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روح تازه 
در روابط افغانستان و هند

داکتر سجادی، عضو مجلس نمایندگان: 

پاکستان  روابط  شدن  سرد 
مبارزه  بر سر مساله  و غرب 
فعال تر  زمینه  تروریزم،  با 
دیپلوماسی  دستگاه  شدن 
هند را در افغانستان فراهم 
وزیر  نخست  سفر  و  کرده 
به  و حضورش  کابل  به  هند 
پارلمان افغانستان بیانگر یک 
دیپلوماسی  در  تازه  تحرک 
دیپلوماتیک  روابط  و  هند 
می تواند  هند  و  افغانستان 

باشد.

متن کامل 
سخنرانی نخست وزیر هند

می دهد  نشان  هند  در  ما  تجربه 
در  مشارکتی  دموکراسی  که 
اقتصادی  توانمندی  وسیله  واقع 
و  است  جامعه  یک  در  اجتماعی  و 
را  اداره  و  می تواند حکومت داری 
پارلمان  بسازد.  پاسخگو  و  شفاف 
نظر  در  را  زنان  نقش  افغانستان 
که  دریافتیم  ما  و  است،  گرفته 
در نظرگرفتن زنان در ساختار های 
است  توانسته  هند  در  محلی 
انکشاف  برای  را  تازه ای  تحرک 
سال  از  باشد.  داشته  همراه  به 
در  شمولیت  سو،  این  به   2002
از  کمتر  از  افغانستان  در  مکاتب 
تن  میلیون  هفت  به  میلیون  یک 
رسیده است و شمولیت دختران 
در چند سال اخیر به دو چند بلند 

رفته است. 

نامه سرگشاده 

عناوین مطالب امروز:
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سفر صدر اعظم هند

نقطه ی عطفی در روابط دو کشور
شرایط  در  افغانستان  به  هند  اعظم  صدر  سفر   
جاری، به عنوان نقطه ی عطفی در روابط دو کشور 
رابطه ای  از  افغانستان  با  هند  می رود.  شمار  به 
الگوی  و  می باشد  برخوردار  تاریخی  و  دیرینه 
نوپای  دموکراسی  برای  هند  بزرگ  دموکراسی 
اشتراکات  درنظرداشت  با  می تواند  افغانستان 
فراوان، آموزه های زیادی را به همراه داشته باشد. 
مردم  کنار  در  مختلف،  مقطع های  در  هند،  کشور 
جزو  بن  توافق  از  پس  و  است  بوده  افغانستان 
و  بازسازی  پروسه ی  حامی  مهم  کشور های 
نوسازی به شمار می رود. بیانیه ی صدر اعظم هند 
در شورای ملی نشان داد که برخالف تمام رهبران 
منطقه و جهان که با نگاه آمرانه و روحیه ای منفی 
هند  رهبر  می رانند،  سخن  افغانستان  گذشته  از 
فرهنگی  و  تاریخی  ارزش های  از  تمام  تواضع  با 
حاکمیت  به  را  خود  احترام  و  نمود  تقدیر  افغان ها 
ملی این کشور ابراز داشت. این نگاه می تواند برای 
الگوی رفتاری  کشور های دیگر جهان و منطقه یک 

مناسب همراه با احترام متقابل باشد. 
کشور هند در منطقه نیز از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
انتقال  پروژه ی  در  هند  سهم  می باشد.  برخوردار 
گاز از ترکمنستان، کشور های منطقه - به خصوص 
در  را   - پاکستان  و  افغانستان،  هند  ترکمنستان،  
همسویی  و  همگرایی  به  مشترک  منافع  راستای 
این بخش نزدیک می سازد. حکومت هند  حداقل در 
و  افغانستان  میان  ترانزیتی  موافقت نامه ی  از  پس 
ترانزیتی  موافقت نامه ی  تا  است  در صدد  پاکستان 
سبب  موافقت نامه  این  نماید.  امضا  را  پاکستان  با 
خواهد شد تا زمینه های خوبی در عرصه ی تجارت 

و انتقال کاال، در این بخش از منطقه به وجود آید.
نیز  افغانستان  بازسازی  در عرصه ی  هند  حکومت 
سرک  برای  کشور  این  است.  داشته  فعال  سهم 
دل آرام تا زرنج در برابر هر کیلومتر یک قربانی داد 

تا این پروژه به ثمر رسید.
از  دو  هر  افغانستان  و  هند  گذشته  سال   10 طی 
ناحیه ی تروریزم که ریشه در کشور همسایه دارد، 
قربانی های فراوانی را متحمل شده اند. هندی ها هم 
در کشور خود و هم در افغانستان هدف حمله های 
چندین  گرفته اند.  قرار  تروریستی  سازمان یافته ی 
بار سفارت هند در کابل و اقامت گاه کارمندان هندی 
افغانستان و هند هردو،  هدف قرار گرفت. حکومت 
بارها صدای اعتراض شان را نسبت به عدم همکاری 
پاکستان در مبارزه جدی علیه تروریزم بیان کردند. 
سفر صدر اعظم هند به کابل پس از مرگ بن الدن 
همسویی های  برای  را  روشنی  پیام های  می تواند 

تازه در منطقه داشته باشد.
گروه   20 از  بیش  ویکی لیکس  اسناد  اساس  بر 
قرار  پاکستان  کنترول  تحت  در کشمیر  تروریستی 
هند  کشور  در  ناامنی  ایجاد  صدد  در  که  دارند 
می باشند. اعضای لشکر طیبه که در حمله ی ممبی 
نقش اساسی داشتند نیز در پاکستان به سر می برند.

مخالفان نظامی حکومت افغانستان نیز در پاکستان 
شورای  اعضای  عمر،  مال  دارند.  امنی  پناه گاه های 
کویته و حلقه ی مربوط به حقانی همگی در پاکستان 
همه ی  بن الدن  از مرگ  اکنون پس  به سر می برند. 

راه ها به اسالم آباد منتهی می شود.
به نظر می رسد که با توجه به روابط نیک میان هند، 
وجود  به  فرصت  این  اکنون  افغانستان،  و  امریکا 
آمده است تا حکومت افغانستان از فضای خلق شده 
در راستای اهداف سیاسی خود بهره برداری نماید.

خواستار  تمام  جدیت  با  می تواند  افغانستان  اکنون 
بازداشت مال عمر و سایر رهبران طالبان و گروه 
افغانستان  حکومت  شود.  پاکستان  توسط  حقانی 
در این عرصه می تواند از حمایت های هند،  امریکا و 

سایر کشورها به خوبی استفاده نماید.
شده  خلق  فرصت های  از  سیاسی  استفاده ی  عدم 
این  در  برحق،  مطالبات  راستای  در  را  ما  می تواند 

عرصه ناتوان و ضعیف نشان دهد.

زنگ اول
 دلیل به  می گوید،  غذا  جهانی  برنامه 

برنامه های  از  شماری  بودجه،  کمبود 
تعلیق  حالت  به  افغانستان  در  را  خود 

درمی آورد.
ادامه  برای  می گوید،  سازمان  این 
از  نیازمند،  افغان های  به  کمک رسانی 
جامعه جهانی خواستار دو صد و پنجاه 

میلیون دالر، کمک شده است.
در  غذا  جهانی  برنامه  مسووالن 
در  پول  این  اگر  می گویند  افغانستان 
بر  عالوه  شود،  داده  قرار  آنها  اختیار 
از سر  را  تعلیق شده  برنامه های  این که 
را  خود  برنامه های  گرفت  خواهند 
هفت  درکل  و  داد  خواهند  گسترش 
میلیون نفر از افغان ها از کمک های این 

سازمان برخوردار خواهند شد.
در  سال هاست  غذا  جهانی  برنامه 
امدادرسانی  و  است  فعال  افغانستان 
که  کسانی  و  نیازمند  خانواده های  به 

مادران نیازمند، به حالت تعلیق در آید.
رایگان  به طور  که  ویژه  غذایی  مواد 
اختیار  در  غدا  جهانی  برنامه  سوی  از 
و  سال  پنج  زیر  نیازمند  کودکان 
قرار می گرفت  باردار  مادران  همچنین 
تعلیق  لذا  می شود.  تولید  افغانستان  در 
و  مادران  برای  غذا  توزیع  برنامه 

پیش  چندی  که  پولیس  رنجر  یک 
ولسوالی  از  بود  افتاده  طالبان  بدست 
می دهد  خبر  والیت  این  در  زنخان 
رنجر  و  مهمات  این  که  می گوید  و 
درعملیات امید بدست نیروهای امنیتی 

آمده است.
ملی  امنیت  ریاست  که  است  گفتنی 
هاوان،  گلوله  هفت  نیز  غزنی  والیت 
فیر  یک  خمیری،  مواد  خریطه   120
توب عبوث وسه فیر مرمی راکت که 
ملی  امنیت  ریاست  مسووالن  گفته  به 
شده  غزنی  شهر  باالی  پرتاب  آماده 

بود، کشف وبدست آوردند.
امنیتی  وضعیت  که  درحالیست  این 
اواخر وخیم شده است  این  غزنی در 
این والیت  نیز در  و تحرکات طالبان 

بیشتر شده است. 

رقم   این  اعالم  با  می گوید  افغانستان 
کشاورزان امسال با بحران شدید کمبود 

آب در مزارع مواجه می شوند. 
برای  که  می گوید  محمودی  آقای 
زراعتی،  آب  کمبود  از  جلوگیری 
وزارت انرژی و آب، پروژه های بزرگ 
رسج  و  بند  سفال،  و  علیا  کوکچه  بند 
اولویت  بغالن را در  بند کیله گی در  و 
کاری قرار داده است که با تکمیل این 
زراعتی  زمین  جریب  هزاران  پروژه ها 

تحت آبیاری قرار خواهد گرفت. 
وی این پروژه ها را در باالبردن اقتصاد 
که  گفت  و  دانست  مهم  حوزه  این 
نفر  صدها  به  پروژه ها  این  درجریان 
ایجاد شده و همچنین سطح  زمینه کار 
دسترسی دهاقین به آب زراعتی افزایش 

خواهد یافت.

در  دریاها  آب  باید  کرد  تاکید  وی 
سیستم  تنظیم  منظور  به  جاری  سال 
روی  و  شود  درست  مدیریت  آبیاری 
اداره های  مسووالن  تمامی  دلیل  همین 
استفاده کنند گان  انجمن های  و  آبیاری 
پنج- دریایی  حوزه ی  به  مربوط  آب 

آمو فراخوانده شده و پالن مشخص را 
ترتیب داده تا مشکل کم آبی بر طرف 

شود.
رییس عمومی تنظیم آب وزارت انرژی 
»امسال  می گوید:  افغانستان  آب  و 
بارندگی نداشتیم،  کوه های ما نتوانست 
بالنس آبی خود را تکمیل کند. امسال، 
سال نورمال نیست؛ بنابر آن باید آب در 
کشاورزان  برای  تا  باشیم  داشته  اختیار 
کم آبی  مشکل  که  کنیم  برنامه ریزی 

پیش نیاید.«
اعضای  از  شماری  حال،  این  با 
از  آب  استفاده کنند گان  انجمن های 
این برنامه استقبال می کنند و می گویند 
به  آب  سیستم  تنظیم  عدم  صورت  در 
تقسیم  سر  بر  شدید  درگیری  و  بحران 
اولیه  مواد  و  آب و کمبود محصوالت 

مواجه خواهند شد. 
ولسوالی  باشنده  غفور  محمد  ارباب 
می گوید:  تخار  والیت  قلعه  ینگی 
دریایی  حوزه ی  که  شده  سال  »چهار 
فعالیت می کند، کمیته ساخته و ماهوار 
در بخش های کانال و تقسیم آب، مردم 

را آموزش می دهند.«
کندز  والیت  از  رسولی  محمد  سلطان 
در  دریایی  حوزه ی  که  می  گوید 
مشکل  دالیل  به  خان آباد  ولسوالی 
اما  امنیتی کار را رسما آغاز نکرده اند، 
آموزش داده اند که مشکل تقسیم آب 

باید مدیریت درست شود.
کندز،  والیت های  که  است   گفتنی 
جمله  از  بدخشان  و  تخار  بغالن، 
والیت های با زمین های زیاد زراعتی در 

شمال افغانستان به شمار می روند.

خانواده  هر  برای  خیمه  پایه  یک  و 
می باشد به فامیل های آسیب دیده از 

سیالب های بهاری توزیع شد.« 
مواد  توزیع  روند  بختیار،  گفته ی  به 
به فامیل های ساکن در ولسوالی های 

تخار تطبیق خواهد شد.
در  سیالب  شدن  سرازیر 
ولسوالی های فرخار، کلفگان، چال، 
ملکای  نهرچمن،  شور  آب  مناطق 
تخار،  تویمز والیت  تکه  و  خطایان 
خسارات هنگفت مالی برجا گذاشته 

است.
توزیع  از  مورد  نخستین  این  اما 
این  آسیب دیدگان  به  کمکی  مواد 

سیالب ها است.

زراعت غزنی 
مدرنیزه می شود

در  مهمی  گردهمایی  غزنی:  8صبح، 
در  زراعت  کردن  مدرنیزه  به  ارتباط 

والیت غزنی برگزار شد.
در این گردهمایی که از سوی سربازان 
گروه امریکایی موسوم به »تیم پیشرفت 
از  شماری  بود،  شده  برگزار  زراعت« 
فرماندهان ارشد نیروهای امریکایی در 

این والیت نیز حضور داشتند.
این گردهمایی که  برگزاری  از  هدف 
در آن بیش از هفتاد تن شرکت داشتند، 
مدرنیزه  منظور  به  راه هایی  جستجوی 

کردن زراعت در والیت غزنی بود.
در  زراعت  شیوه  گردهمایی  این  در 
و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  غزنی 
اشتراک کنندگان تاکید کردند که کار 
زراعتی باید از شیوه سنتی آن به شیوه 

مدرن تبدیل شود.
زراعت  وزارت  نماینده  کلیتن،  میکل 
زراعتی  منابع  روی  مشاوره  بر  امریکا 
کمبود  دلیل  »به  گفت:  و  کرد  تاکید 
آب و خشکسالی، دهقانان با مشکالت 
جگلن  همچنین  شدند.«  مواجه  زیادی 
جان دیویس از دیگر شرکت کنندگان 
ابراز  آب  کمبود  از  گردهمایی  این 
است  ممکن  گفت  و  کرد  نگرانی 
باشندگان والیت غزنی تا یک ماه دیگر 

با کمبود آب روبه رو شوند.
او گفت برای حل مشکل کمبود آب، 
کارشناسان  از  گروه  تا یک  است  نیاز 
راستای  در  مطالعاتی  به  و  شود  ایجاد 

شناسایی منابع آبی کار کند.
نیز  غزنی  والی  که  گردهمایی  این  در 
تا  از دهقانان خواست  شرکت داشت، 
مدرنیزه کردن زراعت شان  راستای  در 

تالش بیشتر ی کنند.

تا  شد  خواهد  سبب  نیازمند،  کودکان 
که  کوچکی  کارخانه های  از  شماری 
مواد اولیه این غذا را تولید می کنند نیز 

تعطیل و کارمندان شان بی کار شوند.
و  امنی  نا  بودجه،  کمبود  بر  عالوه 
دیگر  از  شورشی  گروه های  از  ترس 
برنامه  مسووالن  که  است  چالش هایی 
روبرو  آن  با  افغانستان  در  غذا  جهانی 

هستند.
مقام های سازمان ملل متحد می گویند، 
شرق  و  جنوب  در  ویژه  به  ناامنی 
کشور، سبب شده تا در بسیاری موارد 
کاروان های امدادرسان نتوانند به مناطق 
خانواده های  به  و  رفته  آسیب پذیر 

نیازمند کمک کنند.
گروه های  از  بارها  متحد  ملل  سازمان 
اجرای  از  مانع  است  خواسته  شورشی 
و  سازمان  این  رسانی  امداد  برنامه های 

دیگر نهادهای خیریه نشوند.

از  دیده اند،  آسیب  طبیعی  حوادث  از 
کشور  در  سازمان  این  مهم  برنامه های 

بوده است.
بودجه  کمبود  با  سازمان  این  حاال  اما 
شده  باعث  مساله  این  و  روبروست 
جمله  از  آن،  برنامه های  از  شماری  تا 
و  کودکان  به  غذایی  مواد  توزیع 

در  امنیتی  مقامات  غزنی:  8صبح، 
عملیات  اندازی  راه  از  غزنی  والیت 
از  طالبان  پاکسازی  برای  پنج«  »بهار 

این والیت خبر می دهند.
غزنی  پولیس  فرمانده  زاهد  زرآور 
نام  زیر  جدید  عملیات  می گوید 
امید  عملیات  از  شاخه ی   پنج«  »بهار 
عملیات  این  است که  این والیت  در 
بگونه مشترک در بخش های مختلف 
والیت غزنی برای پاکسازی طالبان و 
بهتر شدن اوضاع امنیتی در این والیت 

راه اندازی شده است.
وفادار  شاه  داوود  دیگر  سوی  از 
 203 اردوی  قول  لوای  فرمانده 
آوردن  بدست  از  درغزنی  تندر 
از  مهمات  و  سالح  از  زیادی  مقدار 
ولسوالی های اندر و زنخان و همچنان 

دریایی  حوزه ی  اداره  تخار:   8صبح، 
پنج – آمو، نسبت به بحران کمبود آب 
در مزارع  زراعتی  در شمال افغانستان 
و کاهش 25 درصدی سطح بارندگی ها 
این  است.  داده  هشدار  جاری  سال  در 
اداره اعالم کرد در صورتی که تقسیم 
نشود؛  درست  مدیریت  مزارع  در  آب 
مشکل  با  زراعتی  زمین های  ممکن 
این  و  شده  مواجه  آب  کمبود  شدید 
امر سبب کاهش محصوالت زراعتی و 

بحران غذایی شود. 
آب  ارزیابی  جلسه  تدویر  با  اداره  این 
آن،  مدیریت  نحوه ی  و  در سال 1390 
روسای  و  آبیاری  اداره های  مسووالن 
را  آب  استفاده کنند گان  انجمن های 
را  آن  مدیریت  نحوه ی  و  فراخوانده 

پالن گذاری کرده است. 
حوزه ی دریایی آمو، سطح بارندگی ها 
در سال 1390 نسبت به سال گذشته را 
اعالم  بارندگی  در  با 25 درصدکاهش 

کرده است. 
سلطان محمد محمودی، رییس عمومی 
آب  و  انرژی  وزارت  آب  تنظیم 

احمر  هالل  ریاست  تخار:  8صبح، 
آسیب دید گان  به  تخار  والیت 
و  البسه  مقدای  اخیر  سیالب های 

مواد خوراکی توزیع کرد. 
سیالب های  شدن  جاری  اثر  در 
سال  ثور  ماه  نیمه ی  در  بهاری 
تالقان  اطراف  فامیل در  جاری 107 
گردیده اند  مالی  خسارات  متحمل 
که  برای این تعداد آسیب دیده ها از 
سوی ریاست هالل احمر تخار مواد 

غیرخوراکی توزیع شد.  
نشرات  مدیر  بختیار،  شاهپور  احمد 
گفت:  تخار  احمر  هالل  ریاست 
سطل،  کمپل،  شامل  که  مواد  »این 
فامیلی، جاکت طفالنه  ترپال، سیت 

به تعلیق درآمدن شماری از برنامه های سازمان جهانی غذا در افغانستان

عملیات بهار پنج درغزنی آغاز شد

کمبود آب در مزارع  زراعتی شمال افغانستان

توزیع البسه 
برای آسیب دیدگان سیالب در تخار

ACKU
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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 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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دربرگیرنده آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
در را ایورش که است خواهری تلخ سرگذشت
آن او است. داده دست از میانگروهی جنگهای
زندگی یک »ما میدارد: بیان چنین را تلخ حادثه
مشترکداشتیمکهبرادرانشوهرمنیزدریکحویلی
بود. جدا مصارفشان اما میکردند، زندگی ما با
هم کنار در و میگذشت زندگی خوش روزهای
خوشبودیم.عساکرشورویوقتبعدازچندینسال
بیرون و بودند شکستخورده بیشمار فجایع و قتل
وحشت و ترس احساس مردم آنهم با میشدند.
میکردند،زیرانظامکمونیستیدستنشاندهآنهاهنوز
حکومتمیکردوبعدازخروجآن،نیروهایسفاک
حکومت به نیز دیگر سال چند مدت وقت دولت
خویشادامهدادندوسرانجامسرفرودآوردوبهزانو
مجاهدین نیروهای به را نظام و شد تسلیم و نشست
خستهازجنگتسلیمنمود.رژیمماازنظامکمونیستی

بهگفتهمردمبهنظاماسالمیتبدیلشدومردمغریو
بودندکه بابتخوشحال این از شادیمیکشیدندو
کشورشانراخالیازنیروهایبیگانهمیدیدند.مردم
بالوپرگشودهبودندواینطرفوآنطرفدرحال
سیروسفربودند.تعدادیبهقریههایشانکهمدتها
به ازاطراف بودندمیرفتندوعدهیدیگر نرفته بود
که نمیشد باورشان هنوز و میشدند سرازیر شهرها
نیروهایابرقدرتروسراشکستدادهباشند.امااین

در یکی از روزها ایورم که در حدود 50 سال داشت، در خانه بود. او یک فرد ملکی 
و غریب کار بود که وابستگی به کدام گروه سیاسی نداشت. در جریان همین جنگ، 

راکتی در منزل ما اصابت نمود که در نتیجه آن ایورم شهید شد و فامیل ما را به 
ماتم گرفتار ساخت. از آن روز سالیان دراز می گذرد اما غم او همچنان تازه است، 

زیرا او در جلوی چشمان مان شهید شد.

