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کمیسیون کوچی ها و قبایل:
به روابط متعادل...

کشته شدن اسامه...

هنر سینما و...
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به مشکل 
کوچی ها و 
ده نشینان 

رسیدگی شود
مجلس  مهاجرین  و  کوچی ها  کمیسیون  رییس  افغان،  حبیب الرحمان 
امنیتی  مقام های  برخی  فراخوانی  نتیجه ی  گذشته  روز  که  نمایندگان 
می داد  توضیح  رسانه ها  به  را  نشینان  ده  با  کوچی ها  مورد مشکالت  در 
دعوای  حل  برای  جمهور  رییس  گذشته  در  که  را  محلی  هیات های  گفت 
کوچی ها با ده نیشنان تعیین کرده بود نتوانسته اند مشکالت آن ها را از 
و  کوچی ها  میان  آن که  از  پیش  این مشکل ها  حل  برای  و  بردارند  میان 

ده نشینان درگیری رخ دهد، هیات عادل و با صالحیت را تعیین کند.

عناوین مطالب امروز:
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چرا حکومت 

پارلمان را جدی نمی گیرد؟
با گذشت یک سال ونه ماه از انتخابات ریاست جمهوری 
هفت   و  نشده  تکمیل  کرزی  آقای  کابینه ی  هم  هنوز 

وزارت خانه از طریق سرپرست ها اداره می گردند. 
وزیران  معرفی  بر  مبنی  نمایندگان  مجلس  اصرار 
باقی مانده، اعضای ستره محکمه و ریاست های امنیت ملی 

و لوی سارنوالی تاکنون بی پاسخ مانده است. 
تا   است  تالش  در  وقت کشی  سیاست  با  کرزی  آقای 
ترکیب پارلمان را تغییر داده و یا هم با شناخت بیشتر 
تعامل و  برای  را  نمایندگان جدید، زمینه  از دیدگاه های 

سازش با مجلس فراهم سازد. 
خاطر  به  جدید  مجلس  که  می رفت  انتظار  هرچند 
موضع گیری های حکومت در برابر پارلمان بیشتر گرایش 
ضد حکومتی داشته باشد، اما رقابت ها بر سر ریاست 
مجلس نمایندگان و تسامح در برابر بودجه سال روان 
نشان داد که حکومت در این دور نیز دست باالیی دارد. 

فقدان  و  برنامه  دارای  و  مطرح  سیاسی  احزاب  نبود 
تعامل  که  است  شده  سبب  پارلمانی  فعال  گروه های 
سطح  در  هم  یا  و  افراد  سطح  در  حکومت  با  پارلمان 
نمایندگان هر والیت صورت گیرد. حکومت در چند ماه 
گذشته تالش کرده است تا از طریق اداره امور، وزارت 
با  امنیتی  ارگان های  برخی  و  پارلمانی  امور  در  دولت 
تعدادی از نمایندگان وارد گفتگو شود تا زمینه را برای 
کرزی  آقای  سازد.  فراهم  خود  با  بیشتر  همکاری های 
درچند ماه اخیر با ایجاد دادگاه خاص تالش کرد تا هم از 
نمایندگان مجلس و هم از کاندیداهای معترض باالترین 

بهره برداری را داشته باشد. 
بیشتر کاندیداهای معترض امیدوارند که دادگاه خاص با 
فیصله ی خود راه را برای آنان باز کند. بازشماری ها در 
بسیاری از والیات این امیدواری ها را بیشتر ساخته است. 
از سوی دیگر حکومت باموجودیت دادگاه خاص بیشتر 
نمایندگان را عمال به سکوت فرا خوانده است. پس گیری 
استیضاح  مورد  در  نمایندگان  برخی  توسط  امضا 
مقام های قضایی ناشی از ترس فیصله های دادگاه خاص 
می باشد. حکومت با یک شگرد خاص به همه ی  نمایندگان 
این ذهنیت را القا کرده است که اگر در پارلمان ساکت 
نداشته  اعتراض  حکومت  مطالبات  برابر  در  و  باشند 
باشند، از فلتر دادگاه خاص عبور خواهند کرد. حکومت 
به هر نماینده به تنهایی گفته است که شما می باشید اما 

فالن شخص دیگر در پارلمان نخواهد بود. 
در واقع حکومت به 249 نماینده به طور همزمان هم وعده 
حضور دایمی را داده و هم آنان در یک نگرانی نگهداشته 

است. 
این فضا سبب شده تا پارلمان افغانستان نتواند جایگاه 
خود را در بین قوای سه گانه به طور برازنده حفظ نماید. 
عمال  باقیمانده  وزیران  معرفی  عدم  با  کرزی  آقای 
خواست های نمایندگان را نادیده گرفته و در تالش است 

تا این نهاد مردمی را در حاشیه قرار دهد. 
بحث بر سر مصالحه با طالبان، امضای پیمان استراتژیک 
با امریکا و مساله پایگاه های دایمی از جمله مسایلی استند 
که دیدگاه پارلمان در مورد آنها لحاظ نگردیده است. به 
نظر می رسد که آقای کرزی با برگزاری جرگه عنعنوی 
مسایل  در  تصمیم گیری  از  را  پارلمان  عمال  می خواهد 
کالن ملی،  دور نگه دارد و جایگاه آن را زیر سوال قرار 

دهد. 
نبود یک انسجام الزم در درون مجلس نمایندگان و وارد 
پولی سبب  و  معامله های سیاسی  به  آنان  برخی  شدن 
شده است تا جایگاه این نهاد عمال در نزد افکار عامه و 
حکومت تنزل نماید. گفته می شود که در برخی مسایل 
مهم دستور بلند کردن کارت سرخ و سبز از ارگ برای 

تعدادی از نمایندگان صادر شود. 
به هر حال در نظام نوپای افغانستان، پارلمان به حیث 
یک قوه ناظر بر کارکرد حکومت جایگاه بس مهمی دارد. 
اکنون باید دید که  متحدین غربی، سازمان ملل، نهادهای 
مدنی و معاونین رییس جمهور در برابر دادگاه خاص چه 
موقفی اتخاذ خواهند کرد و چگونه به این بازی پیچیده 

سیاسی خاتمه خواهند داد. 
با این همه اگر اعضای پارلمان با انسجام قوی بتوانند از 
جایگاه خود دفاع نمایند حکومت حاضر  خواهد شد تا به 
تمام خواسته های آنان سرتسلیم فرود آ ورد اما با  وضع 

موجود هرگز حکومت، پارلمان را جدی نخواهد گرفت. 

زنگ اول


روابط  کمیته  رییس  کری  جان 
متحده  ایاالت  خارجی مجلس سنای 
در  کرزی  جمهور  رییس  و  امریکا 
استراتژیک  همکاری های  سند  مورد 
تبادل نظر  و  بحث  کشور  دو  میان 

کرده اند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری خبر 
دیدار  در  کری  جان  که  است  داده 
عالوه  بر  کرزی  جمهور  رییس  با 
همکاری های  سند  مورد  در  صحبت 
ایاالت  و  افغانستان  میان  استراتژیک 
پس  تحوالت  مورد  در  متحده، 
بحث  نیز  بن الدن  اسامه  مرگ  از 

کرده اند.
که  صحبت هایی  و  دیدار  مورد  در 
بیشتر  جزییات  است،  گرفته  صورت 

و  کوچی ها  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  مهاجرین 
صالحیت  با  هیات  تعیین  خواهان 
حکومت برای حل مشکل کوچی ها با 

ده نشینان شده است.
حبیب الرحمان افغان، رییس کمیسیون 
مجلس  مهاجرین  و  کوچی ها 
نتیجه ی  گذشته  روز  که  نمایندگان 
در  امنیتی  مقام های  برخی  فراخوانی 
نشینان  ده  با  مورد مشکالت کوچی ها 
گفت  می داد  توضیح  رسانه ها  به  را 
گذشته  در  که  را  محلی  هیات های 
دعوای  حل  برای  جمهور  رییس 
بود  کرده  تعیین  ده نیشنان  با  کوچی ها 
میان  از  را  آن ها  مشکالت  نتوانسته اند 
بردارند و برای حل این مشکل ها پیش 
ده نشینان  و  کوچی ها  میان  آن که  از 
با  و  عادل  هیات  دهد،  رخ  درگیری 

صالحیت را تعیین کند.
در  تنها  کوچی ها  مشکل  گفت  وی 
به  بلکه  نبوده  هزاره نشین  والیت های 

ادامه از صفحه 1

بازنشسته  سربازان  اتحادیه  رییس 
شوروی سابق در افغانستان می گوید 
را  افغانستان  بین المللی  نیروهای  اگر 
ترک کنند، خشونت ها در این کشور 

افزایش خواهد یافت.
دهه  در  که  سیویچ  کالینت  فرانتس 

تازه ای  کمک  جهانی  بانک 
نزدیک به یک صد و پنجاه میلیون 
قرار  افغانستان  اختیار  در  را  دالر 

می دهد.
جهانی  بانک  این کمک  است  قرار 
در دو بخش عمده خدماتی مصرف 

شود.
روز  کمک  این  پرداخت  قرارداد 
مالیه  وزیر  میان  کابل  در  یک شنبه 
به  کابل  در  جهانی  بانک  نماینده  و 

امضا رسید.
در  جهانی  بانک  نماینده  جوزفین 
در  ظرفیت ها  حاال  که  گفت  کابل 
بلند رفته است و  افغانستان  حکومت 
ادارات دولتی می توانند از کمک ها 

به صورت درست استفاده کنند.
وی گفت: »بانک جهانی و صندوق 
پروژه های  هردو  افغانستان  بازسازی 
این  ملی  بودجه  طریق  از  را  خود 
نیز  امروز  می کنند.  تکمیل  کشور 
که  پروژه  دو  به  که  داریم  افتخار 
و  است  منابع  و  آبیاری  بخش  یکی 
معلوماتی  تکنالوژی  مساله ی  دیگر 
و مخابراتی است کمک می کنیم و 

قرارداد آن را امضا می کنیم.«
مورد  در  که  توافقی  اساس  بر 
گرفته  صورت  کمک  این  مصرف 

شمال کشور سفر کرد و با عطا محمد 
نور والی بلخ نیز دیدار و گفتگو کرده 

است.

گذشته  هفته  گفت  کتوازی  آقای 
از  هیاتی  باالی  طالبان  کمین  اثر  در 
بررسی  برای  که  امینتی  مسووالن 
مشکل کوچی ها و ده نشینان به میدان 
وردک سفر کرده بودند، یک پولیس 
کشته و سه پولیس دیگر زخم برداشته 

بود.
کوچی ها  نمایندگان  حال  همین  در 
به  نمایندگان  مجلس  در  هزاره ها  و  
حکومت هشدار داده  اند که پیش از آن 
که نبرد  میان کوچی ها و ده نشینان در 
مناطق هزاره نشین آغاز شود، به مشکل 

ده نشینان و هزاره ها رسیدگی کند.
هزاره خواهان  ده نشین  مردم 
توسط  کوچی ها  مسکن گزینی 
هزاره  مناطق  از  بیرون  در  حکومت 
نشین می باشند اما کوچی ها ادعا دارند 
که در مناطق هزاره نشین از ده ها سال 
از  و  اند  داشته  وآمد  رفت  سو  این  به 
هم  شرعی  قباله ی  آن  مناطق  برخی 

دارند.

کرد.
از اعضای  کالینت سیویچ که یکی 
امریکا  از  است،  هم  روسیه  پارلمان 
انتقاد کرده که از تجربه روسیه پیش 
سال  در  افغانستان  جنگ  آغاز  از 

2001 میالدی استفاده نکرده است.

در کشور  مخابراتی  توسعه خدمات 
به مصرف خواهد رسید.

سرپرست  سنگین  امیرزی  انجنیر 
این  از  که  گفت  مخابرات  وزارت 
در  آن  دالر  میلیون  پنجاه  کمک 
خصوص  به  مخابرات  توسعه  بخش 
اجرای پروژه فایبر نوری به مصرف 

می رسد.
پنجاه  کمک  این  »از  افزود:  وی 
بخش  سه  در  ما  دالری،  میلیون 
توسعه  اول  می کنیم:  استفاده  ذیل 
و  مرکز  والیت  سه  به  نوری  فایبر 
افغانستان، دوم  دو والیت در شمال 
موبایل  تیلفون های  خدمات  توسعه 
سوم  و  الکترونیکی  حکومتداری  و 
است  معلوماتی  تکنالوژی  بخش  در 
بخش های  توانایی  می خواهیم  که 
زمینه  این  در  معلوماتی  تکنالوژی 

ارتقا یابد.«
در  نیز  گذشته  در  جهانی  بانک 
بخش های آبیاری و تنظیم منابع آب 
کرده  نقدی  کمک های  دولت  با 

است.
مساله  این  به  جهانی  بانک  نماینده 
نیز تاکید کرد که اجرای پروژه های 
از  یکی  افغانستان  در  انکشافی 

اولویت های این بانک است.

برگزاري نمايشگاه 
کتاب در تخار

8صبح، تخار: نمایشگاه کتاب با نام 
از  کتاب خواني«   و  کتاب  »هفته ي 
فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  طرف 
تاالر  در  هفته  یک  مدت  به  تخار 
تالقان  شهرداري  ورزشي  ستدیوم 

دیروز برگزار شد.
اطالعات  رییس  ادیب یار،  عاقبت اهلل 
افتتاح  مراسم  در  تخار  فرهنگ  و 
هفته ي  »تدویر  گفت:  نمایشگاه  این 
سراسر  در  کتاب  خواني  و  کتاب 
افغانستان از جانب وزارت اطالعات 
طرح ریزي  افغانستان  فرهنگ  و 
هفته ي  در  منظور  این  به  و  گردیده 
در  کتاب  نمایشگاه  جاری  ماه  اخیر 

تخار نیز گشایش یافت.«
نمایشگاه  نخستین  »این  گفت:  وي 
است  تخار  والیت  تاریخ  در  کتاب 
کتاب  جلد  هزار   17 از  بیشتر  که 
شماري  سوي  از  نمایشگاه  این  در 
به  کتاب  فروشندگان  و  ناشران  از 

نمایش گذاشته شده است.«

با  نیز  تخار  والي  تقوا،  عبدالجبار 
اشاره به نقش کتابخواني در توسعه ي 
آن  از  »آینده  گفت:  انسانی  جوامع 
ملت هایي است که به مسایل فرهنگي 

و علمي مي پردازند.«
انسان ها  بالندگي  همچنین  وي 
قرن هاي  طي  علمي  درعرصه هاي 
گذشته را مدیون کتاب و کتابخواني 
این گونه  برگزاري  و  دانسته 
فرهنگي  اقدام هاي  و  نمایشگاه ها 
این  مردم  ضرورت هاي  از  یکي  را 

والیت توصیف کرد.  
که  کرد  تاکید  همچنان  تخار  والي 
براي گسترش کتاب خواني، مرکزي 
دیني  علوم  مطالعات  مرکز  نام  به  را 
در تخار ایجاد خواهد کرد تا مردم از 

آن استفاده نمایند.
سخنگوي  نبي زاده،  جان محمد 
اتحادیه ي روزنامه نگاران تخار نیز در 
این مراسم گفت: »مطالعه و فراگیري 
اهمیت  از  ملت ها  نزد  دیرباز  از  علم 
وي  است.«  بوده  برخوردار  ویژه اي 
نزد  مطالعه  فرهنگ  نهادینه سازي  بر 
تاکید  جامعه  نوجوانان  و  کودکان 
رویکرد  همین  »با  گفت:  و  کرد 
تخار  در  کتابخانه ها  اعمار  و  تجهیز 
مي رود  شمار  به  مهم  ضروریات  از 
و مسووالن دولتي باید این کمبود را 

برطرف سازند.«
دایر  هفته  یک  برای  نمایشگاه  این 
آن  در  عالقمندان  ورود  و  گردیده 

آزاد است.

درگيري محافظين 
کاروان اکماالتي با 

طالبان در غزني
طالبان   8صبح، غزنی: در یک حمله 
بر کاروان اکماالتي نیروهاي ایتالف 
روز  عصر  غزني  مقر  ولسوالي  در 
گذشته یک محافظ کشته و 5 محافظ 

دیگر زخم برداشتند.
غزني  پولیس  فرمانده  زاهد   زورآور 
این  در  گفت  خبر  این  تایید  ضمن 
شده  کشته  نیز  طالب  سه  درگیري 

است.
شاهراه  مسیر  در   مقر  ولسوالي 
از  یکي  و  شده  واقع  قندهار  ـ  غزني 
به حساب   غزني  نا امن  ولسوالي های 

مي آید. 

داده نشده است.
افغانستان  وارد  شنبه  روز  کری  جان 
در  بلخ  والیت  به  کرزی  آقای  شد. 

والیت   18 در  لغمان  والیت  شمول 
ده نشینان مشکل  با  افغانستان کوچی ها 

دارند.
این عضو پارلمان افغانستان همچنین از 
حکومت خواست تا در تشکیل هیات، 
و  از  قوی  و  باصالحیت  نمایندهای 

زارتخانه های مسوول تعیین شود.
کتوازی،  عبدالقیوم  دیگر  جانب  از 
که  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  معاون 
به کمیسیون کوچی ها و  برای توضیح 
بود  گفت  شده  فراخوانده  مهاجرین 
با ده  نشینان  از مشکل کوچی ها  طالبان 
استفاده می کنند و در صدد برهم زندن 

امنیت در والیت ها می شوند.

