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یاست جمهوری  ر
افغانستان به گزارش 
تحقیقی اطالعات روز 

کنش نشان داد وا

حمله ی موتربمب در 
»دامان« قندهار؛ ۳۳ نفر 
به شمول ۱۵ عضو یک 
خانواده زخمی شدند

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

ناصواب  استفاده 
ملی بودجه ی  از 

گـزارش اطالعـات از چگونگی مصـرف بودجه ی 
کد احتیاطی 91 پالیسـی در سـال مالی 1398 
منتشـر شـد. یافته هـای گـزارش دربردارنده دو 
مشـکل جـدی اسـت: اول، گـزارش نشـان داده 
ایـن  بودجـه ی  از  اسـت کـه بخـش عمـده ای 
کـد عمدتـا به گونـه ای مصـرف شـده کـه هیـچ 
سـنخیتی بـا فلسـفه ی وجـودی این کـد ندارد. 
صدهـا میلیـون افغانـی از کـد 91 پالیسـی بـه 
زره،  موتـر  خانـه،  کرایـه  و  خریـداری  اهـداف 
آپارتمـان، بهـای تکـت پـرواز، هزینـه ی تداوی 
افراد، تأمین »معیشـت و تسهیالت« خانواده ها، 
مصـارف جانبـی سـفر مقامـات و افـراد، معـاش 
خـرج  اضافـی،  بسـت های  معـاش  امتیـازی، 
حزبـی،  مراسـم های  هزینـه ی  دسـترخوان، 
گروه هایـی  بـه  تشـویقی  و  نقـدی  کمک هـای 
از افـراد، مقامـات دولتـی و اشـخاص بیـرون از 
دولـت پرداخـت شـده اسـت. ایـن برخـورد از 
دیـد بسـیاری مصداق روشـن فسـاد و اسـتفاده 
سـلیقه ای از بودجـه ملـی اسـت؛ دوم، فرمـان 
ایـن مصرف ایـن پول توسـط رهبـران حکومت 
داده شـده اسـت. گـزارش نشـان می دهـد کـه 
مصـارف با دسـت  کم 9۵ حکـم رییـس اجرائیه 
و 19۷ حکـم رییس  جمهـور در ۲۵ اداره انجـام 

اسـت... شده 
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گزارش تازه ی سازمان ملل: 
نظام عدلی افغانستان در تأمین 
عدالت برای قربانیان خشونت 
علیه زنان موفق نبوده است

پاسخ سه ماه اعتراض: 
»ساخت بلندمنزل های بیشتر«
ساکنان تپه سالم از ساخت بلندمنزل های 
خودسرانه به ستوه آمده اند

صفحه 2

صفحه 5

اطالعات روز: یافته های یک گزارش تازه ی هیأت 
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان...

صفحه 3

وند صلح؛  ر
تقابل یا تعامل ارگ و سپیدار؟

نابرابری در مصرف 
سرانه ی والیت ها

در میزان مصرف سرانه ی والیت ها 
تا هفت برابر تفاوت وجود دارد

یک تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
در مورد بودجه ملی در چهار سال گذشته )139۵-

سرانه ی  مصرف  میزان  که  می دهد  نشان   )1398
بودجه ملی در والیت های کشور نامتعادل است و در 
میزان مصرف سرانه بین والیت ها تا هفت برابر تفاوت 

وجود داشته است.
منتشر  اخیرا  که  بشر  تحقیق کمیسیون حقوق  این 
در چهار سال  غزنی  که والیت  نشان می دهد  شده، 
گذشته در آخر فهرست قرار داشته و مصرف سرانه 
که  پکتیا  والیت  از  کمتر  برابر  هفت  والیت  این  در 
در صدر فهرست قرار داشته، بوده است. والیت های 
غزنی، فاریاب، سرپل، بادغیس، تخار و غور در چهار 
داشته  قرار  جدول  آخر  در  ترتیب  به  گذشته  سال 
اما  داشته اند،  را  سرانه  مصرف  میزان  کمترین  و 

والیت های پکتیا، نیمروز، نورستان،...
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کرده است. 
واقعیت های  محصول  افراطی  اسالم گرای  گروه های 
تاریخی و اندیشه هایی است که این جریان ها از آن تغذیه 
فکری کرده و به مرور زمان تبدیل به واقعیت  شده اند. 
بنیادگرای  جریان های  فکری  زمینه های  شما  نظر  از 

اسالمی در افغانستان به کدام زمان برمی گردد؟ 
پاسخ: برای ظهور بنیادگرایی در جهان اسالم باید یک 
که  نمی شود  این طور  بگیریم،  نظر  در  را  واحد  الگوی 
بنیادگرایی افغانستانی الگوی متفاوت از دیگر کشورها 
اسالمی  کالسیک  متون  در  اسالمی  بنیادگرایی  باشد. 
آموزه های که گفتار این  ها تقویت و تأیید کند داشته، 

ولی شرایط اجتماعی و تاریخی نداشته است. 
پس از این که جهان اسالم در برخورد با دنیای غرب به 
ناکامی می رسد، دچار شکست ها و ناکامی های سیاسی 
می شود. آن ایده های که قبال وجود داشت و آموزه های 

که در کتاب و سنت بود، | صفحه 4

بنیادگرایی اسالمی از جمله پدیده های مدرن است که 
یک  طالبان  است.  کشیده  چالش  به  را  جهان  اکنون 
بخشی از این دستگاه نظری ایدئولوژیک در افغانستان 
این  بین االفغانی،  صلح  مذاکرات  شروع  با  که  هستند 
گروه بیشتر از قبل بر برپایی نظام خالص اسالمی تأکید 
با  می  کنند. در این زمینه اطالعات روز گفت وگویی را 
علی امیری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسالمی تهیه 

طالبان مسلمان تر از پیامبر اسالم اند؟
گفت وگویی با علی امیری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسالمی
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ارگ: 

در آجندای مذاکـرات صلح، آتش بس 
برای مردم مهم است

دو نیروی ارتش در حمله ی طالبان 
در قندوز کشته شدند

مردی در غور زنش را 
با قیچی کشت

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غور می گویند که یک زن در این والیت از سوی 
شوهرش با ضرب قیچی کشته شده است.

عارف عابر، سخن گوی والی غور دیروز )دوشنبه، 1۷ قوس( به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این رویداد هفته ی گذشته در مربوطات ولسوالی | صفحه 2

نتیجه ی  در  که  می کنند  تأیید  کشور  شمال شرق  در  ارتش  نیروهای  روز:  اطالعات 
حمله  ی جنگ جویان گروه طالبان بر پاسگاه های نیروهای دولتی در ولسوالی خان آباد 

والیت قندوز، دو نیروی ارتش کشته شده اند.
عبدالهادی نظری، سخن گوی قول اردوی ۲1۷ پامیر به | صفحه 2
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ارگ: 

کرات صلح، آتش بس برای مردم مهم است در آجندای مذا
به گفته ی او، پیشرفت در روند صلح زمانی ممکن می شود که طالبان خواست برقراری 

آتش بس را بپذیرند.
ازبین رفتن  معنای  به  گروه  این  از سوی  آتش بس  پذیرش  که  کرد  تأکید  آقای صدیقی 

طالبان نمی باشد، بلکه به معنای تعهد این گروه در روند صلح است.
برای  را  مردم  خواست  طالبان  که  است  امیدوار  افغانستان  دولت  گفت  او  حال،  این  با 

آتش بس بپذیرند.
دوونیم  حدود  از  پس  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده ی  هیأت های  که  است  درحالی  این 
ماه مذاکره به تازگی روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیده و بحث ها روی آجندای 

مذاکرات را آغاز کرده اند.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور می گوید که در آجندای مذاکرات صلح با گروه 
طالبان، برقراری آتش بس برای مردم افغانستان مهم ترین مسأله است.

صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری که دیروز )دوشنبه، 1۷ قوس( در یک نشست 
خواسته های  از  کشور  در  آتش بس  برقراری  که  گفت  می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری 

اساسی مردم و دولت افغانستان و جامعه ی جهانی بوده است.
آقای صدیقی افزود: »انتظار ما )دولت افغانستان(، مردم و جامعه ی جهانی از طالبان در 
چند ماه گذشته فقط یک مورد بوده که او قطع خشونت ها و پذیرفتن پیشنهاد جامعه ی 
جهانی و مردم افغانستان برای آتش بس است. امروز هم خواست اصلی مردم افغانستان، 

این است که در این روند ما پیشرفت های بیشتری داشته باشیم.«

حمله ی موتربمب در »دامان« قندهار؛ ۳۳ نفر به شمول ۱۵ عضو یک خانواده زخمی شدند
دامان نیز در جمع زخمیان است.

از سویی هم، طاووس نادری، رییس صحت عامه ی قندهار به روزنامه اطالعات روز گفت 
که تاکنون هشت زخمی به شمول نظامیان و غیرنظامیان به شفاخانه ی حوزوی این والیت 

منتقل شده اند.
به  نیز  دامان  پولیس  فرماندهی  و  ولسوالی  ساختمان های  از  بخش هایی  انفجار،  این  در 

صورت قسمی تخریب شده است.
سخن گوی والی قندهار گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک موتر نوع »مازدا« ی مملو 

از مواد منفجره بوده است.
هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما در والیت جنوبی 

قندهار جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت قندهار می گویند که در نتیجه ی انفجار یک موتر 
بمب گذاری شده در مرکز ولسوالی دامان این والیت، دست کم 33 نفر زخمی شده اند.

بهیر احمدی، سخن گوی والی قندهار به روزنامه اطالعات روز گفت که این انفجار حوالی 
و  ولسوالی  ساختمان های  نزدیکی  در  قوس(   1۷ )دوشنبه،  دیروز  صبح   1۰:۲۰ ساعت 

فرماندهی پولیس دامان رخ داده است.
مأمور  هفت  خانواده،  یک  عضو  شامل 1۵  رویداد،  این  زخمیان  که  افزود  احمدی  آقای 

غیرنظامی ولسوالی دامان، نُه نیروی پولیس و دو سرباز امنیت ملی می شوند.
او گفت که وضعیت صحی یکی از این زخمیان وخیم بوده و برای درمان به شفاخانه ی 

حوزوی به شهر قندهار منتقل شده است.
در همین حال، یک منبع امنیتی در قندهار گفت که عبدالودود، فرمانده پولیس ولسوالی 

اضافی، خرج دسترخوان، هزینه ی مراسم های 
به  تشویقی  و  نقدی  کمک های  حزبی، 
گروه هایی از افراد، مقامات دولتی و اشخاص 

بیرون از دولت پرداخت شده است.
بخش  که  می دهد  نشان  یافته ها  همچنان 
عمده ای از بودجه ی کد 91 پالیسی در سال 
مالی 98 به اهداف مبهم و غیرمشخص دیگر 
که از آن گاهی به عنوان »مصارف مستوره« 
یاد شده است، مصرف شده است. بخشی از 
بودجه ی این کد برای اعمار مساجد، مصارف 
لویه جرگه ی مشورتی صلح، جشن استقالل، 
ملی،  امنیت  ریاست  »اپراتیفی«  مصارف 
و  قومی  منازعات  حل  هیأت های  مصارف 

دیگر برنامه ها به مصرف رسیده است.
رییس  حکم   9۵ دست  کم  با  مصارف  این 
 ۲۵ در  رییس  جمهور  حکم   19۷ و  اجرائیه 
اداره انجام شده و ده ها فرد به شمول مشاوران 
سفیران،  دولت،  کارمندان  رییس  جمهور، 
شماری از خانواده ها و افراد بیرون از دولت به 
گونه ی مستقل یا مشترک، به اهداف مشخص 

و غیرمشخص از آن مستفید شده اند.

