
وزارت صحت عامه: 
افغانستان توانایی تامین واکسن مورد 
وندان کشور را دارد نیاز برای تمامی شهر

چرا ما با تجارب 
صلح جهانی بیگانه ایم؟

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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سفارت امریکا از مقام های 
افغانستان خواست که 

فساد را متوقف کنند

در شبانه روز گذشته 
سه مریض کووید۱۹ در 
افغانستان جان داده اند صفحه 2صفحه 2

سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل روز جمعه 
دولتی  مقام های  سوءاستفاده های  به  اشاره  با 
افغانستان از بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس 
کرونا، از این مقام ها خواست که از فساد دست 
بردارند زیرا قانون شکنی آن ها افغان ها را نه تنها 
از لحاظ مالی ضربه زده است بلکه دسترسی به 
تاخیر  به  نیز  را  حیاتی  و  الزم  صحی  خدمات 
در  فساد  اتهام های  سفارت  این  است.  انداخته 
مبارزه  برای  اختصاص یافته  بودجه ی  مصرف 
مقام های  از  خوانده  قانون شکنی  را  کرونا  با 
متوقف  را  فساد  که  است  خواسته  افغانستان 

کنند.
توقف فساد در  امریکا درحالی خواهان  سفارت 
کرونا شده  ویروس  با  مبارزه  اختصاصی  بودجه 
ریاست  بازرس  عالی  اداره  تازگی  به  که  است 
جمهوری افغانستان گفته است که 223 مسئول 
حکومتی را در والیات و 9 مسئول حکومتی را 
با  در کابل در پیوند به فساد در بودجه مبارزه 
کرده  معرفی  کل  دادستانی  به  کرونا  ویروس 
افراد شامل  است. این اداره گفته است که این 
مقام های بلندپایه ی حکومتی، والی های والیات 
در  محلی  ادارات  پایین  رده های  کارمندان  و 

والیات اند...
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عضو هیأت مذاکره کننده ی دولت: 
وعیت دینی جنگ را  مشر
وه طالبان گرفته ایم از گر

وپا:  اتحادیه ار
وهای خارجی از افغانستان  وج نیر خر
براساس شرایط انجام می شود

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: محمدرسول طالب، عضو هیأت 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
می گوید که این هیأت مشروعیت دینی جنگ را...

فساد در بودجه کرونا؛ 
کمه شوند عامالن محا

رهربان القاعده در ایران چه می کنند؟
داده اند. او گفت که تهران در سال 2015 »تصمیم گرفت 
در  را«  جدیدش  عملیاتی   پایگاه  دهد  اجازه  القاعده  به 
خاک ایران تأسیس کند و اکنون این سازمان تروریستی 
»زیر پوسته محافظتی سخت رژیم ایران فعالیت می کند.«
و  تحلیل گر  )یا  امریکایی  سیاسی  چهره  اولین  پومپئو 

صاحب نظر( نیست که ایران را به | صفحه 4

در 12 جنوری سال جاری »مایک پومپئو«، وزیر خارجه 
ملی  »کلوپ  در  سخنرانی  با  متحده  ایاالت  پیشین 
متهم  را  ایران  دی سی  واشنگتن  در  امریکا  مطبوعات« 
کرد که به »خانه جدید« القاعده بدل شده است. پومپئو 
مدعی شد که ایران و القاعده پس از سه دهه همکاری، 
ارتقا  جدیدی  سطح  به  را  روابط شان  اخیر  سال های  در 

تأملی بر گزارش 
غریمسلیک کمیسیون حقوق 
برش از »جنایت ضدبرشی« 

در بهسود
کمیسیون حقوق بشر یک نهاد مستقل حقوقی ملی 
بشر،  حقوق  از  حمایت  آن  اصلی  وظایف  که  است 
و  وضعیت  از  نظارت  بشر،  حقوق  رعایت  بر  نظارت 
چگونگي دسترسي افراد به حقوق و آزادي هاي بشري 
در افغانستان است. این کمیسیون مسئولیت دارد که 
با  را  بشردوستانه  حقوق  و  بشر  حقوق  نقض  موارد 
رعایت اصل بی   طرفی، اصل عدالت و حمایت از حقوق 
بشر، بررسی و مستندسازی کند و یافته های خودش 
را در مورد »نقض اصول حقوق بشر و قوانین حقوق 
و  عدلی  نهادهای  به  بشردوستانه«،  حقوق  و  بشری 
عامالن  و  متهمان  تعقیب  و  پی گیری  برای  قضایی 

آن، قرار دهد. 
با  مطابق  و  مسلکی  جامع،  گزارش  تهیه  بنابراین، 

ضوابط قانونی و اصول حقوقی و...
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و  هند  بزرگ  پروژه  دومین  دلو،   21 سه شنبه،  روز 
افغانستان به امضا رسید. امضای پروژه بند شاه توت میان 
محترم محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور و آقای 
جاللتمآب  حضور  در  هند  خارجه  امور  وزیر  جیشنکر، 

محمداشرف غنی، رییس جمهوری | صفحه 5

دیپلمایس افغانستان؛ 
چند روایت فراتر از »کابلی واال«
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معاوندومریاستجمهوری

صلحیکهبهلغونظامجمهوریوقانوناساسی
منجرشود،خشونتهاراافزایشمیدهد
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رهبران  از  دیگر  شماری  مراسم  این  در 
محمدکریم  کردند.  سخنرانی  نیز  سیاسی 
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  خلیلی، 
برای  خوبی  فرصت  که  گفت  افغانستان 
و  جنگ  ختم  و  کشور  در  صلح  تأمین 
از آن به نفع  باید  خون ریزی فراهم شده و 

مردم افغانستان استفاده شود.
رییس جمهور  ارشد  مشاور  محقق،  محمد 
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  و  غنی  اشرف 
مردم  تمام  که  گفت  نیز  افغانستان  مردم 
و  هستند  صلح  آرزوی  در  افغانستان 
افغانستان نباید یک بار دیگر در باتالق جنگ 

داخلی سقوط کند.
فرماندهان  که  گفت  همچنان  محقق  آقای 
فراگیری  برای  کشور  شمال  از  طالبان 
آموزش های نظامی به پاکستان رفته اند. او از 
دولت خواست که آمادگی جنگ با طالبان و 

دفاع از کشور را داشته باشد.

تأمین  برای  طالبان  که  گفت  دانش  آقای 
جدیت  و  صداقت  خود  از  کشور  در  صلح 
نشان نداده و تعهدات امریکا و طالبان برای 

کاهش خشونت ها نیز عملی نشده است.
او عالوه کرد که زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
در  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه ی 
از  شماری  و  رییس جمهور  که  نشستی 
با  داشتند،  حضور  آن  در  سیاسی  رهبران 
که  صورتی  در  بود  گفته  تهدیدآمیز  لحن 
نشوند،  رها  طالبان  خطرناک  زندانی   ۴00

خشونت ها تشدید می شود.
ریاست جمهوری  دوم  معاون  حال،  این  با 
براساس  افغانستان  حکومت  که  گفت 
این  صلح،  مشورتی  لویه جرگه ی  فیصله ی 
نه  اما  کرد،  رها  را  طالبان  زندانیان  تعداد 
از  بلکه  نیافت،  کاهش  خشونت ها  که  تنها 
در  خشونت ها  از  موجی  کنون  تا  زمان  آن 

بخش های مختلف کشور در جریان است.

چنین نظامی را تحمل کرده نمی توانند.
گفت  نیز  موقت  طرح حکومت  مورد  در  او 
که این طرح به معنای بازگشت به گذشته و 
فروپاشی نظام است. به گفته ی او، حکومت 
کشور  که  است  خوب  شرایطی  در  موقت 
شاهد یک نوعی از فروپاشی و انحالل نظام 

باشد. 
معاون دوم ریاست جمهوری بر حفظ انسجام 
افغانستان  ملی  وحدت  تحکیم  و  سیاسی 
تأکید کرد و آن را یک ضرورت حیاتی خواند. 
بین  شکاف  گونه  هر  که  گفت  دانش  آقای 
است  از جنگ  افغانستان خطرناک تر  مردم 
سراشیبی  در  دیگر  یک بار  را  افغانستان  و 

سقوط قرار خواهد داد.
سرور دانش در بخشی از صحبت هایش افزود 
که مذاکرات میان هیأت های مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 

در حالت نسبی بُن بست قرار گرفته است.

دوم  معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
که  صورتی  در  می گوید  ریاست جمهوری 
لغو نظام  انحالل و  به  افغانستان  روند صلح 
جمهوری اسالمی و قانون اساسی این کشور 
نخواهد  پی  در  را  واقعی  صلح  شود،  منجر 
انواع و  به  داشت و ممکن است خشونت ها 

اشکال مختلف ادامه یابد.
دلو( در  آقای دانش که دیروز )جمعه، 2۴ 
مراسم اولین سالیاد محمدباقر محقق، فرزند 
محمد محقق در کابل صحبت می کرد، گفت 
که ادامه ی نظام سیاسی کنونی افغانستان و 
قانون اساسی ضامن بقا و تداوم ثبات و صلح 

در افغانستان است. 
به  نظام  انحالل  که  گفت  همچنان  دانش 
باید  افغانستان  مردم  که  است  معنا  این 
اسالمی  امارت  یا  و  نظر طالبان  مورد  نظام 
را بپذیرند، درحالی که هیچ کسی به شمول 
همسایه  کشورهای  و  افغانستان  متحدان 

یاست جمهوری معاون دوم ر

صلحی که به لغو نظام جمهوری و قانون اسایس منجر شود، خشونت ها را افزایش می دهد بسیاری از افراد معرفی شده به دادستانی 
کل متهم به سوءاستفاده از صالحیت های 
و  منابع  از  سوءاستفاده  وظیفوی، 
با  مبارزه  اختصاصی  بودجه  حیف ومیل 
ویروس کرونا اند. در میان این افراد وزیر 
پیشین وزارت صحت عامه و چهار معاون 
پیشین و برحال این وزارت نیز شامل اند. 
پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، 
از  زیادی  غیرنقدی  و  نقدی  کمک های 
جهانی  سازمان های  و  کشورها  سوی 
حکومت  گرفت.  صورت  کشور  این  به 
برای  ویژه ای  طرزالعمل  نیز  افغانستان 
با  مبارزه  اختصاصی  بودجه  مصرف 
ویروس کرونا تهیه کرد اما با آن هم فساد 
بودجه گسترده  این  مصرف  در چگونگی 
بازرس  عالی  اداره  آمار  براساس  است. 
بودجه  مصرف  به  مرتبط  پرونده های  که 
بودجه ی  است،  کرده  بررسی  را  کرونا 
در  کرونا  با  مبارزه  برای  اختصاص یافته 
از  و  داشته  قرار  فساد  معرض  در  والیات 
و  میلیون  ارزش 330  به  اداره،  این  دید 
نرخ  از  باالتر  افغانی   912 و  هزار   35۴
شده  خریداری  دارو  و  تجهیزات  بازار، 
است. عالوه بر این، مقام های حکومتی از 
نیز  غیرمرتبط  خریداری های  بودجه  این 

انجام داده اند.
و  اقتصادی  آسیب های  کرونا  ویروس 
کرد.  وارد  افغانستان  به  را  زیادی  صحی 
غنی،  جمهور  رییس  گفته های  براساس 
زندگی  فقر  خط  زیر  مردم  درصد   90
ناامنی  و  جنگ  فقر،  بر  عالوه  می کنند. 
نیز بر مشکالت مردم افزوده است. وقتی 
بسیاری ها  کرد،  شیوع  کرونا  ویروس 
از  پس  افغانستان  که  می کردند  گمان 
نمی تواند.  برآمده  عالم گیر  پاندمی  این 
در چنین حالتی هنوز مقام های حکومتی 
خود  صالحیت های  از  افغانستان  در 
سوءاستفاده کرده و بودجه ای را که برای 
شده  داده  اختصاص  افغان ها  جان  نجات 

بود، حیف ومیل کرده اند. 
سال هاست  افغانستان  دولت  نام  هرچند 
رهبری  و  است  خورده  گره  فساد  با  که 
فساد  مهار  در  نیز  افغانستان  حکومت 
در  اما  می کند،  کسب  ناکامی  نمره ی 
به  توجه  کرونا  بودجه  در  فساد  خصوص 

