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تاجران:

تقابل سه قوا باعث افزایش 
قیمت ها شده است

6

وزیر داخله:

تا پایان امسال 
تمام کمپنی های 

خصوصی 
منحل می شوند

به  دیگر  بار  گروه  این  نمی خواهند  و  کرده اند  تجربه  را  طالبان  افغانستان  مردم  کشور  داخله  وزیر  گفته ی  به 
سرنوشت شان مسلط شود.

وی حضور مال عمر را در 150 کیلومتری کابل که از سوی یک  نماینده ی مجلس مطرح شده بود به مسخر گی 
بین می برند، چگونه منتظر  از  را  افغانستان یک طالب ماین گذار  امنیتی  نیروهای  گرفت و گفت در صورتی که 

خواهند بود که مال عمر رهبر عملیات تروریستی را زنده بگذارند؟

داوودزی: 
امریکا دوست 

و متحد افغانستان 
و پاکستان است

سفیر  داوودزی  عمر  کابل:  8صبح، 
روزنامه  ادعای  پاکستان  در  افغانستان 
نیشن  روزنامه  کرد.  رد  را  »نیشن« 
چاپ پاکستان در مقاله ای به روز هفتم 
اگست خود نوشت که آقای داوودزی 
پاکستانی  تلویزیون  با  مصاحبه  در 
و  پاکستان  که  است  گفته  »وقت« 
افغانستان با »دشمن مشترک« روبرواند. 
از  بخش  این  تحلیل  با  نیشن  روزنامه 
سخنان داوودزی  گفته بود که منظور 
متحده  ایاالت  مشترک«  »دشمن  از 

امریکا می باشد.  
یک  در  سه شنبه  روز  داوودزی  آقای 
ضمن  8صبح  با  تیلیفونی  گفتگوی 
رد  شدت  »به  گفت:  موضوع  این  رد 
با  که  مصاحبه ای  همان  در  می کنم 
برعکسش  من  داشتم  وقت  تلویزیون 
را گفته ام و گفته ام که امریکا دوست 
متحد  و  ماست  کشور  هردو  مشترک 

هردو کشورماست.«
دشمن  از  او  منظور  گفت  داوودزی 
سایر  و  پاکستانی  طالبان  مشترک، 
مرزهای  در  که  است  گروه هایی 
با  گاهی  و  دارند  فعالیت  دوکشور 
ایجاد  باعث  فعالیت هایی  اجرای 

سوتفاهم میان دو کشور می شوند. 
گفت  پاکستان  در  افغانستان  سفیر 
در  »وقت«  تلویزیون  با  مصاحبه  در 
اردوی  راکت پراکنی های  به  رابطه 
بود  گفته  کنر  والیت  بر  پاکستان 
با  افغانستان  سرحدی  مناطق  در  که 
پاکستان گروه های جنگی وجود دارند 
که  می کنند  ایجاد  را  حاالتی  بعضا  و 
نیروهای سرحدی  بین  سوتفاهم  سبب 
براین  بنا  شود.  کشور  دو  امنیتی  و 
افغانستان و پاکستان باید همکاری شان 
این  برای  چاره  ای  و  بسازند  بیشتر  را 

»دشمن مشترک« بسنجند. 
در  افغانستان  سفارت  حال  همین  در 
اعالمیه  یک  نشر  با  نیز  اسالم آباد 
خواسته  »نیشن«  روزنامه  از  مطبوعاتی 
مهم  مطالب  نشر  به  رابطه  در  تا  است 

مسووالنه برخورد کند. 

دادگاه استرالیا 
مانع انتقال 

پناهجویان افغانی و 
پاکستانی به مالیزیا شد

صدور  با  استرالیا  عالی  دادگاه 
کشتی  یک  فرستادن  مانع  حکمی 
پاکستانی  و  افغانی  پناهجویان  حامل 
مالیزیا  به  کشور  این  دولت  توسط 

شده است.
به اعتقاد وکالی مدافع این پناهجویان 
انتقال آنها به مالیزیا مغایر قانون است.
بررسی  از  پس  عالی  دادگاه  قضات 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  پرونده  این 
مطرح  مورد  این  در  جدی  »سوال 
دادند  دستور  دلیل  همین  به  و  شده«، 
پناهجویان  گروه های  همه  انتقال  که 
این  به  کامل  رسیدگی  تا  مالیزیا،  به 

پرونده، متوقف شود.
ادامه در صفحه 2

ساکنان خان آباد...

فشارهای سیاسی...

تاثیرات محیط زیست...

8

5

عناوین مطالب امروز:

3]در صفحه 4[
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وزیر داخله  ی  کشور از انحالل 
شرکت های امنیتی مقامات ارشد 

دولتی، خبر می  دهد 
بسم اهلل محمدی وزیر داخله ی کشور که دیروز 
سه  شنبه 18 اسد، از سوی مجلس سنا برای 
شرکت های  انحالل  روند  چگونگی  توضیح 
گفته  بود  شده  فراخوانده  خصوصی  امنیتی 
است که تاحال 54 شرکت امنیتی خصوصی 
منحل شده است. وی در ادامه افزود که هنوز 
فعال هستند  هم 50 شرکت خصوصی دیگر 
همچنان  وی  دارد.  ادامه  انحالل شان  کار  که 
این شرکت ها  انحالل  عالوه نمود که در کار 
هیچ استثنایی در کار نیست. گفته شده بود که 
تعدادی از این شرکت های امنیتی خصوصی 
مقامات  از  برخی  به  نزدیک  افراد  به  وابسته 
موضوعی  هستند.  افغانستان  دولتی  ارشد 
سر  بر  بزرگ  چالشی  خیلی ها  گمان  به  که 
شمار  به  خصوصی  شرکت های  انحالل  راه 
است:  گفته  محمدی  بسم اهلل  آقای  اما  می آید. 
»ما تمام شرکت هایی را که مربوط به اراکین 
دولتی بودند لغو کردیم« خبری که یقینا برای 
اکثریت مردم خوش آیند است ولی درباره ی 
اینکه چرا پس از اتمام موعدی که در فرمان 
رییس جمهور قید شده است هنوز هم بیشتر 
داده  توضیحی  هستند،  فعال  شرکت   50 از 
بود  کرده  ادعا  این  از  قبل  داخله  وزیر  نشد. 
بدون  افغانستان  در  امنیتی  شرکت  ده ها  که 
مجوز رسمی فعالیت دارند که امیدواریم آن 
نتوانند  و  گردند  الغا  و  منحل  هم  شرکت ها 
غیرقانونی  و  غیررسمی  به صورت  هم  باز 
حامد  آقای  گذشته  سال  دهند.  ادامه  کار  به 
کرزی برای لغو این شرکت ها چهار ماه وقت 
تعیین کرده بود که تاهنوز عملی نشده است. 
به  متهم  شرکت ها  این  از  برخی  حالی که  در 
دست داشتن در ناامنی و فساد شده بودند. به 
گفته ی مقامات در برخی موارد این شرکت ها 
را  پا  خود  قانونی  فعالیت های  محدوده ی  از 
فراتر گذاشته اند. وزیر داخله گفته است که تا 
حال به دلیل خالف ورزی های این شرکت ها، 
حدود دو میلیارد افغانی از آنها جریمه اخذ و 
به خزانه ی دولت واریز شده است و هزاران 
قبضه سالح متعلق به این گروه ها هم ضبط 
و  ظرفیت  ارتقای  با  که  امیدواریم  شده  اند. 
توانمندی های پولیس ملی و القای انگیزه های 
خدمت گذاری   به میهن و ملت، مردم نیازمند 
نیروی  به  حتا  و  نباشند  نیروهایی  چنین  به 
اربکی ها که در کندوز و برخی از دیگر مناطق، 
فریاد مردم از دست شان به آسمان بلند شده 
پولیس  به  الزم  توجه  شود.  الغا  نیز  است 
وسایل  و  ابزار  داشتن  نگاه  از  به ویژه  ملی 
مادی  کمبودهای  بین بردن  از  و  عصری 
و  انگیزه  ارتقای  در  و سعی  آنان  معنوی  و 
ظرفیت های نهفته در آنان، مردم ما را بی نیاز 
اغلبا  که  غیردولتی  خصوصی  کمپنی های  از 
نفوذپذیر  آسانی  به  و  مسوولیت ناپذیراند 
امیدواریم شرکت های منحل  خواهند ساخت. 
پولیس  و  شوند  الغا  و  منحل  نیز  نشده 
دیگران  دخالت های  از  فارغ  کشور،  سرافراز 

وظایف خود را برعهده گیرد.  

زنگ اول


جريان  در  را  افغانستان  داخله 
اين  عمده  بخش هاي  و  دهند  قرار 
عمليات ها را براي نيروهاي امنيتي 

افغان واگذار كنند.
افغانستان  شمال  در  يوناما  دفتر 
تلفات  كه  مي گويد  همچنان 
نخست  ماه  شش  در  غيرنظاميان 
سال  به  نسبت  ميالدي   2011 سال 
افزايش چشمگيري  2010 ميالدي 
افزايش  نگران  و  می دهد  را  نشان 
اخير  ماه  شش  در  تلفات  اين 
بخش  اين  در  ميالدي  روان  سال 

هستند. افغانستان 
معاونيت  هيات  دفتر  اين  از  پيش 
سازمان ملل متحد در افغانستان در 
گزارشي كه چندي قبل ارايه كرد، 
نخست  ماه  شش  در  كه  بود  گفته 
تن   1462 ميالدي   2011 سال 

كه  گفته اند  و  كرده  خود  سکونت 
منطقه  در  آنها  سکونت  محل  زمين 
مالکيت  در  و  است  دولتی  بگرامی 

شخصی كسی نيست.
شماری  كه  هستند  مدعی  كوچی ها 
شنبه  سه  روز  بامداد  مسلح  افراد  از 
به خانه های آنها در بگرامی حمله و 

تلفاتی به آنها وارد كرده اند.

هيات  دفتر  مزارشریف:  8صبح، 
متحد  ملل  سازمان  معاونيت 
شهر  در  يوناما  يا  افغانستان  در 
كه  داشته  اعالم  مزارشريف 
افغانستان  جنگ  كنونی  شيوه های 
ملکی  تلفات  ازدياد  باعث 
تغيير  گرديده است و آنان در پی 

هستند. شيوه ها  اين 
كه  می گويند  دفتر  اين  مقامات 
بشقابی  ماين های  از  استفاده 
هدفمند،  قتل های  جاده ای،  كنار 
بر  حمله  آيساف،  شبانه  عمليات 
شفاخانه ها  مثل  ملکی  ارگان های 
و در كل تغيير در شيوه های جنگ 
تلفات  ازدياد  باعث  اواخر  اين  در 
در  آنان  و  است  گرديده  ملکی 
كاهش  به خاطر  هستند  آن  صدد 
به  كشور   در  غيرنظاميان  تلفات 
آيساف و ديگر طرف های درگير  
وسيعی  تغيير  تا  كنند  وارد  فشار 
وارد  خويش  عمليات هاي  در  را 

نمايد.
ارشد  مشاور  گاالسگو،  مارك 
ملل  سازمان  دفتر  عامه  روابط 
مي گويد:  افغانستان  در  متحد 
در  آيساف  نيروهاي  فرماندهي 
بشر  حقوق  بخش  براي  افغانستان 
ملل  سازمان  معاونيت  هيات  دفتر 
داده  اطمينان  درافغانستان  متحد 
براي  بعد،  به  اين  از  كه  است 
غيرنظاميان  تلفات  از  جلوگيري 
دولت  مسلح  مخالفان  با  نبرد  در 
افغانستان و در جريان عمليات هاي 
و  دفاع  وزارت هاي  خويش  شبانه 

كه  كرده  اعالم  داخله  وزارت 
و  كوچی ها  ميان  مسلحانه  درگيری 
كابل  شرقی  محله های  حاشيه نشينان 
جای  بر  زخمی  سه  و  كشته  يک 

گذاشته است.
اطالعيه ای  صدور  با  وزارت  اين 
روز  بامداد  درگيری  اين  كه  گفته 
سه شنبه، 1۸ اسد در منطقه بگرامی، 
در شرق كابل آغاز شد و با ادامه آن 
چندين خانه هم به آتش كشيده شده 

است.
شماری  درگيری  اين  دنبال  به 
زخمی  فرد  سه  كوچی  مردان  از 
مقابل  در  را  درگيری  اين  در  شده 
و  كرده  منتقل  پارلمان  ساختمان 

اقدام به تظاهرات كردند.
شعارهای  خشمگين  تظاهركنندگان 
و  داده  سر  ضدپارلمان  و  ضددولتی 

تايرهای موتر را آتش زدند.
از  يکی  برادر  كوچی  معترضان 
متهم  را  نمايندگان  مجلس  اعضای 
محل  دولتی  زمين های  »غصب«  به 

درگيري ها  جريان  در  ملکي  افراد 
شش  به  نسبت  كه  شده اند  كشته 
ميالدي   2010 سال  نخست  ماه 
 ۸0 و  داشته  درصدي   2۸ افزايش 
درصد آن از سوي مخالفان مسلح 
آن  درصد   14 و  افغانستان  دولت 
و  افغان  امنيتي  نيروهاي  سوي  از 
صورت  بين المللي شان  همکاران 

گرفته است.
نيروهاي  آن كه  با  است،  گفتني 
تعهد  بارها  افغانستان  در  آيساف 
از  جلوگيري  براي  كه  سپرده اند 
حمالت  بر  غيرنظاميان  تلفات 
مي كنند  وارد  تغيير  هوايي  شان 
از  ناشی  تلفات  آمار  هم  باز  اما 
به  نسبت   آيساف  عمليات های 
داشته  افزايش  ميالدي   2010 سال 

است.

مناقشه بر سر آب
در بدخشان

تلفاتی به جا گذاشت
در  امنيتی  مقام های  بدخشان:  8صبح، 
اثر  در  بدخشان می گويند كه  واليت 
ولسوالی  در  قوم  دو  ميان  اختالف 
و  كشته  يک نفر  واليت،  اين  خاش 

است. برداشته  زخم  ديگر  يک تن 
آمر  صفوی،  سيدحسين  جنرال 
بدخشان  پوليس  فرماندهی  امنيت 
صورت  زمانی  برخورد  »اين  گفت: 
گرفت كه دو قوم بر سر آب جنجال 
نتيجه ميرآب آنها كشته  كردند و در 
جراحت  نيز  ديگر  نفر  يک  و  شد 

برداشت.«
وارد  موقع  به  پوليس  وی  گفته،  به 
كنترول  در  را  وضعيت  و  شده  اقدام 

دارند.
راسخ،  عبدالمعروف  حال  همين  در 
گفت:  واليت  مقام  سخنگوی 
و  )تاجيک ها  قريه  دو  ميان  »اختالف 
ولسوالی  شهران  منطقه  اوزبيک های 
وجود  پيش  سال های  از  خاش، 
آب  كمبود  نسبت  همه ساله  و  داشته 
وجود  بين شان  سطحی  جنجال های 

داشت.«
خشک سالی های  كه  افزود  وی 
مشکالت  با  را  كشاورزان  امسال 
زيادی روبرو كرده است و از اين كه 
خشک  كم آبی  اثر  در  مزارع شان 
دعوا  آب  نوبت  سر  بر  می شود 
زدوخورد  سبب  سرانجام  كه  كردند 

اين دو قوم گرديده است.  ميان 

نماينده  حسن،  قيس  متقابال 
سوی  از  او  برادر  كه  مجلس 
غصب  به  متهم  كوچی ها 
زمين شده، كوچی ها را متهم 
به غصب زمين ساكنان منطقه 

بگرامی كرده است.
كه  است  گفته  حسن  آقای 
پيش  كه  محلی  در  كوچی ها 
از اين خيمه برپا كرده بودند، 
ساز  و  ساخت  به  دست  حاال 
خانه زده و اين موضوع باعث 
ساكنان  و  آنها  ميان  درگيری 

محلی شده است.
تاكيد  مجلس  نماينده  اين 
طرف  دو  ميان  درگيری  كه  دارد 

ربطی به شخص او ندارد.
از  درگيری  اين  در  كه  شده  گفته 
استفاده شده،  سالح های سنگين هم 
خود  اطالعيه  در  داخله  وزارت  اما 
بدون اشاره به اين موضوع گفته كه 
افراد  سالح  خلع  برای  را  عملياتی 

مسلح در منطقه آغاز كرده است.