هشتاد میالدی به حیث دگروال قشون 
خبرگزاری  به  می کرد،  کار  سرخ 
خروج  با  که  است  گفته  رویترز 
از  اروپایی  و  امریکایی  نیروهای 
باالی  باردیگر  طالبان  افغانستان، 
همه چیز در این کشور حمله خواهند 

است، نود و هفت میلیون دالر آن در 
بخش آبیاری و منابع آب در کشور 

اختصاص داده شده است.
وزارت  سرپرست  اسماعیل  محمد 
وزارت  که  گفت  آب  و  انرژی 
در  کمک  این  از  آب  و  انرژی 
خواهد  استفاده  مختلف  بخش های 

کرد.
وی گفت: »با تطبیق این پروژه پانزده 
درصد اصالحات در قسمت آب در 
که  آمد،  خواهد  به وجود  پروژه ها 
را  حاصالت  درصد  بیست  می تواند 
بیشتر بسازد و تقریبا می تواند حدود 
سی درصد نزاع هایی که باالی آب 
حل  را  آن  دارد،  وجود  مردم  بین 

کند.«
برای  کمک  این  از  بخشی  همچنان 

کرزی و جان کری 
در مورد سند همکاری های استراتژيک بحث کردند

کميسيون کوچی ها و قبايل:
به مشکل کوچی ها و ده نشينان رسيدگی شود

با ترک کردن نيروهای خارجی، خشونت ها بيشتر می شود

بانک جهانی 150 ميليون دالر به دولت کمک کرد

ACKU
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»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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را خواهری آتش« و دود ورای »از امروز گزارش در
میانگروهی درجنگهای را پدرش که داریم باخود
بودیم »مردمی میگوید: چنین و است داده دست از
وکدام پیشمیرفت به ما زندگی متوسط درحد که
حسبرتریطلبیویاخودخواهینداشتیم.هرحکومتی
کهمیآمدماجزوملتآنبودیم،زیرامابهسیاستو
دولتکارینداشتیم.پدرمبیسوادبودوازاینچیزها
دوربود.اومصروفغریبکاریبودوکوششمیکرد
نانیبرایفامیلمامهیاسازد.من لقمه ازراهحالل که
عروسینمودهبودمودرخانهشوهرمبهسرمیبردم،اما
پدرمهمیشهازمنخبرمیگرفتونمیگذاشتکهمن
ازآنهادورباشموگاهیمنهمآنجاخانهشانمیرفتم.
زمان شوم روزهای میگذشت. سرعت به بسیار زمان
دولتکمونیستیراباتماممشکالتآنسپرینمودیم،
زیرادرآنزمانبسیاریازبزرگانقومویاهمافرادی
کهعلیهدولتوقتسخنمیگفتندرادستگیروناپدید
میکردند.اماباالخرهحکومتکمونیستیشکستخورد

ونیروهایمجاهدینبهپیروزیرسیدند.باآنهممافکر
نیاید ما زندگی در تغییری کدام شاید که میکردیم
شد. هم همانطور که است، پایمال همیشه غریب زیرا
زیراباگذشتچندروزنیروهایمسلحتنظیمهاجنگ
برسرقدرتراآغازنمودندوهرکدامادعاداشتندکه

راکت و مرمی از هر طرف باالی خانه ها و اماکن مردمی اصابت 
می کرد. هر روز که می گذشت درگیری ها شدت می گرفت و 

اکثر مردمی که توان اقتصادی داشتند از کشور بیرون شدند. 
اما ما مردم غریب بودیم که باید باز هم قربانی می دادیم و 

ستم های گروه های درگیر را تحمل می کردیم. قیمتی و قحطی 
به نقطه اوج خود رسیده بود، مردم همه دار و ندارشان یا به 
تاراج رفته بود یا هم از مجبوری و فقر به فروش می رساندند.

ایشانبودندکهروسهاراشکستدادندواینحقتنها
برایآنهامیرسدودیگرانحقندارند.ایندرگیریها
بهنامهایگوناگوناتفاقمیافتاد.راکتومرمیازهر
طرفباالیخانههاواماکنمردمیاصابتمیکرد.هر
روزکهمیگذشتدرگیریهاشدتمیگرفتواکثر

مردمیکهتواناقتصادیداشتندازکشوربیرونشدند.
امامامردمغریببودیمکهبایدبازهمقربانیمیدادیم
وستمهایگروههایدرگیرراتحملمیکردیم.قیمتی
وقحطیبهنقطهاوجخودرسیدهبود،مردمهمهدارو
ندارشانیابهتاراجرفتهبودیاهمازمجبوریوفقربه
فروشمیرساندند.پدرمکهمردیپیردرحدود75ساله
شدهبود،درآنروزهاکهکاروغریبینبودمجبوردر
گوشهخانهمینشستودرفکرآیندهاوالدهایشبود.
امادریکیازروزهاکهجنگشدیدیدرجریانبود،
راکتیازطرفجناحهایدرگیربهخانهمااصابتکرد
به نیز ما خانه و رسید شهادت به پدرم آن نتیجه در و
ویرانهتبدیلشد.تاسفمنایناستکهچراهنوزهم
جنگدرکشورماادامهداردوهمانافرادیکهتادیروز
خودجنایتمیکردند،امروزازدیگرانمیخواهندکه
بیاییدصلحنماییموآیاگفتههایشانمداراعتباراست؟!
و جنگی جنایات به متهم هنوز ایشان خود درحالیکه
ضدبشریهستند.بایدخوداولدرمحکمهحاضرشوند
وپاسخگویاعمالبدشانباشندوبعدامیتوانیمبگوییم

کهدیگرانرانیزمیتوانیمکهمجازاتنماییم.«


خانه ما به ویرانه تبدیل شد

ازچهارسالبهاینطرفولسوالیناوهوالیتغزنی
دردستطالبانقرارداردوباوجودتقاضاهایمکرر
جدی قدم تاهنوز امنیتی مقامات از غزنی باشندگان
سرطان غده به که ولسوالی این بازپسگیری برای

طالبانیمبدلشده،برداشتهنشدهاست.
ش��ورای در ن��اوه م��ردم وکیل ترهکی، جمعهخان
تمام در ناامنی »امروزمشکل میگوید: غزنی والیتی
زیرا است، ناوه ولسوالی بهخاطر غزنی ولسوالیهای
دارد قرار طالبان دست در ناوه که است سال چهار
و کابل در امنیتی مقامات از بارها که وجودی با و
غزنیخواستهایمکهبرایبازپسگیریاینولسوالی
مرجعی هیچ تاهنوز ولی کنند، اقدام طالبان ازدست

اقدامینکردهاست.«
ولسوالی محالت و قریهها در »طالبان میافزاید: او
نفر و میکنند موادخوراکهجمعآوری مردم از ناوه
میخواهند،ایندرحالیستکهمردمفقیراینولسوالی
توانتهیهنانخانوادههایخودشانراندارند،اماظلم
به که میسازد مجبور را بیچاره مردم طالبان جبر و

خواستهآنهاعملکنند.«
به نزدیک ن��اوه ولسوالی چون جمعهخان گفته به
حملهکنندگان پاکستان کویته از اس��ت، پاکستان
انتحاریبهاینولسوالیمیآیندوبهدیگرولسوالیها

ووالیاتکشورپراکندهمیشوند.
بعد که میگویند غزنی باشندگان از دیگری شمار
دیگر در طالبان تحرکات القاعده رهبر ازکشتهشدن

ولسوالیهانیزبیشترشدهاست.
نامش ذکر از که غزنی گیرو ولسوالی باشنده یک
خودداریکرد،گفتکهوضعیتامنیتیدرولسوالی
محالت و قریهها در طالبان نیست، خ��وب گیرو
از بعد خصوصا و دارند گشتوگذار ولسوالی این
کشتهشدنرهبرالقاعدهوحوادثقندهار،ناامنیهادر
غزنی،بهخصوصدرولسوالیگیروزیادشدهاست.

گیالن، آببند، مقر، زنخان، ان��در، ولسوالیهای
خوگیانی،رشیدان،اجرستان،واعظ،دهیکوبخشی
این در و دارن��د مشابه وضعیتی قرهباغ ولسوالی از

از یازدهم شب
شبهای سلسله
با را ک���اب���ل
نقد و ب��ررس��ی
 ک��ارن��ام��هسید
مظفری ابوطالب
برگزارمیکند.

ش��ب، ای���ن در
محمدامین دکتر
اح������م������دی،
دانشگاه رییس
»اب����نس��ی��ن��ا«،
م��ح��م��دج��واد
اسد و سلطانی
م��ورد در ب���ودا
آثاروکارنامهی
شاعر مظفری،
و ادب��ی منتقد و

مقاماتمحلیدروالیاتنیمروزوهلمندمیگویندکه
بیشترازهزاروصدکیلوگرامموادمخدرراکشفو

ضبطکردهاند.
معینیتمبارزهباموادمخدروزارتداخلهگفتهاست
کهدرولسوالیخاشرود،یکهزاروبیستکیلوگرام

تریاکبدستنیروهایامنیتیافتادهاست.

عامل را کشور در قانون حاکمیت عدم سنا مجلس
ضعفحکومت،فسادگستردهیاداریووجودمافیایی

اقتصادیعنوانکردهاست.
روز عمومی جلسه در افغانستان، بخیر صبح از نقل به
یکشنبهمجلسسنابرخیازسناتورانحکومتراتقسیم
شدهمیانچندگروهتوصیفکردکهدرسهدههجنگ
پالیسی نبود سناتوران از شماری باور به شدهاند. زاده
متخصص و شایسته افراد نبود و خوب حکومتداری
باشد. متزلزل قانون حاکمیت تا شده سبب کابینه در

ولسوالیهاحضوردولتکمرنگتوصیفمیگردد.
نسیم،باشندهولسواليزنخانغزنيميگوید:»وضعیت
و اس��ت، شده خ��راب اواخ��ر این در زنخان امنیتي
قوتگرفتن نشاندهنده طالبان شدید حرکتهای
بارها مقاماتدولتي از ما اینولسوالیاست، آنهادر
ولسوالي این امنیتي وضعیت به نسبت تا خواستهایم

تالشجدينمایند،اماتالشهاخیلیکمرنگاند.«
به نسبت را وضعیت غزنی نمایندگان از شماری اما
را طالبان تحرکات تشدید و میدانند بهتر گذشته
پایتخت لقب غزنی که میالدی 2013 سال بهخاطر

تمدناسالمیرادریافتمیکند،میدانند.
عبدالجامعجامع،وکیلولسوالیاندرغزنیمیگوید:
بهتر حدودی تا گذشته از غزنی امنیت »رویهمرفته
در مخالفین توجه که نشود فراموش ولي است، شده

غزنیبهخاطرسال2013زیادشدهاست.«
غزنیباوالیاتارزگان،پکتیا،پکتیکاومیدانوردک

همسرحداست.
بهعقیدهآقایجامعیکیازراههایمهارناامنی،ازدیاد

تشکیلپولیسغزنیاست.
آقایجامعمیگویدکهمشکلناامنیباازدیادتشکیل
برای بیشتر اپراتیفی پول پولیسدرغزنیوتخصیص

اینوالیتمهارشدهمیتواند.
امامقاماتامنیتیوالیتغزنیباراهاندازیعملیاتهای
تازهدرغزنیاظهارامیدواریمیکنندکهوضعیتبه

طرفبهبودبرود.
زورآورزاهد،فرماندهپولیسغزنینسبتبهتحرکات
اخیرطالباندرغزنیمیگوید:»عملیاتجدیدیزیر
والیت در »امید« عملیات از شاخهای بهارپنج، نام
غزنیآغازشدهاست،اینعملیاتبهگونهیمشترک
امنیتیدرساحات توسطنیروهایایتالفونیروهای
وولسوالیهایمختلفغزنیبرایپاکسازیازوجود
راهاندازی امنیتی اوضاع شدن بهتر و دولت مخالفان
شدهاستوبهزودینتیجهخوبیبهدستخواهدآمد.«



سردبیر و »دردری« فرهنگی موسسهی بنیانگذاران از
سخنرانی سوم« »خط هنری فرهنگی ادبی، فصلنامهی

خواهندکرد.
کارنامهی بررسی و نقد برنامهی که است گفتنی
افغانستانازسوی نویسندگانوشاعرانمطرحمعاصر
خانهیادبیاتافغانستانازسهسالبهاینسودرکابل
تاثیرگذارو برنامههای از برنامه این برگزارمیشودو
پرطرفدارنقدوبررسیادبی�فرهنگیبهشمارمیرود.
خانهیادبیاتافغانستاندراینسلسلهبرنامهها،تاکنون
چون شاعرانی و نویسندگان کارنامهی بررسی به
ضیا محمدی، حسین فخری، حسین زریاب، رهنورد

قاسمی،خالدنویسا،خالدهفروغو...پرداختهاست.
عنوان با مظفری شعر گزینهی شب، این در همچنین

»عقابچهگونهمیمیرد«رونماییخواهدشد.
2:30 ساعت )ام��روز( ثور 26 دوشنبه برنامه، این
بعدازظهردرسالنهمایشهایدانشگاهغیرانتفاعیابن

سینابرگزارمیشود.


نیزخبررسیدهاستکه ازوالیتهلمند درعینحال
کیلوگرام صد مقدار گرشک، ولسوالی در مسوولین

موادمخدرراکشفوضبطکردهاند.
و اسلحه مقداری جریان این در که است شده گفته

مهماتنیزبدستپولیسافتادهاست.


حتا اقتصادی مافیای که مدعیشدند سناتورانهمچنان
سناتوران از برخی دارند. نقش وزیر و والی تعیین در
نهادهایعدلیوقضاییرابهفسادگستردهاداریمتهمو
خواهانبهکارگماشتنافرادصادقومتخصصدراین
نهادهاشدند.یکتنازسناتوران،اعضایشورایملیرا
نیزبهمداخلهدرامورحکومتیمتهمنمودهافزود،برخی
دست والیها تبدیل یا و تعیین در مردم نمایندگان از
دارندوبهجایاینکهدرراستایحاکمیتقانونفعالیت

کنندخودبهنقضآنمیپردازند.


ناوه، غده  سرطان 
طالبانی در غزنی

محمدضیاحسینی

شب های کابل میزبان ابوطالب مظفری می شود

کشف وضبط بیش از هزار کیلوگرام 
مواد مخدر در هلمند و نیمروز

مجلس سنا: 
مافیای اقتصادی وزیر و والی را تعیین می کند 
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استقبال  با  را  کابل خود  در  من موهن سنگ 
که  نیست  مبالغه  یافت.  رو به رو  بی سابقه 
این بار از آقای سنگ در حد رییس جمهور 
با  حسنه  و  نزدیک  خیلی  روابط  که  بوش 
پذیرایی  کابل  در  داشت،  ما  جمهور  رییس 
گردید. زمانی که از ترتیبات و تشریفات این 
سفر باخبر شویم بیشتر از هر چیزی به اهمیت 
جایگاه هند در نزد سیاستمداران افغان آگاه 
که  می بریم  پی  دیگر  طرف  از  می شویم. 
یک سو  از  اگر  سنگ،  من موهن  از  استقبال 
ریشه در دوستی دیرینه میان دو کشور دارد، 
اهمیت  که  است  این  سیاسی  مهم  نکته  اما 
کشید؛  پاکستان  رخ  به  را  افغانستان  در  هند 
نزدیک  بسیار  دوستی  همواره  که  کشوری 
این دو کشور تحمل کرده نتوانسته و همیشه 

از آن به عنوان یک تهدید یاد نموده است.
روابط  از  سنگ  من موهن  که  همان گونه 
افغانستان  کرد،  یاد  کشور  دو  کهن  خیلی 
خاطر  به  خود  معاصر  تاریخ  در  دست کم 
تشکیل  زمان  از  پاکستان  با  خصومت هایش 
این کشور، خود را به هند نزدیک یافته است. 
پاکستان  با  به خاطر خصومت هایش  نیز  هند 
است.  کرده  حمایت  افغانستان  از  همواره 
پاکستان نیز به دلیل مشابه از روابط خصمانه 
بوده  برخوردار  کشور  دو  این  با  تخریبی  و 

است.
شورش های  بهای  به  افغانستان  میان  این  در 
داخلی تاوان دوستی خود با هند را پرداخته 
حکومت  یک  داشتن  برای  پاکستان  است. 
از  کابل،  در  گوش به فرمان  حتا  و  طرفدار 
کرد  پشتیبانی  بنیادگرا  شورشی  گروه های 
مرزهای  در  نزدیک  بسیار  از دوست  هند  تا 
اکنون  تا  پاکستان  این کشور محروم گردد. 
حمایت  طالبان  از  مذکور  انگیزه  اساس  بر 

می نماید.
ولی فراتر از اعالم احتمال امضای یک پیمان 
دالری  میلیون  صد   5 افزایش  و  استراتژیک 
دیده ی  با  باید  افغانستان،  به  هند  کمک های 
احتیاط به سفر آقای من موهن سنگ به کابل 

و  تولسی  سریال  تنها  نگریست. 
امیتا  چون  بازیگرانی  تنها  پرینا، 
بچن و شاهرخ خان کافی استند که 
افغان ها هند را دوست داشته باشند. 
برای  ولی، حرکت سیاسی کرزی 
وزیر  نخست  از  بی سابقه  استقبال 
نیز  دیگری  پیامد های  دارای  هند، 
این  در  آن  تحلیل  شاید  که  است 

مقطع، ضروری به نظر آید.
ایاالت متحده از سفر اخیر نخست 
کرد  استقبال  کابل  به  هند  وزیر 
کشور  این  سازنده  نقش  از  و 

ولی  آورد.  میان  به  سخن  افغانستان  در 
پاکستانی ها که نقش عمده در روند مذاکره 
با طالبان و پشتیبانی از یک حکومت باثبات 
این  با  می توانند،  کرده  بازی  افغانستان  در 
آقای  نیستند.  موافق  امریکا  حکومت  نظر 
نوبه خود نشان داد که اهمیتی  به  نیز  کرزی 
به نگرانی های جدی پاکستان از نقش هند در 
روابط  تهدید ها  همه  با  و  نمی دهد  افغانستان 
دو کشور به عنوان نشانه استقالل در سیاست 
خارجی کشور ما، به بهترین شکل خود ادامه 

