
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1271

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1271   دوشنبه 9 عقرب 1390    قيمت 5 افغاني
4

کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان:

 انتقال مسوولیت
 از والیت های ناامن آغاز شود

واقعه در والیت قندهار است که در آن یک 
سرباز اردوی ملی افغانستان بر روی سربازان 

استرالیایی آتش گشود.
در  محلی  فرمانده  یک  عبدالحمید،  جنرال 
جنوب می گوید که یک سرباز یاغی که سه 
سال سابقه خدمت داشت، دست به این اقدام 
ترجمان  یک  و  استرالیایی  سرباز  سه  و  زد 
توسط  نیز  او  مقابل،  در  کشت.  را  افغان 

نیروهای خارجی از پای در آمد.
ترس از نفوذ شورشیان در صفوف نیروهای 
ارتش در حال افزایش است؛ به ویژه آن که

و  آموزش  برای  سنگینی  هزینه  غربی ها 
تجهیز نیروهای امنیتی خرج می کنند تا این 
تا  را  افغانستان  سراسر  امنیت  بتوانند  نیروها 

پایان سال 2014 در دست بگیرند.
سرباز  یک  نیز  روان  سال  جون  ماه  در 
استرالیایی دیگر در حادثه مشابهی کشته شد.

نخست وزیر استرالیا در مورد تلفات نیروهای 
این کشور گفت: »ما ملتی هستیم که امسال 
افغانستان  نیروهای خود در  تلفات  از  عمیقا 
رنج برده ایم. من به طور باورنکردنی بر این 

مساله واقفم.«
دفاع  وزیر  اسمیت  استفن  حال،  همین  در 
برای  نیروهای آن کشور  استرالیا گفت که 
اما در  ماند،  افغانستان نخواهند  »همیشه« در 
حال حاضر هم از افغانستان خارج نمی شوند.

خارج  آنجا  از  اکنون  ما  »اگر  گفت:  او 
بار  افغانستان-پاکستان  مرزی  منطقه  شویم، 
بین المللی  برای تولید تروریزم  دیگر محلی 

خواهد شد.«

سخنرانی کنند.«
اعالمیه می افزاید: »به نظر نمی رسد که حامیان 
اصلی افغانستان و تنظیم کنندگان اجالس، به 
شمول آلمان و امریکا، مسایل مربوط به زنان را 

در اولویت های این اجالس قرار داده باشند.«
برگزاری  آستانه  در  بشر  حقوق  دیده بان 
تمامی  از  افغانستان،  مورد  در  بن  اجالس 
کشورهای شرکت کننده خواسته است که به 
اهمیت مشارکت نمایندگان زنان افغان در این 

اجالس توجه داشته باشند.
»کشورهای  می گوید:  سازمان  این 
شرکت کننده در اجالس باید واضحا بگویند 
که می خواهند از زبان خود زنان بشنوند. آلمان 
و  میزبان  عنوان کشور  به  نقش خود  از  باید 
و  کرده  استفاده  افغانستان،  به  کننده  کمک 
دولت افغانستان را متقاعد کند که نمایندگان 
اصلی  شرکت  کنندگان  عنوان  به  را  زنان 
این اجالس در نظر گرفته و برای آنان وقت 

سخنرانی داده شود.«
کنفرانس بن که قرار است در تاریخ پنج ماه 
دسامبر امسال برگزار شود، یکی از مهم ترین 
افغانستان  درباره  بین المللی  نشست های 

توصیف شده است.
ده  سال پیش، نخستین اجالس »بن« اساس نظام 
افغانستان گذاشت که براساس  کنونی را در 
آن، حامد کرزی، رهبری اداره موقت را در 

کشور به عهده گرفت.
ده سال بعد اما، ناتو در حال خروج نظامی از 
طالبان  تهدید  که  حالی  در  است،  افغانستان 
کماکان وجود دارد و خشونت ها در کشور 

سیر سعودی داشته است.

استرالیایی  سرباز  سه  شدن  کشته  از  پس 
نخست وزیر  گیالرد،  جولیا  افغانستان،  در 
استرالیا، روز یک شنبه بار دیگر از اشتراک 
در  تروریزم  علیه  جنگ  در  کشورش 

افغانستان دفاع کرد.
روز شنبه، 7 عقرب، یک سرباز یاغی ارتش 
در  استرالیایی  سربازان  روی  به  افغانستان 
را  تن  چهار  و  گشود  آتش  قندهار  والیت 
به شمول یک ترجمان افغان کشت و هفت 

سرباز استرالیایی را زخمی کرد.
خانم گیالرد گفت این حادثه که مرگبارترین 
واقعه برای سربازان آن کشور پس از سقوط 
می باشد،   2010 سال  در  هلی کوپتر  یک 
او  استرالیایی ها را ممکن است نگران کند. 
و درستی می دانم که  به خوبی  »من  گفت: 
به  بار می آید،  به  افغانستان  تلفاتی در  وقتی 
مردم  این گونه، سبب می شود  تلفاتی  ویژه 
مورد  را  افغانستان  در  ما  ماموریت  استرالیا 

پرسش قرار دهند.«
جنگ  در  استرالیایی  سرباز   32 تاکنون 
گیالرد  خانم  اما  شده اند،  کشته  افغانستان 
نظارت  و  آموزش  از  کشورش  که  گفت 
باز  ارزگان  ناآرام  افغان در والیت  سربازان 
آنجا  در  »ما  کرد:  تاکید  او  ماند.  نخواهد 
هستیم، چرا که این ]جزی[ منافع ملی ماست 
که در افغانستان باشیم.« نخست وزیر استرالیا 
که  نمی دهیم  اجازه  »ما  افزود:  همچنین 
تضعیف  این،  مانند  حوادثی  با  ما  خواست 

گردد.«
این  بررسی  حال  در  استرالیا  دفاع  وزارت 

دیده بان حقوق بشر نسبت به احتمال حضور 
کمرنگ فعاالن زن در کنفرانس بین الملی بن 
که قرار است ماه آینده برگزار شود، هشدار 

داده است.
است  مسما  دوم«  »بن  نام  به  که  اجالس  این 
و ده سال پس از اولین نشست »بن« در آلمان 
برگزار می شود، قرار است روی سه موضوع 
به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  کلیدی، 
نیروهای داخلی، مذاکرات احتمالی با طالبان 
برای رسیدن به مصالحه و روابط افغانستان با 
جامعه بین المللی پس از سال 2014 بحث کند.

دیده بان حقوق بشر در اعالمیه ای گفته است 
مساله، هر کدام روی زندگی و  این سه  که 
آینده زنان تاثیر مستقیم دارد، در حالی که به 
گفته این سازمان، فرصت کافی به نمایندگان 
این مسایل در  تا روی  زنان داده نشده است 

جلسه »بن« صحبت کنند.
است:  آمده  بشر  حقوق  دیده بان  اعالمیه  در 
»تنها پنج هفته به برگزاری اجالس باقی مانده، 
است  نکرده  تایید  هنوز  افغانستان  دولت  اما 
برای  افغانی  هیات  ترکیب  در  زنان  آیا  که 
و  نه  یا  بود  اجالس خواهند  این  در  شرکت 
تنظیم کنندگان اجالس، وقت مشخصی برای 
نمایندگان زنان در نظر نگرفته اند تا در اجالس 

نگرانی والیان از روند 
انتقال مسوولیت

کمیسیون  رییس  احمدزی  اشرف غنی 
تنظیم روند انتقال مسوولیت ها به نیروهای 
ابراز  کشور  والیان  است  گفته  داخلی، 
برای  که  آنچه  اگر  کرده اند  نگرانی 
موفقیت این روند تعهد شده است عملی 

نشود، روند انتقال ناکام خواهد شد.
ریاست جمهوری با انتشار اعالمیه ای گفته 
در  روزشنبه  احمدزی  آقای  که   است  
نشستی با حضور مقام های ارشد حکومتی 
به شمول رییس جمهور، این نگرانی والیان 

را با آقای کرزی شریک ساخته است.
روند  دوم  مرحله  آغاز  احمدزی  آقای 
به مرحله اول  انتقال مسوولیت را نسبت 
حساس توصیف کرده گفته است که باید 
برای تجهیز اردوی ملی به طور جدی کار 

شود.
روی  همچنین  احمدزی  اشرف غنی 
و  تقویت  و  پولیس  تشکیالت  افزایش 
تاکید  سرحدی  پولیس  نیروهای  تجهیز 

کرده است. 
براساس اعالمیه ریاست جمهوری، رییس 
جمهور گفته است که پیشنهادهای اشرف 

غنی را عملی می سازد.
سپردن  دوم  مرحله  است  قرار 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 
بین المللی به نیروهای داخلی تا چند روز 
مقام های  گفته ی  به  شود.  آغاز  دیگر 
دولتی، »احتماال« در مرحله دوم مسوولیت 
نیروهای  به  والیت  هفده  امنیت  تامین 

داخلی واگذار خواهد شد.
مسوولیت  امنیت،  انتقال  اول  مرحله  در 
نیروهای  از  شهر  و  والیت  هفت  تامین 
بین المللی به نیروهای داخلی واگذار شد.

استرالیا به ماموریت خود در افغانستان 
ادامه می دهد

دیده بان حقوق بشر 
به حضور زنان در کنفرانس بن تاکید کرد

افغانستان با فرانسه 
قرارداد استراتژیک 

امضا می کند

عناوین مطالب امروز:]در صفحه 4[

نگرانی بشار اسد...

سرمایه گذاری روی...
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رییس جمهور 
برای شرکت 

نشست سه جانبه  در 
ترکیه شد رهسپار 

کشور  رییس  جمهور  کرزی،  حامد 
با  سه جانبه  نشست  یک  در  شرکت  برای 
پاکستان، رهسپار  و  ترکیه  روسای جمهور 

است. استانبول شده 
یک  برگزاری  آستانه  در  نشست  این 
در  افغانستان  مورد  در  منطقه ای  اجالس 

می گیرد. استانبول صورت  شهر 
مقامات افغان می گویند یکی از برنامه های 
جلب  برای  تالش  استانبول،  نشست  اصلی 
طرح  از  منطقه  کشورهای  همکاری 
مسلح  مخالفان  با  افغانستان  دولت  مصالحه 

است.
دیدار  نشست،  این  برگزاری  از  پیش  اما 
افغانستان،  جمهوری  روسای  جداگانه ی 
است  شده  برنامه ریزی  پاکستان  و  ترکیه 
استانبول  اجالس  در  گفتگوها  برای  راه  تا 

هموار شود.
وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
در  که  می گوید  افغانستان  خارجه 
و  ترکیه  افغانستان،  سه جانبه  نشست 
با  مبارزه  چگونگی  روی  عمدتا  پاکستان، 
و  افغانستان  مرزی  مناطق  در  شورشگری 

گفتگو خواهد شد. پاکستان 
نشست های  نیز  این  از  پیش  ترکیه، 
را  پاکستان  افغانستان و  با شرکت  سه جانبه 

ترتیب داده بود. ACKU
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خواب های سرکنسول ایران 
برای افغانستان 

یک  در  هرات،  در  ایران  اسالمی  سرکنسول جمهوری 
غربی  کشورهای  محصول  را  طالبان  خبری،  نشست 
دانست و مخالفت کشورش را با ایجاد پایگاه های امریکا 
در افغانستان اعالم کرد. جمهوری اسالمی ایران پس 
از توافق  بن، تالش کرد تا با سیاست دوپهلو از یک سو 
با  دیگر  از سوی  و  کند  حمایت  اعالم  جاری  روند  از 
تمام  توان در مقابله با وضعیت موجود براید. مقام های 
ایرانی تا چند سال گذشته با مخالفت های پنهانی و آرام 
بیشتر در نقش نظاره گر اوضاع در منطقه قرار داشتند.  
شبیه  افغانستان،  مورد  در  ایران  رفتارهای  اکنون  اما 

رفتارهای پاکستان شده است. 
مقام های ایرانی با استفاده از اهرم فشار مهاجران افغانی، 
هر ساله تالش می کنند تا با اخراج کتلوی، خصوصا در 
فصل زمستان فشارهای سنگینی را متوجه حکومت و 
جامعه ی  جهانی سازند. سه سال قبل، اخراج دسته جمعی 
مهاجران افغان در فصل زمستان، مشکالت عظیمی را 
استیضاح  سبب  و  داشت  همراه   به  کشور  داخل  در 
مقام های مسوول از سوی پارلمان شد. سال گذشته در 
اوج سرمای زمستان، ایران به مدت یک ماه تانک های تیل 
را در خاک خود متوقف کرد و این مساله سبب شد تا 
مردم عادی افغانستان بهای کالنی را متقبل شوند. در 
داخل ایران نیز هر ساله سخت گیری های زیادی متوجه 
مهاجران افغان می شود. به گونه ای که به بهانه ی تمدید 
ریال نصیب  میلیاردها  افغان ها سالیانه  اقامتی  مدارک 

حکومت ایران می شود. 
ایجاد  با  تا  می کند  تالش  ایران  فرهنگی  عرصه ی  در 
مدارس افغان ـ  ایران و  ایجاد رسانه هایی که از رایزنی 
را  کشور  فضای  می شوند،  تمویل  کابل  در  فرهنگی 
وارونه منعکس کند. تالش ایران در یک سال اخیر در 
کامال  امریکا  با  استراتژیک  پیمان  با  مخالفت  راستای 

محسوس بوده است. 
هم اکنون ردپای ایران در بسیاری از فتواها، گردهمایی ها، 
خبرهای  سفارشی،  مقاله های  و  میزگردها  بیانیه ها، 

تهیه شده و تحلیل های همسو، به خوبی دیده می شود. 
در  که  است  تالش  در  اکنون  ایران  اسالمی  جمهوری 
حوزه های محل نفوذ خود بار دیگر جریان های سیاسی 
و مذهبی را همانند دهه های 60 و 70 حمایت  کند تا این 
نقش حافظ  در  منطقه  بازی های سیاسی  در  جریان ها 
روی  با سرمایه گذاری  ایران  بمانند.  باقی  ایران  منافع 
برخی از رهبران جهادی و تعدادی از تحصیل کرده ها 
یا  و  عراق  در  بدر  لشکر  نقش  تا  می کوشد  ایران،  در 

حزب اهلل لبنان را در افغانستان داشته باشد. 
جمهوری اسالمی ایران هم اکنون یکی از موانع  جدی در 
برابر بازسازی و نوسازی زیرساخت های کشور به شمار 
می رود. اخالل ایران در برابر ایجاد بند سلما و کمال خان 

در حوزه جنوب غرب، گواه جدی در این ادعا می باشد. 
نیز   ایران  پاکستان،  از سوی  راکتی  حمله های  از  پس 
از  بخش هایی  خمپاره  شلیک  با  اخیرا  و  یافت  جرات 

کشور را در والیت نیمروز هدف قرار داد. 
نشان  گذشته  ده سال  در  ایران  رفتارهای  مجموعه ی 
داد که ایران و پاکستان در دشمنی با مردم افغانستان 
و صلح و ثبات در منطقه از سیاست یکسانی استفاده 

می کنند. 
همین جهت  از  و  دارد  امریکا  با  دیرینه  دشمنی  ایران 
امریکا  که  نقاطی  در  توان  تمام  با  که  است  تالش  در 
عراق  برآید.  این کشور  با  مقابله  به  است،  آسیب پذیر 
و افغانستان از جمله نقاطی است که ایران می تواند به 
به رهبری  نزدیک شود. هم اکنون سپاه قدس  اهدافش 
سردار سلیمانی در  تالش است تا با حمایت از طالبان و 
القاعده، روند موجود را در افغانستان و عراق اخالل کند 

