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کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید در  ۲۵۴ مر

شبانه روز گذشته 
شناسایی شدند

وزارت داخله: 
طالبان بخیش از رسک 
»دالرام« نیمروز را 
یب کرده اند تخر

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

صفحه 2صفحه 2

خون هایی که از جان 
بی رمق صلح می ریزد

انفجار در مراسم ختم قرآن در غزنی دست کم 
۱۵ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی برجای گذاشت. 
گردهمایی  یک  انفجار  مشخص  به صورت 
موتری  است.  داده  قرار  هدف  را  غیرنظامیان 
قرآن   ختم  مراسم  در  انفجاری  مواد  از  مملو 
میان  در  است.  شده  داده  انفجار  خانه  یک  در 
کودکان  همیشه  مثل  رویداد  این  قربانیان 
قربانیان  بیشتر  این بار  البته  شامل اند.  نیز 
کودکان اند. پیام روشن انفجار روز گذشته غزنی 
این است که صلح تا کنون سرابی بیش نیست. 
این بود که  انتظاری که وجود داشت  دست کم 
شود  متمرکز  جنگ  صلح،  مذاکرات  نتیجه  در 
افغانستان  در  روزها  این  اما  نظامی.  اهداف  بر 
همچنان  غیرنظامیان  است.  برعکس  مسأله 
در  تروریستی  گروه های  دسترس  در  قربانِی 
افغانستان است. مثل همیشه سناریو این است 
رد می کند،  را  این حمله  که طالبان مسئولیت 
حکومت افغانستان طالبان را مسئول رویدادهای 
روشن  معنای  می داند.  غزنی  در  دیروز  مشابه 
کشته شدن  از  سیاسی  استفاده  وضعیت  این 

غیرنظامیان در افغانستان است. 
باقی  صلح  مذاکرات  به  امیدبستن  برای  دلیلی 
تالش هایی  با  همزمان  افغانستان  است.  نمانده 

برای رسیدن به صلح،...

2

دیبرا الینز: 
برای کاهش خشونت ها در افغانستان، 
فشارهای جهانی بر طرف های درگیر 
باید ادامه یابد

ابتکارات بهداشتی و صلح سازی
نقش کارکنان حوزه سالمت 
در گسترش صلح

صفحه 2

صفحه 5

اطالعات روز: دیبرا الینز، نماینده ی ویژه ی دبیرکل 
سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید 
که مذاکرات صلح بین االفغانی باید در تاریخ 
تعیین شده ی آن از سر گرفته شود...

صفحه 3

کابل نان؛ 
با معتادان مثل سگ رفتار کنید!

آیا ادامه مذاکرات 
صلح در داخل افغانستان 

ممکن است؟
روز  نشست  در  غنی  رییس جمهور  این که  از  پس 
دوشنبه کابینه بر ادامه گفت وگوهای صلح در داخل 
»دور  می دهد  ترجیح  گفت  و  کرد  تأکید  افغانستان 
دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود«، زلمی 
خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، 
روز سه شنبه )۲۵ قوس( در سلسله تویت های ضمن 
خشونت  کاهش  سیاسی،  تفاهم  ضرورت  یادآوری 
که  آنچه  »به سبب  است:  نوشته  فوری،  آتش بس  و 
تجدید  در  تأخیری  که  است  الزم  است،  خطر  در 
از  جنوری   ۵ در  توافق  طبق  و  نباشد  گفت وگوها 

سرگرفته شوند.«
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی در 
در  بین االفغانی  صلح  گفت وگوهای  ادامه  به  رابطه 
داخل کشور گفته است که »محل مذاکره ی صلح با 

گروه طالبان، نباید مانع آغاز دور بعدی...
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نوشتن در این خاک
جلد  عمر خود چند  تمام  در  زریاب  به نظر شما  حال، 
بلند  عمر  معیشت  از  ماه  چند  باشد؟  فروخته  کتاب 
تأمین  خود  کتاب  های  انتشار  حق  الزحمه  ی  با  را  خود 
را  او  داستان  های  افغانستان  در  نفر  چند  باشد؟  کرده 

خوانده  اند؟ 
در روزهای پس از رفتن او، | صفحه 4

ما  میان  در  سال  هفت  و  هفتاد  زریاب  رهنورد  اعظم 
بود. اگرنه هفتاد و هفت سال، به عنوان نویسنده حداقل 
پنجاه سال با ما بود. نیم قرن. چند داستان بلند نوشت 
نیز.  یادداشت  و  نقد  و  مقاله  کوتاه.  داستان  چندین  و 
وقتی امسال در هفتاد و هفت سالگی از دنیا رفت، همه 

گفتند مرگ او ضایعه  ی جبران  ناپذیری است. 

اندکی پس از استقالل قبرس در سال ۱۹۶۰، خصومت ها 
بین یونانی تباران و ترک باران قبرس به خشونت جمعی 

گسترده تبدیل شد که | صفحه 4

شکستن بن بست؛ 
روند صلح قبرس چگونه 

برای بار دوم به دوران افتاد؟

2

انفجار در مراسم ختم قرآن در غزنی؛ 
دست کم ۱۵ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

رویداد ترافیکی در هرات 
پنج کشته و ۲۰ کشته بر جای گذاشت

مردی در کابل خانمش را 
به دلیل به دنیاآوردن دختر ُکشت

اطالعات روز: یک منبع معتبر امنیتی می گوید که یک مرد در شهر کابل خانمش را به 
خاطر به دنیاآوردن دختر کشته است.

این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد پس از چاشت دیروز )جمعه، ۲۸ قوس( در منطقه ی | صفحه 2

اطالعات روز- هرات: مسئوالن صحی در والیت هرات می گویند که در پی وقوع یک 
رویداد ترافیکی در مسیر شاه راه هرات - قندهار، پنج نفر جان باخته اند.

رفیق شیرزی، سخن گوی ریاست صحت عامه ی هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد صبح دیروز )جمعه، ۲۸ قوس( در ولسوالی | صفحه 2
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جنایت ضدبشری و اسالمی می باشد، دست 
بکشند و روند صلح افغانستان را قبول کنند.«

اما این گروه در اعالمیه ای، وقوع این رویداد 
را تسلیت گفته و تأکید کرده است که این 
رویداد ناشی از انفجار یک سرگلوله بوده است. 
این سرگلوله زمانی  تأکید کرده که  طالبان 
می فروخته  را  آن  کودکان  که  کرده  انفجار 
توصیه  مردم  به  گروه  این  همچنان  است. 
خریدوفروش  از  این  از  پس  که  است  کرده 

اجناس و مهمات منفجرنشده بپرهیزند.
از  کشور  جنوب شرق  در  غزنی  والیت 
والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه 
طالبان در بخش هایی از این والیت حضور و 

فعالیت گسترده دارند.

مملو از مواد انفجاری در یک خانه بوده است. 
مراسم  در جریان  انفجار  این  او،  گفته ی  به 

ختم قرآن شریف رخ داده است.
ساحه ی  که  گفت  غزنی  والی  سخن گوی 
رویداد در کنترل جنگ جویان گروه طالبان 
است و ممکن است که عامل این انفجار هم 

طالبان باشد.
را  رویداد  این  کشور  ریاست جمهوری  ارگ 
محکوم کرده و آن را یک جنایت نابخشودنی 
خوانده است. در اعالمیه ی ریاست جمهوری 
این حمله خوانده  نیز گروه طالبان مسئول 
اعالمیه آمده است: »طالبان  شده است. در 
باید خواست مردم افغانستان را برای آتش بس 
که  تروریستی  حمالت  انجام  از  و  بپذیرند 

افزود که ۱۱ کودک  او  اند.  انفجار کودکان 
رویداد  این  در  ساله   ۱۸ الی   ۸ سنین  بین 
زخمی  دیگر  کودک   ۲۰ از  بیش  و  کشته 

شده اند.
سخن گوی والی غزنی گفت که رقم قربانیان 
این رویداد ابتدایی است و ممکن تغییر کند.

او توضیح داد که این رویداد ناشی از انفجار 
که  چرخه  سه  یک  در  جاسازی شده  مواد 
گفته ی  به  است.  بوده  می فروخت،  بنجاره 
واحداهلل جمعه زاده، این انفجار زمانی رخ داده 
است که کودکان در اطراف این سه چرخه 

تجمع کرده بودند.
که  است  گفته  اما  داخله  وزارت  سخن گوی 
زرنج  عراده  انفجار یک  از  ناشی  رویداد  این 

کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
در  انفجار  یک  نتیجه ی  در  که  می گوید 
ولسوالی گیالن والیت غزنی، ۱۵ غیرنظامی 

کشته شده اند.
در  داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
حوالی  انفجار  این  که  است  گفته  تویتی 
)جمعه،  دیروز  از چاشت  ساعت ۲:۰۰ پس 
ولسوالی  »آغوجان«  روستای  در  قوس(   ۲۸

گیالن رخ داده است.
او افزوده است که در این انفجار ۲۰ غیرنظامی 

دیگر زخمی شده اند.
جمعه زاده،  واحداهلل  حال،  همین  در 
سخن گوی والی غزنی در صحبت با روزنامه 
این  قربانیان  بیشتر  که  گفت  روز  اطالعات 

انفجار در مراسم ختم قرآن در غزین؛ 
دست کم ۱۵ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند

افغانستان  در  صلح  برقراری  برای  تاریخی 
خوانده است.

 ۲۵ )سه شنبه،  پیش  روز  سه  برادر  مال 
قوس( به دنبال توقف ۲۰ روزه ی مذاکرات 
بین االفغانی در رأس هیأتی از گروه طالبان 
دفتر سیاسی  رفت. سخن گوی  پاکستان  به 
طالبان در قطر در رشته تویتی در آن زمان 
رسمی  دعوت  به  سفر  این  که  بود  گفته 

مقام های پاکستان صورت گرفته است.
که  کرد  اعالم  آن  از  پس  خارجه  وزارت 
این سفر هیأت طالبان در مشورت با دولت 

افغانستان صورت گرفته است.

کوچک باشد و یا مدت حبس شان را سپری 
کرده باشند، رها خواهند شد.

اعالمیه ای  در  پاکستان  نخست وزیر  دفتر 
مال  با  دیدار  در  خان  آقای  که  است  گفته 
افغانستان  در  خشونت  بلند  سطح  از  برادر 
دیدار  این  در  او  است.  کرده  نگرانی  ابراز 
به آتش بس  خواهان کاهش خشونت منجر 

شده است.
پاکستان،  نخست وزیر  دفتر  اعالم  براساس 
عمران خان تأکید کرده که برای ختم جنگ 
در افغانستان هیچ راه حل نظامی وجود ندارد.

را فرصت  بین االفغانی  او همچنان مذاکرات 

طرف در این دیدار در مورد وضعیت کنونی 
در  افغان  مهاجران  مشکالت  افغانستان، 
پاکستان،  به  افغان ها  رفت وآمد  پاکستان، 
و  تجارتی  و  آموزشی  صحی،  مشکالت 
همچنان مشکالت زندانیان بحث و گفت وگو 

کرده اند.
به گفته ی محمدنعیم، نخست وزیر پاکستان 
در  که  است  داده  اطمینان  برادر  مال  به 
تالش  یادشده  مشکالت  رفع  زمینه ی 

می کند.
عمران خان افزوده است که دوسیه های تمام 
جرم شان  که  زندانیانی  و  بررسی  زندانیان 

و  سیاسی  معاون  برادر،  مال  روز:  اطالعات 
رییس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در 
با عمران خان،  اسالم آباد،  به  جریان سفرش 

نخست وزیر پاکستان دیدار کرده است. 
این دیدار که دیروز )جمعه، ۲۸ قوس(  در 
اطمینان  پاکستان  نخست وزیر  شده،  انجام 
مذاکرات  روند  از  کشورش  که  است  داده 
خان  آقای  می کند.  حمایت  بین االفغانی 
خواهان  کشورش  که  است  گفته  همچنان 

یک افغانستان امن است.
محمدنعیم، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان 
نوشته است که دو  در قطر در رشته تویتی 

عمران خان در دیدار با مال برادر: 

کرات بنی االفغاین حمایت می کنیم از روند مذا

در  ثبات  به  که  مذاکره  طریق  از  سیاسی 
منطقه کمک کند، هم تأکید کرده است.

بحث  به منظور  افغانستان  صلح  مذاکرات 
روی آجندای آن، برای ۲۰ روز متوقف شده 

است.
هیأت  مذاکرات،  توقف  دنبال  به 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
به کابل برگشته و مال برادر، معاون سیاسی و 
رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس 

هیأتی از این گروه به پاکستان رفته است.
صلح،  مذاکرات  جریان  در  هم،  سوی  از 
در  طالبان  حمالت  و  خشونت ها  از  موجی 
غیرمنتظره  به گونه ی  کشور  از  بخش هایی 
افزایش یافت، چنانچه در روزهای اخیر نیز 
درگیری های مستقیم و حمالت هدفمند از 

مردم افغانستان قربانی می گیرد.