نکات ذیل اهمیت بسیار دارد.
نهادهای  و  افغانستان  حکومت  نخست، 
عدلی و قضایی کشور بایستی با هیچ مقام 
مورد  که  مقام هایی  نکنند.  مدارا  فاسد 
آن ها  فساد  پرونده ی  و  دارند  قرار  اتهام 
باید  به دادستانی کل سپرده شده است، 
مقام هایی  شوند.  محاکمه  زودتر  هرچه 
بودجه  ممکن  شرایط  در سخت ترین  که 
اختصاص یافته برای فراهم سازی خدمات 
صحی را که حق اساسی تمام شهروندان 
و  بند  سزاوار  کرده اند  حیف ومیل  است، 

زندان اند. 
و  عدلـی  نهادهـای  و  حکومـت  دوم، 
نـوع  هیـچ  بـدون  بایسـتی  قضایـی 
بـه  متهـم  کـه  مقام هایـی  مالحظـه ای 
اختـالس در بودجـه اختصاصـی مبـارزه 
بـا ویـروس کرونـا، نقـض قانـون و متهـم 
بـه سـوءمدیریت انـد، را محاکمـه کنـد. 
همـواره  افغانسـتان  حکومـت  رهبـری 
داشـته  گزینشـی  مبـارزه ی  فسـاد  بـا 
همـواره  خـودی  حلقـه ای  افـراد  اسـت. 
کرده انـد  دریافـت  مـدال  و  تقدیرنامـه 
شـده اند.  محاکمـه  غیرخودی هـا  و 
نمونـه ی برجسـته در میان افـراد معرفی 
شـده بـه دادسـتانی کل وحیـد مجـروح، 
سرپرسـت وزارت صحت عامه افغانسـتان 
اسـت. حکومـت افغانسـتان فیروزالدیـن 
فیـروز، وزیـر پیشـین صحت عامه و سـه 
معـاون پیشـین ایـن وزارت را بـه دلیـل 
مشـکالت در امـر ارایـه خدمـات صحی و 
ادعاهـای فسـاد در بودجـه کرونـا برکنار 
نیـز هم پرونـده ی  کـرد. وحیـد مجـروح 
گفته هـای  براسـاس  اسـت.  افـراد  ایـن 
دادسـتانی کل، پرونـده ی وزیـر پیشـین 
صحـت عامـه و معاونان پیشـین و برحال 
دادسـتان ها  بررسـی  زیـر  وزارت  ایـن 
افغانسـتان  جمهـور  رییـس  امـا  اسـت. 
به حیـث  را  مجـروح  وحیـد  تازگـی  بـه 
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه معرفـی 

کـرده اسـت. 

قرار  اولویت  در  نیز  دولت  مذاکره کننده ی 
آخرین  در  آتش بس  که  گفت  اما  او  دارد. 
فهرست آجندای هیأت طالبان قرار دارد و 
با توجه به این تفاوت، راه رسیدن به صلح 

طوالنی، پیچیده و مشکل است.
آقـای طالـب بـا اشـاره بـه طـرح حکومـت 
موقـت، همچنـان گفـت کـه اعضـای هیأت 
مذاکره کننـده ی دولـت تـالش می کنـد در 
بـه  کشـور  کشـاندن  از  مذاکـرات،  مسـیر 
سـوی هرج ومـرج و انقطـاع سیاسـی پرهیز 

. کنند
گرفتن  از  درحالی  طالب  محمدرسول 
طالبان  گروه  از  جنگ  دینی  مشروعیت 
نیز  این  از  پیش  که  است  گفته  سخن 
دیگر  شماری  و  افغانستان  در  دین  علمای 
اتحادیه  همچنان  و  اسالمی  کشورهای  از 
علمای دین جهان اسالمی، جنگ افغانستان 

را فاقد مشروعیت دینی خوانده اند.

محمدرسول طالب در مورد زمان گیر شدن 
دور  در  مذاکرات  طرزالعمل  روی  توافق 
بر  طالبان  که  است  گفته  نیز  مذاکره  اول 
پیشبرد  مبنای  به عنوان  دوحه  توافق نامه ی 
کرد  تأکید  او  داشتند.  تأکید  مذاکرات 
مبنای  دوحه  توافق نامه ی  که  صورتی  در 
پیشبرد مذاکرات می شد، دموکراسی، حقوق 

شهروندی و عدالت وجود نمی داشت.
به گفته ی او، هیأت مذاکره کننده ی جمهوری 
با حوصله مندی، طالبان  افغانستان  اسالمی 
افغانستان  مردم  خواست  تا  کرد  وادار  را 
بپذیرند؛  مذاکرات  اساس  به عنوان  نیز  را 
موضوعی که آقای طالب از آن به عنوان یک 

دست آورد بزرگ یاد کرده است.
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  این 
مردمی  نشست  این  در  افغانستان  اسالمی 
خواست  اولین  آتش بس  که  است  گفته 
هیأت  آجندای  در  و  است  افغانستان  مردم 

جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  این 
شرایط  که  است  گفته  افغانستان  اسالمی 
دوحه،  توافق نامه ی  و  جهان  و  افغانستان 
و  سنگین  طالبان  برای  را  جنگ  هزینه ی 

گزاف کرده است.
نیروهای  که  صورتی  در  طالب،  گفته ی  به 
خارج  افغانستان  از  می  ماه  در  خارجی 
پذیرش  یکی  گزینه؛  دو  با  طالبان  نشوند، 
ادامه ی  دوم  و  خارجی  نیروهای  حضور 
جنگ در برابر آنان روبه رو خواهند شد که 
انتخاب هر یک از این دو گزینه برای طالبان 

دشوار است.
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  حضور  او 
نفع  به  را  دوحه  در  افغانستان  اسالمی 
حال،  عین  در  اما  دانسته  کشور  و  مردم 
تأکید کرده است که آنان منتظر سیاست و 
پالیسی های کشور دیگری نیستند تا پس از 

آن مذاکره کنند.

عضو  طالب،  محمدرسول  روز:  اطالعات 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان می گوید که این هیأت مشروعیت 

دینی جنگ را از گروه طالبان گرفته است.
کابل  به  دوحه  از  اخیرا  که  طالب  آقای 
 23 )پنج شنبه،  پیش  روز  دو  برگشته، 
است:  گفته  مردمی  نشست  یک  در  دلو( 
طالبان  دینی  توجیه  بدون  »ادامه ی جنگ 
تبدیل  غیرمسئول  جنگ جوی  به  را 
که  است  عقیدتی  جریان  طالبان  می کند. 
اما  می جنگنند،  دینی  مشروعیت  براساس 
طالبان  از  را  جنگ  دینی  مشروعیت  ما 

گرفتیم.«
مذاکره کننده ی  هیأت  طالب،  گفته ی  به 
هیأت  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مذاکره کننده ی طالبان خواست که در مورد 
افغانستان بحث  بودن جنگ  حالل و حرام 

کند، اما هیأت طالبان حاضر نشده است.

کره کننده ی دولت:  عضو هیأت مذا
مرشوعیت دیین جنگ را از گروه طالبان گرفته ایم

خواهد کرد.
فرمانده  کنزی،  مک  جنرال  آن،  از  پیش 
امریکا(  مرکزی  فرماندهی  )ستاد  سنتکام 
نیز گفته بود که خروج نیروهای امریکایی از 

افغانستان باید مبتنی بر شرایط باشد.
نیروهای  خروج  بر  طالبان  گروه  مقابل،  در 
خارجی از افغانستان تا ماه می تأکید کرده و 
گفته است که عملی سازی توافق نامه ی دوحه 

به نفع امریکا و این گروه است.
که  صورتی  در  گفته اند  همچنان  طالبان 
از  تعیین شده  زمان  در  خارجی  نیروهای 
افغانستان خارج نشوند، حمالت بر این نیروها 

را از سر خواهند گرفت. 

به  نیروها  خروج  که  است  گفته  نیز  کند، 
شرایط افغانستان بستگی دارد.

جو  مورد،  این  در  اظهارنظرها  آخرین  در 
بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده ی امریکا 
در نخستین دیدارش از وزارت دفاع این کشور 
گفته است که می تواند مسأله ی مهلت خروج 
نیروهای این کشور از افغانستان در ماه می 
سال جاری میالدی )2021( را کنار بگذارد. 
بر  او  تایمز،  واشنگتن  روزنامه ی  گزارش  به 
دولت داری  نخست  ابزار  به عنوان  دیپلماسی 
برای  که  است  گفته  و  کرده  تأکید  امریکا 
که  جنگ هایی  به  »مسئوالنه«  پایان دادن 
کار  است،  کشیده  درازا  به  بسیار  جهان  در 

را  افغانستان  در  خشونت ها  بورل  جوزپ 
محکوم کرده و در عین حال گفته است که 
اتحادیه اروپا روند صلح افغانستان را از نزدیک 

دنبال می کند.
در  خشونت ها  که  است  کرده  تأکید  او 
کاهش  چشم گیر  به گونه ی  باید  افغانستان 

یابد و آتش بس دایمی نیز برقرار شود.
خروج  بحث  اخیرا  که  است  درحالی  این 
نیروهای خارجی از افغانستان به موضوع داغ 

رسانه ای بدل شده است.
امریکا که قرار بود براساس توافق نامه ی صلح 
با طالبان، نیروهایش را تا ماه می سال جاری 
خارج  افغانستان  از  کامل  به گونه ی  میالدی 

اطالعات روز: جوزپ بورل، مسئول سیاست 
اروپا گفته است که خروج  اتحادیه  خارجی 
براساس  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای 

شرایط انجام می شود.
دو  ظهر  از  بعد  را  اظهارات  این  بورل  آقای 
روز پیش )پنج شنبه، 23 دلو( در یک تماس 
مطرح  غنی  اشرف  رییس جمهور  با  تلفنی 

کرده است. 
ریاست جمهوری،  ارگ  اعالمیه ی  طبق 
مورد  در  طرف  دو  تلفنی  تماس  این  در 
اروپا و همچنان  اتحادیه  و  افغانستان  روابط 
افغانستان  روند صلح  اخیر در  پیشرفت های 

بحث و گفت وگو کرده اند.

اتحادیه اروپا: 
خروج نریوهای خارجی از افغانستان براساس رشایط انجام می شود

مبارزه با کرونا در والیات در معرض فساد قرار داشته و 223 مسئول والیتی و همچنان 
نُه مسئول در مرکز در پیوند به فساد در مصرف بودجه ی کرونا به دادستانی معرفی 

شده اند.
غزال حارس، بازرس ریاست جمهوری در برنامه ی حساب دهی دولت به ملت همچنان 
گفته بود که این تعداد افراد در پیوند به خریداری های غیرمرتبط، خریداری های باالتر 

از نرخ بازار، غفلت وظیفوی و... به دادستانی کل معرفی شده اند.
او توضیح داده بود که در 2۴ والیت، به ارزش 330 میلیون و 35۴ هزار و 912 افغانی 
باالتر از نرخ بازار، تجهیزات و دارو خریداری شده و به ارزش ۴۷ میلیون و 213 هزار 
صورت  غیرمرتبط  خریداری های  کرونا  اختصاص یافته  بودجه ی  از  نیز  افغانی   1۸2 و 

گرفته است.

اطالعات روز: سفارت امریکا در کابل اتهام های فساد در مصرف بودجه ی اختصاص یافته 
برای مبارزه با کرونا را قانون شکنی خوانده از مقام های افغانستان خواسته است که فساد 

را متوقف کنند.
دولت  مقام  ده ها  که  است  نوشته  تویتی  در  دلو(   2۴ )جمعه،  دیروز  امریکا  سفارت 
با ویروس  مبارزه  برای  اختصاص یافته  بودجه ی  از  به سوءاستفاده  رابطه  افغانستان در 

کرونا به دادستانی کل معرفی شده اند.
این سفارت همچنان نوشته است: »این قانون شکنی، افغان ها را نه تنها از لحاظ مالی 
ضربه زد، بلکه دسترسی به خدمات صحی الزم و حیاتی را نیز به تأخیر مواجه ساخت. 

فساد را متوقف سازید.«
اداره ی بازرس ریاست جمهوری در 19 دلو اعالم کرد که بودجه ی اختصاص یافته برای 

یکا از مقام های افغانستان خواست که فساد را متوقف کنند سفارت امر

براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته سه مورد مرگ 
ناشی از کرونا در والیت هرات به ثبت رسیده است.

شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید19 در افغانستان تا دیروز به دو هزار و 
۴2۷ نفر رسیده است.