تا به گمان آنها امریکا را به چالش بکشاند. 
به هر حال ده سال گذشته نشان داد که سیاست های ایران 
همانند پاکستان نسبت به افغانستان از صداقت برخوردار 
غیرقابل  همسایه ی  یک  به عنوان  می تواند  و  نمی باشد 

اعتماد، همیشه مانع صلح و ثبات در کشور باشد. 
با این  همه، معلوم نیست که جناب سرکنسول ایران در 
هرات، برای آینده ی افغانستان چه خواب هایی را دیده و 

در انتظار چه روزها قرار دارد؟ 

زنگ اول


گیدو ویسترویلی وزیر خارجه آلمان 
در  و  کرده  تقبیح  را  حمله  این  نیز 
با  آلمان  که  است  گفته  اعالمیه  یک 
قربانیان  وابستگان  و  خانواده   اعضای 
این حمله، خود را غم شریک می داند 
و برای آنانی که جراحت برداشته اند، 

شفای عاجل می خواهد.
در  نیز  کرزی  حامد  جمهور  رییس 

افزود:  گفته،  سخن  »ابتکار3«  عملیات 
چاربولک  و  چمتال  »ولسوالی های 
پاک  دولت  مخالفان  وجود  از  کامال 
شده است و در طی این عملیات  بیش 
از هشتاد میل سالح نیز به دست پولیس 

افتاده است.«
»عملیات  گفت:  بلخ  پولیس  فرمانده 
ابتکار 3، از یک ماه قبل در والیت بلخ 
راه اندازي شده بود و در این مدت دو 
ولسوالي ناامن چمتال و چهار بولک از 
پاک سازي شد  دولت  مخالفین  وجود 
ولسوالي  دو  این  باشندگان  ن  اکنو  و 
زندگي شان  به  آرام  با خاطر  مي توانند 

ارغنجخواه، نیز با تایید این دشواری ها 
منطقه  این  در  غذایی  مواد  کمبود  از 
کرده  نگرانی  ابراز  شدت  به  بدخشان 

است.
گفتگویی  در  ارغنجخواه،  ولسوال 
گفته  باستان،  بست  خبرگزاری  به 
منفی  تاثیرات  امسال  خشکسالی  که 
کشاورزان  محصوالت  بر  را  شدیدی 
قحطی  خطر  و  گذاشته  منطقه  این 
موسسات  همکاری  عدم  صورت  در 

بین المللی در این منطقه وجود دارد.
که  می گوید  ارغنجخواه  ولسوال 
پنج درصد جمعیت 28 هزار  و  هشتاد 
به  زندگی شان  ولسوالی  این  نفری 
امسال  که  است  وابسته  للمی  مزارع 
دلیل  به  مزارع  این  از  محصولی  هیچ 

نظامی  نیروهای  عمومی  فرمانده 
حمله  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکا 
در  را که  انتحاری روزشنبه در کابل 
سربازان  شمول  به  تن   17 آن  نتیحه 

امریکایی کشته شدند، محکوم کرد.
جنرال جان آلن گفت که در اثر حمله 
بر نیروهای خارجی و  داخلی، تعداد 

زیادی از غیر نظامیان متاثر شده اند.

8صبح، بلخ: یک گروه 9 نفری مخالفین 
چمتال  ولسوالی   در  دولت  مسلح 

والیت بلخ به برنامه صلح پیوست.
داراالنشای  رییس  شیرزمان صابرزاده،  
به رسانه ها   بلخ  شورای عالی صلح در 
شمار  گروه،  این  پیوستن  »با  گفت: 
در  صلح  برنامه ی  به  پیوسته  مخالفان 
بلخ، به 150 نفر می رسد.« گفتنی است 
خدایداد  سرگروهی  به  افراد  این  که 
دولت  به  جهادی  پیشین  فرماندهان  از 

پیوسته است.
علیزی،  عصمت اهلل  دیگر  سوی  از 
موفقیت های  از  بلخ  پولیس  فرمانده 

ولسوالی  امسال  خشکسالی  بد  اثرات 
ارغنجخواه والیت بدخشان را با خطر 
بروز فاجعه انسانی روبه رو کرده است.

در  زمستان  دشوار  فصل  که  حالی  در 
بارندگی های  و  شده  آغاز  بدخشان 
اخیر، خبر مسدود شدن راه مواصالتی 
برخی از ولسوالی های این والیت را به 
مواد  کمبود  از  نگرانی ها  دارد،  همراه 
این  ولسوالی های  از  برخی  در  غذایی 

والیت شدت می گیرد.
ولسوالی های  از  شماری  باشندگان 
دلیل  به  که  می گویند  بدخشان 
خشکسالی در سال جاری محصولی از 
با  این سبب  از  برنداشته و  مزارع خود 

خطر قحطی روبه رو هستند.
ولسوال  حیدری  محمد  نوروز 

تقبیح حمله روز شنبه کابل از سوی مقام های داخلی و بین المللی

یک گروه 9 نفری در والیت بلخ به پروسه صلح پیوستند

احتمال بروز فاجعه انسانی در اثر خشکسالی در بدخشان

که  را  حمله  این  اعالمیه ای  یک 
عهده  به  طالبان  را  آن  مسوولیت 
را  آن  و  کرده  محکوم  گرفته اند، 
افغانستان  ثبات  و  صلح  دشمنان  کار 

خوانده است.
روز شنبه، یک انتحار کننده با موتر پر 
نیروهای  کاروان  به  انفجاری  مواد  از 
انفجار  را  نزدیک شده خود  خارجی 
داد که در نتیجه آن 17 تن به شمول 
13 سرباز امریکایی و چهار غیرنظامی 

افغان کشته شدند.
ناتو می گوید در میان 13 تن خارجی 
پنج سرباز ناتو و هشت کارمند ملکی 
از  برخی  بودند.  شامل  نیروها  این 
را   تن  سیزده  این  همه ی  آژانس ها 

شهروندان امریکایی خواندند.
وزارت داخله می گوید در میان چهار 
کشته  حمله  این  در  که  افغان  تن 
دو  و  پولیس  مامور  یک  شده اند، 
شامل  غیرنظامی  یک  و  دانش آموز 

بود.

ادامه دهند.«
محمد  اختر  حال،  همین  در 
شورای  کمیته ی  رییس  ابراهیم خیل، 
عالی صلح در بلخ می گوید که ممکن 
در  مخالفان  از  اندکی  شمار  است 
ولسوالی های چاربولک و چمتال باقی 

مانده باشند.
سال  چند  در  چمتال  و  چاربولک 
گذشته از مناطق ناامن در بلخ به شمار 
پیوستن  با  می رود  گمان  که  می آمد 
از  »صلح«  برنامه ی  به  بیشتر  گروه های 
این مناطق، وضعیت امنیتی رو به بهبود 

خواهد گذاشت.

خشکسالی به دست نیامده است.
در  که  می گوید  محلی  مقام  این 
در  ولسوالی  این  قریه های  از  بسیاری 
حال حاضر برف باریده است، راه های 
قریه ها وجود  از  بسیاری  به  مواصالتی 
اثر  به  قریه ها  از  دیگر  برخی  و  ندارد 
به  است.  شده  مسدود  برف  بارش 
یک  بروز  شدید  نگرانی  او،  گفته ی 
قریه های  از  بسیاری  در  انسانی  فاجعه 

ولسوالی ارغنجخواه وجود دارد.
»در  می گوید:  ارغنجخواه  ولسوال 
مردم  این  به  همکاری  که  صورتی 
که  هستیم  نگران  ما  نگیرد،  صورت 
مردم دست به مهاجرت بزنند و منطقه 
راهی  دیگر  چون  بگویند،  ترک  را 

وجود ندارد.«

وضعیت زنان 
بی سرپرست در بلخ 

نگران کننده است
حقوق  حامی  نهادهای  از  شماری 
وضعیت  بلخ،  والیت  در  زنان 
کننده  نگران  را  بی سرپرست  زنان 

توصیف کرده اند.
نهادهای حامی حقوق زنان از دیگر 
دولت  و  کننده  کمک  نهادهای 
می خواهند تا به این زنان توجه کنند.

پس  بشر  حقوق  پژوهشی  موسسه 
بلخ،  ولسوالی  چهار  در  تحقیق  از 
زنان  که  است  گفته  گزارشی  در 
قرار  خطر  معرض  در  بی سرست 

دارند.
به نقل از بست باستان، این گزارش 
تهیه  زن  با چهارصد  از مصاحبه  که 
بی سرپرست  زنان  از وضع  گردیده، 

شدیدا ابراز نگرانی شده است.
موسسه  این  معاون  عظیمی،  عظیم 
این  است  امیدوار  که   می گوید 
نهادهای  تا  نماید  کمک  تحقیق 
کمک کننده و دولت برای پشتیبانی 

از زنان، دست به کار شوند.
سامع،  محمد  سید  حال،  همین  در 
بشر  مستقل حقوق  رییس کمیسیون 
در شمال، ضمن نگرانی از وضعیت 
این  بی سرپرست،  زنان  زندگی 
گزارش تحقیقی را منبع خوب برای 

نهادهای کمک کننده خواند.
رییس  مجید  فریبا  دیگر  سوی  از 
امور زنان در بلخ نیز از وضعیت زنان 
و  کرده  نگرانی  اظهار  بی سرپرست 
به  کمک  برنامه  که  می کند  تاکید 
زنان بی بضاعت به تازگی آغاز شده 

است.
برای  گاوشیری   35 توزیع  از  او 
گفت  سخن  بی سرپرست  زن   35
سایر  برای  روند  »این  افزود:  و 
آنهایی  خصوص  به  نیازمند  زنان 
پیدا  ادامه  هستند،  خانه  نان آور  که 

خواهد کرد.«
موسسه  تحقیقی  گزارش  بربنیاد 
بشر،  حقوق  پژوهشی  حمایتی 
بی سرپرست  زنان  اصلی  دشواری 
در حال حاضر نبود زمینه های شغلی 

است.
حال  در  که  می دهند  نشان  آمارها 
زن  هزاران  بلخ  در  تنها  حاضر 
دشوار  شرایط  در  بی سرپرست 

زندگی شان را سپری می نمایند.  
مسووالن نهادهای حقوق بشر در بلخ 
هشدار می دهند که اگر کمک های 
شمار  که  خانواده ها  این  به  فوری 
انجام  می رسد  نفر  هزاران  به  شان 
گسترده تر  مشکالت  با  آنان  نشود، 

مواجه خواهند شد.

ACKU
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مادر  آتش«  و  دود  روای  »از  امروز  گزارش  در 
در  جوانش  پسر  که  داریم  خود  با  را  غم دیده ای 
جنگ های میان گروهی در سال 1371 الدرک شده 
و تا امروز از او خبری ندارد، او چگونگی حادثه را 
چنین بیان می دارد: »ما یک زندگی نه چندان خوب 
ولی قناعت بخش داشتیم، زیرا هرآنچه خداوند برای 
ما مقرر نموده بود شکرگذار درگاه رحمت بی پایان 
او بودیم. اما در این دنیا انسان هایی پیدا می شوند که 
به خاطر به قدرت رسیدن و منافع دنیایی از هیچ کار  
زشت دریغ نمی کنند و برای رسیدن به آن حتا خون 
برسند  قدرت  به  تا  می ریزند  را  بی گناه  انسان های 
آنها  مبدل گردد.  به گلستان  زندگی جهنمی شان  و 
مشکل  کدام  به  آنها  که  نیستند  خود  ملت  فکر  در 
روبرو می شوند. ما در طول تاریخ نمونه های زیادی 
از ایشان را داریم، در زمان کمونیست ها آنها زندگی 
را درکام مردم تلخ نمودند. بعدا زمانی که نیروهای 
جهادی پیروز شدند مردم به این امید بودند که این ها 
فرزندان صدیق این کشور هستند که به خاطر آزادی 
و  روسی  اشغالگران  چنگ  از  خود  مردم  و  کشور 
تعدادشان  و  جنگیدند  روز  و  شب  کمونیستی  نظام 

که  است  کرده  پیش بینی  متحد  ملل 
نفر  میلیارد  هفت  به  امروز  جهان  نفوس 
می رسد و این نقطه عطف جهانی و یک 

فرصت و چالش بزرگ است. 
رابطه  در  جمعیت  بین المللی  صندوق 
و  مردم  می گوید:»  جهان  جمعیت  به 
نشان  میلیارد  با هفت  امکانات در جهان 
می تواند  ما  امروز  اقدامات  که  می دهد 
قرن،  پایان  در  آیا  که  کند  تعیین  که 
نفوس جهان به 10 میلیارد یا 16 میلیارد 
افزایش خواهد یافت و می تواند اطمینان 
حاصل نمایند که آینده ما بیشتر متساوی 
قرار  باثبات  زیست  محیط  یک  در  و 

دارد.« 
رییس  اوستیمیهین  باباتندی  داکتر 
متحد  ملل  جمعیت  صندوق  اجراییوی 
ما  نفوس  میلیاردی   7 »جهان  گفت: 
داشتن  در  موفقیت ها  دارای  می تواند 
شهرهای با ثبات، قو ای کار حاصل دهنده 
باشد که رشد اقتصادی را سرعت بدهد 
جوامع  بهبود  در  که  جوانان  نفوس  و 

ایشان سهم گیرند.«
وضعیت  به  رابطه  در  امسال  گزارش 
نفوس جهان، مردم و امکانات در جهان 
با نفوس هفت میلیارد، تحوالت نفوس را 
می نگرد تا ارقام را. این گزارش تمایالتی 
را توضیح می دهد که جهان ما با نفوس 
و  می نماید  مصوون  را  میلیارد  هفت 
مردم  که  می کند  حمایت  را  کارهایی 
در  متفاوت  فوق العاده  کشورهای  در 
جوامع خود آن را انجام می دهند تا بیشتر 
جهان خود و ما را بسازد. این در حقیقت 
که  جایی  در  می باشد  ساحه  از  گزارش 
دولت ها،   سیاست گذاران،  مردم شناسان، 
با تمایالت  افراد شریک  جامعه  مدنی و 
رشد  سال خوردگی   از  می باشد،  نفوس 
باالی  رشد  از  جوان،  مردم  تعداد  سریع 
رشد  از  و  نفوس  کمتر  رشد  تا  نفوس 
باالی شهرنشین شدن تا ازدیاد مهاجرت 
دراین  که  کشورهایی  بین المللی. 
گزارش نشان داده شده عبارتند از: چین، 

وزارت انرژی و آب می گوید کار بازسازی بندهای 
برق سروبی و ماهی پر تکمیل شده و قرار است تا 18 
به شهر  برق  بند  این دو  از  برق رسانی  ماه دیگر کار 
می گوید  آب  و  انرژی  وزارت  شود.  تکمیل  کابل 
نیز 50 فی صد تکمیل شده و کار  نغلو  برق  بند  کار 
با  وزارت  این  در  مقامات  گفته  به  دارد.  جریان  آن 
تکمیل این سه بند 188 میگاوات برق شهر کابل از 
بند برق تامین خواهد شد. ارزش این  طریق این سه 
با کمپنی زیمینس  دالر است که  میلیارد  قرارداد 15 

به امضا رسید.  
محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب روز 
گذشته در هنگام امضای قرار داد کار انتقال برق این 
این  از  رسانی  برق  کار  است  قرار  که  گفت  بندها 
بندها تا شهر کابل در مدت 18 ماه تکمیل شود. او 
سکتگی ها  کابل،  به  برق  انتقال  تکمیل  با  که  گفت 
و پرچوی هایی که اکنون در شبکه برق کابل وجود 