در سال گذشته افزایش یافته است.
در همین حال، عادله راز، نماینده ی دایمی 
افغانستان در سازمان ملل نیز در این نشست 
این سازمان خواهان کاهش  امنیت  شورای 

خشونت ها در کشور شد.
 ۲۰ توقف  دنبال  به  که  است  درحالی  این 
میلی،  مارک  بین االفغانی،  مذاکرات  روزه ی 
رییس ستاد مشترک ارتش ایاالت متحده ی 
رییس جمهور  با  جداگانه  به صورت  امریکا 
اشرف غنی و نمایندگان گروه طالبان دیدار 
لزوم  مورد  در  دیدارها  این  در  او  کردند. 

کاهش خشونت ها تأکید کرده است.
امریکا،  ارتش  اعالم ستاد مشترک  براساس 
مارک میلی، عالوه بر لزوم کاهش خشونت 
در این دیدارها، به سرعت بخشیدن تالش ها 
راه حل  یک  سمت  به  پیشرفت  به منظور 

جهان  کشورهای  از  او  حال،  همین  در 
بر  فشار  واردکردن  به  که  است  خواسته 
طرف های درگیر برای کاهش پایدار خشونت 

در افغانستان ادامه دهند.
دیبرا الینز افزود که صلح پایدار در افغانستان 
زمانی ممکن خواهد شد که به نگرانی های 
رسیدگی  صلح  روند  فراگیرشدن  و  امنیتی 
شود. او تأکید کرده است که زنان، جوانان، 
صلح  روند  در  جنگ  قربانیان  و  اقلیت ها 

به گونه ی معنادار باید شرکت داشته باشند.
خانم الینز همچنان در این نشست شورای 
قتل های  از  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
ابراز  افغانستان  در  غیرنظامیان  هدفمند 
در ۱۱  قتل ها  این  که  گفت  و  کرد  نگرانی 
ماه گذشته ی سال جاری میالدی )۲۰۲۰( 
نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به زمان مشابه 

اطالعات روز: دیبرا الینز، نماینده ی ویژه ی 
دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان 
می گوید که مذاکرات صلح بین االفغانی باید 
در تاریخ تعیین شده ی آن از سر گرفته شود.

پیش  روز  دو  را  گفته ها  این  الینز  خانم 
مجازی  نشست  در  قوس(   ۲۷ )پنج شنبه، 
امنیت سازمان ملل متحد درباره ی  شورای 
کرده  مطرح  آنالین  طریق  از  افغانستان 
کاهش  روی  بحث  که  است  گفته  او  است. 
خشونت ها باید در اولویت این مذاکرات قرار 

گیرد.
ملل  سازمان  دبیرکل  ویژه ی  نماینده ی 
متحد برای افغانستان با اشاره به خشونت ها 
خشونت ها  که  است  افزوده  افغانستان  در 
روند  فراراه  جدی  مانع  عنوان  به  همچنان 

صلح و تهدید به منطقه باقی مانده است.

دیربا الیزن: 

برای کاهش خشونت ها در افغانستان، فشارهای جهاین بر طرف های درگری باید ادامه یابد

رویداد ترافییک در هرات پنج کشته و ۲۰ کشته بر جای گذاشت
شش زن و ۱۱ مرد می شوند.

سخن گوی ریاست صحت عامه ی هرات تأکید کرد که تمامی زخمیان به شفاخانه ها منتقل 
شده اند و وضعیت صحی شان قناعت بخش است.

رفیق شیرزی در مورد علت این رویداد چیزی نگفت، اما سرعت زیاد، بی پروایی رانندگان و 
کم عرض بودن جاده ها از دالیل عمده رویداد ترافیکی در هرات شمرده می شود که همواره 

از رانندگان و مسافران در این والیت قربانی می گیرد.

اطالعات روز- هرات: مسئوالن صحی در والیت هرات می گویند که در پی وقوع یک رویداد 
ترافیکی در مسیر شاه راه هرات - قندهار، پنج نفر جان باخته اند.

رفیق شیرزی، سخن گوی ریاست صحت عامه ی هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد صبح دیروز )جمعه، ۲۸ قوس( در ولسوالی ادرسکن هرات رخ داده است.

آقای شیرزی افزود که کشته شدگان شامل سه مرد و دو زن می شوند.
او همچنان افزود که در این رویداد، ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند. زخمیان شامل سه کودک، 

مردی در کابل خانمش را به دلیل به دنیاآوردن دخرت ُکشت
او افزود که فرد قاتل فراری است و تالش پولیس برای بازداشت او جریان دارد.

وزارت امور داخله نیز این موضوع را تأیید کرده است.
طارق آرین، سخن گوی این وزارت در تویتی، آن را عمل کرد »اوج جهالت و نادانی« خوانده 
و گفته که نیاز است تا به منظور افزایش سطح آگاهی خانواده ها از طریق نهادهای مربوطه 

تالش مضاعف صورت گیرد.

اطالعات روز: یک منبع معتبر امنیتی می گوید که یک مرد در شهر کابل خانمش را به 
خاطر به دنیاآوردن دختر کشته است.

این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد 
پس از چاشت دیروز )جمعه، ۲۸ قوس( در منطقه ی »یکه توت«، از مربوطات حوزه ی نهم 

امنیتی شهر کابل رخ داده است.

وزارت داخله: 
یب کرده اند طالبان بخیش از رسک »دالرام« نیمروز را تخر

واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی گفته بود که طالبان حدود ۶۰۰ متر از شاه راه 
غزنی – پکتیکا را در مربوطات ولسوالی اندر این والیت در تاریخ ۱۷ عقرب تخریب کرده 

بودند.
گروه  این  جنگ جویان  که   بود  کرده  اعالم  نیز  ملی  دفاع  وزارت  آن،  از  قبل  ماه  یک 
بخش هایی از شاه راه قندهار – ارزگان را در ولسوالی شاه ولی کوت والیت قندهار در تاریخ 

۷ میزان تخریب کرده بودند.
طالبان اما هنوز در این موارد چیزی نگفته اند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور می گوید که جنگ جویان گروه طالبان بخشی از 
سرک ولسوالی دالرام والیت نیمروز را تخریب کرده اند.

طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )جمعه، ۲۸ قوس( گفته است که این سرک در 
امتداد شاه راه هرات – کابل می باشد و این شاه راه را باهم وصل می کند. او همچنان گفته 

است که جنگ جویان طالبان همواره دست به تخریب تأسیسات عامه می زنند.
قبل از این نیز، مقام های دولتی اعالم کرده بودند که طالبان بخش هایی از شاه راه ها را در 

والیت های قندهار و غزنی با تراکتور تخریب کرده اند.

آغاز  از  است.  رفته  فرو  جنگ  باتالق  در  بیشتر 
جدی شدن مذاکرات امریکا و طالبان تا توافق دو 
طرف و پس از آن شروع مذاکرات بین االفغانی و 
توافق روی آجندا، پیوسته گراف خشونت بیشتر 
هیچ  دارد،  جریان  که  صلحی  روند  است.  شده 
شباهتی به فضای گفت وگو و تفاهم ندارد. در هیچ 
وجود  نمونه ای  شده،  صلح  به  منجر  که  روندی 
با مذاکرات خشونت ها بیشتر  ندارد که همزمان 
شده باشد. این وضعیت مختص روند ناقص صلح 
در افغانستان است. گروه طالبان پیوسته از کارت 
کرده اند.  استفاده  فشار  اهرم  به عنوان  خشونت 
شاید طالبان در حرف مسئولیت حمله ی دیروز 
را قبول نکنند، اما نمی توانند منکر این شوند که 
نتیجه ی  افغانستان  امروز  جنگ زده ی  وضعیت 

خشونت طلبی طالبان است.
مشکل بزرگ تر این است که کشورهای غربی و 
طرفدار  عمدتا  که  افغانستان  استراتژیک  متحد 
پایان خشونت در افغانستان اند، چشم خود  را بر 
یک واقعیت بزرگ بسته اند. به طالبان اجازه داده 
مهره  به عنوان  را  است که همچنان جنگ  شده 
بازی در میز صلح حفظ کنند. تا حاال هیچ فشاری 
با  همزمان  که  باشد  امر  این  نشان دهنده ی  که 
گفت وگوهای صلح گراف خشونت سیر نزولی را 
بپیماید، بر طالبان وضع نشده است. برای همین 
وقتی لیست آجندای مذاکراتی دولت افغانستان 
و طالبان در روزهای قبل، رسانه ای شد، طالبان 
فهرست  آخر  در  آتش بس  و  خشونت  کاهش 

پیشنهادی شان قرار داده بود.
را  صلح  مذاکرات  یابد،  ادامه  هرچه  خشونت 
بیشتر به چالش می کشد. نیاز است که فشارهای 
جامعه ی جهانی بر طرف های جنگ در افغانستان 
برای قطع جنگ افزایش یابد. مشکل این است 
که طالبان به عنوان یک گروه متکی به خشونت 
ارگ  دهد.  دست  از  را  کارت  این  نمی خواهد 
نیست  بی عالقه  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری 
که روند کنونی صلح در نتیجه ی افزایش جنگ 
و خشونت برباد رود. منطقی نیز همین است که 
در موجودیت جنگ روزافزون حرف زدن از صلح 
بی معناست. مردم افغانستان نیز از چنین روندی 

حمایت نمی کنند. 
در پایان آنچه دیروز در غزنی اتفاق افتاده، جنایت 
جنگی است. خون هایی که دیروز از کودکان به 
نیمه جان  صلح  رمق های  آخرین  ریخت،  زمین 
می گذرد،  که  روزی  هر  دیگر،  طرف  از  است. 
ناامیدی مردم از صلح بیشتر می شود. کمتر کسی 
را حفظ کرده اند. وقت  امید خود  به صلح هنوز 
امریکا و طالبان توافق نامه  حدود دو سال پیش 
برای  شهروندان  از  بسیاری  کردند،  امضا  صلح 
پایان جنگ امیدوار شدند. اما امروز کسی امید دو 
سال پیش را دیگر ندارد. امیدواری جای خود را 
به ناامیدی و درماندگی در یک وضعیت سردرگم 

برای شهروندان داده است. 

کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید 
۱۴۷۳ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست 
نمونه ی آن  آزمایش ۲۵۴  نتایج  است که  کرده 

مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، 
هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغالن، بامیان، 
بادغیس،  لوگر،  غزنی،  نیمروز،  پروان،  قندوز، 
کنر،  لغمان،  هلمند،  میدان وردک،  بدخشان، 

کاپیسا، زابل و سرپل به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به 
ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع 
این ویروس تاکنون به ۵۰ هزار و ۴۵۶ نفر رسیده 
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در  است. 
بیست وچهار ساعت گذشته پنج مورد مرگ ناشی 

از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
سه نفر در هرات و دو نفر در بلخ به دلیل ابتال به 

کووید۱۹ جان باخته اند.
مریضی  از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
کووید۱۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار و ۳۷ 

نفر افزایش یافته است.
مریض   ۳۸ گذشته  شبانه روز  یک  در  همچنان، 
در  نفر   ۱۶ یافته اند.  بهبود  کشور  در  کووید۱۹ 
هرات، شش نفر در بلخ، پنج، پنج نفر در قندهار 
و تخار و سه، سه نفر هم در کابل و هلمند پس 
از ابتال به کووید۱۹، بهبود یافته اند.به این ترتیب، 
شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به ۳۸ 

هزار و ۷۲۴ نفر افزایش یافته است.

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید در شبانه روز  ۲۵۴ مر

گذشته شناسایی شدند
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برای سگ های علی جان نیز اعتیاد 
و جایگاه صاحب شان اصال مهم 
نیست. او را ترک نمی کنند و با 
حرارت وجود شان شب ها قلبش 
را از یخ زدن باز می دارد. اما برای ما 
آدم های این شهر، علی جاِن گرفتار 
مواد مخدر، انگار انسان نیست، 
یک معتاد نجس، مزاحم و بی مقدار 
است.

سهراب سروش

تلخ رخ دهد. به همین خاطر فکر نمی کنم که 
طالبان قبول کنند.« مسأله دیگر این که از نظر 
آقای مطمئن، »حاال زود است و اگر در مذاکرات 
کمی پیشرفت حس شود و روی مسایل اساسی 
و ضروری توافق صورت بگیرد، آن وقت ممکن 
است که جلسات آخر در افغانستان دایر شود. 

