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 هند برای کمک به افغانستان پیشنهاد »باز« داده است 
 

 

اند و  دولت افغانستان پیشنهاد باز دادهکشورشان به  های گویند که آنان در باره کمک های وزارت امور خارجه هند می مقام

. کنند افغانستان خواسته باشد، کمک می ای که دولت در هر زمینه  

تن از خبرنگاران افغانستان که برای  های وزارت امور خارجه هند این اظهارات را در دیدار با بیست و هشت مقام

. ند، بیان داشتنددهلی جدید رفته بود مدت به شرکت در دومین دوره آموزشی کوتاه  

در دیدار با خبرنگاران افغان، از  رنجان متای، معاون وزارت امور خارجه هند، در آخرین روز این دوره آموزشی،

 برد و گفت که دولت هند در تالش است تا دولت افغانستان را در هر م  نا عنوان یک شریک و دوست خوب افغانستان به

خواست دولت افغانستان صورت  های دولت هند به آقای متای افزود که کمک. ای که خواسته باشد، کمک کند زمینه

ای که  ایم و در هر زمینه به دولت افغانستان یک پیشنهاد باز داده ما»: معاون وزارت امور خارجه هند گفت. گیرد می

«. باشد، حاضریم کمک کنیم خواسته  

  

نیز اعالم حمایت کرد، اما گفت که  ری دولت افغانستانهای صلح به رهب معاون وزارت امور خارجه هند از تالش

او افزود مشکالت اصلی در افغانستان از مداخالت . شود افغانستان می سوی سرحد متوجه تهدیدهای اصلی بیشتر از آن

ند، الزم تقویت و حمایت نشو که نیروهای امنیتی و بخش اطالعاتی افغانستان به حد شود و تا زمانی ناشی می پاکستان

رنجان متای تاکید کرد که دولت هند حاضر است در بخش آموزش  .مشکالت ناامنی در افغانستان ادامه خواهد یافت

المللی از افغانستان در  بین چنین گفت که پس از خروج نیروهای وی هم. به دولت افغانستان کمک کند نیروهای امنیتی،

معاون وزارت امور خارجه . رازمدت با حکومت افغانستان استد میالدی، دولت هند عالقمند به همکاری 4102سال 

را که حکومت  نیز هستیم و هر تقاضایی 4102عالقمند همکاری با حکومت افغانستان پس از سال  ما»: هند گفت

«. گوییم انستان داشته باشد، لبیک میافغ  

 

این کشور طی . دولت افغانستان کرده است سال اخیر به هند از جمله کشورهای مهم منطقه است که بیشترین کمک طی ده

. های انکشافی در افغانستان به مصرف رسانده است ویل برنامهدالر برای تم یک دهه اخیر، نزدیک به دومیلیارد  

های این کشور در قبال افغانستان  سیاست های هند در قبال افغانستان روشن بوده و اعتراضی در مورد چنین سیاست هم

ر داخل هند برخالف دیگر کشورهای همسایه و منطقه، حزب و گروه خاصی را د .تاکنون در داخل کشور بلند نشده است

باور برخی از آگاهان،  به. اش دولت افغانستان بوده است مورد حمایت قرار نداده و همیشه طرف اصلی کشور

عنوان یک  ها به ها نسبت به هندی باعث شده است که افغان طرفانه و صادقانه هند در قبال افغانستان های بی سیاست

دوستی هند و افغانستان  ویژه پاکستان، از کشورهای همسایه، به گرچند برخی از. کنند  اعتماد نگاه دوست خوب و قابل

. خواهند که این دوستی را قربانی نارضایتی پاکستان کنند نمی رسد که دولت و مردم هند نظر می اند، اما به ناراض  

http://www.8am.af/index.php?option=com_content&view=article&id=25806:-lr-&catid=1:title&Itemid=553


Rahema رگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارجا ما راه   

Rahema Seite 2 

های  همکارینامه  میزان سال گذشته توافق اند، در دوازدهم ماه هند و افغانستان که روابط طوالنی و حسنه داشته

یابد   می ها میان دو کشور گسترش نامه، میزان همکاری براساس این توافق. رساندند استراتژیک درازمدت را نیز به امضا

. گیرد می تری و دولت هند در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان، سهم فعال  

 کمک برای انتخابات شفاف

خبرنگاران افغانستان، گفت که این کمیسیون  تخابات هند، در دیدار باالدین قریشی، رییس کمیسیون ان چنین صحاب هم

 آقای. شفاف، آزاد و عادالنه به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک کند حاضر است برای برگزاری انتخابات

غانستان، با دولت انتخابات شفاف در اف های خود را برای برگزاری یک تواند تمام تجربه قریشی افزود که دولت هند می

. این کشور در میان بگذارد  

پارلمانی را تجربه کرده است، در تمام این  جمهوری و دو انتخابات دهه اخیر دو انتخابات ریاست  افغانستان که در یک

با که  میالدی 4102چنین در سال  هم. ای همراه بوده است های گسترده طوالنی و تلقب های های انتخاباتی با جنجال دوره

. رو است جمهوری نیز در پیش ریاست شود، انتخابات زمان می المللی از کشور هم خروج کامل نیروهای بین  

جمهوری را  جاری میالدی انتخابات ریاست شود، در سال ترین کشور دموکراتیک در دنیا شناخته می عنوان مهم هند که به

میلیون  پنجاه صد و میلیارد و دوصدمیلیون نفوس هند، هفت ، از یککمیسیون انتخابات هند های ی مقام گفته به. در پیش دارد