دارد، رفع خواهد شد. 
دستگاه بند برق نغلو که 45 سال پیش توسط روس ها 
ساخته شده بود، حاال دوباره بازسازی شده و ظرفیت 
کمک  با  بند  این  دارد.  را  برق  میگاوات   25 تولید 

گوسفند،  و  بز  راس  هزاران  8صبح:  بدخشان، 
مالداران ولسوالی بهارک در منطقه ی خنج و اندراب 
منطقه شیوه در شرق والیت بدخشان از دو روز به این 

طرف، زیر برف گیر مانده اند.
تایید این خبر می گویند  با  مسووالن محلی بدخشان 
که باشندگان محل و نیروهای امنیتی برای نجات آنها 

به محل حادثه رفته اند.
گفت:  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس  امیری،  ثنااهلل 
اندراب  و  خنج  منطقه  در  مواشی  دوهزار  از  »بیش 

شیوه زیر برف گیر مانده اند.«
به گفته وی ساعت چهار عصر روز شنبه، وقوع این 
در  وقت  اسرع  به  که  دادند  اطالع  انها  به  را  حادثه 
برای  محل  باشندگان  و  امنیتی  نیروهای  با  همکاری 

نجات این مواشی و شبان ها اقدام کرده اند.
اوگفت که تاهنوز اطالع دقیقی از خسارات وارده بر 

مواشی مالداران در دست ندارند.
از  نماینده مردم در شورای والیتی  بهارستانی،  نازیه 

شهید شدند که روح شان شاد باد. اما افسوس کسانی 
که داد از ملت و آزادی می زدند خود اسیر و بنده 
حرص  همین  به خاطر  بودند.  قدرت  و  دنیا  مادیات 
جنایت های  چه  قدرت  برای  بیش از حد  تشنگی  و 
به  آنها  که  زمانی  نشدند.  مرتکب  که  را  هولناکی 
میان گروهی  از مدتی جنگ های  بعد  کابل رسیدند 
نمودند.  آغاز  مقام  و  چوکی  تصاحب  به خاطر  را 
که  پیوست  به وقوع  کابل  شهر  در  شدید  نبرد های 

مکسیکو،  هند،  فنلند،  ایتوپیا،  مصر، 
یوگوسالویای  و  نایجریا  موزامبیک، 

سابق و جمهوری مکدونیا می باشد. 
سال  در  جهان  نفوس  وضعیت  گزارش 
نفوس،  مساله  که  می دهد  نشان   2011
و  بشریت  عدالت  سوال  یک  بیشتر 

فرصت بیشتر می باشد. 
درحالی که جهان ما با نفوس هفت میلیارد 
را  تناقضات  و  تحوالت  مختلط  تصویر، 
نشان می دهد، عالوه از این واقعیت های 
در  که  دارند  وجود  هم  جهان  ضروری 
قابل  این  است.  شده  مشاهده  گزارش 
از  حمایت  و  تعلیم دادن  که  است  ذکر 
اجازه می دهد  دختران و خانم ها آنها را 

تا اطفال کم را به دنیا بیاورند. 
گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد 
امور  درعرصه   بیشتر  سرمایه گذاری  که 
با  جهان  در  می باشد.  ضروری  جوانان 
نفوس هفت میلیارد، از جمله 1.8 میلیارد 
جوان بین سنین 10 تا 24 سال قرار دارند. 
جوانان به حیث والدین و  استادان نسل 
نفوس  تمایالت  آنها،  انتخاب  و  آینده 
کرد.  خواهد  مشخص  را  آینده  در 
سرمایه گذاری در بخش صحت و تعلیم 
رشد  ثمربخش  بازگشت  باعث  جوانان 
آینده  نسل های  برای  پیشرفت  و  اقتصاد 

خواهد شد. 
در  متحد  ملل  جمعیت  صندوق  نماینده 
جمعیت  افغانستان  »در  گفت:   افغانستان 
کمتر از 25 ساله، 70 درصد تمام نفوس 
در  سرمایه گذاری  می دهد.  تشکیل  را 
بهترین  جمله  از  جوان  دختران  بخش 
کشور  یک  که  می باشد  سرمایه گذاری 
صحت،  توسط  می تواند.  کرده  را  آن 
زنان  و  دختران  فرصت ها  و  تعلیم 
می توانند برای جوامع کمک بسیار خوب 
را انجام دهند و می توانند دوران غربت و 
فقر را بشکناند. برای تجلیل هفت میلیارد 
امکانات در عقب نفوس هفت میلیاردی 
متحد  ملل  جمعیت  صندوق  جهان،  این 
اعاده حقوق  برای  افغان  پهلوی زنان  در 

ایشان برای مادری مصوون و صحت مند 
ایستاده می باشند.«

انتخاب  شاخص های  مشمول  گزارش 
شده، دیموگرافی، اجتماعی و اقتصادی 
سطح  به  که  می باشد  پیشرفت هایی 
بین  المللی در توافقات باالی اهدافی که 
در کنفرانس بین المللی نفوس و پیشرفت 
برگزار  مصر  قاهره  در   1994 سال  در 

گردیده بود نظارت  کردند. 
توسط  افغانستان   در  نفوس  تحوالت 

ارقام ذیل مشخص می گردد: 
- رشد نفوس 3.1 درصد

- نفوس شهری 23 درصد 
- مجموع روش باروری 6 درصد

- توقع زندگی در زمان تولد برای زن و 
مرد 49 درصد

صحی  سهولت های  از  که  جمعیتی   -
پیشرفته استفاده می کند 37 درصد

زایمان  وقت  در  مادران  مرگ ومیر   -
1400 نفر در هر 100000 تن

مسلکی  پرسونل  توسط  که  تولداتی   -
صحی صورت می گیرد، 14 درصد

اطفال،  زیاد   تولدات  از  جلوگیری   -
جدید  طریقه  درصد،   23 طریقه  هر 

15درصد.
ارگان  یک  متحد  ملل  نفوس  سازمان 
حق  که  می باشد  انکشافی  بین المللی 
تا  می دهد  رشد  را  طفل  و  زن،  مرد  هر 
فرصت های  با  صحت مند  زندگی  از 
نفوس  سازمان  شوند.  مستفید  مساوی 
بکار  عرصه  در  را  کشورها  متحد  ملل 
پالیسی ها  برای  نفوس  معلومات  بردن 
را  فقر  تا  می نماید  کمک  پروگرام ها  و 
کاهش دهد و این مطمین گردد که هر 
حاملگی طبق خواست باشد، هر والدت 
از  فارغ  جوان  فرد  هر  باشد،  مصوون 
برای هر دختر  و  باشد   »HIV/AIDS«
و زن با حرمت و عزت برخورد صورت 

بگیرد. 


بانک جهانی بازسازی شده است. قرار است از برق 
و  برق رسانی جالل آباد  برای  نغلو  و  ماهی پر  بندهای 

مهترالم نیز استفاده شود. 
وزارت انرژی و آب می گوید در حال حاضر برق 
تامین  ازبکستان  وارداتی  برق  طریق  از  کابل  شهر 
می شود و قرار است این برق به والیات میدان وردک، 

غزنی، پکتیا و خوست نیز برسد.  
حاضر  حال  در  می گوید  اسماعیل  محمد  آقای  اما 
کابل،  شهر  در  اضافی  برق  میگاوات   400 باوجود 
این  مناطق  از  توزیع شماری  نبود شبکه های  دلیل  به 
شهر هنوز در تاریکی به سر می برد. او گفت که برای 
تکمیل شبکه های توزیع در شهر کابل به 250 میلیون 
دالر نیاز است که وزارت انرژی و آب چنین هزینه ای 

را در اختیار ندارد. 
به  را  قراردادی  افغانستان  که  گفت  اسماعیل  محمد 
ارزش 80 میلیون دالر با تاجیکستان امضا کرده و قرار 
است تا سال 2015 تاجیکستان ساالنه 150 میگاوات 
این   2015 از  پس  و  نماید  صادر  افغانستان  به  برق 

مقدار به 300 میگاوات افزایش خواهد یافت.


ولسوالی بهارک طی تماس تلیفونی به 8صبح گفت: 
»بیش از پنج هزار مواشی به گفته خود مالداران از دو 
روز به این طرف، زیربرف گیر مانده اند و مالداران از 

مقام های مسوول در والیت خواهان کمک شدند.«
با  بهارک  ولسوالی  پولیس  فرماندهی  که  گفت  او 
صدد  در  امنیتی  نیروهای  و  رنجر  موترهای  ارسال 

نجات مواشی مالداران و شبان ها بر آمده اند.«
با  حادثه  این  در  که  شبان هایی  دقیق  امار  تاهنوز 
مانده اند  برف گیر  زیر  بوده اند و در  مواشی یک جا 

در دست نیست.
گفته می شود که در دو روز گذشته در منطقه شیوه 
از  شماری  در  و  دارد  ادامه  شدیدی  برفباری های 
با  را  مالداران  و  باریده  برف  متر  یک  مناطق حدود 

مشکالت زیادی مواجه کرده است.
راس  صد ها  نیز  پیش  سال  چند  که  است  گفتنی 
مواشی در قریه »بام دره« ولسوالی بهارک زیر برف 
گیر مانده بودند و تمام مواشی و دو نفر  شبان جان 

داده بودند.

کار انتقال برق از سروبی و ماهی پر آغاز می شودنفوس جهان از هفت میلیارد باال رفت

هرزان راس مواشی در بدخشان زیر برف گیر مانده اند

زبان از یادآوری آن عاجز است، اما در اولین ماه هایی 
از  یکی  در  ما  داشت  جریان  احزاب  بین  جنگ  که 
نقاط شهر کابل زندگی می کردیم که ناگهان نیروهای 
حمله ور  منطقه  آن  باالی  تصرف  خاطر  به  چندگانه 
شدند و مردم بی چاره با دستان خالی از خانه های شان 
فرار نمودند و تعدادی هم درهمان جا گیر ماندند و به 
و  سرنوشت سیاه دچار شدند. در جریانی که راکت 
مرمی از هرطرف باالی خانه های ما اصابت می کرد ما 

هم در کنار سایر مردم مجبور به فرار از منطقه شدیم. 
در این بین پسرم که جوان بود، برای ما گفت تا شما 
به لب سرک می رسید من هم می رسم، اما او را دیگر 
ندیدیم و از همان روز جنگ درست یادم است که 
22 دلو 1371 بود دیگر از وی به ما اطالعی نرسید از 
هرکسی جویای احوال او شدیم اما نتیجه ای نگرفتیم. 
از آن روز سالیان دراز می گذرد اما چشمانم به دروازه 
اما  بیاید،  او  شاید روزی  است که  خانه دوخته شده 
نمی دانم که این خواب به واقعیت مبدل خواهد شد و 
یا دیدار ما در روز قیامت خواهد بود. هربار که به یاد 
پسرم می افتم به عامالن آن رویداد نفرین می فرستم و 
از خداوند می خواهم که آنها هم به درد من گرفتار 
بیایند که در فراق پسرش  از دل مادری  تا که  شوند 
صلح  شاهد  ما  روزی  ای کاش  نمی کشد.  که  چه ها 
و آرامی در کشور خود باشیم و کسانی که این همه 
پاداش  نیز  شده اند،  مرتکب  را  خطاها  و  جنایت ها 

اعمال ناروای خویش را ببینند.«

بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-  خوانندگان 
به  شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  هم شریک ساختن  یا  و  می نگریم  قدر  دیده ی 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم. 
info_afg@solidarity for justice.org.af

هرگز اورا ندیدم
در اولین ماه هایی که جنگ بین احزاب جریان داشت ما در یکی از نقاط شهر 

کابل زندگی می کردیم که ناگهان نیروهای چندگانه به خاطر تصرف باالی 
آن منطقه حمله ور شدند و مردم بی چاره با دستان خالی از خانه های شان 

فرار نمودند و تعدادی هم درهمان جا گیر ماندند و به سرنوشت سیاه دچار 
شدند. در جریانی که راکت و مرمی از هرطرف باالی خانه های ما اصابت 

می کرد ما هم در کنار سایر مردم مجبور به فرار از منطقه شدیم. در این 
بین پسرم که جوان بود، برای ما گفت تا شما به لب سرک می رسید من هم 
می رسم، اما او را دیگر ندیدیم و از همان روز جنگ درست یادم است که 

22 دلو 1371 بود دیگر از وی به ما اطالعی نرسید

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»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. 

محمد عارف بیات1091
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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در  افغانستان  نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون 
انتقال  پروسه ی  دوم  مرحله ی  آغاز  اعالم  آستانه ی 
حکومت  از   افغان،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
از  مسوولیت ها  انتقال  دوم  مرحله ی  تا  است  خواسته 

والیت های ناامن شروع شود.
مجلس  دفاعی  کمیسیون  رییس  بارکزی،  شکریه 
رسانه ها  به  خبری  نشست  در  روز گذشته  نمایندگان، 
هفته ها  از  پس  کمیسیون،  درخواست  این  که  گفت 
بازدید اعضای کمیسیون از والیت های افغانستان، بیان 

می شود.
انکشافی موازی  برنامه های  بارکزی، عملی شدن  خانم 
با انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی، تجهیز، آموزش 
و تسلیح نیروهای امنیتی در توازن با تشکیالت نظامی 
ایتالف  همسایه، حمایت کشورهای عضو  کشورهای 
عالمان  رسانه ها،  از  حمایت  زیربنایی،  برنامه های  از 
قومی،  بزرگان  و  زنان  مدنی،  جامعه  نهادهای  دین، 
فعال سازی اداره های دولتی  و محاکم در ولسوالی ها، 
پروسه ی  آغاز  کنار  در  مستقالنه  عملیات های  ارتقای 

انتقال را از درخواست های این کمیسیون عنوان کرد.
و  توانمندی  ما  این که  »به دلیل  گفت:  بارکزی  خانم 
قابلیت  همچنین  و  را  خود  مستقالنه ی  دفاع  قابلیت 
دفاع را در نظر داشته باشیم، پیشنهاد اعضای کمیسیون 
امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسه ی  که  است  همین 
به  تدریجی اش  شکل  به  افغانستان  ناامن  والیات  از 
نیروهای افغان آغاز گردد. زیرا در مدت دوسالی که 
و  آنچه کمبودی ها، چالش ها  به  ما  داریم،  پیش رو  ما 
به  و  یابیم  دست  آن  به  است،  راستا  این  در  چلنج ها 
و  قابلیت  بردن  بلند  برای  برسیم،  خود  کمبودی های 
کاری  می توانیم  افغانستان  امنیتی  سکتور  در  ظرفیت 
از  پروسه  این  »هرگاه  افزود:  بارکزی  خانم  بکنیم.« 
در  هست،  فعال  که  قسمی  شود،  شروع  امن  والیات 
آخر سال 2014 ما با مشکالت جدی مواجه می شویم، 
به خصوص اگر دشمن عقب نشینی تاکتیکی و مقطعی 

را انجام بدهد.«

است  باور  این  به  نمایندگان  دفاعی مجلس  کمیسیون 
افغان  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  سپردن  هرگاه 
به همان اندازه مشکل هایی  ناامن شروع شود  از مناطق 
به مشاهد می رسد و حکومت افغانستان باتجربه از آن 

در تالش بهبود آن می شود.
انتقال  اول   مرحله ی  عملی شدن  کمیسیون  این 
به  نمایشی می داند و  افغان را  نیروهای  به  مسوولیت ها 
گفته ی رییس آن، با واقعیت های افغانستان برابر نبود و 