ولی حاال ممکن نیست.«
هیأت  سخن گوی  وردک،  محمدنعیم 
قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  و  مذاکره کننده 
با اطالعات روز می گوید هدف از  در گفت وگو 
مطرح کردن چنین بحث از سوی حکومت در 
واقع تخریب پروسه مذاکرات صلح است: »حاال 
تیم  دو  هر  و  انتخاب شده  مذاکرات  که جای 
را  این موضوع  موافقه کرده، در چنین حالتی 
از جنجالی ساختن روند  به غیر  مطرح کردن 
مذاکرات نشان دهنده چیزی دیگری نمی باشد.« 
هیأت  اعضای  از  یکی  همین حال،  در 
در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده 
»طالبان  می گوید:   روز  اطالعات  با  گفت وگو 
نگفته که از قطر بیرون نمی روند و جای دیگر 
مذاکره نمی کنند. آن ها شرایط داخل افغانستان 
را هنوز آماده و مناسب نمی دانند.« این منبع 
می گوید، مذاکره در جایی انجام شود که همه ی 
طرف ها احساس امنیت کنند و بتوانند با آرامش 
از دیدگاه خود دفاع کنند. اما چنین زمینه ی 
فعاًل در داخل افغانستان فراهم و ممکن نیست. 

ترک  را  او  نیست.  مهم  اصال  صاحب شان 
نمی کنند و با حرارت وجود شان شب ها قلبش 
را از یخ زدن باز می دارد. اما برای ما آدم های این 
شهر، علی جاِن گرفتار مواد مخدر، انگار انسان 
بی مقدار  و  مزاحم  نجس،  معتاد  یک  نیست، 
نه  ما  جامعه ی  و  فرهنگ  دین،  دولت،  است. 
او و دیگر هم سرنوشت هایش  برای نجات  تنها 
کاری نمی کنند، بلکه به کلی آنان را حذف و 
طرد کرده ایم و تا انتهای زنجیره ی غذایی، تا ته 

زبالی دانی ها از خود رانده ایم. 
دیروز وقتی علی جان به زحمت از دیوار استنادی 
کنار دریا باال آمد که به سوی زباله دانی ها برود، 
از سرما به خود می لرزید. کمی آن طرف تر یک 
»بیلر« پر از آب گرم را دید که تفت از روی آن 
به هوا می رفت. بیلر جنراتور برق یک چاپ خانه 
بود. جنراتور پرسر و صدا کار می کرد و آب گرم از 
شیلنگ باریکی داخل بیلر می ریخت. علی جان 
کند.  گرم  آب  آن  در  را  دستانش  که  رفت 
حین مالیدن دستانش در آب بود که مردی از 
دروازه ی بغلی با خشم بیرون آمد. علی جان خبر 
ناگهان مشتی محکمی پس  این که  تا  نداشت 
کله اش خورد. تا خواست صورتش را برگرداند 
می کرد،  فرار  وقتی  نشست.  کونش  به  لگدی 
ناسزاهایی از پشت سرش می شنید که اگر به 

نان گفته می شد، آن نان را سگ  نمی خورد.  
این جا کابل جان است.

شرط آتش بس مطرح شود، که در آن صورت 
ممکن است در داخل هم زمینه مذاکرات فراهم 

شود، اما در داخل آتش ممکن نیست.«
در صورتی که شرایط  است  معتقد  عمر صمد، 
امنیتی و سیاسی مناسب باشد و اعتمادسازی 
کافی بین طرف های متخاصم صورت گیرد،  این 
مذاکره  و  گفت وگو  »امکان  دارد:  وجود  امکان 
در داخل افغانستان تحت شرایط خاص وجود 
دارد. ولی در مرحله ی ابتدایی کنونی که فاصله 
بین دو تیم و دو جانب افغانی هنوز فراخ است 
جنگ  و  نگرفته  صورت  کافی  اعتمادسازی  و 
هم بیداد می کند، این نظر و پیشنهاد جنبه ی 
عملی ندارد.«  از نظر آقای صمد، »در صورتی که 
یک نیروی بین المللی حافظ صلح در افغانستان 
تعبیه گردد و طرفین قبول کنند، در آن صورت 
نیز همچون یک پیشنهاد می تواند شکل اجرایی 

بگیرد.«
نظرمحمد مطمئن، یکی از اعضای پیشین گروه 
چالش  روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در  طالبان 
اصلی در زمینه را حضور نیروهای خارجی در 
وقتی  تا  فکر می کنم  افغانستان می داند: »من 
که خارجی ها به صورت کلی از افغانستان خارج 
داخل  در  مصونیت  و  امنیت  زمینه  و  نشوند 
افغانستان آماده نباشد، طالبان قبول نمی کنند، 
از  دیگر  فشارهای  است  ممکن  خاطری که  به 
واقعیت  یعنی  شود؛  وارد  امریکا  و  ناتو  طرف 

ما زیر یک دستمال پودر می کشیدند. 
پیش  ماه  یکی-دو  که  کرد  قصه  علی جان 
در  زباله دانی  یک  کنار  از  را  سگ  چوچه های 
کوته سنگی پیدا کردم. هر سه را داخل بوجی 
انداختم و به این جا آوردم. چرا؟ به خاطری که 
زمستان از یخی نمیرم. از آن زمان به بعد هر 
روز از زباله دانی ها برای آن ها غذا جمع می کنم. 
گرم  هوا  وقتی  شده اند.  آموخته  من  به  حاال 
بود، از دنبالم به هرجا می رفتند. حاال همیشه 
خوشحالی  برمی گردم  وقتی  هستند.  خانه  در 

می کنند و دم شان را تکان می دهند.  
ماندگار  تابلوی  یاد  به  مرا  علی جان  قصه ی 
انداخت.  روسی  نقاش  روتشینکوف«،  »فئودور 
اسم تابلوی نقاشی او »با من مثل سگ رفتار 
خیلی  می توان  نقاشی  آن  از  است.  کنید« 
نشان  را  پسربچه ای  نقاشی  گرفت.  یاد  چیزها 
رسیده  خانه  به  مکتب  از  تازه  که  می دهد 
برادر  است.  مانده  ناکام  شده/  مردود  او  است. 
است،  کودکی  در جهل  غرق  که  کوچک ترش 
رقیبانه و تمسخرآمیز به او نگاه می کند. خواهر 
زیبایش که گرفتار غرور ناشی از زیبایی خودش 
است، نیز نگاه تحقیرآمیزی به او دارد. مادرش 
از عشق مادری  است  پا مملو  هرچند که سرا 
اما نگاهش نسبت به او مالمت آمیز و گالیه مند 

است. احمق؛ چرا ناکام مانده ای؟
از  پرشوری  استقبال  خانه  سگ   میان  این  در 
بچه ی مردود به جا می آورد. استقبالی که به این 
معناست: من او را همان گونه که هست قبول 
دارم. به عبارت تفسیرهای استعالیی که از این 
وجودش  و  ذات  عالقه مند  است،  شده  نقاشی 
او  اجتماعی  جایگاه  و  صنفی  درجه ی  هستم، 
است  ممکن  هرکسی  نیست،  مهم  هیچ  برایم 
در زندگی اش شکست بخورد، ولی نباید طرد، 

ترک، رها و رانده شود.  
جایگاه  و  اعتیاد  نیز  علی جان  سگ های  برای 

را  پروسه  این  طوالنی ساختن  افغانستان،  در 
بمانند. حکومت  باقی  اقتدار  در  تا  می خواهند 
با طرح چنین شرط ها می داند که جانب طالبان 
نمی پذیرد و جوانب دیگری هم که در پروسه 
امتناع  این مسأله  از  افغانستان دخیل اند  صلح 
می کنند، با این حال چنین بحثی باعث چانه زنی 
نظر  از  می گیرد.«  وقت  مدت  یک  و  می شود 
ادامه  موضوع  این  روی  چانه زنی  مهدی  آقای 
برای حکومت  افغانستان  گفت وگوها در داخل 
فکر  حکومت  »جانب  می دهد:  بیشتر  فرصت 
می کند که دولت قطر با طالبان و دیگر جوانبی 
که با طالبان نزدیک اند، ممکن است اعمال نفوذ 

کنند.«

نه الزامی است و نه ممکن
دومین سوال این است که ادامه گفت وگوهای 

صلح در داخل افغانستان ممکن است؟
صلح  گفت وگوهای  ادامه  مهدی،  آقای  نظر  از 
در داخل افغانستان نه ممکن است و نه الزامی: 
طالبان  هنوز  که  نیست  دلیل  این  به  »ممکن 
بری الذمه  افغانستان  قضایی  دستگاه  توسط 
نمی توانند  قانونی  نظر  از  و  نشده اند  شناخته 
الزامی  آزادانه گشت وگذار کنند.  افغانستان  در 
نیست به این خاطر که می توانند در بیرون در 
این که  از  قبل  برسند.  فیصله  به  آزادتر  فضای 
چنین شرط مطرح شود، به نظر من اول باید 

که کارش به پل سوخته کشیده است. او کمی 
پایین تر از پل کنار دیوار استنادی دریای کابل 
برای خودش یک خانه درست کرده بود؛ چند 
تر  را سر به سر گذاشته و روی آن جوِل  چوب 
تلنبار کرده بود. میان جول هایش یک چادری 
و یک شلوار پلنگی را تشخیص دادم. جول ها به 
اندازه ی لباس های که تازه روی تار آویزان شود، 
بودند که  نشده  آن ها شسته  ولی  بود،  نمناک 
خشک شوند، کثیف بودند و در جای کثیف تر. 
یک متر آن طرف تر گنداب غلیظی مثل یک مار 
در بستر دریای کابل به پیش می رفت. علی جان 
دور و بر خانگکش شور می خورد. سقف خانه اش 
آن قدر پایین بود که او مجبور بود یک گوشه ی 
چادری را پس گرفته و مثل حیوانات چهاردست 

و پا در آن داخل و از آن خارج شود. 
قصه ی اعتیادش راست یا دروغ تکراری و مثل 
هر معتاد دیگر تلخ بود. وقتی پرسیدم شب ها 
که  فهماند  کش دارش  نگاه  با  نمی زنی؟  یخ 
همین لحظه آن قدر یخ کرده ام که حوصله ات 
را ندارم. وقتی یک پنجاه روپیگی از سر دیوار 
برایش انداختم، سرش را داخل خانه اش برد و 
یک چوچه ی نسبتا کالن سگ را از آن جا بیرون 
تا  سه  گفت  کند،  نگاه  من  به  بی این که  آورد. 
است و دو تای دیگرش را نیز بیرون آورد. ادامه 
داد: این دو تا ماده است و به سومی که خال های 
سیاهی روی شکمش داشت، اشاره کرد و گفت 
این یکی نر است. در گردن هر کدامش قالده 
که  بود  چیزهای  جنس  از  قالده ها  بود.  بسته 

پیش دروازه ی دکان های خیاطی پراکنده اند. 
این  بودند. کمی  و خواب آلود  آرام  توله سگ ها 
برای  جایی  وقتی  و  رفتند  راه  سو  آن  و  سو 
نشستن و خوابیدن نیافتند، پس به درون خانه 
رفتند. دور و بر خانه پر از مدفوع آدم و سگ 
بود. چند متر پایین تر سه خانه ی جولی دیگر 
قرار داشت و در کنار آن همسایگانش بی خیال 

آینده میالدی متوقف کرده اند. 
اولین بار حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت 
ادامه  به  تویتی  در سلسله  نیز  افغانستان  ملی 
گفت وگوهای صلح در داخل افغانستان پرداخته 
و نوشته بود: »مراحل باقی مانده گفت وگوهای 
صلح بین جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان 
محب  شود.«  دنبال  کشور  این  داخل  در  باید 
و  جای  قسمت  در  دولت  که  بود  کرده  تأکید 
مکان مذاکرات در داخل افغانستان مالحظه ی 
هر  برای  تا  می سپارد  تعهد  و  ندارد  خاص 
آماده  شمول  به  طالبان  سوی  از  پیشنهادی 
بگیرد.  آمادگی  تأسیسات،  و  مکان  ساختن 
بنابراین اولین پرسش که در این زمینه مطرح 
می شود این است که حکومت افغانستان و تیم 
رییس جمهور غنی با مطرح کردن بحث ادامه 
گفت وگوهای صلح در داخل افغانستان به دنبال 

چیست؟ 
عمر صمد، تحلیلگر ارشد در شورای اتالنتیک 
باور است  این  به  با اطالعات روز  در گفت وگو 
که این هم یک نظر دیگر از جانب ارگ است: 
»تا حال با سایر ارگان ها و شخصیت های مطرح 
در میان گذاشته نشده و یقینا که مانند سایر 
موضوعات قبلی، اجماع را ضعیف تر و بی باوری 
از  می سازد.«  بیشتر  کابل  در  نخبگان  بین  را 
نظر آقای عمر صمد ارگ به دنبال امتیازگیری 
مردم،  اذهان  »ارگ می خواهد  است:  تبلیغاتی  
طالبان  ضد  را  خود  خارجی  حامیان  به ویژه 
بسیج کند و پروسه ی دوحه را زیر سوال ببرد.«