ریاست جمهوری  سخن گوی  هم،  سوی  از 
که  دارد  اختیار  رییس جمهور  که  گفت 
به منظور  لزوم دید  و  نیازمندی  براساس 
پیشبرد امور حکومت از ُکد 91 پالیسی در 

چارچوب اصول و مقررات مصرف کند.
مصارف  جزئیات  تمام  که  کرد  تأکید  او 
حکومت براساس تعهداتی که وجود دارد، به 
بودجه ی  مصرف  مورد  هیچ  و  می رسد  نشر 

افغانستان پنهان نشده و نمی شود.
این درحالی است که یافته های یک گزارش 
تحقیقی روزنامه اطالعات روز نشان می دهد 
که بخش عمده ای از بودجه ی کد 91 پالیسی 
– بودجه ی ملی سال 1398 هـ ش غیراصولی 

و به اهداف شخصی مصرف شده است.
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
پالیسی   91 کد  از  افغانی  میلیون  صدها 
موتر  خانه،  کرایه  و  خریداری  اهداف  به 
هزینه ی  پرواز،  تکت  بهای  آپارتمان،  زره، 
و تسهیالت«  تأمین »معیشت  افراد،  تداوی 
و  مقامات  سفر  جانبی  مصارف  خانواده ها، 
بست های  معاش  امتیازی،  معاش  افراد، 

کنیم.«
صدیقی همچنان گفت که مسأله ی تخصیص 
بودجه با مصرف آن فرق می کند و آنچه که 
در گزارش اطالعات روز آمده، اصل مصرف 
اقامتگاه  کرایه  هزینه ی  از  او  نیست.  بودجه 
خودش یاد کرد که در گزارش اطالعات روز 
۲ میلیون و 3۰۰ هزار افغانی ذکر شده است. 
صدیقی تأکید کرد که ممکن است تاکنون 
۵۰ درصد از این مبلغ هزینه و مصرف شده 

باشد.
براساس گزارش روزنامه اطالعات روز، بیش 
از 3۰ میلیون افغانی از ُکد 91 پالیسی برای 
مصارف کرایه ی حویلی و موتر زرهی، خرچ 
کارکنان  امتیازات  و  معاش  و  دسترخوان 
دفتر وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور 
استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره  رییس  و 

ریاست جمهوری پرداخت شده است.
آقای صدیقی اما در این مورد گفت به دلیل 
عمومی  بودجه ی  شامل  اداره  این  که  این 
دولت نبوده، معاشات کارمندان آن از بودجه 

کد 91 پالیسی پرداخت شده است.

سخن گوی  صدیقی،  صدیق  روز:  اطالعات 
که  می گوید  افغانستان  ریاست جمهوری 
آن  به  مربوط  نهادهای  و  ریاست جمهوری 
پالیسی  ُکد 91  از  نمی تواند  در هیچ حالت 
به گونه ی غیراصولی و یا برای اهداف شخصی 

به مصرف برسانند.
آقای صدیقی دیروز )دوشنبه، 1۷ قوس( در 
یک نشست خبری گفت که گزارش تحقیقی 
روزنامه اطالعات روز مشکل دارد و مصارفی 
ادارات  مربوط  است،  شده  بیان  آن  در  که 
است نه افراد. او گفت که در چارچوب اصول 
به  این مصارف  بودجوی حکومت،  قوانین  و 

اداره ها صورت گرفته است. 
]گزارش  گزارش  »این  افزود:  صدیقی  آقای 
به  آنچه  و  روز[  اطالعات  روزنامه  تحقیقی 
نشر رسیده در تضاد با واقعیت هایی است که 
اصل بودجه مصرف شده و من خواستم که 
وضاحت بدهم که رییس جمهور افغانستان در 
مصرف بودجه 91 ]ُکد 91 پالیسی[ همیشه 
که  کرده ایم  تالش  همواره  ما  و  کرده  دقت 
جلوگیری  منابع  شدن  ضایع  و  مصارف  از 

کنش نشان داد یاست جمهوری افغانستان به گزارش تحقیقی اطالعات روز وا ر

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما 
و نماینده ی کمیشنر عالی سازمان ملل برای 
حقوق بشر در افغانستان گفته است: »بارها، 
از  نمایندگی  به  کار  عوض  در  عدلی  نظام 
ساخته اند.  قربانی  دوباره  را  آنها  قربانیان، 
باید تالش های  باید متوقف شود.  این روند 
بتوانند  و دختران  زنان  تا  یابد  ادامه  جدی 
اطمینان  و  کنند  پیدا  دسترسی  عدالت  به 
به  احترام  با  عدلی  نظام  که  نمایند  حاصل 

کرامت شان با آنها رفتار می نماید.«
یونامـا درخواسـت کـرده اسـت کـه قانـون 
منع خشـونت علیـه زن به منظور گسـترش 
تعقیـب  و  تحقیـق  در  مقام هـا  اختیـارات 
و  قانـون  ایـن  در  منـدرج  جرایـم  عدلـی 
بـه  رسـمی  پاسـخ های  تقویـت  همچنـان 
دختـران،  و  زنـان  علیـه  جرایـم خشـونت 

تعدیـل شـود.

خود را از مجرای عدلی پی گیری نکند؛ یا به 
از شکایت  بعدا  یا هم  و  نکند  آنجا شکایت 

خود منصرف شود.
مسئوالن  موفقیت  عدم  از  گزارش  این  در 
علیه  خشونت  جرایم  پی گیری  در  دولتی 
که  کودکان  ازدواج  در  ویژه  به  زنان، 
نظام  به  قربانیان آن  مراجعه ی مستقالنه ی 
نگرانی شده  ابراز  بعید خوانده شده،  عدلی 

است.
یوناما گفته است: »تعداد زیادی از زنان به 
یا خودکشی  به خودسوزی  دلیل خشونت، 
که  می دهد  نشان  این  و  می شوند،  متوسل 
قربانیان خشونت احساس می کنند سیستم 
ارائه  آنها  نجات  برای  عملی  راهی  عدلی 

نمی کند.«
در بخشی از این گزارش در مورد رفتار نظام 
عدلی با زنان و دختران نیز اشاره شده است.

دختران در حال بهبود است، اما پیشرفت ها 
است.  شده  عنوان  محدود  راستا  این  در 
جرایم  از  نیمی  تنها  گزارش،  این  براساس 
ابتداییه رسیده  گزارش شده به دادگاه های 
تمامی  عامالن  از  درصد   ۴۰ حدود  در  و 

قضایای ثبت شده، محکوم شده اند.
دبیـرکل  خـاص  نماینـده  الینـز،  دیبـرا 
افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان 
گفتـه اسـت: »واقعیـت آشـکار ایـن اسـت 
کـه تعداد زیـادی از زنـان و دختـران هنوز 
نتوانسـته اند عدالـت را در قبـال خشـونتی 
و  کننـد  دریافـت  می کننـد  تجربـه  کـه 
معافیـت از مجـازات بسـیار زیـاد متـداول 

اسـت.«
از هر  این گزارش گفته است که  یوناما در 
کرده  مستند  را  قضایای شان  که  زنی  پنج 
است، یکی از آنان تصمیم گرفته که قضیه ی 

اطالعات روز: یافته های یک گزارش تازه ی 
در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
افغانستان )یوناما( و دفتر کمیشنری سازمان 
ملل برای حقوق بشر نشان می دهد که نظام 
عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای زنان 
علیه  خشونت  جرایم  در  افغان  دختران  و 

زنان، موفق نبوده است.
 1۷ )دوشنبه،  دیروز  که  گزارش  این  در 
در  عدالت  »جستجوی  عنوان  زیر  قوس( 
دختران«  و  زنان  علیه  خشونت  جرایم 
جبران  و  عدلی  نظام  پاسخ  شده،  منتشر 
قضایای  در  قربانیان  به  فراهم شده  خسارت 
بازه ی  در  دختران  و  زنان  علیه  خشونت 
 ۲۰۲۰ فبروری  تا   ۲۰18 سپتامبر  زمانی 

میالدی بررسی شده است.
هرچند یافته های گزارش تأیید کرده است 
که پاسخ نظام عدلی به خشونت علیه زنان و 

گزارش تازه ی سازمان ملل: 
نظام عدیل افغانستان در تأمنی عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان موفق نبوده است
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از  رییس جمهور همواره تالش کرده است که 
خود چهره ی جدی در امر مبارزه با فساد نشان 
نمونه  مشت   91 کد  ریخت وپاش  اما  دهد، 
رییس جمهور  عمل  و  حرف  پارادوکس  خروار 

را در امر مبارزه با فساد برمال می کند. 
در کشوری که فقر بیداد می کند و به گزارش 
جمعیت  از  نیمی  از  بیش  رسمی  نهادهای 
می کنند،  زندگی  فقر  خط  زیر  افغانستان 
افراد  و  نزدیکان  میلیونی  مصرف های  منطق 
مهم ترین  چیست؟  حکومتی  بلندپایه ی 
است  این  ارگ  عمومی  روابط  پاسخ  و  توجیه 
را  بودجه  مصرف  صالحیت  رییس جمهور  که 
در  اصل  یک  به عنوان  صالحیت  این  از  دارد. 
استفاده   91 احتیاطی  کد  بودجه  مصارف 
قابل  بسیاری  دید  از  توجیه  این  اما  می کند. 
که  معتقدند  ناظر  نهادهای  نیست.  قبول 
پالیسی  نام  زیر   91 احتیاطی  کد  بودجه ی 
در  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری  برای  باید 
نه  شود،  مصرف  پیش بینی ناپذیر  حالت های 
شخصی  مصارف  عمدتا  و  پراکنده  اهداف  به 
افراد، مقامات و گروه ها. واقعیت این است که 
از کد 91 بی رویه است. سخن گویان  استفاده 
پاسخی  بزرگ  مشکل  این  برای  حکومتی 
روشنی ندارند. دوم، شیوه استفاده از کد 91 
و مسأله ی اختیار رییس جمهور در استفاده از 
بودجه این  کد، شفاف نیست و نیاز جدی به 

بازنگری دارد. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور همواره 
بودجه  قراردادها و مصارف  بر صرفه جویی در 
حکومتی  مقام های  است.  کرده  تأکید  عامه 
افغانی  میلیون ها  که  کرده اند  اعالم  بارها  نیز 
را در موارد مختلف صرفه جویی کرده اند. اداره 
تدارکات ملی مدعی است که تاکنون 66.۲۵ 
میلیارد افغانی را در قراردادها صرفه جویی کرده 
است. صدیق صدیقی، سخن گوی رییس جمهور 
که  گفت  خبری  نشست  در  دوشنبه  روز  نیز 
بودجه کد 91 همیشه  در مصرف  غنی  آقای 
از  که  است  تالش شده  همواره  و  کرده  دقت 
مصارف و ضایع شدن منابع جلوگیری شود. اما 
آنچه در فهرست مصارف بودجه کد 91 پالیسی 
ریخت وپاش ها  که  می دهد  نشان  است،  آمده 
برخالف سخن مقام های حکومتی است. بخش 
برای خرج دسترخوان،  این کد  از  توجه  قابل 
کرایه خانه، کرایه موتر زرهی یا خریداری آن 
و معاشات امتیازی و مسائلی از این دست به 
مصرف رسیده است. بنابراین، کجای این کار 