همچنان، در یک شبانه روز گذشته 111 مریض کووید19 در والیت های کابل، هرات، 
در  کرونا  ویروس  بهبودیافتگان  ترتیب، شمار  این  به  یافته اند.  بهبود  هلمند  و  قندهار 

کشور به ۴۸ هزار و 390 نفر افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته 
آزمایش 2۸  نتایج  که  است  کرده  را تست  کرونا  ویروس  به  نمونه ی مشکوک   1391

نمونه ی آن مثبت تشخیص شده است.
ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 

میدان وردک، کاپیسا، هلمند و ارزگان به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

روز شیوع این ویروس تاکنون به 55 هزار و ۴۷3 نفر رسیده است.

یض کووید۱۹ در افغانستان جان داده اند در شبانه روز گذشته سه مر
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تانگ عبور کرده  با  بوده  افتاده  بر روی زمین 
حمله  از  حکایت  منتشرشده  تصاویر  و  است، 
وسیع نیروهای امنیتی علیه مردم دارد. عمل 
گیروگانگیری بیش از 100 نفر از مردم ملکی 
نظارت  تحت  و  ساده  بازداشت  یک  صرفا  نیز 
قراردادن آن ها نبوده بلکه یک عمل ضدانسانی 
افراد  است.  بوده  خشن  و  بی   رحمانه  بسیار  و 
با  متخاصم  نیروهای  اسیر  به  عنوان  ملکی 
محرومیت  و  تحقیر  و  تهدید  و  شکنجه  انواع 
نیروهای  بوده   اند.  روبه رو  اساسی  حقوق  از 
را  ملکی  افراد  بی   رحمانه  گونه      ای  به  امنیتی 
شب چندین ساعت در هوای سرد زمستانی در 
بیرون نگهداشته اند و با شکنجه آن ها را وادار 
به دادن اطالعات و اعتراف به ارتباط با علی   پور، 
می ساخته   اند و آن ها را توهین و تحقیر و تهدید 
می کرده اند. هرکدام از این اعمال صورت گرفته 
به  عنوان  جزا  کد  و  بین   المللی  اسناد  براساس 
تعریف شده  بشریت«  علیه  »جنایت  مصادیق 
است. حال کمیسیون با چه استدالل حقوقی 
با  و  نادیده گرفته  را  اسیران  وضعیت دردناک 
 « به  عنوان  جنایت  این  از  قانونی  ماده  کدام 

تحت نظارت« تعبیر کرده است!؟
دقت در نکات فوق، ماهیت گزارش کمیسیون 
از  منتشرشده  گزارش  که  می   سازد  روشن  را 
بسیار  متأسفانه  بشر  حقوق  کمیسیون  سوی 
به صورت غیرمسلکی و عاری از اصول حرفه   ای 
بهسود  فاجعه  است.  شده  تنظیم  حقوقی  و 
براساس اسناد بین   المللی و ماده 335 کد جزای 
کشور، از مصادیق بارز »جنایت علیه بشریت« 
است و براساس ماده 336 همین قانون مجازات 
اما این  عالمالن مستقیم آن، نیز اعدام است. 
گزارش  در  مهم  بسیار  و  غیرعادی  حادثه ی 
یافته  تنزل  قانون  خالف  عمل  یک  سطح  در 
است. و اگر واقعا گزارشگران کمیسیون عمدا 
و آگاهانه چنین گزارشی ناقص و غیرمسلکی 
تهیه  بهسود  فاجعه  جلوه دادن  ساده  برای  را 
و  ضدبشری  عمل  نیز  آن ها  عمل  کرده اند، 
می   شود.  محسوب  قانون  خالف  و  ضدعدالت 
کمیسیون  کمیشنران  که  است  این  انتظار 
حقوق  و  انسانی  مسئولیت  به  بشر،  حقوق 
بشری شان عمل کنند و استقالل و بی طرفی 
کمیسیون را با چنین عملکردهای غیرحرفه ای 

زیر سوال نبرند.

حمله  قومندانی  ساختمان  سمت  به  سنگ 
از  یکی  تصرف  با  آن ها  از  یکی  و  می   برند 
در حال  آن،  ماشین   دار  از  استفاده  با  تانک ها، 
امنیتی  نیروهای  قراردادن  هدف  برای  تالش 
قرار  امنیتی هدف  نیروهای  از سوی  که  بوده 

می گیرد. 
متشنج شدن  با  تظاهرات،  ادامه ی  در   .3
وضعیت، نیروهای امنیتی با بی احتیاطی و عدم 
رعایت سلسله مراتب دفاع، اعتراض کنندگان را 
به رگبار می   بندند که در نتیجه 11 نفر کشته و 

31 تن دیگر زخمی می   شوند. 
جنگ،  و  درگیری  وجود  به دلیل  زخمی ها   .۴
پلچک  زیر  در  زخمی ها  از  برخی  پنهان شدن 
تأخیر  با  آمبوالنس،  کمبود  و  اطراف  در  و 
چندساعته به شفاخانه برای تداوی برده شده 

است)؟!( 
نفر   100 از  بیش  درگیری،  ختم  از  پس   .5
امنیتی  نیروهای  توسط  اعتراض کنندگان  از 
ساختمان  روبه روی  هتل  در  و  بازداشت 
ولسوالی، تحت نظارت قرار می   گیرند)!( برخی 
از افراد تا بعد از ظهر روز سوم حادثه در محل 

هتل تحت نظارت بوده اند. 
6. افراد تحت نظارت، »صرفا« از ارتباط تلفنی، 

مرکز والیت میدان وردک از چالش   ها و موانع 
تحقیق  یک  تهیه  برای  اعزامی  گزارشگران 
جامع و کامل ذکر شده است. درحالی که برای 
اطالعاتی  اندک  منطقه  از  که  کسانی  همه 
دارند به خوبی روشن است که هیچ یک از آن 
موارد یادشده مانع اساسی محسوب نمی   شود 
و  تحقیق  زیرا  است؛  غیرواقعی  بهانه های  و 
اصلی  خواسته های  از  یکی  فاجعه  بررسی 
مردم و نیروهای خیزش مردمی بود. از این   رو، 
نهادهای  و  بشر  گزارشگران کمیسیون حقوق 
مانند آن، کامال مورد حمایت مردم و نیروهای 
با  کسی  هیچ  سوی  از  و  داشته  قرار  یادشده 
سوی  از  شاید  البته  نبوده اند.  روبه رو  تهدید 

حکومتی ها تحت فشار بوده   اند.
عنوان  تحت  که  را  گزارش  اصلی  متن  ب. 
»خالصه یافته های کمیسیون« بیان شده است 

می   توان در چند نکته  خالصه کرد: 
1. آغاز حادثه به گونه ای روایت شده است که 
قومندان امنیه به دنبال مذاکره و توافق بوده اما 
این تظاهرات کنندگان »خشگمین« بوده   اند که 

جریان مذاکرات را مختل می سازند.
2. اعتراض کنندگان در نهایت »اصل تظاهرات 
پرتاب  با  و  می کنند  نقض  را  مسالمت آمیز« 

محمدنعیم جوادی، پژوهشگر حقوق

مستقل  نهاد  یک  بشر  حقوق  کمیسیون 
حقوقی ملی است که وظایف اصلی آن حمایت 
بشر،  حقوق  رعایت  بر  نظارت  بشر،  حقوق  از 
نظارت از وضعیت و چگونگي دسترسي افراد به 
حقوق و آزادي هاي بشري در افغانستان است. 
این کمیسیون مسئولیت دارد که موارد نقض 
رعایت  با  را  بشردوستانه  و حقوق  بشر  حقوق 
اصل بی   طرفی، اصل عدالت و حمایت از حقوق 
یافته های  و  و مستندسازی کند  بررسی  بشر، 
بشر  حقوق  اصول  »نقض  مورد  در  را  خودش 
و قوانین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه«، 
و  پی گیری  برای  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 

تعقیب متهمان و عامالن آن، قرار دهد. 
بنابراین، تهیه گزارش جامع، مسلکی و مطابق 
با ضوابط قانونی و اصول حقوقی و حرفه   ای در 
مورد قضایای مختلف حقوق بشری، از وظایف 
و مسئولیت   های اولیه کارشناسان و کمیشنران 

این کمیسیون است. 
سوی  از  منتشرشده  گزارش  متأسفانه  اما 
»جنایت  درباره  بشر  حقوق  کمیسیون 
قانون  و  بین المللی  قوانین  طبق  که  بهسود« 
افغانستان یکی از مصادیق بارز جنایت  جزای 
ساده،  گزارش  یک  بسیار  است،  ضدبشری 
ابهام انگیز  حال  عین  در  و  غیرمسلکی  ناقص، 
گزارش  یک  ویژگی های  گزارش  این  است. 
و  مسئول  نهاد حقوقی  یک  از سوی  حرفه   ای 
گزارش  این  در  ندارد.  را  حقوقی  کمیشنران 
نه تحقیق و نه مستندسازی به صورت درست 
قضیه  جوانب  نه  و  است  شده  انجام  کامل  و 
شده  منتقل  گزارش  در  و  بررسی  به درستی 
حقوقی  مفاهیم  و  اصطالحات  از  حتا  و  است 
است.  نشده  استفاده  نیز  مناسب  و  درست 
را  گزارش  متن  گزارش،  این  تنظیم کننده ی 
بسیار به صورت غیرحرفه   ای و ابهام انگیز تنظیم 

کرده است. 
الف. در مقدمه گزاش، وضعیت بهسود در روز 
بسیار  و  جنگی  وضعیت  یک  فاجعه،  از  بعد 
که  گونه   ای  به  است؛  شده  توصیف  خطرناک 
مورد   13 از  بیشتر  نتوانسته اند  گزارشگران 
مصاحبه انجام دهند. ناامنی و وضعیت جنگی 
تحقیق  برای  کافی  زمان  وجود  عدم  منطقه، 
در  کمیسیون  نمایندگی  دفتر  نبود  و  بیشتر 

آب و نان و رختخواب )برای استراحت( محروم 
بوده   اند)!( 

و  افراد ملکی  قراردادن  نظارت  ۷. عمل تحت 
عدم دسترسی آن ها به امکان تماس تلفنی با 
خانواده شان »صرفا« یک عمل غیرقانونی است 

که مسئوالن امنیتی پاسخگو باشند. 
۸. آخر این گزارش نیز با توصیه قانونمندبودن 
هیأت  حضور  از  استقبال  مدنی،  حرکت   های 
حکومت و پی گیری قضیه و متخلفان از سوی 
نهادهای عدلی و جبران خساره مردم به پایان 

می   رسد. 
»فاجعه  از  بشر  حقوق  کمیسیون  روایت  ج. 
رسانه   های  روایت  با  این که  ضمن  بهسود« 
منصف و سخنان شاهدان عینی و نمایندگان 
است. چنان   که ذکر شد  متفاوت  بسیار  مردم، 
از ماهیت حقوقی و حرفه ای برخوردار نیست 
و بسیار یک گزارش ناقص است. واقعیت آغاز 
قضیه برعکس بوده و برخی از افراد مردمی در 
تالش بوده   اند که با قومندان امنیه صحبت کنند 
مسالمت آمیز  به صورت  را  تظاهرات  جریان  و 
مردم،  بی رحمانه ی  کشتار  کنند.  مدیریت 
نه تنها بر اثر بی احتیاطی که بسیار عقده مندانه 
انجام شده است و حتا از روی برخی افراد که 

أتمیل بر گزارش غیرمسلیک کمیسیون حقوق برش از »جنایت ضدبرشی« در هبسود

بتوانند برای تمامی مردم افغانستان واکسن تهیه کنند.
نگهداری  برای  کشور  ظرفیت  پیرامون  مجروح  آقای 
این  نگهداری  برای  الزم  ظرفیت  گفت،  نیز  واکسن ها 
واکسن ها در وزارت خانه ها و اداره ها وجود دارد و وزارت 
تطبیق  از  نظارت  و  آموزش  زمینه ی  در  عامه  صحت 
این واکسن به آنها کمک خواهد کرد. به گفته ی او  5 
میلیون دوز در زنجیره سرد میدان هوایی و 30 میلیون 
دوز نیز همزمان در زنجیره سرد نگهداری خواهد شد. 
پیش از این نیز سرپرست وزارت صحت عامه گفته بود 
توانایی  کشور  در  سرد  زنجیره ی  سیستم  وجود  با  که 

نگهداری 5 میلیون دوز واکسن را دارد. 
تطبیق  و  توزیع  تقسیم،  در  شد،  یادآور  مجروح  آقای 
واکسن  و دوم  اول  برکسانی که درگروه  واکسن، عالوه 
دارای  که  کسانی  و  سالمندان،  می کنند،  دریافت 
بیماری هایی چون شکر، فشارخون و سرطان هستند نیز 
اداره های  کارمندان  آقای مجروح،  گفته ی  به  شامل اند. 
مشتری ها  با  مشخص  طور  به  که  خصوصی  و  دولتی 
سرو کار دارند و همچنین عودت کنندگان به کشور که 
را دارند واکسن  به دیگران  این ویروس  انتقال  احتمال 

دریافت می کنند. 
با نظارت  این واکسن ها به ویژه 500 هزار دوز  تطبیق 
کمیته مشترک رسانه ها مرحله به مرحله تطبیق خواهد 
واکسن ها  این  تطبیق  برای شفافیت  آقای مجروح  شد. 
در  و  نظارت  تطبیق  روند  از  تا  می خواهد  رسانه ها  از 
تامین شفافیت آن با وزارت صحت عامه همکاری کرده و 
درصورت مشاهده هر نوع تخطی با آنها همکاری کنند.