دادگاه استرالیا...
ادامه از صفحه 1

پرونده  اين  بررسی  برای  كه  تاريخی 
جاری  ماه  آخر  شده،  گرفته  نظر  در 

ميالدی است.
احتماال  استراليا،  عالی  دادگاه  حکم 
 ۸00 فرستادن  برای  دولت  اين  توافق 
پناهجو به  ماليزيا طی چهار سال آينده 

را متوقف خواهد كرد.
گذشته  ماه  كه  توافق،  اين  براساس 
بين دو كشور امضا شد، استراليا چهار 
پرونده های شان  كه  را،  پناهجو  هزار 
اين  از  افتاده،  جريان  به  در  ماليزيا 

كشور خواهد پذيرفت.
می گويند  توافق  اين  منتقدان  اما 
پناهندگان  كنوانسيون  كه   ماليزيا، 
با  نکرده،  امضا  را  متحد  ملل  سازمان 

پناهجويان بدرفتاری می كند.
استراليا  بين  توافق  به  كه  پناهجويانی 
اولين  كرده اند،  اعتراض  و  ماليزيا 
قرار  كه  هستند  پناهجويانی  از  گروه 
به  ماليزيا  ياد شده،  توافق  براساس  بود 

فرستاده شوند.
افغان  و  پاكستانی  كه  پناهجويان  اين 
در  استراليايی  ماموران  توسط  هستند، 
به  و  شدند،  پيدا  كشور  اين  آب های 

جزيره كريسمس منتقل شدند.
در اين جزيره مركزی برای نگهداری 
هنوز  كه  دارد  وجود  پناهجويانی 
در  عمال  و  نشده  تکميل  آنها  پرونده 
بازداشت به سر می برند. تسهيالتی كه 
مورد  بارها  می دهد  ارايه  مركز  اين 
گرفته  قرار  بشر  حقوق  مدافعان  انتقاد 

است.
پناهجو،  هزار  شش  حاضر  حال  در 
عراق،  ايران،  مانند  كشورهايی  از 
در  ويتنام،  و  سريالنکا  افغانستان، 
در  استراليا  در  مخصوصی  مراكز 

مراكز مخصوص نگهداری می شوند.
توافق اين كشور با  ماليزيا، فقط شامل 
بخش كوچکی از پناهجويانی می شود 
استراليا  به  را  خود  دريا  طريق  از  كه 
معتقد  استراليا  دولت  اما  می رسانند. 
پيام  به  ماليزيا،  آنها  فرستادن  كه  است 
انسان و مهاجران  قاچاقچيان  به  قاطعی 

آتی می فرستد.

سازمان ملل:
جنگ کنونی باعث ازدیاد تلفات شده است

درگیری مسلحانه کوچی ها و حاشیه نشینان در بگرامی تلفاتی داد

ACKU
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ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1057روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

خواهر  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
را  جوانش  برادر  دو  که  داریم  خود  با  را  دردمندی 
 23 هرکدام  که  داده  دست  از  کمونیست ها  زمان  در 
را  درد  از  مملو  و  تلخ  روز  آن  او  بودند،  ساله   24 و 
زندگی  در  را  خوشی  »روزهای  می دارد:  بیان  چنین 
والیت های  از  یکی  در  زمان  آن  در  می کردیم،  سپری 
بودیم  غریب  مردم  می کردیم،  زندگی  شمال  صفحات 
نداشتیم  کاری  چندان  حکومت داری  و  سیاست  به  که 
بین  اما در  بود.  ما  مواشی  و  به همان مزرعه  ما  و عالقه 
به  بسیار  مردم  بودیم  برخوردار  خوب  موقف  از  مردم 
این  ما نمی رسید و  به کسی بدی  ما احترام داشتند زیرا 
با زحمت کشی  برادرم  بود. هردو  ما  موفقیت  راز  یگانه 
و پشتکار شبانه روزی شان نمی گذاشتند که ما در زندگی 
زمانی  اما  شد.  متحمل  را  مشقت  و  شویم  مشکل  دچار 
به  کمونیستی  نظام  شد،  آغاز   1357 سال  کودتای  که 
حمایت شوروی روی کار آمد و آن دولت خون خوار 
کشتار،  با  را  خود  قدرت  پایه های  که  می خواست 
نماید.  نمودن عقاید مردم مستحکم  پایمال  خونریزی و 

سایر  و  دسته جمعی  قتل های  خودسرانه،  دستگیری های 
می رسید  خود  اوج  نقطه  به  روز  به  روز  آنها  ظلم های 
مقاومت ها  و  زدند  جهاد  به  دست  مردم  همین سبب  به 
روسی  عساکر  همکاری  با  دولت  نیروهای  شد،  شروع 

دومین بخش روند خلع سالح تفنگ داران غیرمسوول در 
که  شد  آغاز  حالی  در  کندز،  والیت  خان آباد  ولسوالی 
پی  در  کوچکی  پیروزی  روند،  این  صلح آمیز  برنامه ی 

داشته است.
پولیس  فرماندهی  مسوول  یک  گفته ی  به  که  حالی  در 
تفنگ دار  به 4600  نزدیک  ولسوالی،  این  در  رسانه ها،  به 
بخش  که  اینک  تا  ولی  دارند،  حضور  غیرمسوول 
صلح آمیز فرایند گردآوری سالح به پایان رسیده و بخش 
به  سالح  میل   15 تنها  شده است،  آغاز  »عدالت خواهی« 

دست آمده است.
که  می گویند  خان آباد،  ولسوالی  شهروندان  همین گونه 
نظم  برای  نظم عامه  و  پولیس  نیروهای  آمدن  اگرچه 

رانندگان تکسی در شهر خان آباد  از  تن  یار محمد، یک 
غیرمسوول  تفنگ داران  بد  فعالیت های  بار،  بار  که  است 
مسلح   افراد  می گوید  او  دیده است.  خود  چشم  به  را 
دزدی  هستند،  زیاد  خیلی  ولسوالی  این  در  غیرمسوول، 
کرده اند و بیش از نیروهای پولیس هستند، اگر یک اقدام 
همه گانی نه شود، امکان ندارد که آنان را خلع سالح کنند.

قرار گفته های صوفی حبیب اهلل، فرمانده پولیس خان آباد، 
برنامه ی خلع  این سو، در بخش صلح آمیز  به  از یک هفته 
و  آمده  دست  به  سنگین  و  سبک  سالح  میل   15 سالح، 
آنان برنامه ی عدالت خواهی را که بخش مهم فرایند خلع 
تا  و  کرده اند  راه اندازی  را  است  ولسوالی  این  در  سالح 
اینک بیشتر از 6 قاتل و مجرم را برای عملی سازی برنامه ی 

عدالت خواهی بازداشت کرده اند.
از سوی دیگر، صوفی حبیب اهلل، فرمانده پولیس ولسوالی 
این  در  سالح  خلع  فرایند  دیگر  بخش  آغاز  خان آباد، 
خان آباد  شهروندان  قابل پذیرش  و  ارزشمند  را  ولسوالی 

می داند.
در  »اربکی«  تشکیل  که  گفت  8صبح  با  گفتگویی  در  او 
چند سال پیش و انحالل آن، باعث شد که مردم با استفاده 
از این برنامه، از هرجایی که شده، سالح به دست بیاورند 
و شمار این افراد بیشتر شده است، ولی حاال که نیروهای 
نشان  آمده اند،  سالح  خلع  برای  ارتش،  و  پولیس  منظم 

قریه ها را بمباران و به ویرانه تبدیل می کردند. در یکی 
ما  قریه ی  کمونسیتی  دولت  نیروهای  ناگهان  شب ها  از 
را  تاریکی شب کسانی  نمودند و در همان  را محاصره 
با  را  مردها  و  نموده  بیرون  بودند  خانه های شان  در  که 

ولسوالی،  این  امنیتی  بی سروسامانی های  به  بخشیدن 
که  شده است  گفته  ولی  است،  داشته  فراوانی  اثرگذاری 
دست دادن  از  ترس  از  غیرمسوول،  تفنگ دار  نیروهای 

سالح های شان، به کوه ها فرار کرده اند.
شهروندان  که  کوه ها  به  غیرمسوول  تفنگ داران  فرار 
ولسوالی خان آباد را نگران ساخته است، این باور را نیز در 
بیدار کرده است که تفنگ داران  این شهر  باشندگان  ذهن 
غیرمسوول، به این ساد گی، نمی توانند دست از کار بکشند 
و به برنامه ی عدالت خواهی بپیوندند. زیرا آنان بار بار، به 
و  برده اند، دزدی کرده اند  مردم دست  دارایی های  و  مال 
برای خود، هویت بد ساخته اند و از افتادن به چنگ قانون، 

می ترسند.

نیروهای  حضور  از  ولسوالی  این  شهروندان  که  می دهد 
امنیتی، خوش حال هستند و به این برنامه دل بسته اند.

محمد احسان، یکی دیگر از باشندگان خان آباد، این گونه 
می اندیشد که بودن پولیس و ارتش در این ولسوالی خوب 
است، ولی این یک حقیقت است که نیروهای امنیتی، برای 
نیز  تفنگ داران  و  نمی مانند  باقی  ولسوالی  این  در  همیشه 
به  دوباره  امنیتی،  نیروهای  رفتن  با  و  برآمده اند  کوه ها  به 

سرنوشت مردم فرمان روا می شوند.
محمداحسان می گوید که بهترین راه این بود که نیروهای 
خارجی نیز در همکاری با نیروهای داخلی و تفنگ داران 
غیرمسوول را توسط هواپیما نیز شناسایی و به چنگ قانون 

بسپارند.
جنرال  هستند،  مجرم  تفنگ داران  بیشتر  که  آن جایی  از 
که  می گوید  کندز  پولیس  فرمانده  قطره،  سمیع اهلل 
بزرگ ترین بخش جمع آوری سالح در ولسوالی خان آباد، 
اجرای بخشی از این برنامه، زیر نام »عدالت خواهی« است 
دادگاه  به  و  شناسایی  قاتالن  و  جنایت کاران  آن،  در  که 
کشانده می شوند. او گفت: »ما مصمم برآن هستیم که تمام 

مجرمان و قاتالن را به دادگاه بکشانیم.«
به کار یک گروه  150  برنامه ی آغاز  جنرال قطره که در 
»پی آرتی«  در  علی آباد،  ولسوالی  امنیتی  سازمان  نفری 
مردم کندز،  تمام  به  »من  می کرد، گفت:  کندز سخنرانی 
از  بیایند  که  می کنم  اعالم  کندز  روستانشینان  تمام  به 
که  است  پولیس مصمم  کنند،  قاتالن شکایت  و  مجرمان 

به شکایت های آنان رسیدگی کند.«
او گفت: »افراد جنایت کار، از سوی مردم به پولیس معرفی 
نخواهد  ساده  پولیس،  برای  آنها  یافتن  و  شناخت  نشوند، 
بود. مردم باید در برنامه ی »عدالت خواهی« گرد هم بیایند، 
دست به دست هم بدهند، از جنایت کاران شکایت کنند و 

با ما در پیروزی برنامه ی عدالت خواهی، همکار باشند.«
با این حال، برخی ها نیز به این باور هستند که خلع سالح، 
کار به جا و نیکویی است، ولی به کوه برآمدن تفنگ داران 
غیرمسوول، نگرانی  جدی ای را به بار آورده که نمی شود 
این  از طالبان در کندز،  به موجودیت رگه هایی  پیوند  در 

نگرانی را فراموش کرد.
این  در  خان آباد،  آموزگاران  از  تن  یک  احمد،  نصیر 
شش ماهه ی  جذب  با  می توانست  »دولت  می گوید:  باره 
از  پس  و  می کرد  ثبت  را  غیرمسوول(  )تفنگ داران  آنان 
دوام  آنان،  شدن  طالب  و  می شناخت  را  آنان  چون  آن، 
نمی کرد، از شانه ی آنان تفنگ های شان را می گرفت. حاال 
اگر دولت به زودی نتواند به حساب این افراد برسد، آنان 
پولیس  تمام  آورد،  میان خواهند  به  را  مشکل های کالنی 
نفر هستند، در حالی که  موجود در والیت کندز، 2080 
تفنگ داران غیرمسوول، تنها در ولسوالی خان آباد، بیشتر از 

4000 نفر هستند و پابند هیچ قانونی نمی باشند.«



خود بردند. آنها هردو برادرم را که یکی  23 و دومی 24 
ساله بود با خود بردند و ما شب را تا صبح بیدار ماندیم. 
چه شب شوم و درازی بود که هیچ گاهی پایان نداشت. 
اما ای کاش ثمر آن خوب می بود، زیرا بعد از روشنایی 
صبح هرقدر که تالش و جستجو نمودیم تا از آنها خبری 
به دست ما بیاید، فایده ای نداشت. زیرا کسانی که توسط 
نیروهای دولت دستگیر می شدند، سرنوشت آنها معلوم 
بود، چون اول شکنجه های کشنده و بعدا شهادت راهی 
نجات  وحشی  غول های  آن  چنگال  از  را  آنها  که  بود 
تا  نشد.  که  نشد  خبری  برادرانم  از  دیگر  بلی  می داد. 
احوال شان  روزی  شاید  که  هستیم  آنها  منتظر  امروز  به 
نمی توانم  هیچ گاهی  من  که  بگویم  را  این  اما  بیاید. 
گرم  کانون  هم پاشیدن  از  باعث  که  را  جنایت کارانی 
خانواده ما شد ببخشم. من می خواهم که باید به درد و 
رنج قربانیان چهار دهه جنگ مرهم گذاشته شود آنهم 
خواهد  تحقق  جنایت کاران  محکمه  و  عدالت  با  تنها 
یافت. تا کی مشتی خاین و خودفروخته شده در عیش و 
طرب زندگی نمایند و اوالدشان در خارج از کشور در 

آرامش به سر برند، دیگر بس است!«



هر دو برادرم را بردند
 در یکی از شب ها ناگهان نیروهای دولت کمونسیتی قریه ی 

ما را محاصره نمودند و در همان تاریکی شب کسانی را که در 
خانه های شان بودند بیرون نموده و مردها را با خود بردند. 
آنها هردو برادرم را که یکی  23 و دومی 24 ساله بود با 

خود بردند و ما شب را تا صبح بیدار ماندیم. چه شب شوم 
و درازی بود که هیچ گاهی پایان نداشت. اما ای کاش ثمر آن 
خوب می بود، زیرا بعد از روشنایی صبح هرقدر که تالش و 

جستجو نمودیم تا از آنها خبری به دست ما بیاید، 
فایده ای نداشت.

