احداث 
از مداخله  ناشی  ناامنی  تلویحی مشکالت  اشاره   های  با 
دشت  بند  ما  که  »زمانی  گفت:  همسایه  کشورهای 
گمبیری در والیت ننگرهار را مطالعه می کردیم، با یک 

در  دولت  مسلح  مخالف  شش  جوزجان:  8صبح، 
ولسوالی  ساحات  در  آیساف  نیروهای  هوایی  عملیات 

قوش تپه و درزاب والیت جوزجان کشته شدند.
مل پاسوال عبدالعزیزغیرت، فرمانده امنیه والیت جوزجان 
گفت: »این عملیات دو روز پیش در ولسوالی های قوش تپه 
و درزاب والیت جوزجان انجام شده بود که در جریان آن 

شش نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند.«
مولوی  شدگان،  کشته  جمع  در  که  افزود  غیرت  آقای 

در  دولت  مسلح  مخالف  ده  بازداشت  از  دفاع  وزارت 
والیات ننگرهار، خوست، هلمند و میدان وردک خبر داده 

است.
در اعالمیه ای که این وزارت منتشر کرده، آمده است که 
در جریان عملیات مشترک اردوی ملی و قوای ایتالف در 
ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار، سه شورشی بازداشت 

شدند.
منبع می افزاید که از نزد این افراد سه میل کالشینکوف و 

سه میل تفنگچه نیز به دست آمده است.
با  نیز  دیگر  شورشی  پنج  که  می افزاید  اعالمیه  همچنین 
یک میل کالشینکوف از مربوطات ولسوالی باک والیت 
خوست و یک شورشی دیگر از والیت میدان وردک و 
همچنین یک تن دیگر از ولسوالی نهرسراج والیت هلمند 

بازداشت شدند.
همچنان گفته می شود که در جریان عملیات اردوی ملی 
از ولسوالی سید آباد والیت میدان وردگ، دو بوری مواد 
نیز کشف  انفجاری، یک حلقه ماین و یک عدد دوربین 

شده است.
کشف  از  دیگر،  اعالمیه  یک  در  دفاع  وزارت  همچنین 
مقدار سالح و مواد انفجاری توسط نیروهای اردوی ملی 

خبر داده است.
در این اعالمیه آمده است که در جریان عملیات تصفیوی 
اردوی ملی از مربوطات شهر ترینکوت والیت ارزگان، دو 
قبضه راکت انداز، یک میل تفنگچه، یک میل سالح یازده 
مهمات،  از  مملو  تیره، شانزده عدد شارژور کالشینکوف 
یک کیلوگرام ساچمه، سیزده فیر گلوله راکت انداز همراه 

بند  مطالعات  هنگام  در  شدیم.  روبه رو  مشکالت  دنیا 
گمبیری که یک سال کامل را در بر گرفت، چندین بار 
هیات های ما، مورد حمله قرار گرفتند و کار معطل شد.«

 سرپرست وزارت انرژی و آب، با حسرت، یادآور شد: 
انجنیران  که  کسی  شد  معلوم  تحقیقات  انجام  از  »بعد 
اختطاف  را  گمبیری  بند  مطالعات  و  سروی  پروژه  ی 
در  دوازدهم،  صنف  اول نمره های  از  یکی  می کرد، 
کشور  توسط  که  بود  کنر  والیت  چوکی  ولسوالی 

همسایه تشویق شده بود.«
سروی  هیات  بر  »حمله  گفت:  ادامه  در  اسماعیل خان، 
احداث  در  مثال  تنها  کار   معطل شدن  و  گمبیری  بند 
دارد.  وجود  هم  دیگر  فراوان  نمونه های  نیست.  بندها 
یک سال قبل، قرارداد بند مچلغو، در والیت پکتیا، به 
تا  قرارداد  امضای  اول  روز  همان  از  مگر  رسید،  امضا 
بند مچلغو، در جنوب کشور، متوقف است.  حال کار 
بود،  رفته  منطقه  به  کار  آغاز  برای  که  گروپی  اولین 
درگیری  نتیجه  در  و  گرفت  صورت  حمله  باالی شان 
و  طالبان  از  تن   ۷ تعداد  به  ملی،  پولیس  و  طالبان  میان 
به همین  و  نفر، کشته شدند.  ملی، جمعا ۱۰  پولیس   ۳
سه بار حمله صورت  تاکنون   هم  آلمار،  بند  در  ترتیب  

گرفته  و کار متوقف است.«
کار  روند  مورد  در  آب،  و  انرژی  وزارت  سرپرست 
رسانه ها  به  نیمروز،  والیت  در  واقع  کمال خان  بند  در 
نگرانی های  این که  وجود  »با  گفت:  و  داد  معلومات 
اما  است،  بیشتر  مراتب  به  بند کمال خان،  مورد  در  ما، 
نیمروز و سطح باالی  بلند والی والیت  به طفیل همت 
خوبی  به  کمال خان،  بند  در  کار  نیمروز،  مردم  شعور 

پیش می رود.«
بند  در  کار  مورد  در  اسماعیل خان،  اظهارات  از 
کمال خان، یک نکته به برجستگی تمام معلوم می شود 
نظام  قبال یک  پشتیبانی مردم در  که هرگاه حمایت و 
موجود باشد و رژیم پایه های مردمی را از دست نداده 
خارجی  فکتور  عنوان  به  همسایگان  مداخالت  باشد، 
از  مردم  نمی باشد.  چندانی  اهمیت  دارای  ثانوی  و 
پشتیبانی  و  زیربنایی خود، حمایت  و  پروژه های کالن 
می کنند و اگر رژیم، پایه های مردمی را، از دست داده 

باشد، آن گاه بهانه ها فراوان اند.

عبدالقادر و مولوی عبدالمجید که از افراد کلیدی طالبان 
در این والیت می باشند کشته شده اند.

وی افزود که به مردم محل هیچ گونه آسیبی نرسیده است.
یک  پیوستن  از  جوزجان  امنیتی  مسوولین  حال  همین  در 
ولسوالی  مربوطات  در  کالشینکوف  میل  یک  با  طالب 
گفته اند  داده  خبر  صلح  پروسه  به  والیت  این  فیض آباد 
در  که  بود  احمدشاه  مولوی  به گروه  مربوط  این شخص 
ولسوالی فیض آباد فعالیت های خرابکارانه را انجام می داد.

با حق السوق، سی فیر گلوله ام 24۰ و یک حلقه ماین به 
دست آمده است.

از قریه  وزارت دفاع می گوید که در یک عملیات دیگر 
گلوله  فیر   25 ارزگان،  والیت  ترینکوت  شهر  تندرو 

راکت انداز به دست نیروهای اردوی ملی افتاده است.
اردوی ملی  همچنان در جریان عملیات مشترک پرسونل 
عراده  یک  قندهار،  ژیری  ولسوالی  در  ایتالف  قوای  و 
میل  پنج  مخابره،  پایه  دو  پیکا،  میل  یک  پیکب،  موتر 
کالشینکوف، شانزده عدد شارژور کالشینکوف، پنج عدد 
بمب دستی، سه فیر گلوله راکت انداز و پنج حلقه ماین به 

دست آمده است.
در  ملی  اردوی  نیروهای  دیگر،  عملیاتی  در  همچنین 
ضد  ماین  حلقه  سه  قندهار،  پنجوایی  ولسوالی  مربوطات 
وسایط، چهار حلقه ماین ضد پرسونل، صد متر لین، چهار 
عدد بطری و یک مقدار باروت، ده بوری تخم چرس و 

هفت بوری چرس خام به دست آورده اند.

شش طالب در حمله هوایی نیروهای آیساف
درجوزجان کشته شدند

ده تن از شورشیان توسط اردوی ملی بازداشت شدند

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« خواهری را با 
خود داریم که رنج و مشقت  های زیادی را در زندگی  
شهید،  برادرش  یک  جمله  از  است.  کرده  تحمل 
است.  معلول شده  برادرش  و یک  آنها الدرک  یکی 
کودکی  »ایام  می دارد:  بیان  چنین  را  زندگی اش  او 
که  افغانستان  در  اما  دارد،  خوبی  و  خوش  لحظه های 
در چهار دهه جنگ جریان دارد، نمی شود روزی را به  
نام خوشی و یا بدور از غم فکر کرد، زیرا روزی نیست 
که کسی در گوشه و کنار این کشور به خاک و خون 
کشیده شود و زندگی  اش را از دست ندهد. از آغازین 
روزهای جنگ در کشور یعنی سال های ۱۳5۷ بدین سو 
متضرر شدند.  و  معلول  انسان الدرک، شهید،  هزاران 
اما بازهم این جنگ روزانه قربانی می گیرد و دشمنان 

آرامش  در  مردم  که  نمی گذارند  مردم  و  وطن  این 
بهار   9 تازه  من  که  ایامی  در  کنند.  زندگی  کامل 
زندگی ام را سپری نموده بودم، دست حوادث به سوی 
درحالی که  شد.  شهید  برادرم  و  شد  دراز  ما  خانواده 
می گذشت.  برادرم  طفل  تولد  از  روز  چهار  درست 
برادرم را را بی  رحمانه از طفلش گرفتند و نگذاشتند 
که این طفل در آغوش گرم پدرش زندگی کند و طعم 
نوازش  های پدرانه را بچشد. پس از آن که برادرم شهید 
شد زندگی ما تقریبا به کانون غم تبدیل شده بود، اما 
در  دیگرم  برادر  که  بود  نیافته  تسکین  وی  درد  هنوز 
مسیر راه الدرک شد و تا به امروز نمی دانیم که وی در 
کجاست. از مرگش و از زنده بودنش اطالعی نداریم. 
برادر  سرنوشت  به جز  و  بود  سیاه  ما  روزهای  هم  باز 

روزها  نمی کردیم.  فکر  دیگری  چیز  به  الدرک شده ام 
فامیلم  درد  و  می شدم  بزرگ تر  هم  من  و  می گذشت 
را بیشتر احساس می کردم. در همین ایام سومین برادرم 
در اثر جنگ ها از ناحیه هردو پا معلول شد و این غمی 
امید ما  فامیل ما را شکست و یگانه  بود که تقریبا کمر 
و  شد  معلول  هم  وی  بود  برادرم  همین  خداوند  از  بعد 
زندگی ما دیگر رونق و رنگ زندگی گذشته را نداشت. 
خانه ما به کانون غم تبدیل شده بود و نمی  شد این همه 
غم را تحمل نماییم زیرا برادرم که معلول بود در مقابل 
چشمان مان رنج می برد، از برادر دیگرم خبری نبود و آن 
غم های  همه  و  همه  بود  رسیده  به شهادت  که  نیز  دیگر 
و  می دهد  رنج  را  ما  روان  و  روح  که  است  بی پایانی 
بازهم به دربار خداوند خود شکرگذار هستیم زیرا هرچه 
خواست اوست ما رضایت داریم. اما ناگفته نماند که ما 
خواستار صلح هستیم که بر مبنای عدالت استوار باشد و 
سیاسی  اجتماعی،  زندگی،  عرصه های  تمام  در  عدالت 
و ... مدنظر گرفته شود. کسانی که متهم و یا مظنون به 
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، باید حاضر 
شده اند  مرتکب  که  را  بدی هایی  همه  پاداش  تا  باشند 
ببینند وگرنه ما هرگز روی خوشی و صلح را نخواهیم 

دید.« 
به  ما  بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم شما به دیده ی قدر 
در  شما  گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم 
نشانی ذیل منتظر می باشیم.                                                                                                         

در ایامی که من تازه 9 بهار زندگی ام را سپری نموده بودم، دست حوادث 
به سوی خانواده ما دراز شد و برادرم شهید شد. درحالی که درست چهار 
روز از تولد طفل برادرم می گذشت. برادرم را را بی  رحمانه از طفلش 

گرفتند و نگذاشتند که این طفل در آغوش گرم پدرش زندگی کند و طعم 
نوازش  های پدرانه را بچشد. پس از آن که برادرم شهید شد زندگی ما 

تقریبا به کانون غم تبدیل شده بود، اما هنوز درد وی تسکین نیافته بود 
که برادر دیگرم در مسیر راه الدرک شد و تا به امروز نمی دانیم که وی در 

کجاست. برادرم
شهید
شد
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نیروهای نظامی ایران از سه روز به این سو، مانوری 
آغاز  کشور  غربی  سرحدات  نزدیکی های  در  را 
کرده اند. در این مانور که با نام »شهدای وحدت« 
سپاه  زمینی  نیروهای  توسط  و  می شود  برگزار 
از  می شود،  گذاشته  اجرا  به  ایران  پاسداران 
صورت  استفاده  نیز  ایران  تولید  نظامی  تجهیزات 
مانور  این  تشریح  در  سپاه  مقام  یک  می گیرد. 
گفته است که در جریان این مانور نظامی زمینی، 
توسط  ساخته شده  جدید  تجهیزات  از  نمونه  دو 
نمایش  به  ایران  پاسداران  سپاه  نظامی  قطعات 