یک  تا  داشت  نخواهد  وجود  انعطاف  کوچکترین    «
رهبری  تعهد  دهد.  قرار  استفاده  سوء  مورد  را  واکسن 
دولت و وزارت صحت عامه این است که انعطاف از خود 
ما  همراه  سوم  جناح  ناظر  عنوان  به  نمی دهیم  نشان 
باشید تا مطمئن شویم که این منابع به صورت شفاف و 

منظم به تمام آنها توزیع شود«

که دولت ها حاضر شوند واکسن را به طور مستقیم به 
ما بفروشند و تطبیق وسیع واکسن را در سطح کشور 

خواهیم داشت.«
براساس محاسبات این وزارت؛ گواکس، اتحادیه جهانی 
رایگان  صورت  به  را  واکسن  دوز  میلیون   16 واکسن، 
تامین  برای  اما  داد.  خواهد  قرار  افغانستان  اختیار  در 
هزینه ی آن برای 20 درصد اول 115 میلیون دالر نیاز 
است و این پول تدارک دیده شده است. برای ۴0 درصد 
است  نیاز  دالر  میلیون   21۸ دوم  درصد   20 در  یعنی 
برای  اما  است  شده  گرفته  نظر  در  نیز  بودجه  این  که 
خریداری 60 درصد واکسن 320 میلیون دالر نیاز است 
دولت درصدد دادخواهی برای تامین این بودجه است تا 

آقای مجروح در ادامه گفت این میزان واکسن اهدایی 
کشور هند است اما دولت تصمیم دارد که 16 میلیون 
دوز واکسن را از نهاد کواکس تهیه کند. براساس برنامه 
دوز  میلیون   1.3 نظر  مورد  بسته  اولین  وزارت،  این 
دولت  توانمندی  از  خوشبینی  ابراز  با  وی  بود.  خواهد 
در تهیه ی واکسن برای شهروندان افغانستان گفت، هیچ 
تمامی  برای  واکسن  همزمان  پوشش  به  قادر  کشوری 
نفوس کشورش نیست اما افغانستان این فرصت را دارد 
موجود  مادی  منابع  به  توجه  با  مستقیم  طور  به  که 
واکسن خریداری کند. سرپرست وزارت صحت عامه یاد 
آور شد که دولت افغانستان قادر است«60 درصد کشور 
دارد  بستگی  این  به  البته  کند  واکسن  روز   15 در  را 

تطبیق واکسن کرونا در افغانستان به زودی آغاز خواهد 
واکسن  دوز  هزار   500 اول،  مرحله  در  است  قرار  شد. 
به شهروندان کشور تزریق شود. کارمندان صحت عامه، 
گروه  اولین  شامل  رسانه ها  و  امنیتی  نیروهای  معارف، 
هستند.  افغانستان  در  کرونا  واکسن  دریافت کنندگان 
روز  کشورهند  ساخت  کرونا  واکسن  محموله ی  اولین 
یکشنبه به کابل رسید . این محموله شامل 500 هزار 
دوز واکسن بود که قرار است در مرحله اول 250 هزار 

تَن از شهروندان کشور واکسن شوند.
وحید مجروح در نشست خبریی که امروز )پنج شنبه، 
تطبیق  اول  مرحله  در  گفت  بود  شده  برگزار  دلو(   23
بر کارمندان صحی که همواره در  این واکسن ها عالوه 
امنیتی  نیروهای  دارند،  قرار  با کرونا  مبارزه  خط مقدم 
صحت عامه  وزارت  سرپرست  گفته ی  به  شامل اند.  نیز 
رسانه ها که در شرابط دشوار بحران کرونا دست از کار 
نکشیدند نیز شامل اولویت تطبیق این واکسن هستند.« 
میان آنها و کارمندان صحی خود تمایز و تفکیکی قائل 
 « شد  خواهند  مستفید  آن  از  نیز  رسانه ها  و  نشده ایم 
کودکان سروکار  با  که  نیز  معارف  کارمندان  و  معلمان 
دست  واکسن  این  به  آینده  سال  بهار  اول  از  دارند 

خواهند یافت.
نوع  این  تایید  عدم  موضوع  به  رابطه  در  مجروح  آقای 
واکسن و شک و تردید نسبت به کیفیت آن گفت این 
 )WHO( واکسن از سوی سازمان بهداشت  جهانی یا
مورد تایید قرار گرفته است و زمانی که جواز آن بدست 

این وزارت برسد تطبیق آن را آغاز خواهند کرد.

وزارت صحت عامه: 

افغانستان تواانیی اتمین واکسن مورد نیاز برای متایم هشروندان کشور را دارد

معصومه جعفری
گزارشگر
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القاعده  عقیدتی  پسرکاکاهای  همین حال،  در 
که  کرده اند  ادعا  )داعش(  اسالمی  دولت  در 
انجام داده اند،  ایران  عملیات هایی را در خاک 
از جمله حمله به پارلمان ایران و مقبره آیت اهلل 
حضور  بنابراین   .201۷ سال  در  خمینی 
نوعی  تهران  برای  ایران  در  القاعده  رهبران 

بیمه  یا وثیقه است.
اما حضور این چهره ها در ایران لزوما نباید این 
نتیجه گیری انجامد که تهران درحال حاضر از 
می کند.  مادی  حمایت  القاعده  عملیات های 
ادعایی علنی  اثبات چنین  برای  هیچ مدرکی 
المصری در  ابومحمد  نشده است. کشته شدن 
تهران )ظاهرا به دست مأموران اسرائیلی( در 
می دهد  نشان  فقط  گذشته  سال  آگست  ماه 
آزادانه زندگی داشت  ایران  او در واقع در  که 
زندانیان در  تبادل  نتیجه همان  آزادی  این  و 
اکنون  بود.  القاعده  و  تهران  بین  سال 2015 
باقیمانده  معاون  تنها  العدل  سیف  احتماال 
در  آزادی  از  سطح  آن  از  که  است  ظواهری 
می شود  گفته  گرچه  است،  برخوردار  ایران 
این  در  نیز  القاعده  اعضای  از  دیگری  شمار 

کشور به سر می برند.

متمرکز  افغانستان  در  القاعده  با  مبارزه 
باشد نه ایران

القاعده  فعالیت  تحمل  خاطر  به  باید  ایران 
شماره  فرد  این که  دهد.  پاسخ  خاکش  در 
زندگی  آزادانه  ایران  پایتخت  در  القاعده  دو 
دولت  اما  نیست.  اندکی  مسأله  می کند، 
تخم  قراردادن  از  باید  متحد  ایاالت  جدید 
مرغ های القاعده در سبد ایران و یکی دانستن 
دولت  یک  و  سازمان  یک  از  ناشی  تهدیدات 
خودداری  آن ها  همکاری  بزرگ نمایی  نیز  و 
کند. القاعده و رژیم ایران دو چالش جداگانه 
هستند که باید جدا از یک دیگر ارزیابی شوند. 
چالش ناشی از دولت ایران برنامه  هسته ای و 
ماجراجویی منطقه ای اش است و چالش ناشی 
این  به  وابسته  گروه های  شورش  القاعده  از 
سازمان در مرکز و شرق آفریقا و سایر مناطق 
گروه  این  جانب  از  که  است  تهدیداتی  نیز  و 

متوجه امنیت و خاک ایاالت متحده است.  
سیاسی شده  ارزیابی های  از  باید  جدید  دولت 
دولت  کند.  خودداری  نیز  القاعده  تهدید 
پیشین هنگامی که می خواست خطرات خروج 
را  القاعده  برساند،  حداقل  به  را  افغانستان  از 
تصویر  به  رفع  درحال  نگرانی  یک  به  عنوان 
می کشید اما وقتی که می خواست تهدیدهای 
رژیم ایران را برجسته کند، القاعده را به  عنوان 
یک نیروی درحال تکثیر نشان می داد. هر دو 
اما تعویض قاب  باشد،  تصویر نمی تواند دقیق 
این دو )ایران به جای افغانستان و افغانستان 
به جای ایران( تصویر می تواند ما را به حقیقت 

نزدیک کند.
سود  افغانستان  از  امریکا  خروج  از  القاعده 
بزرگی به دست می آورد، اما به نظر نمی رسد 
به  ایران سود چندانی  از حضور در خاک  که 
دست آورده باشد. طالبان، که با ایاالت متحده 
امضا  را  توافق نامه ای   2020 فبروری  ماه  در 
تا  امریکایی  نیروهای  آن  موجب  به  که  کرد 
افغانستان کامال خارج  از  باید  ماه می 2021 
شوند، به رغم تعهدش در این توافق نامه مبنی 
با  را  القاعده، رابطه خود  از  بر قطع حمایتش 
این سازمان حفظ کرده است. القاعده طالبان 
و  معرفی  همکارش  عالی ترین  به  عنوان  را 
تصور  آینده  خالفت  کرسی  را  افغانستان 
نکرده  رد  آن را  طالبان  که  تصوراتی  می کند؛ 

است.
در همین حال به نظر نمی رسد تبادل زندانیان 
بین ایران و القاعده در سال 2015 کمکی به 
هدف این گروه تروریستی کرده باشد. معامله 
پناه گاه  از  را  القاعده  این که  جای  به  ایران  با 
گفته  به  آن  در  تا  کند  برخوردار  جدید  امن 
به  واقع  در  شود«  »قدرت مند  بتواند  پومپئو 
گروه  این   به  آن که  از  بیش  که  می رسد  نظر 
از شش  است.  زده  صدمه  باشد،  کرده  کمک 
زندانیان  تبادل  نتیجه  در  که  القاعده  رهبر 
تاکنون  نفرشان  چهار  دست کم  شدند،  آزاد 
نفر  یک  و  سوریه  در  نفر  سه  شده اند؛  کشته 
از قتل های  این چهار کشته بخشی  ایران.  در 
تلفات  اخیر  سال های  در  که  است  هدف مند 
عظیمی را بر بدنه اصلی رهبری این سازمان 
در  القاعده  باشد  قرار  اگر  است.  کرده  وارد 
سال های پیش رو قدرت مند شود، احتمال آن 

در افغانستان بیشتر از ایران است.

دانشگاه  هوور  اندیش کده  همکار  بونزل  کول 
استنفورد و سردبیر وبالگ جهادیکا است.