برای را مالیخود فنلندکمکهای کشور
صحی اصول مراعات صحی، آب تهیه
مکاتب در )WASH( الصحه حفظ و

افغانستانتجدیدمینماید.

سفیر )چپ( جارویناپا پاولی جاللتماب
نماینده معاون و افغانستان در فنلند کشور
شرما گوپال آقای افغانستان در یونیسف
را دالر 719,500 مبلغ به پولی تفاهمنامه
پنجشنبه روز به کابل در یونیسف دفتر در
سهم متذکره مبلغ نمودند. امضا می 12ماه
مجموعیفنلندرابرایتهیهآبصحیدر

فرماندهنیروهایمسلحبریتانیابهمجلسعوامگفتهاست
کهنظامیاناینکشورتواناییطالبانرادستکمگرفته

بودند.
بهگفتهجنرالسردیویدریچاردز،اعزامنیروهاینظامی
به مانندورود افغانستاندرسال200۶ بهجنوب بریتانیا

»النهزنبور«بود.
انجامدقیقترین برای انجامشده باتمامتالش اوگفت
ارزیابیازوضعطالبان،مشکالتبهوجودآمدهشکست

اطالعاتیبودهاست.
حدود۳۳00نظامیبریتانیاییکنترولوالیتهلمندرادر

سال200۶بهدستگرفتند.
بهگفتهجنرالریچاردز،اعزامنظامیانبریتانیاییبههلمند
آنهارادرگیریکیازسبعانهترینجنگهااززمانجنگ

جهانیدومکرد.

نظامیان بریتانیایی
طالبان را دست کم گرفتند

مرکز لشکرگاه، به مربوط اطالعات بیشتر داد ادامه او
هلمندبودکهمثبتبود.

جنرالسرپیتروالگفت:»نقطهعطفمشکالتزمانی
بودکهبهشمالهلمندرفتیمومنطقهبهالنهزنبورتبدیل

شد.«

از امریکایی دالر میلیون به1,۳۳ را مکاتب
تا میبرد. باال کنون تا میالدی 2010 سال
کنوننزدیکبه77,000شاگردازتسهیالت
بهرهمند الصحه حفظ و صحی آب جدید
شدهاندوکمکمالیجدیدبهمعنیرساندن
کمکبه77,000شاگرددیگرخواهدبود.
بهوضعآبصحیوحفظ بخشیدن بهبود
عمده بخش اجتماع، و مکاتب در الصحه
فعالیتهاییونیسفدرافغانستانراتشکیل
و تعلیم و برسالمتی امر این زیرا میدهد،
تربیهبهویژهبرایدختراناثرفراواندارد.



نمایندگان سوالهای به پاسخ برای ریچاردز جنرال
مجلسعوامدربارهارزیابیغلطازتوانطالبانبهپارلمان

بریتانیارفتهبود.
نیزدر بریتانیا نیرویزمینی فرمانده پیتروال، جنرالسر

اینجلسه»شکستاطالعاتی«کشورشراپذیرفت.
اوگفت:»قبولدارمکهآنچهراکهدرهنگاماستقرار
توقع چه آن با کردیم، درک صحنه در نیروهایمان

داشتیموامیدآنراداشتیممتفاوتبود.«
توقع ولی بودیم واکنش »آماده داد: ادامه وال جنرال

نداشتیماینواکنشبهاینشدتباشد.«
دستکم را طالبان ظرفیت بریتانیا وال، جنرال گفته به

گرفتهبود.
بهگفتهاوسازمانهایاطالعاتیبریتانیادرمنطقهحضور

فعالیداشتند.

ارشد مقامهای دیگر از هیوتن، نیکوالس سر جنرال
نکته این به خود صحبتهای در نیز بریتانیا نظامی
از نقاطقوتطالبان،سواستفاده از اشارهکردکهیکی

نارضایتیکشاورزانازتخریبمزارعخشخاشبود.


شبکهزنانافغانتقاضایجدیازمقامات
تمام قانونی پیگرد مورد در ذیدخل
به را معافیت شکل بدبختانه که واقعاتی

خودگرفتهاست،مینماید.
تقاضا اکیدا افغانستان پارلمان از ما
والی و افغانستان داخله وزیر تا مینماییم
والیتتخاررااحضارنمودهودربرطرفی
قوماندانامنیهآنوالیتکهنتوانستهاست
بگیرد را فجیع قضایای چنین این جلوی

اقدامنمایند.
تقاضا پارلمانکشور از افغان زنان شبکه
خشونت به مربوط مسایل که مینماید
علیهزنانوتجاوزاتبراطفالرامنحیث
گرفته مدنظر ملی عمده مسایل از یکی
این وموضعگیریقویوتصمیمگیردر
مواردداشتهباشدتامردمافغانستاناعتماد
خودرابهقوههایمختلفدولتاستحکام

بخشیدهوهمکارخوبایننهادهاگردد.
اطفال و زنان علیه مظالم  و خشونتها
ما و است اجتماع  منعکسکنندهصحت
به را جدید الگوهای تا داریم ضرورت
قایم اطفالوزنان خاطرحفظوحمایت
امد محترم از که میدانیم الزم ما کنیم.
فرهادمجیدینمایندهملتدرپارلمانبه
خاطرتقبیحقضیهتجاوزبرطفل12ساله
والیتتخارراقدردانینماییم.اینچنین
اطفال مشکالت که ساختهاند ثابت افراد
را لسانی و جغرافیایی محدوده زنان و

نمیشناسد.
قضایای پیگرد خواهان افغان زنان ما
خشونتوتجاوزجنسیعلیهزنانواطفال
افغانستان دولت گانه سه قوای از و بوده
حمایتازتحفظقانونآنهادریکجامعه

مصوونمیباشیم.

تشویش دیگر بار یک افغان زنان شبکه
بر تجاوزات افزایش مورد در را خود
شدیدا را آن و داشته بیان زنان و اطفال

تقبیحمیکند.
در که ساله 12 دختر بر گروهی تجاوز
1۳90 حمل ۳1 تاریخ به تخار والیت
تخلفات تعداد به است گرفته صورت
والیت این در زنان و اطفال علیه جنسی
میافزاید.ایندرحالیاستکهماشاهد
حداقل۳قضیهدیگرتجاوزدرطولیک

ماهدرعینوالیتبودهایم.
چندیقبلزنیبیرحمانهتوسطشوهرش
بهقتلرسیدهوخواهرشاختطافگردیده
افغانستانشاهد است.درایناواخرمردم
که است بوده شرمآوری واقعات چنین
را معافیت فرهنگ تداوم به تجاوز مساله

ادامهمیدهد.

نامه سرگشاده 

روزهایخوشبسیارزودگذشت،زیراهمانکسانی
کهتادیروزبهخاطرآزادیمردمخودمیجنگیدند،
بیدار آنها دردرون وخودخواهی قدرتطلبی حس
نتیجه در و افتادند بهجانهم بهخاطرقدرت و شد
افتاد اتفاق میانگروهی خانمانسوز جنگهای آن
آوارهشدند. ازکشور انسان هزاران آن بهسبب که
تعدادیهمبهقیمتجانشانتمامشدوشهیدشدندو
یاهممعلولشدند.مالوداراییعامهبهتاراجرفتو

خانههایمردمبهویرانهتبدیلشد.جنگهمهروزهبه
شدتتمامادامهداشتوبرپریشانیمردمروزبهروز
افزودهمیشد،زیراازیکطرفجنگ،ازیکطرف
بیکاریودرکنارایندو،فقرگلویمردمراسخت
میفشردومردمهمهداروندارشانراازدستداده
بودند.دریکیازروزهاایورمکهدرحدود50سال
ملکیوغریبکار فرد اویک بود. داشت،درخانه
در نداشت. سیاسی گروه کدام به وابستگی که بود
نمود مااصابت منزل جریانهمینجنگ،راکتیدر
کهدرنتیجهآنایورمشهیدشدوفامیلمارابهماتم
اما میگذرد دراز سالیان روز آن از ساخت. گرفتار
غماوهمچنانتازهاست،زیرااودرجلویچشمانمان
شهیدشد.هرگزآنحادثهرافراموشکردهنمیتوانم.
که است این جهانی جامعه و دولت از من خواست
به است، آغشته مردم بهخون دستانشان که کسانی
ناشایستهشان اعمال جزای و شوند کشانیده محاکمه
و هستند آزاد آنها که زمانی تا هم مردم و ببینند را
مجازاتنشدهاند،روزخوشنخواهنددید.اینیکی

ازآرزوهایمنوصدهافامیلدیگراست.«

او یک انسان بی گناه بود

ACKU
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مرگ بن الدن به صورت بی سابقه ای انتقادات و 
تردید ها را متوجه حکومت پاکستان کرده است، 
وجود  با  که  می شود  معلوم  امر  ظواهر  از  ولی 
بی اعتمادی شدید میان واشنگتن و اسالم آباد در 
امر مبارزه با طالبان و القاعده، روابط استراتژیک 
سابق کماکان به حال گذشته ی خود باقی مانده 

است.
ایبت آباد  در  القاعده  رهبر  که  این  از  پس 
اسالم آباد کشته شد، در ایاالت متحده به صورت 
واضحی برای حکومت این کشور معلوم گردید 
نظیر  افراطی  گروه های  از  پاکستان  حمایت  که 
و  بوده  خطرناک تر  و  وسیع تر  طالبان،  و  حقانی 
حتا شامل فرد مهمی چون اسامه بن الدن می شود. 
همان گونه که آقای ولی نصر، مشاور اوباما، طی 
تصریح  واشنگتن پست  روزنامه ی  در  مقاله ای 
غیر  به  که  است  مطرح  سوال  این  اکنون  نمود، 
و  طالبان  رهبران  از  دیگری  کسان  چه  اسامه  از 
القاعده در پاکستان مخفی اند. اشاره ی او باید به 
کسانی چون ایمن ظواهری و مالعمر باشد که بر 
یافته  پاکستان  از  امن تری  مکان  تجارب،  اساس 

نمی توانند.
تمام  گذشته  سال  ده  در  که  این جاست  جالب 
بزرگ  شهر های  از  طالبان  و  القاعده  مهم  افراد 
پاکستان دستگیر شده اند که از آن جمله می توان 
به خالد شیخ محمد، نفر شماره سه القاعده اشاره 
برجسته ی  رهبران  از  تن  چند  همچنین  و  کرد، 
طالبان مانند مال برادر و مالکبیر. دیگر نمی توان 
اختفای  محل  پاکستان  قبایلی  مناطق  که  گفت 
از  را  آنها  سراغ  باید  و  است  طالبان  و  القاعده 
پاکستانی  حلقات  حمایت  با  امن تری  مکان های 
در الهور و کراچی و کویته و اسالم آباد گرفت. 
گذشته  هفته  یک  در  مسایل  این  تمام  آیا  اما 
تاثیر  متحده  ایاالت  و  اسالم آباد  روابط  باالی 
محسوسی گذاشته است؟ مهمترین تغییر، تشدید 
پاکستان  استخبارات  و  ارتش  باالی  بی اعتمادی 
جانب  با  را  اطالعاتی  دیرباز  از  امریکا  است. 
جنگجویان  که  می ترسد  و  نکرده  مبادله  مقابل 
استخبارات  طریق  از  برنامه های شان  از  افراطی 

پاکستان خبر شوند. 
همکاری  دیگر  که  است  معلوم  که  این  با 
میان  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  استراتژیک 
واشنگتن  ولی  ندارد،  معنایی  امریکا  و  پاکستان 
فعال میل ندارد که کاهشی در سطح حمایت های 

خود از پاکستان به وجود آورد. حتا تهدید کنگره 
امریکا مبنی بر تعلیق کمک ها به اسالم آباد زیاد 
جدی به نظر نمی آید و همچنان در میان حلقات 
سیاسی و حکومتی امریکا هم تفکر انزوا و دوری 

گزیدن از این کشور به چشم نمی خورد.
که  است  کرزی  حامد  برای  بد  پیام  یک  این   
رویه  در  تغییری  بن الدن   مرگ  با  بود  امیدوار 
آقای  شود.  ایجاد  پاکستان  به  نسبت  واشنگتن 
کرزی همواره اشاره داشته که پیمان استراتژیک 
ایاالت متحده  به همکاری  این کشور بستگی  با 
منظور  افغانستان دارد.  برقراری صلح در  امر  در 
پاکستان  باالی  موثر  فشار  بیشتر  کرزی  آقای 
است تا طالبان را تشویق به مصالحه با حکومت 
کرزی نماید؛ مصالحه ای که جز جواب منفی و 
پی  در  را  مذکور  تروریستی  گروه  خشونت بار 

نداشته است.
اما به نظر می آید که امریکا حتا در بدترین شرایط 
ممکن هم نمی خواهد با سیاست فشار روابط خود 
با اسالم آباد را تیره نماید. پس از واکنش خیلی 
خنثای حکومت باراک اوباما به حمایت آشکار 
واشنگتن  که  است  واضح  بن الدن،  از  پاکستان 
بیشتر از هر کسی به رابطه با پاکستان نیاز دارد. 
زرداری،  حکومت  دیپلماتیک  تالش های  البته، 
به ویژه به کار انداختن گروه های البی به منظور 
که  می دهد  نشان  کشور،  دو  میان  تنش  کاهش 
نقطه  به  روابط شان  نمی خواهند  طرف  دو  هر 
بحرانی برسد، ولی در کل ما اعتمادبه نفسی قوی 
اعتماد  می توانیم؛  کرده  مشاهده  اسالم آباد  در 
و  اقتصادی  حمایت های  در  ریشه  که  نفسی  به 

سیاسی چین در منطقه دارد. 
آقای راسموسن، دبیر کل ناتو، در آخرین اظهار 
نظر پس از مرگ بن الدن گفت که باید حمایت 
کامل از پاکستان در امر مبارزه با تروریسم شود. 
این نظر به خودی خود نشان می دهد که اهمیت 
پاکستان در معادالت منطقه ای بیشتر از آن چیزی 

است که افغان ها تصور می نمایند.
در عوض، یک موج جدید از تاکید روی پایان 
ماموریت امریکا در افغانستان در امریکا و اروپا 
به وجود آمده است. بسیاری از سیاستمداران و 
بن الدن  شدن  کشته  با  که  می گویند  تحلیلگران 
در  امریکایی  سربازان  برای حضور  دلیلی  دیگر 
تقلیل  که  است  جالب  ندارد.  وجود  افغانستان 
خطر القاعده و تروریسم به بن الدن، در شرایطی 
که امریکا آهسته آهسته روند انتقال مسوولیت ها 
منطقی  است،  کرده  آغاز  را  افغان  نیروهای  به 
هرچه  باید  که  دارند  توافق  این  در  همه  نیست. 
افغانستان  نیروهای خارجی در  به حضور  زودتر 
بی نهایت  این کار  زمان  ولی،  داده شود،  خاتمه 
مهم است. امریکایی ها زمانی می توانند افغانستان 
میان  صلح  روند  دستکم  که  بگویند  ترک  را 
کرزی و طالبان به یک نتیجه باثبات دست یافته 

باشد. 
خارجی  سیاست  کمیته ی  رییس  کری،  جان 
پاکستان  به  سفر خود  آخرین  در  امریکا،  سنای 
پالیسی های  و  هزینه ها  مجدد  بررسی  که  گفت 
از  افغانستان آغاز می شود. چون پس  امریکا در 
ماه  در  دالر  میلیارد   10 صرف  بن الدن،  مرگ 
اهداف  میان  تناسب  یک  باید  و  نیست  به صرفه 

افغانستان  ماموریت  و  امریکا  ژیواستراتژیک 
وجود داشته باشد.

تالش های  هنوز  که  کرد  تصریح  کری  آقای 
و  فرهنگ  اقتصاد،  احیای  راستای  در  امریکا 
از  فراتر  چیزی  چنین  که  است  افغانستان  دولت 
به  امریکا  می باشد.  این کشور  ماموریت  و  توان 
از  بیش  نیست،  معلوم  آن  پایان  فعال  که  جنگی 

این دوام داده نمی تواند.
این سخنان کری به خودی خود نشان می دهد که 
منافع  و  دید  دایره ی  در  بن الدن  با وجود مرگ 
امریکا نسبت به پاکستان تغییری نیامده و با وجود 
کمک های  می تواند  اسالم آباد  بی اعتمادی، 
برای چند سال  را  میلیاردی واشنگتن  ساالنه دو 

آینده نیز با خود داشته باشد. 