پیدا می نماید.
آقای رضا گیالنی در سفر اخیر خود به کابل 
در  که  خواست  کرزی  آقای  از  جدیت  به 
از  و  نموده  نظر  تجدید  هند  با  خود  روابط 
خاک  در  کشور  این  قونسلگری های  تعداد 
کرزی  آقای  شک،  بدون  بکاهد.  خود 
به  پاکستان،  این درخواست های  می داند که 
نوعی پیش شرط همکاری این کشور در امر 
مذاکره با طالبان است. این روزها پاکستانی ها 
نسبت به گذشته در مورد خواسته ها و شرایط 
جدی تر  و  صریح تر  افغانی  جانب  با  خود 

بلندپایه ی  مقامات  سفر  می زنند.  حرف 
اهمیت  نشان دهنده ی  کابل  به  اسالم آباد 
حل  امر  در  کشور  این  که  است  زمانی ای 
افغانستان  با  خود  نگرانی های  و  اختالفات 
سفر  گفتن،  بدون  ولی  می نماید.  احساس 
اخیر آقای سنگ به کابل، پاسخ آقای کرزی 

به شرایط و خواسته های اسالم آباد بود. 
پاکستانی درک می نمایند  اکنون دولتمردان 
این  تهدید های  و  نگرانی ها  افغانستان  که 
نمی گیرد.  جدی  قیمتی  هیچ  به  را  کشور 
تزلزل ناپذیر  افغان ها  نزد  در  هند  جایگاه 
هر  سیاسی  مصالح  حال،  عین  در  اما  است. 
کشوری باید بر اساس معقولیت استراتژیک 
تعیین گردد. آیا سفر آقای من موهن سنگ، 
این معقولیت را می تواند بازتاب دهد؟ بدون 
شک پاسخ این پرسش اختالف برانگیز است. 
ولی می توان به چند نکته اشاره کرد که شاید 

به درد حکومت ما بخورد:
1. احتمال این که سفر آقای سنگ به کابل 
باالی روند مذاکره ی حامد کرزی با طالبان 
از  پاکستانی ها  است.  ملموس  بگذارد،  اثر 
و  هند  روابط  کاهش  جهت  در  دیرزمانی 
افغانستان تالش نموده اند. این تالش ها هرگز 
به نتیجه نرسیده است. چون افغان ها می دانند 
که پاکستان این کار را از طریق یک دولت 
اسالمی  حزب  و  طالبان  مانند  دست نشانده 
محقق می نماید و در گذشته نیز همین تالش 
استعماری  برخورد  همین  است.  داشته  را 
دشمنان  به  را  افغان ها  روز  هر  تحقیرآمیز  و 
هیچ  پاکستان  است.  کرده  نزدیک  پاکستان 
سردی  به  افغانستان  در  را  مستقلی  دولت 
مگر  نمی تواند،  کرده  تشویق  هند  با  روابط 
این که اعتماد کابل را به دست آورد و نشان 
حمایت  مستقل  افغانستان  یک  از  که  بدهد 

می نماید.
و  گیالنی  رضا  آقای  سفر  اگر   .2
نظر  در  را  پاکستان  مکرر  درخواست های 
آوریم، باید بگوییم که پاکستان دلیلی برای 
از حکومت آقای کرزی و روسای  حمایت 

این  احتمال  نمی بیند.  او  به  مشابه  جمهوری 
برای  اسالم آباد  انگیزه ی  کرزی  آقای  که 
تشویق طالبان به مذاکرات صلح را از دست 
داده باشد، زیاد است. چون پاکستان در چند 
هند  به  که  حکومت هایی  از  گذشته  دهه 
بوی  آنها  سیاسی  ادبیات  از  و  بوده  نزدیک 
خصومت نسبت به خود را مشاهده کرده اند، 
هر  از  آنها  سرنگونی  برای  و  ننموده  تحمل 
بدون  است.  کرده  استفاده  ممکن  وسیله ی 
شک، موضوع استقالل در سیاست خارجی 
مستقل  دولت های  خدشه ناپذیر  اصول  از 
با هند  این سطح روابط  با  اما، کرزی  است، 
و  کند  جلب  را  اسالم آباد  اعتماد  نمی تواند 
روند  حکومت،  دو  میان  اعتمادسازی  بدون 

مذاکره با طالبان به جایی نخواهد رسید.
معقول  خارجی  سیاست  یک  از  باید  ما   .3
نباید  افغانستان  کنیم.  حمایت  افغانستان  در 
تنها روابط خود را با هند بر اساس خصومت 
با پاکستان، گرم و خوب نگهدارد.  تاریخی 
عنصر  هند  آموزشی  و  اقتصادی  کمک های 
انکارناپذیر در گرمی روابط دو کشور است، 

اما در شرایط فعلی کمک های هند به کابل، 
بیشتر  بهایی  افغانستان  نمی آید.  نظر  به  کافی 
هند  دالری  میلیون  چندصد  کمک های  از 
معقولیت سیاسی خریدن  نگاه  از  می پردازد. 
به صرفه  ما  برای  دیگر  پاکستان،  دشمنی 
باید حساب و کتاب خود  این رو،  از  نیست. 

با هند را از زاویه دیگر بررسی کنیم. 
بین المللی  لحاظ سیاسی در سطح  به  هند   .4
افغانستان می نماید.  از  پشتیبانی خیلی اندکی 
یک  اساس  بر  بگوییم  که  است  کافی  تنها 
تخمین، هند پس از اسراییل بزرگترین البی 
را در واشنگتن دارد. آیا حکومت افغانستان 
در امریکا نفعی از حمایت های این البی قوی 
در  پاکستانی ها  که  حالی  در  است؟  برده 
پایتخت های امریکایی و اروپایی به صورت 
آقای  حکومت  و  حمایت  طالبان  از  فعال 
دیپلمات های  می کنند،  تخریب  را  کرزی 
که  بگویند  می توانند  کشور ها  آن  در  افغان 
در مقابل، حمایت هند در حلقات سیاسی و 
دانشگاهی از افغانستان تقریبا ناملموس است. 
بسیاری از سفارت خانه های افغانستان حتا در 
و  سفارت خانه ها  با  پاکستان  از  کمتر  سطح 
می توانیم  دارند.  روابط  هندی  دیپلمات های 
در  هند  سیاسی  حمایت  عدم  که  بگوییم 
عرصه  کرزی  حکومت  از  بین المللی  سطح 
تبلیغات چی های  و  البی ها  دست  به  را 
من موهن  آقای  شاید  است.  داده  اسالم آباد 
افغانستان  پارلمان  در  جالبی  سخنان  سنگ، 
در حمایت از افغان ها گفت، اما، این کشور 
و  همکار  یک  عنوان  به  افغانستان  به  هرگز 
شریک نگاه نکرده و از این کشور به عنوان 
تحریک  و  پاکستان  با  رقابت  در  ابزار  یک 
کشور  آن  در  پشتون  و  بلوچ  شورشیان 
از  می تواند  هند  است.  نموده  بهره برداری 
افغانستان در مجامع دیپلماتیک و دانشگاهی 
دنیا حمایت کند، وجهه ی کشور ما را بهبود 
بخشد و این فکر پاکستانی را  ضعیف سازد 
که گویا طالبان تنها نماینده واقعی افغانستان 

است.
ایجاب  سیاسی  معقولیت   .5
در  کرزی  آقای  که  می نماید 
پاکستان  و  هند  با  خود  روابط 
زیرا،  نماید.  استفاده  توازن  از 
حکومت او در موقعیتی نیست که 
از همکاری با هند به صورت موثر 
علیه رقیب خود، پاکستان، استفاده 
احساس  و  بدگمانی  تشدید  نماید. 
آقای  اسالم آباد  در  خصومت 
کمک  صلح  روند  در  را  کرزی 
احساسات  شک،  بدون  نمی کند. 
ملی گرایانه در افغانستان علیه پاکستان است، 
احساسات  این  از  فراتر  باید  حکومت  اما، 
بر  هند  و  پاکستان  برابر  در  را  خود  سیاست 
تنظیم  اعتمادسازی  و  تعادل  عنصر  اساس 
امیتابچن و شاهرخ خان را دوست  ما  نماید. 
به  پشاور  از  ما  روغن  و  گندم  ولی  داریم، 
کابل می آید. روزی یکی از هندی های مقیم 
کابل سوالی از من کرد که برای من دستکم 
جالب بود. او می گفت: »شما افغان ها چرا این 
قدر با پاکستان در ضدیت هستید، در حالی 
که برنج و نان دسترخوان خود را از پاکستان 
شهروند  آن  شک،  بدون  می نمایید؟«  وارد 
نسبت  افغان ها  خصومت  عمق  از  هندی 
او  ولی سخن  نبود،  آگاه  پاکستان  حکومت 
یک اندرز سیاسی در خود داشت که ما برای 
ثبات و صلح به اعتمادسازی با پاکستان نیاز 
داریم. اما، به لحاظ معقولیت سیاسی واضح 
من موهن  آقای  از  شاهانه  پذیرایی  که  است 
سنگ به نفع این اعتمادسازی به حساب آمده 

نمی تواند.

سناتور جان کری  و  حامد کرزی  رییس جمهور 
بر  امریکا،  سنای  خارجی  روابط  کمیته ی  رییس 
همکاری های  و  تروریزم   علیه  مشترک  مبارزه 
برقراری  برای  امریکا،  و  افغانستان  بین  دوامدار 
کرده اند.  تاکید  منطقه  در  دایمی  ثبات  و  صلح 
که  باور اند  این  به  سیاسی  کارشناسان  از  برخی 
و  پاکستان  خاک  در  بن الدن  اسامه  کشته شدن 
در  بن الدن  اقامت  از  پاکستان  اطالع  عدم  ادعای 
پایتخت  حواشی  در  نظامی  مرکز  یک  نزدیکی 
افغانستان مساعد  برای دولت  این کشور، زمینه را 
متحده  ایاالت  با  را  خود  روابط  تا  است  ساخته 

امریکا بهتر سازد.
یکی از نکاتی که باعث می گردد تا تصور مبتنی 
افغانستان و امریکا ایجاد  بر تغییر مثبت در روابط 
شود، این است که اسامه در خاک پاکستان کشته 
و  پاکستان  اسامه در خاک  پیدا شدن  است.  شده 
مرکز  یک  نزدیکی  در  وی  اقامت  به خصوص 
نظامی در نزدیکی های اسالم آباد، باعث می گردد 
تا این ادعای همیشگی مقامات افغانستان به اثبات 
برسد که اقامتگاه و مرکز عمده گروه های شورشی 
در پاکستان می باشد و ایاالت متحده ی امریکا نیز 
فشار خود  عمده  باید  این گروه ها  برای سرکوب 
را بر پاکستان متمرکز سازد. بنابراین بعد از مرگ 
راستی  اگر  که  شده  ایجاد  ذهنیت  این  بن الدن 
امریکا،  متحده  ایاالت  نیروهای  و  ناتو  قوای  هم 
را  خود  فشار  خود،  تروریستی  ضد  عملیات  در 
در  بهتری  دستاورد  کنند،  متمرکز  پاکستان  بر 

سرکوب شورشیان خواهند داشت.
مبهم وجود دارد و  نقطه  این عرصه یک  البته در 
موضع  تغییر  در  پاکستان  قوی  استعداد  این که  آن 
و بهره مندی از همین تغییر موضع ها می تواند باعث 
متحده  ایاالت  و  ناتو  سازمان  رهبران  تا  گردد 
امریکا، مانند گذشته مجاب شوند که در عملیات 
ضد تروریزم به جای این که نیروهای خویش را به 
پاکستان  خطرخیز  قلمروهای  در  مستقیم  صورت 
وارد عمل کنند، به دریافت وعده همکاری جدی 

از سوی پاکستان قناعت کنند. 
سرآغاز  می تواند  افغانستان  به  کری  جان  سفر 
جان  باشد.  واشنگتن  با  کابل  رابطه  بهترسازی 
عطا  با  دیدار  در  کرزی،  با  دیدار  از  پیش  کری، 
محمد نور والی بلخ  این موضوع مهم را اعالم کرد 
مختلف جهان  در کشورهای  که  هر حمله ای  که 
به وقوع پیوسته، از پاکستان منشا گرفته است. این 
متحده ی  ایاالت  خستگی  نشان دهنده  می تواند 

امریکا از نوع رفتار رهبران سیاسی پاکستان باشد.
جان کری در سفر به افغانستان از ادامه همکاری با 
افغانستان سخن گفته و از سوی دیگر تاکید کرده 
است که امریکا با پاکستان نیز قطع رابطه نمی کند. 
شکی نیست که پاکستان می تواند نقش های رنگه 
و متفاوتی را در برابر امریکا بازی کرده و در مقام 
رابطه ی  که  کند  متقاعد  را  کشور  این  چینه زنی 
از  نگهدارد.  گرم  همچنان  کشور  این  با  را  خود 
جای  از  گذشته  سال  ده  در  پاکستان  دیگر  سوی 

با القاعده به عنوان  دادن رهبران گروه های همسو 
یک امتیاز مهم استفاده کرده است. پاکستان با این 
تروریزم  با  مبارزه  اول  سنگر  و  جبهه  در  که  ادعا 

قرار دارد، پول کالنی را به دست آورده است.
به  نسبت  جدیدی  ذهنیت  اگرچه  نیز  اکنون 
پاکستان در سطح جامعه ی بین المللی ایجاد شده و 
افغانستان اگر بتواند در سررشته داری و جهت دهی 
را  پاکستان  بازی کند، می تواند  نقش  این ذهنیت 
تحت فشار قرار دهد تا دست از حمایت نیمه علنی 
خویش از گروه های شورشی مخالف مسلح دولت 
از آن جهت دور  این تصور  اما  بردارد.  افغانستان 
از تحقق نشان می دهد که نهاد دولت در افغانستان 
از یک همبستگی قوی عملی برخوردار نیست که 
بتواند به اقتدار جامعه ی سیاسی افغانستان در تثبیت 

جایگاه بین المللی اش مفید واقع گردد.
کری  جان  که  داده اند  گزارش  رسانه ها  اکنون 
رییس  کرزی  حامد  با  پاکستان،  به  سفر  از  پیش 
جمهور در ارگ ریاست جمهوری دیدار داشته و 
سند  تهیه ی   منطقه،  و  افغانستان  اوضاع  مورد  در 
همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا 
اسامه  مرگ  از  پس  منطقه  تحوالت  همچنین  و 
کرده  گفتگو  و  بحث  کرزی  حامد  با  بن الدن، 
است. این می تواند نقطه ی عطفی در روابط تقریبا 
خسته کننده ی موجود بین افغانستان و امریکا تلقی 

شود.
در دو الی سه سال اخیر روابط افغانستان و امریکا 
توافق  است. عدم  تنش های محسوسی شده  دچار 
رهبران رسمی افغانستان و امریکا در شیوه مبارزه 
با فساد اداری در افغانستان باعث گردیده است تا 
ایاالت متحده امریکا رفتاری توام با انتقاد نسبت به 
این که  به  توجه  با  و  اکنون  باشد.  داشته  افغانستان 
از  پاکستان، یکی  با کشته شدن بن الدن در خاک 
ادعاهای همیشه مطرح شده از سوی رییس جمهور 
در  طالبان  اصلی  رهبران  حضور  بر  مبنی  کرزی 
است،  پیوسته  حقیقت  به  تقریبا  پاکستان،  خاک 
امریکا  رهبران  که  است  شده  ایجاد  تصور  این 
برای جلب مجدد توجه رهبران افغانستان، این بار 
پاکستان را تحت فشار قرار می دهند تا این کشور 
عرصه ی  در  شفاف  و  صادقانه  همکاری  به  ملزم 

مبارزه با تروریزم شود.
اسامه  مرگ  می دهد  نشان  که  نکاتی  از  یکی 
مثبت  تاثیر  امریکا  و  افغانستان  روابط  در  می تواند 
نسبت  امریکایی  رهبران  درجه بندی  و  بگذارد 
سفر  دهد، شروع  تغییر  را  پاکستان  و  افغانستان  به 
پیش  می باشد.  منطقه  به  افغانستان  از  کری  جان 
منطقه  به  امریکا  سیاسی  مقامات  هرگاهی  این  از 
افغانستان  به  به خصوص در سفر  سفر می کردند و 
اسالم آباد  از  را  خویش  سفر  اغلب  پاکستان،  و 
ایجاد  پنداری  چنین  زمانی  که  می کردند  شروع 
شده بود که گویا رهبران ایاالت متحده ی امریکا 
در درجه بندی بین افغانستان و پاکستان، به پاکستان 

بیشتر اهمیت می دهند.