صرفه جویی و دقت است؟
چگونگی  روز  اطالعات  نیز  گذشته  سال 
را  پالیسی  احتیاطی 91  بودجه ی کد  مصرف 
نشر کرد. در آن زمان پارلمان افغانستان اعالم 
کرد که باید عامالن »حیف ومیل« بودجه کد 
گذشته  سال  شود.  معرفی  دادستانی  به   91
مجلس وعده داده بود که با وضع ماده  جدید 
ریخت وپاش  جلو  بودجه،  اصول نامه ی  در 
گرفته  پالیسی   91 کد  راه  از  ملی  بودجه ی 
می شود. واقعیت این است که در سطح کالن 
ملی  بودجه  از  نظارت  و  مصرف  چگونگی 
سطح  در  و  دارد  بازنگری  به  نیاز  افغانستان 
کوچک تر نحوه ی مصرف کد 91 پالیسی نیاز 
قانونی  اصولی،  بیشتر  وضاحت  صراحت،  به 
و صالحیت  بودجه  تخصیص  دارد.  نظارتی  و 
 91 کد  از  مصرف  در  باید  رییس جمهور 
پالیسی تعریف و محدود شود. وگرنه این رویه 
که به جای کمک به قربانیان جنگ، کارمندان 
یا  و  دارند  بخورونمیر  معاش  که  خدماتی 
کمک و یا سیاست گذاری و برنامه ریزی ها در 
بودجه  همچنان  پیش بینی ناپذیر،  حالت های 
این کد صرف خرید موتر ضد گلوله، کرایه ی 
مقام های  سفرخرچ  و  دسترخوان  خرج  خانه، 

نزدیک به حکومت و بلندپایه خواهد شد. 

خبرهای داخلی

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غور می گویند که یک زن در این والیت از سوی شوهرش با ضرب قیچی کشته 
شده است.

عارف عابر، سخن گوی والی غور دیروز )دوشنبه، 1۷ قوس( به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد هفته ی 
گذشته در مربوطات ولسوالی لعل و سرجنگل این والیت هنگامی رخ داده است که زن و شوهر در حال قطع کردن 
پشم یک گوسفند بوده اند. آقای عابر همچنان گفت پس از آن که گوسفند از زیر دستان زن و شوهر فرار می کند، مرد 

عصبانی شده و زنش را با ضرب قیچی زخمی کرده است. 
به گفته ی او، همسر این زن پس از 3۰ ساعت خون ریزی، در شفاخانه جان داده است.

پولیس غور فرد متهم به قتل را بازداشت کرده است.
غور در زون غرب کشور جز والیت هایی شمرده می شود که آمار خشونت علیه زنان در آن زیاد گزارش می شود.

بارها مواردی از سنگ سار، دادگاه های صحرایی و قتل های نأموسی در غور رخ داده است.

مردی در غور زنش را با قیچی کشت
اطالعات روز: نیروهای ارتش در شمال شرق کشور تأیید می کنند که در نتیجه ی حمله  ی جنگ جویان گروه طالبان 

بر پاسگاه های نیروهای دولتی در ولسوالی خان آباد والیت قندوز، دو نیروی ارتش کشته شده اند.
این  طالبان  که جنگ جویان  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  پامیر  اردوی ۲1۷  قول  نظری، سخن گوی  عبدالهادی 

حمله ی شان را شب گذشته )یک شنبه، 16 قوس( در ساحه ی »تنورسازی« ولسوالی خان آباد راه اندازی کرده اند.
آقای نظری افزود که در جریان درگیری ها در این حمله ی طالبان، سه نیروی دیگر ارتش نیز زخمی شده اند.

از سویی هم، او افزود که شش جنگ جوی گروه طالبان نیز در این درگیری کشته شده اند. او تأکید کرد که این 
حمله با اعزام نیروهای کمکی به ساحه عقب زده شده و هم اکنون ساحه ی درگیری در کنترل نیروهای دولتی است.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت قندوز در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان در بخش هایی از آن از جمله 

ولسوالی خان آباد حضور و فعالیت گسترده دارند.

دو نریوی ارتش در حمله ی طالبان در قندوز کشته شدند



سه شنبه | 18 قوس 1399 | سال نهم | شماره 2042 www.etilaatroz.comگزارش

تالش ها�یی مشترک جامعه بین  المللی، برخی از 
کشورهای منطقه و همسا�ه، حکومت، شورای عالی 
مصالحه و هیأت مذاکره کننده در نزد�ک به سه ماه 
گذشته سبب شد که مذاکرات دوحه وارد مرحله 
دوم که بحث روی آجندای اصلی است، شود.

انبرابری در مرصف رسانه ی والیت ها
در میزان مصرف سرانه ی والیت ها تا هفت برابر 

تفاوت وجود دارد

ملی در سال مالی 1396 داشته و والیت های پکتیا، نیمروز، 
نورستان، قندهار و بلخ به ترتیب بیشترین مصرف سرانه را 

در این سال داشته است. 
و 19۲  هزار  و ۲۷۰  میلیون  یک  با جمعیت  غزنی  والیت 
تن در سال 1396، با مصرف سرانه سه هزار و ۴3۷ افغانی 
در آخر فهرست و والیت پکتیا با داشتن ۵۷۰ هزار و ۵3۴ 
افغانی در صدر  با مصرف سرانه ۲۰ هزار و ۲۴۴  جمعیت 

فهرست قرار دارد.

مصارف سرانه والیت ها در سال 1397 
تحلیل مصارف سرانه والیت های کشور در سال 139۷ نیز 
وجود  والیت ها  بین  چشم گیری  تفاوت  که  می دهد  نشان 
با  دارد. براساس معلومات سند بودجه، بازهم والیت غزنی 
با  پکتیا  والیت  و  فهرست  آخر  در  سرانه  مصرف  کم ترین 

باالترین مصرف سرانه در صدر فهرست قرار دارد.
در سال مالی 139۷ به ترتیب والیت های پکتیا، نورستان، 
و  را  سرانه  مصرف  بیشترین  نیمروز  و  قندهار  پنجشیر، 
کمترین  ارزگان  و  قندوز  غور،  کابل،  غزنی،  والیت های 

مصرف سرانه را داشته است.

مصارف سرانه والیت ها در سال 1398
بیشترین مصرف  با  بین والیتی  فاصله  نیز  در سال 1398 
و  نیافته  کاهش  سرانه  مصرف  کمترین  با  والیتی  و  سرانه 
در  بازهم  غزنی  والیت  در  حکومت  سرانه  مصرف  میزان 
دارد.  قرار  فهرست  صدر  در  پکتیا  والیت  و  فهرست  آخر 
آخر  در  فاریاب  و  پکتیکا  ارزگان،  کابل،  غزنی،  والیت های 
و  پروان  پنجشیر،  نیمروز،  پکتیا،  والیت های  و  فهرست 

قندهار در صدر فهرست قرار دارد.
در تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که از 
این طرف به صورت متداوم تفاوت فاحش  به  سال 139۰ 
چندین برابر در میزان مصرف سرانه ی والیت ها وجود داشته 
سال های  جریان  در  می دهد  نشان  وضعیت  این  که  است 
روند  این  از  جلوگیری  برای  مشخصی  اقدام  هیچ  گذشته 
انجام نشده و این موضوع از سوی دولت جدی گرفته نشده 

است.
با توجه به تفاوت جدی  این کمیسیون پیشنهاد کرده که 
در مصارف سرانه ی والیت ها که عمدتا متأثر از عدم تعادل 
در تخصیص بودجه برای والیت های کشور توسط واحدهای 
بودجه سازی  سیستم  می باشد،  مرکزی  بودجوی  مستقل 
به  توجه  با  والیتی  سیستم  به  مرکزی  سیستم  از  ملی 
نیازمندی های هر والیت و تکیه بر اصل انکشاف متوازن در 

سطح والیت ها تغییر کند.

که می تواند موفقیت و یا ناکامی پروسه را رقم بزند، اجماع 
اگر  سپیدارند.  و  ارگ  در  آن  کارگزاران  که  است  سیاسی 
اجماع سیاسی میان غنی و عبداهلل شکل نگیرد، غیرممکن 
است که در میان سیاستمداران، احزاب و نخبگان سیاسی 

افغانستان شکل بگیرد.
رییس  جمهور غنی نباید تجربه ناکام حکومت وحدت ملی را 
در این دوره به ویژه روند صلح تکرار کند. جامعه بین  المللی 
و مردم افغانستان باور دارند در صورت اجماع داخلی، این 
پروسه به نتایج مطلوب خواهد رسید. در غیر آن، این دور 
و  وقت  ضیاع  با  ملی  وحدت  حکومت  سال  پنج  مثل  هم 
و  ناامنی  گرداب  نهایت  در  و  می یابد  خاتمه  بهانه جویی ها 
می کند.  پیدا  ادامه  افغانستان همچنان  در  چرخه خشونت 
اگر منازعه ی ۴۰ ساله افغانستان در حال حاضر که جامعه 
بین  المللی با تمام توان و قاطعیت پشت افغانستان ایستاده و 
اراده دارند که جنگ خاتمه یابند و صلح بیایند، حل نشود، 
تجربه خواهد  را  دیگر  منازعه ی  و  افغانستان دهه ها جنگ 

کرد.
نباید کسی صلح را مطابق وضعیت و منافع خودش تعریف 
و آینده اش را در آن جست وجو کند. صلح یک اولویت ملی 
و نیاز فوری مردم افغانستان است که نباید به هیچ دلیلی 
نسبت به آن تعلل صورت گیرد. اکنون یک حس مشترک 
کشورهای  اکثر  بین  المللی،  جامعه  میان  در  صلح خواهی 
منطقه، مردم افغانستان و حتا طالبان شکل گرفته که یک 
فرصت تاریخی را برای تأمین صلح در افغانستان خلق کرده 

است.
انسانی  و  مالی  سنگین  بهای  پرداختن  با  افغانستان  مردم 
بازهم در کنار جمهوری اسالمی افغانستان ایستاد شدند و 
با وجودی ادامه جنگ و خون ریزی و سطح بلند خشونت ها 
از آن حمایت می کنند. اما، از رهبران سیاسی و کارگزاران 
صلح انتظار دارند که با این فرصت تاریخی برای تأمین صلح 

برخورد مدبرانه و عاقالنه کنند.
رییس  جمهور غنی الزم است که به خواست اکثریت مردم 
افغانستان گوش دهد و شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری 
را با تمام قوت تحت پوشش و حمایت گیرد. به جای مداخله 
و پراکندکی هیأت مذاکره کننده یا سکتگی در روند با مشوره 
و پشتبانی پروسه صلح را تقویت کند. در صورتی که صلح به 
نتیجه برسد و جنگ و خشونت پایان یابد، دستاورد و امتیاز 
معنوی آن به اولین کسی  که می رسد رییس  جمهور غنی 
است و در تاریخ ثبت خواهد شد که در دوره وی منازعه ی 
افغانستان نیز مثل سایر  افغانستان پایان یافت و  ۴۰ ساله 
ملت ها از این مرحله گذر کرد. اما، این فرصت تاریخی اگر 
از دست برود، درباره اولین کسی که در تاریخ قضاوت خواهد 

شد، بازهم رییس  جمهور غنی است.