گذاشته خواهد شد.  
پیش  سوال  این  مانور،  این  برگزاری  با  همزمان 
سرحدات  نزدیکی های  انتخاب کردن  که  می آید 
افغانستان برای این مانور از سوی ایران چه پیامی 
که  است  این  اساسی  باشد. سوال  داشته  می تواند 
را  کشوری  چه  مانور،  این  اجرای  با  ایران  اساسا 
هراس  به  خویش  نظامی  قدرت  از  می خواهد 
بیاندازد؟ اگر منظور ایران از اجرای این مانور، به 
هراس انداختن افغانستان باشد، امر چندان معقولی 
با  جنگ  سر  افغانستان  نه  زیرا  نمی رسد؛  نظر  به 
نه  و  دارد  را  همسایگانش  از  یک  هیچ  یا  ایران 
این که رقابت نظامی بین دو کشور وجود دارد که 
توانمندی  رقابت،  این  بخواهد در چوکات  ایران 

نظامی خود را به رخ همسایه شرقی اش بکشاند.
را  مانور گسترده ده روزه  ایران چندی پیش یک 
در  کرد.  برگزار  کشور  این  جنوب  آب های  در 
رسانه های  در  مانور  آن  به  نسبت  که  تحلیل هایی 
منطقه صورت می گرفت، چنین گفته می شد که 
قدرت  دادن  نشان  مانور،  این  اجرای  از  هدف 
امریکا،  متحده  ایاالت  به  کشور  این  نظامی 
متحده  ایاالت  با  هم پیمان  کشورهای  و  اسراییل 
این که  جالب  می باشد.  فارس  خلیج  منطقه  در 
مقام های  از  یکی  که  بود  مانور  همین  جریان  در 
نظامی ایرانی به یکی از ناوهای امریکایی در خلیج 
فارس هشدار داده بود که دیگر به منطقه نزدیک 
به آب  های ایران نزدیک نشود. اما پس از مدتی 
از  بیش  از  ایرانی ها پس  از  دیده شد که شماری 
توسط  دریایی  دزدان  نزد  در  اسارت  ماه  یک 
این  کردند.  حاصل  رهایی  امریکایی  ناو  همین 
کار سبب شد تا مقام های ایرانی در برابر این کار 

نیروهای دریایی امریکا، لب به ستایش بگشایند.
مخاصمت  امریکا  با  ایران  که  نیست  شکی 
در  کشور  دو  سران  را  مخاصمت  این  و  دارد 
پنهان  نیز  خویش  رسمی  موضع گیری های 
که  است  شده  گزارش  اخیرا  حتا  نمی کنند. 
انتخابات  برای  داوطلب  کاندیداهای  از  برخی 
ریاست جمهوری امریکا در آینده از احتمال حمله 
نظامی به ایران سخن گفته اند. چندی پیش یکی از 

از  افغانستان  جمهور  رییس  که  دارد  وجود  زیادی  دالیل 
همکاری با غرب به ویژه امریکا خسته شده و برای نشان دادن 
خشم و ناراحتی خود اقداماتی را روی دست می گیرد که به 
گونه ای چوب الی چرخ امریکایی ها گذاشته و آنها را از 
کاری که می خواهند انجام دهند، پشیمان سازد و فشار در 
حدی وارد می شود که امریکایی ها ناگزیر خواسته های وی 

را تاکنون قبول کرده اند.
از سال  2009 به بعد مخالفت رییس جمهور افغانستان علیه 
که  گرفت  باال  حدی  در  شورشیان  مواضع  بر  ناتو  بمباران  
بمباران  از  دست  دیگر  که  ساخت  وادار  را   ناتو  سرانجام 
مورد  دشمن،  به خاطر  را  افغانستان  نقطه ای  هیچ  و  کشیده 
تمام  تروریست ها  به سود  مساله  این  البته  ندهد.  قرار  حمله 
بمباران های  از  ترس  بدون  و  راحت  خیال  با  آنها  و  شد 
ویران گر ناتو توانستند، در سراسر افغانستان فعالیت های شان 

را گسترش دهند.
هواپیماهای بدون سرنشین امریکا تا پیش از 26 نوامبر 2011 
و خوب  تا حدودی حسنه  امریکا  و  پاکستان  مناسبات  که 
شبکه های  و  القاعده  فعالیت های  و  تحرکات  تمامی  بود، 
از  اما  ساخت؛  متوقف  پاکستان  خاک  در  را  دهشت افکن 
مخفیگاه های  از  شورشیان  شد  قطع  بمباران ها  که  لحظه ای 
اجتماعات  راحت  خیال  با  اکنون  و  شدند  بیرون  خود 
هواداران  از  نفر  هزاران  و  می کنند  سازماندهی  را  مهمی 
ماه دسامبر 2011 در دره ی  در  را گردهم می آورند.  خود 
افغانی  طالبان  اجتماع جنگجویان  بزرگترین  اسماعیل خیل، 
القاعده  عمده ی  رهبران  از  یکی  و  شد  دایر  پاکستانی  و 
از  و  کرد  سخنرانی  گردهمایی،   این  در  اللیبی  ابویحیی 
طالبان پاکستانی خواست که در مارچ سال 2012 آماده  ی 

نبرد در کنار برادران افغانی خود باشند.
پاکستان  مخالفت شدید  و  هوایی  قطع شدن حمالت  با   
جنگجویان  فعالیت های  شمسی،  هوایی  پایگاه  بستن  و 
یافته و خطر های  افزایش  به شدت  مرز  در هر دو طرف 
درحالی که  است.  برده  باال  جنگ  در  را  زیادی  بسیار 
حتا  آن  از  پیش  نبودند  قادر  هرگز  تروریست ها 
به راحتی شکار  زیرا  باشند؛  داشته  پنج نفری  گردهم آیی 
می شدند؛ اما آقای سید یوسف رضا گیالنی صدراعظم 
مشترک  ستاد  رییس  کیانی  پرویز  اشفاق  و  پاکستان 
پروازهای  منع  پایگاه شمسی و  بستن  با  پاکستان  اردوی 
هواپیماهای بدون سرنشین، این خدمت را برای شورشیان 

انجام داد.
را  طالبان  فعالیت  میزان  نیز  افغانستان  در  بمباران  قطع 

به  اکنون  افغانستان  جمهور  رییس  ساخت.  برابر  چندین 
شبانه  عملیات  که  می کند  وارد  فشار  بین المللی  نیروهای 
است  این  کشور  جمهور  رییس  استدالل  کند،  قطع  نیز  را 
شده  بی گناه  و  ملکی  افراد  تلفات  سبب  شبانه  عملیات  که 
و دیگر اجازه نمی دهد که ناتو در افغانستان عملیات شبانه 
داشته باشد. منع عملیات شبانه در واقع شرط رییس جمهور 
افغانستان در امضای پیمان راهبردی با ایاالت متحده امریکا 

است.
آنها  است  تضاد  در  جمهور  رییس  نظر  با  ناتو  استدالل 
درصد  هشتاد  شبانه  عملیات  که  است  این  استدالل شان 
بدون درگیری بوده و هدف مورد نظر به دقت، شکار شده 
تروریست ها  با  در جنگ  مهمی  بسیار  نقش  شبانه  عملیات 
مورد  ناتو  استدالل  ولی  است؛  کرده  فلج  را  آنها  و  داشته 
قبول رییس جمهور افغانستان نیست و ایشان هرگز متقاعد 
نشده که از موضع خود عقب نشینی نماید و هم چنان مصر 
است که عملیات شبانه در جنگ با تروریست ها قطع شود. 
داشت که  اعالم  رسانه ها  برخی  امروز  این شرط،  کنار  در 
رییس جمهور افغانستان در امضای پیمان راهبردی با امریکا، 
شرطی دیگری نیز گذاشته است. این شرط تازه از آن جا پیدا 
شد که در پنجم ماه جاری هیات بررسی ریاست جمهوری 
از  بگرام  زندانیان  که  داشت  اعالم  بگرام،  زندان های  از 
طرف امریکایی ها، مورد شکنجه قرار گرفته و در حق شان 

بدرفتاری شده است.
متهم  را  امریکایی ها  که  قاضی  گل رحمان  آقای  گزارش 

مقامات نظامی ایرانی نیز خواستار این شده بود که 
به تهدیدهای موجود علیه ایران، پاسخ شدیدتری 

از سوی ایران ارایه شود. 
در  ایران  که  دالیلی  از  یکی  می رسد  نظر  به 
در  دریایی  مانور  برگزاری  از  پس  کوتاه  فاصله 
مانور  برگزاری  به  مبادرت  کشور،  این  جنوب 
در سرحدات شرقی این کشور و در نزدیکی های 
که  است  این  می کند،  افغانستان  سرحدات 
غیرمستقیم  صورت  به  طریق  این  از  می خواهد 
به تالش های دیپلوماتیک و سیاسی ای که  نسبت 
از سوی امریکا در راستای تحریم و تشدید تحریم 
ایران صورت می گیرد، واکنش نشان دهد. ایاالت 
تشدید  پی  در  این سو  به  از چندی  امریکا  متحده 
تحریم ایران می باشد و تحریم بین المللی نیز سبب 
شده تا اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد و ارزش 
متحده  ایاالت  دالر  برابر  در  این کشور  ملی  پول 
و ارزهای عمده بین المللی به پایین ترین سطح در 

تاریخ این کشور برسد.
در  مانور  این  برگزاری  از  ایران  هدف  اگر 
قدرت  نمایش  کشور،  این  شرقی  سرحدات 
در  کشور  این  حضور  خاطر  به  امریکا  برابر  در 
افغانستان باشد و نوعی واکنش زودهنگام در برابر 
استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  احتمال 
قابل  گردد،   محسوب  امریکا  و  افغانستان  بین 
نکوهش است. دولت افغانستان باربار اعالم کرده 
استراتژیک  همکاری های  سند  امضای  که  است 
روابط  بر  منفی  تاثیر  هیچ  امریکا  و  افغانستان  بین 
افغانستان و ایران نخواهد داشت. اما وقتی ایرانی ها 
در  امریکایی  نیروهای  حضور  به  واکنش  در 
افغانستان مانور نظامی در نزدیکی های سرحدات 
که  است  معنا  این  به  می کند،  برگزار  افغانستان 
از همسایگان مستقلش  تعاملی که یکی  به  نسبت 

کرده است، نمی خواهد خود را متقاعد سازد.
و  منبع  یک  عنوان  به  افغانستان  عنعنوی  جرگه 
که  کرد  موافقت  اعالم  اطمینان،  قابل  مرجع 
سیاسی  ظرفیت های  رشد  برای  باید  افغانستان 
سایر  و  امریکا  متحده  ایاالت  با  خود،  نظامی  و 
و  خوب  روابط  همسایگان  شمول  به  کشورها 
استراتژیک داشته باشد. بنابراین تصمیم بر داشتن 
روابط استراتژیک با ایاالت متحده امریکا یکی از 
تعامالتی است که دولت افغانستان تصمیم به آن 
گرفته است. از این رو، دولت ایران نباید نسبت به 
این تصمیم و اراده سیاسی دولت مستقل افغانستان 
این  انتظار  بلکه  برخورد کند،  نگرانی  و  تردید  با 
است که تهران، افغانستان را به عنوان یک دولت 
تصمیمات  به  و  بپذیرد  همسایگی اش  در  مستقل 

سیاسی آن نیز با احترام گذاری برخورد کند.     


جمهور  رییس  گزارش،  این  به دنبال  کرد.  بدرفتاری  به 
مدیریت  باید  یک ماه  درظرف  که  داشته  اظهار  افغانستان 
امضای  شرط  این  و  شود  سپرده  افغان ها  به  بگرام  زندان 
انجام  کار  این  اگر  یعنی  است  امریکا  با  استراتژیک  پیمان 
این  امریکا بسته نمی شود  با  پیمان استراتژیک  نشود، دیگر 
شرط تازه در کنار شرط پیشین که منع عملیات شبانه بود، 
قرار گرفته است. این شروط پی هم نشان می دهد که اصوال 
رییس جمهور نمی خواهد با امریکا، پیمان استراتژیک امضا 
کند. چنان که شروط عراقی ها سبب گردید که امریکا هیچ 
منعقد نساخت  پیمانی را  امضا و هیچ  با عراقی ها  را  سندی 
به کویت  و  عراق خارج  از خاک  را  نیروهای شان  تمام  و 
منتقل کرد. در افغانستان رییس جمهور می خواهد از تجربه 
استراتژیک   پیمان  امریکا  با  عراق کار بگیرد و نمی خواهد 

داشته باشد.
برخی گفته است که عکس العمل رییس جمهور افغانستان 
و  طالبان  با  امریکایی ها  پشت پرده  ی  گفتگوهای  به خاطر 
حاشیه  در  افغانستان  است.  قطر  در  نمایندگی  دفتر  ایجاد 
در  امریکا  و  است  کشور  این  به  اهانت  این  و  گرفته  قرار 
متن  از  افغانستان  بدون شک،  البته  است.  مقصر  مساله  این 
گفتگوها بیرون رانده شده و در حاشیه قرار داده شده است. 
اندازه  قطر، چه  آلمان ها و همین طور کشور  و  امریکایی ها 
در حاشیه قراردادن افغانستان نقش داشته، روشن نیست؛ اما 
پیش شرط  طالبان  که  است  این  است  روشن  که  مثال هایی 
این بود که طرف گفتگوها فقط  امریکا  با  گفتگوهای شان 
دولت امریکا است وبا دولت افغانستان گفتگو ندارد و او را 
اهانت های  اعالمیه ی خود  در  طالبان  نمی شناسد  به رسمیت 
را  افغانستان  دولت  و  کرده  افغانستان  حکومت  به  زیادی 