دیپلمات ایرانی بود که در سال 2013 توسط 
شاخه القاعده در یمن ربوده شده بود. مبادله 
دومی توضیح می دهد که چرا برخی از رهبران 
زندگی  ایران  در  آزادانه  توانسته اند  القاعده 

کنند.
همان طور که نیویورک تایمز و سایر رسانه ها 
گزارش دادند، تبادل زندانیان در سال 2015 
از  القاعده  ارشد«  »عضو  پنج  آزادی  شامل 
ابومحمد  العدل،  )سیف  مصری  سه  جمله 
اردنی  دو  و  المصری(  ابوالخیر  و  المصری 
ایران  بازداشت  از  شهاب(  ساری  و  )ابوالقاسم 
در ازای آزادی دیپلمات ایرانی در یمن بود. اما 

کل ماجرا این نبود.
این  درباره  بیشتری  جزئیات   201۷ سال  در 
معامله در جریان اختالف داخلی جهادی ها بر 
در  القاعده  )شاخه  النصره  جبهه  تصمیم  سر 
القاعده و تبدیل شدن  از  سوریه( برای جدایی 
به یک گروه مستقل، به دست آمد. این گروه 
است،  معروف  تحریرالشام  هیئت  نام  به  که 
قطعه  سوریه  غربی  شمال  مناطق  در  اکنون 
اصلی  گروه  با  و  می کند  اداره  را  قلمروی 

القاعده، در بهترین حالت روابط پرتنش دارد.
در اکتبر 201۷ ایمن الظواهری، رهبر القاعده 
سخنرانِی کرد و در آن هیئت تحریر الشام را 
و  مادر  سازمان  با  بیعتش  شکستن  خاطر  به 
ملی گرایانه«  مبارزه  »دنبال کردن  خاطر  به 
جنگ  آن  دنبال  به  کرد.  محکوم  سوریه،  در 
لفظِی بین یک مقام ارشد تحریر الشام به نام 
عبدالرحیم آتون )که به دنبال دفاع از تصمیم 
این گروه برای ادامه راه خودش بود( و دو عضو 
ارشد القاعده در سوریه به نام سامی العریادی 
و ابوالقاسم ناِم فوق الذکر در گرفت. در جریان 
بحث  نفر،  سه  این  بین  لفظی  درگیری های 
که  ایران  و  القاعده  بین   2015 سال  معامله 
شد  القاعده  رهبران  از  آنعده  آزادی  به  منجر 
که بر جدایی جبهه النصره از سازمان مادرش 

نظارت داشتند، برجسته شد.
به گفته آتون تبادل زندانیان در سال 2015 
شامل شش عضو القاعده بود که توسط ایران 
بازداشت شده بودند. از میان این شش نفر به 

در  دیریست  اما  دارد،  تعلق  مذهب ضدشیعه 
فرقه ای شیعه-سنی  تنش های  تا  است  تالش 
استراتژیکش  هدف  به  رسیدن  جهت  در  را 
متحده  ایاالت  نظامی  حضور  به  )پایان دادن 
هدف  این  برساند.  حداقل  به  خاورمیانه(  در 
البته با تهران مشترک است و از این رو انتظار 
می رود سطح خاصی از همکاری ها بین القاعده 

و تهران وجود داشته باشد.
مقدم،  آصف  که  همان طور  این وجود  با 
شکل  به  تروریسم  با  مبارزه  پژوهش گر 
روابط  است،  کرده  استدالل  متقاعدکننده ای 
»همکاری  سطح  از  هرگز  ایران  با  القاعده 
به  ایران  گرچه  است.  نرفته  باالتر  تاکتیکی« 
به  عنوان  خاکش  از  است  داده  اجازه  القاعده 
که  )همان طور  کند  استفاده  تسهیل«  »مرکز 
نامه ای  القاعده در  بنیان گذار  اسامه بن الدن، 
در سال 200۷ نوشت که »ایران شریان اصلی 
ارتباطات  و  پرسنل  بودجه،  تأمین  برای  ما 
رهبران  بر  نیز  را  محدودیت هایی  اما  است«( 
رابطه  این  اعمال می کند.  ایران  مقیم  القاعده 
این  بر  ایران  شدید  فشار  از  دوره هایی  شاهد 
رهبران و تنش بین تهران و القاعده بوده است.

از  زیادی  تعداد  سپتامبر   11 از حمالت  پس 
عوامل القاعده به ایران پناه بردند و در خاک 
مختلف  در سطوح  اما  یافتند  پناه  کشور  این 
گرفتند.  قرار  خانگی  و حبس  بازداشت  تحت 
آن ها از شرایطی که تحت آن در ایران به سر 
می بردند و شامل محدودیت بر تماس های آنان 
»نلی  بودند.  ناراضی  می شد،  بیرون  جهان  با 
هزاران  که  سیاسی  علوم  دانشمند  الهود«، 
سند داخلی القاعده را که از اقامت گاه بن الدن 
مطالعه  آمد،  دست  به  پاکستان  ایبت آباد  در 
این عوامل »به جای  دریافته که  است،  کرده 
فعالیت در ایران... دچار یأس و نومیدی شده 
بودند.« آن ها علیه دستگاه اطالعاتی ایران که 
اعتراضات  به  دست  داشت،  نظارت  آن ها  بر 
در  هم سنگران شان  از  و  زدند  خشونت آمیز 

خارج از ایران خواستار مداخله شدند.
برخی از این افراد در نامه ای در سال 2010 به 
رهبری القاعده در منطقه افغانستان-پاکستان 
با ابراز بیزاری از تحت نظارت بودن »در زندان 
استخبارات ظالم ایران«، اظهار داشتند که از 
آن ها  خارج کردن  جز  چیزی  القاعده  رهبری 
در  »برادران  از  آن ها  نمی خواهند.  ایران  از 
خراسان« )اشاره به منطقه تاریخی که شامل 
مناطقی از افغانستان و ایران می شد( خواستند 
کاری برای آزادی آنان انجام دهند: »آنچه ما 
از شما می خواهیم این است که مقامات ایرانی 
را ربوده و سپس بدون علنی کردن آن با دولت  
شان وارد مذاکره شوید.« رهبری القاعده البته 
قبل از قبل تصمیم گرفته بود دقیقا همین کار 

را انجام دهد.

تبادل زندانیان
با  القاعده در موافقت  ایران و  در سال 2011 
کردند  زندانیان شان  تبادل  به  اقدام  یک دیگر 
اعضای  از  نفر  چندین  آزادی  به  منجر  که 
الدن  بن  پسر  حمزه  جمله  از  القاعده  ارشد 
در  ربوده شده  ایرانی  دیپلمات  آزادی  ازای  در 
بعد  پاکستان شد. چند سال  در  سال 200۸ 
و  تهران  بین  دیگری  تبادل   2015 سال  در 
یک  آزادی  شامل  که  گرفت  صورت  القاعده 

پومپئو«،  »مایک  جاری  سال  جنوری   12 در 
وزیر خارجه پیشین ایاالت متحده با سخنرانی 
در »کلوپ ملی مطبوعات« امریکا در واشنگتن 
دی سی ایران را متهم کرد که به »خانه جدید« 
القاعده بدل شده است. پومپئو مدعی شد که 
از سه دهه همکاری، در  القاعده پس  ایران و 
سال های اخیر روابط شان را به سطح جدیدی 
ارتقا داده اند. او گفت که تهران در سال 2015 
پایگاه  دهد  اجازه  القاعده  به  گرفت  »تصمیم 
عملیاتی  جدیدش را« در خاک ایران تأسیس 
»زیر  تروریستی  سازمان  این  اکنون  و  کند 
فعالیت  ایران  رژیم  سخت  محافظتی  پوسته 

می کند.«
)یا  امریکایی  سیاسی  چهره  اولین  پومپئو 
را  ایران  که  نیست  صاحب نظر(  و  تحلیل گر 
به حمایت از القاعده متهم می کند، اما ادعای 
از  بسیاری  است.  گذشته  از  متفاوت تر  وی 
وزیرامور خارجه ی درحال  شنوندگان سخنان 
خروج امریکا را پروپاگاندایی با هدف تخریب 
تالش اداره بایدن برای برقراری رابطه حسنه 
هرچند  پومپئو،  ادعای  اما  خواندند.  تهران  با 
تاحدودی اغراق آمیز، بر واقعیتی استوار است: 
سال 2015 شاهد تحوالتی بین القاعده و ایران 
بود. در آن زمان ایران برخی از رهبران القاعده 
بود.  داده  قرار  بازداشت  تحت  خاکش  در  را 
تهران طبق معامله ای به منظور تبادل زندانیان 
با القاعده، به این رهبران آزادی گشت وگذار در 
داخل ایران را داد و این آزادی به آن ها امکان 
با سهولت  القاعده  بر عملیات های جهانی  داد 
بیشتری نسبت به گذشته نظارت داشته باشند. 
بین  معامله  این  عمیق تر  بررسی  این حال  با 
تهران و القاعده، تصوراتی را که درباره »محور 
ایران-القاعده« وجود دارد، پیچیده تر می سازد. 
رژیم ایران و سازمان تروریستی القاعده شاید 
در برخی موارد با یک دیگر هماهنگ باشند، اما 
از آن دست شرکای عملیاتِی نیستند که برخی 

مایلند آن ها را به تصویر بکشند.

»زندان استخبارات ظالم ایران«
الگـوی همکاری ایـران و القاعـده یک واقعیت 
 1990 دهـه  در  اسـت.  اثبات شـده  کامـال 
براسـاس گـزارش کمیسـیون حادثـه یازدهـم 
القاعـده  ارشـد  سـپتامبر »عوامـل و مربیـان 
بـرای گذراندن دوره های آموزشـی کار با مواد 
منفجـره بـه ایـران سـفر کردنـد«، درحالی که 
»از  سـازمان  ایـن  اعضـای  از  دیگـر  برخـی 
حـزب اهلل لبنـان مشـاوره و آمـوزش دریافـت 
می کردنـد.« در ایـن گـزارش آمـده اسـت که 
در سـال های قبـل از 11 سـپتامبر، تعـدادی 
خـاک  طریـق  از  القاعـده  هواپیماربایـان  از 
ایـران بـه مناطـق مختلـف خاورمیانه و آسـیا 
شـیعه  »اختالفـات  و  می کردنـد  رفت وآمـد 
بـرای  غیرقابل عبـوری  مانـع  لزومـا  سـنی  و 
همـکاری در عملیات هـای تروریسـتی« بیـن 

القاعـده و ایـران خلـق نمی کـرد.
رهبری القاعده گرچه به جنبش جهادی سنی 

ترک کنند  را  ایران  داده شد  اجازه  نفر  چهار 
نفرشان  دو  اما  کنند،  مکان  نقل  سوریه  به  و 
از  خروج  اجازه  اما  شدند  آزاد  بازداشت گاه  از 
همتای  و  المصری  الخیر  ابو  نیافتند.  را  ایران 
»همراه«  دو  همراه  به  ابوالقاسم  اردنی اش 
ناشناس چهار نفری بودند که به سوریه رفتند. 
دو  المصری  ابومحمد  و  مصری  العدل  سیف 

نفری بودند که در ایران ماندند.
به  عنوان  آزادی اش  زمان  در  المصری  ابوالخیر 
ابوالخیر  می کرد.  عمل  ظواهری  اول  معاون 
آتون  گفته  به  )ظواهری  ظواهری  غیاب  در 
دو  به مدت  و  آن زمان  در  تماس  و  ارتباط  از 
سال خودداری می کرد( شورای رهبری القاعده 
المصری  ابومحمد  و  العدل  سیف  با  همراه  را 
آن جا  در  تا  داد  تشکیل  ایران  در  مستقر 
تصامیم مهم مورد بررسی قرار گیرد. اما وقتی 
صحبت از قطع ارتباط شاخه سوریه القاعده با 
سازمان مادر شد، شورا دو دسته شد: ابوالخیر 
)در آن زمان در سوریه( این اقدام را تأیید کرد 
ایران آن را رد کردند. در  نفر مقیم در  اما دو 

نهایت رأی ابوالخیر بر دو تن دیگر چربید.
القاعده  رهبران  موضع گیری  آتون  نظر  از 
»در  آن ها  زیرا  بود،  بی ربط  ایران  در  مستقر 
اسارت... در خاک دشمن، ایران، قرار داشتند.« 
وضعیت  توصیف  به  واکنش  در  ابوالقاسم 
در  اسراِی  به  عنوان  ایران  در  القاعده  رهبران 
»به  نوشت:  او  کرد.  اعتراض  دشمن،  دست 
اطالع  آن  از  شما  که  زندانیان  تبادل  دنبال 
دارید، آن ها ]سیف العدل و ابومحمد المصری[ 
وضعیتی  در  اکنون  و  شدند  آزاد  زندان  از 
آن  توصیف  بتواند  اسارت  کلمه  که  نیستند 
اجازه  خدا  که  زمانی  تا  فقط  آن ها  باشد. 
عزیمت نداده، از سفر منع شده اند. آن ها جدا 
از این که اجازه سفر ندارند، اجازه دارند گشت 