ساکنان خان آباد 
از خلع سالح استقبال 

می کنند
: کندز

قرار گفته های صوفی حبیب اهلل، 
فرمانده پولیس خان آباد، از یک 

هفته به این سو، در بخش صلح آمیز 
برنامه ی خلع سالح، 15 میل سالح 
سبک و سنگین به دست آمده و 
آنان برنامه ی عدالت خواهی را که 
بخش مهم فرایند خلع سالح در 
این ولسوالی است را راه اندازی 
کرده اند و تا اینک بیشتر از 6 

قاتل و مجرم را برای عملی سازی 
برنامه ی عدالت خواهی بازداشت 
کرده اند. از سوی دیگر، صوفی 

حبیب اهلل، فرمانده پولیس 
ولسوالی خان آباد، آغاز بخش دیگر 
فرایند خلع سالح در این ولسوالی 

را ارزشمند و قابل پذیرش 
شهروندان خان آباد می داند.
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نمی تواند  پولیس  می گوید  افغانستان  داخله ی  وزیر 
به  را  نمایندگان  مجلس  عضو  یک  سلطانی،  هما 
دلیل داشتن مصوونیت پارلمانی مورد بازپرس قرار 
دهد؛ هما سلطانی ادعای حضور مالعمر درخانه اش 

را کرده است.
روز  که  کشور  داخله ی  وزیر  محمدی،  بسم اهلل 
مجلس  به  امنیتی  وضعیت  توضیح  برای  گذشته 
مردم  که  گفت  همچنین  بود  شده  فراخوانده  سنا 
می خواهند  شرافتمندانه  و  آبرومند  صلح  افغانستان 
اما به هیچ وجه مصالحه با طالبان، به معنای پذیرفتن 

جنایات آنها نیست.
افغانستان در  امنیتی  نیروهای  وزیر داخله گفت که 
تمویل  تجهیز  پاکستان  از خاک  که  طالبانی  مقابل 
که  زمانی  تا  و  می جنگند  می شوند،  فرستاده  و 
نرود،  بین  از  کشور  آن  در  تروریستی  پایگاه های 

مردم افغانستان روز خوشی را نمی بینند.
محمدی گفت: »ما با طالب جنگیدیم و می جنگیم 
تجهیز  می بینند،  تعلیم  افغانستان  از  بیرون  در  آنها 
»ما  افزود:  محمدی  می شوند.«  فرستاده  و  می شوند 
با  شود  مسلط  بیاید  طالب  که  نمی خواهیم  صلحی 
همان جنایتی که داشته، با همان برداشت غلطی که 

از دین اسالم داشته.«
به گفته ی وزیر داخله کشور مردم افغانستان طالبان 
را تجربه کرده اند و نمی خواهند این گروه بار دیگر 

به سرنوشت شان مسلط شود.
وی حضور مال عمر را در 150 کیلومتری کابل که 
از سوی یک  نماینده ی مجلس مطرح شده بود به 
مسخر گی گرفت و گفت در صورتی که نیروهای 
بین  از  را  ماین گذار  طالب  یک  افغانستان  امنیتی 
می برند، چگونه منتظر خواهند بود که مال عمر رهبر 

عملیات تروریستی را زنده بگذارند؟
مردم  نماینده ی  سلطانی  هما  ادعاهای  رد  با  وی 
میانجی گری  ادعا  که  نمایندگان  مجلس  در  غزنی 
مال عمر با دولت افغانستان را داشته است، می گوید 
پارلمانی  پارلمان مصوونیت  نمایندگان  از آن جایی 

دارند، حکومت نمی تواند از وی بازپرسی کند.
به عنوان  وی  که  بود  کرده  ادعا  سلطانی  خانم 
میانجی از سوی مال عمر تعیین شده است و با وجود 
آماده ی  افغانستان  حکومت  عمر  مال  درخواست 

گفتگو با وی نیست.
کرده  رد  را  ادعاها  چنین  کشور  داخله  وزیر  اما 
گفت: »وقتی که یک طالب می آید سر راه ما ماین 
می ماند آن را می زنیم و می کشیم و از بین می بریم 
مال عمر را می گذاریم؟« محمدی افزود: »اگر )هما 
ما  می بود  دیگر  آدم  یک  نمی بود  وکیل  سلطانی( 
وزیر  به حیث  من  می کردیم.  کشش  حکومت(  )به 
ولی  کردم  مشوره  خود  رفیق های  همرای  داخله 
اعتراض  شما  کل  باز  هست  وکیل  سلطانی(  )هما 

می کردید.«

وجود  با  که  می گوید  کشور  داخله  وزیر 
پیشرفت های امنیتی در برخی والیت های کشور در 

شماری از والیت ها ناامنی بیشتر شده است.
وی به سناتوران گفت که ماین گذاری کنارجاده ای 
از سوی مخالفان مسلح در بخش هایی از والیت های 

کشور افزایش یافته است.
با  مقابله  برای  حکومت  تالش های  از  داخله  وزیر 
طالبان در والیت های شرقی کشور سخن گفت و 
ارسال 500 تن مواد مورد نیاز نیروهای امنیتی افغان 

به والیت نورستان نیز خبر داد.
از سناتوران نگرانی های خودرا در  هرچند شماری 
در  داخله  وزیر  با  محلی  پولیس  فعالیت های  مورد 
این  ایجاد  گفت  داخله   وزیر  ولی  گذاشتند،  میان 
نیرو که درچارچوب وزارت داخله صورت گرفته 
نیروهای  بیشتر  آموزش  با  و  بوده  موقتی  است، 

پولیس از بین خواهد رفت.
که  گفت  سنا  مجلس  سناتوران  به  داخله  وزیر 
تعدادشان  که  امنیتی  کمپنی خصوصی   54 تاکنون 
تا  و  است  شده  لغو  بود،  دولتی  ارشد  مقام های  از 
منحل  خصوصی  کمپنی های  تمام  سال روان  پایان 

می شوند.
وی گفت 46 کمپنی امنیتی هنوزهم فعالیت دارند و 
با آموزش پولیس ویژه  برای تامین امنیت موسسات 
تا  بین المللی،  کمک کننده ی  نهاد های  و  خارجی 
چارچوب  در  یادشده  کمپنی های  دیگر  شش ماه 

وزارت داخله قانونمند می شوند.
وزیر داخله گفت 36 کمپنی که تخلفات قانونی را 
انجام داده بودند، مجازات شدند و دو میلیارد افغانی 

از این بابت به اختیار حکومت قرار گرفته است.
وی گفت 7 هزار جنگ افزار سبک را از کمپنی های 
لغو کامل  از  و  به دست آورده اند  امنیتی خصوصی 
به  سال روان  پایان  تا  امنیتی  خصوصی  کمپنی های 

سناتوران اطمینان می داد.
که  می دهیم  اطمینان  »برای تان   گفت:  محمدی 
در  )امنیتی(  کمپنی  دیگرهیچ  سال،  این  ختم  تا 
افغانستان اگر خواست خدا باشد که کدام مشکلی 
سر راه ما به وجود نیاید هیچ کمپنی شخصی دیگر 
چوکات  در  می شوند  قانونمند  آن  وهمه  ی  نیست 

پولیس افغانستان می آیند.«
پولیس  سرباز  هزار   12 روان  سال  در  گفت  وی 
کشور  والیت های  تمام  در  که  است  شده  جذب 

جابجا می شوند.
پولیس  کمبود  و  پولیس  بی سوادی  داخله  وزیر   
زن را مشکل عمده ا ی برای سربازان وزارت داخله 
تاکید  کشور  پولیس  در  زنان  حضور  بر  و  خواند 

کرد.

 قدرت اهلل جاوید

ملی  شورای  ولسی جرگه ی  در  قانون  از  حمایت  ایتالف 
هشدار داده است که اگر تصامیم این جرگه عملی نشود، آنها 
رییس جمهور را مورد بازپرس قرار خواهند داد. آن گونه که 
در رسانه ها به نشر رسیده، محمد رفیق شهیر نماینده ی مردم 
ایتالف  از  نمایندگی  به  در ولسی جرگه، روز دوشنبه  هرات 
حمایت از قانون، در یک نشست خبری گفته است که اگر 
تصامیم این جرگه عملی نشود، آنها مي توانند به اساس ماده ی 

69 قانون اساسی، رییس جمهور را مورد بازپرس قرار دهند.
الکو  اسحاق  محمد  برکناری  به  پیش،  چندی  ولسی جرگه 
لوی سارنوال و عبدالسالم عظیمی رییس ستره محکمه و پنج 
تن از اعضای شورای عالی این نهاد رای داد، اما این تقاضاها 
به  ولسی جرگه  همچنان  نشدند.  گذاشته  اجرا  به  تصامیم  و 
صورت مکرر از رییس جمهور خواسته است تا نامزد وزرای 
باقي مانده و همچنین نامزدان برای کرسی های دیگر حکومتی 
معرفی  ولسی جرگه  به  نگرفته اند،  اعتماد  رای  حال  تا  که  را 
رییس جمهور کرزی  از سوی  تاکنون  نیز  تقاضا  این  نماید. 

عملی نشده  است.
هشدار به رییس جمهور مبنی بر مورد بازپرس قرار گرفتن از 
نظر عملی شدن،  از  اگرچه  قانون،  از  ایتالف حمایت  سوی 
نوع خود کالن ترین  در  اما  می شود،  پنداشته  تحقق  غیرقابل 
هشدار به رییس جمهور کرزی در طول ده سال جاری تحت 

نظام سیاسی کنونی در افغانستان می باشد.
بر  مبتنی  قانون،  از  حمایت  ایتالف  هشدار  می رسد  نظر  به 
ماده ی 69 قانون اساسی می باشد که در آن به میکانیزم طرح 
ماده ی  در   است.  شده  پرداخته  جمهور  رییس  از  شکایت 
69 قانون اساسی آمده است که اتهام علیه رییس جمهور به 
ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف 
تایید دو  با  یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه قابل تقاضا و 
بررسی  و  لویه جرگه  تدویر  با  اعضای ولسی جرگه  ثلث کل 

اتهام منسوب به رییس جمهور قابل تعقیب می باشد.
از رییس جمهور را تحت  ایتالف طرح شکایت  این  این که 
کدام یک از عناوین مندرج در ماده ی 69 قانون اساسی عیار 
بحث  قابل  می تواند  که  است  موضوعی  خود  کرد،  خواهد 
که  است  این  می رسد،  نظر  به  آغاز  در  که  اما چیزی  باشد، 

عملی ساختن چنین برنامه ای در پارلمان افغانستان چندان قابل 
تحقق به نظر نمی رسد؛ زیرا چیزی که در پارلمان به مشاهده 
می رسد، تعدد نظریات و برداشت ها در مسایل مختلف به ویژه 
ایتالف  این  که  است  بعید  رو  این  از  می باشد.  مسایل کالن 

بتواند به سازماندهی اعتراض علیه رییس جمهور موفق شود.
به اساس گزارش هایی که در مطبوعات به نشر رسیده، ایتالف 
حمایت از قانون که چندی قبل تاسیس گردیده و متشکل از 
چهار گروپ پارلمانی مي باشد، 137 عضو دارد که  اکثریت 
آنجایی  از  اما  مي دهد؛  تشکیل  را  ولسی جرگه 249 عضوی 
که این ایتالف اکثریت دوسوم را در مجلس احتوا نمی کند، 
برای عملی ساختن هشدار خود به رییس جمهور در صورت 
عضو   29 حداقل  موافقت  به  هشدار،  این  به  وی  بی توجهی 
دیگر مجلس ضرورت دارد. از سوی دیگر این که 137 عضو 
نشان  را  خود  رای  اشتراک  موضوعی  چنین  در  نیز  ایتالف 

دهند نیز قابل تردید می باشد.
نهادی  و  سازمانی  کشاکش  و  رقابت  نوعی  ایجاد  اگرچه 
شورای  ولسی جرگه  با  قضاییه  قوه ی  و  لوی سارنوالی  بین 
است  داده  قرار  هم سویی  یک  در  را  مجلس  اعضای  ملی، 
اختصاصی  محکمه ی  سوی  از  صادرشده  رای  بخصوص  و 
نزد  در  هم سویی  و  همبستگی  این  تا  است  گردیده  باعث 
پیدا  دوام  و  بقا  همچنان  ملی  شورای  ولسی جرگه  اعضای 
کند، اما با توجه به سابقه ی ذهنی که از رفتار نمایندگان در 
مجلس نسبت به برخی از مسایل در جامعه وجود دارد، حفظ 
این هم سویی در تصمیم کالنی چون طرح شکایت از رییس 

جمهور بعید به نظر می رسد.
وقتی  به خصوص  و  مجلس  نمایندگان  وقتی  آن هم  با 
نمایندگان به صورت دسته جمعی و ایتالفی چنین موضوعی 
را مطرح می کنند، نمی تواند غیرمهم پنداشته شود. صرف نظر 
از این که میزان امکان پذیری و عملی شدن چنین هشداری به 
و  به صورت رسمی  مساله  این  بحث گرفته شود، همین که 
ایتالف  نمایندگان عضو  برخی  از  نقل  به  رسانه ها  در  جدی 
رییس  برای  می تواند  می گردد،  منتشر  قانون  از  حمایت 

جمهور نیز جدی تلقی شود.
طرح  اصل  تا  می گردد  باعث  که  چیزی  دیگر،  سوی  از 
از  رسانه ها  در  تبلیغاتی  مانور  عنوان  به  حتا  مساله ای  چنین 
مهم  ملی  شورای  ولسی جرگه  نمایندگان  از  برخی  سوی 
تلقی شود، این است که ساز و کار موجود و مبتنی بر عدم 
به  می دهد.  بازتاب  را  افغانستان  سیاسی  نظام  در  فردمحوری 
عبارت ساده تر؛ اگر گفته های رفیق احمد شهیر حتا به عنوان 
مانور تبلیغاتی صورت گرفته باشد، نشان دهنده ی این واقعیت 
وجود  محوری  افغانستان، شخص  سیاسی  نظام  در  که  است 
باصالحیت  مقام  بلندترین  عنوان  به  جمهور  رییس  و  ندارد 
که می تواند نقش با استفاده از اقتدار خود، اثرگذاری بسیار 
جدی بر سیاستگذاری های کشور داشته باشد، نیز نمی تواند از 
حاشیه امن غیرنفوذ برخوردار باشد. از همین رو است که طرح 
نیز مهم محسوب  تبلیغاتی  این موضوع حتا به صورت مانور 
می شود و حداقل این پیام را برای رییس جمهور می دهد که 
میکانیزم هایی در قانون برای ورود به حاشیه ی امنیتش وجود 
دارد و رییس جمهور علی رغم صالحیت و اقتداری که دارد، 
قانونی اش  را در اجرای صالحیت های  مامور مردم  باز نقش 

بازی می کند و باید به مردم نیز جوابگو باشد.

 محمد هاشم قیام

وزیر داخله:
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ايتالف حمايت از قانون
 و هشدار به ريیس جمهور

تا پايان امسال
 تمام کمپنی های خصوصی 

منحل می شوند

به نظر می رسد هشدار ایتالف 
حمایت از قانون، مبتنی بر ماده ی 
69 قانون اساسی می باشد که در 
آن به میکانیزم طرح شکایت از 

رییس جمهور پرداخته شده است. 
در  ماده ی 69 قانون اساسی آمده 
است که اتهام علیه رییس جمهور 

به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت 
ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل 
اعضای ولسی جرگه قابل تقاضا و با 

تایید دو ثلث کل اعضای ولسی جرگه 
با تدویر لویه جرگه و بررسی اتهام 

منسوب به رییس جمهور قابل 
تعقیب می باشد.

ACKU



زندگی کنید،  آلودگی  از  شما که عالقمند حفظ محیط زیست هستید و می خواهید در یک محیط عاری 
طرح های جامع تان را در رابطه به راه های اثرگذار به خاطر حفاظت محیط زیست برای ما بفرستید و جایزه 

بگیرید.
در هر ماه از میان طرح های ارسالی شما بهترین طرح می تواند این جایزه را نصیب شود.

طرح های خود را به این ایمیل آدرس ارسال کنید و یا به آدرس دفتر 8 صبح مراجعه نمایید.
آخرین فرصت برای فرستادن طرح ها در این ماه: 28 اسد1390 

ایمیل:
آدرس دفتر: خانه شماره 393، سرک 5، کارته 3، کابل

mohitezist@8am.af    --  afghanistan_8am.com 

طرح بفرستید و جایزه بگیرید!
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محیط  آلودگی های  از  زیادی  مسایل  مورد  در  تاکنون 
روزمره ی  زندگی  بر  آن  تاثیرات  و  آن  دالیل  زیستی، 
به  خوانندگان  آگاهی  برای  را  زیادی  مطالب  انسان ها، 

چاپ رسانده ایم. 
نشده  پرداخته  به آن  تاکنون  موضوعی که فکر می کنم 

است، ارتباط میان توریزم و محیط زیست است.
و  زیست  محیط  میان  تنگاتنگی  رابطه ی  شک  بدون 
و  بهبود  تغییر،  هر  که  آنجایی  از  دارد.  وجود  توریزم 
زندگی  بر  را  خود  تاثیرات  زیست  محیط  به  آسیب  یا 
شماره  این  در  است  خوب  می گذارد،  مردم  روزمره ی 
اشاره هایی نیز به محیط زیست و توریزم نیز داشته باشیم.