نتیجه ی آن نیز منفی بوده است.
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  اول  مرحله 
جاری  سال  سنبله  هشتم  و  بیست  به تاریخ  داخلی 
به جز  کابل  و  پنجشیر  بامیان،  والیت های  شد.  آغاز 

 

مقام های وزارت امور خارجه می گویند دولت افغانستان 
استراتژیک  همکاری های  سند  یک  که  دارد  نظر  در 
درازمدت را پیش از آغاز کنفرانس استانبول، با کشور 

فرانسه به امضا برساند.
آلن ژوپی، وزیر امور خارجه ی فرانسه، طرح پیش نویس 
امور خارجه ی  وزیر  زلمی رسول  داکتر  به  را  این سند 
کشور  آن  از  روزه ای  سه  دیدار  اخیرا  که  افغانستان 
سندی  چنین  امضای  طرح  است.  داده  تحویل  داشت، 
سارکوزی  نیکال  طرف  از  فرانسه،  و  افغانستان  میان 
تابستان  در  اخیرش  سفر  در  کشور  آن  رییس جمهور 
سند،  این  براساس  بود.  شده  پیشنهاد  کابل،  به  امسال 
اقتصادی،  امنیتی،  بخش های  در  افغانستان  با  فرانسه 

فرهنگی و آموزشی همکاری خواهد کرد.
خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
افغانستان  دولت  که  گفت  خود  هفتگی  کنفرانس  در 
کنفرانس  برگزاری  از  قبل  سند  این  است  امیدوار 
او،  گفته ی  به  برسد.  امضا  به  نوامبر،  دوم  در  استانبول 
افغانستان  میان  درازمدت  همکاری های  سند  امضای 
دولت  تالش های  تعریف کننده  می تواند  فرانسه،  و 
باشد.  با جامعه ی جهانی  درازمدت  روابط  داشتن  برای 
پنج سال  برای  ابتدا  سند  این  که  افزود  موسی زی  آقای 
بخواهند،  کشور  دو  صورتی که  در  و  می رسد  امضا  به 
تمدید  را  خود  استراتژیک  همکاری های  می توانند 
»سند  می گوید:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنند. 
جزی  فرانسه  با  درازمدت  استراتژیک  همکاری های 
بهتر روابط  تعریف  برای  افغانستان  از تالش های دولت 
درازمدت افغانستان با جامعه ی جهانی می باشد تا بتواند 
و  سیاسی  امنیتی،  دست آوردهای  تثبیت  راستای  در 
اقتصادی افغانستان در ده سالی بعد از ختم روند انتقال، 

موثر و مفید باشد.«
بود که  داده  نیز خبر  این  از  پیش  امور خارجه  وزارت 
دولت افغانستان در نظر دارد با برخی از کشورهای عضو 
اتحادیه ی اروپا و منطقه، اسناد همکاری های استراتژیک 
به یک ماه  نزدیک  همچنین  برساند.  امضا  به  درازمدت 
قبل، رییس جمهور کرزی یک سند مهم استراتژیک را 

با نخست وزیر هند در دهلی جدید به امضا رساند.
افغانستان و فرانسه پیش از این نیز در سال 1922 میالدی 
دولت  بودند.  کرده  امضا  پاریس  در  را  دوستی  پیمان 
افغانستان امیدوار است که با امضای سند همکاری های 
کشور  دو  میان  تاریخی  روابط  درازمدت،  استراتژیک 

بیشتر گسترش یابد.
که  است  تمویل کننده  مهم  کشورهای  جمله  از  فرانسه 
سرباز  هزاران  کشور،  در  طالبان  رژیم  از شکست  پس 
خود را جهت تامین امنیت و مبارزه با طالبان و القاعده 
در افغانستان فرستاد. این کشور در حال حاضر  نزدیک 
این  اکثر  افغانستان دارد که  به سه هزار و هفت سرباز در 
کابل  در  سروبی  ولسوالی  و  کاپیسا  والیت  در  نیروها 

مستقر هستند. فرانسه از سال 2001 میالدی تاکنون بیش 
کرده  کمک  افغانستان  به  دالر  پنج صد میلیون  از 
جامعه ی  مشترک  مبارزه ی  آغاز  زمان  از  است. 
افغانستان، تاکنون  القاعده در  جهانی علیه طالبان و 
هفتادوپنج سرباز فرانسوی در کشور کشته شده اند.

نشست سه جانبه در استانبول
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  حال،  همین  در 
در  شرکت  به منظور  دولتی  بلندپایه  هیات  سفر  از 
ترکیه  و  پاکستان  افغانستان،  میان  سه جانبه  نشست 
که  گفت  موسی زی  آقای  داد.  خبر  استانبول،  در 
دولتی  بلندپایه  هیات  این  راس  در  رییس جمهور 
رییس جمهوری  است  »قرار  افزود:  دارد. وی  قرار 
اسالمی افغانستان با جمعی از هیات دولتی به شمول 
وزیر امور خارجه به استانبول سفر کند و در نشست 
اول  تاریخ  به  ترکیه  و  پاکستان  افغانستان،  سه جانبه 
نوامبر اشتراک کند. بعدا در کنفرانس همکاری های 
برای  کنفرانس  عنوان  تحت  که  استانبول  منطقه ای 
دایر  آسیا  قلب  در  امنیت  و  همکاری  افغانستان، 

می شود، شرکت کند.«
به  افغانستان  دولت  که  گفت  موسی زی  آقای 
مشکالت  حل  جهت  منطقه ای  همکاری های  اصل 
و  سیاسی  اقتصادی،  فرصت های  از  استفاده  با  منطقه ای 
امیدوار  همین رو،  از  و  است  باورمند  منطقه  در  امنیتی 
همکاری ها  تقویت  در  بتواند  کنفرانس  این  که  است 
میان کشورهای منطقه موثر واقع شود. وی افزود با آنکه 
در  اشتراک کننده  کشورهای  اکثر  با  افغانستان  دولت 
کنفرانس استانبول روابط گسترده دارد، اما امیدوار است 
که کشورهای منطقه قلب آسیا فرصت ها و چالش های 
گسترش  را  خود  همکاری های  و  شناسایی  را  مشترک 

دهند.
قلب  منطقه  کشورهای  آن  در  که  استانبول  کنفرانس 
آسیا شرکت خواهند داشت، قرار است روز چهارشنبه 
گسترش  منظور  به  کنفرانس  این  شود.  آغاز  هفته  این 
می شود.  برگزار  منطقه  کشورهای  میان  همکاری ها 
کنفرانس  این  که  است  امیدوار  افغانستان  دولت 
»دست آوردهای عملی« داشته باشد و مثل کنفرانس های 

گذشته فیصله های آن به فراموشی گذاشته نشود.

 جانان موسی زی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه، در 

کنفرانس هفتگی خود گفت 
که دولت افغانستان امیدوار 

است این سند قبل از برگزاری 
کنفرانس استانبول در دوم 
نوامبر، به امضا برسد. به 
گفته ی او، امضای سند 

همکاری های درازمدت میان 
افغانستان و فرانسه، می تواند 
تعریف کننده تالش های دولت 
برای داشتن روابط درازمدت 
با جامعه ی جهانی باشد. آقای 
موسی زی افزود که این سند 
ابتدا برای پنج سال به امضا 
می رسد و در صورتی که دو 
کشور بخواهند، می توانند 

همکاری های استراتژیک خود 
را تمدید کنند.

مزارشریف،  شهرهای  همچنین  و  سروبی  ولسوالی  از 
مرکز  لشکرگاه  لغمان،  والیت  مزکر  مهترالم  هرات، 
والیت هلمند از جمله مناطقی بود که در مرحله اول 
سپرده  داخلی  نیروهای  به  آن  امنیت  تامین  مسوولیت 

شد.
با  آن که گفته شده است، رییس جمهور در لویه جرگه 
به  آن  امنیت  تامین  مسوولیت  که  را  مناطقی  عنعنونی 
نیروهای امنیتی افغان سپرده می شود، اعالم می کند اما 
رییس اداره مستقل ارگان های محل پیش از این گفته 
بود که به احتمال زیاد این روند در هفده والیت شروع 

خواهد شد.
غزنی،  دایکندی،  بلخ،  بادغیس،  بدخشان،  والیات 
نیمروز،  ننگرهار،  لغمان،  کابل،  هرات،  هلمند،  غور، 
پروان، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک از جمله 
مناطقی  است که گفته می شود، مسوولیت تامین امنیت 

آن به نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
قرار است نیروهای بین المللی در سال 2014، افغانستان 
را ترک کنند و دولت افغانستان انتظار دارد تا این سال 

روند انتقال مسوولیت ها به نیروهای پایان یابد.
با این حال، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان 
که  است  بعید  نیز  آینده  سال  دو  در  که  دارد  تاکید 
نیروهای امنیتی افغانستان به آموزش های نظامی دست 

یابند.
گذشته  ده سال  جریان  در  »اگر  گفت:  بارکزی  خانم 
نتوانست آموزش درستی را  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
من  برخالف،  نمی توانند.  هم  آینده  دوسال  در  ببینند، 
فکر می کنم وقتی که ما از مناطق ناامن آغاز می کنیم، 
ما کمبودی که در شیوه ی تعلیم و تربیه داریم، به آن 
هم می توانیم دست یابی که مشکالتش در کجا است و 

تمام پروسه را درکل کامیاب می کند.« 
همچنین  نمایندگان  مجلس  دفاعی  کمیسیون  رییس 
بین المللی  ایتالف  عضو  کشورهای  حمایت  خواهان 
و  تجهیز  بخش های  آموزش،  در   2014 سال  از  پس 

تسلیح نیروهای افغان می باشد.

اشرف غنی  که  می شود  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
با  دیدار  در  انتقال  کمیسیون  رییس  احمدزی، 
انتقال  دوم  مرحله ی  ناکامی  به  نسبت  رییس جمهور 
مسوولیت در صورت عملی نشدن درخواست های این 

کمیسیون هشدار داده است.
نیز  والیان  برخی  که  است  گفته  همچنین  اشرف غنی 
ابراز   والیات شان  در  نظامی  تجهیزات  نبود  به  نسبت 

نگرانی کرده اند.
اما در خبرنامه  ی ریاست جمهوری گفته  شده است که 
رییس جمهور به پیشنهادهای والیان و رییس کمیسیون 

انتقال رسیدگی خواهد کرد.
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افغانستان با فرانسه قرارداد 
استراتژیک امضا می کند  انتقال مسوولیت

 از والیت های ناامن 
آغاز شود
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شبرغان  شهر  در  قالين  رکنندگان  صاد و  توليدکنندگان 
ترکي  و  ايراني  هاي  قالين  واردات  باالی  زان  مي که  گويند  مي 
افغانی  گليم  و  قالين  فروش  زان  مي ش  کاه باعث  افغانستان،  به 

شده است. 
ن و نداشتن  از سوی ديگر عدم توجه دولت، بر صادرات قالي
ساخته  نگران  جدی  صورت  به  را  ن  قالي صنعت کاران  بازار، 

است.
و  يابد  ادامه  همين طور  وضعيت  اگر  که  ند  می گوي آنان 
توليدات شان به فروش نرسد، توليدکنندگان به تدريج از اين 
قالين   صنايع  به زودي  ترتيب  اين  به  و  مي کشند  دست  شغل 
به  است،  ردار  برخو عالي  شهرت  از  جهان  در  که  افغانستان 

رکود مواجه خواهد شد.
يک تن از تاجران قالين در شهر شبرغان می گويد:  عبدالستار 
مربع  متر   100 الي   80 با  يک بار  ماه  سه  يا  دو  هر  در  »من 
به  ارزان  خيلي  قيمت  به  هم  آن  که  می روم  پاکستان  به  قالين 
قالين  تار  و  پشم  مانند  خام  مواد  جا  آن  از  و  می رسد  فروش 

مي آوريم.«
پاکستان  را  افغانستان  ن  قالي تجارت  اکنون  »همين  گفت:  وی 
پاکستان  به  نازل  قيمت  با  افغانستان،  قالين  می دهد؛  انجام 
قالين  نام  به  ا  ر آن  پاکستان،  ران  تاج و  می شود  فروخته 
به  جهانی  بازارهای  در  خودشان  تاپه  و  مارك  با  پاکستان 
صنعت  به  سختي  ضربه ی  مساله  اين  که  می رسانند  فروش 
در  افغانستان  دولت  اما  است،  کرده  وارد  افغانستان  قالين 

زمينه هيچ توجهي ندارد.« 

اول: پرولوگ 
از  سال  چهار  و   ) 2 ( گرسنه«  »ملتی  مقاله ای  نشر  از  ده سال 
گرسنه  »ملت  شعارهای  زير  کابل  زحمت کشان  تظاهرات 
تنها  نه  مدت  اين  در  اما  گذرد.  می  می خواهد«  نان  »ملت  است«، 
بحران نان حل نشده بلکه از گذشته هم بدتر شده است. به عنوان 
»سرمايه گذاری  شعار  با   2006 اکتوبر  در  غذا  جهانی  روز  مثال، 
شعار  اين  ادامه  در  شد.  تجليل  ی«  غذاي امنيت  برای  زراعت  در 
خطر  معرض  در  افغان  ميليون  شش  از  بيشتر  که:  بود  آمده 
نه ميليون  به  رقم  اين  بعد،  پنج سال   ) 5 دارند.) قرار  گرسنگی 
نفر  شش صدهزار  سال  هر  که  دهد  می  نشان  رقم  ن  اي  ) 6 ( د.  رسي
رقم  اين  در  قضيه  اما  است.  شده  افزوده  نگان  گرس صفوف  در 
آمده   »... گرسنه  »نه ميليون  گزارش  ادامه  در  بلکه  نمی شود  ختم 
در  که  است  انسانی  ميليون  هفت  بر  عالوه  رقم  ن  اي که  است 
هرگاه   ) 6 مواجه اند.) غذايی  مواد  کمبود   با  افغانستان  سرتاسر 
آن  هم جمع کنيم حاصل جمع  را با  ميليون(   9 7 و  اين دو رقم )
نفوس  ميليون   30 تخمينی  محاسبه  هرگاه  ميليون.   16 می شود 
گرسنگی  گرسنه اند.  افغانستان  درصد    53 بپذيريم،  را  افغانستان 
را  درصدی  اين  وقتی  بگذارد،  را   ) malnutrition( مخفی 
خواندم، با خود گفتم خدايا! مگر اين جا »امپراتوری گرسنگان« 

است. 
دوم: علل 

1( دانش فنی به مزرعه نرفت 
اما  برشمرد.  می توان  نان  بحران  »علل  به عنوان  را  زيادی  موارد 
علت  زراعت،  سکتور  عرصه  در  دولت  نامناسب  سياست های 

اصلی بحران نان است. 
امداد  مرحله ی  از  نخواست  ا  ي نتوانست  اخير  سال  ده  طی  دولت 
 Sustainable ( پايدار  توليد  سوی  به   ) Food Aid ( ذايی  غ
الت غذايی اين  ( عبور کند. امداد غذايی، مشک Production
فنی  کمک های  به  کشور  ن  اي بلکه  کرد  نخواهد  حل  را  کشور 
واحد  فی  الت  حاص تا   دارد  نياز  زراعت  ساختن  زه  مدرني برای 
از  استفاده  افزايش  معنای  به  پايدار  توليد  دهد.  افزايش  را  زمين 
دانش فنی در مزرعه و بومی سازی آن است. دانش فنی به معنای 
مديريت  و  فناوری  و  علم  ترويج،  و  آموزش  زراعتی،  قات  تحقي