مزدور و بی صالحیت خوانده است.
قطر  کشور  و  امریکایی ها  از  بیشتر  جمهور  رییس  ولی 
همان  دلیل  به  تازه  شروط  که  شده  گفته  و  است  ناراحت 
ناراحتی ها می باشد. مساله ی ایجاد نمایندگی در قطر موضوع 
جدید است؛ اما از قبل نیز رییس جمهور افغانستان رفتار و 
سیاستش در مورد غرب و امریکا چندان مناسب نبود ایشان 
به یک مناسبتی در سال 2010 در حد تند موضع گرفت که 
و اخطار داد که مردم می خواهند با طالبان هماهنگ شود و 
با  در یک گفتگوی  بیاندازد.  به راه  علیه غرب  را  ملی  قیام 
اگر  پاییز سال 2011 گفت که  در  پاکستان  تلویزیون جیو 
دهد  روی  پاکستان  و  امریکا  بین  جنگی  نخواسته  خدای 

افغانستان در کنار برادران پاکستانی خود قرار می گیرد.
که  باتعبیرات  افغانستان  جمهور  رییس   2011 در  بازهم 
شیر  خانه  به  نمی تواند  و کسی  است  شیران  خانه  افغانستان 
اطراف  در  خارجی ها  می شود.  خشمگین  شیر  شود  وارد 
جنگل باشند و از خانه شیر مراقبت نمایند؛ اما وارد خانه شیر 
لویه جرگه  مجمع  در  جمهور  رییس  سخنرانی  شوند.  نباید 
با تفاسیر زیادی روبه رو شد برخی تحلیلگران غربی  همراه 
رییس  به  که  کردند  حمله  خود  حکومت های  به  سخت 
با  او  افغانستان کمک می کنند درحالی که  جمهور گستاخ! 
سخنرانی های خود افغانستان را سرزمین شیران و خود را در 
برابر غرب شیر قلم داد کرده و ما نباید به مردم  و حکومتی 
تحلیل  و  گفتند  آنها  کنیم  کمک  کرده،  توهین  را  ما  که 

کردند که نیروهای ما باید فورا از افغانستان بیرون شوند.
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آورده  دست  به  بود،  کرده  پرواز  افغانستان  از  که  را 
همه  از  ایران  خارجه  وزیر  راستا،  همین  در  است. 
متحده  ایاالت  به  تا  خواست  همسایه اش  کشورهای 
امریکا اجازه ندهند که خاک و فضای هوایی آنها را 

مورد »سو استفاده« قرار دهد.

به  افغانستان،  در  امریکا  نیروهای  حضور  با  ایران   
سفر  در  کشور  این  مقام های  و  است  مخالف  شدت 
به افغانستان بارها مخالفت شان را با حضور این نیروها 

اعالم کرده اند. 
تحلیلگران می گویند ایران با وجودی که در کنفرانس 
بن اول به حضور نیروهای جامعه جهانی در افغانستان 
رای داد، اما در ده سال گذشته به جای روابط دوستانه با 
افغانستان، با ارسال اسلحه و ماین به طالبان، زمینه های 

ناامنی را در کشور فراهم کرده است. 
افغانستان  که  می گوید  کشور  خارجه  وزارت  اما 
و  است  کرده  تاکید  ایران  با  نیک  روابط  بر  همواره 
داشته  این کشور  با  روابط خوبی  می خواهد  نیز  حاال 
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان  باشد. 
افغانستان، می گوید افغانستان در تالش است تا با ایران 

روابط دوستانه و برادرانه داشته باشد. 
مانور نظامی ایران در مرز با افغانستان، زمانی آغاز شده 
خرابی  روبه  ایران  با  امریکا  متحد  ایاالت  روابط  که 
نهاده است و اخیرا مقام های ایرانی اعالم کرده اند که 
در واکنش به تحریم های غرب، تنگه هرمز را مسدود 

می کنند. 
همسایه  کشورهای  می گوید  موسی زی  آقای  اما 
براساس  را  افغانستان  با  خود  روابط  نباید  افغانستان 
کشورهای  و  امریکا  متحده  ایاالت  با  مناسبات شان 
مرز  کیلومتر   900 از  بیش  ایران  کنند.  تنظیم  دیگر 

مشترک  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  افغانستان، 
با جمعی از مسووالن نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران، 
مدافع  وکالی  از  تن  پنجاه  کمیته  این  در  که  گفت 
عضویت دارند و برای دفاع از حقوق خبرنگاران فعالیت 
این کمیته  اعضای  افزود  قاری زاده  آقای  خواهند کرد. 
بیان هستند. وی  بشر و آزادی  از حقوق  دفاع  به  متعهد 
یک  اگر  افغانستان  تمام  در  لحظه  این  از  »بعد  گفت: 
قرار می گیرد،  مورد حمله  رسانه ای  و کارکن  خبرنگار 
توهین و تحقیر می شود و یا این که متهم به یک جرمی 
کمیته  همین  طریق  از  مدافع  وکالی  انجمن  می شود، 

 60 در  را  نظامی  مانور  یک  اخیرا  ایران  حکومت 
کیلومتری مرز با افغانستان آغاز کرده است. مقام های 
مانور  این  از  هدف  که  گفته اند  کشور  این  نظامی 

نظامی، حفاظت از امنیت ایران است. 
مسوول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران اعالم کرده 
نام  با  نیروی زمینی سپاه  مانور  است که مرحله اصلی 
با  »شهدای وحدت« از صبح روز گذشته، 19 جدی، 
حضور فرمانده کل و تعداد دیگری از فرماندهان سپاه 
پاسداران در منطقه عمومی خواف، در نزدیکی مرز با 

افغانستان، آغاز شده است.
ایران،  نیروی زمینی سپاه پاسداران  به گفته ی فرمانده 
برگزاری  راستای  در  وحدت  شهدای  نظامی  مانور 
اهداف  از  یکی  و  می شود  اجرا  »تقویمی«  مانورهای 
آن »انتقال تجربه« جنگ با عراق به نسل جدید افسران 

نظامی ایران می باشد. 
سپاه  که  داد  خبر  ایران  فارس  خبرگزاری  همچنین 
نزدیکی  در  نیز  جدی،  هفدهم  شنبه،  روز  پاسداران 
مرز افغانستان یک مانور نظامی اجرا کرد.  مانور سپاه 
پاسداران ایران در مرزهای شرقی این کشور چند روز 
پس از آن انجام شد که مانور نظامی در خلیج فارس 
به تنش بیشتر ایران و غرب دامن زد و قیمت نفت را 

افزایش داد.
پاسداران  نیروی زمینی سپاه  محمد پاک پور، فرمانده 
ایران گفته بود که تمرینات نظامی »شهدای وحدت« 
با  افغانستان  مرز  کیلومتری    60 در  منطقه خواف  در 
»هدف افزایش امنیت مرزهای ایران« انجام شده است.

مانور نظامی سپاه پاسداران ایران در حالی در نزدیکی 
مرز افغانستان انجام شد که چندی پیش ایران ادعا کرد 
که یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین امریکایی 

برای  خبرنگاران،  علیه  خشونت ها  افزایش  با  همزمان 
و  رسانه ها  از  حمایت  منظور  به  کمیته ای  بار  اولین 
خبرنگاران در دادگاه ها، از سوی انجمن مستقل وکالی 
مدافع افغانستان ایجاد شد. اعضای کمیته »دفاع و حمایت 
از  متشکل  که  خبرنگاران«  و  رسانه ها  قانونی  حقوق  از 
رسانه ها  قانون  و  قضایی  مسایل  با  آگاه  مدافع  وکالی 
از  امتیازی  کدام  دریافت  بدون  دارند  نظر  در  هستند، 
دفاع  دادگاه ها  در  کشور  سراسر  در  خبرنگاران  حقوق 

کنند.
به  مدافع  وکالی  مستقل  انجمن  سوی  از  کمیته  این 
انترنیوز و همچنین کمک مالی  حمایت موسسه »نی« و 

دانشگاه اننبرگ پنسلوانیای امریکا ایجاد شده است.
مدافع  وکالی  مستقل  انجمن  رییس  قاری زاده،  روح اهلل 

مشترک با افغانستان دارد. 
مسایل  تحلیلگر  جوینده،  میراحمد  حال،  همین  در 
سیاسی، می گوید ایران با راه اندازی این مانور نظامی 
امریکا  متحد  ایاالت  و  ناتو  نیروهای  به  می خواهد 
منطقه  در  مهم  قدرت  یک  که  بفهماند  افغانستان  در 
است و می تواند تمام فعالیت های نیروهای خارجی در 

افغانستان را به چالش بکشد. 
این در حالی است که ایران چندی پیش و زمانی که 
یک هواپیمای بدون سرنشین امریکا را به دست آورد، 
رسما از دولت افغانستان خواست تا نگذارد نیروهای 

خارجی از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کنند. 

رسانه ها برای شان وکیل مدافع تعیین می کند و این وکیل 
می کند؛  دفاع  حقوق شان  از  حق الزحمه  بدون  مدافع 
یعنی به طور مجانی از حقوق رسانه ای به هرنوعی و در 
هرجایی که مورد حمله قرار بگیرند و یا متضرر شوند و 
یا این که متهم به کدام جرمی شوند، وکالی مدافع ما، 

به طور مجانی، از آنان دفاع می کنند.«
این،  از  پیش  که  می شود  ایجاد  حالی  در  کمیته  این 
در  رسانه ای،  تخطی های  به  رسیدگی  کمیسیون 
رسانه ها،  و  خبرنگاران  سوی  از  تخلفی  بروز  صورت 
گفته ی  به  می کرد.  معرفی  قضایی  نهادهای  به  را  آنان 
ارجاع  از  پس  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  مقام های 
رسیدگی  کمیسیون  سوی  از  متهم  خبرنگاران  دوسیه 
کشور،  قضایی  نهادهای  به  رسانه ای  تخطی های  به 
برخورد  مجرمان  سایر  مانند  خبرنگاران  با  نهادها  این 

می کردند.
دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطالعات 
از ایجاد  ابراز خرسندی  با  و فرهنگ، در این کنفرانس 
از حقوق خبرنگاران در دادگاه ها،  برای دفاع  کمیته ای 
داشته  بیشتر  موثریت  می تواند  زمانی  اقدام ها  این  گفت 
باشد که دادگاه اختصاصی نیز برای خبرنگاران از سوی 
نهادهای قضایی کشور ایجاد شود. آقای راشدی افزود: 
را مطرح کرده ایم زمانی  این مشکل و خال  ما  »همواره 
که خبرنگاری پایش به محکمه باز می شود و به سارنوالی 
فرستاده می شود، مدافعی که آگاه به مسایل رسانه ای و 
قانون رسانه ها باشد، باید از آن دفاع کند. این اقدام در 
صورتی زیبا و تکمیل می شود که ما محکمه اختصاصی 
او  باشیم که  ترکیب محاکم قضایی خود داشته  هم در 

آقای جوینده می گوید: »این یک نوع هشدار به ایاالت 
متحده امریکا و ناتو است که ما )ایران( آمادگی های 
الزم را داریم و همان گونه که ایرانی ها موقعیت امریکا 
را در عراق به چالش کشیدند، می خواهند در افغانستان 

نیز به چالش بکشند.« 
با  اخیر  سال های  در  ایران  جوینده،  آقای  باور  به 
این  به  جنگ افزارها  و  طالب  جنگ جویان  فرستادن 
گروه نشان داد که در فکر ثبات در افغانستان نیست. 
می گوید  و  می کند  انتقاد  دولتی  مقام های  از  جوینده 
برخورد  جدیت  با  همسایه  کشورهای  با  آنها  که 
با کشورهای  افغانستان  نمی کنند: »متاسفانه زمامداران 
همسایه از موضع قوی صبحت نمی کنند. احمدی نژاد 
نگفت.  که  چیزهایی  چه  ریاست جمهوری  ارگ  در 
ایران همواره گفته که افغانستان یک کشور اشغال شده 
ایرانی ها  به  هیچ گاهی  افغانستان  حکومت  اما  است، 
با  اول  بن  کنفرانس  در  کشور  این  که  است  نگفته  
حضور نیروهای بین المللی در افغانستان موافقت کرد.« 
به نظر تحلیلگران، ایران در ظاهر خود را در بازسازی 
بی ثباتی  در  باطن  در  اما  می داند،  شریک  افغانستان 

کشور نقش بازی می کند.