به روابط متعادل 
با هند و پاکستان نیاز داریم

کشته شدن اسامه 
فرصتی برای تغییر مثبت 

 ضیا زیرک

  احسان اهلل دولت مرادی
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عامل  دو  به  قبل،  قسمت های  ادامه  در 
زمینه ساز و موثر در گسترش اعتیاد در جامعه 

خواهیم پرداخت.
3- حاشیه های جذاب مواد مخدر

دسته دیگری از نوجوانان و جوانان جامعه به 
دلیل آثار حاشیه ای مصرف موادی همچون 
سگرت، قلیان، مشروبات الکلی که به عنوان 
نهایتا   - می شوند  شناخته  دروازه ای  مواد 
می شوند.  معتاد  توهم زا  یا  و  مخدر  مواد  به 
همانطور که تمامی آنانی که ورزش می کنند 
نیست  از ورزش سالمت جسمی  هدف شان 
بلکه رسیدن به شهرت و مقبولیت اجتماعی 
نیز  شده اند  معتاد  آنانی که  تمامی  است، 
لذت  یا  و  آرامش  به  رسیدن  هدف شان 
نبوده است. بسیاری از نوجوانان در گیرودار 
نزد  خود  اثبات  به  تمایل  دوستانه،  تعارفات 
دیگران، ترس از طردشدن بین همساالنی که 
رفتارهای خطرناک دارند، نشان دادن خود 
به عنوان افراد باقدرت و برتری های خاص و 

متفاوت گرفتار اعتیاد می شوند. 
انسان در سنین نوجوانی و جوانی ویژگی ای 
افسانه ی  سه  به  روانشناسان  نزد  که  دارد 
است.  معروف  نوجوانی  خودمحورانه 

علت  مهمترین  شناختی  ویژگی های  این 
با  نوجوانان  شدن  درگیر  روانشناختی 
روابط  اعتیاد،  همچون  پرخطری  رفتارهای 
عاطفی ناسالم، اقدامات بزه کارانه و ناهنجار 
اجتماعی و پدیده هایی همچون فرار از خانه 

است. این سه افسانه عبارتند از:
1- افسانه قهرمان شخصی
2- افسانه شکست ناپذیری

3- افسانه تماشاگران خیالی
ذهنی،  باور  یا  افسانه  سه  این  اساس  بر 
سالگی   18 تا   14 بین  سنین  در  نوجوانان 
»من  که:  می کنند  زندگی  ذهنیت  این  با 
باید مهمترین موضوع  انسان مهمی هستم و 
باید  من  باشم.  اطرافیانم  و  والدین  زندگی 
باشم  داشته  آنان  برای  را  اهمیت  بیشترین 
آنان  زندگی  موضوع  مهمترین  که  چرا 
انسان  را  خود  لحاظی  به  نوجوان  هستم. 
بسیار باارزشی می داند که از او در نزد خود 
مثبت  اثر  می سازد.  قهرمان  یک  دیگران  و 
و  اخالقی  ارزش های  مهم شدن  ذهنیت  این 
ویژگی  همین  است.  نوجوان  برای  انسانی 
به  آرمان گرا، عالقمند  را  نوجوان  که  است 
موضوعات اخالقی و دینی و برتری طلب در 
زمینه های اشاره شده می کند. به این ویژگی 

افسانه قهرمان شخصی گفته می شود.
از دیگر سو غالب نوجوانان و جوانان خود 
توانایی  لحاظ  به  استثنایی  انسان های  را 

خانواده  خانواده هاست.  گیرد  قرار  بررسی 
و  آرامش  منشا  می تواند  که  میزان  همان  به 
منشا  شود،  محسوب  فرد  یک  برای  امنیت 
بروز شدیدترین تجربیات تنش زای زندگی 
بود. در خانواده هایی  نیز خواهد  انسان  یک 
آن  اعضای  بین  تعامالت  و  انتظارات  که 
پیدا  بروز  نشده  کنترل  و  افسارگسیخته 
کرده، اعضا به مرور دچار چنان فرسودگی 
آرامش  راه  تنها  که  می شوند  و خستگی ای 
مسوولیت های  از  رهایی  و  فرار  در  را  خود 
سطح  رفتن  باال  می بینند.  خانواده  و  خانه 
افراد در فضای خانواده و  انتظارات عاطفی 
بین  موثر  ارتباط  مهارت های  آموزش  عدم 
بین  عمیق  شکاف  وجود  خانواده،  اعضای 
حمایتی  و  مالی  انتظارات  و  زندگی  سبک 
وجود  نوجوان،  فرزندان  و  والدین  بین 
دوام دار  ولی  ضعیف  چند  هر  اختالفات 
تعارضات  نهایتا  و  خانواده ها  بین  مکرر  و 
خانواده  اعضای  بین  بی اعتمادی  و  اخالقی 
افراد  روانی  سالمت  در  فرسایش  آن قدر 
جنون  مرز  به  را  آنها  که  می کند  ایجاد 
مسایل  این  از  ناشی  عصبیت های  بکشاند. 
را  احساسی  خانواده  اعضای  از  هر یک  در 
به وجود می آورد که باعث می شود خود را 
شرایط  از  رهایی  برای  اقدامی  هر  مستحق 
حق  از  ترکیب یافته  اقدامی  بداند.  موجود 
تظلم.  احساس  و  انتقام جویی  آرامش طلبی، 
زن  در  و  بودن  کارگر  احساس  مردان  در 
فرزندان  در  و  بودن  خدمتکار  احساس 

احساس بی اهمیت بودن. 
خانواده  اعضای  که  است  این  جدی  سوال 
که  حسی  بیشترین  یکدیگر  با  تعامل  در 
چیست؟  می کنند،  دریافت  یکدیگر  از 
رفتارکننده  اصلی  قصد  و  نیت  که  این 
که  است  آن  مهم  نیست.  مطرح  بوده  چه 
مقابل  طرف  در  احساسی  چه  ما  رفتار 
ممکن  ما  رفتارهای  غالب  می کند.  ایجاد 
اما  نشود  انجام  آزاردهنده ای  نیت  با  است 
بودن،  آداب  از  عاری  و  نسنجیده  دلیل  به 
به وجود  ما  در  را  ناخوشایندی  احساسات 
تهدید،  تحقیر،  همچون  احساساتی  آورند. 
بی اهمیت بودن و سرزنش. عصبیت ناشی از 
تجمع تدریجی این احساسات ممکن برخی 
دارند  پایینی  تحمل  را که سطح  انسان ها  از 
و  مدیریت  جهت  الزم  مهارت های  از  یا  و 
کنترل افکار مخرب ناشی از این احساسات 
مسکن های  سمت  به  نیستند،  برخوردار 
مخدر  مواد  همچون  سریع تری  و  قوی تر 

بکشاند. 
اساسي ترین  عنوان  به  که  همانقدر  خانواده 
واحد جامعه نقش بسزایي در دور نگهداشتن 
آسیب هاي  سایر  و  مخدر  مواد  از  فرزندان 
پرقدرت ترین  می تواند  دارد،  اجتماعي 
سریع  تغییرات  باشد.  نیز  روانی  فشار  منبع 
ویژه  به  رفتاري  و  اقتصادي  اجتماعي، 
ارتباطاتي  و  اطالعاتي  فن آوري هاي 
چالش هاي بزرگي را فراروي خانواده ها قرار 
نهاد  مهمترین  عنوان  به  خانواده  است.  داده 
و  تربیت  بر روي  تاثیرات زیادي  اجتماعي، 
حمایت از افراد، انتقال ارزش ها و هنجارها، 
امروزه  دارد.  فرزندان  نمودن  جامعه پذیر  و 
تبدیل  پیچیده  بي نهایت  نهادي  به  خانواده، 
گشته است. خانواده امروزه چهار کاربرد و 
اثر اساسی را در زندگی انسان ها ایفا می کند. 
هم  حمایت گر،  محیط  یک  عنوان  به   -1
افراد قوي و هم ضعیف خود، به آنها  برای 
کمک  روزانه  استرس هاي  با  رویارویي  در 
مي کند و این کمک براي جوان تر ها و افراد 
قرار  خطر  معرض  در  بیشتر  که  ضعیف  تر 

دارند، در خانواده بیشتر است. 
منبع  مي تواند  خود  خانواده  طرفی  از   -2
تنش، مشکالت و آسیب بوده و در این میان 
قرار  آسیب  تحت  بیشتر  را  ضعیف تر  افراد 
مي دهد. مثال مصرف مواد، خشونت و غیره 

در خانواده.
آموزش  و  طراحي  براي  محلي   -3  
ارتباطات  و  برخورد ها  نحوه  مکانیسم هاي 
با  رفتار  نحوه  مثال  مي باشد.  اجتماعي 
همساالن، دوستان مکتب، همکاران، روسا و 
افراد باالدستي، و سایر افرادي که به نحوي 
آنها  با  مذهبي  یا  قومي  فرهنگي،  لحاظ  از 

ارتباط داریم. 
ادامه دارد

مراقبت از خود می دانند و بر این باورند که 
قادراند از خود در برابر آسیب های اجتماعی 
ذهنیت ها  این  کنند.  محافظت  شخصی  و 
باعث می شود نوجوان هم خود را در روابط 
از  مصون  بزرگترها  حتا  و  همساالن  بین 
خاطرات ناشی از تعارف و ارتباط با دوستان 
مقبولیت  نوعی  دنبال  به  هم  و  بداند  ناباب 
و  همساالن  بین  پذیرش  قابل  جذابیت  و 
شرایط  چنانچه  باشد.  خود  بزرگ تر های 
طبیعی تحصیلی، فرهنگی و هنری، ورزشی، 
شغلی و حتا خانوادگی این تمایالت فراهم 
با  جمع هایی  در  را  خود  نوجوان  نباشد، 
می دهد.  قرار  باال  آسیب پذیری  و  ریسک 
مواد  مصرف  از  نوجوان  از  بسیاری  هدف 
مخدر واقعا رسیدن به لذت ها و تسکین های 
نیازهای  به  رسیدن  بلکه  نیست  آن  از  ناشی 
روانی مقتضای سن خود است که از راه های 

طبیعی ذکرشده تامین نشده است. 
نوجوان  خیالی«  »تماشاگران  افسانه  در 
قضاوت  و  معرض  در  را  خود  همواره 
دیگران می بیند به همین دلیل با کوچکترین 
شده  منزوی  جمع،  در  تهدید  یا  و  سرزنش 
همه  که  داشت  خواهد  را  تصور  این  و 

من  تحقیر  یا  و  ضعف  نقطه  متوجه  مردم 
نوجوانان  می شود  باعث  نکته  این  شدند. 
رفتارهای  نسبت  بزرگتر ها  از  بیشتر  بسیار 
تحقیر و یا تهدیدآمیز در جمع واکنش های 
به  منجر  که  انزواطلبانه  یا  و  تالفی جویانه 
افسردگی و پرخاشگری های خاص می شود، 

از خود نشان دهند. 
خود  در  نوجوانان  که  انتظاراتی  و  آرزوها 
از  و  زمانی  فاصله  در  غالبا  می کنند  ایجاد 
نمی آید.  به دست  آنان  نظر  مورد  راه های 
و  آرزو ها  این  از  بسیاری  اصلی  ماهیت 
قدرت  و  شهرت  به  رسیدن  انتظارات، 
به  انسان ها  امروزی، که  است که در جامعه 
می شوند  باال کشیده  به  پایین  از  طرفه العینی 
دارند،  ترقی  و  پیشرفت  دغدغه  همه  و 
شده  مردم  زندگی  اصلی  هدف  و  وسوسه 
است. اصوال شرایط جامعه ما به لحاظ سطح 
اقتصادی و موقعیت های اجتماعی  انتظارات 
موضوع  که  وسوسه ای  است.  وسوسه انگیز 
آن را رشد سریع و بی هزینه شکل می دهد. 
حال آنانی که در خمار نرسیدن به آمال شان 
می مانند را شاید تنها نشه مواد مخدر بتواند 

تسکین دهد. 
تنش های  و  ناامنی  منشا  4-  خانواده 

تدریجی
عنوان  به  می تواند  که  دیگری  مهم  عامل 
مورد  اعتیاد  گسترش  و  رشد  زمینه ساز 

آن که  از  پیش  روز  یک  هالبروک  ریچارد 
در  مهلک  پارگی  دچار  گذشته  دسامبر  در 
خود  همکاران  از  یکی  برای  شود،  قلب اش 
فاش ساخت: اداره اوباما تمام تالش خودرا از 
ویژه،  کمکی  بسته های  ارایه  تا  گرفته  تهدید 
به  متقاعد  را  پاکستان  تا  است  داده  خرج  به 
نمی رسد  نظر  به  اما  کند.  تروریزم  سرکوب 
باشد. چرا  این ها موثر واقع شده  از  هیچکدام 

پاکستان این پیام را نمی گیرد؟
پایانی  ساعات  در  هالبروک  که  را  سوالی 
امریکا  خاص  نماینده  حیث  به  ماموریت اش 
اینک  پاکستان مطرح کرد،  و  افغانستان  برای 
آن که  رغم  به  می رسد.  به نظر  بزرگ تر  حتا 
امریکا سال ها از پاکستان تقاضا کرد تا القاعده 
اینک  این گروه را سرکوب کند،  و متحدان 
اسامه بن الدن مدت شش سال  بر مال شد که 
در نزدیک یک اکادمی نظامی که دو ساعت 
با اسالم آباد، پایتخت فاصله دارد، مخفی بوده 

است. 
با  مصاحبه  از  که  خواست ها  این  از  فهرستی 
معنی  است،  شده  گردآوری  آگاه  مقام های 
از  را  مشابه  پیام  واشنگتن  دارند.  آزاردهنده 
طریق دو دولت فرستاده است: ارتش پاکستان 
رفته  طفره  آن  انجام  از  اما  داده  عمل  وعده 
است؛ ایاالت متحده قول همکاری داده است 
اما به طور یک جانبه عمل کرده است. با بدتر 
شدن مشکالت، بی اعتمادی دوطرف افزایش 

یافته است.
این داستان به طور ناگزیر به سوی حمله ایاالت 
و  کرد  حرکت  بن الدن  مجتمع  بر  متحده 
سرانجام پرده از روی این همکاری برداشت. 
باتوجه به پیامد این حادثه،  ترمیم روابط میان 
و  صداقت  از  درجه ای  مستلزم  طرف  دو 
مشارکت است که به نظر نمی رسد هیچ یک از 
دو جانب ازعهده آن برآید. یک سیاستمدار با 
جدیت پیش بینی کرد: »این پایان بدی خواهد 

داشت.« 
بیایید با ماه های پایانی اداره بوش شروع کنیم: 
مایک  دریادار   ،2008 جوالی  دوازدهم  در 
مولن، رییس ستاد مشترک  ارتش و استفن آر. 
کاپیس، معاون وقت آی اس  آی در اسالم آباد 
شدیدا هشدار دادند. این دو نفر هشدار دادند 
و  طالبان  رهبران  از  حقانی،  سراج الدین  که 
پاکستان،  اطالعاتی  سرویس  با  روابط  دارای 
درباره فعالیت های عرب ها در القاعده آگاهی 
دارد. آنها هشدار مشابه را درباره مولوی نظیر، 
پاکستان  قبایلی  منطقه  در  که  جنگ ساالری 
ایاالت  باور  به  کردند.  صادر  دارد،  فعالیت 
متحده این فرد هم با القاعده رابطه دارد و هم 

با سرویس جاسوسی پاکستان )آی اس آی(.
به گفته یک منبع، مقامات پاکستانی به هیات 
حقانی  شبکه  که  داده اند  اطمینان  امریکایی 
پاکستان  در  اداره ای  هیچ  حمایت  »مورد 
امریکایی  مقام های  اما  گرفت.«  نخواهد  قرار 
حقانی  شبکه  تماس های  که  باورند  این  بر 
شبکه  این  است.  یافته  ادامه  آی اس  آی  با 
مرگبارترین گروه شورشی در شرق افغانستان 

می باشد.
از جانب  هشدار بعدی در دوم دسامبر 2008 
سی  ای ای  وقت  رییس  هیدن،  مایک  جنرال 
صادر شد. این هشدار دو هفته بعد از حمالت 
تروریستی 26 نوامبر در مومبای داده شد. هیدن 
شکی  »هیچ  داد  هشدار  پاکستان  مقام های  به 

نباشد.  طیبه  لشکر  کار  حمله  این  که  نیست« 
لشکر طیبه یک گروه جدایی طلب کشمیری و 
با آی اس  آی می باشد.  دارای »رابطه نزدیک« 
اردوگاه های  پاکستان  او خواستار آن شد که 
و  ببندد  پاکستان  در  را  طیبه  لشکر  آموزشی 
زیرساخت های آن را نابود سازد. چنین چیزی 

هرگز اتفاق نیافتاد.
کاندولیزا    ،2008 دسامبر  نوزدهم  تاریخ  به 
یکی  به  امریکا  پشین  خارجه  وزیر  رایس، 
از  بازدید  حال  در  که  پاکستانی  مقام های  از 
واشنگتن بود نصحیت کرد: افرادی هستند در 
طیبه  لشکر  درباره  را  همه چیز  که  آی اس  آی 
باید  ... شما  می دانند. آنها اطالعات را دارند. 
تصمیم استراتژیک بگیرید که این همکاری با 

تروریزم خاتمه یابد.«
با این امید که پاکستان در مبارزه  اداره اوباما 
با گروه های تروریستی همکاری بهتری داشته 
را  پاکستان  با  گسترده  اتحاد  پیشنهاد  باشد، 
داد. رییس جمهور اوباما در نامه یازده نوامبر 
2009 خود گفت که دو کشور باید »شرکای 
دو  که  این  و  باشند  درازمدت«  استراتژیک 
برای  را  بهتری  و  جدید  »راه های  باید  کشور 
متالشی ساختن« القاعده و دیگر تروریست ها 

پیدا کنند.  
جنرال جیمز جونز، مشاور پیشین کاخ سفید، 
مقام های  به  خود  دست  با  را  اوباما  نامه ی 
شفاهی  صورت  به  او  داد.  تحویل  پاکستانی 
پاکستان  از  متحده  »ایاالت  که  داد  هشدار 
تروریزم  برضد  صریح  تعهد  که  دارد  انتظار 
با  که  بود  این  نامه  این  محتوای  باشد.«  داشته 
متحده  ایاالت  آن،  بدون  یا  پاکستان  حمایت 
پاکستان  داخل خاک  در  از جمله  القاعده  بر 

حمله خواهد کرد. 
پیام  با   2010 می سال  ماه  در  مجددا  جونز 
حمله ای  »اگر  برگشت.  اسالم آباد  به  دیگری 
علیه ایاالت متحده یا منافع امریکایی در داخل 
افغانستان صورت بگیرد، علت آن چشم پوشی 
حتا  شبکه هاست،  این  از  بعضی  از  پاکستان 
یا  و  باشد  نشده  حمله  باعث  کشور  این  اگر 
از آن حمایت نکرده باشد.« جیمز همچنان به 
صورت بی پرده گفت: »ما هنوز تعهد واضح از 
جانب پاکستان در قبال بعضی از این سازمان ها 
تمام  پاکستان  که  نیستیم  مطمین  ما  نداریم. 