محی الدین مهدی، نویسنده و نماینده پیشین 
پارلمان در گفت وگو با اطالعات روز در رابطه 
به مطرح کردن بحث ادامه  گفت وگوهای صلح 
در داخل افغانستان از سوی حکومت افغانستان 
و تیم رییس جمهور غنی، معتقد است که غنی 
به دنبال خرید زمان است: »تیم رییس جمهور 
صلح  گفت وگوهای  ادامه  مطرح کردن  با  غنی 

آویزان می ماند. 
سکوت سرد آن قندیل به این معناست که این 
شب ها هر مایعی در هوای آزاد پایتخت جامد 
خواهد شد، حتا اگر رنگش سرخ باشد. راستی 
چند  است؟  رنگی  چه  معتاد  انسان های  خون 
معتاد بی خانمان در این شب ها جایی و چاره ای 
جز ماندن در هوایی آزاد ندارند؟ آمار دقیق را 
کسی نمی داند، ولی بی گمان تعدادشان بسیارند. 
آنان برای جلوگیری از انجماد خون شان چه کار 

می کنند؟ 
به  به پل سوخته رفتم؛  با همین سوال دیروز 
با  بیشتر معتادان شهر. در آن جا  محل تجمع 
معتادی صحبت کردم که اسمش »علی جان« 
بود. علی جان، باشنده ی اصلی والیت دایکندی 
مواد  به  ایران  در  پیش  سال  یازده  اما  است، 
می شود  سال  چهار  است.  شده  آلوده  مخدر 
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نشست  در  غنی  رییس جمهور  این که  از  پس 
روز دوشنبه کابینه بر ادامه گفت وگوهای صلح 
در داخل افغانستان تأکید کرد و گفت ترجیح 
می دهد »دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان 
ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  شود«،  انجام 
سه شنبه  روز  افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا 
)۲۵ قوس( در سلسله تویت های ضمن یادآوری 
و  خشونت  کاهش  سیاسی،  تفاهم  ضرورت 
آتش بس فوری، نوشته است: »به سبب آنچه که 
در خطر است، الزم است که تأخیری در تجدید 
گفت وگوها نباشد و طبق توافق در ۵ جنوری از 

سرگرفته شوند.«
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی 
در رابطه به ادامه گفت وگوهای صلح بین االفغانی 
در داخل کشور گفته است که »محل مذاکره ی 
دور  آغاز  مانع  نباید  طالبان،  گروه  با  صلح 
بعدی این مذاکره شود.« آقای عبداهلل که روز 
کابل  در  محفلی  در  قوس(   ۲۶( چهارشنبه 
بین  مذاکره   اگر  است:  گفته  می کرد،  صحبت 
خود افغان ها است، ترجیحش این است که باید 
این مذاکره در داخل افغانستان صورت گیرد. اما 
محل مذاکره به توافق میان هیأت مذاکره کننده 
دو طرف مربوط می شود و دو طرف در این مورد 

بحث و گفت وگو خواهند کرد.
ادامه  بحث  افغانستان  حکومت  اواخر  این  در 
را  افغانستان  داخل  در  صلح  گفت وگوهای 
هیأت های  که  است  کرده  مطرح  حالی  در 
موضوعات  لیست  طرف  دو  مذاکره کننده 
در  گفت وگوها  ادامه  برای  را  پیشنهادی شان 
مرحله ی بعدی با همدیگر شریک کرده اند و به 
هدف مشورت و رایزنی با رهبران شان در رابطه 
به موضوعاتی که در آجندای مذاکرات مطرح 
سال  جنوری   ۵ تا  را  گفت وگوها  روند  شده، 

نل ذخیره ی آب وسط حویلی دانشجویی ما از 
آن آب  نول  از  و  است  تا حاال خراب  تابستان 
نه،  به زمین که  به زمین می چکد.  قطره قطره 
میان لگنی که روی زمین زیر شیر گذاشته شده 
تکرار  به  »نوتفیکشن«  مثل  و  می چکد  است 
بی وقفه،  و  پیوسته  روز،  و  شب  می دهد؛  صدا 
چند  اما  حاال  درینگ...  و  درینگ  درینگ، 
ترمیم  را  شیر  ما  که  این  بدون  است  هفته ای 
نمی شود.  شنیده  آن  از  صدایی  باشیم،  کرده 
دلیلش نوتفیکشنی است که هر شبانه روز یک 
بار در موبایلم به صدا درمی آید و خبر می دهد 
تا  کابل  شب های  این  سرمای  درجه ی  که 
دلیل  به همین  می رود.  زیر صفر  درجه  هفت 
آن قطره ها دیگر نمی چکد، در سکوت منجمد 
می شود و صبح به جای این که لگن را پر کرده 
شیر  نوک  از  بلورین  قندیل  یک  مثل  باشد، 

آیا ادامه مذاکرات صلح 
در داخل افغانستان ممکن است؟

اب معتادان مثل سگ رفتار کنید!

تابلوی »با من مثل سگ رفتار کنید!«، اثر فئودور روتشینکوف، نقاش روسی
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اجتماعی« امنیت را منعکس می کند. با اذعان 
موضوع  از  فراتر  قبرس  در  امنیت  این که  به 
تهدیدهای خارجی است، مذاکره کنندگان خط 
اول آمادگی خود را برای طراحی مجدد پرونده 
امنیتی از یک بحث برد و باخت پیرامون متن 
نیازهای  به  پاسخگویی  منظور  به  معاهدات، 

امنیتی واقعی مردم نشان دادند.
بر  »نظارت  چارچوب  در  جدید  گزینه های   .۲
تطبیق ضمانت امنیتی« از سوی سازمان ملل 
این  ارائه شد.  مذاکرات  از  برای حمایت  متحد 
چارچوب که توسط آنتونیو گوترش با طرف های 
مذاکره کننده از جمله ترکیه، یونان و انگلستان 
اشتراک  به  کرانس-مونتانا  مذاکرات  از  پیش 
گذاشته شده بود، شرایط گذار مسالمت آمیز را 
پوشش می داد و هدف آن ایجاد اعتماد به نفس 

طرف ها برای اجرای توافق بود.
ارائه  پیشنهادات  از  تا حدی  چارچوب گوترش 
شده توسط مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک 
برای معماری امنیتی اصالح شده در قبرس الهام 
گرفته بود که راه حل ها و مکانیزم های ابتکاری 
بیان  را  نامه  توافق  اجرای  از  اطمینان  برای 
می کرد. این موارد شامل ایجاد نیروهای پلیس 
واکنش  سیستم  تباری،  گروه  هردو  از  مختلط 
زودهنگام، وزارت بازسازی و انسجام اجتماعی، 

پلیس بی طرف و دادگستری موثر بود.
بحث در مورد موضوعات مختلف در میز مذاکره 
قابل  تحول  خود  خودی  به   ۲۰۱۷ جون  در 
توجهی از موضع گیری های »بازی سنتی برد و 
باخت« در پرونده امنیتی است. این امر همچنین 
اصطالحات  با  تفکر  برای  آمادگی  از  درجاتی 
جدید و عملی در مورد نقش آینده میانجی ها در 
قبرس فدرال و سازوکارهای الزم برای حفاظت 
از امنیت همه جوامع را به عنوان دو جز حیاتی 

توافق پایدار آشکار کرد.

چه درس های مهمی آموخته شد؟
ارزیابی   ،۲۰۱۸ سال  در  برنامه  پایان  از  پس 
انترپیس و مرکز صلح پایدار و توسعه  خارجی 
اصلی  تا درس های  قادر ساخت  را  دموکراتیک 
برای  می تواند  که  را  کاستی ها  و  موفقیت 
پشتیبانی از روند صلح در قبرس و سایر نقاط 

جهان استفاده شود، شناسایی کند:
۱. شرایط حساس باید در اولویت باشد

در  آماده سازی  مقدمات  تعویق انداختن  به 
مورد حل نشدنی ترین مسائل یک توافق، مانع 
موفقیت آن می شود. اغلب اوقات بحث در مورد 
دشوارترین و حساس ترین موضوعات توافق نامه 
آخرین  به  یا  و  مانده  باقی  دست نخورده  صلح 
که  معناست  بدان  این  می شود.  موکول  لحظه 
مانده  باقی  بحث  بدون  مسأله  از  خاصی  ابعاد 
است، درحالی که جوامع یا رهبران دقیقا مخالف 
امنیتی  گفت وگوی  ابتکار  قبرس  در  هستند. 
به محض شروع مذاکرات در سال ۲۰۱۵  باید 
آغاز می شد، نه در آستانه گشودن فصل امنیت 
و تضمین ها. هنگام طراحی ساختار روند صلح، 
تالش  باید  بین المللی  و  ملی  سیاست گذاران 
کنند تا زمینه را برای حل حساس ترین مسائل از 

خاک، حداقل تا حاال و تا نمی  دانم کی، به شما 
هیچ چیز نمی  دهد. حتا صد نفر را بر تابوت  تان 

گرد نمی  آورد.
چه  عادی  حالت  در  مملکت  این  در  نویسنده 

این فصل همچنین نهادهای مختلف چون پلیس، 
کمیسیون های  و  قضایی  اطالعاتی،  سرویس 
در  را  فدرال  قبرس  داخلی  امنیت  که  مستقل 
دوران پس از تسویه حساب تأمین کند، مشخص 

می کند.
بحث در مورد پرونده امنیتی و تضمین ها،  برای 
دهه ها در یک پویایی صفر قفل شده است. در 
قبرس  یونانی تبار  مذاکره کنندگان  حالی که 
حضور  و  ترکیه  امنیتی  تضمین های  ادامه  با 
نیروهای آن به شدت مخالفت می کنند، در مقابل 
، مذاکره کنندگان ترک تبار قبرس به شدت از آن 
دفاع می کنند و این مورد در سطح جامعه به طور 
سنتی عامل ترس، نگرانی و سوتفاهم بوده است. 
پژوهش های انجام شده در سال ۲۰۱۵ نشان داد 
که بیشتر یونانیان قبرسی نمی فهمیدند که چرا 
ترک های قبرسی با وجود توافق احساس ناامنی 
و تبعیض می کنند، طوری که ترک های قبرسی 
نتوانستند درک کنند که چگونه مداخله نظامی 
برای  ترس  ایجاد  باعث  ترکیه  ارتش   ۱۹۷۴

یونانی تباران شد.
هسته  به عنوان  مذاکره کنندگان  روایت های  در 
امنیت  از  نظامی گرایانه  و  بینش سخت  اصلی، 
و  نظامی  نیروهای  حول  بیشتر  که  بود  نهفته 
کامال  رویکرد  این  می چرخید.  مداخله  حقوق 
محدود، وجود سایر نیازهای امنیتی مشترک و 
ترس در جوامع قبرسی از عملکرد دولت، امنیت 
روزمره، احساس عدالت و اجرای توافقنامه را انکار 
کرد. با توجه به اهمیت و ماهیت قابل حل پرونده 
امنیت و تعهد میانجی ها، بررسی این نیازها برای 
یافتن راه حل های قابل قبول هم برای جوامع و 

هم برای رهبران آن ها فوری بود.