تخار  بادغیس،  فاریاب،  غزنی،  والیت های  و  داشته  را  ملی 
ترتیب کم ترین مصرف  به  پنج والیتی ست که  دایکندی  و 

سرانه از بودجه ملی را داشته است.
در والیت غزنی با جمعیت یک میلیون و ۲۴9 هزار و 3۷3 
تن در این سال، چهار میلیارد و شش صد و یازده میلیون 
باشنده  برابر هر  در  ملی مصرف شده که  بودجه  از  افغانی 
غزنی سه هزار و 691 افغانی به مصرف رسیده است. اما در 
والیت پکتیا با داشتن ۵61 هزار ۲۰۰ جمعیت در آن سال، 
11 میلیارد و ۷1۰ میلیون افغانی به مصرف رسیده که در 
مصرف  افغانی   866 هزار   ۲۰ والیت،  این  باشنده  هر  برابر 

شده است.

مصارف سرانه والیت ها در سال 1396
به  ارزگان  و  تخار  سرپل،  فاریاب،  غور،  غزنی،  والیت های 
ترتیب پنج والیتی است که کم ترین مصرف سرانه از بودجه 

با فشار آوردن بر کمیسیون مستقل انتخابات نتایج جنجالی 
و تصفیه نشده را اعالم کرد.

تالش هایی مشترک جامعه بین  المللی، برخی از کشورهای 
منطقه و همسایه، حکومت، شورای عالی مصالحه و هیأت 
که  گذشته سبب شد  ماه  سه  به  نزدیک  در  مذاکره کننده 
آجندای  روی  بحث  که  دوم  مرحله  وارد  دوحه  مذاکرات 

اصلی است، شود.
اکنون که صلح وارد مرحله دوم شده است، جدی ترین نگرانی 

حقوق بشر آمده که اگرچه بررسی اسناد بودجه در این چهار 
سال به صورت واضح نشان دهنده میزان تفاوت در تخصیص 
میزان  در  فاحش  بسیار  تفاوت  اما  نیست،  والیتی  بودجه 
مصرف سرانه ی والیتی نشان می دهد که برخی از واحدهای 
اصل  نیازمندی های  داشت  نظر  در  بدون  بودجوی  مستقل 
انکشاف متوازن، بودجه ی خود را تهیه و ارائه کرده است که 
تفاوت در مصرف سرانه را به وجود آورده است. در تحقیق 
آمده که تحلیل مصارف سرانه والیت ها در چهار سال اخیر 
نشان داده که این تفاوت بسیار جدی بود و نیازمند توجه و 
رسیدگی فوری از سوی دولت و نهادهای مسئول می باشد.

مصارف سرانه والیت ها در سال 1395
مصارف والیتی بودجه در سال مالی 139۵ نشان می دهد 
که والیت های پکتیا، هلمند، نیمروز، نورستان و قندهار به 
ترتیب پنج والیتی است که بیشترین مصرف سرانه ی بودجه 

و به شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره کننده قدرت عمل 
می دهد.

برای تحقق این امر نگرانی مردم افغانستان و جامعه بین  المللی 
و  تمرکز  بیشترین  که  است  ملی  وحدت  حکومت  دوره  از 
انرژی رهبری حکومت، روی تنش های تیمی، تقسیم قدرت 
و اختالفات درونی صرف شد. رییس  جمهور غنی در جریان 
حکومت وحدت ملی از تمام ابزارها برای تصاحب دور بعدی 
ریاست جمهوری استفاده کرد. به این دلیل، محدودیت ها و 
فشارهایی درون حکومتی را بر تیم مقابل وضع کرد تا این که 
بین  المللی  افغانستان و جامعه  نارضایتی مردم  با  این دوره 
جامعه  کمک های  کاهش  ناامنی،  اداری،  فساد  گسترش  و 

جهانی، بیکاری، فقر و افزایش خشونت ها پایان یافت.
با  امریکا  انتخابات و آغاز مذاکرات  با نزدیک شدن  همزمان 
افغانستان  مردم  برای  اولویت  یک  به  صلح  پروسه  طالبان 
انتخابات  از  قبل  هرچند  شد.  مبدل  بین  المللی  جامعه  و 
تا  ملی  وحدت  حکومت  که  داشت  جریان  تالش هایی 
معلوم شدن سرنوشت مذاکرات ادامه یابد، اما رییس  جمهور 
غنی به دلیل نگرانی از آینده ی  خود، انتخابات را برگزار کرد و 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

در  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  تحقیق  یک 
 )1398-139۵( گذشته  سال  چهار  در  ملی  بودجه  مورد 
در  ملی  بودجه  سرانه ی  مصرف  میزان  که  می دهد  نشان 
والیت های کشور نامتعادل است و در میزان مصرف سرانه 

بین والیت ها تا هفت برابر تفاوت وجود داشته است.
شده،  منتشر  اخیرا  که  بشر  حقوق  کمیسیون  تحقیق  این 
نشان می دهد که والیت غزنی در چهار سال گذشته در آخر 
فهرست قرار داشته و مصرف سرانه در این والیت هفت برابر 
کمتر از والیت پکتیا که در صدر فهرست قرار داشته، بوده 
است. والیت های غزنی، فاریاب، سرپل، بادغیس، تخار و غور 
در چهار سال گذشته به ترتیب در آخر جدول قرار داشته 
و کمترین میزان مصرف سرانه را داشته اند، اما والیت های 
به  ننگرهار   و  قندهار  پنجشیر،  نورستان،  نیمروز،  پکتیا، 
بیشترین  با  جدول  صدر  در  که  بوده  والیت های  ترتیب 

مصرف سرانه قرار داشته اند.
براساس این تحقیق، در سال 139۵ مصرف سرانه در والیت 
غزنی ۵.6 مرتبه کمتر از والیت پکتیا بوده است. این تفاوت 
در سال 1396 به 6 برابر، در سال 139۷ به 6.۷ برابر و در 
مالی  است. مثال در سال  برابر رسیده  به 6.8  سال 1398 
139۵ برای هر باشنده والیت غزنی سه هزار و 691 افغانی 
از بودجه ملی مصرف شده، اما در این سال برای هر باشنده 

والیت پکتیا ۲۰ هزار 866 افغانی مصرف شده است.
گفته  پولی  مقدار  به  کشور  والیت های  سرانه ی  مصارف 
می شود که از بودجه ملی در یک والیت در برابر هر باشنده 

آن والیت در یک سال مالی به مصرف رسیده است. 
که  حالی ست  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  تحقیق 
 1399 مالی  سال  وسط  بودجه  اخیرا  نمایندگان  مجلس 
ماه  )اول  مالی  این سال  تا ختم  قرار است  و  تایید کرد  را 
از سوی مجلس   )1۴۰۰( آینده  مالی  بودجه سال  جدی(، 
تصویب شود. بارها از نامتوازن بودن بودجه والیت ها انتقاد 
شده است و گزارش کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که 
تفاوت در مصرف سرانه ی بودجه ملی افزون به این که متأثر 
از تفاوت در تخصیص بودجه برای والیت ها توسط واحدهای 
به خصوص  مدیریت  ضعف  نشان دهنده  می باشد،  بودجوی 
در  و  بوده  والیتی  انکشافی  پروژه های  در  مصرف  مدیریت 
مغایرت با اصل انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی قرار دارد.

بودجه  که  طوری ست  افغانستان  ملی  بودجه  سیستم 
شامل  بودجوی  مرکزی  واحدهای  نیازمندی های  براساس 
وزارت خانه ها و سایر واحدهای بودجوی صورت می گیرد، نه 
تخصیص بودجه با تفکیک والیت ها. در تحقیق کمیسیون 

نخستین نشست کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه  ملی 
تأخیر،  ماه  هفت  به  نزدیک  از  پس  قوس(   1۵( شنبه  روز 
نخستین  برگزاری  در  تأخیر  دلیل  مهم ترین  شد.  برگزار 
نشست کمیته ی رهبری، نگرانی هایی رییس  جمهور غنی در 

مورد صلح و ادامه ی تنش های تیمی پنداشته می شود.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ۴8 عضو دارد که در 
ترکیب آن هشت زن نیز شامل   اند. مطابق توافقنامه سیاسی 
۲8 ثور سال جاری میان رییس  جمهور و رییس شورای عالی 
مصالحه، این کمیته صالحیت کامل تصمیم گیری و فیصله 
به عهده  و مدیریت صلح  پیشبرد  آجندا،  مورد  در  را  نهایی 

دارد.
نخستین  برگزاری  و  رهبری  کمیته ی  تشکیل  نهایی شدن 
نشست آن با استقبال گرم داخلی و بین المللی مواجه شد. 
وزارت خارجه امریکا با نشر اعالمیه ای شورای عالی مصالحه  
ملی به رهبری عبداهلل عبداهلل را یک نهاد فراگیر و معتبر 
خوانده است. در اعالمیه به صراحت آمده است که شورای 
عالی مصالحه و کمیته رهبری آن در زمینه ی صلح، درباره 
برای  دایمی  آتش بس  و  قدرت  تقسیم  سیاسی،  راه  نقشه 

پایان دادن به جنگ طوالنی کار خواهد کرد.
از  افغانستان  مردم  و  بین  المللی  همکاران  اروپا،  اتحادیه 
گام  یک  را  آن  و  کردند  استقبال  رهبری  کمیته  کار  آغاز 
کنار  در  دانستند.  صلح  راستای  در  ساز  سرنوشت  و  مهم 
تشدید جنگ و سطح بلند خشونت ها با برداشتن این گام و 
واردشدن مذاکرات به مرحله دوم در دوحه، امیدواری ها برای 
تأمین صلح بیشتر شده است. اما، جدی ترین نگرانی جامعه 
افغانستان،  سیاسی  نخبگان  و  رسانه ها  مردم،  بین  المللی، 
مبادا  که  است  صلح  درباره  تصمیم گیری  مرجع  به  نسبت 
عالی  شورای  صالحیت  و  جایگاه  تا  بگیرد  صورت  تالشی 
مصالحه و کمیته رهبری آن مثل ریاست اجراییه تضعیف 
و سبوتاژ شود و این شورا نتواند مطابق توافقنامه سیاسی، 

توقع جهان و مردم افغانستان، عمل کند.
در توافقنامه سیاسی یکی از وظایف و صالحیت های شورای 
عالی مصالحه و کمیته رهبری آن، شکل دهی و ایجاد اجماع 
داخلی، منطقه ای و بین المللی است که در فرهنگ حل و 
فصل منازعات از الزامات و بسترهای صلح دانسته می شود. 
اما در این میان اجماع داخلی پیش زمینه   ی دو مورد دیگر 
است که بدون آن هیچ منازعه ای پس از جنگ جهانی دوم 
حل و فصل نشده است. پس اگر اجماع داخلی به خصوص 
مواجه  بن بست  با  پروسه  نگیرد،  شکل  سیاسی  اجماع 
خواهد شد و این فرصت تاریخی از دست خواهد رفت. زیرا 
مهم ترین عامل/متغییر فروپاشی و ناکامی نظام های گذشته 
اجماع  بنابراین  است.  بوده  سیاسی  منازعه  افغانستان،  در 
سیاسی است که سرنوشت مذاکرات دوحه را تعیین می کند 

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار

روند صلح؛ 
تقابل یا تعامل ارگ و سپیدار؟
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همین که �ک تعداد خالفت 
می خواهند و �ک تعداد امارت، 
نشان می دهد انحطاط و �ک بحران 
سیاسی جدی در جهان اسالم 
برقرار است که ا�ن ها نمی توانند 
آن را حل کنند. اما تفاوت ا�ن دو 
مفهوم و شیوه حکومتداری در ا�ن 
است که امارت بیشتر ریشه های 
تاریخی و محلی دارد.