جامع ا ست. 
سکتور  ساخت های  زير  در  سرمايه گذاری  اخير،  ده سال  طی 
برای  اقتصادی  تحرك  امکان  و  نگرفت  صورت   زراعت 
عنوان  به  که  زراعتی  بانک  يافت.  ش  کاه دهقانی  فقير  طبقات 

تمام  ن،  قالي صنعت  بقای  برای  بايد  دولت  و  رفت  خواهد  بين 
مشکالت را از ميان بردارد.«

ن وطنی که حاال به فروش قالين  ها  شماری از فروشندگان قالي
که  نظراند  اين  به  رو آورده اند،  ترکی  و  رانی  اي فرش های  و 
ورود بی رويه فرش های خارجی باعث شده است که صنعت 

قالين افغانی به فراموشی سپرده شود.
در  وطنی  قالين  سابقه دار  فروشنده های  از  يکي  قاسم  محمد 
شهر شبرغان که اکنون قالين ها و فرش های ايرانی و ترکی را 
به فروش می رساند می گويد: »اين فرش ها، جای قالين افغانی 
قالين بافان  گر  دي و  است  کرده  پر  داخلی  بازارهای  در  ا  ر
مصارف  که  مرغوب  و  اصيل  توليدات  جای  به  افغانی، 
روزگار،  پيشبرد  خاطر  به  ناچاراند  دارد،  قبال  در  را  هنگفتی 
به توليد قالين های بی کيفيت با مصارف کمتر رو بياورند.«

ندارد  دکانش  در  وطنی  قالين  تخته   5 از  بيش  که  وی 
فروش  به  وطنی  قالين  تخته  يک  هم  ماه  يک  »در  می گويد: 
نمی  رسد، لذا با اين حال نمی توانستم روزگار خود را به پيش 
فرش های  فروش  به  و  دهم  شه  پي تغيير  شدم  مجبور  و  ببرم 

خارجی رو بياورم.«
از  قالين  گان  صادرکنند و  کنندگان  توليد ه  اتحادي سووالن  م
بافان افغانی به جانب کشور های خارجی نگران اند. فرار قالين 
توليدکنندگان  اتحاديه  رييس  مخدوم  داوود  محمد 
مشکالت  تاييد  با  جوزجان،  قالين  صادرکنندگان  و 
قالين  »آينده  گفت:  صبح  8 روزنامه  به  قالين  صنعت کاران 
موجود  وضع  از  توليدکنندگان  است،  رابي  خ رو به  افغانستان 
رنج مي برند و اگر وضع بهبود نيابد، از حرفه قالين بافي دست 

خواهند کشيد.«

تخم های  روی  بر  افغانستان  بازار  دروازه های  آن  داليل  از  يکی 
زيادی  شمار  افغانستان  در  است.  خارجی  جنتيکی   يافته ی  تغيير 
اين  است.  زراعتی  نباتات  نزديک  اجداد  وحشی  نباتات  از 
است.  اهلی   نسل های  جنتيکی  اصالح  برای  خام  مواد  نباتات، 
به   نسبت  حاصل شان  که  وجودی  با  بومی  نباتات  تخم های 
شده خارجی پايين تر است اما در مقابل امراض  تخم های اصالح 
و شرايط ناگوار اقليمی ـ مخصوصا خشک سالی ـ مقاومت بيشتر 
يکی از راه های جلوگيری از واردات تخم های خارجی،  دارند. 
نام  به  نباتی  بانک های  تاسيس  توسط  بومی  نباتات  نسل گيری 

( است.  Gene Bank بانک جين )
برای  گام ها  سلسله   ک  ي خورشيدی  پنجاه  دهه  در  افغانستان،  در 
بود.  شده  برداشته  نباتی  مختلف  انواع  پالزم های  جرم  کليسيون 
چورو چپاول  مورد  خورشيدی  هشتاد  و  هفتاد  دهه های  در  اما 
بود:  داده  گزارش  رالوف  جانت  نمونه،  عنوان  به  گرفت.  قرار 
زراعتی  راث  »مي  ) 1381 )مطابق   2002 سال  در  غارتگران 
مرتبان های  و   کی  پالستي خريطه های  به خاطر  را  افغانستان« 
 ) 4 شيشه ای شان در شهرهای جالل آباد و غزنی غارت کردند.)
در  کشت  از  قبل  که  اين  بدون  خارجی  های  تخم  از  اری  بسي
می شود.  توزيع  دهاقين  به  شود،  امتحان  افغانستان  اقليمی  شرايط 
خوراکه  سازمان  و  جهان  غذايی  سازمان  مشترك  گزارش  در 
از  شماری  بود:  آمده   2004 سپتامبر  در  متحد  ملل  زراعت  و 
نامناسب  و  ده  امتحان نش بذری  تخم های  بين المللی  سازمان های 
آنها  ج  نتاي که  کرده اند  توزيع  افغانستان  مختلف  ات  والي در  ا  ر
همچو  در  رسمی  منابع  از  خبری  اما   ) 9 است.) بوده  بار  فاجعه 

موارد اعالم نمی شود. 
4( خشک سالی 

می بينند.  خود  روزمره  حيات  در  همگان  را  آب  نبود  و  بود  ر  تاثي
خشکی  مفهوم  د  باي اول  خشکی،  به  مربوط  مباحث  در  ولی 
کمبود  کلی  طور  به  می آيد.  پديد  چگونه  که  شود  روشن 
 ) drought ( خشکی  معادل  را  برف(  و  )باران  بارش  نبود  يا 
و  کم تر  عادی  سال های  به  نسبت  بارش  کمبود  هرگاه  دانند.  می 
 ) drought year ( خشک سالی  را  آن  د  کن دوام  سال  ن  چندي
از  اری  بسي در  زيرا  نيست.  کافی  تعريف  ن  اي اما  می گويند. 
ت مه، شبنم،  مناطق ممکن است باران کافی نبارد، ولی موجودي
مانع  خود  حد  در  )برساتی(  مونسونی  باران های  نسبی،  رطوبت 

خشکی می شود. 
و   ) arid ( خشک  مناطق  جزو  افغانستان  که  اين  به  توجه  با 
وقوع  امکان  شود،  می  محسوب   ) semiarid( خشک  نيمه 
ساالنه  ارندگی  ب ميزان  اگر  دارد.  وجود  هميشه   خشک سالی ها  
اگر  و   ) arid ( خشک  ا  ر آن  م  اقلي باشد  ملی متر   250 تا   100
نيمه خشک  را  آن  قليم  ا  باشد  ملی متر   450 يا   400 تا   250 از 

در  را  ع  صناي و  تجارت  اتاق  و  افغانستان  دولت  درحالی که  او 
آنان  سوی  از  هنوز  تا  که  می گويد  داند،  می  مقصر  مورد  ن  اي
است  نگرفته  صورت  قالين  صنعت  رشد  خاطر  به  اقدامی  هيچ  
بلخ  ت  والي به  را  شان  توليدشده  قالين  تا  هستند  مجبور  آنان  و 

يا به کشور پاکستان به خاطر قيچی و شستشو انتقال دهند.
که  نمی شناسيم  را  خارجی  تاجر  يک  حال  »تا  می گويد:  وی 
زمينه  ا  ي و  باشد  آمده  ن  قالي خريد  خاطر  به  شبرغان  واليت  به 
و  تجارت  اتاق  سوی  از  گر  دي کشور های  در  نمايشگاه  ايجاد 
نمايش  معرض  به  را  خود  ن  قالي ما  که  باشد  شده  مهيا  ع  صناي

قرار بدهيم.«
رکود  از  نيز  شبرغان  شهر  قالين بافان  از  تن  يک  ورمحمد  ن

صنعت قالين نگران است.
صنعت  دولت،  توجهی  بی  اثر  »از  د:  می گوي نورمحمد 
زيرا  است،  گذاشته  به رکود  رو  واليت  اين  در  قالين بافی 
همکاری دولت ضرورت  دا به  ان شدي صنعت قالين در جوزج

دارد، اما دولت با ما هيچ همکاري نکرده است.«
 به گفته وی اگر دولت به قالين جوزجان توجه می کرد، بايد 
مارکيت  پشم،  شستن  وسايل  خام،  مواد  صنعتی،  های  پارك 
فراهم  را  قالين بافان  اوليه ی  ضروريات  ساير  و  قالين  خريد 

می ساخت.
در  قالين  محلی  تاجران  از  تن  يک  عسکرباي  همين حال  در 
ن در کشور را،  يگانه علت پايين آمدن نرخ قالي شهر شبرغان، 

ورود قالين های بی کيفيت ايرانی و ترکی می داند.
فرش های  توريد  جلو  دولت  که  صورتی  »در  گفت:  وي 
ن جوزجان به کلی از  خارجی را به داخل نگيرد، صنعت قالي

باقی  رکود  حال  در  داشت،  فعاليت  زراعتی  توسعه ای  بانک 
مانده است. کوپراتيف های زراعتی که در تشکل و سازماندهی 

جامعه دهقانی موثر بود نيز بی اثر ماند. 
عدم  دانش،  و  تجربه  اهل  به  دولت  توجهی  بی  آن که،  کوتاه 
عمل  ميدان  سرمايه ها،  فرار  زراعتی،  باالی  پوتانسيال  به  توجه 
به  بی حد  اتکای  و  داللی  و  تجارتی  سرمايه های  به  دادن ها 
نظر  به  که  است  آورده  وجود  به  را  بحرانی  خارجی،  مشاوران 

نمی رسد دولت کنونی قادر به حل آن باشد. 
2( فروپاشی اقتصاد روستایی 

بود،   شده  آغاز  ها  خلقی  توسط  که  داری  زمين  نظام  فروپاشی 
که  دهقانان  از  بسياری  رسيد.  پايان  به  محلی  قوماندانان  توسط 
با  می گذراندند  را  شان  زندگی  زراعتی  دات  تولي با  زمان  آن  تا 
شهرهای  راهی  يا  اجبار  روی  از  و  دند  ش روبرو  فقر  و  بی کاری 
نسل  دو  يکی  آوردند.  روی  ترياك  کشت  به  يا  و  شدند  بزرگ 
و  شدند  بزرگ  تنظيمی  تفنگ  با  دهقانی  ل  بي عوض  به  افغان 
اکنون  نتيجه  در  اموختند،  ني پدران شان  از  را  زراعتی  تجارب 
روستايی  زراعت  مشکالت  از  يکی  باتجربه  دهقانان  کمبود 

می باشد. 
روستايی  اقتصاد  توسعه  دهات،  انکشاف  ارت  وز اصلی  هدف 
است،  شده  آغاز   2001 سال  از  که  برنامه  اين  اجرای  است. 
عدم  است.  نداشته  ده  اقتصاد  بهبود   در  مالحظه ای  قابل  تاثير 
شهر  به  دهاتيان  اجباری  مهاجرت   باعث  روستاها  افتگی  توسعه ني
دهات  روستايی،  خانواده  صدها  همه ساله،  چنان که  است.  شده 
اطراف  در  حاشيه نشين  صورت  به  و  می کنند  ترك  را  خود 
ديگر  از  می شوند.  کننده  مصرف  به  تبديل  بزرگ  شهرهای 
غيردولتی  موسسات  توسط  که  دهات  انکشاف  پروژه های  سو، 
از  پس  که  است  پايين  اندازه ای  به  کيفيت  نظر  از  می شود؛  اجرا 

گذشت يکی دو سال به حالت اول بر می گردد. 
مندوی های  نه تنها  پاکستانی  آرد  غله،  حاصالت  کاهش  اثر  در 
است.  رفته  نيز  روستاها  به  کرد،  بلکه  پر  را  بزرگ  شهرهای 
نيز  را  افغان ها  غذايی  عادت  پاکستانی،  آرد  از  طوالنی  استفاده 
تغيير داده است. از سوی ديگر،  اصالحاتی در روش های خرمن 
گندم های  کردن  ذخيره  و  کردن  آرد  کردن،  پاك   کردن، 

وطنی به عمل نيامده است تا با آ رد پاکستانی رقابت کند. 
3( منشا گندم، بی  گندم 

پيدايش  »منشا  روسی،  دانشمند  واويلوف  قول  به  افغانستان ، 
گندم« در جهان است. اما امروز خود بی گندم است. چرا؟ 

شهر  قالين بافان  نگيرد،  صورت  توجه  اگر  که  افزود  وی 
کار  پاکستانی  به نام  و  می روند  پاکستان  و   ايران  به  شبرغان 

می کنند.
از  قالين  صنعت  که  است  باور  ن  اي به  ن  قالي اتحاديه  س  ريي
پاك  قالين  صنعت  از  افغانستان  نام  ولی  رفت،  نخواهد  ن  بي
می شود و تمام قالين های مرغوب وطن ما، مثل خال محمدی، 
چکش،  مرينوس،  گل،  سيب  قزاق، بلجيک، قرقين،  تبريزی، 
فيل پاي،  اندخويي،  بولک  آلتي  وزيري،  خواجه روشنايي، 
اندخويی  اياق،  قزل  پروك،  کالسيک،   شاخ،  علي خواجه، 
نام  شود؛  می  توليد  افغانستان  شمال  در  که  رنگ  چوبی  و 

کشور های همسايه را در جهان بلند خواهد کرد.
و  انجمن ها  کردن  داير  طريق  »از  کرد:  عالوه  مخدوم  آقاي 
به  را  افغانستان  قالين  که  را  خطراتي  شه  همي مقام ها  با  دار  دي
شکست مواجه کرده است، به گوش شان رسانديم، اما کسي 
ه آن توجه نکرده است و فعال قالين افغانستان رو به شکست  ب

است.« 
خوب ترين  و  بيشترين  قبل  سال های  در  که  است  گفتنی 
و  جوزجان  واليات  قالين بافان  را  شمال  سمت  در  قالين ها 
فارياب توليد می کردند، اما اين صنعت در سه دهه ی گذشته 
است  شده  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  امنيت،  نبود  نسبت  ه  ب
افزايش  داليل  به  قالين،  نندگان  توليدک و  قالين بافان  ثر  اک و 
به  توجه  با  نيز  ستان  پاک دولت  و  اند  رفته  پاکستان  به  ناامني 
ارزش اقتصادي قالين، باالي آن سرمايه گذاري کرده است.
 400 حدود  ساالنه  پاکستان  که  مي شود  »گفته  افزود:  او 
ايي از صادرات قالين افغاني، عايد به دست  ليون دالر امريک ي م

مي آورد.«

( می نامند.  Semiarid(
بوده  خشک سالی  دوره  سه  شاهد  اخير،  سال  صد  طی   افغانستان 
خشک سالی های   ، 1909 خشک سالی  از:  است  که عبارت  است 
دوره  آستانه  در  اکنون   .) 1،3 (  1999 ـ   2001 و   1972 ـ   1969
و  اقتصادی  ات  خسار تشريح   از  اين جا  در  ما  دارد.  قرار  چهارم 
مفصل  و  مستقل  نوشته  يک  به  از  ني که  خشک سالی  اين  انسانی 

دارد معذوريم. 
اين ضرب المثل معروف را به خاطر داشته باشيد که »پيش گيری 
از  بايد  ما  پيش گيری  اين  در  است.«  درمان  و  معالجه  از  هتر  ب
ظرفيت   با  را  راه حل ها  اما  کنيم  استفاده  کشورها  ديگر  تجارب 