صرفا به دوسیه های مربوط به رسانه  و خبرنگار قضاوت 
بکند.« 

مبارز راشدی تاکید کرد که پیش از این و به دلیل نبود 
وکالی مدافع آگاه با مسایل کار رسانه ای، دوسیه چند 
تن از خبرنگارانی که متهم شده بودند، مورد رسیدگی 
قضیه  ماهیت  از  فراتر  آنان  با  و  نگرفت  قرار  درست 
که  کرد  امیدواری  ابراز  او  شد.  برخورد  دادگاه ها  در 
دوسیه های  به  برای رسیدگی  معین  قضات  و  سارنواالن 

خبرنگارانی که متهم می شوند، کار کنند.
ملی  اتحادیه  رییس  مبارز  عبدالحمید  حال  همین  در 
با  خبرنگاران  که  گفت  نیز،  افغانستان  خبرنگاران 
به  تاکنون  و  مواجه اند  کشور  در  زیادی  مشکالت 
کشته  اخیر  سال  ده  طی  که  خبرنگارانی  دوسیه های 
رسیدگی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  سوی  از  شده اند، 
ما  »خبرنگاران  کرد:  تاکید  مبارز  آقای  است.  نشده 
هنوزهم با مشکالت زیادی مواجه اند. این ها با نهادهای 
امنیتی کشور ما، با قوت های خارجی حاضر در کشور، 
با زورمندان و مافیا مشکالت دارند. این ها )خبرنگاران( 
هر قدمی که برای به دست آوردن یک خبر و یا گزارش 

می  گذارند، با دشواری ها مواجه می شوند.«
همچنین صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در 
موسسه »نی«، حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان، 
مشکالت  رسانه ها،  فعالیت  گسترش  با  همزمان  گفت 
آقای  گفته ی  به  شد.  بیشتر  کشور  در  نیز  خبرنگاران 
توحیدی، در حالی که کمیسیون رسیدگی به تخطی های 
رسانه ای در وزارت اطالعات و فرهنگ فعال است، اما 
بلندپایه ی دولتی و زورمندان با یک  زمانی که مقام های 
رسانه و یا خبرنگاری مشکل پیدا کرده، مستقیما از طریق 
لوی سارنوالی و پولیس عمل کرده اند. او گفت برخورد 
سایر  با  برخورد  مانند  خبرنگاران  با  پولیس  و  سارنوالی 

مجرمان بوده است.
با این حال، انتظار می رود با ایجاد این کمیته، خبرنگاران 
بتوانند از حقوق خود در برابر اتهام ها در دادگاه ها دفاع 

کنند.

حکیمی

ظفرشاه رویی

ایرانبرطبلجنگمیکوبد

ازحقوقخبرنگاراندفاعمیکنیم
انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان:

مانور نظامی ایران در مرزهای افغانستان
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مسووالن نگهداری مکان های تاریخی و آثار باستانی در 
ریاست اطالعات و فرهنگ والیت کندز، از خطرهایی 
والیت  این  در  باستانی  آثار  متوجه  که  می دهند  خبر 

است.
در  تاریخی  آبدات  حفظ  مدیر  صدیقی،  نجیب اهلل 
می گوید:  کندز  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
آبدات  و  باستانی  ساحات  از  بازدید  و  معلومات  »قرار 
مکان های  امسال،  جریان  در  کندز  والیت  تاریخی 
باستانی و آبدات تاریخی این والیت نه تنها در مرکز؛ 
غصب  و  نابودی  جدی  خطر  نیز،  ولسوالی ها  در  بلکه 

روبه رو هستند.«
این  به  جدی  خطر  موجودیت  دلیل های  از  یکی  او 
و خودسرانه  غیرقانونی  کندن کاری های  در  را  مکان ها 
از به وسیله ی زورمندان می داند و می گوید که هنوز هم 

کندن  کاری  ها جریان دارد.
اطراف  است،  شده     دیده  که  آن جایی  تا  او،  به گفته ی 
تپه ی »چهل دختران« واقع در یک و نیم کیلومتری مرکز 
را  دارد  موقعیت  شهر  شمال غرب  سمت  به  که  کندز 
به گونه ی  را  تپه  این  و  احاطه کرده  خانه های رهایشی 

کلی، در معرض تخریب قرار داده  است.
مهم ترین  دارد که  را  باستانی  مکان   ده ها  والیت کندز 
آن ها، »قلعه ی زال« در ولسوالی قلعه ی زال، تپه ی چهل 
دختران، تپه ی مرچ و کهنه قلعه  در شهر کندز، زیارت 
امام صاحب و قلعه ی مهرنگار در ولسوالی امام صاحب 
و چندین مکان باستانی دیگر است که اکثر این مکانها 

در معرض خطر نابودی و غصب قرار دارند.
می گوید:  کندز  والیت  تاریخی  آبدات  حفظ  مدیر 
»تپه ی مرچ که در جنوب شرق شهر کندز موقعیت دارد، 
نیز از سوی کسانی در این منطقه، مورد دست برد قرار 

گرفته است.«
کندز  والیت  فرهنگ  ریاست  تاریخی  آبدات  مدیر 
ولسوالی  باستانی  ساحات  در  خانه ها  ساخت  از  خبر 
امام صاحب نیز می دهد و می گوید که در ساحه رباط 
متری  صد  یک  فاصله ی  در  که  صاحب  امام  ولسوالی 
باالحصار یا قلعه ی مهرنگار آن ولسوالی موقعیت دارد 
به همین نزدیکی از سوی کسانی که هنوز هویت آنان 
پیدا نیست، غصب شده و به خانه های رهایشی در حال 
مسووالن  نگرانی  مایه ی  که  است  شده  بدل  نیمه اعمار 

نگهبانی مکان های باستانی است.
را  باستانی  مکان های  چه کسانی  که،  این  زمینه ی  در 
و  می شوند  یاد  »زورمندان«  تنها  می کنند،  کندن کاری 

همزمان با سپري شدن آزمون کانکور در والیت تخار، 
دلهره و نگراني ها برای راه نیافتن به دانشگاه ها در میان 

متقاضیان کانکور امسال، بیشتر می شود. 
سال های  کانکور  آزمون  بی نتیجه های  از  تن  صدها 
گذشته، در این سال نیز از کم بودن میزان پذیرش در 

دانشگاه هاي افغانستان نگران اند. 
گفته می شود که امسال از میان 160 هزار تن متقاضی 
امتحان کانکور ، 35 هزار تن آن به موسسات تحصیالت 

عالی جذب می شوند.
ارقام،  این  به  توجه  با  که  مي گویند  تخار  متقاضیان 
کانکور،  آزمون  در  شرکت کنندگان  از  بسیاری 
اگرنمره های خوبی هم بگیرند، بی نتیجه خواهند ماند. 

جمع  از  که  است  دانش آموزي  نصرت اهلل 
شرکت کنندگان در آزمون سال گذشته بي نتیجه مانده 

است. 
او نگران است که قربانی کمبود پذیرش دانشگاه های 
در  که  مي شود  معلوم  واضح  »به صورت  شود:  کشور 
حق من و صد ها تن دیگر بي انصافي شده است و از این 

می ترسم که دوباره بی نتیجه بمانم.« 
موسسات  حذف  از  دانش آموزان  از  دیگر  شماري 
رشته ی  انتخاب  فهرست  از  نیمه عالی  تحصیلی 
نگرانی  ابراز  نیز  کانکور  آزمون  در  اشتراک کنندگان 

می کنند.
محمد طاهر، فارغ صنف دوازده از ولسوالی اشکمش، 
از  بیشتری  تعداد  گذشته  »درسال های  می گوید: 
زیرا  می شدند،  کامیاب  کانکور  در  شرکت کنندگان 
حق انتخاب موسسات تحصیلی نیمه عالی را هم داشتند، 
باشیم  داشته  انتخاب  پنج  می توانستیم  فقط  امسال  اما 

خواهیم بود.«
در مجموع، هشدارهایی که در باره ی ساحات باستانی 
خودسرانه،  کندن کاری های  شده اند،  داده  نشان 
ایجاد  و  رهایشی  خانه های  به  باستانی  مکان های  تبدیل 
پاسگاه های امنیتی بر تپه های باستانی را شامل می شوند و 
گفته می شود که نجات این مکان ها از خطرات، نیازمند 

همکاری های فراگیر است.
اطالعات  رییس  دوست،  عبدالشکور  حال،  همین  در 
برنامه های  آنان  که  می گوید  کندز  والیت  فرهنگ  و 
ولی  دارند؛  مکان ها  این  بهتر  نگهبانی  جهت  خوبی 

امکانات تطبیق آن را ندارند.
گونه ی  به  نمی توانند  امنیتی،  نیروهای  که  گفت  او 

خوب، دامنه ی خطر بر مکان های باستانی را کوتاه کنند 
و باید این همکاری ها، بیش از پیش شوند؛

از  شماری  تطبیق  از  دوست  آقای  حال  این  با  ولی 
یکی  که  می افزاید  داده  خبر  ریاست  این  برنامه های 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سوی  از  که  برنامه ای 
پشتیبانی شد، ترمیم زیارت امام صاحب بود که کار آن 

آغاز شده است.
او گفت: »در بخش بازسازی و نگهداری از مکان های 
بازسازی زیارت  ترمیم و  باستانی، در مرحله ی نخست 
امام صاحب به هزینه ی 23 میلیون افغانی توسط وزارت 
اطالعات و فرهنگ آغاز گردیده و کارهای بعدی که 
سوم  و  دوم  مرحله ی  در  می شوند،  انجام  آبده  آن  در 

عملی خواهند شد.«
دوست می گوید که برنامه های دیگری نیز برای نگهبانی 
از آثار و مکان های باستانی توسط این اداره تهیه شده 

است که نیازمند تمویل است.
کندز،  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  در  مسووالن 
ریاست  به  امنیتی  نیروهای  همگانی  همکاری های 
در  را  ریاست  این  خوب  برنامه های  تمویل  و  فرهنگ 
نگهبانی آثار و مکان های باستانی اثر گذار می دانند، اما 
هشدار می دهند که اگر به این مکانها توجه جدی نشود، 
نابودی و غصب مکمل آنها  نزدیک خطر  در آینده ی 

وجود دارد.

برخورد  مغرضانه  کانکور  آزمون  در  شرکت کنندگان 
کرده بود، امسال نیز بی آن که هیچ تغییری در اعضای 
آن هیات آمده باشد، جهت اخذ کانکور به تخار آمده  
است و طوری برخورد می کند که گویا راضی نیست 

که از تخار کسی به دانشگاه راه پیدا کند.«
رد  را  اتهام ها  این  مرکز  از  آمده  هیات  اعضای  اما 

می کنند.
مرکز  هیات  ترکیب  در  که  فیاض  صاحب جان  داکتر 
با  است،  آماده  تخار  به  کانکور  آزمون  اخذ  خاطر  به 
رد ادعاهای مردم و وکالی شورای والیتی تخار تاکید 
در  قیودات  وضع  و  سخت گیری  هرگونه  که  می کند 
صحنه ی امتحان را به خاطر تامین شفافیت پروسه انجام 

داده اند. 
و  اتباع کشور یکسان اند  ما همه ی  »برای  او می گوید: 

نزد ما هیچ تفاوتی ندارند.«
که  می داند  کسانی  ضعف  را  اتهام ها  این  دلیل  او 
می خواهند به هر ترتیبی که هست از پروسه اخذ امتحان 
کانکور استفاده ی غلط کنند و می افزاید: »هنگامی که 
مانع کار آنان شویم، این امر طبیعی است که هر افترایی 

را به هیات بسته می کنند.«
با این حال، مقام ها در دانشگاه تخار از نحوه ی برگزاری 

آزمون کانکور ابراز رضایت می کنند.
در  را  روز  چهار  تخار  والیت  در  کانکور  امتحان 
برگرفت و رییس دانشگاه تخار مي گوید: »طي چهار 
از  متقاضی  از 6294  بیشتر  در حدود  مجموع  در  روز 

شامل آزمون شدند.« 
مطبوعاتي  مسوول  فیاض،  ابراهیم  محمد  گفته ي  به 

از  تن   6294 جاري  سال  در  تخار،  معارف  ریاست 
فارغان صنوف  12 تخار در امتحان  شرکت کرده اند 
که  دانش آموزان مدارس دیني  و متفرقه  را هم  شامل 
آزمون  شامل  دختر    2090 جمع  این  از  و  مي شود 

کانکور امسال شده اند. 
امحتان کانکور در والیت تخار روز جمعه گذشته آغاز 

شد و تا دیروز ادامه داشت.
اکثر فارغان مکاتب والیت تخار، به خصوص دختران، 
تقاضای این را دارند که در دانشگاه تخار جذب شوند، 
این دانشگاه کم است و  از یک سو ظرفیت جذب  اما 
از جانبی، این دانشگاه فاقد امکاناتی  است که ظرفیت 

پذیرش آن باال برده شود. 
رییس دانشگاه تخار می گوید: »ما باید به همان تعدادی 
که امسال دانشجو فارغ می دهیم. دانشجو جذب کنیم، 
فارغان مان،  رقم  از  باالتر  که  می کنیم  کوشش  اما 

پذیرش داشته باشیم.« 
به گفته ی کاشفی برمکی، امسال از این دانشگاه 370 
تن فارغ می شوند و جذب آنان برای سال 1391 به 640 

تن می رسد.
او افزود در صورت مهیا شدن امکانات در سال آینده 
نزدیک به یک هزار نفر جذب این دانشگاه می شوند و 
مسووالن وزارت تحصیالت عالی باید در فراهم کردن 

این امکانات برای دانشگاه تخار کوشش کنند.
به گفته ي برمکي، دانشگاه تخار داراي هفت دانشکده 
تربیه،  و  تعلیم  شرعیات،  ادبیات،  زراعت،  انجنیري،  ـ 
اقتصاد و حقوق ـ است و به مشکل نبود صنوف درسي، 
مواجه  خوابگاه  و  مجهز  کتابخانه ي  کافي،  استادان 

است.