اما  بود  بزرگ  موفقیت  یک  بن الدن  مرگ 
پاکستان  درباره  را  مهم  استراتژیک  سواالت 

و سیاست ما در قبال آن کشور مطرح کرد.
مجتمع  یک  در  بن الدن  که  حقیقت  این 
نظامی  اکادمی  متری  هزار  یک  در  مجلل 
ملی پاکستان و سی مایلی اسالم آباد، پایتخت 
را  آزاردهنده ای  سواالت  می کرد،   زندگی 
امنیتی  دستگاه  بین  همکاری  احتمال  درباره 
اسالمی  تندروان  دیگر  و  القاعده  پاکستان، 

مطرح کرده است.
پس از حمالت یازده سپتامبر، رییس جمهور 
در جنگ  باید  پاکستان  که  اعالم کرد  بوش 
با تروریزم جانبداری خود را اعالم کند – یا 
امریکا خواست های  یا علیه ما. دولت  با ما و 
پاکستان  از  که  داد  ارایه  را  بحث  غیرقابل 
طالبان  رژیم  حمایت  از  دست  می خواست 
بردارد و با ماموریت به رهبری ایاالت متحده 
مشرف،  پرویز  کند.  همکاری  افغانستان  در 
آن را  ابتدا  در  پاکستان  پیشین  جمهور  رییس 

قبول کرد.
با این حال،  پس از سقوط رژیم طالبان، اداره 
فشارهای  و  مثبت  مشوق های  طریق  از  بوش 
همکاری  به  وادار  را  پاکستان  بیگاه،  و  گاه 
بیشتری کرد. دولت امریکا تحریم هایی را که 
باالی پاکستان به خاطر برنامه اتومی اش وضع 
شده بود، لغو کرد و از فشار باالی این رژیم 
به خاطر دموکراتیزه کردن این کشور کاست 
دالر  میلیارد  یازده  از  بیش  حال،  همان  در  و 
کمک مالی برایش فراهم کرد. بیش از هفتاد 
درصد کمک های امریکا به پاکستان در طول 
ارتباط  امنیت  با  بوش،  حاکمیت  سال های 
پاکستان  توانایی های  بهبود  روی  و  داشت 
در مبارزه با تروریزم متمرکز بود. اداره بوش 
تا  گذاشت  فشار  تحت  را  پاکستان  هم چنین 
علیه افراطیون – به ویژه القاعده دست به کار 

شود.
پاکستان با همکاری نیمه جان خود در جهت 
در  کشور  این  داد.  پاسخ  درخواست ها  این 
قسمت راه های ترانزیتی و اکماالتی نیروهای 
کرد،  کمک  افغانستان  در  بین المللی  ایتالف 
پول  بدل  در  همکاری ها  این  همیشه  هرچند 
اداره اطالعات آن کشور  )آی اس آی(  بود. 
القاعده  فعاالن  دستگیری  در  مواقع  بعضی 
مانند خالد شیخ محمد، طراح حمالت یازده 
سپتامبر همکاری کرد و با هزینه سنگین علیه 
از سوی  اما  وارد عمل شد.  پاکستانی  طالبان 
فراهم  با  پاکستان  امنیتی  نهادهای  دیگر، 
طالبان،  از  فعال  پشتیبانی  و  پناهگاه  کردن 
با  شورشی  گروه های  دیگر  و  حقانی  شبکه 
درجه های متفاوت ارتباط با القاعده، برخالف 

ما نیز کار کردند.
سلف  استراتژی  روی هم رفته  اوباما  اداره 
خود را حفظ کرد، هرچند که فشارها باالی 
افزایش داد: نخست  از دو جهت  پاکستان را 
دیگر  و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
مختلف  تندروان  و  القاعده  علیه  فعالیت ها 
یافت.  شدت  پاکستان  مرزهای  داخل  در 
پاکستان  به  متحده  ایاالت  کمک های  دوم، 
افزایش  با  را  کمک ها  این  و  داد  افزایش  را 
و  اقتصادی  طرح های  برای  مالی  کمک 

توسعه ای متوازن ساخت.
اوباما  اداره  رویکرد  بوش،  اداره  همانند 
تغییر  تا  است  نبوده  قاطع  کافی  اندازه  به  نیز 
بنیادی را در سیاست پاکستان به وجود آورد. 
کمک های  لوله  خط  می خواهد  اسالم آباد 
امریکا هم چنان جاری باشد و در همان حال 
پاکستان،  در  کشور  این  ترور  ضد  عملیات 
مخصوصا حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
محدود گردد. پاکستان هم چنان فشارها باالی 
شدت  را  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
اجازه  با  را  کار  این  کشور  این  می بخشد. 
فعالیت کارخانه هایی می کند که در  به  دادن 
تولید  به  و  دارند  فعالیت  چمن  مانند  مناطقی 
قطع  هدف  با  کنارجاده ای  انفجاری  وسایل 
پا و یا آسیب زدن به اعضای حیاتی سربازان 
تبدیل  اسالم آباد  کلی  طرح  می پردازند. 
پاکستان  نفوذ   قلمرو  به  همسایه اش  ساختن 

است.
حاال ممکن است فرصتی وجود داشته باشد تا 
به خاطر همکاری کامل اسالم آباد با واشنگتن 

تغییر  پاکستان  سیاست  در 
به وجود آوریم. حمله به مجتمع 
بن الدن، پاکستان را در موقعیت 
با شواهدی که  دفاعی قرار داد. 
احتماال برمال خواهد ساخت که 
به  است  ممکن  پاکستان  ارتش 
رهبران  باشد،  داده  پناه  بن الدن 
هر  از  بیش  شاید  پاکستانی 
یازده  حمالت  از  پس  زمانی 
سپتامبر در برابر فشارهای امریکا 
ما  این رو،  از  باشند.  آسیب پذیر 
باید یک استراتژی سه مرحله ای 

را بپذیریم:
شواهد  این  باید  ما  نخست، 
طریق  از  را  مرتبط  مسایل  و 
رهبران  با  رسمی  کانال های 
و  بگذاریم  بحث  به  پاکستان 
رهبری  بقایای  نابودی  خواهان 
گردیم،  پاکستان  در  القاعده 
و  دستگیری  طریق  از  چه 
ایاالت  به  آنها  تحویل دهی 
شریک سازی  با  چه  و  متحده 
اجازه  و  واشنگتن  با  اطالعات 
دادن به نیروهای ویژه امریکایی 
وارد  تروریست ها  این  علیه  تا 

را  پاکستان  باید  همچنین  ما  شوند.  عمل 
وادار به از بین بردن کارخانه های تولید مواد 
خاطرنشان  و  نماییم  کنارجاده ای  انفجاری 
این  به  اقدام  پاکستان  که  صورتی  در  سازیم 
روی  را  مستقیم  تدابیر  خود  ما  نکند،  کار 
به  که  آنجایی  تا  گرفت.  خواهیم  دست 
پاکستان  می گیرد،  ارتباط  افغان  شورشیان 
باالی  زیادی  نفوذ  و  است  داده  پناه  آنها  به 
طالبان و شبکه حقانی دارد. ما باید از پاکستان 
بخواهیم که با ما و دولت افغانستان همکاری 
متحدین  و  حقانی  شبکه  حمایت  از  کند، 
القاعده دست بردارد و برای رسیدن به توافقی 
که به مناقشه افغانستان خاتمه دهد و سازش با 
طالبان، یک رویکرد سازنده را در پیش گیرد.
توافق روی این خطوط بهترین نتایج را دربر 
خواهد داشت، هرچند این توافق باید طوری 
تنظیم گردد تا عمل به موقع پاکستان را جهت 
حصول  تا  کند.  تضمین  الزاماتش  برآوردن 
این توافق روی این نکات،  دولت امریکا باید 
از نزدیک به کمک های مرتبط با امنیت خود 
کند. کمک های حمایتی  بازبینی  پاکستان  به 
مالی ایتالف – که در برابر عملیات های ضد 
تروریزم ارتش پاکستان پرداخت می گردد و 
کمک مهم برای بودجه عملیاتی آن می باشد 
باید  پرداخت ها  این  گردد.  تعدیل  باید   –
تعیین شده  اهداف  دست آورد  و  اجراات  با 

ارتباط داشته باشند.
رویکرد  این  با  پاکستان  که  دارد  امکان 
همکاری کند. با توجه به اهمیت پاکستان برای 
تاسیسات  امنیت  افغانستان،  در  ما  تالش های 
اگر  تروریزم،  تهدید  و  کشور  آن  هسته ای 
آن کشور همچنان از همکاری سر باز زد، چه 
وضعیت،  همچون  یک  در  کنیم؟  باید  کار 
اداره اوباما باید به خوبی افزایش فشار شدید 
باالی پاکستان را در نظر بگیرد. ما می توانیم 
احتمال  و  داریم  اختیار  در  که  را  اطالعاتی 
با  پاکستان  رفتار  بودن  مرتبط  حاوی  دارد 
تروریست ها از جمله بن الدن و دیگران باشد، 
افشا کنیم. این اقدام می تواند با درخواست از 
درباره  تحقیق  انجام  برای  بین المللی  جامعه 
روابط بین رژیم پاکستان و تمامی گروه های 
می زنند  خرابکاری  به  دست  که  تروریستی 

دیگر  و  حقانی  شبکه  طالبان،  القاعده،  از  و 
حمایت  تروریست  و  افراطی  گروه های 
اوباما  اداره  همچنین  گردد.  همراه  می کنند، 
یا  به طور یک جانبه حمالت هوایی  می تواند 
تهاجم نیروهای ویژه بر رهبری و پناهگاه های 
شورشیانی را که علیه ما در افغانستان دست به 

عملیات می زنند، انجام دهد.
ایاالت متحده ابزارهای بیشمار فشار در دست 
دارد که باید آن را پیش خودش نگهدارد. این 
صندوق  کمک  از  جلوگیری  شامل  ابزارها 
بین المللی پول می شود که برای ثبات اقتصاد 
پاکستان بسیار مهم است. اداره اوباما می تواند 
تروریزم  حامی  دولت  عنوان  به  را  پاکستان 
معرفی کند و این موضوع را در شورای امنیت 
بین المللی مطرح  سازمان ملل و دیگر مجامع 
نماید. این اداره همچنین می تواند روابط خود 
با هند، رقیب پاکستان را تقویت کند. تمامی 
در  صرف  باید  و  خطرناک اند  گام ها  این 

شرایط کامال فوق العاده برداشته شوند.
متحده  ایاالت  پاکستان،  اهمیت  به  توجه  با 
و  داده  ادامه  خود  تالش های  به  بایست 
مردم  حمایت  تا  دهد  توسعه  و  تعدیل  آن را 
موارد  از  یکی  آورد.  بدست  را  پاکستان 
باید تقویت جامعه مدنی  این تالش ها  توسعه 
کمک های  از  ترکیبی  طریق  از  پاکستان 
با هدف  برنامه هایی  مالی، دیپلوماسی عامه و 
تقویت دموکراسی، حقوق بشر و نقش قانون 
باید  امریکا  دولت  اقتصادی،  لحاظ  از  باشد. 
نرخ  افسارگسیخته،   فساد  به  بیشتری  توجه 
فقدان  و  جوانان  میان  در  بیکاری  باالی 
آموزش  و  زیرساخت ها  سرمایه گذاری روی 

در پاکستان کند.
پاکستان مهم است. ایاالت متحده به پاکستان 
رهبران  ندارد.  نیاز  دشمن  یک  حیث  به 
واشنگتن  با  روابط خصمانه  از  باید  پاکستانی 
عنوان  به  هم  پاکستان  باشند.  داشته  هراس 
دوست ما و هم به عنوان دشمن ما عمل کرده 
است  اعتماد، ممکن  بحران کنونی  در  است. 
یک فرصت وجود داشته باشد – در صورتی 
و  بنیادگرایی  با  اساسی  طور  به  پاکستان  که 
قطع کند. یک چنین  را  رابطه خود  تروریزم 
مجتمع  بر  حمله  اثر  پیامد  مهمترین  تغییری، 

بن الدن خواهد بود.

روابط امریکا و پاکستان
 پس از مرگ اسامه بن الدن

نیاز به تجدید نظر بزرگ 
در مورد پاکستان 

 ضیا زیرک

   منبع: نشنال انترست 
  نویسنده: زلمی خلیل زاد 

  برگردان: الف. تمکی
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اعضای  مقابل  در  من  که  است  بزرگی  افتخار  این 
می کنم.  سخنرانی  افغانستان  ملی  شورای  مشترک 
می دانم این افتخار نصیب هر رهبر خارجی نمی شود. 

از مهربانی و محبتی که به هند دارید ممنون هستم. 
کساني  مشرانوجرگه  و  ولسی  محترم  اعضای  شما؛ 
این  آرزو های  و  امیدها  مختلف،  اقشار  از  که  هستید 

سرزمین کهن نمایندگی می کنید.
من برای شما بهترین تمنیات و احترامات مردم هند را 

تقدیم می کنم.
اعضای محترم مجلسین شورای ملی افغانستان!

میراث،  غنی،  فرهنگ  دارای  کشوریست  افغانستان 
داشته ها و منابع سرشار طبیعی.

افغانستان در طول تاریخ مرکز مدنیت بوده و ادبیات 
پربار دری و پشتو را به منطقه و جهانیان معرفی کرده 
چشتیه  و  تصوف  طریقه  شامل  مدنیت  این  است. 
بامیان، مکتب  شریف، میراث بودا و هنر بوداییزم در 
هنر گندهارا و امثال اینها می باشد. افغانستان پلی میان 
آسیای جنوبی و مرکزی بوده و مدخلی به هند. روابط 
سال  هزاران  به  کشور  دو  میان  فرهنگی  و  تاریخی 
گذشته برمی گردد. موسس امپراطوری مغل ها، بابرشاه 

در یکي از باغ های زیبا در کابل مدفون است.
پادشاهی خود  پر قدرت  پنچ سال  شیرشاه سوری در 
که  کرد  احداث  دهلی  تا  کابل  از  را  بزرگی  جاده 
اموال،  انتقال  مذهبی،  تبادالت  نمایانگر  خود  این  
رفت آمد مسافرین به شمول شاهان و دیگران می شد. 
محصوالت افغانی مانند بادام کاغذی و انار قندهاری 
اوثانه ها در هند  به اصطالح  و  نایاب  از خوردنی های 
دوستی اش  به خاطر  که  پاچا خان  می شود.   محسوب 
با مهاتما گاندی لقب گاندی صوبه سرحد به وی داده 
شد.   دفن  جالل آباد  در  خودش  وصیت  طبق  می شد 
نیاکان میراث قوی فرهنگی، اجتماعی و روابط سیاسی 
نماینده ها،  و  رهبران  منحیث  میراث گذاشته اند.  به  را 
میان  را  قوی  ارتباطات  این  تا  است  ما  رسالت  این 

مردمان ما برای قرن ها تقویت ببخشیم.
من به افغانستان آمده ام تا به این روابط برادری، دوستی 
و  برنامه  یگانه  این  و  ببخشم  تازه  روح  همبستگی  و 

آجندای است که مردم هند در افغانستان دارند. 
نماینده های محترم ملت افغانستان!

افغانستان متحمل مشکالت و فراز و نشیب های زیادی 
افتخار،  با  افغانستان  مردم  اما می دانیم که  است،  شده 
مقابل  در  و  هستند  آزادی خواه  فوق العاده  و  شجاع 
بلند  و  پراستقامت  روزگار  دشواری های  و  سختی ها 
می ایستند. این صفاتی است که مردم هند آن را خیلی 

دوست دارند.
قابل  پیشرفت های  به  افغانستان  اخیر  سال  ده  در 
است.  یافته  دست  مختلف  عرصه های  در  مالحظه ای 
روند  است.  پیش رو  در  نیز  جدی  چالش های  اما، 
زیادی  موانع  با  و  پرچالش  کشور  هر  در  ملت سازی 
می  تواند همراه باشد. بازسازی ملی نیازمند کار متداوم 
و قربانی است و این یک پروسه آموزنده نیز می باشد.  
هر دو کشور با چالش های مشابه مواجه اند. هند حاضر 
است تا مردم افغانستان را در آبادی کشور شان مطابق 
نماید.  یاری  و  کمک  خود شان  اولویت های  و  میل 

بیشتر شده  امروز در زرنج  نبوده است، جمعیت  بیجا 
بلند  مردم  عواید  و  است  گرفته  رونق  تجارت  است، 

رفته است.
نمایندگان محترم:

کمک های  که  می کنند  افتخار  احساس  هند  مردم 
انکشافی شان در افغانستان به این حد استقبال می شود، 
هند در ساختن سرک،  منابع  بسیار خوش هستیم که 
پروژه های  و  شفاخانه  مکتب،  برق،  آوری  فراهم 
از  افغانستان  مردم  می رسد.  مصرف  به  المنفعه  عام 
ما  برای  احساس  این  می کنند،  استفاده  کمک ها  این 

رضایت خاطر می بخشد. 
ظرفیت ها  ارتقای  ساحات  در  را  خود  کمک های  ما 
افزایش  شامل  کمک ها  این  داد.  خواهیم  افزایش 
هند  به  افغان  محصلین  برای  بورسیه ها  تعداد 
اجتماعی  انکشاف  نهاد سازی،  تالش های  می شود، 
آن  شامل  نیز  صحی  سکتور  در  سرمایه گزاری  و 
دسترس  در  را  بس  وسایط  ما  همچنان  می گردد. 
پیشنهاد می کینم که  ما  شاروالی ها قرار خواهیم داد.  
ارتفاع  زراعتی  دانشگاه  به  را  کابل  زراعت  فاکولته 
قرار  دهاقین  دسترس  در  را  تراکتور  وسایط  و  دهیم 
داده و بورسیه ها را در ساحه زراعت را فراهم سازیم. 