اجتماعی و تخنيکی خود پيدا کنيم. 
کردن  پيدا  روی  زراعتی  تحقيقات  دنيا،   خشک  کشورهای  در 
)مثال  آبياری  نوين  های  شيوه  جايگزين  خشکی،  مقاوم  انواع 
قطره ای و بارانی( به جای سيستم عنعنوی )مثال غرق آب(، تغيير 
 ) Cloud seeding ( مصنوعی  باران  ايجاد  و  کشت  فصل 
کاهش  را  خشک سالی  از  ناشی  آسيب های  زيادی  اندازه  تا 
دولت ها  خشک سالی،  تکرار  وجود  با   افغانستان  در  اما  اند.  داده 
در  ندارند.  را  آن  با  مقابله  يا  پيش گيری  برای  ويژه ای  برنامه 
بلند  را  اکمکا«  »و فرياد  دهد  رخ  خشک سالی  وقت  هر  وض  ع

می کنند. 
سوم: اپی لوگ 

وجود  جهان  در  غذايی  مواد  کمبود  حل  برای  ن  دوکتوري دو 
کشت  را  بيشتری  »زمين های  می گويد:  که  قديمی  يکی  دارد. 
که  نوين  کنيد.«  ديگری  سير  را  بيشتری  های  شکم  تا  کنيد 
غذا  خريد  برای  شتری  بي پول  تا  د  کني خلق  بيشتر  »کار  می گويد: 
اخير  ده سال  طی  افغانستان  کنونی  دولت  اما   ) 7 باشيد.«) داشته 
بيشتری  کارهای  نه  و  آورد  کشت  زير   را  بيشتری  زمين های  نه 
خلق کرد.  اکنون افغانستان به کشوری تبديل شده است که اگر 
سيلی از امدادهای غذايی به کشور سرازير نشود شماری زيادی 

از اتباعش از گرسنگی جان خواهد داد. 
پالن  که  وقتی  امريکايی  نامداری  دار  استم سي مارشال،  جورج 
جهانی  دوم  جنگ  از  بعد  اروپای  بازسازی  برای  را  »مارشال« 
گرسنه  شکم های  در  دموکراسی  نهال  بود:  گفته  می کرد،  طرح 

 ) 7 هرگز جوانه نخواهد زد.)
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بشاراسد، رییس جمهور سوریه، به کشورهای غربی 
هشدار داده و گفته است که حمایت این کشورها 
از مخالفان دولت سوریه باعث خواهد شد تا ثبات 
با  مصاحبه  در  بشاراسد  افتد.  خطر  به  خاورمیانه 
روزنامه انگلیسی تلگراف گفته است که مخالفت 
ثبات  رفتن  بین  از  باعث  با وی،  غربی  کشورهای 
بشار  هشدار  می رسد،  نظر  به  می شود.  خاورمیانه 
باشد،  داشته  تهاجمی  جنبه  این که  از  بیشتر  اسد، 
قدرت  و  خود  آینده  از  وی  نگرانی  بازگوکننده 
دستگاه تحت رهبری اش در سوریه و در مواجهه با 

مخالفت های شدید معترضان سیاسی می باشد.
بسیار واضح است که سوریه تاثیرگذاری چندانی 
ندارد.  خاورمیانه  در  منطقه ای  سیاست های  بر 
لبنان  در  گذشته  در  کشور  این  این که  وجود  با 
تاثیرگذاری زیادی داشت، اما این وضعیت اکنون 
تغییر کرده است و لبنان نیز چندان تحت تاثیر این 
با سوریه  نیز  تعامل حزب اهلل  کشور نمی باشد. حتا 
ابزاری  و  استفاده گرایانه  اسد،  بشار  اداره  تحت 
می باشد و بیشتر بر این متمرکز است که بتواند در 
حفظ همبستگی موجود به نفع و مرکزیت ایران در 

این منطقه ادامه بدهد.
به  رابطه  در  بین المللی  مداخله  این که  وصف  با 
مخالفت ها علیه بشار اسد در سوریه چندان جدی 
اعالمیه  نمی باشد و جامعه جهانی  در حد صدور 
توسط  معترضان  شدن  کشته  به  نسبت  هشدار،  و 
نیروهای امنیتی سوریه، اکتفا کرده است، اما دیده 
می شود که بشار اسد، کوشش می کند تا اعتراض 
را  کشور  این  سیاسی  ناراضیان  مخالفت های  و 
با  ترتیب  این  به  و  بداند  خارجی  دست اندازی 

بحران عدم مشروعیت مقابله کند.
قطعنامه  پیش نویس  گذشته  ماه  آنکه  از  بعد 
تحریمی علیه سوریه توسط چین و روسیه وتو شد، 
رژیم بشاراسد از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و 
فشار بر ضد معترضان سیاسی در این کشور استفاده 
نیز از خشونت  کرد و در رفتار در برابر معترضان 
بیشتری کار گرفت. اکنون نیز بشاراسد در تالش 
است تا با هشدار به کشورهای غربی، این تصور را 
ایجاد کند که رژیم وی می تواند در صورت تحت 
فشار قرار گرفتن، آرامش خاورمیانه را برهم بزند.

رییس جمهور  می شود  دیده  که  است  همین رو  از 
سوریه سعی می کند، اوضاع در سوریه را متفاوت 
با مصر، تونس و سایر کشورهای عربی و حتا لیبیا 

به تاریخ ۳۱ اکتوبر نفوس جهان به ۷ بیلیون نفر 
زاده  دنیایی  در  انسان  ۷بیلیونم  رسید.  خواهد 
دنیای سال ۱۹۴۵  از  متفاوت  بسیار  می شود که 
ـ  شد  تاسیس  متحد  ملل  سازمان  زمانی که  ـ 
می باشد. در آن زمان تعداد ما یک سوم نفوس 

امروز بود.
حاال عمر ما ۳۰ در صد بیشتر است. کودکان ما 
بیشتر زنده می مانند. ما بیشتر در شهر ها زندگی 
می کنیم و بیشتر از همیشه به همدیگر مرتبط و 

متکی استیم.
زاده  تناقضات  از  پر  دنیای  در  انسان  ۷ بیلیونم 
خانواده های  زیادی  افراد  هرچند  می شود. 
شده  بیشتر  جهانی  نفوس  اما  دارند،  کوچک تر 
حال  در  نفوسی  غریب،  کشور های  می رود. 
رشد دارند و نفوس کشور های سرمایه دار کم تر 
رشد  مورد  در  را  نگرانی هایی  و  می رود  شده 
جهان  نفوس  می آورد.  به وجود  اقتصادی شان 

امروز جوان تر است. 
در افغانستان فقط ۳۰ در صد نفوس بیشتر از ۲۵ 
رشد  حال  در  افغانستان  نفوس  دارد.  عمر  سال 
باقی  همسان  باروری  آمار  اگر  و  است  سریع 
سی سال  از  کم تر  در  افغانستان  نفوس  بماند، 

آینده دوبرابر از امروز خواهد شد.
غذا،  منابع،  زمین،  از  استفاده  روی  زیادی  فشار های 
و فرصت های تحصیلی که  زیربناها و خدمات صحی 
برابر  در  که  را  بدهند، چالش هایی  ارایه  باید  دولت ها 
اقتصادی  بحران  برعالوه  بیشتر می سازد.  قرار دارد،  ما 
را  افراد، خانواده ها و جوامع  اقتصادی  بنیاد های  جهان 

تکان داده است.
ما می توانیم با این چالش ها روبرو شویم و باید با آنها 
را  کار  همین حاال  از  باید  ما  کنیم.  نرم  پنجه  و  دست 
آغاز کنیم. چون تالش های امروز ما می تواند تاثیرات 

زیربنایی روی زندگی هر انسان و نسل آینده بگذارد.
ما باید از محیط خود محافظت کنیم تا همه بتوانند به 
دسترسی  کافی  غذای  و  انرژی  پاک،  آشامیدنی  آب 
تغییرات  موضوع  به  باید  همچنان  ما  باشند.  داشته 

اقلیمی، مسووالنه بیاندیشیم.
و  دختران  و  مردان  و  زنان  میان  نابرابری ها  به  باید  ما 
پسران پایان بدهیم. باید برای این که خشونت علیه زنان 
و دختران در همه جای دنیا کاهش یابد، فعالیت کنیم. 
باید تضمین کنیم که دختران، همسان پسران به تحصیل 
دسترسی داشته باشند. ما باید فعالیت های خود را علیه 

آمار نابرابر جنسی ادامه بدهیم. 
ما باید »مادر بودن« را امن بسازیم. این به این معنا است 
که به زنان حامله رسیدگی شود، از مرگ و میر نوزادان 
جلوگیری و برای مادران و اطفال شان غذا فراهم شود.

والدت  قابله  کمک  بدون  هم  هنوز  مادر  میلیون ها 
درباره  اندیشه ای  زن،  میلیون ها  از  بیشتر  می کنند. 
حق  آنها  مثال  ندارند.  خود  زندگی  ابتدایی  تصامیم 
به دنیا  طفل  چند  و  چه وقت  بگیرند  تصمیم  ندارند 
بیاورند. یک آمارگیری نشان می دهد که ۲۱۵ میلیون 
مدرن  به شیوه های  رو به انکشاف   کشور های  در  زن 
خانواده ای  تشکیل  و  اطفال شان  میان  فاصله دهی 

صحت مند دسترسی ندارند.
در  می توانند  قابله ها  که  را  فوق العاده ای  تاثیرات  ما 
این که  از  و  کرده ایم  مشاهده  بیاورند،  خود  جوامع 
وزارت صحت عامه اولین  استراتژی کشوری نرسنگ 
و قابلگی را ترتیب و تایید کرده است ابراز خرسندی 
این یک قدم بسیار مهم در راستای تالش ها  می کنیم. 
قابله  یک  کمک  با  والدت ها  در صدی  ازدیاد  برای 

می باشد.
سال   ۲۴ تا   ۱۰ بین  افرادی  را  جهان  نفوس  سه حصه 
جوانان  که  بودیم  باور  این  به  ما  می دهند.  تشکیل 
از  آنها  که  می بینم  حاال  اما  بود،  خواهند  آینده سازان 

نشان دهد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه انگلیسی 
تلگراف با این پیش بینی که کشورهای غربی، فشار 
بر او را افزایش دهند، تاکید کرده است که سوریه 
و  است  متفاوت  یمن  و  تونس  مصر،  با  نظر  هر  از 

تحت تاثیر کشورهای غربی قرار نمی گیرد.
نیز  سوریه  در  شورش ها  که  است  حالی  در  این 
از  بسیاری  که  است  عربی  بهار  همان  از  برگرفته 
سبب  و  نوردید  در  افریقا  شمال  در  را  کشورها 
این کشورها شد و شعاع  بنیادی در  بسیار  تغییرات 
آن بسیاری از کشورهای عربی در قاره آسیا را، به 

شمول کشورهای حوزه خلیج، نیز فرا گرفت. 
درحالی که بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج 
کوشش کردند تا با اتخاذ سیاست های اعتدال بخش، 
کشورهای شان  در  عربی  بهار  شعاع  عمیق  تاثیر  از 
اعتراض های  برابر  در  سوریه  کنند،  جلوگیری 
همسو با بهار عربی، خشونت نشان داد و فریاد های 
معترضان را با گلوله پاسخ گفت. این وضعیت سبب 
سوریه  به  نسبت  نیز  بین المللی  واکنش های  تا  شد 
سوریه  علیه  تحریم  برای  تدابیری  و  باشد  جدی تر 

گرفته شود.
عربستان  چون  کشورهایی  که  بود  حالی  در  این 
سعودی و عمان، سعی کردند تا با نشان دادن برخی 
عربستان  کنند؛  مهار  را  اوضاع  سبز،  چراغ های  از 
سیاسی  نقش  خصوص  در  را  تعدیالتی  سعودی 
زنان در جامعه مطرح کرد و عمان نیز با واگذاری 
افکار  کشور،  این  شورای  به  بیشتر  صالحیت های 
دولت های  حتا  کرد.  کنترول  نحوی  به  را  عامه 
کویت و قطر نیز با احساس تاثیرگذاری بهار عربی 
در قلمروهای خویش، چراغ های سبزی را در جهت 

کنترول افکار عامه نشان دادند.
اما رژیم تحت  این کشورها،  از  بسیاری  بر خالف 
رهبری بشاراسد با اعمال خشونت در برابر مخالفان 
و معترضان، افکار عامه را بر ضد خود بسیج کرد و 
اکنون سعی می کند در برابر واکنش های بین المللی 
که در خصوص کشته شدن معترضان سوری نشان 
داده می شود، از آتش زدن خاورمیانه سخن بگوید. 
نقطه  حاضر  حال  در  سوریه  است،  گفته  بشاراسد 
بریزد،  به هم  آن  ثبات  اگر  و  است  منطقه  مرکزی 
شرایط  و  می شود  خاورمیانه  در  زلزله  وقوع  باعث 
به  غربی  کشورهای  برای  را  افغانستان  به  مشابه 
است  گفته  سوریه  رییس جمهور  می آورد.  وجود 
که بروز هر مشکلی در سوریه تمام منطقه را 

می سوزاند.
این هشدار از سوی بشاراسد در حالی مطرح 
می شود که مخالفان دولت وی، اخیرا خواستار 
مداخله شورای امنیت در امور سوریه شدند و 
بر اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه تاکید 
معترضان  کشتن  این که  به  با توجه  کردند. 
ایجاد  باعث  سوریه،  دولتی  نیروهای  توسط 
است،  شده  جهان  و  منطقه  در  واکنش هایی 
امکان این که لحن ها در برابر سوریه جدی تر 

شود، بیشتر از پیش رخ می نماید.
که  است  کرده  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
نیروهای امنیتی حکومت سوریه طی هفت ماه 
کشته اند.  را  معترض   ۳۰۰۰ حداقل  گذشته 
متحد،  ملل  سازمان  سرمنشی  مون،  بان کی 
شده  سوریه  در  خشونت ها  پایان  خواهان 
خونین  سرکوب  نیز  عرب  اتحادیه  است. 
معترضان سوری را، با ارسال یک پیام فوری 
است.  کرده  محکوم  بشاراسد،  به  مستقیم  و 
سیاست  اگر  که  می دهد  نشان  واکنش ها  این 
سختی  تبعات  می تواند  نکند،  تغییر  بشاراسد 

برای وی داشته باشد. 

حاال رهبران امروز استند. 
جوانان می توانند اقتصاد، سیاست و حتا جوامع را متحول 
سازند. آنها می توانند به وسیله نظریات، خالقیت، هیجان 
این که  برای  اما  شوند.  پیشرفت  باعث  انرژی شان  و 
بتوانیم از این نیروی جوانان استفاده کنیم، باید صندوق 
جمعیت سازمان ملل، دولت ها و دیگر نهاد های سازمان 
ملل، گام هایی در راستای تضمین صحت مندی جوانان 
مهم  بسیار  بردارند.  آنها  برای  تحصیلی  فرصت های  و 
باروری، دسترسی  تعلیمات صحت  به  است که جوانان 
محافظت  ایدز  از  را  بدانند چگونه خود  تا  باشند  داشته 
کنند و بتوانند تصامیم درست در مورد صحت باروری 
برای شان  تحصیلی  شرایط  که  دخترانی  بگیرند.  خود 
پایین حامله می شوند  مساعد شده است کم تر در سنین 
اقتصاد  برای  این دختران می توانند  استند.  و صحتمندتر 

کشور خود نیز مفید واقع گردند.
و  کار  به  که  بدهیم  اطمینان  جوانان  به  بتوانیم  باید  ما 
فرصت هایی که باعث یک درامد مداوم شود، دسترسی 
دارند.  امروز کم تر از نصف نفوس جوانان جهان شامل 
نیروی کار استند و تقریبا در همه ی جهان زنان و جوانان 
فرصت های کاری کمتر از مردان دارند. سرمایه گذاری 
این  باعث  جوانان  کار  و  صحت  تحصیالت،  روی 
می گردد که اقتصاد کشور ها رشد کند و فقر کمتر شود. 