و گذار و عادی زندگی کنند.«
را  پومپئو  ادعای  می رسد  نظر  به  ادعاها  این 
الظواهری...  ایمن  »معاونان  این که  بر  مبنی 
زندگی  عادی  شکل  به  ایران  در  امروزه 
می کنند« تأیید می کند. اما قرار ایران و القاعده 
در این جا ختم نمی شود. به گفته پومپئو ایران 
در  که  است  داده  اجازه  ظواهری  معاونان  به 
در  تهران  زیرا  کنند  زندگی  آزادانه  خاکش 
القاعده  تروریستی  عملیات های  است  تالش 
را تسهیل کند. او ادعا کرد: »آن های شرکای 
این وجود  با  تنفر.«  تروریسم هستند، شرکای 
را  القاعده  و  ایران  رابطه  ابوالقاسم  آن طور که 
شبیه  چیزی  رابطه  این  می کشد،  تصویر  به 
گفته  به  نیست.  همکاری/مشارکت  یک  به 
القاعده  رهبران  گشت وگذار  آزادی  ابوالقاسم 
در ایران به سختی و در نتیجه تبادل زندانیان 
در سال 2015 به دست آمده است. ایران این 
آزادی را به میل خود اعطا نکرده بلکه مجبور 
به اعطای آن شده است. عالوه براین، معاونان 
ظواهری داوطلبانه در ایران نمانده اند، بلکه بر 
طبق شرایط آزادی شان از بازداشت گاه ایران، 

ممنوع الخروج هستند.
چرا ایران اصرار دارد که رهبران القاعده را در 
است  این  احتمالی  پاسخ  دارد؟  نگه  خاکش 
کند  حاصل  اطمینان  می خواهد  ایران  که 
علیه  تروریستی  حمله  به  دست  القاعده  که 
گروه های  با  القاعده  نیروهای  نمی زند.  ایران 
از  خاورمیانه،  سراسر  در  ایران  موردحمایت 
در  حوثی ها  با  و  لبنان  در  حزب اهلل  با  جمله 
القاعده  اعضای  از  بسیاری  و  یمن جنگیده اند 
ایرانیان در دل دارند.  کینه عمیقی نسبت به 

رهربان القاعده در ایران چه یم کنند؟

کول بونزل، فارن افرز
مترجم: جلیل پژواک

اعضای جبهه النصره در آریحه ، سوریه ، مه 2015
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شـخصی نیـز خـودم را بـه کالن شـهر دهلـی 
واقعـی  درک  بـرای  مـن  نکـردم.  محـدود 
سیاسـت، جامعـه و فرهنـگ هنـد بـه گوشـه 
و کنـار هنـد سـفر کـردم و در دهلـی، اغلـب 
اوقـات بـرای بازدیـد دهلـی کهنـه و گفت وگو 
هنـدی  ریکشـای  سـوار  محـل  مـردم  بـا 
را  واقعـی  هنـد  شـما  این گونـه  می شـدم. 

. سـید می شنا

دیپلماسی کرونا
تالش های دیپلماتیک ما و مؤثریت آن در اوج 
بحران کرونا به امتحان گرفته شد. همان طور 
که این همه گیری همه را غافلگیر کرد، ما هم 
نبودیم.  آماده  پیش آمده  وضعیت  این  برای 
دشوار  ایام  جریان  در  دشواری ها  همه  با 
با  را  خویش  تماس های  و  مراوده  کرونایی 
در  که  نکردیم  متوقف  خود  هندی  همتایان 
نزدیک  هماهنگی  و  همکاری  به دلیل  نتیجه 
از  تن  توانستیم 15هزار  هند، سرانجام  دولت 
شهروندان گیرمانده ی خود را از هند به کشور 
محدود  ما  دیپلماسی  این حال،  با  برگردانیم. 
افغانان گیرمانده در هند نبود،  به بازگرداندن 
در همین دوره با دیپلماسی فعال ۷5هزار تُن 
فرستادیم  افغانستان  به  را  هند  کمک  گندم، 
عالوه  نشود.  مواجه  غذا  کمبود  با  کشور  تا 
ماسک، ضد  مانند  اساسی طبی  لوازم  این  بر 
و  حفاظتی شخصی  تجهیزات  و  عفونی کننده 
ارسال  را  کلروکین  هیدروکسی  تابلیت های 
دیپلماسی  با  هم،  مورد  تازه ترین  در  کردیم. 
دریافت کننده  کشورهای  اولین  از  فعال، 
نیم میلیون  نتیجه  در  بودیم که  واکسن کرونا 

دوز واکسن کووید19 به کشور ارسال شد. 

چشم انداز آینده
نمایندگی  اول  شخص  به  عنوان  هند  در  کار 
ساعته   2۴ کار  یک  من  برای  افغانستان، 
تا  کرد  کمک  من  به  امر  این  اما  است  بوده 
درک  را  عام  زندگی  مختلف  جنبه های 
عنوان  از  ناشی  محدودیت های  به  رغم  کنم. 
راهنمایی ها  از  که  می کنم  احساس  وظیفه، 
افغانستان  ارشد  مقامات  بی دریغ  پشتیبانی  و 
طول  در  عزیزم  مردم  مخصوصا  و  هند  و 
مأموریتم به  عنوان سرپرست سفارت برخوردار 
استراتژیک  شریک  یک  به  عنوان  هند  بوده ام. 
به سزاست.  اهمیت  دارای  ما  برای  افغانستان 
برای  این یک فرصت و همچنین یک چالش 
بهره برداری مؤثر از این امکانات است. به عالوه، 
فرهنگی،  مشترک  ارزش های  به دلیل  هند 
عمیق تر  بسیار  که  اجتماعی  و  دموکراتیک 
بین  اقتصادی  یا  مناسبات سیاسی  از هرگونه 
دو کشور است، برای افغانستان یک خانه دوم 
من  دیپلماتیک  تالش های  می آید.  به حساب 
فقط محدود به مناسبات دوجانبه نبوده، بلکه 
من به اندازه کافی خوش شانس بودم که برای 
پیشبرد منافع ملی خود و ترویج روایت جدید 
افغانستان نوین تعامالت سه جانبه و چندجانبه 
با نمایندگی های مختلف دیپلماتیک داشته ام. 
بعضی برنامه ها را هم با پشتیبانی و رهنمایی 
آینده  برای  کشور  خارجه  محترم  وزارت 
با  به زودی  امیدوارم  که  کردیم  پایه گذاری 
سعی و تالش همکاران مان در کابل و دهلی، 
تحقق پیدا کنند. از جمله ایجاد گروه دوستی 
بهتر،  سیاسی  مناسبات  برای  پارلمانی  بین 
ایجاد یک اتاق مشترک تجاری برای تسهیل و 
تسریع معامالت تجاری، گسترش فعالیت های 
برنامه های  افزایش  و  چابهار،  بندر  در  ما 

ظرفیت سازی و ابتکاراتی برای مبادله علمی.
مأموریـت اصلـی من در این جـا تقویت جایگاه 
تقویـت  باعـزت،  نمایندگـی  دیپلماتیـک، 
مشـارکت و درک متقابـل و کمـک بـه مـردم 
مـا کـه در هنـد زندگـی می کنـد و یافتـن راه 
حـل مناسـب و به موقـع بـه مسـائل مختلـف 
بـوده اسـت. من معتقـدم که همتایـان هندی 
بـا نظرانداختـن بـه اقدامـات ما، هـدف واقعی 
مـا را برای تعمیـق روابط بی ماننـد را خواهند 
دیـد. امیـدوارم کـه این میـراث نه تنهـا تکثیر 
مقامـات  و  دیپلمات هـا  توسـط  بلکـه  شـود 
هنـد  در  مـن  حضـور  شـود.  تقلیـد  آینـده 
بـه مـن کمـک کـرد تـا در بعـد عاطفـی نیـز 
رشـد کنـم. زندگـی مسـالمت آمیز و سرشـار 
از تسـاهل و مـدارا در میـان جمعیـت فـراوان 
ایـن کشـور درس بزرگی سـت برای هر کسـی 
کـه این جـا، زندگـی یـا کار کنـد و چـه درس 
بزرگ تـر از ایـن کـه تعـدد دین، نـژاد، مذهب 

و زبـان، نشـان جدایـی افراد نیسـت.
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

که ما پرورده ی یک نوبهاریم

که  کردم  آغاز  افغانستان«  سفارت  با  زعفران 
کارشناسان  و  روزنامه نگاران  تجاران،  آن  در 
صرف  برای  را  هندی  دانشجویان  و  اقتصادی 
هدف  کردم.  دعوت  زعفران  چای  پیاله  یک 
برای  نرم  قدرت  از  استفاده  اقدام  این  از 
همزمان  و  بود  هندی مان  متحدان  با  تعامل 
پالیسی  با  همسو  که  زعفران  تبلیغ  مقصد  با 
رییس جمهور محمداشرف غنی مبنی بر ایجاد 
تعادل مناسب بین مناسبات انکشافی و تعمیق 

روابط دوجانبه می باشد.

دیپلماسی خارج از جعبه
بـه شـکل سـنتی وظیفه یـک دیپلمات ارشـد 
شـامل »نمایندگی کردن، اطالعات رسـانیدن 
، قـرن  بـا این حـال  و مذاکره کـردن« اسـت. 
شـغل  و  دسـتگاه  کاری  شـیوه  بیسـت ویکم 
دیپلماسـی را متأثـر سـاخته اسـت. اکنـون، 
شـما صرفـا نماینده یـک نهاد خاص نیسـتید، 
بلکـه نماینـده قشـرهای مختلـف ملـت خـود 
هسـتید که متشکل از دانشـجویان، بازرگانان، 
کشـاورزان، گردشـگران، وزارتخانه هـا و غیـره 
بـا  از آن جـا کـه جریـان اطالعـات  اسـت. و 
شـما  می افتـد،  اتفـاق  بـرق  و  رعـد  سـرعت 
اجـازه  و  باشـید  وقـت  منتظـر  نمی توانیـد 
رخ  سـنتی اش  سـبک  بـه  مسـائل  دهیـد 
دهـد. شـما بایـد هـر طـوری شـده کاری را 
کـه الزم اسـت انجـام دهیـد آن هـم بالفاصله 
بـدون تأخیـر کـه بسـیار چالش برانگیـز و  و 
گاهـی خطرنـاک نیـز اسـت. در کنـار آن من 
رسـانه های اجتماعـی را در رفتـار دیپلماتیک 
خـود گنجانیدم که سـریع و مؤثـر نتیجه داده 

 . ست ا
را  ابتکاری  من  پنهانی،  الک  از  خروج  برای 
نام #AskQadiry آغاز کردم که در آن  به 
به پرسش ها  به طور مستقیم  هفته ی یک روز 
مستقیم  خط  همزمان  می گفتم.  پاسخ 
زیر  وارد  تا  انداختم  راه   HotLine تلفنی 
بازرگانان،  دانشجویان،  شوم.  مشکالت  پست 
مقیم  افغان های  سایر  و  درمانی  گردشگران 
از  عبور  با  می توانستند  هندی ها  حتا  و  هند 
و  مطرح  را  خود  پرسش های  اداری  الیه های 

بالفاصله پاسخ دریافت کنند.
و  احوال  از  نامتعارف که سبب شد  رویکردی 
مشکالت مردم بیشتر آگاهی حاصل کنم و با 
آن ها ارتباط برقرار کنم. این اقدام به عنوان یک 
به طور  ما  نمایندگی  در  پاسخ گویی  میکانیزم 
مردم  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  گسترده 
استفاده  آن  از  مشکل شان  فوری  حل  برای 
کردند. من که خودم دانشجویم )همان طور که 
می گذرانم(  هند  در  را  خود  دکترای  دوره ای 
مشکالت  و  چالش ها  خوبی  به  می توانم 
دانشجویان را درک کنم. به همین دلیل بیشتر 

روی مسائل دانشجویان تمرکز کردم. 
که  است  آن  مستلزم  مدرن  دیپلماسی  یک 
کمتر به روش های متداول اتکا کرده، خارج از 
جعبه فکر کنید و ابزارهای جدید و کارآمدی 

را در دیپلماسی پیدا و به کار گیرید.

افغانستان به چاپ رساندیم و آن را در  مورد 
میان دانشگاه ها، رسانه ها و دیگر نهادهای هند 
مطرح  دانشگاه های  به  شخصا  کردیم.  پخش 
افغانستان  اتاق های فکر رفتم و درباره  هند و 
جدید سخنرانی هایی کردم. هدف اصلی همه ی 
میان  در  جدید  روایتی  ایجاد  تالش ها  این 
واقعیت های  منعکس کننده  که  هند  توده های 
امروز افغانستان و آرمان های نسل نو آن است، 
بوده است. به همین مناسبت، دانشگاه امیتی 
سفیر،   100 میان  از   ،2019 سال  برنامه  در 
لقب بهترین سفیر را برایم اهدا کرد که به پاس 

دیپلماسی نرم و کارا به افراد اهدا می شود.