اشکال تروریزم را رد می کند.«
ها،  دولت  شدن  تبدیل  و  ماه ها  گذشت  با 
داد  ادامه  هشدارهای خود  به  همچنان  امریکا 
تکرار  را  همکاری اش  وعده  نیز  پاکستان  و 
هلیکوپترها  که  لحظه ای  تا  بن بست  اما  کرد، 
به  آباد  ایبت  در  بن الدن  مجتمع  در  مخفیانه 

زمین نشستند، ادامه یافت.
شما با کشوری که گرفتار دروغ است چگونه 
که  است  این وسوسه انگیز  می کنید؟  برخورد 
باید کمک های خودرا  متحده  ایاالت  بگویم 
پاکستانی ها  بگذارد  و  کند  قطع  پاکستان  به 
این کار  ما  اما  را حل کنند.  خود مشکل شان 
به  اعتراض  در   1980 دهه  از  قبل  یک بار  را 
برنامه مخفی پاکستان در مورد ساخت سالح 
واقع  کارساز  خیلی  و  دادیم  انجام  هسته  ای 
و  است  پاکستان  این مشکل  به درستی؛  نشد. 
خود  متحدان  همکاری  با  باید  متحده  ایاالت 
پیام مشترک را بفرستد: پاکستان نمی تواند به 
جاه طلبی های ملی خود دست یابد مگر اینکه 

در مبارزه باره تروریزیم صادق باشد.

اعتیادسونامی

قسمت سوم  سید روح اهلل رضوانی

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

پاکستان
 پیام امریکا درباره 
تروریزم را جدی 

نمی گیرد
    منبع: واشنگتن پست

نویسنده: دیوید ایگاتویوس 
 برگردان: الف. تمکی
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گوشه هایی از تاریخ 

دارا شكوه

داراشكوه نثر روان، فصيح و 
عارى از تعقيد دارد و او نه 
تنها در نثر حاكم است بلكه 
شعر هم مي گويد و باز نه 

تنها در شعر قريحه ى خوب 
دارد بلكه مي تواند فلسفه را 
چون موم  تاب دهد و حتا 
در فلسفه هم به فلسفه ى 
اسالمى اكتفا نكند، برود 
و فلسفه ى هندوان را ياد 

بگيرد و چون زبان هندى را 
مانند زبان مادرى مي داند، 

مي پردازد به ترجمه ى 
كتاب هاى مذهبى هندوان.

 بشير سخاورز بخش نخست

۶ سال پنجم    شماره مسلسل 115۶   دو شنبه 2۶ ثور 1390

هستند در طول تاریخ مردمانى كه نمى گذارند 
براى  عاطفه  و  عشق  محل  وجه جهان  هيچ  به 
خود  به  تالش  هميشه  برعكس  گردد.  انسان 
خودستایشى  و  برترنگرى  خود  مركزبينى، 
بوده است و همين طور كه جهان از سده اى به 
سده ى دیگر مي لغزد، گمان به این كه یك روز 
بپذیرند  آسانى  به  را  یكدیگر  جهان  مردمان 
و  انزجار  برعكس رنگ  و  كمرنگ مي گردد 
نپذیرفتن روشن تر مى شود و خود  یكدیگر را 
صهيونيزم،  چون  مختلف،  هيات هاى  در  را 
افراطيون مسيحيت، تندروان اسالمى و هندوان 
از تعداد  متعصب نشان مي دهد؛ حاال بگذریم 
هم  آنها  دیگر كه  آیين هاى  پيروان  از  كثيرى 
به ظاهر سر از قباى انسان دوستى مي برآرند اما 
صف  در  كه  دیگرانى  از  دارند  نفرت  دل  در 
همه ى  وجود  با  ولى  نمى ایستند.  طریقت شان 
هستند  تحجرماندن ها،  در  و  جزم نگرى ها  این 
نمى كنند  تظاهر  البته  و  كسانى كه مي خواهند 
همزیستى  آیينه ى  یك  در  را  جهان  كه 
غافالن  »اى  كه:  دهند  نجوا  و  ببينند  باهمى 
تاسف  با  ما هم همين شمایيم.«  دویى چيست 
و  است  كم  گروه  این  تعداد  كه  گفت  باید 
همين طور كه جهان چون حلزونى از یك سده 
به سده ى دیگر مي لغزد، تعداد گروهى كه در 
بيشتر  و  بيشتر  است  نخست  جماعت  با  تقابل 
مي تواند  كه  برجسته اى  نمونه هاى  مي گردد. 
باشد، كثرت تشدد صهيونيزم،  امر  این  بر  دال 
افراط بنيادگرایان اسالمى و بيشتر شدن انزجار 

در دل هاى افراطيون هندو است. 
مردانى  از  نمونه هاىى  پيش  سده  چند  بارى 
مرز  انسان  به  عشق  سبب  به  كه  داشتيم  را 
عبور  را  بشرى  خودساخته ى  تفاوت هاى 
بر  كه  را  دیگرى  بينش  جهانيان  به  تا  كردند 
معرفى  است،  انسان  به  عاطفه  و  عشق  اساس 
آرمان  این  قربانى  خود  تاسف  با  اما  كه  كنند 
خانواده  یك  از  دو شخص  گردیدند.  مقدس 
با  اكبر  جالل الدین  یكى  برد،  نام  مي توان  را 
تخلص جهان پناه و دیگر داراشكوه با تخلص 
بلند اقبال است. نخستين كه تخلص اش فراخور 
نگون بختش  باید  كه  دومين  و  بود  حالش 
خواند تا به او بلند اقبال گفت، زیرا شهزاده اى 
روز  بود چند  تخت  و  تاج  واقعى  مستحق  كه 
جالدزاده ى  دست  به  شدنش  كشته  از  پيش 
جزم و تعصب، در خيابان ها با لباس ژوليده و 
حالت حقير گشتانده شد تا دژخيم تعصب بر 

شكيبایى و پذیرش  پيروز گردد.

و  بزنيم  ورق  عقب  به  را  تاریخ  و  برگردیم 
در  مغل  امپراطورى  را مجسم كنيم كه  زمانى 
این عظمت در  و  اوج شكوه و جاللش است 
قرار  شاه جهان  یعنى  بزرگ  شهنشاه  نگين  زیر 
ميدان  در  را  خودش  تنها  نه  كه  مردى  دارد. 
و  ادیبان  حامى  بلكه  كرده،  ثابت  هماوردى 
با عمارات  فرهنگيان است و در ضمن هند را 
این  از  یكى  و  بسته  آذین  زیبایش  باغ هاى  و 
آفتاب  تا  كرده  بنا  سپيد  مرمر  از  را  عمارات 
را  بازتابد - جایى كه آن  و  بتابد  بر آن  عشق 
تاج  محل  كه  زیرا  داد،  محل  تاج  راستين  نام 
در واقع بر سر عشق است. داراشكوه از چنين 
به  كه  شده  تولد  زمانى  همچو  در  و  پدرى 
ناميد،  نادرات  از  را  امرى  چنين  مي توان  حق 
همه  این  تاریخ  در  گاه گاهى  فقط  چون كه 
اسباب خوشبختى براى كسى ميسر مى شود، و 
این  از  اگر گاهى یك ركنى  به علتى كه  آن 
اركان  داشته،  وجود  برشمردیم  كه  را  چيزها 

دیگر آن نبوده اند.    
دارا  نام هاى  با  داشت  پسر  چهار  شاه جهان 
شكوه، شجاع، مراد و اورنگزیب. او نسبت به 
همه ى فرزندانش به فرزند اول یعنى داراشكوه 
وقتى  سبب  همين  به  و  داشت  زیاد  محبت 
پسران دیگرش را به والیات عمده گماشت تا 
از قلمرو مغلى دفاع كنند، برعكس رواداشت 
تا داراشكوه را در كنار خود داشته باشد تا بر او 
محبت خود را بيشتر بيافشاند و از نزدیك بودن 
با فرزند لذت برد. این كار وى باعث حسادت 
برادران در مقابل دارا شد و هم  و كينه ورزى 
موجب گردید تا دارا در پناه حمایت پدر به سر 
ببرد و از آموختن رسم جنگاوران و حكمرانان 
محروم ماند، اما چيز دیگرى را یاد گيرد كه او 
را برتر از شاهان و جنگاوران سازد و آن چيز، 
وهله ى  همان  از  كه  زیرا  است،  دانش  كسب 
بزرگى  استاد  نزد  را   او  شاه جهان  كودكى، 
نشاند كه این كودك نه تنها به كسب علم قال 
پرداخت بلكه از آن فراتر رفت و به فراگيرى 
علم حال هم كوشيد و این علم حال بود كه بر 
دلش نشست و از او آدمى ساخت كه برخالف 
سنت روز، اقدام به آموختن ادیان دیگر كرد، 
كارى كه باالخره دستاویزى براى خدعه گران 

شد تا به كفر و زندقه محكومش سازند. 
سرنوشتى  داراشكوه  آغاز  همان  از  گویى   
مي خورد  سر  صوفيان  باسرنوشت  كه  داشت 
زیرا كه او نه چندان دور از زیارت معين الدین 
چشتى در محلى كه به آن ساگرتال مى گویند 
ارتباط  محل  آن  در  او  والدت  و  شد  تولد 
مرتب  شاه  این  كه  شاه جهان،  ارادت  به  دارد 
او  از  و  مى آمد  بزرگ  صوفى  زیارت  به 
موضوع  این  مي كرد.  استدعا  را  پسر  داشتن 
االوليا  سفينته  كتاب  در  خودش  داراشكوه  را 
مي نویسد و مي گوید كه در آن هنگام پدرش 
٢٤ سال عمر داشته است. »والدت این فقير در 
در  داده  روى  ساگرتال  باالى  اجمير  خطه ى 
سلخ صفر نصف شب در شنبه سال یك هزار 
و بيست و چهار هجرى چون در خانه ى والد 
مبارك  سن  و  بود  شده  صبيه  سه  فقير  ماجد 
بيست و چهار سالگى رسيده  )به(  آن حضرت 
بود و از روى اخالص و عقيده كه آن حضرت 
داشتند،  معين الدین چشتى  به حضرت خواجه 
به  و  نمودند  پسر  درخواست  نياز  هزاران  به 
بركت ایشان، این كمترین بنده هاى خود را به 
وجود آورد. اميد كه توفيق نيكوكارى نصيب 

گرداند.«

تعقيد  از  عارى  و  فصيح  روان،  نثر  داراشكوه 
دارد و او نه تنها در نثر حاكم است بلكه شعر 
قریحه ى  شعر  در  تنها  نه  باز  و  مي گوید  هم 
موم   را چون  فلسفه  مي تواند  بلكه  دارد  خوب 
فلسفه ى  به  هم  فلسفه  در  حتا  و  دهد  تاب 
هندوان  فلسفه ى  و  برود  نكند،  اكتفا  اسالمى 
مانند  را  هندى  زبان  چون  و  بگيرد  یاد  را 
ترجمه ى  به  مي پردازد  مي داند،  مادرى  زبان 

كتاب هاى مذهبى هندوان.
اسير  تا  نمي بود  شاه  فرزند  داراشكوه  كاش 
و  نمي گردید  قدرت طلبان  نيرنگ  و  دام 
كشته نمى شد، زیرا اگر او  زنده مى ماند تا به 
بنویسد،  بيشتر  و  كند  رسيدگى  كتاب هایش 
امروز حضور باهيمنه اش را در همه ى ساحاتى 
كه برشمردیم مى دیدیم. اما با وجود عمر كمى 
كه نصيب دارا شد، این عاشق كسب دانش و 
تاليف  با  زیاد   كتاب هاى  حال،  علم  خواهان 
این  كه  گذاشت  باقى  خودش  ترجمه ى  یا  و 
است  الزم  حاال  دارند.  علمى  ارزش  كتاب ها 
كه دریابيم چه استادى باغ خاطر دارا را بارور 

از اندیشه هاى زیبا كرد.
او  پدرش  داراشكوه  والدت  از  بعد  سال  چند 
مال  اسم  به  مى گذارد  عارفى  صوفى  نزد  را 
عبدالطيف سلطانپورى. این شخص در واقع از 
همان كودكى دارا، دستگاه فكرى این كودك 
دارا  بر  ژرف  اثر  چنان  و  مى دهد،  شكل  را 
دست  به  كشته شدنش  وقت  تا  كه  مي گذارد 
برادرش، هميشه به خود فقير خطاب مى كند، 
آن ها  كه  دیگر  شهزادگان   روش  برعكس 
مى كوشيدند در انظار با حشمت و جالل خود 
را بنمایانند. البته داشتن نام فقير در واقع تواضع 
بيش از حد این شهزاده مى باشد كه حتا خود 
این وجود  با  نمى شمارد،  را در صف صوفيان 
قادرى  پيرو طریقه ى  استادش،  تاثير  كه تحت 
است و این طریقت را خوب مى داند. مشاغلت 
دارا در كار تاليف و ترجمه دو جهت دارد و 
او  متفاوت  این كار ها دو چهره ى  از خالل  ما 
فرهيخته  مرد  نخست سيماى یك  مى بينيم،  را 
فلسفى  و  علمى  فرهنگى،  مسایل  از  آگاه  و 
صوفى  یك  را  او  كه  دیگرش  سيماى  دوم  و 
كامال پابند به راه و رسم صوفيان نشان مى دهد 
كتاب هاى  در  را  جذاب  سيماى  دو  این  او  و 
متعددى كه از وى به جا مانده، به صورت مجزا 
نشان مى دهد. این كتاب ها در عين حال عالمان 
و صوفيان را به ميدان بحث و استدالل دعوت 
با  است  كتاب هایى  نوشته  دارا  آنچه  مى كنند. 

عناوین زیر:
١- سفينته االوليا

٢- سكينته االوليا
٣- رساالت حق نما

٤- طریقت الحقيقت
٥- حسنات العارفين

باید به خاطر داشت كه دارا تنها به مسایل  اما 
كسى  مانند  و  نكرد  بسنده  فلسفه  و  صوفيانه 
شعر  سرزمين  به  است،  دریافتن  تشنه ى  كه 
را  او  زودرس  مرگ  اگر  و  گذاشت  قدم  هم 
نمى ربود، شاید در هر دهه اى از عمرش او را 
مى شود  وارد  دیگرى  هيات  با  كه  مي دیدیم 
زیرا كه او عمرش را صرف تحقيق در كار هاى 
بزرگان دیگرى چون الغزالى، على هجویرى، 
شهاب الدین سهروردى، ابن العربى، القشایرى، 
و  بلخى  جالل الدین  حافظ،  جامى،  عطار، 

دیگران هم كرد.
ادامه دارد

 شهروندستان

بیکاری 
می ُکشد!

به آمارهاى رسمى نمى شود اعتماد كرد. چهار راه ها حكایت از چيز دیگرى 
مى كنند. دیگر الزم نيست براى دیدن این مظاهره ى همه روزه براى نان، 
حوالى  تا  سرگذر  كارگران  بروید.  شهرتان  سرچهارراه هاى  زود  صبح 
پيدا شود  تا كسى  باران منتظر مى مانند  یا برف و  ظهر زیر آفتاب شدید 
وآنان را براى كار استخدام كند. این شاید سطحى ترین بخش یك معضل 
اجتماعى عظيم باشد. آنچه كه خود را نمایش مى دهد و به رخ مى كشد. 
آمارهاى دولتى مى گویند حدود ٣ ميليون بيكار در افغانستان وجود دارد 
و نرخ بيكارى بر اساس آخرین بررسى ها به ٥٢ فى صد افزایش یافته است. 
وضعيت درآمد سرانه هم آن قدر نازل است كه پوشيده بماند بهتر است. 
اما این ها فقط آمار هاى رسمى هستند نه چيز دیگر. رابطه ى این آمارها با 
واقعيت به اندازه وسع تهيه كنندگان آن است و به اندازه ى ميدان بررسى و 
توان تخنيكى شان بستگى دارد. اما پاسخى است به سكوتى فجيع. تالشى 
است براى صامت نماندن یك فاجعه. تهيه كنندگان این آمارها هرگز خود 
را ملزم به تعریف و تشریح كار و بيكارى و نرخ بيكارى و مسایل مرتبط 
ندانسته اند. كار، توهم گنگ بى پاسخى است كه تا سرحد عادتى كشنده 
و زجرآور تنزیل یافته. مقوله اى كه زمانى در همين جغرافيا به آن، همچون 
پدیده ى مقدس و سازو كارى دوران ساز نگریسته مى شد، حاال به اجرایى 
غيرخالقانه و بدون سرخوشى  مضحكى مبدل شده است كه همانش هم 
به  را  فریاد مى زند شایسته ساالرى و كار  نيست. سيستم،  براى همه ميسر 
اهل سپردن، سيستم هاى كالن تر جهانى هم این شعارها را حمایت مالى 
و تبليغاتى مى كنند. كميته ها و كميسيون ها و دار و دستك هاى بى شمار 
تحریف  به  اینها  همه ى  و  مى شوند  ایجاد  شعار ها  این  از  صيانت  براى 
جایگاه واقعى كار در زندگى افغانى مى انجامد. اندیشيدن پيرامون كار، به 
تابویى عجيب مبدل مى شود. مذهبيون نصيب و قسمت را تبليغ مى كنند. 
ونسخه ى شان براى دهان هاى باز گرسنه گان، شكرگذارى است. آن هم 
در جغرافيایى كه همه به جان هم افتاده اند و یك دیگر را چپاول مى كنند. 
ميابد  تغيير  كاركنان«  »اتحادیه ى  به  كارگران  سرتاسرى  اتحادیه ى  نام  و 
معاشات  با  هم  سابق  كارگرى  اصطالح  به  رژیم  تيورى پردازان  دهان  و 
دالرى بسته مى شود. كسى هيچ سوالى ندارد و به هيچ چيز شك نمى كند. 
بيداد  بيكارى  اما  مى شود.  اجرا  است  شده  فرض  كه  آن طور  چيز  همه 
نمى شنود.  را  فریاد هاى خاموش  و كسى  مى كند  بيداد  هم  كار  مى كند. 
كسى مظاهره براى نان در چهارراه هاى صبحدم شهر را نمى بيند و واكنش 
نشان نمى دهد. كارگران هم مراسم شكرگذارى را با سرفه هاى خونين هر 
صبح اجرا مى كنند و بيكاران نذر و نيت مى كنند و دنبال پارتى هاى تازه و 
واسطه هاى دیگر مى گردند. سوسياليست هاى سابق نادم به نظر مى رسند و 
گویى گناهى عظيم مرتكب شده و حاال براى كيفر، تن به تبليغ بازار آزاد 
داده اند. در هيات استاد دانشگاه، نماینده ى مردم، سياست پيشه و كارمند 
دولت. كسى دیگر جرات نمى كند بگوید »جمهورى دموكراتيك خلق 
افغانستان« فقط خاد و چماق و زندان پلچرخى و كفر نبود. دوره اى تجربى 
بود براى انسانى تر كردن مناسبات اجتماعى. دوره اى بود كه تالش براى 
بهبود روابط انسانى بر مبناهاى واقعى استوار شده بود. این به هيچ وجه به 
معنى طرفدارى از جنایات آن رژیم نيست. اما آن همه شعار كار و كارگر 
كه  بود  كرده  ایجاد  عامه  اذهان  در  هشيارى اى  دودى«  كالى،  »كور،  و 
مى توانست نتایج درخشانى در پى داشته باشد. باالخره آن همه شعار نياز 
به تدوین و اجراى قوانين و برنامه هایى داشت كه به كاهش فقر و گسترش 
عدالت اجتماعى منتهى مى شد. ولى حاال ما به كلى از آن تجربه گسسته 
شده ایم. و وضعيت مان وخيم شده است. وزارت كار به نهادى سمبوليك 
و تشریفاتى تقليل یافته است وهمه جا بازار آزاد وسوسه مى كند و همچون 
تقدیرى مسجل به مسابقه اى نابرابر دعوت مان مى كند و فریاد مى زند كه: 

اگر زور دارى، برنده شو!
سياست،  زبان  به  زبان.  و  شيوه  هزاران  و  به صدها  مى كشد،  بيكارى  اما 
به زبان فرهنگ، به زبان بازار آزاد، به شيوه ى وطنى، خارجى، انجویى، 

دولتى و...