رابطه گردشگری و محیط زیست
رابطه بین گردشگري و محیط زیست رابطه ی پیچیده اي 
زیادي  فعالیت هاي  بردارنده ی  در  پدیده  این  است؛ 
زیست  محیط  بر  زیان باري  اثرات  مي تواند  که  است 
مانند  آب،  آلودگی  قبیل  از  آلودگی هایی  باشد.  داشته 
زیان هاي  گردشگران،  توسط  زباله  تولید  فاضالب ها، 
آلودگي  و  زمین ها  تخریب  از  حاصل  محیطي  زیست 
از  ناشي از حرکت هواپیماها و ماشین ها   هوا و صدای 
جمله ی این اثرات مي باشند. سفر به مناطق مختلف بیش 
راه سازي،  همچون  زیربنایي  توسعه ی  نیازمند  هرچیز  از 
ایجاد رستورانت ها و امکانات مشابه مي باشد که اجراي 
این برنامه ها موجب بهره برداري بیشتر از منابع طبیعي و 
نیز آلودگي آب، هوا و در کل محیط زیست خواهد شد. 
همچنین رشد توریسم باعث افزایش میزان تقاضاي انرژي 
شده و معموال تخریب محیط زیست را در بردارد. به هم 
خوردن تعادل اکولوژیکي محیط، تغییر کاربري اراضي 
به خصوص اراضي کشاورزي، کاهش ارزش هاي زیبایي 
شهري  توسعه ی  و  چشم اندازها  بین رفتن  از  معماري،  و 
نیز از دیگر عوارض گسترش توریسم مي باشد. یکي از 
سازگاري  و  گردشگري  بخش  اصالح  مهم  روش هاي 
از  استفاده  و  خودنظمي  به  توجه  زیست،  محیط  با  آن 
ضوابط داوطلبانه در خصوص مسایل زیست محیطي در 

این صنعت است.
مناظر  دارای  که  است  کشورهایی  جمله  از  افغانستان 
طبیعی و دیدنی بسیاری است که اگر به آن توجه گردد 
بدون شک توریست های زیادی را به خود جذب خواهد 

کرد. 
مسوولین  بی توجهی  و  دوامدار  جنگ های  متاسفانه  اما 
باعث شده است که بیشتر این مناطق ناشناخته باقی بماند 
و یا به علت نبود امنیت مردم و یا توریست ها نتوانند که 

به این نقاط سفر کنند.
توریزم  بر  تاثیرات آلودگی محیط زیست  به  ارتباط  در 
برنامه  ملی  هماهنگ کننده  فوالدی  امیر  آقای  کشور، 
اکوتوریزم بنیاد آغاخان می گوید: »امروزه در جهان یکی 
گردشگری  صنعت  کشورها،  درآمد  عمده ی  منابع  از 
است. بسیاری از کشورها درآمد صنعت گردشگری شان 
است  نفت خیز  کشورهای  درآمد  از  بیشتر  حتا  یا  برابر 
به طور مثال در کشوری مثل اسپانیا ارزش صنعت توریزم 
و اشتغال ناشی از آن همان ارزشی را دارد که نفت برای 
با  این کشور  مسووالن  و  مردم  دلیل  همین  به  عربستان؛ 
بهره ی  صنعت  این  از  بتوانند  تا  رفته  پیش  تمام  سرعت 
مانند  آسیا  شرق  کشورهای  در  که  امری  ببرند؛  کافی 
در حال گسترش  نیز  و...  تایلند  سنگاپور،  مالزیا،  چین، 
از  زنجیره ای  یک  توریزم  یا  گردشگری  صنعت  است، 

محصوالت توریستی، و خدمات وابسته به آن است.«
به  سود  طریق  این  از  بیشتر  »کشورهایی  می گوید:  او   
توریستی  ارزشمند  محصوالت  که  می آورند  دست 
معرفی  به طور شایسته  را  این محصوالت  و  باشند  داشته 
در  را  الزمی  سهولت های  و  باشند  نموده  بازاریابی  و 
دسترسی سیاحین به آن محصوالت فراهم کرده باشند.«

به گفته ی فوالدی محصوالت توریستی همان جاذبه های 
توریستی است که سیاحین بین المللی و داخلی را جذب 
فرهنگی  میراث  می تواند  محصوالت  این  می نماید، 
فرهنگی  میراث  یا  تاریخی  بناهای  مثل  باشد  ملموس 
غیرملموس مثل رسوم، عنعنات، موسیقی فرهنگ بومی و 
محلی مردم یک کشور، این محصوالت می تواند میراث 

دارای اهمیت است.
و  کارکردها  در  عمدتا  زیست  محیط  تخریب  علل   •

خصوصا در مدیریت اقتصادی ریشه دارد.
اصالح  مستلزم  محیطی  زیست  مشکالت  حل   •
بی نظمی های اقتصادی و فراهم کردن انگیزه برای حفظ 

و کاهش مصرف منابع خواهد بود. 
مکان های  به  گردشگران  و  سیاحین  فوالدی،  گفته  به 
از  باشد.  داشته  پاک  محیط  که  می روند  سیاحت  برای 
این رو آلودگی محیط زیست باعث می شود که سیاحین 
نه تنها به چنین مکان هایی سفر ننمایند، بلکه دیگران را 
پاکی  لذا  دارند.  برحذر  به محیط های آلوده  از سفر  نیز 
ادامه ی  در  هم  و  سیاحین  جذب  در  هم  زیست  محیط 
کشوری  هیچ  و  دارد  را  اساسی  نقش  سیاحین  حضور 
آلودگی  از  جلوگیری  و  زیست  محیط  حفاظت  بدون 
محیط زیست نتوانسته  است صنعت گردشگری را توسعه 

دهد یا سیاحینی را برای دیدن جذب نمایند.
با توجه به تمام کمی ها و کاستی ها و تمام مشکالتی که 
امروزه محیط زیست ما با آن دست به گریبان است، اما 
امید می رود که با توجه و فعالیت مسوولین در این زمینه 
وضعیت کنونی محیط زیست و همچنین توریزم کشور 

بهبود یابد.
فوالدی در ادامه می گوید: »افغانستان یکی از کشورهای 
وضعیت  یک  در  جغرافیایی  نظر  از  که  است  معدودی 
بسیار مناسب قرار دارد، طبیعت زیبا و دست نخورده ای 
دره ها،  کوهستانی،  مناطق  گوناگون،  اقلیم  دارد 
کالم  یک  در  و  هموار  مناطق  خروشان،  رودخانه های 

 به گفته فوالدی، سیاحین و 
گردشگران به مکان هایی برای 
سیاحت می روند که محیط پاک 

داشته باشد. از این رو آلودگی محیط 
زیست باعث می شود که سیاحین 
نه تنها به چنین مکان هایی سفر 

ننمایند، بلکه دیگران را نیز از سفر 
به محیط های آلوده برحذر دارند. 

لذا پاکی محیط زیست هم در جذب 
سیاحین و هم در ادامه ی حضور 

سیاحین نقش اساسی را دارد و هیچ 
کشوری بدون حفاظت محیط زیست 
و جلوگیری از آلودگی محیط زیست 
نتوانسته  است صنعت گردشگری 
را توسعه دهد یا سیاحینی را برای 

دیدن جذب نمایند.

سال  مختلف  فصول  در  می تواند  که  متفاوت  طبیعت 
سیاحین مختلف را برای هر نوع سلیقه ای به خود جلب 
نماید. که در این میان پارک ملی بند امیر و حوزچه های 
کوه بابا و مناطق حفاظت شده دره ی آجر ساحه حفاظت 
شده دامنه کوه بابا در بامیان، دره واخان و کوهای پامیر، 
نورستان،  پنجشیر،  دره ی  بدخشان،  در   شیوا  دریاچه 
ساحات جنگلی کنر و بسیاری از نقاط دیگری افغانستان 
است که دارای  جاذبه های منحصر به فرد طبیعی است 
برنامه ریزی درست و کوشش در حفاظت محیط  با  که 
کمکی  می توان  طریق  این  از  ساحات  این  در  زیست 

بزرگی بر اقتصاد ملی افغانستان نمود.« 
این در صورتی ممکن است که محیط  او معتقد است، 
مناطق  و  کوهستانی  طبیعی  ساحات  در  هم  زیست 
بزرگ  شهرهای  مخصوصا  شهرها  در  هم  و  روستایی 
سیاحین  ورود  نقطه ی  زیرا  گردد؛  حفظ  نیز  پایتخت  و 
شهرهای  و  پایتخت  بین المللی  سیاحین  مخصوصا 
در  زیست  محیط  وضعیت  بدترشدن  با  می باشد  بزرگ 
کالن شهرها و مبادی ورودی، ساحات طبیعی و تاریخی 
نیز جاذبه اش را از دست خواهد داد مخصوصا در شرایط 
فعلی که  دسترسی به ساحات طبیعی خاص از طریق این 

کالن شهرها امکان پذیر است.
 قطعا بدترشدن وضعیت محیط زیست باعث کندی روند 
یعنی  این  و  شد  خواهد  گردشگری  صنعت  توسعه ی 
محرومیت از یک ظرفیت کالن ملی برای بهبود وضعیت 

اقتصادی و وضعیت زندگی مردم افغانستان.
حفاظت  برای  و  داده  هم  دست  به  دست  همه  باید  لذا 
محیط زیست تالش نماییم تا افغانستان را آماده ی توسعه 
منابع  از  راه  این  از  و  بسازیم  توریزم  انکشاف صنعت  و 
نکرده ایم  آن  ایجاد  برای  هزینه ای  هیچ  که  خدادادی 
از  آینده  نسل  هم  و  فعلی  نسل  هم  را  استفاده  حداکثر 

آن ببریم.
همان گونه که می دانیم، به هر میزانی که آلودگی محیط 
زیست تاثیرات بدی بر روی صنعت توریزم یک کشور 
می گذارد، به همان میزان نیز ممکن است که گردشگری 
اثرات  این  که  برساند.  نیز  زیست  محیط  به  زیان هایی 

مثبت و منفی از این قرار است:
اثرات زیست محیطی گردشگری

اثرات  هم  مي تواند  گردشگري  توسعه ی  کلي  طور  به 
اثرات  باشد.  داشته  دنبال  به  را  منفي  اثرات  هم  و  مثبت 

مثبت به طرق زیر ایجاد مي شود.
• افزایش آگاهي عمومي درباره ی اهمیت محیط زیست 

و حفاظت آن 
برنامه هاي حفاظت و  افراد جامعه در  بیشتر  • مشارکت 
نگهداري در نتیجه ی تماس از طریق بازدید گردشگران 

• بهبود رفتار و احترام نسبت به محیط
اثرات منفی

• از بین رفتن مناظر دلپذیر و زیباشناختي به علت ساخت 
و سازهاي نامناسب و نامانوس.

دفع  ناصحیح  روش  علت  به  آب  کاهش  و  آلودگي   •
فاضالب و برداشت از منابع کمیاب آب. 

•  آلودگي و فرسایش خاک به علت دفع نادرست مواد 
زاید و راه سازي نامناسب

زیستگاه  به  تجاوز  علت  به  گیاهان  و  جانوران  انهدام   •
آنان، آلودگي، شکار بي رویه، قطع غیرقانوني درختان، 

و بریدن درختان کوچک براي سوخت.
•  آلــودگي آب

• آلودگي هوا و صوتي: ناشي از وجود وسایط نقلی در 
پارکینگ هاي  و  پارک هاي جنگلي  مانند  مناطق طبیعي 
بیش از اندازه شلوغ و سوزاندن مواد زاید در محل هاي 

غیربهداشتي زباله ریزي. 
ازمحل هاي  ناشي  خاک:  فرسایش  و  آلودگي   •
طبیعي،  جنگل  پایمال کردن  زباله ریزي،  غیربهداشتي 
انسان،  اسب،  توسط  ساحل  کنار  تپه هاي  و  باطالق ها 
ورود بدون کنترول وسایط نقلیه، ساخت و ساز فیزیکي.

امید است با توجه هرچه بیشتر مسوولین و همکاری مردم 
ما بتوانیم هم محیط عاری از آلودگی داشته باشیم و هم 

در این راستا صنعت توریزم کشور را پرورش دهیم.


طبیعی یک کشور باشد.
صنعت  یا  اکوتوریزم  توریزم،  انواع  از  یکی  او  باور  به 
گردشگری مبتنی بر طبیعت گردی است که در این نوع 
نیز  اقتصاد مردم محل  و  توریزم طبیعت حفظ می گردد 
از این طریق بهبود می یابد با آلودگی بیشتر هوا زندگی 
و  می گردد  سخت تر  روز  به  روز  بزرگ  شهرهای  در 
محیط  و  طبیعت  دامن  به  می کنند  سعی  شهرها  ساکنان 
زیست پاک پناه بیاورند، لذا هر چه محیط زیست سالم تر 
می توانیم صنعت  اندازه  همان  به  باشیم  داشته  پاک تر  و 
توریزم را گسترش دهیم  هرمقدار صنعت گردشگری را 
رشد دهیم به همان اندازه باید مواظب حفاظت از محیط 

زیست نیز باشیم.
برنامه ریزی ها  مرکز  در  محیطی  زیست  مسایل  امروزه 
به  توجه  بدون  زیادی  بسیار  پروژه های  اما  دارد؛  قرار 
حوزه ی  در  می شود.  انجام  آن  محیطی  زیست  اثرات 
و  بوده  مساله  عمده ترین  زیست  محیط  کیفیت  جهانی 
بسیار حایز اهمیت است، خصوصا این که گردشگری به 
این مساله وابستگی بسیار شدید دارد. در واقع زیان های 
زیست محیطی زیادی به دلیل برنامه ریزی ضعیف، مکان 
یا مقیاس پروژه ها به وجود آمده و توسعه گردشگری تنها 

عامل آن نبوده است.
می توان گفت کشوری که مردمش از نظر مسایل زیست 

بخت  از  کشورها  دیگر  از  بیش  باشند،  آگاه  محیطی 
بر  زیست  محیط  کارشناسان  است.  برخوردار  توسعه 
تمامی  در  زیست  محیط  کیفیت  که  هستند  عقیده  این 
کشورهای  در  اما  است،  برخوردار  اهمیت  از  کشورها 
با  کارشناسان  دارد.  بیشتری  اهمیت  موضوع  این  فقیر 
زیست  محیط  تخریب  که  مطلب  این  ساختن  روشن 
کاهش  یعنی  اقتصادی؛  درآمدهای  آمدن  پایین  از 
دارند  تاکید  امر  این  بر  است  ملی  ناخالص  تولید  یافتن 
ذخیره ی  و  زیست  محیط  کیفیت  حفظ  که  معتقدند  و 
منابع طبیعی به منزله ی پایه و اساس تامین سالمت و رفاه 
آب  کیفیت  که  آنجا  ترتیب  بدین  انسان هاست.  تمامی 
پایین است بدون تردید به بروز بیماری خواهد انجامید، 

بنابراین می بایست به نکات زیر توجه نمود:
× محیط زیست برای اقتصاد و تامین رفاه تمامی انسان ها 

تاثیرات محیط زیست
 بر صنعت گردشگری

   شفایی

ACKU
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تجارتی  کاالهای  واردکنندگان  و  تاجران  از  شماری 
و عدم  در کشور  موجود  بحران های سیاسی  می گویند 
شده  باعث  تجارتی  نهادهای  و  تاجران  میان  هماهنگی 
این  به گفته ی  یابد.  افزایش  بازار  است که قیمت ها در 
سه گانه ی  قوای  میان  اختالفات  که  زمانی  تا  تاجران، 
تجارتی  نهادهای  و  تاجران  میان  و  نرود  بین  از  کشور 
کاهش  بازار  در  قیمت ها  نشود،  ایجاد  الزم  هماهنگی 

نخواهد یافت.
اعضای شورای عالی متشبثین و تاجران وزارت تجارت 
عدم  از  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  صنایع،  و 
کشور  بازرگانان  و  تجارتی  نهادهای  میان  هماهنگی 

دافغانستان بانک که در سال 1318 به حیث بانک مرکزی 
افغانستان تاسیس گردیده است، طی 72 سال عمرش به 
استثنای نه سال اخیر همواره طبق فرمایشات حکومت ها 
به طور غیرمستقالنه ـ به خصوص درباب نشر پول ـ انجام 
تحکیم  برای  حکومت ها  که  زمانی  هر  نموده  وظیفه 
سلطه و تمویل مصارف شان به پول نیاز پیدا می کردند، 
فقط به بانک دستور داده می شد که به چاپ و نشر پول 
بپردازد بدون این که ضروریات پولی اقتصاد و نسبت ها 
و شاخص های اقتصادی مطالعه شود و نیاز پولی اقتصاد 
ملی تثبیت گردد. شدت این اطاعت پذیری های ناموجه 
یک  قبول شده  پرنسیب های  و  نورم ها  تمامی  خالف  و 
بین المللی  پولی  موسسات  فرمایشات  و  پولی  اقتصاد 
کرد  مالحظه  و70   60 دهه های  در  بیشتر  می توان  را 
را  آن  اقتصادی  ناگوار  نتایج  و  عواقب  همین طور  و 
دالر  مقابل  در  افغانی  پول  برابری  ارزش  جایی که  تا 
دالر   0.0001 افغانی  یک  نسبت  سرحد  تا  امریکایی 
امریکایی نزول نموده و اقتصاد پولی کشور در چنگال 
یک انارشیزم پولی و یک انفالسیون لجام گسیخته اسیر 