این یکی از اهداف کلیدی و انکشافی هزاره است. 
در افغانستان انسان هایی که کمتر از ۲۵ سال عمر دارند، 
سرمایه گذاری  می دهند.  تشکیل  را  نفوس  در صد   ۷۰
روی صحت و تحصیل این ۷۰ در صد در موقعیت بهتر 

اقتصادی و انکشاف اجتماعی قرار می گیرد.
از میان برداشتن فقر، داشتن یک دنیای صحت مند، کار 
برای اقتصاد بهتر و انکشاف، و مبارزه علیه نابرابری همه 
مداوم  وقتی  تنها  انکشاف  می شود.  مبارزه  یک  شامل 

می باشد که شامل حال همه انسان ها شود.
با سرمایه گذاری روی انسان های جدید، فرصت دادن به 
بگیرند،  دنیا  برای  و  خود  برای  درست  تصامیم  تا  آنها 
بیلیون نفر نفوس دارد،  باعث می شود تا دنیای ما که ۷ 
یک  و  نیروی  اقتصادی،  رشد  حال  در  شهر های  بتواند 
نیروی جوان داشته باشد که می تواند برای ملت و جامعه 

خود مفید واقع گردد.
در  را  فرصت های خاصی  و  چالش  ما  بیلیونی   ۷ دنیای 
برابر ما قرار می دهد. ما باید با چالش ها روبرو شویم و 
از فرصت ها استفاده کنیم تا بتوانیم در آینده یک جامعه 

برابر، صحت مند و مداوم داشته باشیم. 

 محمد هاشم قیام

 داکتر باباتوندی اسوتیمیهن، رییس دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان

نگرانی بشاراسد
از آینده قدرت

سرمایه گذاری روی ۷ بیلیون انسان 

به عنوان یک سرمایه انسانی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

1. 4 منازعات مسلحانه و تلفات ملكي
مسلحانه  منازعات  هويداست،  که  آن گونه 
جاري، عامل اصلي تلفات شهروندان کشور 
شمرده مي شود. منازعات جاري در افغانستان 
انواع مختلف صورت گرفته و  به اشکال و 
بر مردم تحميل مي شود. اين منازعات عمدتا 
دربرگيرنده حمالت انتحاري توسط طالبان، 
نيروهاي  نظامي  فعاليت هاي  و  حمالت 
فعاليت هاي تجسسي  مسلح مخالف دولت، 
درگير  جهاني  ايتالف  مستقيم  حمالت  و 
مبارزه عليه تروريزم، بمباران هوايي، انفجار 
ماين هاي کنار سرک و بزرگ راه هاي کشور 
افراد  تلفات  و  مرگ  موجب  که  مي باشند 
اطالعات  مورد،  اين  در  مي  گردند.  ملکي 
بررسي  تيم  توسط  جمع آوري  شده  ارقام  و 
ويژه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نتيجه  در   1389 سال  در  که  مي دهد  نشان 
حمالت  و  مسلحانه  جنگ هاي  منازعات، 
انتحاري نيروهاي مخالف دولت افغانستان و 
حمالت هوايي نيروهاي بين المللي، حداقل 
ارقام،  افراد ملکي کشته شده اند.  2459 تن 
تلفات  که  مي دهد  نشان  کل  به طور  امسال 
مورد،   744 قبل،  سال  با  مقايسه  در  ملکي 
بيشتر اتفاق افتاده است. به اين ترتيب ديده 
مي شود که از مجموع قربانيان امسال، 1475 
مرد، 222 زن و 408 تن ديگر کودک اند. 
براي داشتن تصوير دقيق تر از دسته هاي فوق 

امتیازات قضات و کارمندان محاکم
حساس ترين  و  مهم ترين  از  يکی  قضا 
است.  دولت  دايره  در  کاری  موقعيت های 
فرصت ها يا زمينه های فساد و آلوده شدن به 
رشوت در اين نهاد خيلی بيشتر از نهادهای 
تا  است  مهم  بنابراين  است.  دولتی  ديگر 
از  قضات  به خصوص  نهاد  اين  کارمندان 
بتواند  که  باشند  برخوردار  مالی  امتيازات 
نمايد.  برآورده  را  آنان  شخصی  نيازمندی 
روشن است قاضی نيازمند و محتاج انگيزه 
بيشتری برای گرفتن رشوت داشته و احتمال 
آلوده شدن او به فساد مالی و رشوت بيشتر 

خواهد بود. 
گزارش کميسيون در رابطه به امتيازات مالی 
درسال های  آنکه  »با  است:  نوشته  قضات 
قضات  معاشات  سطح  بودن  پايين  گذشته 
از داليل عمده ی  از چالش ها و يکی  يکی 
حساب  به  رشوت  و  فساد  تداوم  و  ترويج 
از  افغانستان  دولت  خوشبختانه  اما  می آمد؛ 
قضات  معاش  ميزان   1387 سال  دوم  نيمه 
را تا حدودی افزايش داد و از ماه ثور سال 
1389 ستره محکمه معاش قضات را درسه 
افغانی  و  افغانی، 30000  کتگوری 20000 
معاش  است.  داده  افزايش  افغانی   40000
پنجصد  و  هزار  از هفت  نيز  کدری قضات 
يافته  افزايش  افغانی  هزار  پانزده  الی  افغانی 

است.«
محاکم  قضات  می توانيم  گفته  بنابراين 
و  نداشته  خاصی  مشکل  مالی  لحاظ  از 
لحاظ  از  فعلی  شرايط  در  خوشبختانه 

تعداد کودکان  و  درنظرداشت جنسيت  با  که 
توجه  نمودار ذيل  به  تهيه شده،  شامل در آن 

کنند. 

بررسي  تيم  تقسيم بندي که  و  ارقام  به  باتوجه 
انجام  کشته شده ها  ميان  از  کميسيون  ويژه 
قربانيان  از  نفر   465 که  مي دهد  نشان  داده، 
توسط  مسلحانه،  منازعات  ملکي(  )تلفات 
اسالمي  جمهوري  دولت  حامي  نيروهاي 
يادآوري  قابل  رفته اند.  ميان  از  افغانستان 
نيروهاي  به  بيشتر  حامي  گروه هاي  که  است 
اطالق  تروريسم  با  مبارزه  درگير  بين المللي 
مي شود. همين طور، مقايسه تعداد قربانيان سال 
کاهش  که  مي دهد  نشان  جاري،  سال  با  قبل 
دست  به  که  قربانياني  تعداد  در  چشم گيري 
دولت  از  که  )نيروهايي  خارجي  نيروهاي 

تامينات مالی در وضعيت بهتری بسر می برند.
نتیجه

حقوق  مستقل  کميسيون  تحقيقات  بر  مبتنی 
بررغم  کشور  قضاييه ی  قوه ی  افغانستان،  بشر 
آن  بهبودی  جهت  در  تاکنون  که  کارهايی 
را  خودش  مشکالت  هنوز هم  يافته  انجام 
داشته و نتوانسته است اعتماد مردم را نسبت به 

خودش جلب نمايد.
هنوز نياز جدی وجود دارد تا قوه ی قضاييه ی 
بيشتر  توسعه  کيفی  و  کمی  لحاظ  از  کشور 
دسترسی  فرصت ها  تا  يابد.  انکشاف  و  يافته 
آسان مردم به محاکم در سراسر کشور ايجاد 
تقويت  نهاد  اين  طرفيت  و  توانايی ها  و  شده 

يابد.
هنوز هم سواالتی جدی در زمينه ی استقالليت 
و  داشته  وجود  محاکم  بودن  غير جانبدارانه  و 
نهاد  اين  محترم  مسووالن  تا  می کند  ايجاب 
حفظ  و  تامين  به  رابطه  در  را  جدی  برنامه ی 

ديده  شده اند،  کشته  مي کنند(  حمايت  افغانستان 
افرادي که در سال 1389  تعدادي  يعني  مي شود؛ 
به  شده اند  کشته  دولت  مخالف  نيروهاي  توسط 
1744 تن مي رسد. اين در حالي است که مقايسه 
رقم قربانيان امسال با سال گذشته نشان مي دهد که 
قربانيان  از 70 درصد  بيش  در جريان سال 1389 
دولت  مسلح  مخالفان  دست  به  حيات  حق  نقض 
يافته هاي  و  آمار  ترتيب،  همين  به  شده اند.  کشته 
که  مي دهد  نشان  کميسيون  ويژه  بررسي  تيم 
از  تن   3396 مجموع،  در  ش.  ه.   1389 سال  طي 
تن   1832 که  شده اند  مجروح  کشور  شهروندان 
ديگر  تن  زن ها ، 563  را  تن  مردها، 205  را  آن ها 
که  مي دهند  تشکيل  کساني  را   796 و  اطفال  را 
اين  عامالن  مقايسه  نشده اند.  مشخص  هويت شان 

نشان  گذشته  سال  با   1389 سال  در  جراحت ها 
اين  از  عامل حدود 80 درصد  بازهم  مي دهد که 
دولت  مسلح  مخالفان  و  شورشيان  جراحت ها 
افغانستان مي باشند. اين در حالي است که صرف 
20 درصد از زخمي ها ناشي از منازعات مسلحانه 
توسط نيروهاي حامي دولت صورت گرفته است. 
بدون هيچ ترديدي، تعداد کثيري از افرادي که در 
نتيجه منازعات جاري در کشور زخمي شده  اند، به 
از دست  فقر، معلوليت،  ناميموني چون  سرنوشت 
دادن سرپرست خانه و مصايب غيرقابل پيش بيني 

ديگر مواجه مي شوند. 
ادامه دارد

و  داشته  محاکم  بودن  غيرجانبدارانه  و  استقالل 
تالش نمايند از اين طريق اعتماد مردم را نسبت به 

قوه ی قضاييه ی کشور به دست بياورند.
محاکمه ی  معيارهای  موارد  از  بسياری  در  هنوز 
نشده و داليل زيادی وجود دارد  عادالنه رعايت 
دستگاه  کارمندان  و  قضات  می دهد  نشان  که 
و  نداشته  توجه  معيارها  اين  به  کشور  قضايی 
و  صالح ديد  و  اراده  بر  مبتنی  قضايی  فيصله های 

سليقه شخصی قضات صادر می شود.
هنوز ادارات قضايی با مشکالت اداری چون عدم 
پايبندی به حاضری و مسايل مثل آن مواجه بوده 
نهاد  اين  کنندگان  مراجعه  و  مردم  دليل  اين  به  و 
همواره با مشکالت ناشی از بی توجهی کارمندان 
اين نهاد مواجه اند. چيزی که بيشتر از هر چيز ديگر 
اعتماد  بين مردم و محاکم را صدمه زده و  رابطه 

بين آن ها را از بين برده است.



ج- انقالب فرانسه و اعالمیه ی حقوق بشر شهروند
دنبال  به  و  تاثير کرد  فرانسه سرانجام  و ساير آزادی خواهان  منتسکيو  انديشه های 
شد.  شناخته  رسميت  به  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق  فرانسه،  انقالب  پيروزی 
جامعه ی فرانسه که از حبس های طوالنی مدت افراد بی گناه در زندان های هولناکی 
امنيت  مبانی  پذيرش  برای  را  آمادگی الزم  بود،  آمده  به خشم  باستيل  هم چون: 
شهروندان  و  بشر  حقوق  اعالميه ی  گوناگون  اصول  در  اين رو  از  داشت.  فردی 
قانون  اين  اول  اصل  در  پرداخته شد.  فردی  امنيت  مبانی  به  فرانسه مصوب 1789 
بر آزادبودن انسان ها تصريح شد. اصل دوم، آزادی و امنيت را به عنوان دو حق 
از چهار حق اساسی انسان به رسميت شناخت. اصل چهارم تاکيد کرد که حدود 
آزادی فقط به وسله ی قانون محدود می گردد. اما اصل هفتم به حق آزادی و امنيت 
فردی اختصاص پيدا کرد. در اين اصل آشکارا هرگونه توقيف و حبس غير قانونی 

ممنوع گرديد. اصل هفتم مقرر می کرد:
»هيچ کس را نمی توان متهم، توقيف و حبس کرد مگر به موجب نص صريح قانون 

و بنابر ترتيبی که قانون معين کرده است«.
مجازات  و  جرم  قانونی بودن  بر  هم  شهروند  و  بشر  اعالميه ی حقوق  هشتم  اصل 
تاکيد می کرد و اصل نهم نيز فرض برايت را به رسميت می شناخت و در ضمن بر 
اصل بودن آزادی در برابر بازداشت در جريان يک دادرسی کيفری تاکيد می کرد. 
اين اصل بيان می داشت: »تا زمانی که تقصير به ثبوت نرسيده هيچ کس را گناهکار 
نبايد دانست و اگر توقيف شخصی ضروری باشد به جز اعمالی که برای اطمينان 
از شخص او الزم است، اگر سخت گيری و عقوبتی بشود قانون بايد از آن ممانعت 

و جلوگيری کامل نمايد.«
با وجود اين که به نظر می رسيد شناسايی حق آزادی و امنيت شخصی در فرانسه 
موجبات تضمين امنيت فردی را فراهم آورد ولی وضعيت بدين گونه نشد. با بروز 
پيامدهای زيانبار انقالب فرانسه و روی کار آمدن حکومت هايی که به سادگی به 
با  نيز  سرانجام  گرديد.  متزلزل  فردی  امنيت  پايه های  می شدند  متوسل  خشونت 
امنيت  پايمال شدن  در  جديدی  عصر  ناپليون،  ديکتاتوری  دولت  روی کارآمدن 

فردی آغاز شد.
گفتار دوم: محدودشدن امنیت فردی

الف- هرج ومرج انقالبی و ديکتاتوری سده ی نوزدهم
انقالبی  نيروهای  بود که  از اعالن حقوق بشر و شهروند نگذشته  هنوز چندسالی 
روی  خشونت  به  می گرفتند  الهام  روسو  مطلقه  دموکراسی  اصل  از  که  فرانسه 
آوردند. چنانکه در سپتامبر 1792کشتار گسترده ای در پاريس صورت گرفت و 
در مدت چهار روز نزديک به 1200 پيرمرد، زن و کودک کشته شدند. در سال 
1793 با روی کار آمدن کميته ی نجات ملی و  ايجاد دادگاه انقالب، حق زندگی 
و آزادی و  امنيت افراد به طور کامل نابود شد. دولت به ترور، اعدام های سريع، 
حبس های گسترده و شکنجه ی زندانيان متوسل گرديد و در فاصله ی نزديک به 
دو ماه هزاران نفر از جمله کودکان در سرتاسر فرانسه کشته شدند. وضعيت در 
سال 1794 با قدرت گرفتن روبس پير از پيش نيز بدتر شد و کشتارهای گسترده 
اين بار با استناد به قانونی به نام »پرريال« صورت گرفت که به گونه ای قانونی حق 
هويت  مجرد کشف  به  را  هرمتهم  قتل  اجازه ی  و  می کرد  را سلب  متهمان  دفاع 
وی می داد. وضعيت امنيت فردی هم چنان ناگوار بود و روی کار آمدن ناپليون و 
دولت ديکتاتوری )1814-1799( که  او تشکيل داد نيز نه تنها موجب بهبود چنين 
نام  به  قانونی  کرد.  فردی  امنيت  متوجه  را  بيشتری  تهديدات  بلکه  نشد  وضعيتی 
دستور العمل جنايی در سال 1808 بازداشت موقت را تا صدور حکم قضايی نهايی 
استثنايی  و  آزادی  اصل بودن  بدين ترتيب  شناخت.  رسميت  به  موارد  همه ی  در 
تلقی کردن بازداشت به گونه ای قانونی کمرنگ گرديد. اما اين پايان کار نبود و 
در سال 1810 تصويب نامه ای در مورد زندان های دولتی به قوه ی مجريه اين اجازه 
را  افراد  بدون هرنوع محاکمه ی قضايی،  تا در صورت هرگونه سو ظنی،  را داد 
حبس کرده و حتا اعدام نمايد. در اين زمان باور بر اين بود که اگر آزادی فردی 

اولين نياز انسان ها در جامعه باشد، امنيت دولت هم اولين نياز حکومت هاست.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

مبانی و سير تحول حق آزادیدر افغانستان
 و امنيت شخصی

قوه ی قضایيه 

 قسمت دوازدهم

 مد. دادگر  
 قسمت پنجم و پایانی

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

محمد علی بهمنی             /        قسمت هفتم

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

نگاهی به گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد 
محاکم و سیستم قضایی در افغانستان

حقوق بشر، حقوقی است که از کرامت ذاتی 
هر فرد ناشی می شود.