در تاریخ اسالم به شمول دوران خود پیامبر اسالم، الگوی نظام خالص اسالمی 
نداریم. نظام خالص اسالمی �ک تصور ا�ده آل است. طالبان دنبال �ک الگو و 
تجربه تاریخی نیستند، مثال حکومت خلفای راشید�ن، معاویه �ا هارون الرشید، 
هیچ کدام حکومت خالص اسالمی نبوده است. ا�ن نشان می دهد که طالبان 
جهان را بسیار ساده می نگرند. طالبان فکر می  کنند که با قطع کردن دست و پای 
�ا اعدام کردن چند نفر در استد�وم و حرکت های نما�شی خشن می توانند نظام 
خالص اسالمی به وجود بیاورند. 

گفت وگو

تشیع و تسنن هم جهاد متفاوت است. در 
میان اهل تشیع جهاد ابتدایی بدون حضور 
معصوم جایز نیست. هیچ کس فتوای جنگ 
کسی  چنانچه  اگر  نمی تواند.  داده  جهاد  و 
جایز  دفاع شخصی  هم  کرد  شما حمله  به 
در  ملک.  و  سرزمین  از  دفاع  هم  و  است 
بود،  ساده تر  کمی  جهاد  مسأله  سنت  اهل 
ولی نه به این گونه که امروز انجام می شود. 
بسیاری مسأله جهاد را متکی کرده بودند به 
محمود  سلطان  مثل  ذی شوکت«  »سلطان 
یا معاویه و خلفای راشیدین. اما علیه حاکم 
جایر هرگز جهاد جایز نبوده است. حاکمی 
که سر مردم ظلم می کند، فسق و فجور هم 
و  نمی کند  تخریب  را  مسجد  مثال  می  کند، 
اما خودش  نمی گیرد،  را  مردم  عبادت  جلو 
هم به مسجد نمی رود و شراب می خورد، از 
نظر فقه اسالمی علیه چنین حاکمی جهاد 

جایز نیست. 
می رسید،  اجتماعی  بن بست  به  شما  وقتی 
همین  به  می رود.  کنار  به  دیگر  مباحث 
اصل  قدرت  و  سیاست  که  است  خاطر 
بنابراین هر جریان یک عالم دین  می شود. 
یا مال را پیدا می کند و او را تحریک می کند 
تا مردم را به جهاد تشویق کند. غازی، جهاد 
مذهبی  ترمنولوژی های  جمله  از  مجاهد  و 
است.  مفید  مردم  تحریک  برای  که  است 
چارچوب سنت کالسیک  در  باید  را  این ها 
باید  را  این ها  بلکه  نکنیم.  تحلیل  اسالمی 
در چارچوب مناسبات اجتماعی و مناسبات 
افغانستان  در  چنانکه  کنیم.  تحلیل  قدرت 
شرعی  حرام  و  حالل  عبدالرحمان  مسأله 
انگلیس ها  با  که  قراردادی  با  بلکه  نبود، 
از مرزها دفاع  بود، وظیفه داشت که  بسته 
کند و از سوی خط دیورند هیچ نوع اقدام 
نگیرد.  صورت  بریتانوی  هند  دولت  علیه 
بار  یک  می نویسد،  گریگوریان  حالی که  در 
وقتی که از دهلی به طرف کابل می امد، در 
مسیر راه ده مرتبه مالیات می داد. یعنی ده 

که ما نیاز به یک حرکت و تجدید قوا داریم، 
زیاد در این مجله دیده نمی شود. 

وارتان  اثر  نوین«  افغانستان  »ظهور  کتاب 
گریگوریان را بخوانید، متوجه می شوید که 
انحطاط افغانستان بسیار مزمن و آگاهی از 
جنبش  است.  ضعیف  بسیار  انحطاط  این 
هیچ  گرفت  شکل  وقتی  هم  مشروطیت 
سندی وجود ندارد که نشان دهد این ها از 
داشته  آگاهی  افغانستان  سیاسی  انحطاط 
»جمعیت  را  خود  جنبش  نام  آن ها  باشند. 
سری« گذاشته بودند و معلوم هم نبود که 
یا  سند  هیچ  می  خواستند.  چه  آن ها  واقعا 
بعدها  است.  نشده  پیدا  آن ها  از  کتابی 
آن ها  درباره  کتاب  یک  حبیبی  عبدالحی 
بسیار  مقاله ی  یک  براساس  کرد،  نوشته 
نام »سید قاسم خان«  به  از کسی  مجهول 
از پدر کالن  که خودش چهار ساله بوده و 
بوده،  جمعیت  آن  عضو  که  شنیده  خود 

نوشت. 
آگاهی  افغانستان  در  که  بگویم  می خواهم 
آن چه  بود.  کم  و  پایین  بسیار  انحطاط  از 
که توسط محمود طرزی مطرح شد، بیشتر 
از  آگاهی  نه  بود،  ترقی خواهی  به  معطوف 
مجموع  در  افغانستان.  تاریخی  انحطاط 
بسیار  ولی  بود،  شده  مطرح  چیزهای 
و  عرب ها  ترک ها،  برخالف  بود.  قریحه ای 
ایرانی ها و مسلمان های هند، تنها جایی که 
آگاهی از انحطاط بسیار پایین بود، آسیای 
میانه و افغانستان بوده و است. از نوشته های 
صدرالدین عینی پیدا است که بخارا، کابل 
و بلخ از لحاظ فکری وضعیت مشابه داشته 

است. 

شماره های  از  یکی  در  طرزی  محمود 
حی  عنوان  با  مقاله ی  سراج االخبار 
نشان  آن  در  که  نوشته  علی الفالح 
بیشتر  زمان  آن  دغدغه ی  می دهد 
با  مبارزه  است.  بوده  استعمار  مسأله 
استعمار چه اندازه نقش و تأثیر بر رشد 
بنیادگرای اسالمی در افغانستان داشته 

است؟ 
پاسخ: گفتمان استعماری در کل گفتمان 
بنیادگرایانه نبود. اما گفتمان ضداستعماری 
به  می شد.  بنیادگرایانه  گفتمان  قطعا 
احساسات  از  آن ها می خواستند  خاطری که 
علیه  را  مردم  تا  کنند  استفاده  مذهبی 
زمان  آن  در  می کردند.  تحریک  انگلیس 
علیه  جهاد  برای  که  فتواهای  مجموعه 
یک  از  شده  صادر  قاره  شبیه  در  انگلیس 
هزار فتوا بیشتر می شود. تا جای انگلیس ها 
دینی  علمای  تعداد  یک  که  شدند  مجبور 
فتوا  نیز  انگلیس  نفع  به  را بخرند که آن ها 

گوهر  ولی  شد.  آمیخته  اسالمی  حنفیت  و 
واقعی همه ی این ها واکنش به یک پدیده ی 
اسالم  انحطاط  از  عبارت  که  بود؛  بیرونی 
باشد. در نتیجه همه از یک روش مشابه کار 
این  مورد  در  خود  کتاب  در  که  می گیرند، 

سه جنبش کمی بحث کرده ام.
را  جدید  دنیای  واقعیت  جنبش  سه  این 
بر  این ها  این که  بر  عالوه  نکردند.  درک 
داشتند،  تأکید  اسالمی  و حاکمیت  وحدت 
را  دنیا  که  است  این  شان  مشترک  ویژگی 
بسیار ساده می بینند. درک این ها از جهان و 
انسان بسیار ساده است و در نتیجه راه حل 
حدیث،  و  آیت  دو  با  است.  ساده  نیز  شان 
شرک را نفی می کنند و با دعا به سراغ حل 
مشکالت می روند. مثال وقتی طالبان به زور 
آدم ها را به صف نماز جماعت می برند، فکر 
می کنند با این کار می شود مشکل اجتماعی 
و  اجباری  عبادت  به  آن ها  کرد.  حل  را 

حجاب اجباری نگاه حل مشکل دارند. 

و  تاریخی  رویدادهای  کدام  مشخصا 
تاریخ  از  مقطع  کدام  در  را  اجتماعی 
فهم  سرآغاز  به  عنوان  می توانیم 
و  اسالم  جهان  انحطاط  از  مسلمان ها 
غرب  تمدن  برابر  در  شکست  درک 

بدانیم؟ 
ریشه  اسالم  جهان  در  انحطاط  پاسخ: 
طوالنی تر دارد و به قرن هشتم برمی گردد. 
فرهنگی  و  علمی  تحوالت  تاریخ  ما  اگر 
جهان اسالم را بررسی کنیم، از قرن هشتم 
سنت  اهل  اسالم  در  حداقل  طرف  این  به 
کدام اتفاق نمی افتد. آخرین حرف ها درباره 
ادبیات گفته می شود. آخرین حرف ها درباره 
نتیجه  در  بود.  آن گفته شده  از  پیش  علم 
ظرفیت جهان اسالم به کمال می رسد و بعد 
از آن دچار انحطاط می شود. با این حال زیاد 
هجده  قرن  در  من  به  نظر  اما  نبود،  آشکار 
یک  اسالم  جهان  مصر  به  ناپلئون  حمله  با 
تکانی خورد. بسیاری از کسانی که در مورد 
کرده اند،  صحبت  اسالم  جهان  انحطاط 
بوده،  قدیمی  خیلی  انحطاط  که  می گویند 
به  اوضاع  که  داد  نشان  ناپلئون  حمله  ولی 

کدام سو پیش می رود. 
دچار  اسالم  جهان  نیز  مغول ها  دوران  در 
عصر  آن  از  بعد  که  شد  انحطاط  همچون 
در  اسالم  شد  تالش  که  آمد  تیموری 
از حمله مغول ها  بازسازی شود. پس  شرق 
و  هندوستان  در  مغولی  رنسانس  نوع  یک 
افتاد.  اتفاق  هرات  در  تیموری ها  رنسانس 
صورت  بازسازی  برای  تالش های  این ها  با 
ناپلئون  گرفت، ولی در دوران جدید حمله 

سرآغاز بوده است. 

ادبیات،  در  انحطاط  همچون  مواردی 
یادآوری  که  را  نهاد خالفت  لغو  و  علم 
چه  و  زمان  چه  افغانستان  در  کردید، 
از این مسائل آگاه شدند و آن  کسانی 

را در جامعه مطرح کردند؟ 
افغانستان  در  که  نداریم  شاهدی  پاسخ: 
کسی از انحطاط در جهان اسالم آگاه شده 
نوشته های  در  که  مواردی  جز  به  باشد، 
سراج االخبار  مجله  و  طرزی  محمود 
از  آگاهی  هم  االخبار  سراج  می بینیم. 
نکرده  مطرح  را  اسالم  جهان  در  انحطاط 
که  نیست  آن  در  چیزی  یعنی  است. 
این مجله  در  باشد.  کرده  بیان  را  پس رفت 
این  هدف  است.  مطرح  ترقی  شوق  بیشتر 
این  مسئله  مجله بیشتر ترقی خواهی است. 