ابتکار گفت وگوی امنیتی
انترپیس، به عنوان سازمان بین المللی ایجاد صلح 
که از ابتکارات محلی در سراسر جهان پشتیبانی 
می کند، از سال ۲۰۰۹ به آغاز مجدد مذاکرات 
سازمان  قبرس،  رهبران  بین  که   - اول  خط 
ملل متحد و بازیگران بین المللی در حال انجام 
بود - با جامعه مدنی و جمعیت کالن تر قبرس 
انترپیس  توسط  که  رویکرد  این  شد.  متمرکز 
به عنوان »خط ششم« نظریه پردازی شده است، 
با همکاری مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک 

اجرا شده است.
در اکتبر ۲۰۱۶ انترپیس و مرکز صلح پایدار و 
توسعه دموکراتیک »ابتکار گفت وگوی امنیتی« 
را به عنوان بخشی از یک برنامه بزرگ تر به هدف 
شانس  افزایش  و  قبرس  روند صلح  از  حمایت 
موفقیت آن، آغاز کردند. در آن زمان، پیشرفت 
قابل توجه توسط دو رهبر قبرس امیدواری را 
این  بود،  ایجاد کرده  توافق  به  برای دست یابی 
احساس با گشودن پرونده امنیتی و ضمانت نامه 
تقویت شده بود که در دورهای قبلی مذاکرات 
از  استفاده  با  بود.  مانده  باقی  رسیدگی  بدون 
ابتکار  از  هدف  عنان«،  طرح  »رد  درس های 
گفت وگوی امنیتی، شناسایی گزینه های امنیتی 
بود که باعث امنیت هم زمان هر دو جامعه شود، 
جامعه  و  میانجی  کشور  سه  برای  قبول  قابل 

عمومی در این مملکت است، حاال می  بینند که 
بیلیون  ها افغانی در دست کارگزاران این حکومت 
می چرخند و برای آنان زندگی  های شاهانه فراهم 
می  کنند؛ فقط به دست بقیه  ی مردم نمی  رسند. 
اعتماد به حکومت و کارکردش صفر شده است. 
افغانستان  کوچک  جمعیت  فضایی،  چنین  در 
)در حدود سی میلیون نفر( را نیز وارد معادله 
کنید. بعد، کودکان و پیران و جوانان   بی  سواد را 
از این جمعیت تفریق کنید. در مرحله  ی دیگر، 
آنانی را که نمی  توانند بخشی از درآمد اندک خود 
را صرف کتاب کنند، جدا کنید. بعد جغرافیای 
افغانستان و کوه  بند بودن بخش بزرگی از کشور 
را در محاسبه بیاورید و بر این فاصله  ی طبیعی 
بد بودن راه  ها و ضعیف بودن ارتباطات را عالوه 
کنید. آن وقت، در این ملک چند زبان داریم و 

نهایت بین  از یک دور گفت وگوها که در  پس 
سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ متوقف شد، روند صلح 
قبرس در ماه می ۲۰۱۵ با تسهیل اسپن بارت 
قبرس  در  ملل  سازمان  سابق  ویژه  مشاور  اید، 
پیشرفت های  با وجود  از سر گرفته شد.  رسما 
عمده در پرونده های مهم، پس از دو دور گفت وگو 
در سوئیس در جنوری و جوالی ۲۰۱۷، طرفین 

نتوانستند به توافق نهایی برسند.
این مذاکرات در هفتم جوالی ۲۰۱۷ در کرانس-

مونتانا ناموفق به پایان رسید، بخشی از دالیل 
عدم موفقیت این بود که آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد در گزارش خود از عدم اعتماد 
و عزم طرف های مذاکره برای جست وجوی نقاط 
مشترک از طریق سازگاری متقابل، سخن گفته 
بود . خاتمه زودرس کنفرانس به فرایند ۲۸ ماهه 
که امیدهای بی سابقه ای را برای حل مسالمت 
آمیز درگیری و اتحاد مجدد جزیره ایجاد کرده 

بود، پایان داد.
از  برای  قبرس  سیاسی  فضای  آن زمان  از 
سرگیری مذاکرات رسمی برای رسیدن به یک 
توافق مناسب نبود. »فرسودگی صلح« ناشی از 
سیاسی،  استراتژیک  و  واضح  انداز  چشم  نبود 
سرزنش مداوم رهبران دو طرف از سوی هم دیگر 
و همچنین تنش های ژئوپلیتیک در سطح منطقه 
بود. آنتونیوگوترش در آخرین گزارش های خود 
به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در صورت 
آمادگی رهبران برای تمایل به سازش و تعامل، 

برای از سرگیری مذاکرات، تأکید می کرد.

چرا یک معماری امنیتی جدید برای قبرس؟
 - اصلی  پرونده  شش  حول  قبرس  صلح  روند 
حاکمیت و تقسیم قدرت، قلمرو، دارایی، اقتصاد، 
امور اتحادیه اروپا و امنیت و میانجی ها- ساختار 
یافته است. میانجی ها حساس ترین و مورد بحث 
ترین فصل روند صلح قبرس در نظر گرفته شده 
توافق جامع،  به  به منظور دست یابی  است که 
دامنه، اندازه و شرایط ترتیبات امنیت بین المللی 
برای جزیره از جمله ادامه حضور ارتش ترکیه 
در سمت شمال جزیره قبرس را شامل می شود. 

همین پایتخت هر شب و روز با چهار ترس بزرگ 
تروریسم،  ترس  کرونا،  ترس  می شود:  فشرده 
ترس دزدان و ترس ناداری. ترس کرونا جدید 
ناداری  و  دزدی  و  تروریسم  از  ترس  اما  است، 
جدید نیست. اما از روایت  هایی که مردم می  دهند 
برمی  آید که ترس از تروریسم و دزدی و ناداری 
نیز شدت و غلظتی بی  سابقه یافته است. دیگر 
کسی نمی  گوید که فالنی و فالنی در انفجار گیر 
ماندند و کشته شدند. حاال قتل  های زنجیره  ای 
در پایتخت یک واقعیت متمایز از ناامنی عمومی 
ناهنجاری  یک  فقط  دیگر  نیز  دزدی  است. 
معمولی شایع در یک شهر بزرگ نیست. دزدان 
حاال گروه و رهبر دارند و مثل یک سازمان عمل 
می  کنند. نوع نگاه مردم به آنان نیز تغییر کرده 
است. حاال همه می  دانند که دزدی فقط دزدی 
از نیروهای مدعی قدرت  نیست و دزدان یکی 
در پایتخت هستند. ناداری نیز در پرتو فسادهای 
گسترده   در حکومت معنا و طعم تازه  ای یافته. اگر 
قبال مردم فکر می  کردند که افغانستان کشوری 
از زندگی  ناداری گسترده بخشی  است فقیر و 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

اندکی پس از استقالل قبرس در سال ۱۹۶۰، 
خصومت ها بین یونانی تباران و ترک باران قبرس 
به خشونت جمعی گسترده تبدیل شد که طی 
وضعیت   ۱۹۷۴ سال  در  داشت.  ادامه  سال ها 
هنگامی بدتر شد که کودتایی به دستور حکومت 
نظامی یونان، با مداخله ارتش ترکیه مواجه شد.

»شکستن الگوی بن بست در روند صلح قبرس« 
که  است  علمی  پژوهش  یک  گزارش  عنوان 
توسط پنج تن از پژوهش گران سازمان »انترپیس 
)Interpeace(« و »مرکز صلح پایدار و توسعه 

دموکراتیک« تهیه و به نشر رسیده است.
بر بنیاد این گزارش، قبرس از آن زمان از نظر 
جغرافیایی و جمعیتی عمال از هم جدا شده و 
توسط یک منطقه حائل، به دو قلمرو خودمختار 
تقسیم شده است: جمهوری قبرس عضو اتحادیه 
اروپا که کنترل دو-سوم جزیره را در اختیار دارد 
و جمهوری خودخوانده قبرس شمالی که فقط 
است.  شده  شناخته  رسمیت  به  ترکیه  توسط 
آتش بس توسط سه کشور میانجی -یونان، ترکیه 
و انگلیس- کنترل شده است و این سه کشور 
آمیز  راه حل مسالمت  یافتن  به  متعهد  را  خود 

برای پایان دادن به این اختالف کرده اند.
سایر  و  ملل  سازمان  دهه،  پنج  از  بیش  در 
بازیگران بین المللی وقت و منابع قابل توجهی را 
برای کمک به مذاکرات صلح این جزیره تقسیم 
نتایج متفاوتی  شده سرمایه گذاری کرده اند که 
اپریل۲۰۰۴ »طرح عنان« که  داشته است. در 
به  مذاکره  برای  متحد  ملل  سازمان  سوی  از 
رهبران قبرس ارائه شد و بین هردو گروه تباری 
به رفراندوم گذاشته شد، از سوی ۷۵.۸ درصد 
حالی که  در  شد،  رد  قبرس  یونانی های  توسط 
۶۴.۹ درصد ترکی های قبرس رأی مثبت دادند. 
اعتمادی  بی  دلیل  به  تا حدودی  این شکست 
عمیق نسبت به مذاکرات سیاسی بود، زیرا جوامع 
از روند صلح پشت درهای بسته و همچنین از 
می توانست  که  احتمالی  ترتیبات  و  راه حل ها 
نگرانی های آن ها را برطرف کند، آگاهی نداشتند.

در  سال  هفت  و  هفتاد  زریاب  رهنورد  اعظم 
میان ما بود. اگرنه هفتاد و هفت سال، به عنوان 
نویسنده حداقل پنجاه سال با ما بود. نیم قرن. 
چند داستان بلند نوشت و چندین داستان کوتاه. 
مقاله و نقد و یادداشت نیز. وقتی امسال در هفتاد 
و هفت سالگی از دنیا رفت، همه گفتند مرگ او 

ضایعه  ی جبران  ناپذیری است. 
خود  عمر  تمام  در  زریاب  شما  به نظر  حال، 
از  ماه  چند  باشد؟  فروخته  کتاب  جلد  چند 
معیشت عمر بلند خود را با حق  الزحمه  ی انتشار 
کتاب  های خود تأمین کرده باشد؟ چند نفر در 

افغانستان داستان  های او را خوانده  اند؟ 
در روزهای پس از رفتن او، عده    ای از دوستاران 
او نوشتند که در تشییع جنازه و مراسم دفن او 
فقط عده  ی کمی شرکت کرده بودند. گفتند چرا 
مرگ مهم  ترین نویسنده  ی افغانستان با این  قدر 
بی  اعتنایی اهل ادب و روشنفکران و چیزدانان 
ما  همه  ی  گردن  بر  زریاب  گفتند  شد.  روبه رو 

خیلی بیشتر از این حق داشت. 
زریاب در سالی در پایتخت کشور از دنیا رفت که 

بین المللی باشد و در عین حال معرفی چنین 
گزینه ها به گفتمان عمومی و مذاکرات باشد. 

به طور مشخص تر، این ابتکار به دنبال این بود که 
اساس مذاکره در پرونده امنیتی را مجددا از یک 
رویکردهای سخت  پیرامون  باخت  و  برد  بحث 
امنیتی، به بررسی نیازهای افراد هر دو جامعه 
احتمالی  و روش های  امنیت  احساس  در مورد 
رسیدگی به این موارد، تنظیم کند و همین طور 
نیازهای واقعی مردم را فراتر از چانه زنی موضعی 
بن بست  با  را  امنیتی  گفتمان  که  رهبری  دو 
روایت های موروثی مواجه کردند، بیان کند. این 
ابتکار برای جنبه های مختلف مشکل امنیتی،راه 
حل های خاصی ایجاد کرد که می توانست پایه و 

اساس توافق در مذاکرات قبرس باشد.
پرونده  مورد  در  مذاکره  طرف  دو  هنگامی که 
و  پایدار  صلح  مرکز  کردند،  آغاز  را  امنیتی 
توسعه دموکراتیک و انترپیس یک روند تحقیق 
مشارکتی را بین اکتبر ۲۰۱۶ و جوالی ۲۰۱۷ 
طراحی کردند تا گزینه های جدید برای بررسی 
پایدار  مرکز صلح  کنند.  شناسایی  را  اول  خط 
از  مجموعه ای  طریق  از  دموکراتیک  توسعه  و 
ترک تباران  هراس های  تمرکز«،  »گروه های 
و یونانی تباران را شناسایی کرد و به دنبال آن 
یک  تا  کرد  مشورت  بین المللی  متخصصان  با 
این  رفع  برای  را  پیشنهادی  امنیتی  معماری 
نگرانی ها تهیه کند. سپس با استفاده از هر دو 
نظرسنجی عمومی و گروه های تمرکز آزمایش 
کرد که آیا این پیشنهادها برای عموم جامعه قابل 
قبول است یا خیر. مرکز صلح پایدار و توسعه 
دموکراتیک سرانجام از این اطالعات برای اصالح 
جدید  امنیتی  »معماری  برای  خود  پیشنهاد 
برای قبرس فدرال« استفاده کرد و آن ها را برای 
گفتمان و مذاکرات به نمایندگان جوامع ترک تبار 
و  دیپلمات ها  سایر  ملل،  سازمان  یونانی تبار،  و 
و مذاکرات در مورد  تا گفتمان  داد  ارائه  مردم 

پرونده »ضمانت امنیتی« را تضمین کند.