برای  را  خود  تعهدات  سریع  و  مشخص  طور  به  ما 
مشخص  پالن  تحت  انکشافی  کوچک  پروژه های 
در  انکشاف  تسهیل  برای  و  والیت ها  سراسر  در 
افزایش  محلی  اجتماعات  کمک  به  کشور   سراسر 
آثار  بازسازی  و  درحفظ  هم چنان  ما  داد.   خواهیم 
می کنیم  افغانستان کمک  فرهنگی   میراث  و  باستاني 
و قصر تاریخی ستور )در وزارت امور خارجه( را نیز 

دوباره سازی خواهیم کرد. 
حکومت  با  مشورت  با  که  پروژه ها  این  مصارف 
شد،  خواهد  تطبیق  آینده  سال  چند  در  افغانستان 
حدود 500 میلیون دالر هزینه می بردارد که هند آ ن را 
می پردازد. با این کمک، مجموعه کمک های هند به 

افغانستان به  دو میلیارد دالر می رسد.
اعضای محترم پارلمان افغانستان:

آرزو و هدف ما به پیشرفت و سعادت تا زمانی تحقق 
نخواهد یافت که صلح و آرامش که مردم ما در آن 
با عزت و افتخار زندگی کنند، تامین نگردد.  من هم 
چنان از آنانی که برای زندگی بهتر فردا، زندگی شان 
را قربانی کرده اند، یادبود می نمایم. مردم هند با غم و 

اندوه مردم افغانستان خود را شریک می دانند.
مفکوره ای  ما  مردمان  برای  افراط گرایی  و  تروریزم 
دارد.  قبال  در  را  ویرانی  و  مرگ  تنها  و  است  بیگانه 
این پدیده هیچ  چیزی جز فقر، بی سوادی، گرسنگی 
جامعه  در  و  آورد  ارمغان  به  نمی تواند  مریضی  و 
سنت های  باالخره،  اما،  ندارد.  جایگاهی  هیچ  مدنی 
پدیده های  این  بر  ما  صلح آمیز  همزیستی  ساله  هزار 

به  مشابه  افغانستان  حکومت  اولویت های  واقع،  در 
متمرکز  آن  روی  هند  در  ما  که  است  اولویت های 
هستیم و بسیاری از مشکالت شما مشابه به مشکالتی 
است که ما در هند داریم. ما از دیدگاه و هدف رفتن 
دموکراتیک  و  مرفع  امن،  افغانستان  یک  سوی  به 
در  افغانستان  حکومت  ملی  اولویت های  در  چنانچه 

نظر گرفته شده است، کامال حمایت می کنیم. 
تجربه ما در هند نشان می دهد که دموکراسی مشارکتی 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  توانمندی  وسیله  واقع  در 
اداره  و  حکومت داری  می تواند  و  است  جامعه  یک 
نقش  افغانستان  پارلمان  بسازد.  پاسخگو  و  شفاف  را 
در  که  دریافتیم  ما  و  است،  گرفته  نظر  در  را  زنان 
نظرگرفتن زنان در ساختار های محلی در هند توانسته 
است تحرک تازه ای را برای انکشاف به همراه داشته 
باشد. از سال 2002 به این سو، شمولیت در مکاتب در 
تن  میلیون  به هفت  میلیون  از یک  از کمتر  افغانستان 
رسیده است و شمولیت دختران در چند سال اخیر به 

دو چند بلند رفته است. 
می دانم که تالش می کنید تا هیچ کودکی از مکتب 
در  شاگردان  برای  ما  نیز  هندوستان  در  نماند.  دور 
این  و  می کنیم  توزیع  غذا  درسی،  روز  نیمه  اوقات 
روش خیلی موثر بوده است، و به همین دلیل ما طی 
چند سال اخیر برنامه توزیع بیسکویت های تقویتی را 

برای شاگردان افغان نیز آغاز کردیم.
اما، خیلی مهم است که ما چه چیزی را برای شاگردان 
در  تعلیمی  نصاب  اخیرا  ما  می کنیم.  تدریس  خود 
طفل  یک  که  را  آنچه  دادیم.  تغییر  را  هند  مکاتب 
در مکتب می آموزد باید با زندگی عادی اش سازگار 
ارزش های تحمل در  باید حس وطن دوستی و  باشد. 
جامعه در برابر دیگران را بیاموزد. باید در مورد اهمیت 
محیط زیست درس بخواند. تعلیم باید مغز های شان را 
یک  فردای  امید  و  آینده  نماید.  باز  بیشتر  کار  برای 
ملت به کودکان امروزش وابسته است.  پس بر ما الزم 

است تا آنها را درست تعلیم بدهیم.
من می دانم که افغانستان در دهه های اخیر کوشش های 
خدمات  خود  مردم  برای  تا  است  داده  انجام  زیادی 
صحی را فراهم نماید. خوشحال هستیم که انستیتوت 
این  از  تا  کنیم  تقویت  را  گاندی  اندرا  طفل  صحت 
ارایه  افغانستان  سراسر  در  ما  صحی  خدمات  طریق 

گردد.
نیز  زیربناسازي  مانند  افغانستان  در  دیگری  چالش 
موجود می باشد. بنا ما تالش می ورزیم تا کمک های 
را در ساحات فراهم آوری انرژی  برق و سرک مهیا 
نیز برای شما سازیم. خرسند هستم که لین انتقال برق 
از پل خمری توانسته است برق مورد نیاز پایتخت را 
که  را  قربانی های  این که  هستم  خوش  نماید.  فراهم 
شده ایم  متحمل  دالرام-زرنج  سرک  ساختن  برای 

نباید  ما  پیروز خواهند شد.  فایق خواهند آمد و  شوم 
تروریزم  و  افراطیت  شعله های  دهیم  اجازه  دیگر  بار 

مردمان ما را بسوزاند. 
افغانستان روند مصالحه را آغاز کرده است و به شما 
شما  به  این  می کنیم.  روند  این  در  موفقیت  آرزوی 
را  آینده کشورتان  دارد که  ارتباط  ملت  نماینده های 
بدون مداخاالت خارجی رقم زنید و تصمیم بگیرید. 
به عنوان کشور مستقل است و هند هر  این حق شما 

انتخاب و تصمیم شما را احترام می گذارد. 
یگانه هدف ما این است تا ما افغانستان باثبات، با صلح 
و مستقلی را که با همسایه های خود در صلح و ثبات 
داریم  آرزو  ما  باشیم.  شاهد  را  می کند،  زندگی 
کاری  مشخص  چارچوب  یک  بتواند  افغانستان  که 
برای  که  کند  ایجاد  را  منطقوی  همکاری های  برای 
درحالی که  شود.  واقع  مفید  دراین کشور  ملت سازی 
به دست  امنیتی   مسوولیت  گرفتن  به طرف  افغانستان 
خویش روان است، ما آماده همکاری با شما در این 

ساحه نیز هستیم.
نمایندگان محترم ملت افغانستان:

مردمان این منطقه قرن ها باهم یکجا زندگی کرده اند. 
این منطقه ما است و ما باید مشترکا زندگی کنیم و آن 
را شکوفا بسازیم. در حالی که جامعه جهانی می تواند 
کمک کند، اما در آخر این مردم این منطقه خواهد 
بود که مسوولیت منطقه شان را به عهده می گیرند. ما 
خودمان  را  خود  مشکالت  چگونه  که  بیاموزیم  باید 

حل نماییم. این یک درس تاریخی است.
اعضای محترم مجلسین:

همکاری های  سازمان  در  افغانستان  شدن  شامل 
منطقوی جنوب آسیا یا سارک  یک قدم تاریخی بود. 
ما سرمایه گذاری  مشترک  آینده  برای  یکجا  باید  ما 
نماییم.  کشور های جنوب آسیا زمانی مرفه و  و کار 
با ثبات بوده اند که با هم روابط نزدیک ایجاد کرده اند. 
جغرافیا و تاریخ ما را مجبور می سازد که باهم همکاری 

کنیم و سرنوشت مشترک خود را تعیین نماییم. 
داشته  منطقوی  مشترک  هویت  یک  می خواهیم  اگر 
همیشه  من  بیاموزیم.  همدیگر  از  باید  پس  باشیم، 
گفته ام که ما امروز بیشتر از آن که در مورد منطقه خود 
مهم  بنابرین،  داریم.   آگاهی  غرب  مورد  در  بدانیم، 
است تا روابط مردمی را بیشتر از پیش تقویت بخشیم. 

نمایندگان محترم:
روز گذشته، رییس جمهور کرزی و من روی اعالمیه 
موافقه  توافق کردیم.  استراتیژیک  مشترک همکاری 
تا روابط خود را در تمامی ساحات به اساس  کردیم 
این  و  ببخشیم  تازه  روح  مساوات  و  متقابل  احترام 

همکاری دراز مدت خواهد بود.
ستون های مهم این اعالمیه را تعامالت بیشتر سیاسی، 
انکشاف  استراتیژی  اقتصادی،  جامع  همکاری های 
استراتیژی  زراعت،  تقویت  استراتیژی  تجارت، 
مدنی  جامعه  تقویت  استراتیژی  و  فرهنگي  انکشاف 
به  زمینه   این  در  مشارکت  شورای  می دهد.  تشکیل 
ایجاد خواهد شد.  ریاست وزرای خارجه دو کشور  
بصورت خاص تاکید ما روی تقویت تبادالت مردمی 

به شمول جوانان، زنان و رسانه ها می باشد.
اگر  است.  سودمند  و  مفید  بسیار  پارلمانی  تبادالت 
شما موافق باشید، من پیشنهاد می کنم که یک مجمع 
تشکیل  هند  و  افغانستان  میان  بین االپارلمانی  دوستی 
گردد. از ارتباطات میان تجار دو کشور برای استفاده 
نیز  افغانستان  اقتصاد  بهبود  غرض  هند  تجارب  از 

می توان استفاده کرد.
اعضای محترم هر دو مجلس!

خود  می کوشند  افغانستان  مردم  که  هستم  خوشحال 
بازسازی  در  و  ببخشند  رهایی  ویرانی  و  از جنگ  را 
برای  فرهنگ  بستر  و  عنوان خانه صلح  به  کشور شان 
این که   نیز  و  می کنند  تالش  انکشاف  و  تجارت 
کشور های منطقه باید باهم همکار باشند به جای این که 
در  افغانستان،  دوست  مثابه  به  هند  کنند.  رقابت  باهم 
این تالش همیشه با شما خواهد بود. ما همیشه در کنار 
تاکید  مجددا  و  بودیم  ایستاده  خود  افغانی  دوستان 

می کنم که در آینده نیز با شما خواهیم ماند.
را  افتخار  این  من  به  که  شما  تمامی  از  دیگر  یک بار 
بخشیدید تا بعضی از نظریات و افکار خود را با شما 
شریک سازم، تشکر و سپاس میکنم. از ریس جمهور 
کرزی برای دوستی شخصی وی و از دولت و مردم 
جریان  در  گرم شان  نوازی  مهمان  بخاطر  افغانستان 
نیز تشکر  زیبا،  این کشور  اقامت من در  این دو روز 

می کنم.
زنده باد دوستی افغانستان و هندوستان.

متن کامل 
سخنرانی نخست وزیر هند
 در جلسه مشترک شورای ملی افغانستان

23 ثور، 1390

 خوشحال هستم که مردم 
افغانستان می کوشند خود 
را از جنگ و ویرانی رهایی 

ببخشند و در بازسازی 
کشور شان به عنوان خانه 

صلح و بستر فرهنگ 
برای تجارت و انکشاف 

تالش می کنند و نیز این که  
کشور های منطقه باید باهم 
همکار باشند به جای این که 
باهم رقابت کنند. هند به 

مثابه دوست افغانستان، در 
این تالش همیشه با شما 

خواهد بود. ما همیشه در کنار 
دوستان افغانی خود ایستاده 
بودیم و مجددا تاکید می کنم 

که در آینده نیز با شما خواهیم 
ماند.

ACKU



رفعت:

از رسوایی  گروه فاسد حکومتی 
پرده خواهم برداشت

خبرنگاران بدخشان 
با مشكل مواجه اند

 سیحون قدرت اهلل جاوید

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1154   شنبه 24 ثور 1390

احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی پیشین 
افغانستان  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
وزارت،  پیشنهاد های  وجود  با  می گوید 
به  گروه  تسلیم  تهدید،  بار  ده ها  و  پول 
است  نشده  حکومتی«  »فاسد  وی  گفته ی 
از  پرده  شود،  مجبور  درصورتی که  و 
رسوایی های لوی سارنوالی، دادگاه عالی و 

گروه فشار حکومتی خواهد برداشت.
انتخاباتی که  این عضو کمیسیون شکایات 
روز چهارشنبه همراه با فضل احمد معنوی 
با  پارلمانی سال گذشته  انتخابات  مورد  در 
نمایندگان مجلس سخن می گفت همچنین 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  که  افزود 
به  انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون  مطابق 
شکایت های انتخاباتی رسیدگی کرده است 
و هیچ نهاد دیگر حق تصمیم گیری در مورد 
بیرون ساختن نمایندگان کنونی پارلمان را 

ندارد.
رفعت افزود که انتخابات پارلمانی براساس 
گزینش  و  کشور  نافذه  انتخابات  قانون 

انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  عضوهای 
و  بود  شده  برگزار  جمهور  رییس  توسط 

آن ها براساس قانون عمل کرده اند.
 رفعت گفت: »کمیسیون شکایات انتخاباتی 
پس  است.  انتخابات  محکمه ی  واقع  در 
رای  عنوان  به  کمیسیون  این  که  را  آن چه 
صادر کرده است بر مبنای قانون، نهایی بوده 
دیگری،  قضایی  و  نهادعدلی  هیچ  است. 
هیچ محکمه ای و به هیچ عنوانی صالحیت 

مداخله در کار انتخابات را ندارد.« 
شکایات  کمیسیون  پیشین  عضو  این 
است  ممکن  که  کرد  تاکید  انتخاباتی 
تقلب  براساس  نمایندگان  از  شماری  که 
گفته ی  به  اما  باشند  یافته  راه  پارلمان  به 
مورد  در  تنها  شکایات  کمیسیون  وی 
شده  کمیسیون  آن  درج  که  شکایت هایی 

بود، فیصله کرده است.
شکایات  کمیسیون  طرزالعمل  گفت  او 
انتخاباتی زمان مشخصی را برای رسیدگی 
به شکایت ها تعیین کرده بود و پس از اعالم 
نتایج نهایی انتخابات بر مبنای قانون اساسی 
صالحیت  نهادی  هیچ  انتخابات  قانون  و 
نمایندگان  بیرون ساختن عضوهای مجلس 

را ندارد.
 رفعت گفت با اعالم نتایج انتخابات گروهی 
در درون حکومت که نتایج انتخابات مطابق 

میل شان نبود، در تالش سبوتاژ انتخابات و 
بدنام سازی نهاد های انتخاباتی شدند.

نهاد های  آن جایی  از  وی  گفته ی  به   
تاکید  انتخابات  شفافیت  بر  انتخاباتی 
با  که  حکومتی  فشار  گروه   تسلیم  داشتند، 
پیشنهاد وزارت، پول و تهدید به مرگ در 

صدد تطمیع و تهدید آنها بودند، نشدند.
رهبران  عدلیه،  وزیر  آن که  با  گفت  وی 
جهادی و رهبری دادگاه عالی درباره عدم  
گفته  سخن  انتخابات  در  حکومت  مداخله 
بودند و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون نیز 
فعالیت های  بودن  مستقل  و  بودن  برقانونی 
تاکید  جمهور  رییس  به  انتخاباتی  نهادهای 
دادگاه عالی  رفعت  گفته ی  به  ولی  کرد 
دادگاه  ایجاد  با  را  خود  عمل  استقالل 

اختصاصی قربانی کرد.
غیرقانونی  مداخله  به  لوی سارنوالی  رفعت 
که  چرا  کرد،  متهم  پارلمانی  انتخابات  در 
لغو   خواهان  قانون  برخالف  وی  گفته  به 

انتخابات پارلمانی شد.

و  قانون شکنی  به  را  لوی سارنوالی  وی 
که  کرد  تاکید  و  کرد  متهم  بی سوادی 
نهاد های  بدنام سازی  تالش  در  اداره  این 

انتخاباتی و سبوتاژ انتخابات پارلمانی بود.
 رفعت گفت اگر مجبور شود رسوایی های 
گروه فاسد حکومتی را فاش خواهند کرد.

هم  بداند،  الکو  آقای  »هم  گفت:  رفعت 
رییس استره محکمه بداند و هم گروه های 
فاسد درون حکومتی بدانند که چنان پرده 
رسوایی های شان  روی  از  برداشت  خواهیم 
که دیگر برای افغانستان و برای هرحکومتی 
هر  برای  و  می آید  آینده روی کار  در  که 
آینده  در  رهبری اش  در  که  قضایی  نهاد 

کسی قرار بگیرد، درس عبرتی باشد.«
او گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی آماده 
 است که از تصمیم هایش در مورد انتخابات 

پارلمانی در محکمه ای عادالنه دفاع کند.
که  خواست  پارلمان  اعضای  از  وی 
و  زبانی  قومی،  گروهی،  سلیقه های 
سیاسی شان را برای دفاع حیثیت پارلمان و 

ارزش های دموکراتیک کنار بگذارند.
کمیسیون  فعالیت  قانونی  زمان  هرچند 
اعالم  از  پس  ماه  دو  انتخاباتی  شکایات 
پایان می یابد و آقای  انتخابات  نهایی  نتایج 
کابل  دانشگاه  در  استاد  عنوان  به  رفعت 
گذشته  ماه  ولی  بود  شده  تدریس  مشغول 

به  را  وی  استادی  وظیفه ی  لوی سارنوالی 
خاطر عمل کرد وی در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد.
معنوی، رییس  احمد  از سوی دیگر، فضل 
به  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون  که  گفت  مجلس  نمایندگان 
انتخابات اصول  نتیجه ی  مورد  انتخابات در 

خود را زیر پا نکرد و به مصحلت تن نداد.
والیت  در  انتخابات  از  برآمده  نتایج  او 
اما  خواند  کنونی  مشکالت  منبع  را  غزنی 
گفت قانون انتخابات، والیت را یک حوزه 
آن  در  خاصی  قوم  از  این که  و  می داند 
از  ناشی  را  بود،  نشده  پیروز  کسی  والیت 

نبود امنیت در آن مناطق دانست.
زمانی  در  را  پارلمانی  انتخابات  گفت  وی 
برای  از آن راه  بیش  دشوار برگزار کرد و 
بهتر برگزار کردن انتخابات وجود نداشت.

کمیسیون  تصمیم های  گفت  معنوی 
عضوهای  آرای  اتفاق  به  انتخابات  مستقل 
فشار  باوجود  و  شد  گرفته  کمیسیون  آن 
پول دار،  و  زورمند  افراد 
تسلیم  کمیسیون  اعضای 

خواسته های آن ها  نشدند.
قانون  مطابق  به گفته ی وی 
انتخابات،  قانون  و  اساسی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
عملی  وظیفه  حکومت  و 
ساختن فیصله های کمیسیون 
شکایات انتخاباتی را داشتند 
قانون  روشنایی  در  آن ها  و 

به آن عمل کرده اند.
معنوی گفت براساس قانون 
پایان  انتخابات  قانونی  روند 
یافته است و مشکل کنونی 
میان  انتخابات  نتایج  سر  بر 
و  قضایی  قوه  پارلمان، 

حکومت می باشد.
تاکید  دیگر  بار  یک  او 
کرد که کمیسیون مستقل انتخابات براساس 
کمیسیون  این   باالی  که  هجومی  و  فشارها 
با  لوژستیکی  همکاری  تنها  شد،  انجام 
دادگاه اختصاصی دارد و هزاران پرسش در 
وجود  نیز  اختصاصی  دادگاه  فعالیت  مورد 

دارد.
معنوی می گوید کمیسیون مستقل انتخابات 
و  آزاد  اساسی،  قانون   156 ماده  مطابق 
و  نظارت  آن  وظیفه ی  و  است  مستقل 

اداره ی انتخابات می باشد.
پنهان کاری  فعالیت های شان  در  گفت  او 
نکرده اند و با هر نهادی که خواهان بررسی 
خواهند  همکاری  می باشد،  فعالیت شان 

کرد.
عالی،  دادگاه  مقام های  حال  این  با 
انتخابات  ویژه  ی  دادگاه  و  لوی سارنوالی 
در مورد گفته های رییس کمیسیون مستقل 
انتخابات و عضو پیشین  کمیسیون شکایات 

انتخاباتی چیزی نگفته اند.
اظهارات در حالی مطرح می شود که  این   
مشخص نیست دادگاه اختصاصی انتخابات 
چه  پارلمانی  انتخابات  مورد  در  پارلمانی 
فیصله  خواهد کرد ولی پارلمان کشور این 
محکمه  را نامشروع خوانده و بارها از رییس 

جمهور خواهان لغو آن شده است.