سفیران فرهنگ افغانستان
افغانستان یکی از جوان ترین کشورها در جهان 
است و بیشتر جوانان، هند را به  عنوان گزینه 
عالی شان  تحصیالت  فراگیری  برای  مطلوب 
انتخاب می کنند. هند بیش از 1۴ سال است 
می دهد  بورسیه  افغان  دانشجویان  به  که 
دانشجوی  16هزار  حدود  حال حاضر  در  و 
افغانستان در هند تحصیل می کنند. بنابراین، 
رابطه  این  نامرئی  ظرفیت  از  بهره گیری  برای 
را  خود  دانش آموزان  ما  آموزشی،  و  تعلیمی 
افغانستان  و جامعه  فرهنگ  تا  تشویق کردیم 
را از طریق تعامل با مردم هند در دانشگاه ها 
و محیط زندگی شان به نمایش بگذارند. دقیقا 
به همین دلیل است که من از دانشجویان ما 
افغانستان  فرهنگی  سفیران  به  عنوان  هند  در 
معرض  در  کامال  آن ها  زیرا  می کنم؛  یاد 
و  می گیرند  قرار  هند  فرهنگ  از  تأثیرپذیری 
به  نیز  را  افغانستان  جامعه  و  فرهنگ  متقابال 

نمایش می گذارند.
ما10  ممتاز،  دانشجویان  از  تقدیر  کنار  در 
دانشگاه های  بین  آموزشی  تبادله  قرارداد 
کرده ایم.  نهایی  را  افغانستان  و  هند  مختلف 
باید  تعامالت  این  خاصی،  بخش های  در  اما 
ما،  فعال  دیپلماسی  نتیجه ی  در  شود.  بیشتر 
بورسیه ها  تعداد  که  است  کرده  توافق  هند 
افزایش دهد.  در سال  به 2500  از 1000  را 
سپری  با  می توانند  حاال  افغان  دانشجویان 
کردن موفقانه امتحان در انستیتوت تکنولوژی 
انستیتوت های  معتبرترین  از  یکی  که  هند 

انجنیری هند است، ورودی بگیرند. 

و  دیپلماسی زعفران، یک اصل فرهنگی 
تجاری

سرخ  طالی  به  نام  که  افغانستان  زعفران 
سوی  از  می شود،  شناخته  نیز  افغانستان 
انستیتوت  به  موسوم  بلژیکی  مؤسسه 
متوالی  سال  هشتمین  برای  طعم  بین المللی 
دارای بهترین طعم و مزه شناخته شده است. 
بزرگ  تولیدکننده  سومین  افغانستان  اگرچه 
زعفران پس از ایران و هند است، اما تقاضای 
آن در هند به طور مداوم در حال افزایش است 
زیرا در این کشور موارد استفاده گوناگون دارد. 
ابتکارات،  اولین  از  یکی  در  کار  آغاز  از  پس 
»چای  عنوان  تحت  را  دیدارهایی  سلسله 

طاهر قادری، سرپرست سفارت افغانستان در دهلی جدید 

روز سه شنبه، 21 دلو، دومین پروژه بزرگ هند 
افغانستان به امضا رسید. امضای پروژه بند  و 
شاه توت میان محترم محمدحنیف اتمر، وزیر 
امور خارجه کشور و آقای جیشنکر، وزیر امور 
خارجه هند در حضور جاللتمآب محمداشرف 
و  افغانستان  اسالمی  رییس جمهوری  غنی، 
هند  نخست وزیر  مودی،  نرندرا  جاللتمآب 
آرمان های  و  آرزوها  تحقق  از  خوبی  نشان 
و هند  افغانستان  و جهانی  مشترک منطقوی 
میراث همکاری  تداوم  نشان دهنده  این  است. 
برادرانه بین دو ملت با عزم راسخ تر و قاطع تر 
دالر  میلیون   2۸6 ارزش  به  پروژه  این  است. 
آب  کابل  باشنده  میلیون  دو  حداقل  برای 
پروژه پس  این  فراهم خواهد کرد.  آشامیدنی 
هند  بزرگ  پروژه  دومین  سلما،  بند  پروژه  از 
در افغانستان است که به طور قابل مالحظه ای 
می کند.  کمک  کشور  در  آب  قلت  بهبود  به 
عالوه بر آن هند 150 پروژه ای دیگر به ارزش 
۸0 میلیون دالر امریکایی را اجرا خواهد کرد. 
دیپلماسی  و  تالش  و  سعی  اثر  بر  همه  این 
فعال نمایندگی سیاسی افغانستان در هند به 
این که  به  توجه  با  است.  تبدیل شده  واقعیت 
سرپرستی  فعال  تا  که  مسئولیت های  به زودی 
جدیدالتقررمان  محترم  سفیر  به  می کردم 
بهانه ای  شاه توت  پروژه  می کنم،  واگذار 
و  هند  با  ما  روابط  به  بیندازم  نگاهی  تا  شد 
مأموریت دوساله ی من به  عنوان سرپرست در 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین نمایندگی های 

سیاسی مان. 
سـفارت  در  پیـش  سـال  دو  حـدودا  وقتـی 
به  عنـوان  ابتـدا  را  کارم  هنـد  در  افغانسـتان 
مستشـار وزیرمختـار )معـاون سـفیر( و بعـدا 
به  عنـوان شـارژدافیر )سرپرسـت( آغـاز کردم، 
داسـتان متفـاوت بـود. به دلیـل نبـود سـفیر، 
مـن بـه زودی مسـئولیت تمـام امـور در یکـی 
در  کشـور  سـفارتخانه های  بزرگ تریـن  از 
گرفتـم.  عهـده  بـر  را  هنـد  یعنـی  جهـان، 
به عـالوه، کشـوری کـه مـن در آن گماشـته 
شـده بـودم یکـی از مهم تریـن و بزرگ تریـن 
از  اسـت،  بین المللـی  بازیگـران در صحنـه ی 
ایـن رو پیش بـرد همـکاری مشـترک و منافـع 
ملـی در چنیـن کشـوری کار سـاده ای نبـود. 
افزایـش موهای سـپید در سـرم نشـان بارزی 
از  اسـت.  کار  ایـن  حساسـیت  و  اهمیـت  از 
طرفـی، توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت 
امـور  رأس  در  شـارژدافیر  یـک  اگرچـه  کـه 
امـور  سـکان دار  سـفیر  غیـاب  در  سـفارت 
اسـت، امـا دامنـه ی صالحیت هـا و اختیـارات 
وی محـدود اسـت. مـن شـارژدافیر غیرمقیـم 
بـرای کشـورهای مالدیـو، بوتـان و نیپـال نیز 
هسـتم. در کنـار آن، مسـئولیت مکتـب سـید 
ریاسـت  و  دهلـی  در  افغـان  جمال الدیـن 
مشـترک بنیـاد هنـد و افغانسـتان را نیـز بـر 
عهده داشـته ام. در چنین سـناریویی، وضعیت 
مـن بـه بهترین وجـه می توانـد روایت کسـی 
باشـد کـه نـه بـاالی زیـن اسـب اسـت و نـه 
در زیـر زیـن، بلکـه در وسـط هـوا قـرار دارد. 
بنابرایـن، جالـب خواهـد بـود کـه بدانیـد در 
طـول دو سـال گذشـته چه چیـزی در روابـط 

دو کشـور رخ داده اسـت.

افغانستان و حکایت کابلی واال
در روزهای نخست مأموریتم، من تالش کردم 
داشته  و جامعه هند  فرهنگ  از  بهتری  درک 
و  تصویر  چه  هندی ها  بدانم  این که  و  باشم 
توقع،  برخالف  دارند.  افغانستان  از  برداشتی 
دریافتم که اگرچه افغانستان و مردم افغانستان 
نزد هندی ها از شهرت خوبی برخوردارند، اما 
کنونی  واقعیت های  از  هند  مردم  توده های 
گذشته ی  دهه ی    دو  تحوالت  و  افغانستان 
به  همیشه  تقریبا  آن ها  بی خبرند.  افغانستان، 
رابیندرانات  توسط  که  واال«  »کابلی  داستان 
تاگور در سال 1۸92 نوشته شده است، اشاره 
می کنند. عالوه بر این داستان، درک آن ها از 
یک  بالفاصله  من  بود.  قلیل  بسیار  افغانستان 
آزاد  به منظور تسهیل جریان  را  راهکار جدید 
و کارآمد اطالعات در مورد افغانستان در هند 
راه اندازی کردم، زیرا همیشه بر این باور بودم 
که روابط دوجانبه ی ما تنها در صورت درک 
تقویت  یکدیگر  جامعه  و  فرهنگ  از  واقعی 
مختلف  شبکه های  در  حضور  با  می شود. 
تلویزیونی در هند و نیز نشر مقاله در روزنامه ها 
از مردم  اتاق های فکر مختلف هند، بخشی  و 
و  واقعیت ها  و  جدید  افغانستان  با  را  هند 
آرمان های معاصر آن ، آشنا کردم. در همکاری 
با برخی نشریات هند مجله های اختصاصی در 

حرکت از دریافت کمک به سمت تجارت
سال  دو  طی  تجاری،  روابط  گسترش  برای 
بین المللی  بزرگ  نمایشگاه   20 ما  گذشته 
دوستان  حمایت  با  هند  سراسر  در  را  ملی  و 
و  تبلیغ  به  که  دادیم  ترتیب  خود  هندی 
هند  بازارهای  در  ما  محصوالت  بازاریابی 
و  تجاران  به  همچنین  کرد.  کمک  جهانی  و 
مشتری های  تا  کرد  کمک  کشور  تشبثات 
بیشتری پیدا کرده و فعالیت های تجاری خود 
را در هند و سایر کشورها گسترش دهد. این 
کار میلیون ها دالر سود به افغانستان آورد. این 
تالش ها در راستای سیاست های اقتصادمحور 
دولت افغانستان صورت گرفته است. در همین 
هند  به  را  پیاز  تُن  ما صادرات ۷5هزار  دوره، 
تسهیل کردیم، به ویژه در زمانی که قیمت پیاز 
در بازار داخلی هند به طور سرسام آور افزایش 
که  ما  دوجانبه  تجارت  کل  ارزش  بود.  یافته 
میزان 1.1  به  و 201۸  مالی 201۷  در سال 
و  سال های 2019  در  می رسید،  دالر  میلیارد 
2020 این مقدار را با تالش های خستگی ناپذیر 
صادرات  دادیم.  افزایش  دالر  میلیارد   1.5 به 
و   201۷ در  دالر  میلیون   ۴33 از  هند  به  ما 
 2019 سال  در  دالر  میلیون   530 به   201۸
که  است  ذکر  شایان  است.  رسیده   2020 و 
از  ناشی  محدودیت های  به  رغم  افزایش  این 
بر  عالوه  است.  کرونا، محقق شده  همه گیری 
و  تجزیه  گواهی  یک  تهیه  به  موفق  ما  این، 
هند  به  »هنگ«  صادرکنندگان  برای  تحلیل 
شدیم، در حالی امکان ضرر ۸۷ میلیون دالری 
صادرکنندگان افغانستان به خاطر نداشتن این 

گواهی نامه وجود داشت.

ایجاد پل های فرهنگی 
فعالیت فرهنگی سـفارت ، برگـزاری 30 برنامه 
فرهنگـی در دو سـال بـوده اسـت. همچنان از 
طریـق بنیـاد هند و افغانسـتان، به طـور مداوم 
پروژه هـا و آثـار افـراد یـا گروه هایـی را کـه به 
گسـترش روابـط فرهنگـی مـا منجـر می شـد 
صدویکمیـن  و  صدمیـن  کردیـم.  حمایـت 
از  دعـوت  بـا  را  کشـور  اسـتقالل  سـالروز 
مقامـات برجسـته دولتی، جامعـه دیپلماتیک، 
و  بانفـوذ  شـخصیت های  سـایر  و  رسـانه  ها 
در  گرفتیـم.  شـکوه جشـن  بـا  کارشناسـان، 
همیـن زمـان »خانه فرهنگـی افغانسـتان« را 
در سـفارت تأسـیس کردیم که برای پیشـبرد 
روابـط فرهنگـی دوجانبـه بـا هنـد اختصـاص 
داده شـده اسـت. برنامه هایـی را از جشـنواره 
غذایـی افغانسـتان، تـا صنایـع دسـتی زنـان، 
و  تصـوف  بزرگداشـت  تـا  کرکـت  بـازی  از 
کنفرانسـی را تحـت عنوان »پـل ارتباطی بین 

اجمیـر و هـرات« برگـزار کردیـم. 