مانده بود.
بانک  دافغانستان  کارآیی  اوج  می توان  را   80 دهه ی 
توسعه ی  به خصوص  مالی  سیستم  اعمار  عرصه ی  در 
و  پرداخت و طرح  نظام  و  تادیات  بانکی، سیستم  نظام 
قانون  آورد.  به شمار  پولی  معقول  سیاست های  تطبیق 
افغانستان مصوب  بانک داری  قانون  و  بانک  دافغانستان 
ایجاد  برای  را  قانونی  و  حقوقی  بستر   1382 سال 
بانک های خصوصی و مدرنیته در نظام بانکی مهیا نمود 
و همین طور استقاللیتی که وفق ماده ی 12 قانون اساسی 
کشور به بانک مرکزی تفویض گردید، در چوکات آن 
از  به تاسی  توانست در مدت کوتاهی  بانک  دافغانستان 
تاکیدات توافقات بن خود را بازسازی نموده و به حیث 
یک بانک مدرن، کارآ و هدفمند در عرصه ی سیستم 
مالی کشور و موسسات مالی و پولی بین المللی مطرح و 

عرض اندام نماید.
بانک مرکزی در هر کشور به کلید انکشاف اقتصادی 
پروسه ی رشد  باشد  نداشته  می ماند که هرگاه کارآیی 
نبوده  ناممکن می گردد. بی جا  انکشاف مختل و حتا  و 
سه  از  امریکایی  شهیر  اقتصاددان  سامویلسن  پل  که 
نام  بانک مرکزی(  و  )آتش، چرخ  بشر  بزرگ  اختراع 
بانک  دافغانستان  گذشته  سال  نه  هشت،  طی  می برد. 
توسعه ی  از  آمده  نایل  باورنکردنی  به دست آوردهای 

موارد  از  خیلی  در  که  داشتند  اعالم  و  کردند  شکایت 
تاجران  از  که  نهادها  از  برخی  نقیض  و  ضد  اظهارات 
افزایش  باعث  نیز،  می کنند  نمایندگی  واردکنندگان  و 

قیمت ها در بازار و خرابی ذهنیت مردم شده است. 
دوافروشان  انجمن  رییس  دقیق،  اسماعیل  محمد  حاجی 
و  متشبثین  عالی  شورای  اعضای  از  یکی  و  کابل  شهر 
دولت  سه گانه ی  قوای  تقابل  کنفرانس،  این  در  تاجران 
غذایی  مواد  قیمت های  رفتن  بلند  عوامل  از  یکی  نیز  را 
و سوختی در کشور بیان داشت. آقای دقیق گفت: »اگر 
در  سیاسی  مسایل  می رود،  پایین  و  باال  قیمت ها  بعضا 

شبکه مدرن بانکی تا ایجاد سیستم تادیات در سطح ملی 
و بین المللی، تنظیم مارکیت های اسعار، خدمات پولی و 
تخصصی  دیپارتمنت های  ایجاد  پرداخت،  نظام  مجریان 
در  ساحوی  دفاتر  ایجاد  مختلف،  ساحات  در  حرفوی 
با  مبارزه  چون  متعدد  قوانین  ساختن  کشور،  زون  هفت 
تطهیر پول، تمویل تروریزم، کار باالی قانون بانک داری 
اسالمی، صندوق بیمه ی سپرده ها، ثبت اعتبارات و ده ها 
پروژه ی دیگر که زمینه را برای نیل به اهداف استراتژیک 
بانک که منطبق به اهداف استراتژی انکشاف ملی کشور 
شک  بدون  است  نموده  فراهم  عرصه ها  تمام  در  است 
دست آوردهای دافغانستان بانک در صدر دست آوردهای 
دولت »ج.ا.ا« همواره قرار داشته و بارها از جانب مقامات 
بلندرتبه ی دولت افتخارانه در مجالس ملی و بین المللی به 

آن اشاره شده است.
اما امروز صفحه ی  جدیدی در تاریخ این بانک گشوده 
بحران  مالمتی  باب  در  را  نجوایش  هرکس  که  شده 
دید  با  چه  و  غیرآگاهانه  چه  و  آگاهانه  چه  کابل بانک 
می زند.  رقم  آن  در  مسلکی  غیرحرفوی  یا  و  حرفوی 
متحده  ایاالت  چون  بزرگی  کشورهای  در  نمی دانم 
 2008 بحران  در  بانک ها  ورشکستگی  ریکارددار  که 
فدرال  با  قضایی  و  عدلی  ارگان های  می باشد  جهان  در 
ریزرف بانک امریکا چه کرده اند؟ به هرحال صادقانه باید 
اعتراف نماییم، جوی که امروز در بانک مرکزی کشور 
حاکم است به نفع سیستم مالی به ویژه نظام بانکی، روند 
رشد و انکشاف اقتصادی کشور و باالخره در کل منافع 
رییس  استعفای  از  )بعد  اخیر  اقدامات  نمی باشد،  ما  ملی 
کل بانک( ارگان های کشفی و حراست از قانون، روحیه 
شرایطی  متاسفانه  و  نموده  تضعیف  را  بانک  کارمندان 
می ترسد،  سایه اش  از  هرکس  که  است  آمده  به میان 

خرد  اوالد  از  یکی  منحیث  من  است.  مطرح  وطن  این 
که  می گویم  وطن  این  تاجر  یک  منحیث  و  وطن  این 
این  برای مردم  تقابل سه قوه جنجال های زیادی را  فعال 
وطن خلق کرده است. این مساله به این مفهوم است که 
گویا چاقوهای کندی را بدست مردم داده اند و مردم را 
افزود:  او همچنین  قرار داده اند.«  در تشنج و سردرگمی 
»خانه ی پدر آن متشبث آباد که امنیت سر ندارد، امنیت 
مال ندارد و امنیت جان ندارد و صدها نوع اخاذی از پیش 
بازهم کار می کند.« آقای دقیق  اما  اینها گرفته می شود، 
همچنین تاکید کرد که تاجران دلسوزان اصلی این کشور 
هستند و تعهد کرده اند که در آینده نزدیک قیمت ها را 

در بازار پایین بیاورند.
تجارتی  آتشه  رییس  فرهنگ  هادی  حال  همین  در 
گفت  خبری  کنفرانس  این  در  نیز،  ایران  در  افغانستان 
که بحران های سیاسی در کشور باالی قیمت ها در بازار 
تاثیر مستقیم دارد. به گفته ی او، زمانی که سردرگمی در 
کشوری ایجاد می شود، بازارهای آن فرق می کند. آقای 
وجود  افغانستان  در  فعال  که  »مشکالتی  گفت:  فرهنگ 
روی  بخود  خود  مختلفی،  سیاسی  بحث های  یا  و  دارد 
در  می کند.  تاثیر  نرخ ها  دیگر  و  ارتزاقی  مواد  اسعار، 
بخش های سیاسی اگر مشکلی در پارلمان بوجود می آید 
و یا دیگر بخش های دولتی بوجود می آید، بعضا تاثیرات 

منفی خود را باالی بازار دارد.«
از  حالی  در  کشور،  در  بزرگ  واردکنندگان  و  تاجران 
قوای  تقابل  و  جاری  سیاسی  بحران های  تاثیرگذاری 
می دهند  خبر  کشور  بازار  در  قیمت ها  باالی  سه گانه 

و  بی گناه  از  عمل  ابتکار  و  عالقه  کاری،  مولدیت 
باگناه  زدوده شده است؛ میالن انتقال بار مسوولیت سیر 
صعودی اش را می پیماید و سطح مسوولیت پذیری کاهش 
یافته است. بدون شک ادامه ی این حالت نه تنها بانک را 
از نیل به اهداف استراتژیک آن دور می سازد بلکه تاثیر 
چون  مهمی  امور  در  آن  روزمره  وظایف  باالی  ناگوار 
سیاست پولی، نظارت مالی و باالخره عملیات بانکی به جا 

خواهد گذاشت.
قانون  خوشبختانه ما در کشور خویش در فضای خالی 

درگیر  این سو  به  سال  یک  از  دولت  سه گانه  قوای  که 
میان قوای  اختالف های شدید سیاسی هستند. اختالفات 
سه گانه دولت پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی باال 
گرفت. انتخابات پارلمانی که نزدیک به یک سال پیش 
برگزار شد، تاهنوز جنجال های آن ادامه یافته و مشخص 

نیست که تا چه زمان دیگر ادامه یابد.
از کارشناسان معتقدند که اختالفات  این حال، برخی  با 
پارلمانی  انتخابات  مسایل  سر  بر  سه گانه  قوای  میان 
این  است.  زده  مردم  به  را  ضربه  بیشترین  گذشته،  سال 
بدلیل  دولت  سه گانه ی  قوای  که  می افزایند  کارشناسان 
از  عبارت  که  خود  اصلی  مسوولیت  سیاسی،  اختالفات 
رسیدگی به خواست های مردم است، را فراموش کرده اند 
و از همین رو، قیمت ها در بازار روز به روز بلند می رود.

ضد  اظهارات  که  کرد  تاکید  فرهنگ  هادی  همچنین 
قیمت ها  افزایش  باالی  نیز  تجارتی  نهادهای  نقیض  و 
در  تجارت  وزارت  بخصوص  دولت  و  گذاشته  تاثیر 
او گفت سر  بیشتر تالش کند.  نهادها  این  مورد کنترول 
متوقف  مورد  در  تجارت  اتاق  اخیرا  که  را  و صداهایی 
تاجران  تجارتی  کاالهای  از  مملو  کانتینر  صدها  شدن 
افغان در پاکستان بلند کرد، نیز باعث احتکار شده است. 
تجارتی  بدانند کاالهای  تاجران  زمانی که  او،  گفته ی  به 
دیگر تاجران در بیرون از کشور متوقف شده، دست به 
احتکار می زنند و این مساله باعث بلند رفتن قیمت ها در 
»وقتی که سردرگمی می شود  بازار می شود. وی گفت: 
و هرکس یکجایی یک صحبت بی جا می کند، قیمت ها 
در بازار فرق می کند. منی که اگر مواد نفتی را در ذخایر 
خود نگاه می کنم و فردای آن سر وصدایی می شود که 
در  سه هزار  و  شده  ایستاد  منطقه  یک  در  موتر  هزار  دو 
منطقه ی دیگر، خودبخود احتکار می کنم و مواد را نگه 

میدارم. این مساله باعث افزایش قیمت ها می شود.«
این اظهارات در حالی بیان می شود که با آغاز ماه مبارک 
مواد  قیمت های  تجارت،  اتاق  اعالم  وجود  با  رمضان، 
افزایش قیمت ها  بلند رفته است.  بیست درصد  تا  غذایی 
در بازار سر و صدای مردم را بلند کرده است، اما تاکنون 
وقعی  مسوول  نهادهای  سوی  از  صداها  و  سر  این  به 

گذاشته نشده است.

و  بانک  مسایل  به  رابطه  در  موارد  تمام  نداریم  قرار 
بانک داری در قانون بانک داری کشور و قانون دافغانستان 
بانک و سایر قوانین و مقررات ذی ربط صریحا پیش بینی 
و مسجل است و هیچ گاهی نباید مستندات ماده ی )25( 
اصلی  حالت  ذمه  را  برایت  که  کشور  اساسی  قانون 
کسب  و  بررسی  تعقیب،  کرد.  فراموش  می داند  هرفرد 
منحصر  و  پیچیده  مسایل  به خصوص  مساله  هر  در  نتیجه 
تکنالوژی  با  حاضر  عصر  در  که  پولی  و  بانکی  فرد  به 
نیز عجین شده است، هرگاه از مجاری اصلی  ارتباطات 
تنها  نه  نپذیرد  امر صورت  قانونی آن توسط متخصیصن 
بل  می برد  سوال  زیر  را  قانون مداری  و  قانون  حاکمیت 
به حل ساختاری و ریشه ای قضایا که بتوان نتایج واضح و 
مشخص از آن استنباط و غایله را ختم کرد، قطعا نخواهد 

انجامید.
از  فقط  آرزویم  بانک  دافغانستان  کارمند  یک  منحیث 
منظور  به  است  این  »ج.ا.ا.«   دولت  ریاست  عالی  مقام 
منفعل شدن  از  جلوگیری  و  قانون  نصوص  از  صیانت 
و  حال  در  که  کشور  مرکزی  بانک  عقب گرایی  و 
درازمدت سخت به کارآیی این نهاد مهم ملی صدمه ی 
و  فرمایند  اتخاذ  مقتضی  تصامیم  می رساند  جبران ناپذیر 
وارد  آن  قانونی  اجراات  در  خللی  نگذارند کوچکترین 
خودمختاری  صالحیت ها،  به  صدمه  هرگونه  چه  شود، 
سادگی  به  کشور  مرکزی  بانک  قانونی  استقاللیت  و 
می تواند دست آورد های یک دهه را به باد فنا داده عواقب 
نظام  به خصوص  کشور  مالی  سیستم  برای  را  ناگواری 
کنترول  همین طور  و  خصوصی  بخش  در  بانکی  نوپای 
متغیرهای مهم اقتصادی، ارزش پول افغانی و در آخرین 
به بار  افغانستان  اقتصادی  انکشاف  و  رشد  به روند  تحلیل 

آورد که هرگز چنین مباد. 

تاجران:

تقابل سه قوا
باعث افزایش قیمت ها شده است

دافغانستان بانک
ACKUیک گام به پیش دو گام به عقب
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بررسی  برای کمیسیون در  قابل توجه  یک موضوع 
این گونه دوره ها و کورس ها، میزان آشنایی قضات 
و  بشر  حقوق  بین المللی  استندرهای  و  معیار ها  با 
همچنین میزان تاثیرپذیری آنان از این گونه دوره ها 
و کورس ها  و از همه مهمتر در نظر گرفتن مکفلیت 
نهادهای دولتی به شمول محاکم به رعایت حقوق 
بشر در محاکم و استناد به اسناد الزم االجرای حقوق 

بشر در فیصله های محاکم می باشد.  
قضات  ب��رای  که  آموزشی  برنامه های  اکثر  در 
پهلوی  در  قضات  اس��ت،  گ��ردی��ده  راه ان����دازی 
موضوعات  با  حقوقی،  و  قانونی  مسایل  فراگیری 
حقوق بشری نیز تاحدودی آشنایی حاصل نموده و 
با آنکه برنحوه ی نگرش و روش عده ای از قضات 
موازین  از  برخی  هنوز  تا  اما  است؛  بوده  تاثیرگزار 
نظر  در  قضات  اکثریت  اجراات  در  بشری  حقوق 
گرفته نشده است و تاثیر قابل مالحظه ای باالی شان 

برجای نگذاشته است.
برخی دفاتر والیتی و ساحوی کمیسیون، نشانه های 

که  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  مقبل،  احمد  ضرار 
ماه سرطان سال  ملی جوانان در ششم  در کنگره ی 
جاری در شهر کابل سخن می گفت اعالن کرد که 
در حال حاضر یک میلیون معتاد در سراسر افغانستان 
وجود دارد. وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت: »وقتی 
ما وجود  در کشور  معتاد  میلیون  می گوییم یک  ما 
نشانه  را  خانواده  میلیون  یک  معتادان  این  دارد 

گرفته اند که این یک مشکل بسیار جدی است.«
بدون تردید این یک میلیون معتاد در حقیقت یک 
میلیون نفری است که می توانند یک میلیون مشکل 
جامعه  در  را  جنایی  جرایم  به خصوص  و  اجتماعی 
زندگی شان  محیط  در  ناامنی  سبب  و  داده  افزایش 

گردند. 
در حقیقت این یک میلیون معتاد یک میلیون مریض 
است که نه تنها صحت خودش در خطر قرار دارد 
به  جدی  تهدید  یک  نیز  جامعه  سالمت  برای  بلکه 

به  اس��ت.   نموده  گ��زارش  زمینه  درای��ن  را  مثبتی 
گونه ی مثال دفتر ساحوی قندهار درگزارش خویش 
عرایض  به  اکثرا  گذشته  در  که  نموده  خاطرنشان 
ترتیب  میراث  یا حق  و  تفریق  مطالبه  بر  مبنی  زنان 
اثر داده نمی شد؛ اما در این اواخر در همچو موارد 
به صورت تبعیض  آمیز برخورد نشده؛ بلکه مطابق به 
احکام قوانین نافذه کشور و شریعت اسالمی  نسبت 