محلي  مقام هاي  تعلل  و  بی توجهی  از  بدخشان  والیت  خبرنگاران  از  شماري 
نموده  نارضایتي  اظهار  والیت  این  خبرنگاران  پرسش های  به  پاسخگویی  برای 
که  را  موضوعی  تا  نیستند  آماده  دولتی  مسوولین  از  بسیاری  که  مي گویند 
خبرنگاران می خواهند و معلوماتی و یا اسنادی را که ضرورت دارند، در دسترس 

آنها قرار دهند.
شایق، خبرنگار رادیو بیان مي گوید: »مقام هاي محلي این والیت به آزادي بیان 
با  و خبر  تهیه گزارش  زمینه  در  بنابراین خبرنگاران  ندارند،  اعتقاد  مطبوعات  و 

مشکل دسترسي به معلومات مواجه هستند.« 
به گفته وي، آنها براي گرفتن یک موضوع جزیي باید پشت دروازه یک مقام 
دولتي چندین بار مراجعه نمایند، تا موضوعی را که مي خواهند به دست بیاورند و 

دربسا موارد قادر به دریافت معلومات هم شده نمی توانند. 
 شایق از یکی از خاطراتش را این گونه قصه می کند: »زماني که چندي قبل پولیس 
بدخشان عملیاتي را در یکي از ولسوالي هاي ناامن این والیت انجام داد و بدون 
کدام دست آوردي با تلفاتي از پولیس دوباره برگشتند، ما به فرماندهي پولیس 
نه تنها از دادن جزییات  بدخشان جهت دریافت معلومات مراجعه نمودیم. آنها 
خودداري کردند بلکه حاضر نشدند که با خبرنگاران وارد صحبت شوند.«                                                                                                                     
را  والیت  این  دولتی  مسوولین  آگاهي  عدم  آزاد،  خبرنگار  لعل زاد،  صدیقي 
یگانه مشکل بر سر راه خبرنگاران خوانده، مي گوید: »از این که مقام هاي محلي 
ندارند،  کافی  معلومات  بیان  آزادي  و  مطبوعات  قانون،  به  راجع  والیت  این 
کالن ترین دردسر را به خبرنگاران در جهت گردآوري معلومات آفریده اند که 
پنهان کاري هاي آنها و عدم پاسخ دهي شان به پرسش هاي خبرنگاران سبب شده 
است که مردم از وقایع و جریانات خورد و بزرگ آگاهي نداشته باشند.«                                        
وي گفت: »چندی پیش به ریاست معارف براي تهیه گزارش  مراجعه کردم، اما 
مقام هاي معارف نه تنها از دادن معلومات خودداري کردند بلکه من را به جرم 

کنجکاوي در موضوعی که نمي خواستند فاش شود، از دروازه بیرون راندند.« 
فعلي  وضعیت  که  وجودي  با  وطندار  سالم  گزارشگر  قاري زاده،  فخرالدین 
به سال هاي گذشته  مقایسه  را در  معلومات  به  مطبوعات و دسترسي خبرنگاران 
امیدوارکننده می خواند، اما می گوید: »خبرنگاران این والیت در زمینه تهیه خبر و 
گزارش به کمبود منابع نسبت عدم پاسخ دهي مقام ها روبرواند.«                                                              
باز هم در  اما  راه خبرنگاران کم شده  بر سر  قبلي  به گفته وي محدودیت هاي 

گردآوري اطالعات، مشکالت و چالش هاي زیادي فراراه آنها وجود دارد.  
شایق می گوید که آزادي بیان و مطبوعات  و دسترسي خبرنگاران به اطالعات 
این والیت  نداشته است چرا که حضور رسانه ها در  را  و معلومات، نقش خود 

کمرنگ بوده و انتقادي هم وجود ندارد. 
با وجودي که حق دسترسی شهروندان و خبرنگاران به معلومات در قانون اساسی 
فراواني  چالش هاي  هم  هنوز  است،  شده  تسجیل  افغانستان  رسانه های  قانون  و 
فراراه پیگیري رویداد ها و دسترسی به معلومات در والیت بدخشان وجود دارد. 

فرهنگ  نهادینه شدن  بر  مبني  خبرنگاران  و  ژورنالیستان  تالش هاي  هرچند 
بدون  حقایق  برمالساختن  راستاي  در  جان شان  قیمت  به  کشور  در  بیان  آزادي 
ترس و هراس انجام یافته است، ولي در گردآوري اطالعات و معلومات نسبت 
ندانم کاري ها و پنهان کاري هاي مسوولین دولتي، عالمی از مشکالت گریبان گیر 

خبرنگاران مي باشد.  
مقامات ریاست اطالعات و فرهنگ نیز گفته های خبرنگاران  را تایید می کنند.                                                                         
بدخشان  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  خواهانی،  محمدالدین  انجینر 
می گوید: »بعضی ادارات حاضر نیستند تا به وقت و زمان معین معلومات را در 
اختیار خبرنگاران قرار دهند که خود یک چالش بزرگ فراراه رسانه ها است، اما 
ما درنظر داریم تا در روز جهانی کتاب که قرار است به نزدیکی برگزار شود، 
مشکالت رسانه ها را در این والیت با مسوولین درمیان بگذاریم که دیگر هیچ 

رسانه و ژورنالیست نباید پشت دروازه مسوولین سرگردان باشد.«
تحت  رسانه ها  سراسری  کنفرانس  یک  تدویر  شاهد  ما  گذشته  »سال  افزود:  او 
و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  ابتکار  به  کابل  در  راهکارها  و  چالش ها  عنوان 
مطبوعات  اهل  و در مجموع  آزاد  بودیم که خبرنگاران  ملی  مشارکت شورای 
خبرنگاران  فراراه  مشکالتی  هم  هنوز  اما  نمودند،  مطرح  را  خود  دیدگاه های 

وجود دارد.«
می گوید:  بدخشان  صدای  هفته نامه ی  مدیرمسوول  خاکساری،  صبغت اهلل 
آنها  عمده ترین  که  روبرواند  مشکالت  از  انبوهی  به  والیت  این  »ژورنالیستان 
و  تهدیدها  معلومات،  ارایه  در  محلی  مقام های  حاضرنشدن  خودسانسوری، 
از  آگاهی  عدم  ارعاب(،  و  ترس  فضای  )ایجاد  غیرمستقیم  و  نامریی  فشارهای 
قوانین و ناتوانی برخی مقام های محلی در ارایه معلومات و اطالعات به خبرنگاران 

به شمار می رود.«
به باور او تا زمانی که مقام ها دست از پنهان کاری برندارند و خود را در برابر مردم 
از حق  بتوانند  ژورنالیستان  است که  نکنند، محال  قلمداد  پاسخگو  مطبوعات  و 

دسترسی به معلومات برخوردار گردند.
خواستیم در این مورد، دیدگاه های مقاماتی که خبرنگاران از آنها شکایت داشتند 

را داشته باشیم، اما آنها از دادن پاسخ خودداری کردند.

ACKU



 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

به نقض حقوق  را  افغانستان  امنیتی  ماموران  آکسفام 
بشر متهم کرده است.

یک موسسه خیریه از نیروهای خارجی در افغانستان 
بشر  حقوق  نقض  از  جلوگیری  برای  است  خواسته 
بیشتری  جدیت  کشور  آن  پولیس  و  نظامیان  توسط 

به خرج دهند.
که  آکسفام  که  شد  گزارش  ثور،   ۲۰ سه شنبه،  روز 
از  در گزارشی  است،  بریتانیایی  موسسه خیریه  یک 
نظامیان خارجی خواسته است با »روند رو به افزایش 
نقض حقوق بشر به دست نیروهای دولتی افغانستان« 

به طور جدی مقابله کنند.
در این گزارش، که با عنوان »وقتی برای هدر دادن 
باقی نمانده است« منتشر شده، آمده است که تا قبل 
از خروج محدود نیروهای امریکایی از افغانستان در 
کارهای  و  ساز  است  الزم  جاری،  سال  جوالی  ماه 
ماموران  تخطی  از  جلوگیری  برای  بیشتری  نظارتی 

افغان از موازین حقوق بشر به اجرا گذاشته شود.
تخلفاتی  ارتکاب  به  افغان  نظامیان  گزارش،  این  در 
از  جنسی  سواستفاده  و  غیرنظامیان  کشتن  مانند 

کودکان متهم شده اند.
در گزارش آکسفام آمده است که نفرات پولیس و 
ارتش افغانستان مسوول دست کم ده درصد از تلفات 
غیرنظامیان جنگ داخلی آن کشور هستند که آمار 
آن در سال ۲۰۱۰ به رقم دو هزار و هفت صد و هفتاد 

نفر رسید.
بخش  که  دارد  تاکید  گ��زارش  این  حال،  عین  در 

شورشیان  عملیات  از  ناشی  غیرنظامی  تلفات  عمده 
طالبان بوده است.

است:  داده  هشدار  خ��ود  گ��زارش  در  آکسفام 
آماده  بین المللی  نظامی  نیروهای  نفرات  »درحالی که 
و  حرفه ای  مورد  در  می شوند،  افغانستان  از  خروج 
امنیتی داخلی که قرار است  پاسخگو بودن نیروهای 
جایگزین آنان شوند، سواالت متعددی مطرح است.«

موارد نقض حقوق بشر
»این خطر جدی وجود  خیریه،  موسسه  این  گفته  به 
برای  کافی  کار  و  ساز  صورتی که  در  که  دارد 
موارد  نشود،  ایجاد  دولتی  ماموران  مسوولیت پذیری 
بشردوستانه  قوانین  از  تخطی  و  بشر  حقوق  نقض 
افزایش خواهد یافت و هزینه سنگین آن بر غیرنظامیان 

افغان تحمیل خواهد شد.«
از نیروهای خارجی خواسته شده رعایت حقوق بشر 

در افغانستان را در نظر داشته باشند.
بشر  حقوق  سازمان های  که  است  گفته  آکسفام 
افغان  نیروهای  توسط  بشر  حقوق  نقض  موارد  نیز 
»حمالت  شامل  جمله  از  که  کرده اند  گ��زارش  را 
از  حفاظت  برای  الزم  پیش بینی های  بدون  شبانه 
از  جنسی  سواستفاده  و  کارگیری  به  غیرنظامیان، 
بدرفتاری  قتل و  بازداشتیان و  با  بدرفتاری  کودکان، 

با غیرنظامیان توسط ماموران پولیس« است.
این گزارش به عنوان نمونه، ماجرای قتل یک دختر 
افغان توسط یکی از نفرات ارتش آن کشور را بازگو 

می کند؛ درحالی که سایر سربازان به فرار او از محل 
کمک می کردند و در نمونه دیگر، به شالق زدن یک 
زن افغان به دستور ریش سفیدان محلی خبر می دهد 
زدن،  کف  و  خنده  با  پولیس،  ماموران  درحالی که 

شاهد ماجرا بودند.
حامد  که  می یابد  انتشار  حالی  در  آکسفام  گزارش 
در  است  گفته  افغانستان،  جمهور  رییس  ک��رزی، 
والیت  مرکز  امنیت  حفظ  ج��اری،  س��ال  تابستان 
به  افغانستان  دیگر  ناحیه  چند  و  هلمند  آش��وب زده 

دست نیروهای امنیتی افغان سپرده شود.
از  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  است خروج  قرار 
سال  پایان  تا  تدریج  به  و  آغاز  جاری  سال  تابستان 
تا  آکسفام،  گزارش  براساس  اما  شود  تکمیل   ۲۰۱۴
افغان،  امنیتی  نیروهای  کیفیت  بهبود  به   ،۲۰۰۹ سال 
که شمار اعضای آن به حدود یک صد و هجده هزار 
تن  هزار  شصت  و  یک صد  حدود  و  پولیس  مامور 

نفرات ارتش ملی می رسد، توجهی نشده بود.
تا  ن��دارد  وجود  مشخصی  ترتیبات  هیچ  همچنین، 
و  پولیس  نفرات  تخطی  مورد  در  بتوانند  غیرنظامیان 

ارتش از موازین حقوق بشر دادخواهی کنند.
بین المللی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  از  آکسفام 
خواسته است تا نسبت به انتخاب نفرات جدید برای 
توجه  آن��ان  انضباطی  آم��وزش  و  پولیس  و  ارت��ش 
را  زن  بیشتری  تعداد  همچنین،  و  دهند  نشان  بیشتری 
استخدام  امنیتی  و  نظامی  برای خدمت در تشکیالت 

کنند.


مواد  اضرار  از  اطفال  آگاهي  میزان   :9.5
مخدر

تسکین  براي  که  دارد  دارویي  خاصیت  تریاک، 
درد از آن استفاده مي شده است و از دوران قدیم، 
در  مثبت  نگرش  جهت  همین  و  بوده  توجه  مورد 
ماده،  این  است.  داشته  مواد مخدر وجود  به  رابطه 
روحي  و  جسمي  درده��اي  ان��واع  تسکین  ب��راي 
از  جلوگیري  چون  باورهایي  مي شود؛  استفاده 
درد  تسکین  سالمتي،  بر  مثبت  تاثیر  قلبي،  سکته 
باعث شیوع  به مصرف آن دامن مي زند و  و غیره 

اعتیاد مي شود. بدین ترتیب، عدم اطالع و آگاهي 
دقیق افراد از اعتیادآوري مواد مخدر و ناآگاهي از 
وابستگي جسمي و روحي که در پي استعمال مواد 

مخدر پدید مي آید، به اعتیاد نسل جوان و بي تجربه، 
دامن مي زند.  

چنانچه نتایج تحقیق نشان مي دهد 5۹ درصد اطفال 
آن  اضرار  از  مخدر  مواد  از  استفاده  از  قبل  معتاد 
آگاهي نداشته اند و تنها ۴ درصد اطفال مي دانسته اند 
که استفاده از مواد مخدر، اضرار زیاد و اعتیاد به آن 
را در پي دارد و 37 درصد دیگر اطالعات کم و 
از  بنابراین، یکي  این زمینه داشته اند.  ناکافي را در 
دالیل اعتیاد اطفال به مواد مخدر عدم اطالع رساني 
قسمت  در  مربوطه  ارگان هاي  سوي  از  صحیح 
توضیح اضرار مواد مخدر مي باشد. به هر اندازه که 
اطالع رساني در سطح کشور افزایش یابد، به همان 

اندازه میزان اعتیاد اطفال کاهش خواهد یافت.
8.6. وضعیت خانوادگي اطفال معتاد

نتایج تحقیقات نشان مي دهد که محیط خانوادگي 
با  5۰ درصد از اطفال معتاد، بسیار متشنج و همراه 
خشونت مي باشد و ۲5 درصد از این اطفال معتقدند 
در  زی��ادي  حد  تا  خانوادگي شان  اختالفات  که 

اعتیادشان به مواد مخدر تاثیرگذار بوده است.
مي کنید  مشاهده   3 شماره  جدول  در  که  آن چنان 
۴۲.3 درصد از اطفال معتاد بیان داشته اند که اعضاي 

همچنین  و  مخدراند  مواد  به  معتاد  نیز  خانواده شان 
در حال حاضر ۲۱.8 درصد این اطفال، مواد مخدر 
و  مي آورند  دست  به  خانواده هاي شان  طریق  از  را 
با  اعتیاد همراه  از  قبل  معتاد  اطفال  از  ۱7.۹ درصد 
مواد  قاچاق  و  خریدوفروش  کشت،  در  فامیل شان 

مخدر شامل بوده اند. 
که  داشته اند  اظهار  معتاد  اطفال  از  درصد   ۲8.۲
براي اولین بار مواد مخدر را از فامیل خود دریافت 
پررنگي  بسیار  نقش  مادران  میان  این  نموده اند. در 
اطفال  این  درصد   ۱6 یعني  دارند  اطفال  اعتیاد  در 
اولین بار توسط مادرشان با مواد مخدر آشنا شده اند. 
اکثر این اطفال از بطن مادر یا در سن بسیار پایین در 
اثر اعتیاد مادر و استفاده از شیر مادر، معتاد شده اند. 
ادامه دارد
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بررسي وضعيت اطفال 
معتاد در افغانستان 1388

تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
- قسمت شانزدهم

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم  

قانون اساسی

حق تعلیم و تربیت
یکی از حقوق شهروندی، حق تعلیم و تربیت است. قانون اساسی 
در ماده ی چهل وسوم گفته است که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان 
است که تا درجه ی لیسانس در موسسات تعلیمي دولتي به صورت 
رایگان از طرف دولت تامین مي گردد. دولت مکلف است به منظور 
متوسطه  تعلیمات  تامین  افغانستان،  تمام  در  معارف  متوازن  تعمیم 

اجباري، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید.۲۹
تحلیل و بررسی ماده ی 43 قانون اساسی افغانستان

حق تعلیم و تربیت
حق تعلیم و تربیت از حقوق ذاتی و دایمی و سلب ناپذیر و همیشگی 
و همگانی است. حق مذکور برای این ذاتی هست که این حق به 
ذاتی است. پس  و  اولی  انسان  برای  و  متولد می شود  انسان  همراه 
اگر چنانچه کسی این حق را سلب کند بخشی از ذاتیات شهروندان 
کرده  غصب  را  افغانی  شهروندان  توانایی های  از  بخشی  و  افغانی 
نیز هست،  توانا  باشد قطعا  انسان دانا  این توضیح که اگر  با  است. 
اگر دانایی کسی غصب شود درواقع توانایی اش غصب شده است.

در ابتدای ماده ی چهل و سوم قانون اساسی تصریح شده است که 
مطلق  و  کلی  بیان  بیان،  این  است.  افغانستان  اتباع  تمام  تعلیم حق 
است. از طرفی علی االطالق حکم کرده است که تعلیم یک حق 
است. یعنی به نحو کلی و عام گفته است که آموزش بدون هیچ 
تبعیضی حق تمام اتباع افغانستان است. این فراز از ماده ی مذکور 
هرنوع  است که می گوید:  اساسی  قانون  ماده ی ۲۲  تاکید  درواقع 
تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم 
از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي مي باشند.