کسی حاضر به نام بردن از آنان نیست.
همین گونه خاک  یک تعداد از تپه های باستانی در کندز، 
اما  می شود؛  شده  برده  و  کنده  عادی  شهروندان  توسط 
هیچ یک از کسانی که خاک ها را انتقال می دهند حاضر 

به گفتگو نیستند.
شماری از مکان های باستانی مانند قلعه ی مهرنگار در امام 
صاحب و تپه ی »چهل دختران« در مرکز شهر، به گونه ی 
نسبی به خانه های رهایشی بدل شده اند که عامالن غصب 

این ملکیت ها، به کسی مشخص نیست.
کندز،  والیت  تاریخی  آبدات  مدیر  صدیقی،  نجیب اهلل 
دارد  گله  این والیت،  امنیتی  نیروهای  از کمی همکاری  
و می گوید: »ما بارها، از نیروهای امنیتی درخواست های 
تشکیل  در  که  آن جایی  از  ولی  کرده ایم؛  همکاری 
پولیس کندز، قطعه ی 012 که مسوولیت نگهبانی آثار و 
مکان های باستانی را دارد، وجود ندارد، نیرو های امنیتی 

کندز از کمک خودداری می کنند.«
تخار،  و  بغالن  »والیت های  می گوید:  صدیقی  آقای 
قطعه  این  بغالن،  در  و  دارند  را  پولیس   012 قطعه ی 
این  کندز،  والیت  در  ولی  دارد؛  سرباز   40 به  نزدیک 

تشکیل اصال موجود نیست.«
سخنگوی  حسینی،  سرور  سید  که  است  حالی  در  این 
فرمانده پولیس، با آن که تایید می کند که گروه قطعه ی 
نیست؛  کندز  پولیس  فرماندهی  چارچوب  در   )012(
پولیس، همیشه  فرمانده  فرمان  به  آنان  ولی می گوید که 
جاهایی را که در مورد آن می دانند، نگهبانی می کنند و 

این نگهبانی را جزیی از وظیفه خود می دانند.
آقای حسینی می گوید: »کاستی از خود وزارت اطالعات 
هماهنگی  را  مسایل  این گونه  ما  با  که  است  فرهنگ  و 
آثار  که  ملی  سرمایه های  پاسدار  همیشه  ما  نمی کند، 
و  بوده ایم  است  آن  از  جزیی  نیز  باستانی  مکان های  و 

باال  نمره ی  که  چهارساله  تحصیلی  نهادهای  هم  آن  و 
می خواهد و این امر باعث بی نتیجه ماندن عده ی زیادی 

خواهد شد.«
از  نیز  تالقان  شبانه ی  لیسه ی  فارغ  جوینده،  فیض احمد 
و  دارد  شک  دانشگاه  به  راه یافتن  در  که  است  کساني 
دیده  پذیرش   ارقام  اوراق  در  که  »قسمي  مي گوید: 
مي شود، در جمع این تعداد داوطلب شاید یک درصد 
ناچیز از والیت تخار به دانشگاه ها راه پیدا کنند و بقیه 

مثل همیش بی نتیجه اعالم شوند.«
اما رییس دانشگاه تخار نگرانی دانش آموزان از ظرفیت 

پایین پذیرش دانشگاه ها را بی مورد می داند. 
انجنیر شمس الحق کاشفی برمکی، رییس دانشگاه تخار، 
می گوید: »از 160 هزار شرکت کننده در آزمون کانکور، 
نزدیک به 80 هزار آن جذب موسسات تحصیلی عالی، 

نیمه عالی و نهادهای تحصیلی خصوصی خواهند شد.«
او می افزاید: »پس از این که 35 هزار نفر به تحصیالت 
اشتراک کنندگان  دیگر  فهرست  پیداکردند،  راه  عالی 
معلم  تربیه ی  موسسات  اختیار  در  کانکور،  آزمون  در 
و  می گیرد  قرار  خصوصی  تحصیلی  موسسه های  و 
بیشتر امتحان دهندگان که نمره ی خوب گرفته اند، وارد 

دوره ی تحصیالت نیمه عالی خواهند شد.«
دوگانه  برخورد  از  دیگر  نگرانی  یک  حال،  این  با 
تخار  را در  امسال  امتحان کانکور  هیات هایی است که 

اخذ کردند.
اخذ  هیات  برخورد  از  تخار  والیتی  شورای  وکالی 

آزمون کانکور با تخاری ها شکایت می کنند.
می گوید:  تخار،  والیتي  شوراي  معاون  جویا،  سهیال   
با  و  بود  آمده  تخار  به  گذشته  سال  که  هیاتی  »همان 

مکان های باستانی کندز
در معرض ویرانی و غصب

نگرانی ها از کمبود پذیرش در موسسات تحصیالت عالی

 نورالعین ـ کندز

ACKU جان محمد نبی زاده ـ تخار



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

13- حق کار
روز افزون  موارد  و  قضايا  بررسي  نتايج 
نشانگر  کار،  حق  نقض  به  رابطه  در  شکايت 
امنيتي،  مشکالت  چون  عواملي  که  است  آن 
به  نبود فرصت هاي شغلي و دسترسي محدود 
تعداد  که  است  شده  باعث  مسلکي  تعليمات 
مطلق  بي کاري  مردم درحالت  از  قابل توجهي 
به  کاذب،  و  موقتي  کارهاي  به  مصروف  يا 
سوي  از  انجام  شده  مصاحبه هاي  ببرند.  سر 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  ساحوي  ناظران 
درصد   20.1 که  مي دهد  1389نشان  سال  در 
فاميل شان  اساسي  اولويت  مصاحبه شوندگان 

کار بوده است. 
از  زيادي  شمار  که  مي دهد  نشان  مصاحبه ها 
و  غيرمسلکي  اند  روزمزد  )28.3 درصد(  افراد 
بوده اند که  صرف 5 درصد روز مزد مسلکي 
دارند  ناچيري  درآمد  سطح  معمول  به طور 

کميسيون  برعالوه ی  بشر  حقوق  تطبيق  برای 
مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای جامعه 
اجرايی  قوه  و  قضايی  سالم  دستگاه  مدنی، 
اساسی  نقش  می توانند  قانونمدار،  و  مسوول 
ايفا کنند. دستگاه قضايی رکن اساسی تطبيق 

عدالت می باشد. 
برای آن  که حقوق بشر در يک جامعه رعايت 
مانند  الزم،  زمينه های  ساير  کنار  در  شود، 
حقوق  مورد  در  مردم  به  منظم  آگاهی دادن 
مورد  در  خاص  صورت  به  و  وجايب  شان  و 
چگونگی  مورد  در  آگاهی  بشر،  حقوق 
آگاهی دادن  است.  الزمی  نيز  حقوق  مطالبه 
نوجوانان و جوانان در مکاتب، در  اطفال،  به 
آن،  به  پايبندی  و ضرورت  بشر  مورد حقوق 
قضايی  دستگاه  يک  موجوديت  همچنان  و 
حقوق  تامين  اصلی  و  عمده  شرط های  سالم 
دچار  نه تنها  افغانستان  دولت  می باشند.  بشر 
کننده  فلج  و  مزمن   انحرافات  و  کمبودی ها 
است، به رفع اين کمبودی ها نيز توجه اساسی 

نکرده است.
اصلی  رکن  سالم،  قضایی  دستگاه 

تطبیق حقوق بشر 
سازمان  يک  که  بحران  بين المللی  گروه 
می باشد،  جهان  سطح  در  مطرح  تحقيقی 
قضايی  دستگاه  وضع  از  را  ارزيابی اش 
بيان  چنين  ميالدی   2010 سال  در  افغانستان 
داشته است: »دستگاه قضايی افغانستان به دليل 
عدم توجه به بهبودش در وضعيت فاجعه باری 
قرار دارد. با وجود وعده های مکرر در نه سال 
مقام های  به  هنوز  افغان ها  اکثريت  گذشته، 
هيچ  يا  و  دارند،  اندکی  دسترسی  يا  قضايی 
قضايی،  دستگاه  فقدان  ندارند.  دسترسی 
قضايی  نهادهای  و  می کند  بی ثبات  را  کشور 

تقريبا موجود نيستند.«

بودن  گسترده   به  توجه  با  آنان  روزانه  عايد  و 
خانواده هاي افغان، به هيچ وجه نمي تواند نيازهاي 
اوليه خانواده ها را مرفوع سازد از همين رو است 
فاميل ها در  از  تعداد زيادي  که مشاهده مي شود 

بدهکاري به سر مي برند. 
شغلي  فرصت هاي  به  بزرگساالن  دسترسي  عدم 
اطفال  شمار  به  که  است  شده  باعث  مناسب 
با آن  که شمار دقيق اطفال  کارگر افزوده شود. 
کارگر در افغانستان مشخص نيست، نظارت هاي 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  ساحوي 
اطفال  اکثريت  که  مي دهد  نشان  سال1389  در 
کشور مصروف شکلي از کار مي باشند و بخش 
زيادي از آنان به کارهاي شاقه مصروفيت داشته 
و  تعليم  از  دليل  همين  به  آنان  از  تعدادي  و 

تحصيل موثر باز مانده اند. 
در  بشري  حقوق  ثبت  شده  شکايات  مجموع  از 
کميسيون، صرف 9 مورد ) 1. 1 درصد( مربوط به 

است:  افزوده  بحران  بين المللی  گروه 
فعال  اصال  افغانستان  محاکم  »بسياری 
نيستند و آن هايی هم که کار می کنند، 
فقدان  ندارند.  کافی  قضايی  پرسونل 
پايين  و  مناسب  آموزش  فقدان  امنيت، 
بسياری  معاشات،  و  حقوق  بودن 
قاضی ها و سارنوال ها را از وظايف  شان 
قاضی هايی  آن  است.  ساخته  دور 
بسيار  مانده اند،  باقی  کار شان  در  که 
به  حقيقت  در  فساد اند.  به  مظنون  زياد 
قضايی  امور  به  سيستمايتک  صورت 
نشانه های  و  می شود  توجه  کم  بسيار 
حکومت  که  می شود  ديده  کمی 
اراده ی  و  مالی  منابع  دارای  افغانستان 
پاسخ  چالش  اين  به  تا  باشد،  سياسی 
فضای  که  حالی  در  نتيجه،  در  گويد. 
است،  فرما  حکم  مجازات  از  معافيت 
عامه  ی مردم اعتمادی به دستگاه قضايی 
مناطقی  آن  در  بنابراين  ندارند.  رسمی 
که خارج از حوزه ی کنترول حکومت 
افغان ها  فزاينده ی  اکثريت  می باشند، 

يا  و  طالبان  خشن  قضاوت  تا  شده اند  مجبور 
قدرتمندان جنايتکار را بپذيرند.«

 راه های برون رفت از بحران
به  تنها  گزارش  اين  در  بحران  بين المللی  گروه 
افغانستان  قضايی  دستگاه  اسفبار  وضع  توصيف 
و  مشخص  صورت  به  بلکه  است،  نکرده  اکتفا 
اصالحات  ايجاد  برای  را  پيشنهادهايش  جزوار، 
کرده  پيشکش  جداگانه  فقره  پانزده  در  آن  در 

است.
»حکومت  است:  گفته  بين المللی  سازمان  اين 
حاکميت  به  بايد  بين المللی  جامعه  و  افغانستان 

نقض حق کار مي باشد که بيشترين موارد در واليت  
ديگر  از  مواردي  و  است  شده  ثبت  تخار  و  کابل 
واليات چون دايکندي، لغمان، بدخشان و فارياب نيز 

گزارش شده است. 
شخصي از واليت کابل در زمينه نقض حق کار خود 
به دفتر کميسيون اين گونه شکايت کرده است: »بعد 
و  اصالح  )اولويت  پي آر آر  پروسه  کردن  سپري  از 
بازسازي( به حيث رييس معارف واليت کابل، تعيين 
بست شدم اما با توطيه والي به اتهام شروع به اختالس 
گرفتار شدم اما از طرف محکمه تميز برايت حاصل 
قبلي ام  بست  در  مرا  معارف  وزارت  حال  کردم. 
کميسيون  به  مشکل  رفع  غرض  نمي کند،  توظيف 
هيچ نوع  اما  شدم  عارض  نيز  اداري  اصالحات 
تحت  هم اکنون  موضوع  نگرفت.  صورت  رسيدگي 

پيگيري کميسيون قرار دارد.«
نتیجه  گیري

دسترسي  عدم  به  کشورما  شهروندان  از  زيادي  عده 
به کار و فرصت هاي شغلي و مزد مناسب، مواجه اند، 
بيکاري و محدوديت دسترسي به منبع درآمد قانوني، 
باعث ايجاد مشکالت اجتماعي در جامعه شده است. 
بهره  برداري هاي بسيار گسترده و وسيع از نيروي کار 
گسترش  جنايت،  و  جرم  پديده هاي  ازدياد  اطفال، 
موارد ازدواج هاي زودهنگام، سوق اطفال به تخلف 
و  مخدر  مواد  قاچاق  زمينه هاي  گسترش  قانون،  از 
عدم  با  مستقيم  رابطه  اجتماعي  ناهنجاري هاي  ساير 
به دست آوردن عايد  به پيشه و  دسترسي شهروندان 