به این گونه موارد رسیدگی صورت می گیرد.
 دفتر ساحوی مزارشریف نیز ابراز داشته که قضات 
محاکم والیت بلخ نسبت به گذشته در طی مراحل 
دوسیه های نسبتی متهمین در موعد معین قانونی آن 
کرامت  حق  به  نسبت  هم چنان  و  نموده  کوشش 
انسانی متهمین احترام قایل می باشند. همچنین دفتر 
استیناف  محاکم  مسووالن  برخورد  کابل  ساحوی 
با  تطابق  لحاظ  به  را  کاپیسا  و  پروان  والیت های 
نموده  تلقی  مثبت  نسبتا  بشری  حقوق  ارزش ه��ای 

است. 
قضات  اغلبا  تاکنون  گفت  می توان  درمجموع 

حساب می آیند.
مکلفیت های  جزو  آنها  نجات  و  ت��داوی  بنابراین 
دولت شمرده شده و مهم است تا دولت و جامعه ی 
جهانی با ایجاد مراکز تداوی به آنها کمک نموده و 

به نحوی این مشکل عمده را حل کنند.
حال  در  افغانستان  دول��ت  مقبل  آق��ای  گفته ی  به 
مجموع  از  درصد  یک  تداوی  به  قادر  تنها  حاضر 
یک میلیونی معتادان در کشور بوده و اگر کمک ها 
و  یافته  ادام��ه  خارجی  دولت های  معاونت های  و 
این  برسانند  یاری  مورد  این  در  افغانستان  دولت  به 
فرصت وجود خواهد داشت تا در چهار سال آینده 
بتوانیم تا حد اکثر 40% از معتادان به مواد مخدر را 
حال  در  اما  کنیم.  درمان  و  داده  قرار  تداوی  تحت 
فرصت  و  امکانات  تنها  افغانستان  دول��ت  حاضر 
تداوی یک درصد از این مجموعه را در اختیار دارد.
به گفته ی آقای مقبل در حال حاضر اعتیاد خطری 

وکافی  الزم  مسلکی  آم��وزش ه��ای  از  محاکم 
زمینه  در  ارتقای ظرفیت  نیازمند  و  نشده  برخوردار 
ساختن  روزآم��د  و  حقوقی  دانش  سطح  باالبردن 
برآن،  آگاهی های حقوقی وقانونی می باشد. عالوه 
و  بشر  حقوق  ازموازین  دقیق  دریافت  و  درک 
احکام  آنها در صدور  رعایت  به  نسبت  مکلفیت ها 
نسبت  ندارد.  وجود  محاکم  قضات  برای  قضایی 
میان موازین اسالمی وقوانین نافذه کشور و معیارها 
پذیرش  مورد  بشر  حقوق  بین المللی  ومعاهدات 
افغانستان همچنان برای بسیاری از قضات حل ناشده 

باقی مانده است. 
این موضوع ضرورت برنامه ریزی دقیق تر در نصاب 
درسی دوره های استاژ و دوره های آموزش حقوق 
درمسایل  ومجرب  آگاه  استادان  از  استفاده  و  بشر 
بیش  دوره ه��ا  این  برای  را  بشری  حقوق  و  دینی 

ازپیش ضروری می سازد.
ادامه دارد



می گردد.  محسوب  کشور  در  تروریزم  از  جدی تر 
ما  است که جوانان  افیونی  »مواد مخدر  وی گفت: 
با عالقه  را جذب خودش نموده و متاسفانه جوانان 
این  که  می روند  آن  طرف  به  خود  شدید  ومیل 

واقعیت جدی بوده و دردناک محسوب می گردد.«
در  اشتراک کننده  جوانان  به  خطاب  مقبل  آقای 
به خصوص  مخدر  »مواد  ملی جوانان گفت:  کنگره 
کوکنار مصیبت بسیار بزرگ و مشکل بسیار سخت 
را  و هم دوره های شما  و شماها  ماست  برای کشور 
مورد  بدون شک  کشورما  امروز  است.  گرفته  نشانه 
تهدید خطرناک تر از هرچیز دیگر قرار دارد که مواد 

مخدر است.«
سیاه  دایره  مرکز  در  همچنین  افغانستان 

تولید مواد مخدر
افغانستان همچنان در مرکز دایره ی سیاه مواد مخدر 
بزرگترین  عنوان  به  و  داشته  قرار  جهان  نقشه ی 
تولید کننده مواد مخدر شناخته می شود. درگزارشی 
که دراین اواخر )13جوزا 1390( از سایت بی بی سی 
افغانستان را در دایره ی سیاه  نشر رسید، موقعیت  به 
نیم  »در  است:   نوشته  و  نموده  بررسی  مخدر  مواد 
قرن گذشته، نام افغانستان به عنوان اصلی ترین مرکز 
در  همواره  مخدرها،  نوع  از  اعتیادآور  مواد  تولید 

کنار اخبار مربوط به اعتیاد شنیده شده است.
دارد  قرار  سیاهی  دایره  مرکز  در  اکنون  افغانستان 
از  به گستره کره زمین است و بسیاری  که قطر آن 
والدین تصور می کنند که اگر افغانستان مرکز تولید 

مواد مخدر نبود، دنیا شاید گلستان می شد.«
که  است  باوری  »این  می افزاید:  بی بی سی  گزارش 
از جمله گزارش جدید کمیسیون جهانی  و  آمارها 
تایید  را  آن  مخدر  مواد  با  مقابله  سیاست گذاری 

نمی کند.«
ادامه دارد



گزارش نظارت از وضعيت و عملکرد محاكم 
و سيستم قضایی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
)بهار سال 1390(

افغانستان با 
یک میلیون معتاد
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ــــــــــــــــ  قسمت چهارم  ــــــــــــــــ
روح  از  که  است  الهی  آفریده ی  انسان  نگاه،  این  در 
رحمانی در او دمیده شده است؛4 شرافت و کرامت انسان 
ناشی از این انتساب است. انسان بریده از خدا، از خود نیز 

بیگانه است.5
در نظام توحیدی، انسان موجودی دو بعدی است )جسم 
و روح یا ماده و معنا(، دارای استقالل شخصیت و در عین 
حال موجودي اجتماعی است. در این نگاه، همان گونه که 
جبر اجتماعی مردود است، فردگرایی افراطی نیز مذموم 

است. 
حیوان  یک  تنها  اسالم،  »انسان  مطهری  شهید  گفته  به 
پا راه می رود و  با دو  ناخنی پهن دارد،  مستقیم القامه که 
عالی ترین  مورد  را  انسان  قرآن،  نیست.  می گوید،  سخن 
از  است.  دانسته  مذمت ها  بزرگ ترین  مستحق  و  مدح ها 
سویی او را از آسمان و زمین و فرشتگان برتر و از طرف 

دیگر، از چهار پایان پست تر شمرده است.«6
تکالیفی  و  حقوق  انسان،  مورد  در  نظری  چنین  با  اسالم 

برای او مقرر داشته است.
و  مادی  نظام حقوقی  بشر در دو  هرچند موضوع حقوق 
الهی »انسان« است و از این جهت تفاوتی ندارد؛ اما این 
دو دیدگاه به لحاظ انسان شناختی فرق اساسی دارند که 
به تبع آن، حقوق بشر نیز متفاوت و دچار چالش اساسی 

می گردد.
بررسي نظريه 

»طبیعت«  از  نظریه  این  طرفداران  م��راد  که  دید  باید 
نیست.  قطع خدا  به طور  طبیعت  از  اینها  منظور  چیست؟ 
دو  حق«  منشا  طبیعت؛  »نظریه  مدعای  تبیین  در  بنابراین، 

احتمال ممکن است:
وجود  از  مستقل  است  موجودی  طبیعت  اول:  احتمال 
موجودات،  انواع  از  جداي  خارج  عالم  در  یعنی  انسان؛ 
چیزي به نام طبیعت وجود دارد که بشر را به وجود آورده 
علمي  نظر  از  ادعا  این  است،  داده  او  به  هم  حقوقي  و 
»طبیعت« وجود  نام  به  مستقل  است؛ چون چیزي  مردود 
ندارد. اگر هم باشد، طبیعت چیزی ندارد تا به انسان بدهد. 
احتمال دوم: مراد از طبیعت، اقتضاي طبیعت انسان باشد. 
یعني آنچه انسانیت و هستی انسان به آن بستگي دارد، این 
تا  گردد  بهره مند  آن  از  و  باشد  داشته  حقوقي  که  است 
بتواند زنده بماند و به کماالت مناسب انسانی نایل گردد. 
این توجیه، که تا حدي منطقي و معقول به نظر می رسد، 
هرچند که اصل حق را اثبات مي کند،  اما مطلق یا محدود 

بودن حق را نمي تواند مشخص کند. 
یا  است  مطلق  دارد،  اقتضا  انسان  طبیعت  که  حقي  آیا 
محدود؟ مثال حیات، حق طبیعی هر انسان است و طبیعت 
انسان اقتضا می کند که حیات خود را حفظ کند. آیا این 
قتل های  مرتکب  که  انساني  حتا  است،  ثابت  مطلقا  حق 
حق  هم  باز  باشد،  دیگر  انسان های  قاتل  و  شده  متعدد 
حق  این  آیا  دارد،  مالکیت  حق  انسان  یا  دارد؟  حیات 
مطلقا ثابت است؟ یا انسان حق غذا خوردن دارد، آیا در 
خوردن غذا مطلقا مجاز است؟ از هر غذایی که خواسته 
باشد، می تواند استفاده کند؟ هر انسانی حق ازدواج دارد، 

آیا با هرکسی که بخواهد می تواند ازدواج کند؟ 
نظریه »طبیعت، منشا حق« به معنای دوم هرچند که اصل 
حقوق بشر را اثبات می کند، اما از تعیین قلمرو آن عاجز 
است و هرگز مطلق یا محدود بودن حق را اثبات نمي کند. 
ادامه دارد

ACKU
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شرایط  بشاراسد  نظام  که  می دهد  نشان  قراین 
بسیار سختی را سپری می کند. ادامه اعتراضات 
عربی  که کشورهای  گردید  سبب  سوریه  در 
و اروپایی به عنوان اعتراض به رفتار حکومت 
از  را  خود  سفرای  معترض،  مردم  با  سوریه 
غربی  کشور  اولین  ایتالیا  بخوانند.  فرا  دمشق 
است که سفیر خود را به خاطر مشوره به روم 
بحرین  و  کویت  سعودی،  عربستان  خواست. 
فارس،  خلیج  عربی  کشورهای  جمله ی  از 
پایتخت های شان  به  دمشق  از  را  خود  سفرای 
اوضاع  بدترشدن  امر  این  دلیل  برگرداندند. 
در سوریه و ادامه ی کشتار مردم معترض ذکر 
شده است. در عرصه سیاسی این گونه اقدامات 
دیپلوماتیک رژیم سوریه را به انزوای سیاسی 
می کشاند و مشروعیت او را زیر سوال می برد 
خطرناک  سوریه،  رژیم  برای  موضوع  این  و 
تماما  اروپایی  کشورهای  می شود.  محسوب 
شهر های  در  روز  هر  که  خونبار  حوادث  به 
را  آن  و  هستند  معترض  می دهد،  رخ  سوریه 
است  گفته  بارها  امریکا  می کنند.  محکوم 
و  شده  خدشه دار  سوریه  نظام  مشروعیت  که 
مردم  کشتار  به  باید  سریع تر  هرچه  رژیم  این 
اصالحات  عمل  در  و  دهد  خاتمه  معترض 

اساسی را به وجود آورد. 
اظهارات  ناتو  امور  در  روسیه  نماینده ی  اخیرا 
سوریه  به  نظامی  حمله ی  مقدمات  که  کرده 
کم کم فراهم می شود، ولی دالیل کافی برای 
این ادعا ارایه نشده اما حمله ی نظامی به سوریه 
قطع نامه  براساس  لیبیا  بر  ناتو  حمالت  نوع  از 
شماره 1973 شورای امنیت، به نظر می رسد که 
در مورد سوریه کمی زود باشد، زیرا حمله ی 
نظامی مستلزم اموری است که باید طی شود و 
این زمان زیادی الزم دارد. در مورد لیبیا ابتدا، 
اتحادیه ی عرب فیصله کرد که پرواز در حریم 
از کشتار مردم  به خاطر جلوگیری  لیبیا  هوایی 
توافقی  چنین  نفس  که  شود  ممنوع  باید  باید 
در مورد سوریه زمان بسیار زیادی الزم دارد. 
اعتراضات  و  قیام  که  مارچ 2011  پانزدهم  از 
مردمی در سوریه آغاز گردید تاکنون جامعه 
عرب ساکت بوده است و تنها چند روز پیش 
را  بیانیه ای  عرب  اتحادیه ی  رییس  نبیل العربی 
قطع  خواهان  و  کرد  صادر  سوریه  مورد  در 
معترضان  بی رحمانه ی  سرکوب  و  خونریزی 
ابتدا  عربی  کشور  یک  بر  ناتو  حمله ی  شد. 
بعد  و  شود  تایید  عرب  جامعه ی  توسط  باید 
در  گردد.  احاله  امنیت  شورای  به  موضوع 
شورای امنیت، اتحاد نظر همه اعضا الزم است 
چنین  به  رسیدن  لیبیا،  به حوادث  توجه  با  که 
زیرا روسیه و چین دو  باشد،  اجماعی مشکل 
امنیت  شورای  در  »وتو«  حق  صاحب  کشور 
مورد  در  لیبیا  داستان  که  نمی خواهد  هرگز 
را  لیبیا  در  جنگ  روسیه  شود.  تکرار  سوریه 
موضع  هم  چین  می داند،  ناتو  بزرگ  اشتباه 
مشابه را دارد. بنابراین در شرایط حاضر خیلی 
مشکل است که حمله ی نظامی به سوریه انجام 
شود. گرچه روسیه از اوضاع جاری در سوریه 
بسیار ناخوشنود است و رفتار رژیم بشاراسد را 
به  آلمان  پیشنهادی  قطع نامه ی  ناروا می داند و 
شورای امنیت را وتو نکرد و آن را تایید نمود. 
خونریزی،  قطع  امنیت  شورای  قطع نامه  در 
اصالحات و تغییرات و همین طور خواسته های 
است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  سوریه  مردم 
مسکو به سوریه هشدار می دهد که اگر رفتار 
روزهای  با  است  ممکن  ندهد  تغییر  را  خود 
هم اکنون  شود.  روبرو  آینده  در  غم انگیزی 
و  نظامی  سیاسی،  مقامات  از  نفر  پنج  و  سی 
بشاراسد  خود  شمول  به  سوریه  استخباراتی 
سازمان  تحریم های  لیست  در  رییس جمهور، 

ملل قرار گرفته اند. 