این  است.  بهره مندی  و  امتیاز  و  بهره وری  آموزش  و  تحصیل 
و  محدودیت  یا  محدودیت  و  است  همه  مال  امتیاز  و  بهره مندی 
از  افراد  کردن  محروم  است.  ممنوع  امتیاز  این  اعطای  در  تبعیض 
این نعمت سلب امتیاز و بهره مندی از موهبت تعلیم و تحصیل دانش 
به دستی  فانوس  دارد،  علم  تحصیل  امکانات  که  فردی  هر  است. 

خواهد بود که شب را روشن خواهد کرد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و همچنین اسناد بین المللی 
حق  را  فانوس  مثابه  به  دانش  تعلیم  و  تحصیل  از  بهره مندی  حق 

اساسی و سلب ناپذیر شهروندان کشور اعالم کرده است.
دانش  تحصیل  و  تعلیم  بنیادین  و  اساسی  حق  دقیق تر  فهم  برای 
تا ماده ی چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی  الزم است 
افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم. این ماده  که ناظر به 
حق تعلیم و آموزش اتباع افغانستان است، متضمن سه موضوع زیر 

می باشد.
حق آموزش

بدون  افغانستان  اتباع  که  می دارد  بیان  مذکور  ماده ی  نخست  فراز 
هیچ محدودیت و ممانعتی حق دارند تا از مزایای آموزش و تعلیم 
را  تبعیض  و  محدودیت  و  منع  هرگونه  فراز،  این  شوند.  بهره مند 

برداشته است.
تکلیف دولت در برابر مردم

دولت  این که  یکی  است.  قسم  دو  مردم  برابر  در  دولت  مکلفیت 
مکلف است تا آموزش شهروندان را تا درجه لیسانس در موسسات 
تعلیمي دولتي به صورت رایگان تامین کند. این فراز مقرر می دارد 
مقطع  پایان  تا  تحصیل  زمینه های  و  امکانات  دولت  بایستی  که 
کند.  تامین  افغانستان  تبعه ی  برای  را  سال  شانزده  یعنی  لیسانس 
تامین گردد.  رایگان  و  مجانی  تحصیل  مدت  این  در طول  باید  و 
دوم این که تعلیمات متوسطه  اجباری است. یعنی فراز سوم ماده ی 
مذکور به تامین تعلیمات متوسطه ی اجباری اشاره کرده می گوید 
تمام  در  معارف  متوازن  تعمیم  به منظور  است  مکلف  دولت  که 
افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه ی اجباري، برنامه های موثری را 

طرح و تطبیق نماید.                                                ادامه دارد

_____________ علی پیام _____________

تقاضا از خارجيان برای جلوگيری از نقض 
حقوق بشر توسط نيروهای افغان

منبع: بی بی سی

قسمت سی ام    
 آيا شخص معتاد به مواد مخدر ديگري در خانواده تان

وجود دارد؟
57.7درصد هیچ کس معتاد نیست

۲5درصد یک نفر معتاد است
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حدودا پانزده سال قبل، زمانی که در یکی از 
ایران، که  در  سنگبری  شهرک های صنعتی 
عمده ترین محل اشتغال مهاجرین افغانی در 
شهر اصفهان محسوب می شد، رفت و آمد 
داشتم، خوب به یاد دارم که موضوعی به نام 
اعتیاد چندان موضوع شناخته شده و رایجی 

در میان مهاجرین محسوب نمی شد. 
به  مشغول  روانشناسی  رشته  در  که  بعدها 
مورد  در  بودم  عالقه مند  شدم،  تحصیل 
مسایل و مشکالت رفتاری هموطنان مهاجر 
که در شرایط سخت سنگبری کار می کردند 
که  موضوعات  این  از  یکی  کنم.  مطالعه 
رشد  داشت،  را  مطالعه  و  بررسی  قابلیت 

اعتیاد در بین مهاجرین بود. 
 40 مجموع  در   ،1375 سال های  حدود  در 
با کارگران هموطن آن  کارخانه ای که من 
به  معتاد  بیشتر  نفر  دو  داشتم،  نسبی  آشنایی 
از  تقریبی  طور  به  یعنی  نبودند.  مخدر  مواد 
نفر معتاد.  نفر 2  مجموع چیزی حدود 400 
اما در مدت هفت سال بعد، حدود سال های 
شیوع  بر روی  می خواستم  زمانی که   1382
اعتیاد در بین مهاجرین افغانی مطالعه میدانی 
انجام دهم، کمتر کارخانه ای را می توانستی 
پیدا کنی که چند معتاد در آن یافت نشود. 
من  که  کارخانه ای   8 در  تنها  زمان  آن 
 17 می دادم  انجام  آنها  روی  را  مطالعاتم 
معتاد شناخته شده وجود داشت. هم اکنون 
8 سال از زمان آن تحقیق می گذرد، مصرف 
پدیده  یک  الکلی  مشروبات  و  مخدر  مواد 
محسوب  انتظار  قابل  و  طبیعی  شایع،  کامل 
اعتیاد  شیوع  به  نسبت  آماری  هیچ  می شود. 
ایران وجود  بین هموطنان مهاجرمان در  در 
این  است.  مسلم  موضوع  یک  اما  ندارد، 
انتظارش  آنچه  از  سریع تر  بسیار  اپیدمی 
می رفت در بین مهاجرین رشد کرده است. 
از محدوده شهرک های صنعتی گذشته و تا 
درون خانه های مهاجرین ریشه دوانده است. 
به  پرداختن  مقاله،  این  نوشتن  از  من  هدف 
در  هموطن  مهاجرین  جامعه  اعتیاد  موضوع 
ایران نیست. بلکه می خواهم آثار این پدیده 

را در کشور افغانستان بررسی کنم.
اطراف  در  شهروندی  هر  آمد  و  رفت 
او  ناخواسته  سوخته  پل  همچون  مکان هایی 
مشاهده  می کند.  اعتیاد  موضوع  متوجه  را 
زیر  مشمیزکننده  شرایط  در  که  افرادی 
دیگری  افراد  و  می گذرانند  روزگار  پل 
یا  و  تحقیرآمیز  نگاه  با  پل،  اطراف  در  که 
تازه وارد  افراد گذری  ترحم گونه شان دیگر 
را به تعجب و کنجکاوی می کشانند، الجرم 
برجسته  کابل  شهر  در  را  معتادان  موضوع 
برای  کابل،  در  اعتیاد  موضوع  می سازد. 
بالینی، که  به عنوان یک روانشناس  من هم 
نسبت به این موضوع سابقه ذهنی و علمی هم 
داشتم، به همین نحو مطرح شد. مواجه های 
این  مصادیق  این  با  من  مختلف  و  مکرر 
پدیده شوم انگیزه شد تا برای دومین بار به 
موضوع اعتیاد هموطنانم توجه کنم. بار اول 
در بین کارگران مهاجر سنگبری های ایران و 

این بار در کشورم افغانستان. 
با یکی از مصادیق این موضوع، در شفاخانه 
جوانی  شدم.  مواجه  کابل  روانی  صحت 

طی  هند،  وزیر  نخست  من موهان سینگ 
که  کرد  اعالم  کابل،  به  روزه  دو  سفر 
کشورش با دولت افغانستان بر سر امضای 
رسیده  توافق  به  استراتژیک  پیمان  یک 
است. آقای سینگ که روز پنج شنبه وارد 
کابل شد، ضمن دیدار با رییس جمهور 
افغانستان  پارلمان  کرزی، روز جمعه در 

نیز سخنرانی کرد.
افغانستان  پارلمان  در  هند  وزیر  نخست 
گفت که با حامد کرزی رییس جمهور 
اعالمیه  تا  است  رسیده  توافق  به  کشور 
پیمان  امضای  مورد  در  را  مشترکی 
کنند.  صادر  درازمدت  استراتژیک 
روی  تفاهم  از  هدف  سینگ،  آقای 
پیمان استراتژیک درازمدت را »بخشیدن 
روح تازه« به روابط میان افغانستان و هند 
گفت:  هند  وزیر  نخست  کرد.  توصیف 
کرزی  جمهور  رییس  با  گذشته  »روز 
روی امضای یک اعالمیه مشترک برای 
کردیم.  توافق  استراتژیک  همکاری 
در  را  خود  روابط  تا  کردیم  موافقه 
و  متقابل  روابط  براساس  ساحات  تمام 

مساوات، روح تازه ببخشیم.«
در  خود  سخنان  در  هند  وزیر  نخست 
ستون های  که  افزود  افغانستان  پارلمان 
بر  بیشتر  استراتژیک  توافق  این  مهم 
جامع  همکاری  سیاسی،  تعامالت 
تقویت  تجارت،  انکشاف  و  اقتصادی 
انکشاف  و  فرهنگی  انکشاف  زراعت، 
آقای  بود.  خواهد  استوار  مدنی  جامعه 
کنار  در  هند  که  کرد  تاکید  سینگ 
و  می ماند  باقی  همیشه  برای  افغانستان 
طبق  بخش ها  تمام  در  را  کمک هایش 
خواهد  انجام  افغانستان  دولت  خواست 

داد.
آقای سینگ گفت که وی در این مقطع 
به منظور تحکیم و تشدید روابط  زمانی 
میان افغانستان و هند به کابل سفر کرده 
به  »من  افزود:  هند  وزیر  نخست  است. 
برادری،  روابط  به  تا  آمده ام  افغانستان 
ببخشیم،  تازه  روح  همبستگی  و  دوستی 
که  است  اجندایی  و  برنامه  یگانه  این  و 
مردم هند در افغانستان دارند؛ و این یگانه 
افغانستان  به  آن  با  من  که  بود  اجندایی 

سفر کردم.«
با این حال، نخست وزیر هند تاکید کرد 
دارای  افغانستان  و  هند  دولت های  که 
او  هستند.  مشابه  مشکالت  و  فرهنگ 
تالش  در  همین رو  از  هند  دولت  گفت 
همه  در  افغانستان  دولت  به  تا  است 
من موهان سینگ  کند.  کمک  زمینه ها 
بازسازی  برنامه های  هند  که  کرد  تاکید 
و انکشافی جدیدی را به ارزش پنج صد 

میلیون دالر در افغانستان تمویل می کند.
در همین حال، نخست وزیر هند در دیدار 
روز پنج شنبه خود با حامد کرزی رییس 
کمک های  ادامه  به  نیز،  کشور  جمهور 
هند به افغانستان تاکید کرد. هند از جمله 
افغانستان  کمک کننده  مهم  کشورهای 
میلیون  پنج صد  کمک  با  که  است 
پروژه های  تمویل  برای  جدیدش  دالری 
انکشافی، میزان کمک های این کشور به 
به  نزدیک  اخیر  افغانستان طی چند سال 

دو میلیارد دالر می رسد.
مقام  نخستین  من موهان سینگ  چنین  هم 
پارلمان  در  که  است  خارجی  ارشد 

برای  زمانی  او  کرد.  سخنرانی  افغانستان 
کابل  وارد  دولتی  مقام های  با  دیدار 
القاعده  تروریستی  شبکه  رهبر  که  شد 
سوی  از  هند  رقیب  کشور  خاک  در 
کماندوهای امریکایی به قتل رسید. هند 
و پاکستان، دو رقیب هسته ای از سال ها به 
این سو باهم بر سر مساله کشمیر اختالف 
دارند. اختالفات این دو کشور، در چند 
بین  نیز  نظامی  باعث درگیری های  مورد 

دو کشور شده است.
خیلی  و  دیرینه  روابط  افغانستان  و  هند 
هم   با  دور  گذشته های  از  نزدیک 
داشته اند. به گفته ی برخی از کارشناسان، 
سفر اخیر نخست وزیر این کشور به کابل 
تازه ای  روح  کشور  دو  میان  روابط  به 
عبدالقیوم  سید  داکتر  است.  بخشیده 
در  نمایندگان  مجلس  عضو  سجادی، 
وزیر  نخست  سفر  می گوید  مورد  این 
توجه  بیانگر  زمانی  مقطع  این  در  هند 
و  است  افغانستان  مسایل  به  هند  جدی 
تحوالت  در  که  می خواهد  کشور  این 
بیشتری  و  نقش جدی تر  افغانستان  آینده 
»سرد  گفت:  سجادی  آقای  باشد.  داشته 
شدن روابط پاکستان و غرب بر سر مساله 
شدن  فعال تر  زمینه  تروریزم،  با  مبارزه 
افغانستان  در  را  هند  دیپلوماسی  دستگاه 
به  فراهم کرده و سفر نخست وزیر هند 
افغانستان  پارلمان  به  حضورش  و  کابل 
دیپلوماسی  در  تازه  تحرک  یک  بیانگر 
و  افغانستان  دیپلوماتیک  روابط  و  هند 

هند می تواند باشد.«
مستحکم تر  که  می افزاید  سجادی  آقای 
می تواند  افغانستان،  و  هند  روابط  شدن 
باالی پاکستان فشار بیشتری وارد کند و 
همچنین افکار جامعه جهانی را نیز نسبت 

به پاکستان تغییر دهد.
مجلس  منشی  نایب  الفتی،  عزیزاهلل  سید 
نخست  اخیر  سفر  که  است  معتقد  سنا 
مردم  برای  روشنی  پیام های  هند  وزیر 
این  مردم  این که  و  داشت  افغانستان 
کشور در راه رسیدن به اهداف شان تنها 
نیستند. به گفته ی آقای الفتی، هند با عقد 
پیمان استراتژیک با افغانستان، می خواهد 
داشته  کشور  با  درازمدت  همکاری های 
باشد و همچنین نمی خواهد که در امور 
کند.  مداخله  منطقه  کشورهای  داخلی 
مردم  با  دیگر  بار  یک  »هند  گفت:  وی 
افغانستان تجدید تعهد کرد و هیچ گاهی 
همسایه  کشورهای  امور  در  نمی خواهد 
خصمانه  مداخالت  منطقه  کشورهای  یا 
در  می خواهد  بالعکس،  باشد.  داشته 
فضای  و  همگرایی  افغانستان  بازسازی 

حسن همکاری وجود داشته باشد.«
عقد  با  که  می کند  تاکید  الفتی  آقای 
افغانستان و هند،  میان  استراتژیک  پیمان 
افغانستان  دولت پاکستان در قبال مسایل 

حساس تر خواهد شد.
دو  مقام های  اظهارات  از  وجود  این  با 
عقد  با  آنان  که  برمی آمد  چنین  کشور 
ایجاد  صدد  در  استراتژیک  پیمان  این 
برعکس  و  نیستند  منطقه ای  حساسیت 
می خواهند از  طریق روابط نزدیکتر میان 
روابط  گسترش  جهت  در  کشور،  دو 
تامین  و  مختلف  سطوح  در  منطقه ای 

صلح پایدار تالش و کوشش کنند.


برای  را  ساله اش   30 رفیق  ساله   25 حدودا 
آورده  شفاخانه  در  شدن  بستری  و  تداوی  
جواز  شدنش  بستری  برای  بتواند  تا  بود 
از جوان 25 ساله علت  وقتی  دریافت کند. 
تصمیم رفیقش را برای ترک اعتیاد پرسیدم 
است  باردار  همسرش  فهمیده  رفیقم  گفت: 
و قرار است به زودی پدر شود. برای همین، 
تصمیم  خانواده اش  و  بچه  سالمتی  برای 
فرستاده  را  همسرش  کند.  ترک  گرفته 
تا  مانده  کابل  در  خودش  و  زادگاهش  به 
و  ماندن  برای  جایی  حاال  اما  کند  ترک 
یکی  در  زود تر  می خواهد  ندارد.  خوابیدن 
این  با  شود.  بستر  معتادان  شفاخانه های  از 
بستری شدن  مجوز  شفاخانه  مسوولین  حال 
را مشروط به گذراندن کالس های آموزشی 
صبر  هفته  یک  باید  می گویند  و  می دانند 
برای  حتا  که  است  این  او  مشکل  اما  کند 
یک شب هم جایی برای ماندن ندارد و اگر 
پل  زیر  باز  است  مجبور  نشود  بستر  امروز 
کند.  مصرف  مواد  دوباره  می ترسد  و  برود 
نکته قابل توجه این که این فرد هم در ایران 
معتاد شده و بعد به افغانستان بازگشته است. 
در  اعتیاد  شیوع  جامعه  افراد  از  بسیاری 
افغانستان را، سوغاتی می دانند که مهاجرین 
بازگشته از ایران با خود به ارمغان آورده اند. 
گذشته از این که این تحلیل چقدر می تواند 
اعتراف  نکته  این  به  باید  باشد،  درست 
ایران  در  مهاجرین  اعتیاد  حداقل  که  کرد 
و  بوده  ایران  خود  در  اعتیاد  شیوع  از  متاثر 
هم  گسترده تر  و  سریع تر  بسیار  دالیلی  به 
است.  کرده  پیدا  شیوع  مهاجرین  بین  در 
آموزشی،  ـ  فرهنگی  محدودیت های 
حاشیه نشینی های  بهداشتی،  محرومیت های 
از  منتج  اخالقی  فسادهای  شیوع  چندجانبه، 
عوامل ذکر شده و نهایتا عوامل روانی ناشی 
از ناکامی های شغلی، تحصیلی و  تحقیر های 
زمینه ساز مضاعفی هستند  عوامل  اجتماعی، 
جامعه  افراد  سایر  از  بیشتر  را  مهاجرین  که 
به سوی اعتیاد سوق می دهند. به تمامی این 
محیط های  در  خاص  بسیار  عامل  عوامل، 
کارگری سنگبری را نیز می توان اضافه کرد: 
کارگران.  از  سنگبری  اربابان  بهره کشی 
تعدادی از اربابان سنگبری که غالبا خودشان 
توان  و  انرژی  ایجاد  برای  هستند،  معتاد  نیز 
مواد  آنها  به  کارگران شان  در  بیشتر  کار 
را  آنها  صورت  این  به  و  می رسانند  مخدر 
آلوده کرده، از آنها بهره کشی می کنند. بهانه 
اصلی کارگر و ارباب نیز برای مصرف مواد 
مخدر توسط کارگر بیچاره، کاهش دردهای 
مفصلی و خستگی های بسیار شدید ناشی از 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  سخت  شرایط 
سنگ هاست. پس از اعتیاد و وابستگی کامل 
کارگر به مواد، ارباب در ازای دادن کار و 
حداقل دست مزد از او کار می کشد و بهای 
موادش را نیز از دست مزدش کسر می کند. 
در  افغانی  کارگران  از  بهره کشی  نوع  این 

محیط های سنگبری رایج است. 
آلوده  مهاجرین  این  از  زیادی  قاعدتا شمار 
دلیل  به  افغانستان  به  بازگشت  از  پس  شده 
و عدم وجود  مواد  تهیه  بودن  سهل الوصول 
و  انتظامی  محدودیت های  و  ممنوعیت 

بیشتری  شدت  با  عملی  صورت  به  قانونی 
نیز  را  دیگران  داده،  ادامه  مواد  مصرف  به 
مخدر  مواد  به  دست یابی  می کنند.  آلوده 
عین  در  و  است  آسان تر  بسیار  دراین جا 
بسیار  نیز  قانونی  عملی  ممنوعیت های  حال 