 
قربانيان منازعه براساس جنسيت وگروه سنی
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اصل هشتم اعالمیه ی حقوق بشر و شهروند هم بر قانونی بودن 
جرم و مجازات تاکید می کرد و اصل نهم نیز فرض برایت را 

به رسمیت می شناخت و در ضمن بر اصل بودن آزادی در برابر 
بازداشت در جریان یک دادرسی کیفری تاکید می کرد. این اصل 
بیان می داشت: »تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ کس را 
گناهکار نباید دانست و اگر توقیف شخصی ضروری باشد به جز 

اعمالی که برای اطمینان از شخص او الزم است، اگر سخت گیری 
و عقوبتی بشود قانون باید از آن ممانعت و جلوگیری کامل نماید.«
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تقويت حضور نیروهای دريايی 
و زمینی امريکا در منطقه خلیچ فارس

قصد  تايمز،امريکا  نيويارک  روزنامه  نوشته  به 
دارد پس از خروج نيروهای رزمی اش از عراق، 
در  را  دريايی اش  و  زمينی  های  نيروی  حضور 
منطقه خليج فارس تقويت کند. نيويارک تايمز 
از قول مقام ها و ديپلومات های امريکايی نوشته 
اين  نظاميان  حضور  ادامه  برای  مذاکراتی  که 
به  بيشتر  کشتی های  اعزام  و  کويت  در  کشور 

خليج فارس در جريان است.
در اين گزارش اضافه شده که حفظ و تقويت 
به  منطقه،  در  امريکا  دريايی  و  زمينی  نيروهای 
احتمالی  امنيتی  چالش های  به  واکنش  منظور 
ايران  با  نظامی  احتمالی  برخورد  و  عراق،  در 
انجام می شود. برخی مقام های نظامی، سياسی و 
سناتورهای امريکايی درمورد بی ثباتی امنيتی در 
منطقه پس از خروج نيروی رزمی اين کشور از 

عراق ابراز نگرانی کرده اند.
۲۹ معدنچی در چین کشته شدند

يک  در  انفجار  که  می گويند  چينی  مقام های 
معدن زغال سنگ در نواحی مرکزی اين کشور 

29 کشته برجای گذاشته است.
اين حادثه در شهر هنگيانگ واليت هونان رخ 
پنج معدنچی  داده است. مقامات می گويند که 

جان سالم بدر برده اند. 
علت اين حادثه هنوز اعالم نشده است.

در  چينی  معدنچيان  از  زيادی  شمار  ساالنه 
حوادثی از اين دست کشته می شوند.

مردم قرغیزستان برای انتخاب 
ريیس جمهور به پای صندوق های 

رای رفتند
مردم قرغيزستان روز يکشنبه به پای صندوق های 
رای رفتند تا رييس جمهوری بعدی اين کشور را 
انتخاب کنند. در اين کشور منطقه آسيای ميانه 16 
نفر خود را برای رياست جمهوری نامزد کرده اند.

اين  در  فعلی،  جمهوری  رييس  اوتانبايوا،  روزا 
انتخابات شرکت نکرده است.

کانديدای مطرح الماز بيک آتامبايوف، نخست 
وزير پيشين و تاجر ثروتمند از شمال قرقيزستان 
است. کامچی بک تاشيف، وزير امور اضطراری 
پيشين  رييس  مادوماروف،  خان  ادا  و  پيشين 

پارلمان، رقبای اصلی وی هستند.
اين انتخابات اولين رای گيری ها پس از سقوط 
جمهور  رييس  اف،  باقی  بيک  قربان  حکومت 

سابق در سال گذشته است.
در خشونت های انتخاباتی سال 2010 حدود 90 

نفر در قرغيزستان کشته شدند.
شديدی  درگيری های  به  سپس  خشونت ها  اين 
بين ازبک ها و قرقيزها منجر شد که 470 کشته 

و ده ها هزار آواره برجای گذاشت.
قربانيان  بيشتر  بين المللی،  گزارش های  اساس  بر 
اين  در  نيز  قرقيزها  و  بودند  ازبک ها  حوادث، 
درگيری ها به طور قابل مالحظه ای آسيب ديدند. 
قرقيزستان، تنها کشور منطقه از جمله پنج کشور 
آسيای ميانه  است که در ده ساله اخير مردم آن 
اکثر  که  رهبر  دو  و  بوده اند  انقالب  دو  شاهد 
مردم آنها را ديکتاتور می دانند، از قدرت برکنار 

کردند.

بشار اسد: در صورت هرگونه دخالت خارجی خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد 

ايران: 
زمان گفتگو با امريکا هنوز فرا نرسیده است 

محاکمه حسنی مبارک به تعويق افتاد

بشار اسد رييس جمهور سوريه به کشورهای 
هرگونه  صورت  در  که  داد  هشدار  غربی 
خواهد  راه  به  زلزله ای  سوريه  در  دخالت 
افتاد که همه خاورميانه را به آتش می کشد.

صورت  آن  از  پس  اسد  بشار  هشدار  اين 
موج  اخير  روزهای  در  در  که  می گيرد 
محکوميت سرکوب معترضان در سوريه از 
گرفته  باال  عربی  و  غربی  کشورهای  سوی 

است.
نام  سوری  معترضان  سرکوب ها،  ادامه  با 
جمعه گذشته را »جمعه منطقه پرواز ممنوع« 
خواستار  خود  شعارهای  در  و  گذاشتند 
منطقه  ايجاد  با  خود  از  بين المللی  حمايت 

پرواز ممنوع برفراز سوريه شدند.
پيش از اين جان مک کين سناتور امريکايی 
در سخنانی با اشاره به پايان عمليات نظامی 
خارجی در ليبيا و سرنگونی نظام سابق اين 
کشور، خواستار بررسی  عمليات نظامی در 
شده  معترضان  از  حمايت  منظور  به  سوريه 

بود.
بريتانيايی  نشريه  با  مصاحبه  در  اسد  بشار 
شک  »بدون  گفت:  تلگراف  ساندی 
افزايش  را  کشورهای غربی فشارهای خود 
از  سوريه  »اما  داد:  ادامه  او  داد.«  خواهند 

در  ايران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزير 
اياالت  خارجه  وزير  سخنان  به  واکنش 
به  امريکا  تمايل  خصوص  در  متحده 
را  اظهارات  اين  ايران،  با  رابطه  برقراری 
دانست و گفت که زمان  تناقض«  از  »مملو 

گفتگو هنوز فرا نرسيده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی 
در کنفرانس مطبوعاتی در خصوص سخنان 
اخير هيالری کلينتون، وزير خارجه امريکا 
شنيده ايم.  زياد  اظهارات  اين  از  »ما  گفت: 
از طرفی  است؛  تناقضات  از  پر  اين سخنان 
می کنند  عالقه  اظهار  رابطه  برقراری  برای 
که  می شود  ديگر صحبت هايی  طرفی  از  و 

همسنگ با سخنان قبلی نيست.«
در  عقرب  ماه  چهارم  کلينتون  هيالری 
صدای  شبکه  زبان  فارسی  بخش  با  گفتگو 
امريکا و بی بی سی فارسی از تمايل واشنگتن 
به بهبود روابط ايران و امريکا سخن به ميان 

آورد.

حسنی مبارک،  محاکمه 
تا  مصر،  سابق  رييس جمهور 
به  جاری  سال  دسامبر  پايان 

تعويق افتاده است.
آقای  محاکمه  در  تاخير 
صورت  دليل  اين  به  مبارک 
برای  بحث هايی  که  می گيرد 
در  پرونده  قاضی  جايگزينی 

جريان است.
وکالی افرادی که در جريان 

عملکرد  از  شدند،  کشته  مصر  ناآرامی های 
و  کرده  انتقاد  حسنی مبارک  دادگاه  قاضی 
ديگر  قاضی  يک  با  او  جايگزين  خواهان 

شده اند.
دادگاه  روند  از  مصری ها  از  بسياری 
و  کرده  نارضايتی  ابراز  سابق  رييس جمهور 
به تظاهرات زده اند که در برخی  بارها دست 
شده  کشيده  خشونت  به  تظاهرات  اين  مواقع 

است.
و  ياران  از  ديگر  نفر  چند  و  حسنی مبارک 

نزديکانش به کشتن معترضان متهم شده اند.
دارد،  سال   83 که  مصر  سابق  رييس جمهور 
جريان  در  معترضان  کشتن  فرمان  صدور  به 
پايان  به  منجر  که  کشور  اين  ناآرامی های 
اتهامات  اين  او  است.  متهم  او شد،  حکومت 

را رد می کند.
با  هم  مبارک  حسنی  پسر  دو  عال  و  جمال 

اتهامات فساد رو به رو هستند.
دوران  در  او،  پسران  از  يکی  مبارک  جمال 
حکومت پدر، منصب بااليی در حزب حاکم 

داشت.
در آن زمان اين احتمال داده می شد که جمال 

مبارک جانشين پدرش شود.

هرسو با مصر، تونس و يمن متفاوت است؛ 
هم در تاريخ و هم در سياست.«

داد  قرار  خطاب  را  غربی  کشورهای  او 
منطقه  محور  هم اکنون  »سوريه  افزود:  و 
است، سوريه يک گسل است، اگر با زمين 
بازی کرديد گرفتار زلزله خواهيد شد. آيا 
ده ها  يا  ديگر  افغانستان  شاهد  می خواهيد 

افغانستان ديگر باشيد؟«

»ما  گفت:  کلينتون  خانم 
با  روابط  بهبود  خواستار 
می خواهيم  و  هستيم  ايران 
من  شويم.  دور  گذشته  از 
دو  هر  که  دارم  عقيده 
طرف از آنچه در 50 سال 
متاسف  داده  رخ  گذشته 
بنای  مايليم  ما  اما  هستيم، 
را  خوب  رابطه  يک 

پی ريزی کنيم.«
در  صالحی  علی اکبر 
اظهارات،  اين  به  واکنش 
با  مواجهه  در  تاکنون  امريکا  اين که  بيان  با 
تزوير«  و  زور  »منطق  از  بين المللی  مسايل 
استفاده کرده، گفت: »برقراری رابطه زمانی 
معنا دارد که طرفين بدون پيش شرط و هم 
سطح وارد گفتگو شوند که به نظر می رسد 

زمان آن هنوز فرا نرسيده است.«
مطرح  حالی  در  صالحی  آقای  اظهارات 
شده اند که روز اخير نيز سخنگوی وزارت 
خانم  سخنان  به  واکنش  در  ايران  خارجه 
سفارتخانه ای  ايجاد  خصوص  در  کلينتون 
نشانه   « را  اظهارات  اين  ايران،  در  مجازی 

سردرگمی عميق امريکا« دانست.
واشنگتن  که  بود  گفته  کلينتون  هيالری 
يک  ميالدی  سال  پايان  تا  دارد  قصد 
کند  ايجاد  اينترنت  در  مجازی  سفارتخانه  
بتوانند  ايرانی  شهروندان  طريق  اين  از  تا 
درخواست های خود برای رواديد را مطرح 

کنند.

پس  امسال  فبروری  يازده  مبارک،  حسنی 
خود  سمت  از  حکومت،  سال  سی  تقريبا  از 

کناره گيری کرد.
برای  که  مردم  وسيع  تظاهرات  دنبال  به  او 
اعالم  را  خود  استعفای  يافت،  ادامه  روزها 

کرد.
اموال و دارايی های آقای  به دستور سارنوال، 

مبارک توقيف شده است.
خوب  او  جسمانی  وضعيت  که  شده  گفته 

نيست.
ترور  از  پس  و   1981 سال  از  مبارک  حسنی 
پيشين،  جمهور  رييس  انورسادات،  محمد 

قدرت را در دست گرفت.
سياسی  فعاليت  او،  زمامداری  دوران  در 
محدوديت های  با  مصر  در  مخالف  احزاب 

وسيعی همراه بود.
دوران  اين  در  مصر  مدنی  جامعه  و  مخالفان 
ادامه قانون وضعيت اضطراری و سرکوب  از 
انتقاد  سياسی  فعاليت های  کردن  محدود  و 

می کردند.
دولت حسنی مبارک به مدت 29 سال حالت 
اين  که  کرد  حفظ  کشور  در  را  العاده  فوق 
صدای  هر  که  داد  را  توانايی  اين  دولت  به 

مخالفی را در نطفه خفه کند.

اسد تاکيد کرد: »هر مشکلی در سوريه همه 
اگر طرح  به آتش خواهد کشيد.  را  منطقه 
تجزيه سوريه باشد، به اين معنا است که همه 

منطقه تجزيه خواهد شد.«
آغاز  از  می گويد  متحد  ملل  سازمان 
سه  از  بيش  تاکنون  سوريه  اعتراض های 
دستکم  جمله  از  معترضان  از  نفر  هزار 
200 کودک کشته شدند. مقام های سوريه 

اين  مسوول  را  تروريست  مسلح  گروه های 
نا آرامی ها می دانند؛ روايتی که معترضان آن 
را رد کرده و می گويند بهانه ای است برای 

سرکوب تظاهرات مسالمت آميز.
اکثر رسانه ها در  فعاليت  مانع  دولت سوريه 
خاک خود می شود. اين روند باعث می شود 
که نتوان از صحت ادعاهای مقام های دولتی  

ومعترضان اطمينان حاصل کرد.
بشار اسد مدعی شد که واکنش او در برابر 
برکنار شده  سران  ديگر  با  عربی  بهار  موج 
»روش  کرد:  تاکيد  و  بود  متفاوت  عرب 

حکومت های مستبد را به کار نبستيم.«
او افزود: »شش روز پس از آن )اعتراض ها( 
اصالحات آغاز شد. ابتدا مردم شک داشتند 
برای  است  افيون  يک  تنها  اصالحات  که 
را  اصالحات  وقتی  اما  آنها.  کردن  آرام 
يافت.  نزولی  سير  مشکالت  کرديم  اعالم 
از  مردم  شد،  آغاز  تغيير  که  هنگامی 

حکومت پشتيبانی کردند.«
 با اين حال بسياری از معترضان و کشورهای 
نمی دانند.  جدی  را  اسد  اصالحات  غربی، 
توسط  تظاهرات  سرکوب  ادامه  آنها  دليل 

نيروهای امنيتی و ارتش است.
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