کشتار صدها نفر در شهر های حماه و دیرالزور، 
در ماه مبارک رمضان و همین طور خونریزی ها 
در  و  درعا  بوکمال،  در شهرهای جسرالشعور، 
نواحی  الیپو و در  ادلیب و شهر بزرگ  والیت 
پایتخت مثل معظمیه و در دیگر مناطق از شمال 
جنوب و مرکز سوریه، نشان می دهد که رژیم 
را  هرعملی  خود،  قدرت  حفظ  برای  بشاراسد 
خونین  اعتراضات  و  حوادث  می شمارد.  مجاز 
در سوریه، بازتاب وسیع منطقه ای و بین المللی 
رفتار  قطع نامه ای  صدور  با  متحد  ملل  داشت؛ 
رژیم سوریه را محکوم کرد. آقای بان کی مون 
با  تلیفونی  تماس  طی  متحد  ملل  کل  دبیر 
بشاراسد اوضاع آن کشور را تاسف بار خوانده 
در  سوریه  دولت  خویش تن داری  خواهان  و 
مقابله با مردم معترض گردید و گفت که دولت 
باید اصالحات مورد نظر مردم خود را  سوریه 
تامین نماید. آقای بشاراسد به دلیل موضع گیری 
به مدت  مردم  اعتراضات  مورد  بان کی مون در 
سه ماه به تماس های منشی عمومی ملل متحد، 

پاسخ نمی گفت. 
در  کشوری  هر  از  بیش  ترکیه  میان  این  در 
است،  شده  سوریه  مسایل  درگیر  خاورمیانه 
جغرافیایی  سیاسی  خاصی  دالیل  امر  این  البته 
و قومی خود را دارد؛ ترکیه 850 کیلومتر مرز 
مشترک با سوریه دارد، از جانب دیگر حمالت 
پی هم نیروهای سوری در شهرهای مرزی مثل 
... هزاران  و  معره النعمان  تلکلخ،  جیسرالشعور، 
از  بیش  اکنون  هم  که  ساختند  آواره  را  نفر 
احمر  هالل  خیمه های  در  نفر  هزار  دوازده 
ترکیه به سر می برند. ادامه ی کشتار معترضان در 
سوریه، دولت ترکیه را به شدت نگران ساخته 
است، آقای رجب طیب اردکان گفت که صبر 
ترکیه به سر رسیده و وزیر خارجه )آقای داوود 
است.  دمشق  عازم  محکم  پیام  یک  با  اغلو( 
سوریه  رییس جمهور  مشاور  شعبان  بثینه  خانم 
نیز گفته است که: جواب ما، بسیار محکم تر از 
پیام مقامات ترکی خواهد بود وی اضافه کرد 
که دولت ترکیه در مقابل جنایت کاران مسلح 

در سوریه بی تفاوت است. 
برگ های  که  است  این  احساسش  سوریه 
برنده ای در اختیار دارد که می تواند در صورت 
ضرورت از آنها بهره بگیرد. جمعیت کردنشین 
ابزار  می تواند  شرقی  والیت های  در  ترکیه 
»پی کا کا« که  باشد؛ حزب  ترکیه  برای  دردسر 
سال ها برخورد مسلحانه با دولت ترکیه داشته، 
زمینه ی والیت مساعدی برای ایجاد ناآرامی در 
ترکیه می تواند، باشد و سوریه معتقد است که 
می تواند این ابزار را به کار برد، اینها مسایلی اند 
که سوریه خواب آن را می بیند، جواب آتشین 
خانم بثینه شعبان به داوود اغلو همین ها خواهد 
آن  از  بسیار  سوریه  که  دیگری  موضوع  بود. 
ناراحت می باشد، کنفرانس ها و جلسات سیاسی 
که  است  ترکیه  خاک  در  سوری  معترضان 
تاکنون دو نشست عمده ی سیاسی در استانبول 

در  که  استانبول  نشست  در  داشته اند.  انتالیا  و 
بیش  گرفت،  صورت   2011 جوالی  ماه  آخر 
از پنج صد نفر معارض و شخصیت های سوری 
به رهبری  ملی  نجات  گردهم آمدند و کنگره 
آقای هیثم المالح را به وجود آوردند که قطع نامه 
شدید اللحنی را علیه نظام بشاراسد صادر کردند 
و خواهان سرنگونی نظام اسد گردیدند. برخی 
گزارش ها حاکی از آن است که دولت در سایه 
ترکیه ساخته شده  بدیل دمشق در  و حکومت 

است. 
که  عربی  کشورهای  بگذریم  که  ترکیه  از 
درآمده  تحرک  به  نیز  بودند  ساکت  تاکنون 
موضع گیری جهان عرب  سه  شاهد  تاکنون،  و 
22عضوی  جامعه ی  هستیم،  سوریه  مقابل  در 
آقای  آن  جدید  رییس  که  عرب  اتحادیه ی 
صادر  اعالمیه ای  قاهره  در  است،  نبیل العربی 
کرد و از تحوالت سوریه و کشتار در شهرهای 
شدت  به  و...  درعا  بوکمال  حمات،  دیرزور، 
اقدامات دولت سوریه را  ابراز نگرانی کرده و 
در  نیز  خلیج  همکاری  شورای  کرد.  محکوم 
مردم  با  دمشق  حکام  رفتار  مشابه  موضع  یک 
خشونت  توقف  خواهان  و  کرده  نکوهش  را 
در سوریه گردید. از همه مهم تر موضع پادشاه 
با لحن تندی گفته:  عربستان سعودی است که 
متوقف  باید  سوریه  در  کشتار  ماشین  »که 
گردد. رفتار حکومت با مردم قابل قبول نیست، 
حکومت دمشق با خردمندی باید عمل نماید.« 
برخی  نگاه  از  سعودی  پادشاه  موضع گیری 
اخالقی  صالحیت  فاقد  و  نقد  مورد  آگاهان، 
ذکر شده است، زیرا ملک عبداهلل در سرکوب 
و  دارد  نظامی  نقش  بحرین  در  آزادی خواهی 
در  را  بی عدالتی  و  ظلم  از  بخش  یک  امروز 

بحرین به عهده گرفته است. 
مورد  در  عرب  جهان  تازه ی  تحرکات  دالیل 
حقیقتا  آن،  سیاسی  عوامل  از  گذشته  سوریه، 
اعتراضات  بدو  از  دارد.  بشری  جنایات  ابعاد 
آغاز   2011 مارچ  نیمه  از  که  سوریه  در  مدنی 
و  شده  کشته  نفر  هزار  دو  تاکنون  گردید، 
همین طور هزاران نفر زخمی و زندانی شده اند. 
می باشند،  مفقوداالثر  نفر که  هزاران  سرنوشت 
هرگز معلوم نیست. در درعا پسر دوازده ساله ای 
به نام حمزه الخطیب را نیروهای امنیتی و »گارد 
شبیحه« شکنجه کرده و جسد مثله شده ی وی را 
و  اعمال  این گونه  دادند.  تحویل  خانوده اش  به 
کشتار در واقع فاز و پالن )A( که ایزوله شدن، 
سوریه  رژیم  بودن  غیرمشروع  رفتن،  انزوا  به 
باشد را، مساعد ساخته و زمینه برای پیاده شدن 
فراهم  را  باشد  رژیم  سرنگونی  که   )B( فاز 
می کند. هر حکومت فاسد در هرجا، تابع همین 
مرحله گزار از یک به دو است که این تولد در 
اندک و در موارد و  با خونریزی های  مواردی 
همراه  مدهش  خون ریزی های  با  دیگر  شرایط 

است.


علیه  تظاهرات  برگزاری  کمیسیون 
امور  در  همسایه  کشورهای  مداخله  ی 
جوالی  نهم  تاریخ  به  افغانستان،  داخلی 
علیه  را  گسترده ای  تظاهرات  روان  سال 
استخباراتی  سازمان  آشکار  مداخله 
داخلی  امور  در  )آی اس آی(  پاکستان 
پارلمان  ساختمان  مقابل  در  افغانستان، 
ایالتی انتاریو، واقع در مرکز شهر تورنتو، 
بزرگ  گردهمایی  این  در  داد.  سازمان 
شهرهای  و  تورنتو  باشنده  افغان های 
هموطنان  از  زیادی  شمار  آن،  حومه ی 
تن  از هفت صد  بیشتر  به  تعداد شان  ما که 
بیرق های  و  شعارها  حمل  با  می رسید، 
افغانستان و کانادا اشتراک ورزیده بودند 
اخیر  تا  طاقت فرسا،  گرمای  وجود  با  و 

تظاهرات در کنار یکدیگر ماندند. 
آهنگ های  افتتاحیه  مراسم  آغاز  از  قبل 
حوالی  مراسم  و  گردید  پخش  میهنی 
ساعت یازده قبل از ظهر با تالوت آیاتی 
و  یافت  آغاز  مجید  کالم اهلل  از  چند 
و  افغانستان  کشورهای  ملی  سرود  سپس 
اعضای  آن  متعاقب  کانادا پخش گردید. 
شماری  و  تظاهرات  برگزاری  کمیسیون 
تورنتوی  افغان های  جامعه ی  نخبگان  از 
اعمال  پرشور  بیانیه های  ایراد  با  کانادا 
مداخله گرانه ی سازمان جاسوسی پاکستان 
مداخله  آن  بر  عالوه  نمودند.  تقبیح  را 
افغانستان  داخلی  امور  در  ایران  دولت 
پاکستان  دولت  اخیر  راکت زنی های  و 
جنوب شرق  و  شرق  مرزی  مناطق  بر 
یک  ضمنا  گردید.  محکوم  نیز  افغانستان 
از  و  کانادا  ایالتی  پارلمان  اعضای  از  تن 
 NDP نوین  دموکرات  حزب  فعاالن 
که  جوانان  از  شماری  نمود.  صحبت  نیز 
با  و  داشتند  اشتراک  تظاهرات  این  در 
سردادن شعارهایی بر ضد اداره آی اس آی 
ایران  دولت  خصمانه  مداخله  پاکستان، 
راکت پرانی های  ما،  کشور  امور  در 
و  شرق  مرزی  مناطق  بر  پاکستان  دولت 
جنوب شرق و بی کفایتی و گسترش فساد 
در ادارات دولت افغانستان، تظاهرات نهم 
تعقیب  به  ساختند.  پرشورتر  را  جوالی 
پارلمان  آن راهپیمایی عظیمی در اطراف 
فاصله ای در حدود سه  انتاریو، که  ایالتی 
انداخته  راه  به  می کند،  احتوا  را  کیلومتر 
پیوسته  شد. در  جریان راه پیمایی جوانان 
شعار سرمی دادند و مظاهره چیان با صدای 
از  تن  ده ها  می کردند.  دنبال  را  آنها  رسا 
یونیفورم های  با  افغان  رضاکار  جوانان 
این  در  که  را  افغان هایی  مخصوص، 
رهنمایی  بودند،  گرفته  سهم  مظاهره 
شماری  توجه  راهپیمایی  این  می کردند. 
کرد  جلب  را  کانادایی  عابرین  از  زیادی 

و گزارشگران برخی رسانه های تورنتو در 
محل حضور یافتند. مظاهره کنندگان پس 
از اختتام راه پیمایی به محل اولی برگشتند 
میهنی »یک کلید خانه  با موسیقی شاد  و 
و  من«  پیش  خانه  کلید  یک  تو،  پیش 
افراشتن بیرق افغانستان، شادمانانه هم صدا 
به  دست  سرودند،  دریا،  فرهاد  آواز  با 
و  اتحاد  وسیله  بدین  و  دادند  هم  دست 
به  را  و خلل ناپذیری  مستحکم  همبستگی 

نمایش گذاشتند. 
گردهمایی  این  در  حاضر  افغان های 
چون  مختلفی  سنی  طیف های  از  عظیم، 
و  همه  کودکان  جوانان،  کهنساالن، 
با  لحظات  واپسین  تا  هم  کنار  در  همه 
بزرگساالن  از  شماری  بودند.  همدیگر 
و  سن  کهولت  وجود  با  اشتراک کننده 
طاقت فرسا،  در گرمای  مشکالت صحی، 
از شوق  دوشادوش جوانان می سرودند و 
شک  بدون  می ریختند.  شادی  اشک 
از  هریک  ذهن  در  تاریخی  روز  این  که 
باقی  تظاهرات  این  اشتراک کنندگان 
از  نمادی  تظاهرات  این  ماند.  خواهد 
ساکن  اقوام  همه ی  همبستگی  و  اتحاد 
و  شور  با  توانستند  که  بود  افغانستان  در 
اشتیاق قابل وصفی این باهمی را به نمایش 
گذارند. آنها ثابت کردند که هیچ کشور 
این  نمی تواند  بیگانه ای  جاسوسی  بنیاد  و 
یا  و  کند  جدا  هم  از  را  یک پارچه  ملت 

تخم نفاق میان آنها بکارد. 
قطعنامه ای  تظاهرات  این  اخیر  قسمت  در 
که از سوی کمیسیون برگزاری تظاهرات، 
این  به خوانش گرفته شد.  تهیه شده بود، 
قطعنامه بعدا به دولت فدرال کانادا، دولت 
عضو  کشورهای  امریکا،  متحده  ایاالت 
اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  ناتو، 
شورای  متحد،  ملل  سازمان  مجموعه 
امنیت سازمان ملل متحد، سفارت خانه های 
دولت  نمایندگی های  و  پاکستان  و  ایران 
افغانستان در تورنتو و اوتاوا ارسال گردید. 
را  پرشور  تظاهرات  این  اختتامیه  مراسم 
دعاییه ی  قرایت  با  حاضرین  از  تن  یک 
گرمی برای ختم جنگ و ناهنجاری ها در 
صلح آمیز  زندگی  یک  آغاز  و  ما  کشور 
برای ساکنان این سرزمین، به پایان رسانید. 
مراسم در حدود ساعت دوی بعدازظهر به 

پایان رسید. 
وانکوور  شهر  از  گزارش هایی  براساس 
سال  جوالی  هفدهم  تاریخ  به  کانادا، 
و  وانکوور  شهر  باشنده  افغان های  روان 
مشابهی  تظاهرات  آن،  حومه ی  شهرهای 
را در مقابل پارلمان ایالتی بریتش کولمبیا 

برگزار نمودند.  


فشارهای سیاسی
و کشتار نظامی در سوریه

افغان های ساکن کانادا
مداخله آشکار آی اس آی

در امور افغانستان را
محکوم کردند

 محمد ناطقی سفیر پیشین افغانستان درلیبیا

 ضیا افضلی

ACKU
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دستور بازداشت چهارده افسر ارتش ترکیه صادر شد

ناآرامی های لندن به چند شهر ديگر بريتانیا سرايت کرد 

شاکی استراوس کان به دادگاه شکايت کرد

افسر  چهارده  دستگيری  دستور  ترکيه  در  دادگاهی 
ارتش، از جمله شش جنرال و يک درياساالر را صادر 
اينترنتی  کرده است. اتهام آنها راه اندازی يک مبارزه ی 

عليه دولت ترکيه توصيف شده است.

فرمانده  چهار  پيش،  روز  ده 
اعتراض  در  ترکيه  ارتش  ارشد 
قضايی  تحقيقات  ادامه ی  به 
و  وظيفه  افسر  صدها  درباره 
افسر بازنشسته، از مقام های خود 

استعفا دادند.
دولت ترکيه که بالفاصله پس از 
افراد  دسته جمعی،  استعفای  اين 
اين  را جانشين  برگزيده ی خود 
به  که  می گويد  کرد،  افسران 
مبنی  ادعاهای  درباره  تحقيقات 
در  ضددولتی  فعاليت های  بر 

داخل ارتش، ادامه می دهد.
نام  شوند،  دستگير  است  قرار  که  کسانی  فهرست  در 
انتظار  پيش  سال  چند  تا  که  می خورد  به چشم  افسرانی 
می رفت که به باالترين مقام ها در نيروهای مسلح ترکيه 

نايل شوند.
اما توازن قدرت بين دولت غيرنظامی ترکيه و ارتش اين 
شدت  به  است،  قدرتمند  بسيار  سنتی  به طور  که  کشور 

تغيير کرده است.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه که دو ماه پيش 
برای سومين بار در انتخابات اين کشور پيروز شد، اکنون 
در موقعيتی بسيار مستحکم قرار دارد و تصميم دارد که 
افسرانی که گمان می رود عليه دولت  از کليه  را  ارتش 

فعاليت می کنند، پاک کند.
درحال حاضر دادگاه در حال بررسی پرونده ی نزديک 
به دوصد افسر ارتش ترکيه است که گفته می شود طرح 
اردوغان، هشت  آقای  برای سرنگون کردن دولت  آنها 

سال پيش کشف شد.
حکم دستگيری های اخير در رابطه با چند وبسايت ضد 
شده،  راه اندازی  ارتش  توسط  می شود  گفته  که  دولتی 

صادر شده است.