برایند ابتکار گفت وگوی امنیتی
صلح،  رسمی  گفت وگوهای  فروپاشی  از  پس 
ابتکار مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک و 
انترپیس مبنی بر گفت گوی امنیتی سبب شد 

که:
۱. دامنه فصل امنیت که بین طرفین به عنوان 
بخشی از گفت وگو مطرح بود، گسترش یابد. در 
مورد  در  ژنو  کنفرانس  از  جنوری ۲۰۱۷، پس 
قبرس که مرکز صلح پایدار و توسعه دموکراتیک 
یک سلسله نشست های جانبی را با طرف های 
از  ملل  سازمان  نماینده  کرد،  برگزار  مذاکره 
تقسیم ضمانت های امنیتی به پرونده های فرعی 
که به موضوعات حاکمیت، امنیت داخلی، تطبیق 

ضمانت های امنیتی و امنیت خارجی خبر داد.
این تصمیم تغییر مهمی در بینش قطبی شده 
از دهه ۱۹۶۰ در  و نظامی گرایانه ی امنیت که 
بود،  شده  ایجاد  مذاکره کنندگان  روایت های 
برنامه، چندین  ارزیابی  به میان آورد. در هنگام 
تغییر  این  که  کردند  موافقت  اول  خط  مقام 
جنبه های »انسانی، اقتصادی، هستی شناختی و 

کثیری از گویندگان این زبان توانایی خواندن آثار 
به زبان  های همدیگر را ندارند. می  بینید که تنها 
غم جان و غم نان نیست. غم زبان هم هست. صد 

غم نهان دیگر نیز. 
آخر همان می  ماند که در مراسم دفن رهنورد 
زریاب دیدیم. نوشتن در این خاک سرنوشتش 
شما  است.  همین  حاال  حداقل  است.  همین 
شما  بفروشیدش.  و  بنویسید  کتاب  نمی  توانید 
از ساکنان  بزرگی  بر ذهن جمعیت  نمی  توانید 
تأثیر بگذارید. شما نمی  توانید بمیرید و  کشور 
انتظار داشته باشید که برای از دست دادن  تان 
دیوانه  اگر  فقط  بگرید.  محله  ای،  حتا  شهری، 
باشید، اگر به حد کافی دیوانه باشید، و عاشق 
باشید و به صالی درونی خود جواب بدهید و 
بنویسید، می  توانید ادامه بدهید. نوشتن در این 

شکسنت بن بست؛ 
روند صلح قربس چگونه برای ابر دوم به دوران افتاد؟

نوشنت در این خاک
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زهرا اخالقی

طریق تحقیقات اولیه، مشارکت عمومی و ایجاد 
اعتماد، فراهم کنند تا از بحث های جداگانه برای 

دورهای نهایی مذاکرات جلوگیری کنند.
منطقه ای  قدرت های  اشتراک   .۲

ضروری ست
مشارکت دادن کشورهای دارای قدرت در منطقه 
است  ضروری  اما  دشوار  راه حل،  یک  بهعنوان 
طریق  از  عمومی  رضایت  ایجاد  راه حل  یک   -
قدرت های  انتخابی  حوزه  به  فرآیند  گسترش 
در  به ندرت  درگیری  است. گسترش  منطقه ای 
مرزهای یک دولت-ملت محدود می شود، منافع 
بازیگران بین المللی اغلب بر نتیجه مذاکرات صلح 
تأثیر می گذارد. این پرسش که چگونه بازیگران 
سازش صلح و محافظ صلح می توانند با بازیگران 
منطقه ای ارتباط مثبت برقرار کنند تا نقش مثبت 
و حمایتی برای یک فرآیند را بازی کنند، چالشی 
مکرر سابقه دار است. مشارکت دادن کشورهای 
منطقه، بدون تضعیف حاکمیت طرف های متأثر 
از درگیری، به یک اقدام متعادل سازمانی دشوار 
با حمایت سازمان های حامی روند صلح نیاز دارد. 
در قبرس عدم دسترسی تیم ابتکار گفت وگوی 
امنیتی به برخی از کشورهای منطقه به احتمال 

زیاد مانع تأثیر آن در نتیجه مذاکرات شد.
متخصصان  توصیه  و  عام  مردم  نظر   .۳

کمک کننده است
تحقیقات مشارکتی و داده های نظرسنجی صلح 
متخصص  سیاست گذاران  توصیه های  با  همراه 
به ظاهر  مسائل  گره های  کردن  باز  با  می تواند 
تمام  کند.  پشتیبانی  صلح  روند  از  مشکل، 
فرایندهای صلح به دلیل مواضع خصمانه طرفین 
در مورد موضوعات به ظاهر دشوار، لحظاتی از 
مذاکرات با رکود و انقطاع مواجه می کند. در این 
شرایط، درگیرکردن شهروندان در جست وجوی 
ریشه یابی  به  می تواند  جدید،  راه حل های 
مشکالت کمک کند و روایت های جاافتاده را در 
سطح خط اول از بین ببرد. در قبرس، استفاده از 
روش های تحقیق مشارکتی برای ارزیابی معنای 
ترک تبار،  و  یونانی تبار  قبرس های  برای  امنیت 
اختالف بین موقعیت های موروثی تاریخی آنها ، 
اضطراب و نیازهای امنیتی رای دهندگان را برای 

بازیگران خط اول نشان داد.
بودن  فراگیر  و  مشروعیت  افزایش  بر  عالوه 
امنیتی ،  کارشناسان  با  تهیه شده  توصیه های 
در  آن ها  درگیرکردن  با  مشارکتی  تحقیقات 
طراحی و ایجاد راه حل ها، رضایت ذینفع ها را در 
نتایج افزایش می دهد. بنابراین یک ابزار مهم برای 
قانونی کردن تصمیم های مهم اتخاذ شده در خط 
اول است که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد 

و پایداری راه حل های بالقوه را افزایش می دهد.
مردم  با  اولیه  طرح های  شریک  کردن   .۴

سبب جلب اعتماد عمومی می شود
عوامل  از  شفافیت  و  همه شمولی  که  ایده  این 
کامال  است،  صلح  روند  در  موفقیت  اصلی 
شناخته شده است. اما پرسشی مداوم پیش روی 
همه شمول  ویژگی  صلح سازی  تمرین کنندگان 
بودن نه بلکه چگونه می توان همه شمولی را در 
کرد،  مطرح  مناسب  بازیگران  با  مناسب  زمان 
است. در مورد قبرس، با رد »طرح عنان« در سال 
۲۰۰۴، اهمیت همه شمولی و رضایت عمومی در 
آگاهی  به  رغم  مذاکره مشهود شد، چون  نتایج 
فرایندهای  محلی  مالکیت  اهمیت  از  گسترده 
باال،  سطح  رهبران  با  فقط  مذاکرات  صلح، 
مخفیانه انجام می شد. این رویه نه تنها مذاکرات را 
با عموم مردم قطع می کند بلکه باعث گمانه زنی، 

بی اعتمادی و خلق تئوری های توطئه می شود.

سایه  ی  در  بخواهد  که  داشت  خواهد  روزی 
تروریسم و کرونا و ناداری و دزدی داشته باشد؟ 
قصه بزرگ  تر از فقط بی  مهری اهل هنر و ادب 

است.
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گفتار بیان می  کند؛
تأثیرات  براساس  استدالل  جنگ:  تخریب  محدودکردن 
بهداشتی سیاست  های نظامی و سالح  ها و استفاده از دانش 
تخصصی و گفتمان مراقبت  های بهداشتی. کارکنان درمانی 
می  توانند در مورد محدودیت یا لغو این سیاست  ها یا سالح  ها 
بحث کنند و یا با دیگران همکاری کنند تا محدودیت  های 

مندرج در حقوق بین الملل اعمال شود.

مدیریت مناقشات
پزشکان و امداد رسانان در بعضی مواقع می  توانند ضمن حفظ 
اعتبار باال نزد عموم مردم به باالترین دفاتر سیاسی در یک 
برای  بین  المللی  )پزشکان  کنند  پیدا  دسترسی  نیز  کشور 
اعضایی  جنگ ِسرد  زمان  در  هسته ای  جنگ  از  پیش گیری 
را مستقیما برای صحبت با رئیس جمهور ریگان و گورباچف 
فرستادند(. آن  ها همچنین از طریق تحقیقات پزشکی مشترک 
با  بین  المللی  گسترده  ارتباطات  حرفه  ای،  سازمان  های  و 
فعالیت  های  انجام  در  است  ممکن  آنها  دارند.  همکاران شان 
دیپلماتیک مانند میانجی گری، تسهیل گفت وگو و وکالت در 
سطح عالی آماده باشند. اما ناتوان از چنین فعالیتی نیستند و 

برای انجام مؤثر چنین وظایفی به آموزش مناسب نیاز دارند.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ یونیسف، کلیسای کاتولیک روم و دیگر 
سازمان  ها در باره روزهای آرامش در السالوادور مذاکره کردند. 
جنگ برای ایمن سازی کودکان به مدت سه روز در هر سال، از 
سال ۱۹۸۵ تا زمان توافق صلح در سال ۱۹۹۲ به حالت تعلیق 
درآمد. دستاوردهای عمده در اهداف بهداشتی این کمپین، 
ظاهرا به دست آمد و در مجموع ۳۰۰۰۰۰ کودک در سال در 
چندین هزار مکان ایمن شدند. میزان ابتال به سرخک، فلج 
اطفال و برخی بیماری های واگیردار دیگر به طرز چشم گیری 
چهارچوب  یک  رسید.  صفر  به  اطفال  فلج  و  یافت  کاهش 
مذاکره بین دولت، ارتش و نیروهای شورشی با واسطه  گری 
کلیسا، در سطح ملی و چندین سطح محلی ایجاد شد. این امر 

ظاهرا در تحقق توافق های صلح سهیم بود. 

همبستگی
افراد و گروه  هایی که در موقعیت  های تهدیدآمیز هستند ممکن 
است برای زنده ماندن تالش کنند، تالش کنند تا جنگی را 
برابر  یا از جنگ احتمالی جلوگیری کنند یا در  مهار کنند 
مقاومت  گروه-های شورشی  یا  دولت  قدرت  از  سوءاستفاده 
کنند. ارتباط با گروه  های بخش بهداشت و درمان در خارج 
از منطقه درگیری ممکن است منابع بسیار مورد نیاز از جمله 
دانش را فراهم کند. هوشیاری ذاتی موجود در چنین ارتباطاتی 
که توسط سازمان  هایی مانند عفو بین  الملل و پزشکان حقوق 
بشر انجام می  شود، ممکن است از آزار و اذیت، ناپدید شدن یا 
مرگ کارگران محافظت کند. ارتباطات همبستگی، همچنین 
ممکن است استراتژی  های جایگزین و بدون خشونت برای حل 

اختالفات ارائه دهد.
پزشکان،  شامل  فیلیپین  در  پزشکی  عملیاتی  گروه 
و  پرستاران  جامعه،  توسعه  کارمندان  دندان پزشکان، 
دانشجویان پزشکی است. آن  ها در تیم های کوچک به مناطق 
دور افتاده سفر می  کنند تا افراد را در جوامعی که در اثر جنگ 
آواره شده  اند و خدمات بهداشتی ندارند، معالجه کنند. آن  ها با 
گزارش در مورد نقض حقوق بشر توسط ارتش، صلح و امنیت 
این جوامع را ارتقاء می  بخشند و با دفاع از جوامع آسیب دیده 
برای صلح و عدالت طوالنی مدت تالش می  کنند. تیم ورودی 
در هر منطقه همیشه از واحدهای ارتش بازدید می  کند. به نظر 
می  رسد که در نتیجه توانایی تیم  ها برای گزارش و حمایت از 

افراد، نقض حقوق بشر کاهش یافته است.

تقویت ساختار اجتماعی
مراقبت  های بهداشتی یکی از اصلی  ترین ابزارهایی است که 
اعضای یک جامعه تعهد خود را نسبت به سالمتی یکدیگر ابراز 
می  کنند. یک سیستم بهداشتی مناسب که برای همه افراد 

جامعه قابل دسترسی باشد، می  تواند احساس امنیت و تعلق به 
یک گروه گسترده و فراگیر را که به مردم احترام می  گذارد و 
نیازهای مشترک آنها را برآورده می  کند، ارتقاء دهد. این هویت 
مدنی، بسیج مبتنی بر نفرت از اقوام یا سایر گروه های هویتی 
ساختارهای  اوگاندا،  در  مثال  به عنوان  می  کند.  دشوارتر  را 
نوین بهداشتی، آوارگان را به بازگشت به خانه ترغیب کرده و 
مشخص شده است که بازتوانی سیستم مراقبت  های بهداشتی 

با روند گسترده  تر بهبود اجتماعی ناشی از جنگ ارتباط دارد.
در بسیاری از مناطق، اختالفات قومی و مذهبی ممکن است 
برای دامن زدن به جنگ انجام شده و خشونت به عنوان یک 
اجتماعی  بهبود  شود.  تبلیغ  درگیری  برای  مطلوب  راه حل 
این اختالفات برای برقراری مجدد شرایط بهداشت عمومی 
ضروری است. این فعالیت  ها گاهی با توان بخشی جسمی و 
مکتب  در  برنامه درسی  یک  کرواسی  در  است.  همراه  روانی 
تحت  به طور جدی  که  مناطقی  در  برای کودکان ۱۱ ساله 
تأثیر جنگ قرار گرفته  اند، طراحی شد. این برنامه، فرصتی 
با  را  استرس  عالئم  و  عصبانیت  غم،  مورد  در  بحث  برای 
رویکرد محتاطانه برای کاهش تعصب، یادگیری در مورد حل 
اختالفات غیر  خشونت  آمیز، ایجاد چشم  انداز سازش و زندگی 
صلح  آمیز ترکیب می  کند. ارزیابی این برنامه تغییرات مثبت 
را در برخی ابعاد مربوطه هم در سالمت روان و هم در تحمل 

قومی نشان داده است.
سازمان بهداشت جهانی و وزارت توسعه بین  الملل انگلستان 
به کمک این ایده، در بوسنی و هرزگوین »تالش هماهنگ و 
فشرده  ای برای رفع موانع اساسی صلح از طریق توسعه بخش 
بهداشت« انجام داده  اند. آن  ها نشان می  دهند که برنامه آن  ها 
موانع قومی را شکسته و سایر سازمان  های غیردولتی را قادر به 

اجرای برنامه  های بین قومی می  کنند.