 مسعودحسنزاده

ACKU



 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

ج: نگاه عادي و غیرمسووالنه 
اعتياد  درمقابل  معتادان  خانواده  از  درص��د   40
اطفال شان بي تفاوت مي باشند و آن را امر عادي تلقي 

وضعيت  از  افغانستان  غرب  در  بشر  حقوق  کميسيون 
زنان در والیت هرات ابراز نگرانی نموده و کشته شدن 
هفت زن را در یک ماه، آماری تکان دهنده می خواند.

در ماه نخست سال جاری، 7 زن در والیت هرات بر 
اثر خشونت های فاميلی به قتل رسيدند که فقط دو تن 

از قاتلين آنان دستگير شده اند. 
غرب  در  بشر  حقوق  کميسيون  مسووالن  گفته  به 
افغانستان، عدم تطبيق قوانين، عرف و عنعنات ناپسند، 
از  بدل  و  سن  زیر  اجباری،  ازدواج ه��ای  وهمچنين 

عمده ترین دالیل این خشونت ها به حساب می آیند. 
بشر  زنان کميسيون حقوق  دقيقی، مسوول بخش  ثریا 
تا  حقوق شان  از  »زنان  می گوید:  افغانستان  درغرب 
حدودی آگاه شده اند، مراجعه زنان به مراکز حقوقی 
ارگان های  توسط  قوانين  تطبيق  عدم  اما  شده،  زیاد 
عدلی وقضایی باعث افزایش  خشونت های خانوادگی 
جاری  سال  اول  ماه  »در  اف��زود:  دقيقی  می گردد.« 
و  است  گرفته  صورت  قتل  مورد  هفت  که  می بينيم 
همه را قتل های ناموسی گزارش کرده اند اما این قتل ها 
بلکه زن ها ادعای حقوق خود را کرده  نبوده  ناموسی 

مي کنند و هيچ گونه ممانعت یا 
تداوي براي رفع آن نمي کنند. 
همچنين 6.4 درصد از والدین 
کرده اند،  فوت  اطفال،  این 
طفل شان  براعمال  ناظر  یعني 
نمي باشند و کس دیگري هم 
به شکل درست بر فعاليت هاي 

روزانه شان نظارت نمي کند.
از  ناشي  مشکالت   .8.8
استفاده مواد مخدر براي 

اطفال 
در  مخدر  م��واد  به  معتادان 
مشکالت  س��ن��ي،  ه��رگ��روه 
جریان  در  نيز  اطفال  مي شوند.  متحمل  را  مختلفي 
و  متعدد  مشکالت  مخدر،  م��واد  به  اعتيادشان 
جدول  در  چنانچه  مي کنند.  تجربه  را  گوناگوني 

بودند.« 
والیت  در  که  کرد  خاطرنشان  همچنين  دقيقی  خانم 
زنان  عليه  خشونت  ثبت  برای  مشخصی  ارگان  هرات 
را  زنان  عليه  خشونت  از  دقيقی  آمار  تا  ندارد  وجود 
در  بشر  حقوق  کميسيون  بررسی های  اما  نماید،  ارایه 
هرات نشان می دهد که خشونت عليه زنان چندین برابر 

افزایش یافته است. 
در همين حال شماری از فعاالن حقوق زن در والیت 
از  و  می دانند  خشونت ها  اوج  را  مرحله  این  هرات، 
کارکردهای دولت افغانستان و نهاد های دفاع از حقوق 

زنان شدیدا شکایت دارند.
حسينه نيکزاد، مسوول شبکه زنان حوزه غرب می گوید 
که با آگاه شدن زنان از حقوق شان خشونت عليه آنها 
از  نيکزاد  خانم  است.  رسيده  خود  حد  باالترین  به 
کارکرد نهادهای مدافع حقوق زنان ودولت برای محو  
آنان  که  می گوید  و  می کند  انتقاد  زنان  عليه  خشونت 
رقيب  چشم  به  کنند،  همکاری  هم  با  آن که  جای  به 
در  می گویند  آگاهان  از  می بينند. شماری  هم دیگر  به 
صورتی که در والیت نسبتا امن و پيشرفته هرات، در 

ناامن دیگر  یک ماه هفت زن کشته شود، در والیات 
وضعيت به مراتب بدترخواهد بود.

ثریا دقيقی می گوید که آمار فعلی خشونت عليه زنان 
افغانستان  مدنی  وجامعه  دولت  برای  خطریست  زنگ 
تا هرچه بيشتر برای محو این خشونت ها تالش نمایند. 
دقيقی گفت: »امسال در ماه حمل ما 7 مورد قتل و سال 
گذشته در ماه حمل ما 2 مورد قتل زنان را داشتيم. این 
آمار که به والیت هرات و ولسوالی های پانزده گانه ی 

آن مربوط می شود، بسيار تکان دهنده است.«
واقعات  افزایش  نيز  مسووالن شفاخانه حوزوی هرات 
خشونت عليه زنان را تایيد می کنند. داکترملکه پيغام، 
سرطبيب شفاخانه حوزوی هرات افزود: »طور ی که ما 
معلومات  گرفتند  قرار  وکوب  لت  مورد  که  زنانی  از 
گرفتيم، عمده ترین علت آن فقر، بی سوادی وعنعنات 
کشور  این  در  گذشته  سال های  از  که  است  ناپسندی 
افزود: »خوب است که  پيغام  باقی مانده است.« داکتر 
از طریق قانون، مشکالت خانوادگی بيشتر بررسی شود 
این که  تا  شود؛  سنجيده  آنها  برای  قانونی  راه های  و 
متاسفانه  ما  نگيرد.  صورت  کشتارها  و  خشونت ها 
که  داشتيم  را  خانمی  مرگ  واقعه  یک  قبل  هفته  در 
آورده  می برد،  شهر  به  را  او  این که  بهانه  به  شوهرش 
و در یک قسمتی از راه سربریده بود.« آگاهان به این 
باورند که تا زمانی که فساد اداری، عدم تطبيق قانون، 
ناخواسته و دیگر عواملی  ناپسند، ازدواج های  عنعنات 
که زمينه ساز خشونت عليه زنان هستند، از ميان برداشته 

نشوند، خشونت ها همچنان ادامه خواهند داشت.
 

شماره 4 مشاهده مي کنيد 90 درصد اطفال در جریان 
استفاده از مواد مخدر، به مشکالت مختلف صحي، 

اقتصادي، اجتماعي و جرمي دچار شده اند. 
اند که  اظهار داشته  اطفال، 61.8 درصدشان  این  از 
بروز مشکالت صحي  باعث  مواد مخدر  از  استفاده 
دردهاي  شامل  مشکالت  این  است.  شده  آنها  در 
ترس  اندام،  لرزش  تنفسي،  طرق  امراض  عضالني، 
مي باشد.  کم حوصله گي  و  فراموشي  تنهایي،  از 
از  معتاد  اطفال  از  درصد   90.8 ترتيب،  همين  به 
ترک  خواهان  و  نبوده  راضي  فعلي شان  وضعيت 
تحقيقي  پروژه  این  در  اطفال  مي باشند.  مخدر  مواد 
را ترک  اظهار داشته اند که مي خواهند مواد مخدر 
نمایند؛ اما محيط آنقدر آلوده است که آنها را مانع 
تا کنون،  اطفال  این  مي شود. همچنين 30.8 درصد 
نموده اند  مواد مخدر  به ترک  اقدام  حداقل یک بار 
یا در هنگام مصاحبه در مراکز درماني قرار داشته اند. 

 
16.3درصد از اطفال معتاد اظهار داشته اند که براي 
شده اند.  دچار  اقتصادي  مشکل  به  مخدر  مواد  تهيه 
نشان  معتاد  زنان  گزارش  در  تحقيات  نتایج  چنانچه 
مي داد، مصرف مواد مخدر و وابستگي به آن، باعث 
این مواد  تامين  براي  نيز  از اطفال  تا بعضي  گردیده 
مرتکب  اطفال  که  را  جرایمي  شوند.  جرم  مرتکب 
کيسه بُري  و  کوچک  دزدي ه��اي  اکثر  مي شوند 

مي باشد.
 اطفال زیر12 سال کمتر در اجتماع به مشکلي مواجه 
برایشان شخصيت  افغاني  مي گردند، زیرا در جامعه 
شناخته  مقصر  اعتيادشان  قسمت  در  و  نشده  داده 
شده  نگریسته  مریض  به حيث  ایشان  به  و  نمي شوند 
باالتر  افراد  ليکن  به آنها ترحم صورت مي گيرد.  و 
اعمال و کردار  برابر  از سن 12 سال در جامعه، در 
و اعتيادشان مسوول شناخته مي شوند و حس ترحم 
از طرف جامعه در مقابل شان کم شده و حس تنفر 
باعث  خود  ذات  در  واکنش  این  مي یابد.  افزایش 
امکان  شده  جامعه  از  )نوجوان(  گروه  این  دوري 
نجات شان از اعتياد کم شده حتا سبب گرایش هاي 
خيلي  اجتماعي  مشکل  این  مي گردد.  جرمي شان 
آنرا دریافت که  نمي توان  به آساني  است که  مهمي 

مختص این جامعه و شرایط مي باشد. 

ادامه دارد
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اطفال معتاد 
در افغانستان 
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تحقيقی از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبانی 
و سير تحول 
حق آزادی 

و امنيت شخصی

امنيت فرد در برابر هرگونه تهدیدی به تماميت جسمانی اش و رهایی 
تعرض  مورد  را  وی  آزادی  که  خودسرانه ای  اقدام  هرنوع  از  او 
شخصی  امنيت  و  آزادی  است.  شخصی  امنيت  و  آزادی  قراردهد، 
زندگی، حفظ  برای  هرکس  دربرگيرنده ی حق  آن  وسيع  معنای  به 
آزادی  منصفانه،  دادرسی  یک  از  برخورداری  خصوصی،  حریم 
برای رفت و آمد و اختيار مسکن، ایمنی در برابر اعمال مغایر کرامت 
نيز  شکنجه  و  بردگی  بهره کشی،  تملک،  اسارت،  همچون:  انسانی 
برداشت  این  است.  غيرقانونی  و  خودسرانه  توقيف  به  نسبت  امنيت 
ماده ی  با  پيوند  در  شخصی  امنيت  و  آزادی  حق  مفهوم  از  گسترده 
3 اعالميه ی جهانی حقوق بشر قرار دارد. در این ماده به گونه ای کلی 
اشاره شده  امنيت شخصی  برای زندگی و آزادی و  به حق هرکس 
است. بنابراین آزادی و امنيت شخصی مورد نظر در ماده ی یادشده 
می توان گستره ی وسيعی را که پيش از این بيان شد در برگيرد. اما 
آزادی و امنيت شخصی یک معنای شکلی نيز دارد که در ماده ی 9 
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مورد توجه قرار گرفته است و 
آن حقوق ناظر بر آزادی های متهم است. بر این مبنا سلب آزادی از 
هرکس بایستی تنها براساس آیين دادرسی قانونی و با رعایت اصولی 
استثنایی بودن سلب آزادی وی  و  فرد  به آزادی  احترام  برپایه ی  که 
قرار دارد، صورت بگيرد. پذیرش معنای خاص حق آزادی و امنيت 
زمينه ی  در  افراد  شناخته شدن حقوق  به رسميت  منزله ی  به  شخصی 
آزادی های فيزیکی است. این موضوع اولين شرط اساسی و الزم در 
راستای نيل انسان به همه ی آزادی ها و حقوقش به شمار می رود. زیرا 
تهدیدهای  معرض  در  امنيت وی  و  نبوده  آزاد  انسان  تن  و  تا جسم 
روحی و جسمی باشد، امکان بهره گرفتن او از سایر حقوق و آزادی ها 
از بين می رود. از این رو حق آزادی و  امنيت شخصی به معنای خاص 
آن نيز که در ماده ی 9 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تشریح 
شده است اهميتی اساسی در راستای بهره مندی از حقوق بشر دارد. 
حق آزادی و امنيت شخصی به ویژه برای برخورداری از یک دادرسی 
عادالنه و منصفانه و در کنار حقوق دفاعی متهم حایز اهميت است. 
در حقيقت در هنگامی که فردی در یک دادرسی کيفری مورد اتهام 
امنيت شخصی به حمایت وی می آید.  قرار می گيرد، حق آزادی و 
در چنين وضعيتی فرد از طيفی از حقوق که از حق آزادی و امنيت 
شخصی ریشه می گيرد، بهره مند می شود. این طيف از حقوق از سلب 
در  اورا  امنيت  آورده،  عمل  به  جلوگيری  فرد  آزادی  خودسرانه ی 
از  یکی  و  کرده  حفظ  انسانی اش  شخصيت  به  تجاوز  هرگونه  برابر 
شرایط الزم را برای دادرسی که به اجرای عدالت منجر گردد فراهم 

می  آورد. 
مبحث اول: مبانی حق آزادی و امنیت شخصی

از  یکی  به عنوان  آزادی  از  که  دارد  و حق  آمده  دنيا  به  آزاد  انسان 
بر  گردد.  بهره مند  کرامت  با  زندگی  یک  ضرورت های  مهمترین 
حقوق  و  آزادی ها  از  گسترده ای  طيف  از  می تواند  هرفرد  مبنا  این 
که  حقوقی  و  آزادی ها  پایه ای ترین  و  مهمترین  از  یکی  یابد.  تمتع 
آزادی  ندارد حق  آزادی ها وجود  سایر  از  استفاده  امکان  آن  بدون 
و امنيت شخصی است. در کنار اصل آزادی، پذیرش بی گناهی افراد 
مبانی حق  از  نيز یکی  قرار می گيرند  اتهام  در هنگامی که در مظان 
آزادی و امنيت شخصی به شمار می رود. براین مبنا آزادی افراد تنها 
با حکم قطعی قضایی سلب می گردد و پيش از صدور چنين حکمی 
که در برگيرنده مجازات سلب آزادی همچون: حبس باشد، امکان 
موارد  یا  بازداشت  به عنوان  فرد  یا محدودکردن آزادی  ميان بردن  از 
دیگر وجود ندارد مگر آنکه ضرورت نيل به عدالت در یک دادرسی 
توجيه پذیر  استثنایی  امر  یک  به عنوان  را  موقت  بازداشت  کيفری، 
فرض  و  آزادی  اصل  باید  شد  بيان  که  مواردی  به  توجه  با  سازد. 
برایت را از مبانی حق آزادی و امنيت شخصی دانست. این مبحث در 

دوگفتار جداگانه به موارد یادشده می پردازد. 
ادامه دارد

قانونمندی و حاکميت قانون، تضمين کننده 
آرامش و آسایش مردم افغانستان است.