ضعیف تر. 
ویژگی های  از  یکی  که،  این  دیگر  نکته 
و  الکلی  مشروبات  و  مخدر  مواد  مصرف 
بازی های قمارگونه در این است که اگر به 
بسیار  لذت  بگیرد  صورت گروهی صورت 
مواد مخدر  بیشتری خواهد داشت. مصرف 
لذت  معتادان  سایر  بین  در  معتاد  یک  برای 
به  موضوع  همین  و  می کند  ایجاد  بیشتری 
کردن  آلوده  برای  انگیزه  می تواند  تنهایی 
اطرافیان فرد معتاد و شکل گیری کلونی های 
شهر  مختلف  قسمت های  در  معتادان  تجمع 
به سایر عوامل و تحلیل آنها  البته من  باشد. 
در قسمت های بعدی نوشتار مفصل خواهم 

پرداخت. 
من به هیچ وجه نمی خواهم تمام مسوولیت 
اعتیاد مهاجران یا جامعه افغانستان را متوجه 
تاثیرات  کنم.  دیگری  هر کشور  یا  و  ایران 
به  ایران  به  مهاجرت  از  ناشی  شرایط  و  
لحاظ  به  آسیب زننده  کشور  یک  عنوان 
ابعاد  در  باید  که  است  عاملی  اعتیاد،  شیوع 
این  نهایت  در  اما  شود،  لحاظ  گوناگونش 
باید مسوولیت رفتارها و  خود ما هستیم که 
ما مسوول  بپذیریم. خود  را  افراد جامعه مان 
ضعف ها و کاستی های مان هستیم. در نهایت 
گوناگون  دالیل  به  که  است  انسان  خود 
ناکارآمد  روش های  از  شخصیتی  و  فردی 
و خطرناک برای رفع یا فراموشی مشکالت 
یکی  می کند.  استفاده  خیالش  آرامش  یا  و 
تحلیلی  ضعف های  و  مشکالت  عمده  از 
که  است  این  ما  کشور  در  مدیریتی  و 
مشکالت  بروز  عمدتا  و  مسوولیت گریزیم 
اختالالت  خرد  ابعاد  از  را،  کشورمان 
سیاسی  مشکالت  کالن  ابعاد  تا  شخصیتی 
به عوامل خارجی برمی گردانیم. همین نکته 
باعث می شود منشای حل مشکالت خودمان 
عوامل  همان  رویه  و  عملکرد  تغییر  در  را 

خارجی ببینیم. 
بدان  نوشتار  این  در  دارم  قصد  من  آنچه 
اعتیاد مهاجرین در سایر  نه شرایط  بپردازم، 
در  بیرونی  عوامل  نقش  نه  و  کشورهاست 
حل این مشکل. بلکه هدف پرداختن به ابعاد 
گوناگون پدیده اعتیاد در جامعه افغانستان بر 

اساس چهار محور ذیر است:
جامعه  در  اعتیاد  زمینه ساز  عوامل   -1

افغانستان
شخصیت  و  ذهنیت  رفتار،  شناخت   -2

بیماران معتاد
3- پیامد های فردی، خانوادگی و اجتماعی 

اعتیاد
کنترل  درمانی  و  پیشگیرانه  اقدامات   -4

اعتیاد
ادامه دارد
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سونامی اعتیاد
یکی از ویژگی های مصرف 
مواد مخدر و مشروبات 
الکلی و بازی های 
قمارگونه در این است 
که اگر به صورت گروهی 
صورت بگیرد لذت 
بسیار بیشتری خواهد 
داشت. مصرف مواد 
مخدر برای یک معتاد در 
بین سایر معتادان لذت 
بیشتری ایجاد می کند و 
همین موضوع به تنهایی 
می تواند انگیزه برای 
آلوده کردن اطرافیان 
فرد معتاد و شکل گیری 
کلونی های تجمع معتادان 
در قسمت های مختلف 
شهر باشد.

بالیی که نه خلق می شود و نه نابود
بلکه تنها تغییر شکل می دهد.

روح تازه در روابط 
افغانستان و هند 

 سید روح اهلل رضوانی

بخش نخست

 ظفرشاه رویی

ادامه از صفحه 1

ACKU
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حمالت انتحاری در پاکستان نزديک به هشتاد کشته و ده ها زخمی برجای گذاشت

روسیه از راه اندازی نهايی نیروگاه بوشهر ظرف چند هفته آينده خبر داد 

امريکا نگران امنیت تیم حمله کننده به بن الدن است

پاکستانی  طالبان  به  موسوم  اسالمگرای  گروه 
مسووليت بمب گذاری انتحاری در شمال غرب اين 

کشور را برعهده گرفته است.
بامداد روز جمعه، وقوع دو انفجار انتحاری در يک 
مرکز آموزش شبه نظاميان وابسته به ارتش پاکستان 
شدن  کشته  به  کشور  اين  غرب  شمال  منطقه  در 
ديگر  نفر  ده ها  زخمی شدن  و  نفر  هشتاد  دست کم 
اين  تقريبا تمامی آنان را دانشجويان  منجر شده که 

مرکز تشکيل می دهند.
ساعاتی پس از اجرای اين حمالت، فردی که خود 
معرفی  پاکستانی  طالبان  سخنگوی  و  اهلل  احسان  را 
می کرد، در تماس تليفونی با مراکز خبری گفت که 
اين گروه مسووليت حمالت انتحاری روز جمعه را 

بر عهده می گيرد.
می گفت،  نامعلومی سخن  نقطه  از  که  اين شخص، 

اين  که  داشت  اظهار 
عمليات  »نخستين  حمله 
شهادت«  از  انتقام  در 
رهبر  الدن،  بن  اسامه 
که  است  القاعده  شبکه 
حمله  در  گذشته  هفته 
به  امريکايی  نيروهای 
پاکستان  در  او  مخفيگاه 

کشته شد.
کرد  تهديد  اهلل  احسان 
نيز  ديگری  حمالت  که 

در راه است.
در گزارش های مربوط به عمليات روز جمعه، به نقل 
از منابع پوليس محلی آمده است که وضعيت بيش 
از چهل تن از زخمی های اين حمالت وخيم است 
افزايش  و بيم آن می رود که آمار تلفات اين واقعه 

يابد.
از  منابع، در حمالت روز جمعه، يکی  اين  به گفته 
نزديک  در  را  خود  همراه  منفجره  مواد  مهاجمان، 
منفجر کرد در حالی که  اين آموزشگاه  در ورودی 
يک  به  شدن  سوار  حال  در  دانشجويان  از  تعدادی 
انفجار شديدتری  از آن،  بودند. بالفاصله پس  موتر 
روی داد. خبرگزاری ها به نقل از منابع محلی، عامل 
گزارش  ساله  بيست  فرد حدود  يک  را  اول  انفجار 
کرده و افزوده اند که مهاجمان، به منظور وارد کردن 
بيشترين تلفات انسانی، در بمب های خود بلبيرينگ 

به کار برده بودند.
در مورد چگونگی وقوع دومين انفجار و عامل آن 

هنوز جزيياتی در دست نيست.
حمله  هدف  جمعه  روز  در  که  پوليس  اکادمی 
نيروهای  تربيت  متعدد  مراکز  از  يکی  گرفت  قرار 
که  است  پاکستان  ناآرام  مناطق  در  شبه نظامی 
مسلح  شورشيان  با  مستقيم  رويارويی  وظيفه  اگرچه 
حفاظتی  امکانات  از  معموال  اما  دارند،  برعهده  را 

چندانی برخوردار نيستند.
سال های  طی  پاکستان  غيرنظامی  و  نظامی  مراکز 
اسالمگرای  گروه های  متعدد  حمالت  هدف  اخير 
تندرو بوده که صدها کشته و هزاران زخمی برجای 

گذاشته است.
گفته می شود که به خصوص مناطق شمال غرب اين 
کشور واقع در نزديک مرز با افغانستان محل اصلی 
شورشيان  با  که  اسالمگراست  تندروهای  فعاليت 
ارتباط  هم  القاعده  شبکه  و  افغانستان  در  طالبان 

دارند.
پس از عمليات روز دوم می که به کشته شدن رهبر 
القاعده منجر شد، در برخی نقاط پاکستان تظاهراتی 

عليه امريکا و دولت پاکستان برگزار شد.
مورد  اصلی  موضوع  تظاهرات،  اين  از  بسياری  در 
با  امريکا  دولت  که  بود  اين  تظاهرکنندگان  انتقاد 
حمله نظامی به مخفيگاه اسامه بن الدن بدون کسب 
اجازه از دولت پاکستان، حاکميت ملی اين کشور را 

نقض کرده است.

خبرگزاری های روسی به نقل از معاون وزارت امور 
اتومی  نيروگاه  که  کردند  اعالم  اين کشور  خارجه 
بوشهر ظرف هفته های آينده به طور کامل راه اندازی 

خواهد شد.
پنج شنبه  روز  که  اظهاراتی  در  ريابکوف  سرگيی 
شده  مخابره  ريانوستی  روسی  خبرگزاری  سوی  از 
بوشهر  نيروگاه  نهايی  اندازی  »راه  که  گفته  است، 

ظرف چند هفته آينده انجام می شود.«
برای  دقيقی  تاريخ  که  نشد  حاضر  وی  حال  اين  با 

آغاز به کار رسمی اين نيروگاه اعالم کند.
پروژه طوالنی  »اين يک  ريابکوف می گويد:  آقای 
است و من نمی توانم به تاريخ مشخصی اشاره کنم، 

نيروگاه  اين  نهايی  راه اندازی  آستانه  در  ما  ولی 
اواسط  در  بوشهر  اتومی  نيروگاه  ساخت  هستيم.« 
دهه 1970 ميالدی از سوی آلمان آغاز شد ولی به 
در  فعاليت ها  تمام   1357 دلو  انقالب  پيروزی  دنبال 
آن متوقف شد. ايران برای تکميل و راه اندازی اين 
نيروگاه، در سال 1995 قراردادی با روسيه به ارزش 
افزايش  رغم  به  ولی  کرد  امضا  دالر  ميليارد  يک 
نيروگاه، مسکو طی 15 سال  اين  هزينه های ساخت 
انداخته  تعويق  به  را  اين پروژه  بارها اجرای  گذشته 
است. سال گذشته، منوچهر متکی، وزير امور خارجه 
وقت جمهوری اسالمی ايران، اعالم کرد که نيروگاه 
بوشهر در تابستان 89 به طور کامل راه اندازی و برق 

آن در ماه سنبله وارد مدار خواهد شد. اما مقام های 
روسی اين ادعا را رد کردند.

بارها  گذشته  سال  يک  در  بوشهر  هسته ای  نيروگاه 
خبرساز شده است. بار نخست، انتشار اخبار مربوط به 
کرم کمپيوتری »استاکس نت« باعث شد تا فعاليت ها 

در اين نيروگاه با کندی روبرو شود. 
اين کرم که گفته می شود به طور خاص برای اختالل 
به  است  شده  طراحی  ايران  هسته ای  تاسيسات  در 
نرم افزارهای نيروگاه بوشهر سرايت کرده و آن گونه 
که نصرت واحدی، فيزيکدان ايرانی مقيم آلمان به 
راديو فردا گفته است، باعث شد تا اين نرم افزارها 

پياده و دوباره در کمپيوترهای نيروگاه نصب شود.

افزايش  از  اياالت متحده  رابرت گيتس، وزير دفاع 
گروه  اعضای  جان  از  حفاظت  برای  امنيتی  تدابير 
حمله کننده به اقامتگاه اسامه بن الدن، رهبر القاعده 

و خانواده های آنها خبر داده است.
کماندوهای  از  دسته  آن  نگرانی  از  گيتس  آقای 
در  که  است  داده  خبر  امريکا  دريايی  نيروی  نخبه 
او  قتل  و  الدن  بن  اسامه  اقامتگاه  به  حمله  عمليات 

دست داشته اند.
اين کماندوها در دوم ماه می در عملياتی که به وسيله 
سازمان اطالعات مرکزی امريکا، سی آی ای هدايت 
شد، با هليکوپتر از افغانستان به پاکستان رفتند و در 
پا در  از  القاعده را  بنيانگذار  عملياتی غافلگيرکننده 

آوردند.
خود  رهبر  مرگ  انتقام  است  داده  وعده  القاعده 
گروهی  برای  که  گيتس  آقای  بگيرد.  امريکا  از  را 
کارولينای  ايالت  در  امريکا  دريايی  تفنگداران  از 
اعضای  نگرانی  ابراز  از  می کرد،  صحبت  شمالی 
و  خود  امنيت  درباره  بن الدن  به  حمله کننده  تيم 
او  گيتس،  آقای  گفته  به  داد.  خبر  خانواده های  شان 

هفته گذشته با اين افراد ديدار کرده بود.
نخبه ترين  از  امريکا  دريايی  نيروی  کماندوهای 
نظاميان در اين کشور هستند. اين کماندوها سيل  نام 
دارند که مخفف کلمات »دريايی، هوايی و زمينی« 

به زبان انگليسی است.

پاکستان  در  بن الدن  اقامتگاه  به  کننده  گروه حمله 
آزموده ترين  که  بودند   »6 تی  »اس  واحد  اعضای 

اعضای کماندوهای نيروی دريايی هستند.
در  کنندگان  شرکت  امنيت  حفظ  برای  گفت  او 
عمليات قتل بن الدن، هويت اين افراد فاش نخواهد 

شد.
آقای گيتس همچنين از انتشار جزييات اين عمليات 

انتقاد کرد.
اتاق  در  حاضران  حمله،  وقوع  از  پس  گفت  او 
جزييات  که  کردند  توافق  سفيد  کاخ  فرماندهی 
عمليات محرمانه بماند ولی اين توافق روز بعد نقض 

شد.

حمله به شعبه بانک در چین 
چندين کشته برجای گذاشته است

فردی با پرتاب بطری آتشزا به شعبه يک بانک در شهر ووی در واليت 
گانسو در غرب چين، چندين نفر را کشت و ده ها تن ديگر را زخمی 

کرد.
اين حمله در زمان برگزاری جلسه کارمندان بانک روی داد و به گفته 
خبرگزاری شين هوا، باعث وقوع آتش سوزی در ساختمان اين بانک 

شد.
به گفته شاهدان عينی، با گسترش حريق، تعدادی از کارمندان بانک 
به  و  پريدند  بيرون  به  ساختمان  پنجره های  از  خود  جان  نجات  برای 

شدت زخمی شدند.
هنوز هويت و انگيزه فرد مهاجم مشخص نيست و آمار رسمی قربانيان 

اين حمله هم انتشار نيافته است.
شهر ووی در منطقه ای واقع است که بخش قابل توجهی از جمعيت آن 

را تبتی ها تشکيل می دهند.

بازداشت مبارک 
15 روز تمديد شد

رييس جمهور سرنگون شده  مبارک  بازداشت حسنی  مقام های مصری   
اين کشور را برای 15 روز ديگر تمديد کرده اند.

آقای مبارک که 83 سال دارد پيش از اين در شفاخانه ای در استراحتگاه 
شرم الشيخ در ساحل دريايی سرخ مورد بازجويی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مصری »منا« او متهم به سودجويی مالی است.
همسر او، سوزان نيز برای اولين بار توسط بازپرسان بازجويی شد.

قدرت  از  مردمی  قيام  يک  از  پس  گذشته  دلو  ماه  در  مبارک  آقای 
کناره گيری کرد. او همچنين متهم به دست داشتن در کشتن معترضان و 

مخالفان حکومت است.
»کسب  اتهام  به  ساعت  سه  مدت  به  و  الشيخ  شرم  در  پنجشنبه  روز  وی 
نامشروع ثروت« مورد بازجويی قرار گرفت و پس از آن بازداشت او برای 

15 روز تمديد شد.
الشيخ  شرم  نظامی  شفاخانه  در  قلبی،  حمله  يک  به دنبال  مبارک  آقای 
محبوس است و از هنگام کناره گيری حسنی مبارک، بيش از 20 وزير 

سابق و تاجر مرتبط با رژيم او بازداشت شده اند.
به 12  به جرم پولشويی  هفته پيش حبيب عادلی، وزير داخله سابق مصر 
معترض  صدها  کشتار  اتهام  به  عادلی  جنرال  شد.  محکوم  زندان  سال 

مصری ممکن است به مرگ محکوم شود.

واکسن ايدز باالی شادی ها موفقیت آمیز 
آزمايش شد

 محققان امريکايی از توليد واکسنی خبر داده اند که شادی ها را در برابر 
ابتال به بيماری ايدز مصوون می کند.

به گفته آنها واکسن جديد در ايجاد مصوونيت در 13 شادی از 24 شادی 
مورد آزمايش موفقيت آميز بوده است.

يک  از  بيشتر  شده  ايجاد  مصوونيت  مورد  دوازده  در  می گويند،  آنها 
سال دوام داشته است. اين محققان در گزارشی که در نشريه نيچر منتشر 
کرده اند، گفته اند دستاوردهای اين تحقيق نقش مهمی در توليد واکسن 

ايدز برای انسان ها خواهد داشت.
محققان موسسه واکسن سازی و درمان ژنتيک اورگان در مطالعات خود 
واکسنی را که حاوی ويروس »سی ام وی« بود را به 24 شادی ماکاک 
تزريق کردند. ويروس تزريق شده از نظر ساختار وراثتی دچار تغييراتی 
شده بود تا پس از تزريق، آنتی ژن مورد نياز برای هجوم به ويروس نقص 

ايمنی شاديی »اس آی وی« را توليد کند.
ويروس معادل ويروس نقص ايمنی انسانی »اچ آی وی« است که عامل 
به وجودآورنده بيماری ايدز است. آزمايش ها نشان داد که 13 شادی از 

گروه دريافت کننده واکسن در برابر ويروس مصوون شدند.
اين مصونيت در دوازده شادی برای بيشتر از يک سال برقرار بود.

شادی  ايمنی  سيستم  تحريک  با  واکسن  اين  تزريق  محققان،  گفته  به 
دريافت کننده دارو، باعث توليد نوع خاصی از لنفوسيت های تی می شود.

لنفوسيت های تی از سلول های سيستم ايمنی بدن هستند.