مخالفت
مخالفت با سیاست  های گروه حاکم یا غالب ممکن است به 
شکل اعتراض، اجبار، عدم همکاری یا مداخله در آید. کارکنان 
بهداشت و درمان برای مخالفت ممکن است از حقانیت، تجربه 

یا تخصص شان استفاده کنند. 
انواع  شامل  ویتنام  جنگ  با  پزشکی  متخصصان  مخالفت 
مختلفی از ابزارها و مبانی مخالفت بود. بنجامین اسپوک که 
از  نوزادان مشهور است  از  نوشته  هایش در مورد مراقبت  به 
اعتبار قابل توجه خود نزد مردم امریکا استفاده کرد تا علیه 
تالش  های جنگی ایاالت متحده صحبت کند. کلر کاالهان، 
یک پرستار کانادایی که در یک کلینیک در جنوب ویتنام 
کار کرده بود از طریق نافرمانی مدنی، صحبت کردن و نوشتن 
به مشارکت کانادا در جنگ اعتراض کرد. اقدامات وی بیشتر 
براساس تجربیات شخصی  اش از تأثیرات سیاست  های نظامی 
دادگاه  در  که  پزشکانی  زیاد.  مشروعیت  تا  بود  سالمتی  بر 
بین  المللی جنایات جنگی که تحت حمایت بنیاد صلح برتراند 
راسل در سال ۱۹۶۷ در استکهلم برگزار شد، شرکت کردند، 
هم علیه سالح  ها و هم اقدامات انجام شده توسط دولت امریکا 
در پی گیری جنگ ویتنام شهادت دادند. آن  ها در درجه اول 

به عنوان کارشناس علمی صحبت می  کردند.
چنین مخالفتی ممکن است با تعریف مجدد وضعیت توسط 
احزاب مخالف صورت گیرد. با تعریف مجدد وضعیت، احزاب 
تالش می  کنند تا مسائلی را که توسط کسانی که دارای قدرت 
سیاسی رسمی هستند، تغییر داده و کنترل اوضاع را به دست 
بگیرند. کارکنان بهداشت و درمان در بعضی از مواقع در تعریف 
مجدد جنگ به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی و نه یک 
مسئله کامال سیاسی موفق بوده  اند. در نتیجه فضایی را برای 
استفاده از دانش و نظر خود ایجاد می  کنند. با توجه به مشروعیت 
باالیی که نزد مردم دارند آن  ها از این طریق توانسته  اند تأثیرات 
قابل توجهی اعمال کنند. استراتژی  های مورد استفاده پزشکان 
بین  المللی برای پیش گیری از جنگ هسته  ای با تعریف مجدد 
یک  عمومی  بهداشت  مسئله  یک  به عنوان  هسته  ای  جنگ 
نمونه کالسیک و قدیمی از این دسته است؛ یکی دیگر از این 
موارد، تالش  های تیم مطالعات بین  المللی برای افزایش تردید 
در مورد ادعای استفاده از فناوری پیشرفته برای مبارزه با یک 

جنگ انسانی در عراق است.

محدود کردن تخریب جنگ
مدت هاست که در غرب با ممنوعیت سالح  هایی که به نظر 
باشند، جنگ محدود شده  و وحشتناک  ناسازگار  می  رسید 
سال  در  التران  دوم  شورای  به  حداقل  مفهوم  این  است. 
۱۱۳۹ برمی  گردد. زمانی که کمان فوالدی برای استفاده علیه 
پیشنهادهای  اعالم شد. در جایی که  مسیحیان، غیرقانونی 
مربوط به لغو سالح  ها یا تاکتیک  های خاص بر اساس اثرات 
بهداشتی آن  ها تنظیم شده باشد، این اقدامات به ابتکارات صلح-
سالمت تبدیل می  شوند. استدالل  ها علیه استفاده از بمب  های 
آتش  زا و سایر مواد محترقه، سالح های هسته  ای، بمب  های 
خوشه  ای و مین  های ضد نفر براساس اثرات وحشتناک آن ها 
بر سالمتی، همانند استدالل  های مشابه بر علیه تخریب مواد  
غذایی و محصوالت، قحطی عمدی و شکنجه جسمی و روحی 
بین  المللی صلیب سرخ  قرار می  گیرند. کمیته  این گروه  در 
اخیرا معیارهایی را برای تعریف عینی و مبتنی بر پزشکی از 
آسیب بیش از حد یا درد و رنج غیر  ضروری مطرح کرده است. 
به طوری که برخی از سالح  هایی که اکنون استفاده می شود 
از بین رفته و سالح  های جدید وحشتناک قبل از گسترش و 

استفاده ممنوع می  شوند.

آیا کارکنان حوزه سالمت در گسترش صلح نقش دارند؟ در 
سال های اخیر جنگ به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی 
مطرح شده است. این موضوع نقش کارکنان نظام سالمت را در 
جلوگیری و کاهش تخریب ها برجسته می  کند. انتقال به سمت 
بهبود  باعث  اغلب  جنگ،  از  آسیب  دیده  مناطق  در  صلح 
مراقبت  های بهداشتی و وضعیت بهداشتی جوامع می   شود. اما 

آیا کارکنان حوزه سالمت در گسترش صلح نقشی دارند؟ 
مورد  در  خالصه  به طور  است  شده  سعی  نوشته،  این  در 
اصطالح  از  ما  شود.  پرداخته  و سالمت  صلح  مکانیسم های 
»ابتکار صلح-سالمت« برای هر ابتکاری استفاده می  کنیم که 
هدف آن بهبود بهداشت جمعیت و افزایش همزمان سطح 

صلح و امنیت آن  ها است.

مبانی مکانیسم های صلح-سالمت
پنج مکانیسم ایجاد صلح در زیر توسط متخصصان مراقبت  های 
با  متناسب  مکانیسم ها  این  است.  شده  استفاده  بهداشتی 
که  است  بهداشتی  مراقبت  های  به  فرد  منحصر  خصوصیات 
می  تواند از طریق اصطالحات نوع دوستی، علم و مشروعیت 

نشان داده شود.
بهداشتی  مراقبت  های  با  رابطه  در  اساس سخن  نوع  دوستی 
و سیاست  های رسمی است. مراقبت  های بهداشتی به عنوان 
ابزاری شناخته می شود که در جامعه احساس مراقبت و شفقت 
را نهادینه می  کند. ارتباط آن با اهداف انسانی و فوق العاده  ای 
که فراتر از اختالفات انسانی است و تجسم آن در سازمان های 
سازمان  های  و  جهانی  بهداشت  سازمان  مانند  بین  المللی 
غیردولتی مانند پزشکان بدون مرز و پزشکان بین المللی برای 
پیش گیری از جنگ هسته  ای باعث شده است که آن را عامل 

طبیعی گسترش نوع  دوستی بدانند. 
مبتنی  نیز  مدرن  بهداشتی  مراقبت  های  با  رابطه  در  سخن 
بر علم است. در این راستا به یک مطالعه تجربی منظم که 
هدف آن دستیابی به نتایج قابل تأیید و تکرار است ارزش 

داده می  شود.
برخالف دو مفهوم قبلی که به گفتمان و فرهنگ متخصصان 
اطالق  جامعه  ای  به  مشروعیت  مفهوم  دارند،  اشاره  سالمت 
شده  نهادینه  آن  در  بهداشتی  مراقبت های  که  می  شود 
است. کارمندان مراقبت بهداشتی اغلب از مشروعیت باالیی 
در  پزشکان  امریکای شمالی،  در  مثال  به عنوان  برخوردارند. 
سال های اخیر به طور مداوم توسط مردم در ردیف صادق  ترین 
و اخالقی  ترین متخصصان قرار گرفته  اند. اگرچه این نظرسنجی 
ممکن است در بسیاری از کشورها صادق نباشد اما در هرحال 
داده  سیاستمداران  به  نسبت  باالتری  بسیار  امتیاز  آن ها  به 
شده است که به آن  ها این امکان را می  دهد که وقتی تصمیم 

می  گیرند تأثیر قابل توجهی داشته باشند.

مکانیسم های صلح-سالمت
بیان  خالصه  به طور  صلح-سالمت  مکانیسم  پنج  این جا  در 
برای  که  است  روشی  یا  استراتژی  یک  مکانیسم  می  شود. 

دستیابی به نتیجه طراحی شده است: 
ممکن  مدعی  گروه  های  بین  درگیری  تعارض:  مدیریت 
فوق العاده  اهداف  یا  پزشکی  دیپلماسی  از  استفاده  با  است 

بهداشت  مدار حل وفصل شود یا کاهش یابد؛
در  برای گسترش صلح  که  گروه  هایی  و  افراد  همبستگی: 
و  سالمت  کارکنان  توسط  می  کنند،  تالش  دشوار  شرایط 
درمان و گروه های دارای قدرت با آزادی عمل بیشتر پشتیبانی 

می  شوند؛
تقویت ساختار اجتماعی: پیوندهای متحدکننده جمعیت 
در میان تنوع )از جمله قومیت، طبقه اجتماعی و...( ممکن 
است از طریق روش  های ارائه خدمات بهداشتی و همچنین از 

طریق مصالحه و بهبودی ترمیم یا تقویت شوند؛
مخالفت: با استفاده از مشروعیت تجربه یا تخصص ناشی از 
مراقبت  های بهداشتی، شخص یا گروهی که با سیاست های 
گروه حاکم یا غالب مخالف است این اختالف نظر را در عمل و 

نقش کارکنان حوزه سالمت در گسرتش صلح
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری کوشکک واقع در قریه کوشکک ولسوالی بلخ والیت بلخ.
http://(را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذ کور را در ویب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری AF/MAIL/EATS-193064/M075-CW-RFB :نمبرپکیج قرارداد

www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی)https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۹ دسمبر ۲۰۲۰ الی -۱۹جنوری ۲۰۲۱ توزیع میگردد.از داو طلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت 
بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ -۰۲ جنوری ۲۰۲۱- ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۹–جنوری - ۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد.

آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از ویب سایت های مذکور بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title: Improvement Works of Koshkak Irrigation Scheme Located at Koshkak Village, Balkh District of Balkh Province.

Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EATS-193064/M075-CW-RFB
Dated: December, 19, 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 Koshkak Irrigation 
Scheme Located at Koshkak Village, Balkh District of Balkh Province.RFB No: AF/MAIL/EATS-193064/M075-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Koshak Irrigation Scheme Located 
at Koshkak Village, Balkh District of Balkh Province.RFB No: AF/MAIL/EATS-193064/M075-CW-RFB Delivery/construction period of 18 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 62,000,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 50,000,000.
(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 15,500,000.
(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, 19, 2020 to January, 19, 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, 19, 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 January, 02, 2021 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

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

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 جوی شهری کهنه و قزل قلعه آشیانه واقع در قریه شهری کهنه و قزل قلعه، ولسوالی رستاق والیت تخار.
نمبرپکیج قرارداد: AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذ کور را در ویب سایت وزارت زراعت، 
ابیاری و مالداری)http://www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی)https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ -۱۹ دسمبر ۲۰۲۰ الی -۱۹جنوری ۲۰۲۱ توزیع میگردد.از داو طلبان و یا 
نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ -۰۲ جنوری ۲۰۲۱- ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست 

تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۱۹–جنوری - ۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر میگردد.

آن عده شرکت های که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از ویب سایت های مذکور بدست بیاورند.
آدرس: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title: Improvement Works of Qazel Qala Ishanaha Irrigation Scheme Located at Qazal Qala Village, Rustaq District  and Joye Shahri Kohna Irrigation Scheme 
Located at Shahri Kohna Village Rustaq District of Takhar Province.

Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB
Dated: December, 19, 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 Qazel Qala Isha-
naha Irrigation Scheme Located at Qazal Qala Village, Rustaq District  and Joye Shahri Kohna Irrigation Scheme Located at Shahri Kohna Village Rustaq District of 
Takhar Province. RFB No: AF/MAIL/EATS- 193101-193102/B089-B063-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Qazel Qala Ishanaha Irrigation 
Scheme Located at Qazal Qala Village, Rustaq District  and Joye Shahri Kohna Irrigation Scheme Located at Shahri Kohna Village Rustaq District of Takhar Province.
RFB No: AF/MAIL/EATS- 193101-193102/B089-B063-CW-RFB Delivery/construction period of 12 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 33,000,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 26,400,000.
(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 8,300,000.
(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 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, 19, 2020 to January, 19, 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, 19, 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 January, 02, 2021 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

2

2

2

2

2

2

2

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 2

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 2
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}IDLG/OB/NCB/NCS/02/1400 موضوع: }کرایه گیری یک دربند حویلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی
اداره مستقل ارگان های محلی برای بار اول از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک دربند حویلی برای ریاست برنامه حمایت مردمی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوطه را در 
فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از آمریت تدارکات و یا از سایت  اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور 
سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به آمریت تدارکات، منزل دوم کنکس ها اداره مستقل ارگان های محلی واقع چهارراهی آریانا ارایه نمایند و آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول اداره نمی باشد. تضمین 

آفر بصورت اظهار نامه آفر بوده و جلسه آفرگشایی به روز )شنبه( مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در تاالر کنفرانس این اداره منزل اول تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی«
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سه  در  »اخاذی«  جمله  از  مختلف  اتهام های 
وفایی زاده،  قاسم  می دهد.  خبر  گذشته  ماه 
فساد  می گوید  ملکی  هوانوردی  اداره  رییس 
گذشته  سال  دو  در  کابل  هوایی  میدان  در 
۹۰ درصد کمتر شده است: »زمانی در میدان 
و  می کرد  فعالیت  زیاد  کمپنی های  هوایی 
بخش  در  ما  و  بود  گرفته  شکل  فساد  شبکه 

قرارداد و سایر موارد تغییراتی وارد کردیم.«
هوانوردی  اداره  مسئوالن  گفته های  براساس 
هوایی  میدان  در  »بی نظمی «ها  علت  ملکی 
بین المللی کابل حضور ۴۸ نهاد دولتی در این 
قالب  در  ملکی  هوانوردی  اداره  و  بود  میدان 
»طرح واحد میدان« جلوی بی نظمی ها در این 
میدان هوایی را گرفتند: »براساس طرح واحد 
از تمام نهادهای  میدان هوایی، رییس میدان 
می گیرد.  گزارش  دارد  حضور  میدان  در  که 
ماسترپالن  مواد  تأمین  در  میدان  رییس 
مدیریتی موفق عمل کرد و کارشان خوب بوده 

است.«
نصـب سیسـتم امنیتـی میـدان هوایـی کابـل 
از تغییراتـی اسـت کـه اداره هوانـوردی ملکی 
افـرادی متخلـف،  نقـش آن را در شناسـایی 
رییـس  وفایـی زاده،  قاسـم  می دانـد.  مؤثـر 
ایـن اداره می گویـد: »در میـدان ۸۵۰ کامـره 
وجـود دارد و تمام سـاحات میدان را پوشـش 
می دهـد و تـا پنـج کیلومتر افراد را شناسـایی 
می کنـد. ایـن کامـره تا حـاال مـوارد از اخاذی 
و بدرفتـاری بـا مسـافران را شناسـایی کرده و 
عامـالن آن بـه مراجـع قضایـی تحویـل داده 

است.« شـده 
عوامل  از  یکی  وفایی زاده  آقای  گفته ی  به 
کابل  هوایی  میدان  در  فساد  و  مشکالت 
 ۱۳ در  که  بود  موانعی  و  بازرسی  ایست های 
می شد  تالشی  آن ها  توسط  مسافران  مورد 
این  هوانوردی  اداره  تغییرات  و  اصالحات  و 
ایست های بازرسی و تالشی را به »دو« مورد 

کاهش داد.
آمار اداره هوانوردی ملکی می گوید اصالحات 
کابل  بین المللی  هوایی  میدان  در  اعمال شده 
فساد را نزدیک به ۹۰ درصد کاهش داده است 
کمپنی  با  قرارداد  طبق  تالشند  در  آن ها  و 
و  »بوردینک«  پروسه  آن  در  که  »کاک« 
پروسه »پروسیس« مسافران از ورود به میدان 
شود،  پیش بینی  قابل  و  آسان  پرواز  لحظه  تا 

بتوانند فساد را به صفر برساند. 

گوناگون از آن ها اخاذی شده است و در بعضی 
موارد حتا پروازشان را از دست داده اند.  

حاال  تا  و  است  فرانسه  ساکن  )مستعار(  ایمل 
چندین بار به افغانستان آمده است. او از تجربه 
مأموران  که  می گوید  افغانستان  به  سفرش 
میدان هوایی حامد کرزی اغلب از او درخواست 
»شیرینی« کرده است: »یک بار موقع خروج از 
در  ماندم.  جیبم  در  را  خردم  پول  تمام  کابل 
میدان سه  نفر علنی دنبالم بودند و می گفتند 
را  پول های  آن  بدهم.  را  شیرینی شان  که 
بدون  نفر  سه  این  دادم.  بودم  کرده  آماده  که 
و  خنده  با  مردم  جلوی  و  دوربین  از  ترس 
مسخرگی پول ها را از من گرفتند، انگار خانه ای 
شخصی شان است. در یک مورد دیگر تا دروازه 
هواپیما از دنبالم آمدند و ۵۰۰ افغانی به قول 

خودشان از من شیرینی گرفتند.«
و  می کند  زندگی  امریکا  در  )مستعار(  سخی 
هرازگاهی به افغانستان می آید. او می گوید که 
امریکا  به  افغانستان  از  سفر  جریان  در  یک بار 
مأموران میدان از او پول گرفته است: »من دو 
بکس ۲۳ کیلویی و یک بکس هفت  کیلویی را 
می خواستم با خود ببرم. مأموران بهانه آوردند 
که من اجازه ندارم با خود میوه خشک ببرم و 

۱۰۰ دالر دادم و بکس هایم را بردم.«
افغانستان  به  تا حاال  بار  احمدی شش  مهدی 

مسافرین در میدان هوایی توجه بیشتر می شود. 

»شیرینی« که کام مسافران را تلخ می کند
از  پول  درخواست  و  اذیت  و  آزاد  اخاذی، 
حامد  بین المللی  هوایی  میدان  در  مسافران 
مخصوصا  مسافران،  از  بسیاری  برای  کرزی 
تجربه  باشند،  خارجی  کشورهای  مسافر  اگر 
برای  می گوید  که  غزل  مثل  است.  مشترکی 
دستگاهِ تنفسی که از طریق پست به افغانستان 
فرستاده یک بار در میدان هوایی کابل مجبور 
شده ۵۰ هزار افغانی پرداخت کند. درحالی که  
۷۰۰ دالر استرالیایی به شرکت خدمات پستی 
قبال پرداخته است: »وقتی برای تحویل گرفتن 
دستگاه تنفس رفتیم یک نفر به تنهایی خود دو 
هزار و ۵۰۰ افغانی از ما گرفت و گفت به خاطر 
گمرگ است اما در مقابل رسیدی به ما نداد. 
بعد از دو هفته دویدن به ما گفته شد که باید 
بکشیم.  ما  تا  کنید  پرداخت  افغانی  هزار   ۵۰
چون پدرم به این دستگاه ضرورت داشت چاره 
نداشتیم و پول هنگفت را دادیم و دستگاه را از 

میدان کشیدیم.«
گفت وگو  آن ها  با  گزارش  این  در  که  کسانی 
هوایی  میدان  مأموران  برخورد  از  همه  شده 
بین المللی حامد کرزی با مسافران شکایت دارند 
و می گویند که در این میدان هوایی به بهانه های 

هادی خوش نویس
گزارشگر

میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل از 
پرازدحام ترین میدان های هوایی در کشور است 
هوانوردی  اداره  در  مسئوالن  معلومات  قرار  و 
ملکی، حدود »۷۰ درصد عملیات هوانوردی« 
از طریق این میدان هوایی صورت می گیرد. اما 
است  این میدان همراه  از  پروازها  برخی  برای 
و  اخاذی  از  ناخوش  خاطر  تلخ؛  خاطرات  با 
آزار و اذیت از سوی مأموران در میدان هوایی 

بین المللی حامد کرزی. 
اداره هوانوردی ملکی اخاذی و فساد در میدان 
تأیید  را  کابل  کرزی  حامد  بین المللی  هوایی 
می کند. براساس گفته های مسئوالن ۱۴ نفر در 
از جمله  اتهام های مختلف  به  سه ماه گذشته 
»اخاذی« از مسافران بازداشت شده است. قاسم 
در  ملکی  هوانوردی  اداره  رییس  وفایی زاده، 
گفت وگو با روزنامه اطالعات می گوید که نصب 
سیستم امنیتی، فساد در این میدان هوایی را 
کاهش داده است. حکومت افغانستان حدود دو 
ماه پیش میدان هوایی کابل را با سیستم جدید 
امنیتی مجهز کرد. در آن زمان رییس جمهور 
امنیتی  کمره های  فعال شدن  با  که  بود  گفته 
بین المللی  هوایی  میدان  جدید  سیستم  و 
حامد کرزی، به امنیت و مصونیت جان و مال 

سفر کرده است. احمدی در سفری از افغانستان 
به سریالنکا حتا پروازش را از دست داده است: 
تأیید شد و من را رد کردند. مشکلم را  »زنم 
بروی.  نمی توانی  ویزه  این  با  گفتند:  پرسیدم. 
مسلسل  زنم  و  من  ویزای  شماره  درحالی که 
پول  مشکل  فهمیدم  بعد  بود.  سرهم  پشت  و 

است.« 
به گفته ی مهدی احمدی بعد از آن که پروازش 
به سریالنکا را از دست داد بار دیگر در میدان 
هوایی با مشکل روبه رو نشده است: »آخرین بار 
که رفتم سوال و جواب زیاد می کند. اما کسانی 
که اولین بار است سفر می کنند و ناآشنا باشند 
برای شان مشکل تراشی می کنند تا پول بگیرند.«

»واسطه بازی«
معاون  و  نویسنده  هروی  سیامک  احمدضیا 
مشکالت  ریاست جمهوری  سخن گوی  پیشین 
در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را ناشی 
از »واسطه بازی« و تقرر افراد غیرمسلکی در این 

میدان هوایی می داند.
آقای هروی در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
در  هوایی  میدان های  در  کارمندان  می گوید 
آموزش های  حتا  که  می شوند  مقرر  شرایطی 
باور  به  ندیده اند.  را  و عسکری  نظامی  ابتدایی 
هوایی  میدان  در  افراد  بیشتر  هروی  آقای 
و  »واسطه«  براساس  کرزی  حامد  بین المللی 
»رشوه« مقرر می شوند که دانش نظامی نداشته 
و غیرمسلکی اند و این باعث مشکالت و آزار و 
اذیت مسافران می شود: »چند سال پیش، پسر 
همسایه ما که تا صنف هفت درس خوانده بود 
حدس  و  نمی دانست  چه  هیچ  عسکری  از  و 
دارد  دست  هم  محل  دزدی های  در  می زدم 
بخش  در  تا  کرد  همکاری  درخواست  من  از 
جنایی میدان هوایی کابل مقرر شود. روزی که 
دوباره دیدم برایش گفتم: وزارت داخله کورس 
آموزشی دارد و فارغان صنف ۱۲ را می گیرد. از 
جیبش یک بسته پول بیرون آورد و گفت کسی 
را  پول ها  این  خدا  کند.  شامل  مرا  کردم  پیدا 
روزی ات نکرده بود. اتفاقا در یک سفر در میدان 
هوایی کابل همان پسر همسایه ام را دیدم که 

وظیفه اجرا می کرد.«

بازداشت ۱۴ مأمور
اداره هوانوردی ملکی ضمن تأیید ادعای فساد 
در میدان هوایی کابل از بازداشت ۱۴ نفر به 

MAIL/IFAD/SNaPP2/28042020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وساخت ۱۵ باب گلخانه ها ی دو کمانه به شیوه مچ گرنت  ده باب برای  
www.npa.gov.( ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی SNAPP2 بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه )کابل و ۵باب برای والیت بلخ را  مطابق به مشخصات  ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه

af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان 
انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۵۰۰,۰۰۰.۰۰( پنج صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

موضوع: پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون والیت خوست اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون والیت خوست اشتراک 
نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک و یا از ویب سایت های اداره ملی تنظیم امور آب،  و  اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته 
از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ به آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش منزل چهار سرک داراالمان  سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی 

قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ  ۲۰۶,۴۶۵ دو صدو شش هزارو چهار صدو شصت و پنج افغانی بوده  جلسه آفرگشایی مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر  شماره شش منزل چهارم تدویر 

می گردد.

»اعالن تدارکات«

»شیریین« که کام مسافران را تلخ یم کند