مشروع دارد. 
ادامه دارد

ضد  قوی  استراتژی  يک  اصلی  رکن  به مثابه  قانون 
برای دفاع  اهميتی را که  شورشگری توجه کنند، و 
از جان انسان ها قايل اند، برای دفاع از حقوق شان نيز 

قايل باشند.«
با  پای  که  »هنگامی  بين الملل،  عفو  گزارش  به 
نهادهای  احيای  است،  ميان  در  کشور  ثبات سازی 
استراتژی  اين  مرکزی  و  مقدم  خط  در  بايد  قضايی 
از  بيشتر  بايد  افغانستان  حکومت  باشد.  داشته  قرار 
قاضی ها،  تا  بکوشد  است،  داده  انجام  تاکنون  آنچه 
سارنوال ها و وکيل های مدافع، درک کافی از قانون 

داشته باشند و آن را منصفانه تطبيق کنند.« 

نظریه تخلف سنگین و مشهود نهاد اداری از قانون
  - در اين جا بدون آن  که به شرح موضوعی بپردازيم که در قلمرو 
خسارت  به  رسيدگی  که  می شويم  متذکر  تنها  است،  اداری  حقوق 
اداری  نهاد  اجرايی  فعاليت های  از  که  خصوصی  شخص  بر  وارد 
ناشی شده است بنا بر قاعده، به دليل استقالل سه قوه، در صالحيت 
دادگاه های اداری قراردارد. اما طبق يک رويه قضايی مرسوم، در دو 

مورد خاص متضرر می تواند به مراجع قضايی رجوع کند:
ـ عملی که خسارت از آن ناشی شده است، عمل غيرقانونی بی اهميت 
طبق  محسوب  شود؛  استثنايی  وخامتی  با  تخلف  بلکه  نشده  شمرده 
بايد »قابل الحاق به اختيارات  عبارت رای موجد رويه قضايی: عمل 

قانونی اداری نباشد«؛
ـ از طرفی ديگر عمل بايد به مالکيت يا به يک آزادی بنيادين صدمه 
رسانده باشد. در واقع همين نکته مورد توجه ماست. تعلق اين شرط 
دوم به شروط الزامی توسط شورای دولت در رای 8 اپريل 19٦1 تاييد 
شده است. صدمه ممکن است به آزادی های فردی وارد شده باشد: 
تعارض صالحيت، 2٧ جنوری 19٦٦(،  )دادگاه حل  آزادی مسکن 
و  اپريل 1935(   8 تعارض صالحيت  )دادگاه حل  مطبوعات   آزادی 

غيره.
وی  که  وسيع تری  اختيارات  دليل  به  قضايی،  امور  قاضی  مداخله 
نسبت به قاضی امور اداری داراست )اختيار صدور قرار، تعيين جريمه 
تحکيم  هدف  راستای  در  است  مداخله ای  حکم(،  اجرای  ديرکرد 
حمايت از قربانی. قاضی اداری مدت های مديد فاقد چنين اختياراتی 
بود. اين تحکيم حمايت علت وجودی اين نظريه است. براين اساس 
می توان تاييد کرد که تعرض به آزادی، هنگامی که توسط نهاد اداری 
نظام  در صالحيت  گيرد،  قانون صورت  از  سنگين  تخلف  نتيجه  در 
خاص جبران خسارت قرار می گيرد. در نتيجه در قوانين موضعه عنصر 

حمايتی ای وجود دارد که مختص آزادی های عمومی است.
نظريه  کرد.  مبالغه  عنصر  اين  ارزش  مورد  در  نبايد  اين  وجود  با 
قضايی  رويه  در  ريشه  اداری،  نهاد  توسط  قانون  از  سنگين  تخلف 
داشته و بر هيچ ماده قانونی تکيه ندارد و در نتيجه آسيب پذير است: 
دادگاه  رای  يک  کند؛  باطل  را  آن  می تواند  آن  پديدآورده  قاضی  
فرانسه  از صحن حقوق  را  تا آن  تعارض صالحيت کافی است  حل 
خارج کند. اما در حال حاضر اگر تنها چند مورد نادر را مستثنا کنيم 
فورنيه  دولت  کميسر   19٦5 ژوييه   9 مورخه  ُوسکرسنسکی  )پرونده 
سنگين  تخلف  نظريه  مرگ  »ناقوس  که  بود  پيشنهاد کرده  راه حلی 
دادگاه حل  بود«(،  آورده  در  به صدا  را  اداری  نهاد  توسط  قانون  از 
تعارض صالحيت و شورای دولت به نظريه وفادار مانده اند )رای اخير 
دادگاه حل تعارض صالحيت 19 نوامبر 2001(. سرانجام، اين نظريه 
مبنايی است که با تکيه برآن می توان گفت: حقوق موضوعه به مفهوم 

آزادی های عمومی خصوصيت هايی بخشيده است.
تغيير داده  اين رويه وضعيت را  ـ  قانون اساسی  رويه قضايی شورای 
است. رويه قضايی بر وجود خصوصيت حقوق اساسی در آزادی ها 
آزادی های  همه  شامل  صحه گذاری  اين  است.  صحه گذاشته 
 19٤٦ اساسی  قانون  مقدمه  و   1٧89 بشر  حقوق  اعالميه  در  مذکور 
است.  جمهوری«،  قوانين  در  شده  پذيرفته  بنيادين  همچنين»اصول  و 
توسط  انجمن ها  تشکيل  آزادی  مورد  در  اولين بار  برای  اصل  اين 
مورد  در  پس  آن  از  و  شد  نهاده  بنا   19٧1 جون   1٦ اساسی  رای 
 ،)198٤ اکتبر   11-10( مطبوعات  آزادی  چون:  اساسی  آزادی های 
آزادی رفت و آمد )25 جنوری 1985 و 9 سپتامبر 198٦(، و آزادی 
تعليم وتربيت )25 جنوری 1985( جاری شد. رويه قضايی با شناخت 
اين آزادی ها آنها را تحت حمايتی  برای  اساسی  خصوصيت حقوق 
استثنايی قرارداده است. به صورتی که قانونگذار خود مجاز به نقض 
به  مختص  تنها  بودن خصوصيت حقوق اساسی  دارا  اما  نيست.  آن ها 
آزادی های عمومی نيست و خصوصيتی است که به تمامی حقوق بشر 

مذکور در متون بنيادين تعلق می  گيرد.
اساسی«  حقوق  ارز  هم  »اصول  گروه  در  آزادی ها  ترتيب  بدين 
نه  از آن ها گسترش می يابد،  گنجانده می شوند که در واقع حمايت 

ويژگی آن ها.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
آزادی های عمومی و حقوق بشر

دستگاه قضایی سالم
 رکن اصلی تطبيق حقوق بشر 

 قسمت چهل و نهم

 منبع: دویچه وله

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت هشتم     تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده:ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا

زنان نيمی از جمعيت انسانی کشور است. نادیده گرفتن آنان به معنای 
نادیده گرفتن نيمی از نيزوی انسانی کشور بوده و ضربه ی مهلکی به روند 

توسعه و انکشاف خواهد بود.

/http://www.iranrights.org :منبع
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معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ:

قاچاق آثار فرهنگی مشکل کالن ماست





گفتگویی با معین فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان 
در مورد آینده ی گنجینه ی تاریخی کشور

من امیدوارم اوضاع روز به 
روز خوبتر شود. همان گونه 

که پیشتر برای تان گفتم، ما و 
شما، برای فردا زندگی می کنیم. 

اگر فردایی است، امیدی هم 
باید باشد. من به ویژه به 

نسل جوان این کشور امیدوار 
هستم. اگر برای کودکان امروز 
که آینده سازان فردا هستند، 

زمینه ی آموزش مهیا شود، و در 
آینده زمینه را برای شان مهیا 

سازند، بعد از مدتی افغانستان 
به گونه ی چشمگیری در جهت 

مثبت تغییر خواهد کرد.
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»قصه  های  گفتگوهای  سلسه  از  بخشی  گفتگو  این 
افغانستان«  فرهنگی  میراث  شفاهی  تاریخ  ناگفته: 
میهاری  جونی  توسط  گفتگوها  سلسه  این  است. 
مرکز  هالینگز  توسط  و  شده  اجرا  اکبر  شهرزاد  و 
این  است.  تمویل شده  بین المللی   برای  گفتگوی 
سلسه مصاحبه  ها همچنین به شکل فلم در وب سایت 

»کابل در کار« قابل دسترسی است.
www.kabulatwork.tv لینک وب سایت

با  عینک،  مس  در  قدیمی  بودایی  معبد  در 
و  اطالعات  وزارت  فرهنگی  معین  عمرسلطان، 
از  تابستانی،  روز گرم  آن  در  آشنا شدم.  فرهنگ، 
پیاده رو اطراف ساحه ی تاریخی برگشته بودم. آقای 
گزارش  های  به  و  بود  نشسته  تپه  ای  کنار  سلطان، 
این  اعضای گروه در مورد حفاری گوش می داد؛ 
تپه تازه از وجود ماین  ها پاکسازی شده است و حاال 
از سوی یک گروه باستان شناش افغان و بین المللی 
ساحه ی  بود  قرار  می گیرد.  قرار  کاوش  مورد 
برای  فضا  و  تخریب  آینده،  حفاری، در چند سال 
شود.  باز  معدن  حفر  دالری  میلیون  چندین  پروژه 
سلطان که خود باستان شناس است، از سفر مدت ها 
پیشش به این ساحه، پیش از ماین گذاری ساحه، در 
باره ی غارت آثار فرهنگی و آغاز کار معدن، قصه 

می کرد. 
افغانستان را  ناامنی،  به دلیل  او در اواخر دهه 1970 
ترک کرد، اما در سال 2002 به افغانستان بازگشت. 
میراث  پاسداران  فعال ترین  از  یکی  عنوان  به  او 
افغانستان، شهرت دارد و من قصد داشتم  فرهنگی 
و  کار  تجربیات،  مورد  در  او  از  دیگر  فرصتی  در 
میراث  آینده ی  و  حال  مورد  در  دیدگاه ههایش 

فرهنگی افغانستان بشنوم.
با  فرهنگ  وزارت  در  دفترش  در  بعد  ماه  چند 
ساحات  نقشه  های  و  کتاب  ها  کردم.  دیدار  او 
باستان شناسی روی میزش را پوشانده بودند. این بار 
من با یک گروه فلم بردار و همکارم، شهرزاد اکبر، 
به دیدن او رفتیم و این گفتگو را همکارم شهرزاد، 

به زبان دری با او انجام داد. 
جونی مهیاری

آموزش های تان  که  بگویید  دارد  امکان  پرسش: 
فرهنگی  میراث  مسایل  به  چگونه  و  بود  کجا  در 

عالقه مند شدید؟
پاسخ: نخستین بار در سال 1969 به یونان رفتم.  در 
خواندم.  فلسفه  و  هنر  تاریخ،  باستان شناسی،  آن جا 
در  را  سال  چهار  مدت  که  آموزش  ختم  از  بعد 
»دوره  باره  در  را  آموزشی ام  پایان نامه ی  برگرفت، 
هلینیستیک« در افغانستان و تاثیراتش نوشتم. من از 
و  موسیقی  فرهنگی(،  )مسایل  فرهنگ  به  کودکی 
تاریخ عالقه داشتم. و این عالقه مفرط من به مسایل 
رشته  این  در  تا  واداشت  را  من  که  بود  فرهنگی 

تحصیل کنم. 
پرسش: آیا پس از ختم دوره آموزش به افغانستان 

آمدید؟
پاسخ: بلی. اما متاسفانه بعد از کودتای هفت ثور، 
دیگر  جاهای  به  آن جا  از  و  رفتم.  یونان  به  دوباره 
جمهوری  دولت  طرف  از   ،2002 در  کردم.  سفر 
مخدوم  سید  صاحب  داکتر  و  افغانستان  اسالمی 
رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ، دعوت شدم تا به 
کشور بیایم. در سال 2005 به شکل دایمی به کابل 
آمدم. از همان زمان تاکنون، معین فرهنگی وزارت 

اطالعات و فرهنگ هستم. 
پرسش: آیا در خارج از کشور، در پیوند به میراث 

فرهنگی افغانستان کار کرده اید؟
پاسخ: بلی. من داوطلبانه در دانشگاه »چپل هیل« در 
ایاالت متحده امریکا تدریس کرده ام. در هرجا که 
دوستانم  با  داشته ام.  تماس  یونسکو  با  کرده ام  کار 
که در این جا )افغانستان( بودند نیز تماس داشتم. من 
فرهنگی  میراث های  و  افغانستان  به  نسبت  هیچ گاه 
آن بی عالقه نشده ام. هم چنین در باره ی میراث  های 

فرهنگی افغانستان کارهایی کرده ام. 
میراث  به  آسیب  بیشترین  دوره  در کدام  پرسش: 

فرهنگی افغانستان رسید؟
افغانستان  در  خانمان سوزی که  جنگ  های  پاسخ: 