ACKU
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اظهار نامۀ اشتراک در مزايده ) داوطلبي(
طرح، ديزاين و ساختمان سيستم توليد ، انتقال و سهولت 

هاي توزيع برق
 در کندهار و هلمند

دولت جمهوري اسالمي افغانستان مساعدت مالي را از نهاد انکشاف بين 
و  کندهار  برق  پروژه  تحت  ايد(  اس  )يو  امريکا  متحده  اياالت  المللي 
هلمند دريافت نموده است. شرکت بلک اند ويچ به نمايندگي از نهاد 
ايد( و در هماهنگي  امريکا )يو اس  اياالت متحده  المللي  بين  انکشاف 
در واليات  را  برق  انکشافي،   پروژه  اين   ، برشنا شرکت  افغانستان  د  با 
است   عالقمند  ويچ  اند  بلک  شرکت  مينمايد.  اداره   هلمند  و  کندهار 
تا از شرکت هاي ساختماني  ثبت شده در اداره حمايه سرمايه گذاران 
افغانستان ) آيسا( ، اظهارنامه عالقمندي را جهت اشتراک در داوطلبي  

موارد ذيل دريافت نمايد. 
110kV 1( طرح و ساختار تسهيالت لين انتقال برق( 

 ) ٢( طرح و ساختار تسهيالت توزيع برق ولتاژ پائين و ولتاژ متوسط
 )۳( طرح و ساختار تسهيالت توليد انرژي برق 

تا  ميشود  دانسته  الزم  ها  شرکت  کاري  توانمندي   ارزيابي  جهت  بناً    
هلمند  و  کندهار  واليات  در  کار  عالقمند  و  متجرب  هاي  شرکت 
معلومات شرکت خويش را با شرايط ذيل به هر دو آدرس الکترونيکي 

بفرستند. 
همچنان مشخص نمايند که شرکت شان در يکي و يا هر دو واليات فوق 

الذکر خدمات ساختماني را انجام داده ميتواند. 
 1. اظهار نامۀ شرکت واجد شرايط به داوطلبي 

٢.  يک کاپي از سند ثبت شدۀ  اداره حمايه سرمايه گذاران افغانستان 
)آيسا( 

۳. اساسنامه و يا فکت شيت شرکت که دربرگيرندۀ خالصۀ  فعاليت هاي 
تکميل شده و يا تحت کار همگون در بخش پروژه هاي  انرژي ،  توليد، 

انتقال، طرح توذيع انرژي و خدمات ساختماني  در افغانستان باشد.
۴. آدرس دقيق و مکمل شرکت

الي بيست يکم ماه مي  نامۀ شانرا   شرکت هاي عالقمند ميتوانند اظهار 
)٢011، مي ،٢1( به آدرس الکترونيکي ذيل بفرستند:  

KHPI_Procurement@bv.com  و  info@khp-af.com 
 هچنان ميتوانند شرکت هاي همکار خود را که عالقمند فراهم نمودن 
خدمات  ذکرشدۀ فوق در واليات کندهار و هلمند باشند نيزبه ما معرفي 

نمايند.  
جهت دريافت معلومات بيشتر به  تيليفون شماره  0۷۹۸-۶۶۸-٢۵1  به 

تماس شويد . 
اعالن داوطلبي

پروژه برق کندهار و هلمند
73.0604.10A.SIPD 110506 پروژه #

۲0 توزيع برق kV اعالن مزايده کار 600  متر الين سيستم 
شرکت خاص بلک اند ويچ به اطالع تمام شرکت هاي عالقمند ميرساند 
يا مزايده موارد  که  آنعده از شرکت هاي که قصد دارند در داوطلبي 
انجينيري ،  مواد ساختماني براي ۶00 متر الين سيستم  kV٢0 توزيع برق 
کندهاراشتراک نمايند. تاريخ دقيق نشر داوطلبي 1۴ ماه مي ، سال٢011 
تاريخ ختم کار  تاريخ شروع کار ساختماني 1۵ جون ٢011و   ميباشد. 
ساختماني 1۵ جوالي ، ٢011   پيش بيني گرديده است.  انتخاب شرکت 

هاي واجد شرايط :
اول: کندهار

دوم: افغانستان
سوم: منابع بين المللي 

 ترجيح خواهد داده شد.   هرگاه براي دريافت کاپي از سند داوطلبي 
عالقمند استيد لطفاً : 

1. با ارسال پيام الکترونيکي به آدرسهاي  ذيل يک کاپي از اسناد مزايده 
را درخواست نماييد. 

 ziembad@bv.com ،procurement@khp-af.com
 ،khpp_procurement@bv.com

٢. ضمن درخواست سند داوطلبي معلومات ذيل را به آدرس الکترونيکي 
ما بفرستيد.  

- آدرس دقيق و مکمل شرکت
افغانستان  اداره حمايه سرمايه گذاري  از سند ثبت شدۀ   -  يک کاپي 

)آيسا( 
- اساسنامه و يا فکت شيت شرکت که دربرگيرندۀ خالصۀ  فعاليت هاي 
تکميل شده و يا تحت کار همگون در بخش پروژه هاي  انرژي ،  توليد، 

انتقال، طرح توذيع انرژي و خدمات ساختماني  در افغانستان باشد.
-  ديگر اسناد مربوط به شرکت ) گواهي نامه يا تقدير نامه و يا  جوايز 

ختم پروژه (
مزايده  اسناد  کاپي  دريافت  جهت   ميتوانند  عالقمند  هاي  شرکت 
آدرس  به   ٢011 مي  ماه   1۸ الي   1۴ تاريخ  از  را  خود  درخواست 

الکترونيکي فوقاً ذکر شده ارسال نمايند.
يا داوطلبي  بيشتر در مورد مقررات مزايده  به معلومات  نياز  در صورت 

لطفاً با آقاي ديويد زيمبا در تيلفون شماره
 ٢۵۶-۹۷۸ – 0۷۹۶ به تماس شويد. 

 ©İě ĦãêÍ
 YæİěĪÓ Y ĢįÉìįå YÝêÿ ĞÔðİï å ÊĤŇįêÍ å æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å

ÊİÔģÊï½ òįĩ ĩ É ęĩåřİě
 ĮďÊô«ģÉ  å  ĪÓĵÊįÉ  ĥæàÔğ  å  Ê«įêğÉå  YÒįéĪĨĠÛ  ĮğĶïÉå  ġÊÔðģÊČďÉå
 ĥ¦ĩê  ÊĤŇįêÍ å æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å  YĦÔïêğ ĮěÊğ Ħ  (æįÉ íÉ Īį)ĪģĪğÉêŊĩê 
 å  ĪÓĵÊįÉ  ĥæàÔğ å  Ê«įêğÉå   Òªêó õÊã £įĩæģÉ  ©ĜÍ  å   .  ĥå  ĭŗª ĦïĵêÓ
 Òªêó ÊĤŇįêÍå ġÊÔðģÊČďÉ å ĮŊ ĥæĤįÊĠģ Ħ  (æįÉ íÉ Īį)ĪģĪğÉêŊĩê  ĮďÊô«ģÉ

.ĮįÊİÍ âğê  ĭ¦ĩê  ÊĤŇįêÍ å æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å ĦÔïêğ Ħ 
 ġÊÔðģÊČďÉ å Ħ¤ ĦģĪÔªêó ĮģÊĠÔãÊï ĦČħ ĭéÉĪċ Òªêó õÊã £įĩæģÉ ©ĜÍ å
 êÔðÛÉé ĩÉ  ÒÎ×  ĩÉ  ĭŗěĩ ĥŖÉ  ĭéĪ   Y(Êðį½)  êÔďå  ŗÓĶğ å  Ī«ģĪ¤É  ĦŋģÊ   å

 0å Y ĭĩ ŚĪó
 ÒņéĪÛ ĩÉ ĢįÉìįå Ģİě ÊĤŇįêÍ 110 kV Ï (1) 

 ÒņéĪÛ ĩÉ ĢįÉìįå òįĩ ¦ÊÔěĩ ĮĤĿĤğ ĩÉ ĦÔİĺ å ÊĤŇįêÍ å (٢)
 ÒņéĪÛ ĩÉ ĢįÉìįå æİěĪÓ å ÊĤŇįêÍ å(۳)

 ĥéÊ¡ě ġĩŕŊ å ĮÎĜÿĩÉå  å ĩÉ  .ĭŗª æģÊğĪģ Òªêó Ě¡ã êÿÊã Ħ  ĮÎĜÿĩÉå å
 Òªêó ĪïÊÔï Ħ¤ ĭŗª Ħäģ Ħ  ĮïÉæĠħ . ĭĪÔïÉĩ ĦÓ řģĪğ  ©İě ĦãêÍ  Ě¡ã

 ÒİěÊĈď ĮģÊĠÔãÊï Ě¡ã őŇª ĪÓÊįĵĩ ŐĪó êªç ĦÓéĪ  ĩéÉĩå Êį Īį å
 .ĮįÊİÍ âğ ê 

 ĚĜÍ  ĝëĵ Éå  ĥéÊ¡ě  ÒŇįÊğë½ ĩÉ ĮÍÊįëéÉ  Y  ÒİěÊĈď  å  ĪģĪÔªêó  å  ĦĜÎª  ĭå Ħě
 æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª Ħ   ĭŖÉĪċ Ħ¤ ĦģĪÔªêó ęÉĪãêÍ ő«ģĩŗě ĦÍêÜÓ Ħ¤ ĭřİª
 Įģæģĵ å Y ĭŗª Ěİ  éÊª ĭ¦ĩê  å òįĩ ĩÉ ÝêÿYęĩåřİěYæİěĪÓ å ÊĤŇįêÍ å Įª
0ŚĪÔïÉĩÉé ĦĈįéç Ħ  ©İě ÊĤŇįêÍ å ĦÓřģĪğ åÊĤïÉ Ě¡ã Ğï ĥêï ĪĀįÉêó

©İě ĦãêÍ ĭĩå å ĩÉ ĦģĪÔªêó æÛÉĩ ĪĀįÉêó ĮÎĜÿĩÉå  å  .1
  Į Êª ëÉĪÛ å ŐéÉåÉ ŗÓĶğ å Ī«ģĪ¤É ĦŋģÊ  å ġÊÔðģÊČďÉ å .٢

  őĤïĩÉ Êį ĩÉ  ÊĤŇįêÍ å YĦŊĪÓ öĜã Ħ  Òİó Ò«ď ĩÉ ĦğÊĤïÊïÉ Òªêó å .۳
. Śŗª ĚğÊó  ĥêï éĩ ĦÍ  ĦŊĪÓ Ħ÷Ķã  Ħ  ĭ¦ĩê  ĮÓÊğæã

ĦÔ  ĚĠ«ğ Òªêó å .۴
 æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å ĥêï Òªêó õÊã £įĩæģÉ ©ĜÍ å ĭŖÉĪċ Ħ¤ ĦģĪÔªêó ĦČħ
 ĩÉ  ©İě ĦãêÍ Ě¡ã  ĭŗªĩ ġĩŕŊ őª Ħïĩê  Ħ  ĮÎĜÿĩÉå å ĩ¦ĩê  å ÊĤŇįêÍ å
  (٢1- Įğ-٢011) ĮÔİģ ĞÔôįĩĪį êÓ őÔóÊİğ å Įğ å ęÊª ġÉĩé å åÊĤïÉ ĚĠ«ğ

0 Śĩåřİěĩ Éé ĦÔ  Įģæģĵ  Ħ  ĦÓ ŘĪğ ĭéĪ 
KHPI_Procurement@   æÇ   info@khp-af.com

bv.com
 ĮďêĈğ ĥêï řģĪğ Ħě ġÉéÊ«Ġħ ęÉĪãêÍ  ĦČħ Ě¡ã Ħ¤ śó ŐĵĪª ĪïÊÓ ĮïÉæĠħ
 ĥŕģĩ őª ĩ¦ĩê   ĪěĪċéå  ÊĤŇįêÍå å æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å ĭéÉĪċ Ħ¤  Śŗª

.ĮĜãÉĩ
-۶۶۸-0۷۹۸  ĥêİĠó ġĪĐİĜİÓ Ħċå Ħ  ĥéÊ¡ě ĮģĪņŖĵ ĩÉ ĪÓÊğĪĜĈğ ĪÓÊįëĵ å

.śðİģĩ Į«įŖÉ ĥêï řģĪğ Ħě ٢۵1
ġĶćÉ ĭæįÉìğ å

ĥ¦ĩê  ÊĤŇįêÍ å æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª å
ĭ¦ĩê   110506 73.0604.10A.SIPD Ï 

 ġĶćÉ ĭæįÉìğ å
 ĮÎĜÿĩÉå å Ħ¤ ĦģĪÔªêó ĮģÊĠÔãÊï ĦČħ YĭéÉĪċ Òªêó õÊã £įĩæģÉ ©ĜÍ å
 śģÊĠÔãÊï Y ĭêİĤÜģÉ å ©İě ĦãêÍ  Ě¡ã ĭĩĪÔĠ¤ ĥéÊ¡ě ġĩŕŊ å  ĭæįÉìğ Êį
 éÊª òįĩ å ĞÔðİï ÊĤŇįêÍ  kV ٢0å Ģįĵ êÔğ ۶00 å éÊħæĤª å  ĩÉ ĪģĪģÊğÊï
 ĞðěéÉĪł Ħ  Įğ  å ęÊª ġÉĩé å ĦĻİģ  ĩæįê¡ã å ĭæįÉìğ å .ŚĪÔïÉĩÉé ĥéÊ¡ě
 Ï ٢011 å ĮĜįÊ  éÊª å ĩÉ ٢011 ¡ 1۵  ġĪÛ å Ěİ  éÊª ĮģÊĠÔãÊï å ĩÉ (1۴)
 ĭĩ ĥéĪ  Įį þįÉêó Ħ¤ ĦĤªÊĺ  ĪģĪÔªêó ĪČħ å .ĭå ĭĪó Ě«ĺÉ  1۵  ĭĵĪÛ
 ĦãêÍ ĦÍ Ħäł ĪĈÍÊĤğ ĮĜĜĠěÉ ĢİÍ å Ğįéå ĩÉ ġÊÔðģÊČďÉ å Ğħĩå éÊħæĤª å ŚŗĠě

.ĭĩ æĤğ
 éÊª Įª ĥ¦ĩê  Ħ  ÊĤŇįêÍ å  æĤĠĜħ ĩÉ éÊħæĤª Ħ  ĭéÉĪċ Ħ¤ ĦģĪÔªêó ęÉĪãêÍ
0 ŚĪÔïÉĩÉé ĦÓ řģĪğ ĦģĪÔïÉĪãéå Ě¡ã Ğï ĥêï ĪĀįÉêó Īİģæģĵ å Y ĭŗª Ěİ 

ĦÔ  ĚĠ«ğ Òªêó å .1
  Į ÊªëÉĪÛ å  ĭéÉåÉ ŗÓĶğ å Ī«ģĪ¤É ĦŋģÊ  å ġÊÔðģÊČďÉ å .٢

 å ĩ¦ĩê  ĭ¦êģÉ ĪįĪó ĚİĠ«Ó å Ħ¤ Òİó Ò«ď ÊįĩÉ ĦğÊĤïÊïÉ Òªêó å .۳
 ĚğÊó őŇª Ħ  ÑÊğæã ĮģÊĠÔãÊï ĩÉ òįĩ Y Ýêÿ Y  ęĩåřİě Y æİěĪÓ ÊĤŇįêÍ

 ś«İěĩ ĦŊĪÓ ĦøĜã Ħ  ĭĩ
(ÑÊďÊ«ğ ĩ¦ĩê  ĪįĪóŗ¡ôÍ å Y ĮğÊģ ĒįæøÓ ) åÊĤïÉ Ŗĩ ÑÊğĪĜĈğ åéĪģ .۴

0 ŚĪÔïÉĩÉé ĦĈįéç Ħ  ©İě ÊĤŇįêÍ  Įģæģĵ å ĦÓřģĪğ åÊĤïÉ Ě¡ã 
 ziembad@bv.com ¡procurement@khp-af.com

 ¡khpp_procurement@bv.com
 å ĥéÊ¡ě ĪěŖĩÉé ĦÔïĵ å ĩåÊĤïÉ å ĭæįÉìğ å ĦģĪÔïÉĪãéå Ě¡ã ĦģĪÔªêó ęÉĪãêÍ
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EXPRESSION OF INTEREST
Design and/or Build of Power Generation, Transmission, and/or Distribution 

Facilities
The Government of the Islamic Republic of Afghanistan is receiving financial 
assistance from the United States Agency for International Development (USAID) 
under the Kandahar Helmand Power Project ("KHPP"), which is being adminis-
trated by Black & Veatch Special Projects Corp (B&V) in coordination with Da 
Afghanistan Breshna Sherkat (DABS). Under this project, B&V is currently man-
aging electric power development projects in Kandahar and Helmand Provinces.  
B&V is interested in receiving expressions of interest from companies for: (1) 
design and/or build 110 kV electric transmission facilities, and (2) design and/
or build Medium Voltage and Low Voltage distribution facilities and generation 
facilities in the Helmand and/or Kandahar Provinces of Afghanistan.
If your company is interested in providing such design and/or construction ser-
vices in Helmand and/or Kandahar Provinces in Afghanistan, please send: 
1.  A letter of interest expressing your company’s interest as a potential bidder for 
upcoming projects specifying if your company will work in both or only one of 
the provinces noted.
2.  A copy of your company’s AISA registration certificate. 
3.  A fact-sheet on your company, to include a summary of current or completed 
projects of a similar nature to power generation, transmission and/or distribution 
design and/or construction services in Afghanistan.
4.   Your company’s full contact information.
Please send all requirements to info@khp-af.com and KHPI_Procurement@
bv.com 
You may also refer your company’s partners which do provide power generation, 
transmission and/or distribution design and/or construction services in Afghani-
stan that would be interested in working in Helmand and /or Kandahar Provinces. 
Interested firms should respond to this Expression of Interest no later than 21 
May 2011.
If you require further information on this solicitation, please contact Mr. Naimi at 
0798-668-251.

 TENDER NOTICE
KANDAHAR HELMAND POWER PROJECT (KHPP)

Project No. SIPD.73.0604.10A 110506
TENDER NOTICE FOR 600 METERS OF 20 kV DISTRIBUTUION 

WORk
Black & Veatch Special Projects Corporation provides notice of their intention to 
solicit tender offers for detailed engineering, materials and construction of 600 
meters of 20 kV power distribution lines in Kandahar City, Afghanistan.  The 
expected publication date of tender is 18 May 2011.  The anticipated start date of 
construction is 15 June 2011, and the anticipated construction completion date is 
15 July 2011.  Preferred sources will be qualified companies from: (1) Kandahar, 
(2) Afghanistan, and (3) international sources.
If your company is interested in receiving a copy of the tender: 
1.  Please submit an e-mail request for a copy of the tender to all of the follow-
ing e-mail addresses:  khpp_procurement@bv.com, ziembad@bv.com, AND 
procurement@khp-af.com.  NOTE: In your e-mail, please reference “Tender 
SIPD.77.2001.”
2.  In your e-mail request for the copy of the tender (discussed in #1, above), 
please attach the following:
a. Your company’s full contact information. 
b. A copy of your company’s AISA registration certificate. 
c. A fact-sheet on your company, to include a summary of current or completed 
projects of a similar nature to engineering, materials, and construction of power 
distribution lines in Afghanistan.
d. Any other relevant information (i.e. Certificates of Completion, Awards, etc.).
Interested firms should send their e-mail requests for the copy of the tender be-
tween 14-18 May 2011.  If you require further information on this Tender Notice 
or would prefer to receive/submit hardcopies of the information, please contact 
Mr. Ziemba at 0796-978-256.
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