قسمت هجدهم

آیا در اثر استعمال مواد مخدر به مشکلي دچار شده اید؟

61.8درصد مشکل صحي 90درصد بلي

16.3درصد مشکل اقتصادي

11.1درصد مشکل اجتماعي

0.8درصد مشکل جرمي

90درصد مجموع 10درصد نخير

100درصد مجموع

قتل 7 زن در یک ماه 
طی خشونت های خانوادگی 

 منبع: صدای آلمان

محمد علی بهمنی
)تلخيص شده(

قسمت اول
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نسل طالیی سینمای جاپان  از غروب  بعد 
اما  شد  رخوت  دچار  مدتی  تا  سینما  این 
طولی نکشید که تحت تاثیر سینمای موج 
موج  سینمای  هم  جاپان  در  فرانسه  در  نو 
نو به راه افتاد و حیاتی دیگر را به سینمای 
این کشور بخشید. از آنجایی که سینمای 
جاپان همواره بر سینمای دیگر نقاط آسیا 
نیز تاثیرگذار بوده این جریان آرام آرام به 

دیگر نقاط آسیا نیز راه یافت.
سوم  نسل  را  جاپان  سینمای  نو  موج 
دهه  اواخر  در  جنگ  از  پس  فلمسازان 
آوردند.  وجود  به   ۱۹۷۰ دهه  و   ۱۹۶۰
تشیگاها  هیروشی  چون  کارگردان هایی 
)متولد  هایی  سوسومو   ،)۱۹۲۷ )متولد  را 
 ،)۱۹۳۱ )متولد  شینودا  ماساشیرو   ،)۱۹۲۸
یاسوزو ماسومورا )متولد ۱۹۲۴(، یُشیشیگه 
سوزوکی  سایجون   ،)۱۹۳۳ )متولد  یُشدا 
)متولد  واکاماتسو  ُکجی   ،)۱۹۲۳ )متولد 
۱۹۳۶(، شوهی ایمامورا )متولد ۱۹۲۶(، و 

ناگسا اُشیما )متولد۱۹۳۲(. 
تشیگاها را، کارگردان آوانگارد و تجربی، 
جهان  در   )۱۹۶۴( ریگ  زارها  زن  فلم  با 
شهره شد. این فلم که در سال پخش خود 
را  کن  جشنواره  هیات داران  ویژه  جایزه 
فلم های  نخستین  از جمله  به  دست آورد، 
موج نو، و استعاره پیچیده ای است که در 
نیروی  تحت تاثیر  جوان،  محقق  یک  آن 
در  دورافتاده  ریگ  زاری  در  زنی  مرموز 
ظاهرا  که  زنی  می افتد،  دام  به  گودالی 
تا  را  این گودال  محکوم است ریگ  های 

ابد با دست هایش پاک کند. 
»سوسومو هانی« با مستندسازی آغاز کرد 
و از همین راه بعدها شیوه سینما واریته را 
هانی  داستانی  فلم های  غالب  کرد.  اتخاذ 
در مکان اصلی و با بازیگران غیرحرفه ای 
به مسایل  او همواره  و  فلمبرداری شده اند 

نسل پس از جنگ پرداخته است. 
ماساشیرو شینودا، کارگردان موج نو، خود 
نسل  درباره تالش های  فلمسازی  را وقف 
خالف  به  او  اما  کرد،  جامعه  ضد  جوان 
هانی کارگردان صاحب سبک برجسته ای 
تصویرپردازی اش  و  ترکیب بندی  و  است 
پهلو می زند.  با آثار کالسیک دهه ۱۹۵۰ 
تاریخ  مهم  جنبه های  همه  باب  در  شینودا 
کشورش  معاصر  زندگی  همچنین  و 
به  گرایش  رفقایش  مانند  و  ساخته،  فلم 
خشونت و نیست انگاری دارد، اما فلم های 
او در عین حال اخالق گرا و از نظر قالب 

دقیق هستند. 
شینودا در دهه ۱۹۸۰ دو فلم مهم تجاری 
بچه های مک آرتور )۱۹۸۴(، که  ساخت. 
در  جاپان  شکست  عاطفی  ضربه های  به 
اشغال  سال  هفت  و  دوم  جهانی  جنگ 
و  می پردازد،  امریکا  ارتش  توسط  آن 
این تجربه در جزیره ای روستایی همچون 
و  می شود؛  تصویر  صغیر  جهان  یک 
که   ،)۱۹۸۶( زوبین انداز  گونزای  فلم 

از نظر اُشیما کشور 
جاپان در ورطه یک هرج 

و مرج اجتماعی افتاده 
که به شکلی روزافزون 
راه را برای تولد دوباره 
فاشیسم هموار می کند. 
فلم های او پرخاشگر، 

غالبا خشونت آمیز و حاوی 
اعتراض اجتماعی هستند. 

او گهگاه این اعالم 
جرم علیه جاپان مدرن و 

تکنوکرات را با صحنه هایی 
آراسته و حتا هرزه نگار به 
نمایش می گذارد و این 

شیوه را به خوبی می توان در 
فلم های اواخر دهه ۱۹۷۰ 

او مشاهده کرد.
شماری از بازیگران و سینماگران در تخار 
به  امور  مسووالن  بی توجهی  از  شکایت  با 
بازیگران  که  می گویند  تیاتر  و  سینما  هنر 
دلسرد  زمینه  این  در  کار شان  ادامه ی  از 

شده اند. 
سال هاست  سینماگران،  این  گفته ی  به 
توسط  تخار  والیت  در  تیاتر  و  سینما  هنر 
گردیده،  پایه گذاری  جوانان،  از  شماری 
که  گردید  باعث  مسووالن  بی توجهی  اما 
بسیاری از جوانان عرصه ی تیاتر و سینما در 

تخار مجبور به ترک این مسلک گردند.
عبدالسمیع مجروح، نویسنده و سینماگر در 
»نبود دفتر مشخص  والیت تخار می گوید: 
کار، فقدان امکانات الزم و... باعث کندی 
این حرکت گردیده و اینک ما شاهد زوال 

تیاتر و سینما در والیت تخار هستیم.«
سه  از  بیشتر  حدود  در  گذشته  ده سال  در 
اتحادیه و انجمن تولید فلم و تیاتر در تخار 
به  اما  پایه گذاری گردیده است،  تاسیس و 
همه ی  اقتصادی  و  فنی  امکانات  نبود  دلیل 

این اتحادیه ها از فعالیت بازمانده اند. 
اتحادیه های آزاد فلم، پیمان فلم و تخارفلم، 
انجمن ها و اتحادیه هایی بودند که از جانب 
به  اما  شدند،  تاسیس  جوانان  از  شماری 

زودی خاموش شدند. 
فلم  سه  صدنمایش نامه،  حدود  در  حال  تا 
این  آدرس  از  مستند  فلم  یک  و  هنری 
انجمن ها روی دست گرفته شده اند، اما کار 
مالی  مشکالت  نسبت  به  فلم ها  از  شماری 

تکمیل نگردیده است. 
تخار  در  که  هنری  اتحادیه ی  نخستین 
»آزادفلم«  اتحادیه ی  کرد،  کار  به  آغاز 
ساخت  کار  اتحادیه  این  هنرپیشه های  بود. 
به  »فرجام«  نام  زیر  را  فلمی  تهیه ی  و 
کارگردانی و نویسندگی حبیب اهلل خاوری 
و  تخنیکی  وسایل  نبود  اما  نمودند،  آغاز 
کار شان  ادامه ی  از  را  آنان  مالی،  مصارف 

باز داشت. 
پس از آن فلم های »پیمان« و »معامله گران« 
از آدرس اتحادیه ی هنری پیمان فلم تولید 
شد، اما این فلم ها نیز چندان قابل توجه قرار 

نگرفتند.
در سال های اخیر شماری از این جوانان به 
تیم  به تشکیل  اقدام  ناصری  رهبری سیدال 
و  نمودند  تخار«  بنفش  »تیاتر  نام  زیر  تیاتر 
ملی  تیاتر  جشنواره ی  سه  در  اشتراک  با 
در   ۱۳۸۸ و   ۱۳۸۷ سال های  در  افغانستان  
اما  شدند،  افتخاراتی  و  مقام  حایز  کابل 
اکنون اعضای این تیم نیز هنر بازیگری را 

کنار گذاشته اند.
تیاتر  تیم  این  مسوول  ناصری،  سیدال   
اجرای  برای  درستی  مکان  »ما  می گوید: 
یک  تنها  نه  این  نداریم،  خود  تمرینات 
امکانات  نبود  که  است؛  مشکل  جهت 
اقصادی و مالی نیز ما را مجبور به ترک این 

هنر نموده است.«
او می افزاید: »وقتی ما به جشنواره های کابل 
اشتراک کردیم، همه مصارف و ضرورت ها 

را از جیب شخصی خود پرداختیم.«
ملی  تیاتر  از  شکایت  با  ناصری  آقای 
ما  که  وجودی  »با  می گوید:  افغانستان  
جشنواره های  در  را  دوم  و  اول  مقام های 
تیاتر به دست آورده ایم، اما وقتی سمینار یا 
کارگاهی در این مورد برگزار می شود، ما 
را هیچ در نظر نمی گیرند و ما را اشتراک 
ضعف  به  می شود  مربوط  این  نمی دهند. 
این  در  تخار  والیت  مربوط  اداره های 

مورد.«
عبدالسمیع مجروح، نویسنده، نادیده گرفتن 
از  را  تخار  والیت  مسووالن   بی توجهی  و 
بازیگران  پیشرفت  عدم  عمده ی  دالیل 

می داند.
در  که  بودیم  شاهد  »ما  می گوید:  وی   
هنرمندان  بزرگ ترین  که  جشنواره ای  سه 
اشتراک  آنها  در  والیت  هر  از  کشور 
دست آورد های  با  تخاری  جوانان  داشتند، 
ارزنده به والیت شان برگشتند، اما از جانب 

مقامات تخار هیچ توجهی به آنها نشد.«
بازیگران  از  دیگر  یکی  سیدناصرهاشمی 
»ما  می گوید:  تخار  در  سینما  سابقه دار 
در  سینما  هنر  که  بردیم  پی  آهسته آهسته 
این محیط به آسانی جایش را پیدا نخواهد 

کرد.«
شب«  »جمعه  هنری  گروه  جز  به  اکنون 
اجرای  با  تخار  محلی  تلویزیون  در  که 
نمایش نامه ها و پارچه های انتقادی و طنزی، 
مصروف فعالیت هنری اند، دیگران فعالیتی 

ندارند. 
عاقبت اهلل ادیب یار، رییس جدید اطالعات 
این  تازگی ها  این  به  که  تخار  فرهنگ  و 
می گوید:  است،  نشده  عهده دار  را  سمت 
داشت،  خواهیم  صحبت  بازیگران  با  »ما 
بررسی  را  کمبودی های شان  و  مشکالت 
با خود شان  مشارکت  و  تفاهم  در  و  نموده 
در  را  خویش  داشته ی  دست  امکانات 

خدمت آنان قرار می دهیم.«
تاالر  که  کرد  تصریح  همچنین  ادیب یار، 
به  را  تخار  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست 
خاطر رفع مشکل بازیگران در اختیار آنان 
قرار خواهد داد تا بتوانند با استفاده از آن به 

اجرای تمرینات شان بپردازند. 
ریاست  اتاق های  از  »یکی  گفت:  وی 
کار  جهت  نیز  را  فرهنگ  و  اطالعات 
اداری و دفتری با یک پایه کامپیوتر تسلیم 
خواهد  سینما  و  تیاتر  ممثالن  و  بازیگران 

داد.«
نبودن  واضح  تخار  والیت  مقامات  اما 
خواست های هنرپیشه های سینما و تیاتر در 

والیت تخار را یک مشکل می دانند.
»اگر  می گوید:  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار 
واضح  را   ضرورت های شان  هنرپیشه ها 
و  طرح  ضرورت،  اساس  به  بسازند، 
پالن شان را ارایه نمایند، ضرورت آن ها را 

دیده تصمیم می گیرم.«
به  می گیرد  ارتباط  من  »کمک  افزود:  او 

تقاضای آن ها.«

خون ریزی  از  پر  هرچند  کالسیک  اثری 
یک  ماجرای  زوبین انداز،  گونزای  است. 
و  شرف  کالف  در  که  است  سامورایی 
پخش  سال  در  است،  مانده  بند  نیک نامی 
خود جایزه شیر نقره ای جشنواره برلین را 
شینودا  اخیر  سال های  در  آورد.  به دست 
و  ساخته   )۱۹۹۱( پسربچگی  به نام  فلمی 
احساسات شخصی  تضاد عمیق  به  آن  در 
این  است.  پرداخته  اجتماعی  وظایف  و 
فلم همه جوایز جشنواره جاپان را به خود 

اختصاص داد. 
یکی دیگر از کارگردان های برجسته موج 
نوی جاپان، شوهی ایمامورا بود - خوک ها 
و ناوهای جنگی )۱۹۶۱(؛آرزوی نامقدس 
)۱۹۶۴(؛ زن - حشره )۱۹۶۴(؛ هرزه نگار 
ناپدید  مردی  ۱۹۶۶(؛  )پورنوگرافر، 
خدایان  عمیق  تمایل  )۱۹۶۷(؛  می شود 
جاپان  جنگ  از  پس  تاریخ  و   )۱۹۶۸(
فلم های  از   ،)۱۹۷۰( بار  زن  یک  زبان  از 

معروف او هستند.
ایمامورا در اولین فلم های موج نوی خود 
مستندگونه  جزییات  با  را  قصه پردازی 
همچنین  و  کرده،  تلفیق  جامعه شناسانه 
پرده  در  گستاخانه  و  تجربی  شیوه ای  با 
و  است  کوشیده  آنامورفیک  عریض 
با  گویی  برد.  به کار  مردم شناسانه  دقتی 
را  تماشاگرانش  می کوشید  تمهید  این 
برای آثار رساله گونه و کالسیک فلم های 
کند،  آماده  خود  بعدی  مردم نگارانه 
و  می شود،  ناپدید  مردی  مانند  فلم هایی 

تمایل عمیق خدایان. 
فلم دیگر ایمامورا، افسانه نارایاما )۱۹۸۳(، 
به مردمی در یک بخش دورافتاده جاپان 
افراد سالخورده خود را در  می پردازد که 
قله کوهی می گذاشتند تا در آنجا بمیرند. 
جایزه  خود  پخش  سال  در  نارایاما  افسانه 
نخل طالی جشنواره کن را به دست آورد. 
جاپان،  نوی  موج  فلمساز  تاثیرگذارترین 
اُشیما، روشنفکری مبارز و افراطی  ناگیسا 
است که در دانشگاه کیوتو در رشته تاریخ 
او  است.  کرده  تحصیل  حقوق  و  سیاسی 
کرد.  فلم  کارگردانی  به  آغاز   ۱۹۵۹ از 
دردناک  حکایت  او،  اولیه  آثار  میان  در 
القاگرانه  کاربرد  با   ،)۱۹۶۰( نوجوانی 
در  عریض  پرده  در  ترکیب بندی  و  رنگ 
طریق  از  جوانی  شورش  انعکاس  خدمت 
برای  الگویی  عمال  خشونت،  و  سکس 

موج نوی جاپان فراهم آورد. 
که  بودند  افرادی  فلم هایش  قهرمانان 
موضع  جاپان  مدرن  جامعه  ضد  آشکارا 
می گرفتند. درونمایه همیشگی فلم های شان 
را  او  و  بود  جامعه  این  بیماری  واقع  در 
معرفی  جاپانی  فلمساز  نخستین  همچون 
کردند که منحصرا به مسایل جاپانی بودن 

در دنیای امروز می پردازد.
صنعتی  اثر  بر  امریکا  مانند  جاپانی  جامعه 
تکنوکراسی،  و  شهرنشینی  کامل،  شدن 
این  و  کرده  تغییر  تصاعدی  شکلی  به 
سنتی  ارزش های  نابودی  موجبات  امر 
چیز  بی آن که  است،  آورده  فراهم  را 
دیگری جایگزین آن کند. در نگاه اُشیما، 
ریسمان دار  با  مرگ  چون  فلم هایی  در 
دزد  یک  روزانه  خاطرات   ،)۱۹۶۹(
 ،)۱۹۶۹( پسرک   ،)۱۹۶۹( شینجوکو 

ریخت  فلم  پای  به  را  مردی که عالیقش 
ساختار   ،)۱۹۷۲( تشریفات  و   )۱۹۷۰(
به  و  نهاده  زوال  به  رو  جاپانی  خانواده 
یک سلسله آیین های تهی بدل شده است؛ 
زیستی  محیط  صنعتی،  عظیم  موسسه های 
کرده اند؛  نابود  را  کشور  همه  روانی  و 
انبان  آلودگی،  معدن  جاپانی  شهرهای 
و  شده اند،  بی رحمانه  جنایات  و  جمعیت 
دولت جاپان در مقابل این فاجعه بار دیگر 

به دوران فیودالی بازگشته است. 
در  جاپان  کشور  اُشیما  نظر  از  بنابراین 
افتاده  اجتماعی  مرج  و  هرج  یک  ورطه 
تولد  برای  را  راه  روزافزون  به شکلی  که 
فلم های  می کند.  هموار  فاشیسم  دوباره 
و حاوی  غالبا خشونت آمیز  پرخاشگر،  او 
این  گهگاه  او  هستند.  اجتماعی  اعتراض 
اعالم جرم علیه جاپان مدرن و تکنوکرات 
را با صحنه هایی آراسته و حتا هرزه نگار به 
به خوبی  را  شیوه  این  و  می گذارد  نمایش 
او   ۱۹۷۰ دهه  اواخر  فلم های  در  می توان 
مشاهده کرد، از جمله فلم های امپراتوری 
شهوت  امپراتوری  و   )۱۹۷۶( نفس 
)۱۹۷۸(. سرانجام می توان گفت نزد اُشیما، 
بصری  ظواهر  از  بیشتری  اهمیت  عقاید 
دارند، و اینجا و آنجا گفته شده است که 
باید  اما  پیوسته اند.  فاقد سبک  او  فلم های 
فقدان  با  را  سبک  تنوع  منتقدان،  گفت 
نیست  تردیدی  و  می کنند  اشتباه  سبک 
حال  عین  در  اجتماعی  منتقد  اُشیمای  که 
از عمده ترین  و یکی  بزرگ  هنرمند  یک 
نوآوران سینمای امروز جهان است و این 
کریسمس  فلم  با   ۱۹۸۰ دهه  در  شهرت 
مبارک آقای الرنس )۱۹۸۳( تحکیم شد، 
فرهنگی  تزلزل  تراژیک  نتایج  که  فلمی 
اردوگاه جنگی  در  را  و غرب  میان شرق 
جاپانی ها در جاوه در جریان جنگ جهانی 
دوم نشان می دهد. فلم بعدی او، عشق من، 
ماکس )۱۹۸۶(، اثری بونویل وار است که 
فلمبرداری  پاریس  در  رایول کوتار  توسط 
انگلیسی  دیپلمات  یک  همسر  به  و  شده 
می پردازد که به شمپانزه ای دل بسته است. 