تاسیس  تاریخی  یا قطعه حفظ آبدات  »قطعه 012« 
شد. در این قطعه که وظیفه اش حفظ آبادات تاریخ 
امیدوار  ما  و  نفر کار می کند  پنج صد  تقریبا  است، 
سال  سه چهار  در  قطعه  این  افراد  شمار  که  هستیم 
نفر  پنج صد  هم  امسال  برسد.  نفر  دوهزار  به  آینده 
قبول و  قابل  امیدواریم  دیگر درخواست کردیم و 
پذیرش باشد. تا اندازه  ای از قاچاق آثار جلوگیری 
کرده ایم اما نه صد درصد. من به این عقیده هستم 
که ما و شما در سی سال اخیر، هویت ملی خود را 
از دست دادیم و اگر ملت بخواهد متحد شود، تنها 
پس  می کند.  متحد  را  ملت  که  است  فرهنگ  راه 
چرا  در این راه کار نکنیم؛ اما فرهنگ ساختن کار 
سختی است؛ ولی ناممکن نیست. به باور من زمانی 
می آورند  موزیم  به  را  کودکان شان  خانواده ها  که 
پیدا  آگاهی  افغانستان  تاریخی  آثار  مورد  در  و 
می کنند، در ذهن این کودکان یک حس هماهنگی 
و وحدت ایجاد می شود. این کار آهسته آهسته در 
امیدوارم که  من  می کند.  ملت کمک  متحد شدن 
دید  معرض  در  کشور  باستانی  آثار  تمام  روزی 

همگان قرار گیرد.
تاریخی  آبدات  در حفظ  مردم  پرسش: همکاری 

چگونه است به ویژه مردم هرات؟
پاسخ: همکاری مردم در هرات خوب است. بعضا 
همکاری  های مردم شروع شده است. آگاهی دادن 
به مردم، سبب می شود تا عالقه آنان نسبت به حفظ 
آثار  از  زیاد شود. حمایت مردمی  تاریخی  آبدات 
معروف که  به گفته ی  دارد؛  زیاد  تاثیراتی  باستانی 
نیز  باره  این  در  نمی خیزد،  بر  صدا  دست  یک  از 
بکنند.  کاری  نمی توانند  مسوول  ارگان ها  از  تنها 
این ارگان ها باید حمایت مردم را داشته باشند. من 
که  ازین  اما  بگویم؛  اشتباه  ممکن  را  چیزها  بسیار 
اشتباه خود را اصالح کنم، ترسی ندارم. من گاهی 
کاری  گروه  یک  اگر  درکل،  اما  می کنم؛  اشتباه 
باشیم و تصمیم   بگیریم بسیار خوبتر است از این که 
انفرادی کار کنیم. در این جا الزم می دانم بگویم 
که موزیم ملی کشور به شکل اساسی و جدید و به 
کمک ایاالت متحده امریکا، بانک جهانی و چند 
مملکت دیگر ساخته می شود. این خود یک دست 
آورد است. در ضمن وزارت اطالعات و فرهنگ 
مختلف  بخش های  در  را  سیمینار  هفت  می خواهد 
راه اندازی کند که عمده ترین این سیمینارها ادبیات 
و تیاتر کودک است. بخش دیگری که شامل این 
افغانستان است.  سیمینارها می شود، موسیقی محلی 
ما به این باور هستیم که موسیقی محلی نیاز به کار 
دارد، اگر این گونه سیمینارها را در پیوند به موسیقی 

صورت گرفت. فکر می کنم در دهه 90 و 80 شروع 
شد. من در 2002 زمانی که به کشور آمدم، موزیم 
ملی نه کلکینی داشت و نه سقفی.   این برایم بسیار 
کمک  با  موزیم  این  خوشبختانه  و  بود.  رنج آور 
فرهنگ  وزارت  دالری  هزار  پنچاه  و  هفت  صد 
کشورهای  آن،  از  بعد  شد.  بازسازی  یونان  کشور 
کردند  پیدا  موزیم  بازسازی  به  عالقه  هم  دیگر 
برای  حاال  و  شد  بازسازی  موزیم  آن  از  پس  که 
افغانستان  ملی  موزیم  است.  افتخار  قابل  افغانستان 
اما  بود؛  موزیم  ها  غنی ترین  از  آثار  داشتن  نظر  از 
بدبختانه در جنگ  های داخلی بعضی آثار موزیم به 
امضای کنوانسیون  با  برده شد.  خوشبختانه  قاچاق 
با یونسکو یک تعداد آثار، در حدود یازده   1972
تا چهارده هزار، دوباره به خانه اصلی اش برگشت. 

در  مداوم،  حاال،  تا   2002 سال  از  شما  پرسش: 
افغانستان بوده  اید؟

میالدی   2002 فبروری  ماه  در  من  بلی.  پاسخ: 
براساس دعوت حکومت افغانستان به کشور آمدم. 
وزارت  فرهنگی  مشاور   2005 سال  تا  زمان  آن  از 
کشور  از  خارج  به  اما  بودم.  فرهنگ  و  اطالعات 
به  دایم  برای   2005 از  بعد  و  داشتم  آمد  و  رفت 
نیز  دست آوردهایی  مدت  این  در  آمدم.  کشور 
موزیم،  بخش های  در  دست آوردها  این  داشتیم. 
موسیقی،  تاریخی،  آبدات  حفظ  باستان شناسی، 
کار  زیادترین  اما  است.  بوده  گالری  و  فلم  تیاتر، 
و  فرهنگی  میراث  های  موزیم،  قسمت  در  تالش  و 
باستان شناسی شده است؛ اما آن گونه که من انتظار 

داشتم، کار نشده است. 
پرسش: در سال جاری، در کدام پروژه  های مهم 

دیگر مشغول می باشید؟
پاسخ: ما پروژه  های توسعه ای برای وزارت داریم. 
اما زیادتر در غزنی و مس عینک لوگر کار می کنیم. 
در غزنی تا حال ده آبده تاریخی را مرمت کرده ایم 
نیز  را  دیگر  آبده  دو  و  سی   2013 تا  امیدواریم  و 
عینک  مس  کاوش های  در  همچنان  کنیم.  ترمیم 

کار ما به شدت جریان دارد. 
پرسش: ناامنی تا چه میزانی برای میراث فرهنگی 

مشکل ساز بوده است؟
پاسخ: با آن که دشواری های زیادی  وجود دارد، 
نیز برای رفع آن کارهایی کرده ایم. مساله ی  اما ما 
قاچاق آثار فرهنگی، یک مشکل بسیار کالن است. 
 ،2003 در  کرده ایم.  اقداماتی  نیز  باره  این  در  ما 

از  آهسته  آهسته  نکنیم،  راه اندازی  افغانستان  محل 
است:  افغانستان  اصیل  فرهنگ  این ها  می رود.  بین 
موسیقی محلی. سازمان های امداد غیردولتی وجود 
آغاخان،  مثال  می کند  کار  راستا  این  در  که  دارند 
و  حفظ  ثبت،  به  نیاز  ما  هم  آن  با  اما  فیروزکوه. 
جمله  از  فرهنگی-  ارزش های  تمامی  انکشاف 
موسیقی- داریم. اگر ما در بخش حفظ و بازسازی 
این ارزش ها کوشش نکنیم، همه اش آهسته آهسته 
از بین می رود. مثال ما یک سیمینار به نام هرات در 
تاریخ داشتیم. سیمینار »پکتیا در گذرگاه  گذرگاه 
تاریخ« داریم که به زودی راه اندازی می کنیم. اما 
یک سلسله کار ها است باید به نسل آینده واگذار 

شود.
پرسش: در مورد اوضاع آینده چه فکر می کنید، به 
ویژه بعد از سال 2014 میالدی، آیا خوشبین هستید؟

خوبتر  روز  به  روز  اوضاع  امیدوارم  من  پاسخ: 
و  ما  گفتم،  برای تان  پیشتر  که  گونه  همان  شود. 
شما، برای فردا زندگی می کنیم. اگر فردایی است، 
امیدی هم باید باشد. من به ویژه به نسل جوان این 
کشور امیدوار هستم. اگر برای کودکان امروز که 
آینده سازان فردا هستند، زمینه ی آموزش مهیا شود، 
از  بعد  سازند،  مهیا  برای شان  را  زمینه  آینده  در  و 
جهت  در  چشمگیری  گونه ی  به  افغانستان  مدتی 

مثبت تغییر خواهد کرد. 
پرسش: در مورد تقابل توسعه و میراث فرهنگی در 
لوگر،  نمونه مس عینک  به گونه ی  مساله ی معادن، 

چه فکر می کنید؟
پاسخ: در این مورد هم مس عینک برای ما ارزش 
دارد و هم آثار باستانی ای که در ساحه این معدن 
معدن  وزارت  با  تفاهم  با  ما  است.  شده  دریافت 
آثار  و  ملی  عاید  نظر  از  عینک  می کنیم.مس  کار 
یافت شده در اطراف آن از نظر تاریخی و میراث 
نه  که  کنیم  کاری  باید  ما  دارد.  ارزش  فرهنگی 

میراث فرهنگی از بین برود و نه عاید ملی. 
پرسش: پس شرکت چینی و وزارت معادن به شما 

اجازه دیدن این معدن را می دهند؟
پاسخ: بلی. ما همان جا کاوش می کنیم.  شما اگر 
آنجا تشریف بیاورید، خواهید دید که ما، جوانان ما 
و باستان شناسان ما چه کارهایی کرده اند. واقعا که 

کارهای شان قابل افتخار است. 
پرسش: آیا ما در زمینه ی باستان شناسی کارشناسان 

کافی داریم؟
پاسخ: بلی و در ریاست باستان شناسی در حدود 23 
تا 24 تن باستان شناس کار می کنند و امیدواریم که 

شمارشان افزایش یابد. 

ACKU
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لیون پانه تا، وزیر دفاع امریکا، می گوید ایران علی رغم 
زمینه سازی برای ساخت سالح های اتومی هنوز اقدام به 

ساخت بمب هسته ای نکرده است.
او در اظهاراتی در شبکه تلویزیونی سی بی اس امریکا 
پاسخ  بسازد؟  اتوم  بمب  ایران سعی کرده  »آیا  گفت: 
آنها  که  است  همین  ما  سرخ  خط  )اما(  است.  منفی 

ساخت بمب اتوم را آغاز کنند.«
انتقادات  به  واکنش  در  همچنین  امریکا  وزیردفاع 
کاندیداهای ریاست جمهوری در حزب جمهوری خواه 
که  گفت  شده اند  ایران  به  نظامی  حمله  خواستار  که 
در  ولی  داشت  دور  نظر  از  را  گزینه ای  هیچ  »نباید 
این مقطع زمانی سیاست مسووالنه این است که مسیر 

تحریم و دیپلوماسی به طور همزمان ادامه یابد.«
اسراییل  جانبه  یک  حمله  درباره  همچنان  پانه تا  آقای 
واکنش  باعث  عمل  این  گفت  و  داد  هشدار  ایران  به 
نشان دادن ایران و به خطر افتادن نیروهای امریکایی در 

منطقه خواهد شد.
او گفت: »ما معتقدیم بهترین راه حل، همکاری جامعه 

جهانی از جمله اسراییل برای حل این مشکل است.«
آقای پانه تا که به همراه جنرال پاتریک دیمپزی، رییس 
ستاد مشترک ارتش امریکا، در این مصاحبه تلویزیونی 
این  به  پاسخ  در  بود،  کرده  شرکت  سی بی اس  شبکه 
دولت  مخالفت  علی رغم  اسراییل  اگر  که  پرسش 
امریکا به ایران حمله کند. چه خواهد شد؟ گفت: »ما 

سوریه  دولت  از  عرب  اتحادیه  خارجه  امور  وزیران 
هرچه  تا  خواسته اند  کشور  این  در  مسلح  گروه های  و 

هوگو چاوز، رییس جمهور ونزویال که به خاطر بیماری، 
برنامه تلویزیونی اش را متوقف کرده بود، دوباره آن را از 
سر گرفت. برنامه او هفتگی  است و عالوه بر تلویزیون از 

رادیو هم پخش می شود.
برنامه هفتگی  بیماری سرطان  به  ابتال  به دلیل  آقای چاوز 
خود را متوقف کرده بود. او برای درمان چند باری به کوبا 

رفته بود و برای چند هفته ای خارج از کشور بود.
اسم برنامه آقای چاوز، »الو رییس جمهور« نام دارد. در این 

برنامه گاهی تا هشت ساعت آقای چاوز صحبت می کند.
برای  چاوز  آقای  که  است  التین  امریکای  در  نظر  این 
سر  از  دوباره  را  تلویزیونی اش  برنامه  رو،  پیش  انتخابات 

گرفته است.
انتخابات  میالدی   ۲۰۱۲ اکتوبر  در  دیگر  ماه  ده  حدود 

ریاست جمهوری در ونزویال برپا می شود.
در نخستین برنامه آقای چاوز که بعد از گذشت هفت ماه 
اجرا شد، رییس جمهور ونزویال در منطقه اورینوکو بلت 

افغانستان، شرط ها و 
دیدگاه های تازه  در امضای 

سند استراتژیک با امریکا
ادامه از صفحه 4 
در داخل کشور نیز صحبت های رییس جمهور همراه با توجیهات 
مثبت و منفی روبه رو شد. برخی گفتند که رییس جمهور، افغانستان 
را جنگل گفته، جنگل سرزمین جانوران است و این توهین به مردم 