شاهد  متوالی  شب  سومين  برای  سه شنبه  شب  لندن 
سوی  از  عمومی  اموال  تخريب  و  گسترده  ناآرامی های 
تظاهرکنندگان خشمگين بود. گزارش های رسيده حاکی 
است که اين ناآرامی ها به چند شهر ديگر بريتانيا از جمله 

بيرمنگهام، بريستول و ليورپول سرايت کرده است.
گروه هايی از جوانان و نوجوانان بريتانيايی طی سه شب 
گذشته در لندن با راهپيمايی در جاده های مختلف شهر 
عمومی  اموال  شکستن  و  غارت  حريق،  ايجاد  به  اقدام 

کرده اند.
پوليس انگليس از روز شنبه دست کم 334 نفر را در اين 
رابطه دستگير کرده  است که در جريان اين بازداشت ها 

ده ها نفر از جمله 9 مامور پوليس نيز زخمی شده اند.
اين آشوب در غروب روز شنبه و پس از مراسم اعتراض 
جريان  در  پيش  هفته ی  که  ساله ای   29 جوان  مرگ  به 

تيراندازی پوليس کشته شده بود، آغاز شد.
آدريان هنستوک، فرمانده پوليس شهری لندن در بيانيه ای 
گفت: »کشته شدن مارک دوگان، پدر چهار فرزند در 
جريان تيراندازی پوليس، اقدامی اسف بار است و نيروهای 
پوليس تالش خود را برای روشن شدن اين قضيه خواهند 
کرد، ولی اين دليل نمی شود که اقليت بزهکار به خانه و 

کار و شغل مردم آسيب بزنند.«
مسبب  می گويند  بريتانيا  پوليس  و  سياستمداران 
از  کشور  اين  ناآرامی  بدترين  که  آشوب  اين 
»اوباش  است،  اين سو  به  ميالدی  هشتاد  دهه ی 

فرصت طلب و بزهکاران« هستند.
از  برخی  و  خسارت ديده  مناطق  ساکنان  اما 
مفسران می گويند که تنش های اجتماعی در اين 
باعث  اقتصادی  نابرابری های  از  محالت و خشم 

بروز چنين آشوبی شده است.
پوليس هم اينک در حدود 1700 مامور ديگر را 
منطقه ی  چند  در  و  کرده  اعزام  ناآرام  مناطق  به 
آشوب زده نيز موترهای زرهی نفربر در رفت وآمد 
هستند اما جابجايی سريع گروه های آشوبگر که 

انجام  توييتری  پيام های  طريق  از  را  هماهنگی های خود 
می دهند کار مهار اين آشوب را سخت تر کرده است.

اين آشوب  بروز  از  هم  لندن  بوريس جانسون، شهردار 
ابراز تاسف کرده است. به گزارش روزنامه ی گاردين، 
پيش بينی چنين آشوب  دارند که  اذعان  پوليس  مقامات 

گسترده ای را نداشته و غافلگير شده اند.
نيز  لندن،  شمال  کيلومتری   195 در  واقع  بيرمنگهام،  در 

و  شيشه ها  شکستن  به  اقدام  سه شنبه  شب  در  گروهی 
را  آنان  از  نفر  پوليس 87  فروشگاه ها کردند که  غارت 

دستگير کرده است.
به تخريب  نيز 150 جوان  بريستول  بر گزارش ها، در  بنا 
اموال در جاده ها دست زدند و در شهر ليورپول گروهی 
تمامی شيشه های يک ايستگاه پوليس را شکسته و موتر 

پوليس را به آتش کشيدند.

نيويارک که رييس سابق  کارگر يک هوتل در 
صندوق بين المللی پول را متهم به تجاوز جنسی 

کرده است، عليه او شکايت مدنی کرده است.
استراوس  دومنيک  عليه  حالی  در  شکايت  اين 
نفيساتو  گفته های  اعتبار  که  می شود  مطرح  کان 
ديالو درباره تعرض عليه او زير سوال رفته است 
و قاضی بدون دريافت وثيقه متهم را آزاد کرده 

است.
کشور  از  مهاجر  کارگر  زن  يک  پرونده  شاکی 

گينه در غرب افريقاست.
خانم ديالو در دادخواست مدنی خود گفته است 

به خاطر حوادث ماه می در هوتل سوفيتل منهتن 
رياست  از  کان  استراوس  آقای  استعفای  به  منجر  که 
صندوق بين المللی پول و زندانی شدن او شد، مورد آزار 

قرار گرفته و حيثيتش لکه دار شده است.

آقای کان اتهام وارده را رد کرده و می گويد با رضايت 
شاکی با او رابطه جنسی برقرار کرده است.

به گفته وکالی خانم ديالو، او در دادخواست خود آقای 
استراوس کان را متهم کرده است که »به عمد و به طور 

وحشيانه و خشونت آميز مورد تعرض جنسی قرار 
مورد  شده،  بی حيثيت  عمل  اين  اثر  در  و  گرفته 
از  را  خود  زنانه  آبروی  و  گرفته  قرار  خشونت 

دست داده است.«
بر اساس دادخواست خانم ديالو، آقای استراوس 
به شانه اش آسيب وارد کرده، لباس زيرش را پاره 
کرده و با خشونت پس سر او را در دست گرفته 

است.
پيش از حادثه 14 ماه می، آقای استراوس کان که 
65 ساله و متاهل است، يکی از بخت های اصلی 
جمهوری  رياست  انتخابات  در  پيروزی  برای 

فرانسه به شمار می رفت.
دادگاه  در  اگست   23 است  قرار  کان  استراوس  آقای 

حاضر شود.

استفاده زياد از فیس بوک 
باعث نارسايی روانی می شود 

 
آنها  شمار  بر  اخير  سال های  در  که  تحقيقاتی 
شبکه های  از  استفاده  تاثير  بررسی  با  شده  افزوده 
روحيات  و  اجتماعی  رفتار  روی  گروهی ـ اجتماعی 
بيش  استفاده  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به  انسان ها 
بروز  به  می تواند  جديد  رسانه های  اين  از  حد  از 
مجموعه  و  خودپرستی  اجتماعی،  ضد  رفتارهای 
ميان  در  منفی  پيامدهای  و  نارسايی ها  از  ديگری 

کاربران منجر شود.
اساس  بر  »مشبل«،  امريکايی  سايت  نوشته  به 
تحقيقات جديدی که توسط لری روزن، پروفيسور 
روان شناسی در دانشگاه دولتی کاليفرنيا، انجام شده 
می تواند  فيس بوک  حد  از  بيش  استفاده ی  است، 
ميان  در  روانی  نارسايی های  چنين  يک  بروز  به 

نوجوانان منجر شود.
پروفيسور روزن نتايج تحقيقات خود را در گردهمايی 
اخير انجمن روان شناسی امريکا ارايه داده است. اين 
بين  از  آمارگيری  و  نظرسنجی  براساس  تحقيقات 
هزار نوجوان خانواده های شهرنشين و بررسی رفتار 
تکاليف  انجام  و  مطالعه  هنگام  به  نوجوان  سه صد 

درسی صورت گرفته است.
برای  فيس بوک  از  استفاده  پيامدهای  از  مورد  چند 
شده  اشاره  آن  به  تحقيقات  اين  در  که  نوجوانان 
در  خودپرستی  حس  تقويت  و  بروز  از:  عبارت اند 
فيس بوک  از  مرتب  طور  به  که  نوجوانانی  ميان 

استفاده می کنند.
رفتارهای  جمله  از  ديگر  روانی  نارسايی های  بروز 
در  پرخاش گری  و  شديد  هيجان  اجتماعی،  ضد 
ميان نوجوانانی که بسيار زياد از فيس بوک استفاده 

می کنند.
شکل  به  و  حد  از  بيش  که  نوجوانانی  مورد  در 
نرم افزارهای  و  شبکه ها  ساير  و  فيس بوک  از  اعتياد 
کمپيوتری مثل بازی های ويديويی استفاده می کنند، 
عوارضی نظير غيبت از مکتب، درد در ناحيه شکم، 

مشکل خواب، افسردگی و اضطراب بروز می کند.
آن گروه از نوجوانانی که حتا به هنگام انجام تکاليف 
فيس بوک  به  بار  يک  دقيقه  پانزده  حداقل  خود 
مراجعه می کنند معموال در مکتب نمرات پايين تری 

می گيرند.
انجام  زمان  در  حتا  که  نوجوانانی  از  گروه  آن  و 
تکاليف خود تمام مدت صفحه فيس بوک خود را 
مراتب  به  می کنند  مراجعه  آن  به  و  داشته  نگاه  باز 
نامطلوب تری  نتايج  آموزش  محيط  و  مکتب  در 

می گيرند.
با اين تمام نتايج اين تحقيقات منفی نبوده است. يکی 
از نکات جالب در تحقيقات پروفيسور روزن نکته ای 
داده  نام  مجازی«  همبستگی  »حس  آن  به  که  است 
عاطفه  دادن  نشان  و  همبستگی  حس  معموال  است. 
را ما در مواردی مثل ديده بوسی، در آغوش گرفتن 
ديگران يا حاالت مهربانانه صورت مجسم می کنيم. 
فرامی گيرند  نوجوانان  روزن،  پروفيسور  گفته  به 
که  دوستان خود  با  فيس بوک  طريق  از  که چگونه 
غمگين يا پريشان هستند مهربانی کرده و عاطفه نشان 
همبستگی  و  عاطفه  حس  اين  وی،  گفته  به  دهند. 
نيز  غيرمجازی  و  واقعی  دنيای  به  می تواند  مجازی 
در  که  دهد  آموزش  نوجوانان  به  و  کرده  سرايت 
رابطه روزمره با انسان های ديگر در عالم واقعيت نيز 

چنين رفتاری داشته باشند.

ACKU
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پنج مامور نيروی انتظامی ایران در منطقه چالدران توسط پژاک کشته شدند 
والی ماکو روز سه شنبه تاييد کرد که پنج نفر از پرسونل نيروی 
ايران در جريان کمين گروه »پژاک«  انتظامی جمهوری اسالمی 
در نزديکی يک روستای منطقه چالدران کشته شده اند. يک نفر 
سرباز  هم  نفر  سه  و  دار  درجه  نفر  يک  افسر،  شدگان  کشته  از 

بوده اند.
حميد احمديان به خبرگزاری فارس گفته است که »موتر حامل 
اين شهيدان در حين برگشت با کمين تروريست ها مابين ميله ۱۹۸ 

و ۱۹۹ مواجه می شوند و به شهادت می رسند.«
وی افزوده که »يک نفر از اين شهدا افسر، يک نفر درجه دار و 

سه نفر ديگر هم از سربازان بوده اند.«
منتشر  افراد  اين  شدن  کشته  از  بيشتری  جزييات  »آينده«  سايت 

کرده و گزارش داده است که »اين حادثه حوالی ساعت ۱۵ روز 
نزديکی روستای چوخور چالدران روی داد که طی  دوشنبه در 

آن موتر حامل پرسونل نيروی انتظامی نيز منهدم شد.«
بر اساس گزارش يادشده، اين تيم پنج نفری از پرسونل انجنيری 
انتظامی برای تعمير موتور برق يک ميله مرزی در منطقه  نيروی 

بوراالن ماکو به برجک رفته بودند.
حمالت نيروهای پژاک به نيروهای نظامی و انتظامی و همچنين 
اخير  ماه های  طی  ايران  شمال غربی  و  غرب  در  مختلف  مناطق 

شدت گرفته است.
قطع  که  شد  منفجر  ترکيه،  به  ايران  گاز  لوله  خط  اسد  هفتم 
صادرات گاز به اين کشور را به دنبال داشت. نماينده ی ماکو و 

چالدران در مجلس  گفت که انفجار در اين خط لوله، از سوی 
گروه پژاک انجام شده است.

دو روز بعد، پوليس امنيت عمومی واليت آذربايجان غربی اعالم 
کرد که »دو نفر از عوامل گروه تروريستی پژاک که شب گذشته 
دستگير  بودند  کرده  پرتاب  نارنجک  ماکو  در  تيل  تانک  در 

شدند.«
ايران از حدود سه هفته پيش عمليات خود عليه پايگاه های گروه 
حيات آزاد کردستان )پژاک( را در خاک کردستان عراق آغاز 
از  يکی  جمله  از  پاسدار  هشت  گزارش ها،  بنابر  که  است  کرده 

فرماندهان سپاه در جريان اين حمالت کشته شده اند.

تانک های سوری به یک 
شهر دیگر در مرز با ترکيه 

حمله کردند 

 

 
سوريه  بر  بين المللی  فشارهای  با  همزمان 
تانک های  معترضان،  کشتار  توقف  برای 
ارتش اين کشور روز سه شنبه به شهری در 
و  برده  هجوم  ترکيه  با  مرز  کيلومتری   ۳۰
حمالت جديدی را عليه مخالفان بشار اسد 

آغاز کردند.
از  نقل  به  رويترز  خبرگزاری  گزارش 
شاهدان حاکی است که نفربرهای زرهی و 
وارد  سه شنبه  روز  سوريه  ارتش  تانک های 

شهر »بنش« شدند.
موترهای زرهی ارتش همچنين در سومين 
مرکز  وارد  »ديرالزور«  شهر  به  تهاجم  روز 
درباره ی  شاهدان  از  يکی  شدند.  شهر  اين 
علت حمله به شهر بنش گفته است که »کل 
شهر پس از مراسم افطار در ماه رمضان در 

تظاهرات شبانه شرکت می کنند.«
تانک ها  که  گفته اند  نيز  ديرالزور  ساکنان 
پس از اشغال »حويقه« در نزديکی اين شهر، 
آن  مرکز  وارد  ديرالزور  جنوب  ناحيه  از 
شده اند. نيروهای امنيتی و نظامی با حمله به 
خانه ها اقدام به بازداشت و دستگيری افراد 

متهم به شرکت در تظاهرات می کنند.
می گويد  »عياض«  نام  به  شاهدان  از  يکی 
که نيروهای نظامی پس از پاک سازی يک 

منطقه ی به سراغ منطقه ديگر می روند.
دستخوش  پيش  ماه  پنج  از  سوريه 
پياپی  اعتراض های  و  گسترده  ناآرامی های 
به رژيم بشار اسد است که در جريان آن، 

بيش از دو هزار نفر کشته شده اند.
رژيم اسد تحت فشارهای شديد بين المللی 
قرار دارد و در تازه ترين رخداد، کشورهای 
دوشنبه  روز  کويت  و  بحرين  عربستان، 

سفرای خود را از دمشق فراخواندند.
اوغلو،  احمد  داوود  سه شنبه،  روز  همچنين 
سفر  سوريه  به  ترکيه  خارجه  امور  وزير 
اردوغان،  رجب طيب  »قاطع«  پيام  تا  کرد 
نخست وزير اين کشور را به بشار اسد اعالم 

کند.
پيام  منتشره،  گزارش های  اساس  بر 
پيام  اين  حاوی  ترکيه  نخست وزير 
از  آنکارا«  »صبر  که  است  هشدارآميز 
سوريه  نظامی  و  امنيتی  نيروهای  خشونت 

عليه معترضان به سر آمده است.
خارجه ی  امور  وزير  کلينتون،  هيالری 
خواسته  خود  ترکي  همتای  از  نيز  امريکا، 
که  کند  وارد  فشار  سوريه  به  تا  است 
نظامی  فرقه های  به  را  ارتش  »نيروهای 

بازگرداند.«

روزنامه8صبحبرگزارميکند
روزنامه ۸ صبح کارگاه هاي آموزشي را در زمينه روزنامه نگاري تحقيقي براي خبرنگاران رسانه هاي چاپي و راديويي در شمال شرق، شمال، غرب و مرکز کشور برگزار مي کند.

در اين کارگاه هاي آموزشي شش روزه کارشناسان رسانه اي به ويژه کارشناسان امور گزارش گري تحقيقي به آموزش چگونگي مبارزه با فساد اداري در افغانستان، به وسيله افشاسازي موارد فساد از طريق 
تهيه ي گزارش هاي تحقيقي خواهند پرداخت.

اين کارگاه ها در واليت کابل براي خبرنگاران واليت هاي کابل، پنجشير، کاپيسا، پروان، لوگر و وردک؛  در بلخ براي خبرنگاران بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فارياب و در هرات براي خبرنگاران 
هرات، باغيس، فراه و غور برگزار مي شود. 

مصارف رفت و برگشت، غذا و محل بود و باش اشتراک کنندگان تامين مي گردد. همچنين پس از ختم کارگاه ها به خبرنگاران فرصت داده مي شود که طرح هاي شان را براي تهيه ي يک گزارش 
تحقيقي ارايه بدارند. در صورتي که طرح گزارش گران مورد تاييد قرار گيرد، هزينه تهيه آن از طرف روزنامه ۸صبح پرداخت مي شود و اين گزارش ها به نام خود گزارش گر در روزنامه ۸صبح به چاپ 

خواهد رسيد.  
عالقمندان مي توانند به منظور اشتراک در اين کارگاه ها، يک نسخه از خلص سوانح و درخواستي هاي شان را به اين آدرس ارسال کنند:

  ۸am@gmail.com.inv

در صورت نياز به معلومات بيشتر به اين شماره ها تماس بگيريد:
۰7۰۰26۹6۳۸ و  ۰7۰۰22۸۹۸۸ 

مهلت جمع آوري درخواستي ها براي واليت کابل تا ۱4 سنبله و در واليت بلخ تا ۱4 ميزان مي باشد.
براي خبرنگاران زن، اولويت داده مي شود.
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