پدیده های  جمله  از  اسالمی  بنیادگرایی 
چالش  به  را  جهان  اکنون  که  است  مدرن 
این  از  بخشی  یک  طالبان  است.  کشیده 
افغانستان  در  ایدئولوژیک  نظری  دستگاه 
صلح  مذاکرات  شروع  با  که  هستند 
بر  قبل  از  بیشتر  گروه  این  بین االفغانی، 
برپایی نظام خالص اسالمی تأکید می  کنند. 
در این زمینه اطالعات روز گفت وگویی را با 
علی امیری، نویسنده و پژوهشگر مطالعات 

اسالمی تهیه کرده است. 

محصول  افراطی  اسالم گرای  گروه های 
اندیشه هایی  و  تاریخی  واقعیت های 
تغذیه  آن  از  جریان ها  این  که  است 
به  تبدیل  زمان  مرور  به  و  کرده  فکری 
واقعیت  شده اند. از نظر شما زمینه های 
اسالمی  بنیادگرای  جریان های  فکری 
در افغانستان به کدام زمان برمی گردد؟ 
جهان  در  بنیادگرایی  ظهور  برای  پاسخ: 
نظر  در  را  واحد  الگوی  یک  باید  اسالم 
بنیادگرایی  که  نمی شود  این طور  بگیریم، 
از دیگر کشورها  الگوی متفاوت  افغانستانی 
باشد. بنیادگرایی اسالمی در متون کالسیک 
اسالمی آموزه های که گفتار این  ها تقویت و 
و  اجتماعی  شرایط  ولی  داشته،  کند  تأیید 

تاریخی نداشته است. 
با  برخورد  در  اسالم  جهان  این که  از  پس 
دچار  می رسد،  ناکامی  به  غرب  دنیای 
شکست ها و ناکامی های سیاسی می شود. آن 
ایده های که قبال وجود داشت و آموزه های 
که در کتاب و سنت بود، توجه یک عده را 
جلب می کند که راه حل همین است. پس 
گفته می توانیم که این جریان ها ریشه های 
دینی دارد، یعنی مؤیداتی در کتاب و سنت 

و برای خود دست وپا کرده اند.
هم  افغانستان  در  اسالمی  بنیادگرایی 
سراسر  در  اسالمی  بنیادگرایی  از  بخشی 
ممکن  بنیادگرا  شبکه های  است.  جهان 
است از لحاظ تاکتیک از همدیگر متفاوت، 
به  برمی گردد  همه  تاریخی  خاستگاه  ولی 
فرهنگ  با  برخورد  در  مسلمان ها  ناکامی 
که  می بینند  این ها  وقتی  غرب.  تمدن  و 
آموزه های  آن  به  ناکام اند،  غرب  برابر  در 
برمی گردند که در گذشته مغفول و مطرود 
بوده و هیچگاه به گفتار مسلط تبدیل نشده 
بود، آن ها را می گیرند و برجسته می کنند. 
زیاد  سال های  اسالمی.  حاکمیت  مثال 
اسالمی  حاکمیت  مسلمان ها  اصلی  اولویت 
نبود. آن ها زیر حاکمیت مغول ها و دیگران 
نمی کردند  احساس  اما  می کردند،  زندگی 
بنیادگرایان  دیده؛  آسیب  ایمان شان  که 
ایمان  از  بخشی  به  را  اسالمی  حکومت 

اسالمی تبدیل کردند. 

این  در  کسانی  چه  و  زمانی  چه  از 
تا  کردند  تالش  و  بودند  پیشگام  امر 
حاکمیت اسالمی را تبدیل به بخشی از 

ایمان اسالمی کنند؟ 
سه  شاهد  ما  سیزده  قرن  در  پاسخ: 
اسالم هستیم؛  نقطه جهان  در سه  جنبش 
است.  سنت  اهل  اسالم  منظورم  البته 
وهابیت  جنبش  هند،  در  خالفت  جنبش 
آفریقا  در  اصالحالت  جنبش  و  حجاز  در 
می گیرد.  شکل  زمانی  اندک  تفاوت  با  که 
بومی  فرهنگ  از  متأثر  جنبش  ها  این  البته 
از  حجاز  جنبش  مثال  بودند.  مناطق  همان 
عرب   بادیه نشینی  و  دشت  بدوی  فرهنگ 
الهام گرفت و جنبش خالفت هند با تصوف 

به  انگلیس ها  که  کار  همین  نفس  بدهند. 
و  می دادند  پول  دینی  علمای  از  بسیاری 
روان  عالم دین  به  عنوان  را  جاسوسان شان 
کردند که امام جماعت و مصدر فتوا باشند. 
»مسأله  عنوان  زیر  کتابی  مثال  طور  به 
افغانستان  در   1338 سال  در  افغانستان« 
چاپ شده که آن را یک شاهزاده انگلیسی 
نوشته و آقای صدیق فرهنگ آن را ترجمه 
امیر  که  می گوید  آنجا  در  است.  کرده 
وقتی  شرق  شاهان  از  یکی  خان  شیرعلی 
به  بن بست می رسد،  به  انحطاط  و  فساد  از 
باشد  قرار  وقتی  می برد.  پناه  دین  علمای 
بگیرد،  که یک جریان ضداستعماری شکل 
صددرصد باید به همان میراث های فرهنگی 
کشیده  مفاهیم  آن  دل  از  و  شود  مراجعه 
بود  واضحی  جهاد  مفهوم  بنابراین  شود. 
در  شد.  کشیده  فرهنگ  چنین  دل  از  که 
عنوان  با  کتابی  عبدالرحمان  امیر  دوران 
شد.  چاپ  الجهاد«  ترغیب  فی  »امیرالبالد 
در واقع مجموعه ای از ادبیات ستیزه جویانه 

در این دوره ها تولید شد. 
خان  شیرعلی  امیر  که  کنم  یادآوری  باید 
که  بودند  متوجه  عبدالرحمان  امیر  و 
افراطیت مذهبی در افغانستان شکل نگیرد 
که  می کردند  تأکید  زیاد  خصوص  به  و 
اولین  کند.  جدا  وهابیت  از  را  حنفیت  مرز 
کتاب های که در افغانستان چاپ شد بر ضد 
وهابیت بود. در کتاب تقویم الدین که به امر 
یک  هم  شد  نوشته  امیرعبدالرحمان  خود 
فصل را به نقد وهابیت اختصاص داده است. 
در دوران امیر حبیب اهلل هم یک اعتقادنامه 
و  جهاد  بخش  که  شد  تهیه  دینی  رسمی 
دوران  در  اما  است.  کمرنگ  آن  در  تکفیر 
اهلل  امان  می شود.  برعکس  خان  اهلل  امان 
چون اعتماد به نفس دینی اش ضعیف بود و 
مورد تکفیر قرار گرفته بود، از علمای دینی 
می ترسید و نتوانست روایت دینی را حفظ 
دوران  از  بنیادگرای اسالمی  واقع  در  کند. 

امانی به بعد رشد پیدا کرد. 

یکی از مفاهیم کانونی بنیادگرایی جهاد 
قدرت  به  زمان  از  افغانستان  در  است. 
تاکنون  محمدخان  امیردوست  رسیدن 
می خواهم  داشته،  را  کاربرد  بیشترین 
اسالمی  فقه  منظر  از  جهاد  که  بپرسم 
چه  و  می شود؟  جایز  شرایطی  چه  در 
در  تا جهاد چنین جایگاهی  باعث شد 
میان جریان های بنیادگرا در افغانستان 

پیدا کند؟ 
پیچیده  بسیار  مسأله  یک  جهاد  پاسخ: 
جهاد  اسالم  در  جهاد  معنای  یک  است. 
اهل  مورد  در  است.  اکبر  جهاد  یا  نفس  با 

طالبان مسلمان تر از پیامرب اسالم اند؟
گفت وگویی با علی امیری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسالمی
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بسیار ساده می نگرند. طالبان فکر می  کنند 
که با قطع کردن دست و پای یا اعدام کردن 
چند نفر در استدیوم و حرکت های نمایشی 
اسالمی  خالص  نظام  می توانند  خشن 

به وجود بیاورند. 
نظام خالص اسالمی یک تصور ذهنی است 
از جهان بسیار  و طالبان هم که تصورشان 
وگرنه  می کنند،  رؤیاپردازی  و  است  ساده 
منظور  طالبان  که  اسالمی  خالص  نظام 
و  نیست  جامعه  در  پیاده شدن  قابل  دارند، 
در هیچ دوره ای به شمول عصر پیامبر اسالم 

پیاده هم نشده است. 

قدرت  بزرگ ترین  با  امروز  که  طالبانی 
جهان  تکنولوژیکی  و  سیاسی  نظامی، 
نتیجه ی  واقع  در  و  کردند  مذاکره 
طالبان  نفع  به  بیشتر  نیز  مذاکرات 
که  داده  نشان  کار  این جای  تا  بوده، 
این  و  پیروزی شان جدی است  روایت 
بزرگ   ابرقدرت  یک  طالبان  که  روایت 
تقویت  داده،  افغانستان شکست  در  را 
با  طالبان  این  شما  به  نظر  است.  شده 
قندهار  روستاهای  از  که  طالبانی  آن 
امارت  اندیوالی  سیستم  با  ارزگان  و 

تأسیس کرده اند، فرق کرده اند؟ 
بتوانند  که  تفکر  لحاظ  از  طالبان  پاسخ: 
جهان را پیچیده تر ببینند، تفاوتی نکرده اند. 
به  نظر من در سه سال اخیر که امریکایی ها 
بر  حدی  تا  کردند،  بازی  خراب  بسیار 
کنار  در  طالبان  است.  افزوده  طالبان  توهم 
شکست  توهم  داشتند،  که  دیگر  توهمات 
نتیجه  در  که  شد  اضافه  هم  ابرقدرت  یک 
دشوارتر  افغانستان  مردم  برای  را  شرایط 

می کند. 
ویژگی  آن ها یک  نکرده،  فرق  طالبان هیچ 
خاص که داشته همان خشونت بوده است. 
را  خشونت  از  حداکثری  استفاده  آن ها 
واقعیت  یک  به  عنوان  را  خود  و  داده  انجام 
این حال،  با  است.  کرده  تبدیل  نظامی 
برای  انسانی  و  اخالقی  صالحیت  طالبان 
نداده  نشان  خود  از  را  کردن  حکومت 
جامعه  متکثر  واقعیت های  به  آن ها  است. 
مسأله  با  شان  نسبت  نیستند،  قائل  احترام 
تروریسم مشخص نیست، بلکه با شبکه های 
کاری  هیچ  طالبان  دارند.  رابطه  تروریستی 
برای حکومتداری نکرده، جز اینکه افراد خود 
وحشت  و  نموده  انتحار  داده،  کشتن  به  را 
استراتیژی های  از  یکی  است.  کرده  خلق 
و  »النصر  تروریستی  و  افراطی  گروه های 
ترس  ایجاد  راه  از  پیروزی  یعنی  الرعب«، 
طریق  این  از  طالبان  حداکثری.  وحشت  و 
خود را مطرح کرده است. طالبان فقط یک 

واقعیت آدم کش در صحنه است. 