افغانستان می باشد.
به  می خواهد  را  نکته  این  مسایل  تمام  با  افغانستان  جمهور  رییس 
بیشترین  و  ندارد.  غرب  با  خوبی  رابطه ی  که  سازد  روشن  مردم 
شکل  منطقه ای  سیاست  و  منطقه ای  گرایش های  را  وی  تمایالت 
به  تبدیل  افغانستان  خارجی  سیاست  در  مثبت  موازنه  می دهد. 
موازنه منفی به سود گرایش های منطقه ای شده که از این نقطه نظر 
به  چینایی  بدیل  پاکستان  نیست.  افغانستان  و  پاکستان  بین  تفاوتی 
به  تشویق کرده که  نیز  را  افغانستان  و  برگزیده  را  امریکایی  جای 
سمت منطقه بیشتر، روی آورد. در تابستان ۲۰۱۱ سفر بلندپایه ترین 
مقام های پاکستانی در کابل، به شدت به این شایعات دامن زد که 
رضا گیالنی صدراعظم پاکستان و اشفاق پرویز کیانی رییس ستاد 
پادشاه رییس استخبارات  مشترک اردوی پاکستان و آقای شجاع 
به گروه  امریکا،  به جای غرب و  افغانستان خواسته که  از  پاکستان 
شانگهای و چین فکر کند، غرب داستان خاتمه یافته برای افغانستان 

و پاکستان است.
از جانبی دیگر رییس جمهور کرزی با تمام بدی هایی که از طرف 
طالبان می بیند بازهم هرگز لحن رییس جمهور در مورد طالبان تغییر 
نمی کند. همین چند روز پیش در گفتگو با مجله نیوزویک، طالبان 
را شهروندان عزیز افغانستان خوانده و قبال بارها گفته بود که طالبان 
برادران ناراضی اند. برخی آگاهان براین باورند که رییس جمهور 
زندانی  بگیرد و سه هزار  امریکایی ها  از  را  بگرام  زندان  می خواهد 
را از دست امریکایی ها خارج سازد و خود در مورد آنها تصمیم 
بگیرد عبدالقادر عدالت خواه عضو هیات بررسی گفته است که اگر 
زندانیان بگرام به نیروهای افغان تحویل داده شوند به احتمال زیاد 
بررسی  هیات  به  امریکایی ها  درحالی که  می شوند.  آزاد  آنها  اکثر 
آدم های  و  شده  گرفته  جنگ  میدان  از  زندانیان  اکثر  که  گفته اند 
همین  عدالت خواه  گفته های  براساس  حال  هستند.  خطرناکی 

آدم های خطرناک از زندان رها خواهند شد.
افغانستان این کار را می کند زیرا تصمیم ها و دیدگاه های متفاوت 
با غرب دارد. زندانیان در بازداشتگاه بگرام از نظر امریکا، آدم های 
به دالیل  از میدان های جنگ، عملیات شبانه و  خطرناکی هستند و 
به  وابسته  که  شده  ثابت  ناتو  برای  که  اطالعات  و  استخباراتی 
آنها  هستند،  القاعده  شبکه ی  و  کویته  شورای  حقانی،  شبکه های 
می دهد  نشان   امریکا  اظهارات  و  هیات  گزارش  شده اند.  گرفتار 
که در زندان بگرام تعداد زیادی اتباع خارجی در بازداشت هستند. 
اما  القاعده؛  تبهکار  گروه های  به  است  مرتبط  قطعا  خارجی  اتباع 
عبدالقادر  آقای  پندار  براساس  و  ندارد  را  برداشت  این  افغانستان 
عدالت خواه در صورتی که مدیریت زندان بگرام به دست مقامات 

افغان قرار گیرد، اغلب آنها از زندان آزاد می شوند.
به نفع طالبان تمام  پیدا کند شروط و زمان  اگر این حرف واقعیت 
می شود و بیشترین سود را آنها می برند. زندانیان میدان های جنگ، 
که  است  برای شان  زیادی  خرسندی  مایه  و  هستند  همرزمان شان 
آزاد  گوانتانامو،  زندان  از  و  بگرام  از  رهبران شان  حتا  و  همکاران 
طالبان  به سود  به گونه ای  نیز  رییس جمهور  تازه ی  شوند. شروط 
عدم  از  همسایه  افغانستان کشورهای  از  در خارج  و  می شود  تمام 
چنین پیمانی بین امریکا و افغانستان، بسیار خرسند خواهند شد. اگر 
اوضاع بدین منوال باشد، بدون شک تجربه عراق در مورد افغانستان 
این  با  و  می شوند  خارج  کشور  این  از  خارجی ها  می شود  تکرار 
شروط هیچ سندی بین افغانستان و امریکا به امضا نمی رسد. این که 
سود و زیان چنین پیشامدی چه خواهد بود، تاریخ و نسل های آینده  

قضاوت خواهند کرد.  

در چنین شرایطی باید به فکر حفاظت از نیروهای مان 
در منطقه باشیم.«

جنرال دیمپزی هم تاکید کرد که ارتش امریکا آماده 
او گفت  ایران است.  تنگه هرمز توسط  بستن  با  مقابله 
تنگه  زمانی«  »مدت  برای  که  دارد  را  توان  این  ایران 
هرمز را ببندد ولی ما هم این امکان را داریم که آنها را 

شکست دهیم و تنگه را مجداد باز کنیم.
سیاست مداران  و  امریکایی  مقامات  لحن  چند  هر 
مخالف آقای اوباما در حزب جمهوری خواه نسبت به 

سریع تر به تمام خشونت ها در این کشور پایان 
دهند.

آنها در پایان نشست خود در قاهره، پایتخت 
هیات  که  کردند  اعالم  بیانیه ای  در  مصر، 
ادامه  خود  فعالیت  به  عرب  اتحادیه  ناظران 
می دهد و در عین حال از سازمان ملل متحد 
برای ارایه کمک های فنی الزم به اعضای این 

هیات درخواست کمک می شود.
نشست یک روزه وزیران امور خارجه اتحادیه 
عرب برای بررسی روند فعالیت ها و یافته های 
هیات ناظران این اتحادیه که به سوریه رفته بودند، در 

قاهره، پایتخت مصر برگزار شد.

)کمربندی اورینوکو( بود؛ منطقه ای نفت خیز در کشور 
نفتی  تاسیسات  صحنه  در  چاوز  آقای  پشت  ونزویال. 

ونزویال در همین منطقه دیده می شد.
رای  به  کشورش  که  گفت  برنامه  این  در  چاوز  آقای 
این  نفت  صنعت  درباره  جهانی  بانک  حکمیت  هیات 

کشور اهمیت نمی دهد.
در سال ۲۰۰۷ میالدی، ونزویال صنعت نفت خود را ملی 
کرد و همین باعث شد شرکت اکسون موبیل که در آن 
کشور سرمایه گزاری کرده بود، از ونزویال شکایت کند.

از دولت ونزویال  دالر  میلیاردها  شرکت اکسون موبیل 
خسارت می خواهد.

است  پاریس  در  که  بین المللی  تجارت  اتاق  دوشنبه  روز 
از شرکت نفت دولتی ونزویال خواست تا برای غرامت به 

شرکت اکسون موبیل ۹۰۸ میلیون دالر بپردازد.
ونزویال این خواسته را رد کرده و گفته است تنها می تواند 

۲۵۵ میلیون دالر بپردازد.

ایران در ماه های گذشته تندتر شده است اما این سخنان 
وزیر دفاع امریکا نشان می دهد که ارزیابی کاخ سفید 
از توان و پیشرفت برنامه هسته ای ایران نسبت به آخرین 
 ۲۰۰۷ سال  در  امریکا  اطالعاتی  دستگاه های  گزارش 

میالدی تغییر چندانی نکرده است.
در این گزارش آمده بود که ایران از سال ۲۰۰۳ کار 
بر روی جنبه نظامی برنامه هسته ای اش را متوقف کرده 
است و مقامات این کشور هنوز تصمیم به حرکت به 

سوی ساخت سالح های اتومی نگرفته اند.

اطراف  محوطه  در  سوریه  دولت  مخالفان  و  معترضان 
دولت  علیه  و  کرده   تجمع  نشست  این  برگزاری  محل 

سوریه شعار می دادند.
مخالفان دولت سوریه می گویند که اعزام هیات ناظران 
سرکوب ها  توقف  در  تاثیری  سوریه  به  عرب  اتحادیه 
برخوردهای  حتا  هیات  این  اعضای  و  است  نداشته 

نیروهای امنیتی با معترضان را محکوم هم نکرده اند.
آخرین  در  که  گفته اند  سوریه  دولت  مخالفان 
هشتم  یک شنبه،  روز  در  کشور  این  درگیری های 
جنوری، بیش از ۲۰ نفر، از جمله ۱۱ سرباز سوری، کشته 
شده اند. گفته می شود که درگیری بین نیروهای دولتی و 

پیکارجویان همچنان ادامه دارد.

این  از  او  که  می گویند  ونزویال  در  هوگو چاوز  مخالفان 
برنامه های هفتگی برای تبلیغ به نفع خود استفاده می کند تا 

بتواند در انتخابات پیش رو برنده شود.
گفت  چاوز  آقای  تلویزیونی،   - رادیو  برنامه  همین  در 
جمهور  رییس  عنوان  به  وظیفه  انجام  مشغول  تنها  او  که 
ونزویالست و گفت که این کار را تا سال ۲۰۱۹ میالدی 

یا حتا بعد از آن ادامه می دهد.

پانه تا: ایران هنوز ساخت بمب اتوم را آغاز نکرده است

اتحادیه عرب خواستار پایان خشونت در سوریه شد

چاوز برنامه تلویزیونی اش را از سر گرفت

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشید  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدین  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشریف:دروازه 

تیلفون: ۰۷۰۵۹6۲۷4۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰۷۹۷4۱6۰6۲	
• غزني: محمد سنایي، تیلفون: ۰۷۹۹۰۰۰۲6۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰۷۷۲۱۹۸۵۸۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰۷۹۳4۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰۷۷۲۵۰۱۷۷۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰۷۰۵۵۳۸۰۸4 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰۷۷4۵۹۵۲۸۳	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰۷۰۵۵۵۸۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• ۸صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳- ۰۷۰۵۱۵۹۲۷۱	
• دبیر روابط عامه: پرویز کاوه    ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸	
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰۷۹۹۳۱۹۵۳4	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰۷۷۸4۷۰۰6۱	
• توزیع و اشتراک: ۰۷۰۸۱44۰4۷	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰۷۷۹۲6۲4۵۸   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد -ابراهیم ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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به مسدود کردن  ایران تهدید  احمد وحیدی، وزیر دفاع 
تنگه هرمز از سوی این کشور را تکذیب کرده است.

آقای وحیدی گفت: »نگفتیم تنگه هرمز را می بندیم.« این 
در حالی است که پیش از این معاون اول رییس جمهور 
ایران گفته بود در صورتی که نفت ایران تحریم شود، این 

کشور اجازه عبور نفت از تنگه هرمز را نخواهد داد.
گفته های معاون اول رییس  جمهور و بعد از آن رزمایش 
این  فارس،  خلیج  در  ایران  ارتش  دریایی  نیروی  نظامی 

گمانه را در محافل غربی ایجاد کرده بود که ایران ممکن 
است در شرایطی خاص تنگه هرمز را ببندد.

لیون پانه تا، وزیر دفاع امریکا یک شنبه به ایران هشدار داد 
که بستن تنگه هرمز از خطوط قرمز ایاالت متحده است 
و اگر ایران دست به این کار بزند، کشورش به این عمل 

واکنش نشان می دهد.
در ماه دلو هم قرار است که سپاه پاسداران ایران در خلیج 

فارس و تنگه هرمز رزمایش برگزار کند.
با این حال، دیروز وزیر دفاع ایران گفته است که ایران 

»نگفته« تنگه هرمز را می بندد.
آقای وحیدی گفته که »جمهوری اسالمی ایران مهم ترین 

تامین کننده امنیت در تنگه هرمز است.«
و اضافه کرده که »اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس 
را به خطر اندازد،  در آن صورت امنیت آن برای همه به 

خطر می افتد.«
ایران همواره حضور امریکایی ها در خلیج فارس را 

عامل ناامنی در منطقه عنوان کرده است.
کشتی هواپیمابر امریکایی »جان سی استنیس« دو 
هفته پیش با عبور از تنگه هرمز، محل ماموریت خود 
در خلیج فارس را ترک کرد و مقامات امریکایی 
از  ماموریت حمایت  انجام  را  دلیل جابه جایی آن 

عملیات نظامی در افغانستان اعالم کردند.
عطا اهلل صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، با اشاره 
به خروج این کشتی هواپیمابر امریکایی از منطقه 
تذکر  و  هشدار  توصیه،  آنها  »به  بود:  گفته  فارس  خلیج 
می دهیم که این کشتی به منطقه سابق خود در خلیج فارس 
برنگردد چرا که ما عادت نداریم تذکر را تکرار کنیم و 

فقط یک بار تذکر می دهیم.«
با واکنش  وزارت دفاع  ایرانی هم  مقام های  این واکنش 
در  آنها  بودند حضور  گفته  که  بود  روبه رو شده  امریکا 

خلیج فارس مانند دهه های گذشته ادامه خواهد داشت.
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