ها برای برگزاری انتخابات  حاال آمادگی  هند، از همین کمیسیون انتخابات. دهی هستند نفر در این کشور واجد شرایط رای

برد روند  پیش رایگوید که آنان یازده میلیون نفر را ب یعقوب قریشی می. دست گرفته است سراسری و شفاف را روی

دانند که در  شوندگان، تا روز برگزاری انتخابات نمی استخدام اند، اما هیچ یک از جمهوری استخدام کرده انتخابات ریاست

. اجرای وظیفه خواهند کرد کدام مناطق  

های  انتخاباتموفقی مانند هند در برگزاری  های کشورهای که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تجربه در صورتی

کمیسیون  که رییس طور اما، آن. برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور امیدوار بود توان به آینده استفاده کند، می

اعتماد مردم نسبت به نهادهای برگزارکننده انتخابات  گوید، برگزاری انتخابات شفاف و سراسری نیاز به انتخابات هند می

. تر و یا اصال وجود ندارد تان کمافغانس که در دارد؛ چیزی  

ها شفاف  احزاب سیاسی، در تمام زمینه الدین قریشی گفت که کمیسیون انتخابات هند برای جلب اعتماد مردم و صحاب

هند  ی او، کمیسیون انتخابات گفته به. های انتخابات نظارت کامل دارند تمام جریان های این کشور از کند و رسانه عمل می

دهی را برایش  هند حضور دارد، زمینه رای دهنده در دورترین نقطه ای که تشخیص دهد که حتا یک نفر رای هدر هر نقط

و  های رای، اعتماد مردم جای صندوق های الکترونیکی به دادن و استفاده از ماشین تشویق مردم به رای. سازد مساعد می

ما »: گوید قریشی در این زمینه می آقای. احزاب سیاسی را نسبت به کمیسیون انتخابات این کشور بیشتر کرده است

.« همین خاطر مردم کامال به ما اعتماد دارند شوند، به دادگاه عالی انتخاب می خودمختار هستیم و کمیشنران ما از سوی  

که مسووالن  طوری آن. باشد برخوردار می های مطلوب ت، از آزادیهند که یک کشور پهناور و را جمعیت در جهان اس

. بینند می کنند و نتیجه رای خود را مردم هند با عالقمندی در انتخابات شرکت می گویند، کمیسیون انتخابات این کشور می

ا، شواهد زیادی در هند نظر نرسد، زیر واقعیت به های مسووالن کمیسیون انتخابات هند در این زمینه دور از شاید گفته

. ثابت کند وجود دارد که این ادعاها را  

 هزار و دوصد گویش

باوجود این تنوع، مردم این کشور به وطن  هند دارای بیشترین تنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی در دنیاست، اما

 کنند، اما تنوع زبانی، قومی، مردم هند با هزار و دوصد زبان تکلم می. دارند کنند و آن را دوست خود افتخار می

بار منجر نشده است فرهنگی و مذهبی در این کشور، تاکنون به برخوردهای خشونت آزادی، عدم تبعیض و برابری  .

ای است که مردم این کشور  ترین سرمایه میلیونی هند بزرگ دوصد میلیارد و مردم در برابر قوانین، برای نفوس یک

اصلی تمام   کنند که فقر ریشه می ها فکر گرچند خیلی. آمیز داشته باشند میت زندگی مسالمتزیر چتر یک حاک اند توانسته

 ها باشد، ها و خشونت مایه تمام نارسایی  کاری اگر فقر و بی. جایگاهی ندارد هاست، اما در هند این مقوله چندان بدبختی

زراعت هند در جمع خبرنگاران افغان گفت  ن وزارتکه یکی از مسووال طوری زیرا، آن. پاشید هند باید تاحال از هم می

. اند کنند، اما باوجود آن به خشونت روی نیاروده زندگی می که نود درصد مردم هند زیر خط فقر  
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ای هند ارایه شد، در این کشور نزدیک به  رسانه چنین طبق آماری که از سوی کمیسیون انتخابات و مسووالن نهادهای هم

به  نحوی ها نیز به فعالیت این احزاب و رسانه. کنند هشتادهزار رسانه فعالیت می اسی و بیش ازهزار دوصد حزب سی

کنند، کمک کرده است تقویت رابطه اقوام مختلفی که در هند زندگی می اکثریت احزاب سیاسی در افغانستان مربوط به  .

. اند هند احزاب سیاسی فراقومی و مذهبی یک قوم و ملیت خاص هستند، اما در  

نوازی مهمان  

این برنامه آموزشی که . آموزش قرار داشتند تا اول ماه جون در دهلی جدید تحت  خبرنگاران افغان از بیست و یکم می

. بودند برد این برنامه گزینش شده ترین استادان برای پیش شده بود، بهترین و الیق اندازی توسط وزارت خارجه هند راه

نزدیکی هند و دوستی هند با افغانستان سخن  شدند، از دا با خبرنگاران افغان رو در رو میهر یک از استادان که ابت

و  کردند پرداختند و آنان را برادران خود خطاب می به تشویق خبرنگاران افغان می خیلی از این استادان. گفتند می

. ساختند می چنین هریک از آنان دنیایی از اطالعات را در باره افغانستان شریک هم  

. اند اند، خودخواهی را دوست ندارند و تابع قانون نواز هستند، اما با خشونت مخالف  ها مهمان مردم هند مانند افغان  

 

حصب ۸از ګرفته شده بر   