اما در حال حاضر نیز نسلی تازه در سینمای 
پس  نسل  به  که  است  کرده  ظهور  جاپان 
انها  از  از موج نو معروف شده  و تعدادی 
جمله  از  کرده اند،  کسب  جهانی  اعتبار 
مینسویو  اُگوری،  ُکهای  مُریتا؛  یُشیمیتسو 
ایشیی ُسگو  ُسمایی،  یاناگیماچی، شینجی 

و جوزو ایتامی.
مشهورترین کارگردان پس  ایتامی  جوزو 
کمدی  با  و  است  جاپان  نوی  موج  از 
جایزه   )۱۹۸۴( تدفین  مراسم  به نام  سیاهی 
آکادمی جاپان بهترین فلم و تعدادی جایزه 
آورد.  به دست  را  دیگر  جشنواره های  از 
مضحکی  بسیار  برداشت  تدفین  مراسم 
از  یکی  برگزاری  چگونگی  از  است 
مهم ترین  و  پرخرج ترین  مجلل ترین، 
جاپان  فرهنگ  در  اجتماعی  آیین های 
رشد.  حال  در  متوسط  طبقه  یک  توسط 
ایتامی همین روال انتقادهای اجتماعی را با 
بیانی طنزگونه در فلم های بعدی اش ادامه 
داده است. فلم هایی مانند تامپوپو )۱۹۸۶( 
گنگستر  نشمه   )۱۹۸۷( مالیات گیر  زن 

)۱۹۹۲( و بیمار بدحال )۱۹۹۳(.
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تولدی دیگر
سینمای آسیا

هنر سینما و تیاتر در تخار 
فراموش شده است

 ضیا قاسمی)قسمت چهارم(
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شش نفر در امريکا متهم به حمايت مالی از طالبان شدند 

Ě«ĺÉ Ê«įêğÉ å ĥŖÉ Ħ  ġĪÔó å ĭêħÉĪĄěÉ å őª ġÊÔðªÊ 

يک سرباز هندی در درگیری  مرزی با پاکستان کشته شد

شهروند  سه  جمله  از  نفر،  شش  امريکايی  مقام های 
امريکايی ساکن ايالت فلوريدا، را به حمايت مالی از 

طالبان پاکستان متهم کردند.
بنا بر گزارش ها، دو تن از اين شهروندان پاکستانی تبار 
هستند  فلوريدا  مساجد  پيش نمازهای  از  امريکايی 
زندگی  پاکستان  در  غيرامريکايی  مظنون  فرد  و سه 

می کنند و هنوز دستگير نشده اند.
در کيفرخواست اين پرونده ذکر شده است که اين 
جمع آوری  پول  پاکستان  طالبان  گروه  برای  افراد 

می کرده و تاکنون »پنجاه هزار دالر« را به اين 
گروه منتقل کرده  است.

در اين کيفرخواست همچنين آمده  است که 
از حافظ خان، يکی از پيش نمازهای مظنون، 
شنيدن  با  وی  که  است  دست  در  نواری 
در  امريکايی  سرباز  هفت  شدن  کشته  خبر 
پنجاه  خداوند  »انشااهلل  گفته  است:  افغانستان 

هزار نفر ديگرشان را هم بکشد.«
قوانين اياالت متحده اعالم جرم عليه اين شش 
تن را ممکن می کند، زيرا مقام های امريکايی 
در  را  پاکستان  طالبان   2010 آگست  ماه  از 

فهرست سازمان های تروريستی قرار داده اند.
به شش تن نام برده چهار فقره اتهام زده شده  است که 
تدارکات  تامين  در  »همدستی  چون  مواردی  شامل 
و  مردم  کردن  زخمی  و  کشتن  طرح های  برای 

آدم ربايی و حمايت از سازمان تروريستی« می شود.
اثبات، 15  اتهام ها در صورت  اين  از  فقره  برای هر 

سال حبس در نظر گرفته شده  است.
اقدام  يک  خاطر  به  نيز  جمعه  روز  پاکستان  طالبان 

الدن،  بن  اسامه  شدن  کشته  انتقام  در  تالفی جويانه 
رهبر القاعده، در خبرها مطرح شد. اقدام مذکور دو 
بود  پاکستان  غربی  شمال  در  انتحاری  بمب گذاری 
جان  پاکستانی  شهروندان  از  تن   80 آنها  اثر  بر  که 
ديگر  نفر   120 دست کم  و  داده  دست  از  را  خود 

زخمی شدند.
عمليات  شنبه  روز  پاکستان  پارلمان  حال  همين  در 
نيروهای امريکايی برای يافتن و کشتن اسامه بن الدن، 
رهبر القاعده، را محکوم کرد و خواستار بازنگری در 

روابط اين کشور با اياالت متحده شد.
پاکستان  پارلمان  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
حمالت  وقوع  صورت  در  که  داد  هشدار  همچنين 
است  ممکن  پاکستان  امريکا،  سوی  از  مشابهی 
خطوط تدارکاتی نظاميان امريکايی در افغانستان را 

قطع کند.
اين در حالی است که اياالت متحده اعالم کرده است 
که در صورت شناسايی اقامتگاه ديگر پيکارجويان 
اسالم گرا در پاکستان، به ويژه مال عمر، رهبر طالبان 

افغانستان، تصميم دارد به آنها نيز حمله کند.
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 æûê  ŚêŋħêÓ  å  ļĪ   ġÊÔðªÊ   å  ő¤ ĭřœħĪ   ĦģĪÔěÊįÉ

.ĮĜãÉ Ħģ ĦģĪğÊŊ 'ĦģÊēåÊ÷'
 å őª ĥëéÊÎğ æûê  ŚêŋħêÓ å ġÊÔðªÊ  ëêÛĩé ĮĜċÊņ
 Ğħ őį ĵ ő¤ ĮįÉĩ Īã YĮĜĜÍ ĭêŋĜğ ĮďĶÔįÉ Īį Ê«įêğÉ

.ĦÔó ĦģĩŕĤã Òäï ŐæģÉŖĩê 
 êôğ  å  őěŔ  ĥæćÊĔěÉ  å  ő¤ őěåĪņ Ğħ  ĦĠÓ  Éå  ĭŖĪğĪģ
 ĩêŋħêÓ å ĥêï ġÊÔðªÊ  Ħě ĦÍ ęæœª ę¦ĩ ġåĵ ĢÍ ĦğÊïÉ

.ĭŗªĩ ĦÔïêğ őª ĪěæģĪğ Ħ 
 Őå§ģ  ġåĵ  ĢÍ  ĦğÊïÉ  êŋĻðĤÍ  ĩÉ  êôğ  őěŔ  ŐæćÊĔěÉ  å
 å őª åÊÍÉ ĹÎįÉ ĮěÊĠó Ħ  ġÊÔðªÊ  å ŐæģÉŖĩ śģĩĩÉ ĥĩå
.Īó ę¦ĩĩ őª ĪÓÊİĜĠć Ħ  ĪģĪªÉĪľ ĩŗŋģÊľ ĮįÊ«įêğÉ
 å éĪÓÊĤï ĮįÊ«įêğÉ ĥêÎÔĈğ ĥĪį ļéĩ ê  őÎĤô«į ŐêœÓ å
 ©ó ÊİÓêŋĜğ  ê   ġÊÔðªÊ   å  őª  ĥŗŋÛ čĶã ŚêŋħêÓ

.åĪņĩ
 őª ŀêÓ Ħ  êĐï ġÉĩé Ě¡ã å ĦÓ őĠİï ĭêİª ġÊÛ éĪÓÊĤï
 Ħª ĮĜįĩ Ğħ Éå ĦÓ îģÉêĐĤª ĭêÎã ĥĪį őª Ďįêó éÉìğ Ħ 
 őª  ġÊÔðªÊ   Ħ   êĠć  æĠàğ  Ķğ  êôğ  ĪģÊÎěÊÿ  å  Őêœ¤
 âğ  ĥæįêÍ  Ħě  Őê   ĦÍ  ĦģĪÔěÊįÉ  ĥæàÔğ  Īģ  YĮó  ęæģĪğĩ

.ĭĩŖ ĦģÉĩ
 ŐĪį  å  Įï  ĮÍ  ĮÍ  å  ĭêİª  ĮĜċÊņ
 å ęÊĨğ Éå Ěįĩĩ őª ËÉĪľ Ħ  őĤÔņĪ 
 å ġÊÔðªÊ   å őª ĥŗŋÛ čĶã ŚêŋħêÓ
 ĦÓ ËÉĪľ őĤÔņĪ  őŏŊ ĩÉŗÓ Ħ  ÊİÓêŋĜğ
 ő¤ ĥå éÊ«  ĦÓ åÊÍÉ ĝĶïÉ ĩÉ ĭêě ÊİÓŖÉ
 Ħċå Ħ  ĥéÊ¡ě ĪěĪª Őêİě å ĪģĪ«ó ĦÔó å
 0ĭŗª  ÒÍÊ×  ÒēÉæ÷  Ě¡ã  őª  ÊİÓêŋĜğ
 Ħ  ő¤ ĩŖÉĪċ ġÊÔðªÊ  őïÉå Īį ŘĪğ"
 Īį .ĭŗªĩ ÊİÓêŋĜğ ŘĪğë őª ĪŃħ Īċå
 ĪĻŊ  å  ġÊÔðģÊČďÉ  å  ő¤  ġÊÔðªÊ   őïÉå
 čĶã  ŚêŋħêÓ  å  ĩÉ  ĭŗªĩ  ĭĩÊģéå
 ĚĜÍĩ ĭêŋĜğ ĮĤİÔŇįé ŘĪğë őª ĥŗŋÛ
 ĦÔó Ħł őïÉå êŒŔ éĩÊÍ  Ħ   ŘĪğë .Įó
 ĦĔįêÿ  Ħņ  ÉéĪã  Ħ   ĦĜÓê   íĩÉ  å  ő¤

 Ī«įŖÉ  å  ĦĿĤİğ  êÓ  ŘĪğë  ęĩŔ  Éå  .Įó  ĭÉæœïé  ĦÓêï
 ŘĪğ ĦÔÎěÉ .ĭêě ÊİÓŖÉ ĦÓ ËÉĪľ őĤÔņĪ  őŏŊ Ğħĵ ĥŖÉ Ħ 
 ĪěĪċé å ĪČħ å ő«ĜÍ Ħģ ĩéĵ ê  ĪěĪĠÔã å Ī«įŖÉ Īċåå
 ĭå ÉæĠħ Ě«Ó Êğë .ĥå ÊİÓŖÉ ĥĪį Éå ĩÉ ĩĪª ê«ď ĩéĵê 
 éÊª ąĪûĪğ ŐæĠħ ê   őª Īľéĩ ĥĩå ĪģÉĩéÉé Ħ   ő¤

''.ĝŗªĩ
 ĢÍ ĦğÊïÉ å őª ġÊÔðªÊ  Ħ  Ī«ģĩŗœł ĮįÊ«įêğÉ ÉĪã ĚÍ
 ĝĪª őį ÊĤįĩ Ħ  Īã YŐŗª ŐêÎã ĥêï ĩŕģĪª ĩéå Ħě ġåĵ

.ĭŗª ĦïĵêÓ ĭå Ħģ őį ÑÊğĪěÊğ éĪĻŊ

 ĩêœÓ å ĦğÊïÉ å ĢĻŋĤóÉĩ YĮĜįĩ îģÉ¦É ĭêÎã ëêĻįĩé
 ő¤ Yĭå ĦěÉĪœě ĦÓ ĪěĪª ĦïĵêÓ ĪÓÊğĪěÊğ å ĥŖÉ Ħ  ĪģĪĜª
 ĭæģĪã  őį  őª  åÊÍÉ  ĹÎįÉ  ĮěÊĠó  Ħ   ġÊÔðªÊ   å  Ħŋģêł

.ĥĩÊª æģĩ¦
 êøğ Ħ  ĮįÊņ ő¤ Őŗª ĥéÊóÉ Ğħ ĦÓ őģêİŋģÉ Őå ëêĻįĩé
 ĢĠįÉ êôğ ĭŖĪ¡ŋÛ êÎĠģ Ğįĩå ŐæćÊĔěÉ å ĮěæŒřįë őª
 ĮĜįÊÎē Ħ  ĦěĪ  ê  ġÊÔðªÊ  ĩÉ ġÊÔðģÊČďÉ å ĦÍ ĭêħÉĪĄěÉ

.ĭĩ Ĺ  őª ĪĠİï Īİģêċ
 Ħ  ġåĵ ĢÍ ĦğÊïÉ å ő¤ ĥĩ ĦģêİŋģÉ ĦċÊĠħ Ĺğ Ĺª Éå

.ĥæœª ĥŖÉ

با سربازان پاکستانی  يک سرباز هندی در درگيری 
در کشمير تحت کنترول هند کشته شد.

اين اولين حادثه خشونت بار ظرف يک سال گذشته 
به شمار می رود.

که  سربازان  تيراندازی  گفته اند  رسمی  مقامات 
ساعت ها طول کشيد، در منطقه سوچتگر در کشمير 

تحت کنترول هند روی داد.
پاکستان گفته است چندين نفر از جمله چند کودک 

به  هندی  نيروهای  سوی  از  خمپاره  شليک  دليل  به 
روستای سيالکوت در نزديکی مرز، زخمی شده اند.

مقصر  تازه  در خشونت های  را  دو کشور، همديگر 
می داند.

تبادله فناوری موشکی میان ايران و 
کوريای شمالی 

از  کرده  درز  رسانه ها  به  که  متحد  ملل  سازمان  محرمانه  سند  يک 
موشک های  توليد  زمينه  در  شمالی  کوريای  و  ايران  فنی  همکاری 

قاره پيما خبر داده است.
بر اساس سندی که به دست خبرگزاری رويترز رسيده است، ايران و 
کوريای شمالی مبادالت خود را به طور مستمر از طريق يک کشور 

همسايه انجام می دهند.
ديپلومات ها در سازمان ملل متحد می گويند کشور همسايه ذکر شده 

در اين گزارش، چين است.
سند منتشر شده، گزارشی است که به وسيله کميته کارشناسان مستقل 
تهيه شده است. اين کميته از سوی شورای امنيت وظيفه دارد بر اجرای 

تحريم های اعمال شده بر کوريای شمالی نظارت کند.
اين تحريم ها پس از آزمايش های هسته ای و موشکی کوريای شمالی 

در سال های 2006 و 2009 عليه اين کشور اعمال شده است.
به  نيز  ايران  تحريم های  درباره  کارشناسان  کميته  گزارش  پيش تر، 
بعضی از رسانه ها درز کرده بود و نشان می داد سوريه به ايران کمک 

می کند تا تحريم صادرات تسليحات عليه اين کشور را دور بزند.
بر اساس گزارش های مطرح شده، روسيه مخالف انتشار گزارش اين 

کميته درباره ايران بوده است.

ريیس صندوق بین المللی پول به اتهام 
تعرض جنسی بازداشت شد 

 رييس صندوق بين المللی پول به اتهام تعرض و آزار جنسی خدمتکار 
متحده  اياالت  پوليس  توسط  امريکا،  نيويورک،  شهر  در  هتل  يک 
بازداشت شد و قرار براين است که روز يک شنبه، به همين سبب در 

دادگاه حاضر شود.
به گزارش خبرگزاری رويترز،  دومينيک استراس کان که گمانه زنی های 
بسياری مبنی بر قصد وی برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری 
آينده فرانسه وجود دارد، متهم است که روز شنبه در هوتلی در ميدان 
تايمز نيويارک، خدمتکار زن 32 ساله ای را که مسووليت نظافت محل 

اقامت او را بر عهده داشته مورد تعرض جنسی قرار داده است.
اتاق  نظافت  اين زن، زمانی که وی مشغول  بر اساس شکايت رسمی 
بود، آقای استراس کان 62 ساله، برهنه از حمام بيرون آمده و وی را 

مورد تعرض جنسی قرار داده است.
اين زن همچنين گفته است که پس از آن، آقای استراس کان او را 
به سمت حمام کشيده و سعی کرده وی را مورد تجاوز قرار دهد. او 
همچنين تاکيد کرده است که آقای استراس کان در اتاق هوتل را به 
رويش قفل کرده بود. به گفته پل براون، سخنگوی پوليس نيويارک، 
از دست  را  نهايت موفق شده خود  از کشمکش در  اين زن که پس 
به چند  برای رسيدگی  استراس کان رها کند و بگريزد، سپس  آقای 
اين زن،  به دنبال شکايت  به شفاخانه منتقل شده است.  زخم سطحی 
پوليس نيويارک کمی بعد از 2 نيمه شب يک شنبه، دومينيک استراس 
کان را که به قصد ديدار با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در هواپيما 
نشسته و عازم آلمان بود، بازداشت و به يکی از ساختمان های پوليس 

در منهتن منتقل کرده است.

ACKU



5th Year    No: 1156   Monday  16 May, 2011    Price: 5 Afghani

subh
8

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
 ĭæįÉìğ å  .Įó Įěřİě ŐéĪ  ĮĻİģ ٢011 Įğ 1۸ êÓ 1۴å  ĦÓ ĮÔ  Į«İģĩêÔ«ěÉ
 – ۹۷۸-٢۵۶  Ħ  ÊÎĠįë æįĪįå ĮĜċÊņ å ĥéÊ¡ě ĮģĪņéĵ ĩÉ ĪÓÊğĪĜĈğ ĪÓÊįë ĵ å

 .śó íÊĠÓ ĦÍ ĥêïéĩ ĥêİĠó ġĪĐĜİÓ 0۷۹۶

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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