طالبان اصرار دارند که جنگ جاری در 
افغانستان را با عنوان جهاد در سندهای 
رسمی درج کنند. اگر این اصرار طالبان 
پذیرفته  افغانستان  حکومت  سوی  از 
مدارا  آن  قبال  در  نوعی  به  یا  شود 
صورت بگیرد، این مسأله چه تأثیری بر 
جنگ و صلح افغانستان خواهد داشت؟ 
جنگ  نظامی،  جنگ  کنار  در  پاسخ: 
یک  چنان که  دارد.  جریان  نیز  روایت ها 
واقعیت اتفاق افتاده، برخی آن را تروریسم 
نام می گذارند، طالبان آن را جهاد می نامند 
به  خودش  ادبیات  با  واقع  در  کس  هر  و 
صحنه می آیند. اگر چنانچه طالبان در این 
کار موفق شوند، آن وقت است که در واقع 
است.  داده  سقوط  را  افغانستان  حکومت 
شان  ادعای  طالبان  که  است  معنا  این  به 
درست بوده، جنگ شان مشروع بوده و این 
بسیار  نکته  این  است.  نامشروع  حکومت 
اساسی است. به  نظر من در جریان مذاکرات 
و در سندهای که بعدا امضا خواهد شد، باید 
از تعابیر خنثی استفاده شود؛ مانند منازعه 

و جنگ. 
و  انتحار  سال  بیست  که  باشد  قرار  اگر 
در  افتخار  و  جهاد  به  عنوان  آن ها  انفجار 
مسأله  این  شود،  ثبت  افغانستان  تاریخ 
معنایش  و  بود  خواهد  وحشت ناک  بسیار 
این است که در جنگ روایت ها و تبلیغات 
نیز طالبان میدان را برده و ادبیات خود را 

نیز بر دیگران تحمیل کرده است.

مالیات  خود  رسم  به  مسیر  این  در  قبیله 
می گرفت. در یک همچون فضای که مردم 
خودسر و خودمختار بود، امیر متعهد شده 
نکند.  تعرض  انگلیس  قلمرو  به  که  بود 
می کرد.  خلق  ادبیات  باید  امیر  بنابراین 
را  آن ها  کرد.  ادبیات سازی  عبدالرحمان 
و  ارزگان  در  بروند  که  می کند  تشویق 
بگیرند.  زمین  خود  برای  مختلف  مناطق 
جایز  برای شان  می گیرند  که  را  زمین های 
و مفتوح  العنوه است. مفهوم فتح، غنیمت، 
است.  اسالمی  مفاهیم  کنیز  و  اسیر  جهاد، 
انسانی  گسترده  جابه جای  این همه  ورگرنه 

به راحتی ممکن نیست. 

بنیادگرای اسالمی  جریان های  از  برخی  
برخی  و  دارند  را  خالفت  برپای  ادعای 
آیا  اسالمی،  امارت  برپای  ادعای  هم 
اسالمی  حکومتداری  شیوه  دو  این 
بله،  اگر  است؟  متفاوت  همدیگر  از 
چه  کارکردی  و  مفهومی  لحاظ  به 

تفاوت های دارد؟
خالفت  تعداد  یک  همین که  پاسخ: 
نشان  امارت،  تعداد  یک  و  می خواهند 
سیاسی  بحران  یک  و  انحطاط  می دهد 
جدی در جهان اسالم برقرار است که این ها 
این  تفاوت  اما  کنند.  را حل  آن  نمی توانند 
دو مفهوم و شیوه حکومتداری در این است 
که امارت بیشتر ریشه های تاریخی و محلی 
نام  به  مرکزیت  یک  اسالم  جهان  در  دارد. 
این  پیرامون  که  اقماری  و  بود  خالفت 
مرکزیت شکل گرفته بود را امارت نام نهاده 
امارت  اما  بود،  مختلف  امارت های  بودند. 

یکی بیشتر نبود. 
امارت بیشتر نماینده فرهنگ و منافع محلی 
می کرد،  حمایت  امارت  از  اگر  مردم  بود. 
براساس اقتداری که داشت جایگاه آن امارت 
خلیفه  می شد.  مشخص  خالفت  نظام  در 
معنوی  مشروعیت  و  لقب  خلعت،  امیر  به 
خطبه ها  در  را  خلیفه  نام  امارت  می داد. 
بیشتر  امارت ها  بنابراین  می کرد.  ذکر 
جنبه محلی داشت. چنان که طالبان نیز از 
گرفتند.  الگو  سدوزایی ها  امارت  و  غزنویان 
نهایت  طالبان یک جنبش محلی بود و در 
ظرفیت خالفت را در خود نداشت. طالبان 
در زمان امارت خود عملیات بیرون مرزی از 
قلمرو خود نداشتند، اما برای برپایی امارت 
سربازگیری  خارجی  جنگ جویان  از  خود 
دست  خالفت  برپایی  برای  طالبان  کردند. 
بین المللی  در سطح  تروریستی  عملیات  به 
پناه گاه  تروریستان خارجی  برای  اما  نزدند، 
امن فراهم ساخته بودند. چنان که القاعده از 
خاک افغانستان و از قلمرو طالبان عملیات 
و  برنامه ریزی  امریکا  در  را  تروریستی شان 

عملی کردند. 

چیزی  چه  امارت  یا  خالفت  ایده  در 
نهفته است که در دموکراسی نیست؟ 

است؛  اوتوکراسی  نوع  یک  خالفت  پاسخ: 
هم  خودکامگی  و  خودمحوری  فرد ساالری، 
امارت  خالفت.  در  هم  و  است  امارت  در 
مثال  باشد.  محلی  وجدان  نماینده  ممکن 
همین  بازتاب  بیشتر  که  غزنویان  امارت 
اعمال  ماهیت  لحاظ  به  ولی  بود.  منطقه 
هم  خلیفه  ندارد.  فرق  خلیفه  با  قدرت 
خودکامه و زورگوی بوده، امیرالمؤمنین هم 
می گیرد.  خلیفه  از  را  حکومتداری  الگوی 
در  که  است  خودکامگی  تفاوت  مهم ترین 
هر دوی این نوع اعمال قدرت است، اما در 

دموکراسی خودکامگی نیست.

بیشتر  فعلی  شرایط  در  طالبان  گروه 
اسالمی  خالص  نظام  به  بازگشت  شعار 
این  تاریخی  الگوی  می دهند،  سر  را 
اسالم  تاریخ  کجای  در  را  خالص  نظام 

می بینیم؟
دوران  به شمول  اسالم  تاریخ  در  پاسخ: 
خالص  نظام  الگوی  اسالم،  پیامبر  خود 
یک  اسالمی  خالص  نظام  نداریم.  اسالمی 
الگو  ایده آل است. طالبان دنبال یک  تصور 
حکومت  مثال  نیستند،  تاریخی  تجربه  و 
هارون الرشید،  یا  معاویه  راشیدین،  خلفای 
نبوده  اسالمی  خالص  حکومت  کدام  هیچ 
است. این نشان می دهد که طالبان جهان را 

مجوزهای ساختمانی برای خانه های رهایشی باید ۴۰ درصد زمین 
به ساحه ی سبز اختصاص داده شود که این  موضوع عمال از سوی 
مالکان نقض می شود. احمد با انتقاد از مسئوالن می گوید  سه ماه 
پیش که هنوز ساختمان های کهنه تخریب نشده بود مردم محل 
برای جلوگیری از روند ساخت غیرقانونی دست به اعتراض زدند، 
اما از دفتر معاونت اول رییس جمهور تا وزارت داخله و ریاست 
جنایی مردم اداره به اداره می روند اما اقدامی از سوی مسئوالن 
پولیس  می گویند  می رویم  ناحیه  که  »وقتی  نمی گیرد:  صورت 
همکاری نمی کند. پیش کنترل ساختمان ها می رویم می گویند ما 
خبر نداریم. مالکان ساختمان ها هم خانه به خانه می روند و مردم 

را می ترسانند.«
مهران که خود مهندس ساختمان و از ساکنان تپه سالم است 
می گوید ساخت بلندمنزل ها با توجه به افزایش نفوس و تراکم 
جمعیت تبعات بسیاری در پی دارد. او می گوید در دو سال اخیر 
در منطقه ی تپه سالم بلندمنزل های زیادی ساخته شده است و 
در حال حاضر بیش از ده تعمیر در حال ساخت است. مهران 
با اشاره به ساخت  وساز سریع ساختمان ها که حتا در نیمه شب 
مشغول کارند، می گوید آن ها روزانه کمتر اما تا نیمه های شب 
او  می شود.  همسایه ها  اذیت  و  آزار  موجب  که  می کنند  کار 
می افزاید وجود بلندمنزل ها در مجاورت خانه های دیگر موجب 
نقض حریم خصوصی شده و حتا آن ها را از آفتاب محروم کرده 
است: »همسایه هایی که در چهار طرف اش هستند، حتا آسمان 
را نمی توانند ببیند/ در مجاورت ما نیز دو زمین را برای ساخت 
است.  نمانده  شاگردان  برای  مکتب  کرده اند.  آماده  بلندمنزل 
فاضالب را در جوی می ریزند و بوی نامطبوعی فضا را پر کرده 

است. تراکم نفوس بر مشکالت مردم افزوده است.«
مهران مدعی است که کنترلی در کار نیست و زمانی که مردم به 
حوزه تماس می گرفتند چند نفر می آمدند و از صاحبان بلندمنزل ها 

پول می گرفتند و می رفتند.

معرفی 500 متخلف به پولیس
سمیرا رسا، سخن گوی شهرداری کابل با اشاره به شکایات رسیده 
از ساکنان سه راهی تپه سالم به روزنامه  اطالعات روز می گوید 
شهرداری کابل می داند که برخی از ساختمان های در حال ساخت 
در تپه ی سالم تخلف کرده اند. خانم رسا می گوید شهرداری کابل 
در حال بررسی است و لیستی از ساختمان های که تخلف کرده اند، 
آماده شده است. شهرداری کابل می گوید تا کنون این ریاست 
بیش از ۵۰۰ مورد تخلف در ساختمان سازی را به نهادهای امنیتی 

سپرده است. 
شهرداری کابل می گوید وظیفه این نهاد تنها شناسایی افراد متخلف 
است. رسیدگی به تخلفات مسئولیت نهادهای امنیتی است. اما 
چندی پیش مسئولیت جلوگیری از اعمار بلندمنزل های غیرقانونی 
در کابل به شهرداری و تحقیقات جنایی واگذار شد. قبال مسئولیت 
بلندمنزل های  از ساخت وساز  و جلوگیری  و مکلفیت رسیدگی 
غیرقانونی در شهر کابل را پولیس به عهده داشت. امراهلل صالح اما 
گفته است که این موضوع پولیس را از مسئولیت های اصلی اش که 
»تأمین نظم، امنیت و همکاری با مردم و جامعه است« باز می دارد.

طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله می گوید جلوی ساخت  وساز 
تمامی ساختمان های غیرقانونی ساخته شده و یا در حال ساخت از 
سوی شهرداری گرفته خواهد شد، اما اگر مالکان متخلف از قانون 
سرپیچی کنند براساس خواست شهرداری، پولیس با آن ها برخورد 
خواهد کرد. سخن گوی وزارت داخله می افزاید وظیفه ی پولیس 
نظارت از تخلفات ساختمانی و تخریب ساختمان نیست، اما اگر 
شهرداری لیست متخلفان را با آن ها شریک کند، برای جلوگیری 
از آن ها اقدام خواهند کرد. آقای آرین می افزاید در حال حاضر دفتر 
معاون اول بر روی طرحی کار می کند که جریمه های کمرشکنی 
در مورد متخلفان در نظر گرفته خواهد شد و حتا ساختمان هایی 
که در حال کار است و یا به طور کلی ساخته شده اند، ممکن است 

توسط خود مالکان آن تخریب شود.

اپسخ سه ماه اعرتاض: 

»ساخت بلندمزنل های بیشرت«
ساکنان تپه سالم از ساخت بلندمنزل های خودسرانه به ستوه آمده اند

معصومه جعفری
گزارشگر

شماری از ساکنان تپه سالم در کابل مدعی اند که از ساخت وسازهای 
غیرقانونی و ساخت بلندمنزل های خودسرانه به ستوه آمده اند. آنان 
رفته کسی صدای آن ها  به هر دری  می گویند مدت هاست که 
نشنیده است. معترضان به اطالعات  روز می گویند بارها با ارائه ی 
مکتوب از وزارت داخله، حوزه ی سوم امنیتی و شهرداری کابل 
معترضان  گفته ی  به  این مشکل شده اند.  به  رسیدگی  خواهان 
حدود سه ماه است ساکنان تپه سالم به ساخت بلندمنزل اعتراض 
ساختمان ها  مالکان  اعتراض،  افزایش  با  می گویند  مردم  دارند. 

به طور ۲۴ ساعته کار می کنند. 
گفته می شود در روزهای نزدیک کار ساخت بلندمنزل ها در تپه 
سالم متوقف شده است. نگرانی مردم اما این است که این توقف 
مثل گذشته موقتی نباشد. قبال نیز گاهی برای چند روز محدود 
مالکان  دوباره  مردم  ادعای  به  اما  است،  شده  متوقف  کار  روند 
ساختمان ها با دادن پول کار خود را از سر گرفته اند. شهرداری 
کابل تأیید می کنند برخی از بلندمنزل هایی که در تپه سالم در 

حال ساخت بودند، جواز کار را نداشتند. 

نتیجه ندادن شکایت ها
معترضان به ساخت بلندمنزل در منطقه ی تپه ی سالم می گویند 
افراد زورمند پشت ساخت  وساز بلندمنزل در این منطقه قرار دارند. 
به خواست خود معترضان در این گزارش از نام مستعار استفاده 

می شود. 
ماه هاست  روز می گوید  اطالعات  به  تپه سالم  از ساکنان  رفیع 
که هر دری را زده است، اما به جای این که صدای آن ها شنیده 
شود، بلندمنزل های بیشتری قد کشیده است: »از هر کوچه چه 
مردم متمول چه متوسط هیچ کس نمی خواهد کسی بیاید و بر 
روی زمینی 13 منزل اعمار کند. در دور و بر ما ساختمان های 
خودسر جور شده است در مجاورت ما زمین کنده شده است و 
وقتی می پرسیم که چند منزل جور می کنی می گویند 13 منزل 
و روبه روی ما هم ۵ منزل ساخته شده است و قرار است باز هم 

منزل های دیگری بسازند.«
مالکان  رهایشی،  مناطق  در  شهرداری  کارشیوه ی  مطابق 
اتاق  و  تهکوی  به همراه یک  اجازه ی ساخت چهار طبقه  فقط 
تخنیکی را دارند. اما در بسیاری از نقاط رهایشی کابل عالوه بر 
منطقه ی تپه سالم ساختمان های زیادی با بیشتر از چهار طبقه 
به چشم می خورد. با باور شهروندان ساختمان های چندطبقه  و 

بلندمنزل های لوکس در حال افزایش است. 
به  اشاره  با  دارد  سکونت  منطقه  این  در  سال هاست  که  رفیع 
وضعیت فعلی تپه سالم می گوید بارها به وزارت داخله، شاروالی 
کابل و قوماندانی امنیه و همچنین کنترل ساختمان ها شکایت 
کرده اند که راه به جایی نبرده است. به گفته ی رفیع اولین شکایت 
به وزارت داخله داده شد که با هدایت این وزارت به فرماندهی 
پولیس کابل و سپس حوزه ی سوم امنیتی ساخت بلندمنزل ها 
همچنان ادامه یافت. این معترض می گوید در مرحله ی دوم مردم 
به بخش کنترل ساختمان ها شکایت کردند و خواستار توقف کار 
بلندمنزل های غیرمعیاری شدند، اما همچنان کسی صدای آن ها 
نشنید. به گفته رفیع از آغاز اعتراض تا اکنون که نزدیک به سه ماه 
می گذرد، یکی از ساختمان ها اکنون به منزل پنجم رسیده است و 

بر روی دیگر زمین ها نیز کار جریان دارد.
به روزنامه  اطالعات روز  تپه سالم  از ساکنان  احمد یکی دیگر 
می گوید طی چند سال گذشته شمار بلندمنزل ها بسیار افزایش 
یافته است، اما در بسیاری موارد به علت تخلفات ساختمانی خارج 
از مجوز، مالکان با افزایش شمار کارگران و سرعت زیاد ساختمان 
را می سازند که از نظر ایمنی و کیفیت، ساختمان استحکام الزم 
را ندارد: »سه منزل در ظرف دو هفته ساخته می شود. این در 
حالی است که کانکریت است و سمنت باید خشک شود.« احمد 
با اشاره به آلودگی آب و هوای شهر کابل می افزاید با توجه به 
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری شش خانه واقع در قریه شش خانه، ولسوالی دولت آباد، والیت بلخ.
http://( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری AF/MAIL/EAT- 193079/M058-CW-RFB :نمبر پکیج قرارداد

www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۰9 - دسمبر ۲۰۲۰ الی 1۰ - جنوری ۲۰۲1 توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان 
دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ ۲۲ - دسمبر ۲۰۲۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ 1۰ - جنوری ۲۰۲1 ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

آن عده شرکت هایی که واجد شرایط هستند می توانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وب سایت های مذکور بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهارراهی کارته سخی، کابل- افغانستان.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title: Improvement Works Of Shash Khana Irrigation Scheme For Shash Khana  Village, Dawlat Abad District of, Balkh Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-193079/M058-CW-RFB
Dated: December, 09, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency 
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works Of Shash Khana 
Irrigation Scheme For Shash Khana  Village, Dawlat Abad District of, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-193079/M058-CW-RFB
The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works Of Shash Khana Irrigation Scheme For 
Shash Khana  Village, Dawlat Abad District of, Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-193079/M058-CW-RFB
2. and Delivery/construction period of 14 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in 
this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 18,300,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 14,700,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 4,600,000
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for 
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fa-
him@gmail.com khyber.massoudy@mail.gov.af and inspect the bidding document during office hours December, 09, 2020 to January, 10, 2021. From 9:00 to 15:00 
Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procure-
ment Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the January, 10, 2021.. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be 
rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December, 22, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, 
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the 
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Procurement Directorate
Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)

NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT
Specific Procurement Notice

Request for Bids

Item No.

6

3

9

1

7

4

10
11

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Unit
Unit

Unit

Unit

Unit

Qty

4

2

2

2

3

6

1
1

1

3

1

Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static weight not less than 8 tonne, smooth steel drum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station
Level Machine

Vibratory roller, Static weight not less than 12 tonne, smooth steel drum type.

Concrete mixer

Tractor with Blade

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری برمزید واقع در قریه برمزید، ولسوالی بلخ، والیت بلخ. 
http://( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری AF/MAIL/EAT- 193077/M076-CW-RFB :نمبر پکیج قرارداد

www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۰8 - دسمبر ۲۰۲۰ الی ۰9 - جنوری ۲۰۲1 توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان 
دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ ۲1 - دسمبر ۲۰۲۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۰9 - جنوری ۲۰۲1 ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

آن عده شرکت هایی که واجد شرایط هستند می توانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وب سایت های مذکور بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهارراهی کارته سخی، کابل- افغانستان.

»اعالن دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title: Improvement Works Of Barmazid Irrigation Scheme For Barmazid  Village, Balkh District of Balkh Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-193077/M076-CW-RFB
Dated: December, 08, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency 
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works Of Barmazid Irriga-
tion Scheme For Barmazid  Village, Balkh District of Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT- 193077/M076-CW-RFB
The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works Of Barmazid Irrigation Scheme For Bar-
mazid  Village, Balkh District of Balkh Province, RFB No: AF/MAIL/EAT- 193077/M076-CW-RFB
2. and Delivery/construction period of 14 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in 
this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 55,500,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 44,400,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 13,900,000
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for 
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fa-
him@gmail.com khyber.massoudy@mail.gov.af and inspect the bidding document during office hours December, 08, 2020 to January, 09, 2021. From 9:00 to 15:00 
Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procure-
ment Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the January, 09, 2021. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be 
rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December, 21, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, 
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the 
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.

6

3

9

1

7

4

10
11

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Unit
Unit

Unit

Unit

Unit

Qty

4

2

2

2

3

6

1
1

1

3

1

Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static weight not less than 8 tonne, smooth steel drum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station
Level Machine

Vibratory roller, Static weight not less than 12 tonne, smooth steel drum type.

Concrete mixer

Tractor with Blade

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری آب بخش واقع در قریه کره تاز، محمودراقی مرکز والیت کاپیسا.
نمبر پکیج قرارداد: AF/MAIL/EAT-192842/K058-CW-RFB را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
)http://www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۰8 - دسمبر ۲۰۲۰ الی ۰9 - جنوری ۲۰۲1 توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده 
رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ ۲1 - دسمبر ۲۰۲۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست 

تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۰9 - جنوری ۲۰۲1 ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

آن عده شرکت هایی که واجد شرایط هستند می توانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وب سایت مذکور بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهارراهی کارته سخی، کابل- افغانستان.

»اعالن دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title:Improvement Works of Ab Bakhsh Irrigation Scheme Located at Korataaz Village, Mahmmodraqi , Markaz, Kapisa Province.
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-192842/K058-CW-RFB
Dated: December, 08, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emer-
gency Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Ab 
Bakhsh Irrigation Scheme Located at Korataaz Village, Mahmmodraqi , Markaz, Kapisa Province. RFB No: AF/MAIL/EAT- 192842/K058-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Ab Bakhsh Irrigation Scheme 
Located at Korataaz Village, Mahmmodraqi , Markaz, Kapisa Province. RFB No: AF/MAIL/EAT- 192842/K058-CW-RFB Delivery/construction period of 13 
Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete 
details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 25,050,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 20,040,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 6,300,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regula-
tions for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.
fahim@gmail.com khyber.massoudy@mail.gov.af and inspect the bidding document during office hours December, 08, 2020 to January, 09, 2021. From 9:00 
to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL 
Procurement Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the January, 09, 2021. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids 
will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December, 21, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd 
District, Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit 
conducted by the Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Qty

3

1

1

1

2

1

1

2

2

2

Equipment and Machinery Description

Reversible Plate Compactors

Water Tanker (15000 liters)

Water Pump with 1000m pipe (20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Vibrator

Tractor with Blade

Total Station/Level Machine

Double Drum Vibratory Rollers Compactor 

Concrete mixer

Dump Truck (10 M3)

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1