اتصال افغانستان به جنوب هند
را  افغانسـتان  کنسـولگری  دوره،  همیـن  در 
در حیدرآبـاد افتتـاح کردیـم تـا خدمـات بـه 
افغـان  بازرگانـان و گردشـگران  دانشـجویان، 
در جنـوب هنـد را تسـهیل کنیـم. در سـطح 

دیپلمایس افغانستان؛ 
چند روایت فراتر از »کابیل واال«
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد پروژه شبکه آبیاری زن بکان واقع قریه زن بکان ولسوالی دهدادی والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده جواز نمبر D-2۴12۸ خانه 6۸۴، سرک 

15، تایمنی، ناحیه 10، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 2۴.135.900.10 )بیست و چهار میلیون و یک صدو سی و پنج هزار و نو صد اعشاریه ده افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری زن بکان واقع قریه زن بکان ولسوالی دهدادی والیت بلخ

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement works of Zanbokan Irrigation Scheme Located at Zanbokan Village, Dehdadi District of Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT- 192861/M066-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Nawand Noor Construction Company does not meet the similar contract and liquid asset criteria.
B) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 24-Feb-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [24-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 24-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Idrees Obaid Construction Company
House # 684, Road # 15, Taimani, 10th District, Kabul, Afghanistan
24,135,900.10 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

27,239,496.00

37,067,198.40

26,382,424.30

19,835,200.57

27,778,342.35

26,976,163.30

27,987,768.50

25,990,910.20

27,035,271.80

28,065,478.00

Bid price

27,239,496.00

38,213,606.00

26,382,424.00

21,101,277.20

27,778,342.35

26,976,163.30

27,987,768.50

25,990,946.08

27,035,272.00

28,065,478.00

Name of Bidder

 New Ahmadi CC 

 Courageous Afghan Women CC 

 Shine Crystal CC & Jalal Hewadwal CC (JV)

Nawand Noor Construction Company

 National Gold Construction Company 

 Bakhtar Pairoz CC 

 Mojeb Shamal CC & Mehran Balkh CC (JV)

 Naeemi Safi C & C Material Company

 Tal Waddan CC & Nooryan Wardak C &RBC (JV)

 Yousaf Zia C & RBC and Sherzay Mandokhil CC (JV)
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری نوسان و صالح آباد واقع قریه نوسان و صالح آباد ولسوالی انجیل والیت هرات تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-H093-H094 -CW-RFB را به شرکت ساختمانی شرکت ساختمانی قلعه بست اچکزی و شرکت ساختمانی خدای نور 
بارک )JV( دارنده جواز نمبر های D-0۴-15 وD-2۴۴۷3 خانه 6۸۴، لشکر گاه، مرکز هلمند، هلمند، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 26.۴16.333.50 )بیست و شش میلیون و چهار صدو شانزده هزار و سه صدو سی و سه اعشاریه پنجاه افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری وفق احکام 
شماره5.۷۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنت نمبر
اسم پروژه: شبکه آبیاری نوسان و صالح آباد واقع قریه نوسان و صالح آباد ولسوالی انجیل والیت هرات

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Saleh Abad Irrigation Scheme (Located at Saleh Abad Village, Enjil District, Herat Province) & Nawsan Irrigation Scheme (Located at Nawsan 
Village, Enjil District, Herat Province).
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-H093-H094-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 24-Feb-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [24-Feb-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 24-Feb-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Qalay Bost Achikzai Construction Company and Khudainoor Barak Construction Company (JV)
Lashkargah, Helmand, Afghanistan
26,416,333.50 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

36,735,654.10

46,179,703.00

30,804,157.00

29,310,407,70

38,889,881.80

50,044,559.88

31,904,051.70

41,272,359.75

30,158,166.60

33,708,118.60

45,164,208.00

Bid price

36,665,654.00

46,444,703.00

30,804,126.00

29,310,407.70

27,657,881.80

49,849,507.63

31,904,007.00

41,272,359.75

29,158,166.60

33,708,102.25

45,164,208.00

Name of Bidder

KAVOSHGARAN R & CC

 Ascent Afg Group of Companies C & Engineering

 Dawrani C & RB C 

Unic Wahaj Construction Company

Yousif Zia C & R B C 

 Tariq United CC

Bakhtar Pairoz CC

 National Gold CC

 Idrees Obaid Construction Company

Crystal Afghan CC

 Rahman Reza CC 
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و یا بسیاری از کشورهای درگیر منازعه، نگرفتیم؟ برای 
توجیه وضعیت، گاهی انگشت اتهام را به سوی پاکستان، 
ایران و گاهی به سوی امریکا چرخاندیم و آن ها را مسئول 
نقشی  خودمان  آیا  اما  دانستیم.  خود  ناکامی   و  شکست  
در خلق وضعیت نداشتیم؟ با وجود آن که در چهل سال 
گذشته، صدها قرارداد صلح در جهان امضا شد و بسیاری 
اما  شدند  ختم  صلح  به  تاریخ  خونبارترین جنگ های  از 
تجربه های صلح جهانی، هیچ تأثیری بر کاهش خشونت و 

قطع جنگ در انسان افغانی ایجاد نکرد.
تقریبا نیم قرن تجربه فراموش شدگی، آوارگی، طرد شدگی، 
و  می کشیم  به دوش  افغانستان  در  را  خشونت  و  جنگ 
همچنان این صورت بندی بدون تغییر در حال پیشرفت 
است. نیم قرن در بحران و خون شناوریم. اما هنوز حس 
سیری ناپذیِر خلق فاجعه، کشتار و خشونت در ما ته نشین 
از  گویی  کرده ایم.  عادت  فاجعه  به خلق  ما  است.  نکرده 
سالخی فرخنده و سنگسار رخشانه لذت می بریم و دوست 
داریم دیگران را نیز در این لذت شریک کنیم. از بازنگشتن 
ظاهرا  نمی شود.  ایجاد  دلهره ای  ما  درون  در  عزیزان مان 
شده ایم.  خشونت  از  بخشی  ما  و  ما  از  بخشی  خشونت، 
به نظر می رسد ما هنوز مسأله مان را پیدا نکرده ایم. مادامی 
که مسأله های مان را پیدا نکنیم و درباره آن نیندیشیم، 

نمی توانیم مسیری برای تغییر بیابیم.

چه چیزی مسأله است؟
پاسخ به این پرسش دشوار است. من عمیقا نمی دانم چه 
چیزی مسأله است. ما با جنبه های ناشناخته ای از وضعیت 
و فهم مسأله روبروییم که شاید هیچ وقت نتوانیم پاسخی 
برای آن بیابیم. به لحاظ تاریخی، انباشت رنج و تداوم فاجعه 
در ما وضعیتی به وجود آورده که به هر چیزی برای رهایی 
چنگ انداخته ایم، اما پس از مدتی آزمون و خطا متوجه 
شده ایم که انتخاب ما اشتباه بوده است. در نیم قرن گذشته 
ما همیشه در یک وضعیت مشابه قرار داشته ایم؛ وضعیتی 
در حال سقوط. در چنین حالتی به هر چیزی برای نجات 
در  برده ایم.  هجوم  قبلی،  تا ب آور  وضعیت  به  بازگشت  و 
نتیجه اولین چیزی را که به دست مان آمده است بهترین 
معیار، ایدئولوژی، روش، نظام و یا مناسبت ترین مدل برای 
نجات خودمان دانسته ایم. در چنین وضعیتی طبیعی است 
ساخت  مفاهیم،  تئوریزه ساختن  اندیشیدن،  فرصت  که 
تفکر و آگاهی از ما سلب شود. حقیقتی که اکنون نیز در 
حال تکرار است. شاید بتوان گفت مسأله ما فهم نادرست 
فرصت  به  نیاز  ما  است.  فرهنگی  و  تاریخی  وضعیت  از 
بازاندیشی فرهنگی، گذشته و تاریخ خود را داریم. فرصتی 
که در آن بتوانیم تفکر کنیم، درس بگیریم و مسیری را 
بیابیم. از درون این اندیشیدن و فهم تاریخی و فرهنگی 
شاید زمینه های صلح پایدار به وجود بیاید و از آن بن بست 

تاریخی و عقالنی رهایی یابیم. 

چندین انفجار آغاز می کند و شب در مراسم عزای یکی 
این  و  بستگانش شرکت می کند.  یا  و  اعضای خانواده  از 
همیشه  خاورمیانه،  در  می شود.  تکرار  دوباره  فردا  قصه 
کوتاه  زندگی  و  دوست داشتن  عشق ورزیدن،  برای  زمان 
در  کرده اند.  عادت  تلخ  خداحافظی  های  به  مردم  است. 
این بین اما رقابت عجیبی میان گروه های بنیاد گرا، راست 
تولید خشونت  برای  توتالیتر  و حکومت های  محافظه کار 
دینی،  رادیکال  ارزش های  است.  آن  نشان دادن  موجه   و 
گروه های  سیاسی،  نظام های  واپس گرا،  فرهنگ های 
دنبال  به  وحشت باری  طرز  به   ... و  ملی گرا  و  سیاسی 
استیالی هژمونی خویش اند. گویی همه چیز در خدمت 

تولید خشونت و جنگ عمل می کنند.
وضعیت  از  متفاوت  افغان،  یک  به  به  عنوان  من  داستان 
موارد  از  بسیاری  در  که  نیست. چرا  انسان خاورمیانه ای 
ما دارای تجربه های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
مشترکی هستیم. پدران و مادران من به واسطه جنگ و 
ابدی محکوم شدند  آوارگی  یک  به  خشونت، سیزیف وار 
و در هیاهوی تالطم آب های دریاها و مرزهای ناشناخته 
یونان، استرالیا و ... به فراموشی سپرده شدند. نسل فعلی 
اگر  بسا  چه  و  است  محکوم  سرنوشت  همین  به  نیز  ما 
خلق  ساختارهای  و  چرایی جنگ، خشونت  به  همچنان 
آوارگِی  به  نیز  ما  فرزندان  نیندیشیم،  منتقدانه  تبعیض، 

ابدی، محکوم خواهند شد. 
مهم ترین سوال این است که چرا ما در طول نیم قرن اخیر، 
آموخت  دوم  جهانی  جنگ  از  اروپا  آنچه  از  درسی  هیچ 

درک چگونگی آغاز جنگ ها، پیشگیری از وقوع آن ها، و 
پایان بخشیدن به آن ها کمک می کنند. البته هیچ رویکرد 
چگونه  که  شده ایم  متوجه  اما  نیست  بی نقص  نظامی  یا 
اقتصادی،  فشارهای  اقلیمی،  تغییرات  منابع،  کمبود 
جا به جایی پناهندگان و نژادپرستی، همه می توانند آتش 
درگیری ها را برافروزند. ما اهمیت تاریخ و فرهنگ و نقش 
جنسیت را در جنگ ها فهمیده ایم و می دانیم  که برخی 
از نظام های سیاسی می توانند احتمال وقوع درگیری ها را 
کاهش یا افزایش دهند. مهم تر آن که متوجه شده ایم که 
خطر جنگ  میان کشورها در حال افزایش است و احتمال 
یک جنگ بزرگ میان کشورها را نمی توان نادیده گرفت.

فهم  و  خوانش  از  ما  عقالنی  و  تاریخی  بن بست 
وضعیت  

با وجود تالش های وسیع جهانی و منطقه ای برای خلق 
جهان عاری از خشونت و جنگ، به نظر می رسد که داستان 
در خاورمیانه متفاوت است. انسان خاورمیانه ای صبح را با 

حسین علی کریمی

کشتار،  ترس،  تجربه ی  با  که  است  سال  چهل  از  بیش 
تجربه ها  این  و  می کنیم  زندگی  خشونت  و  تبعیض 
ماست.  از  قربانی گرفتن  و  تکرارشدن  حال  در  همچنان 
اسالمی،  نظام  برپایی  جهاد،  بهانه ی  به  همچنان  اما 
ایجاد حکومت اسالمی و مبارزه با تجاوز خارجی بر طبل 
جنگ کوبیده می شود. ظاهرا قصه ناکامی ها، شکست ها و 
از داشته های  رنج های ما پایانی ندارد. چرا که هیچ کدام 
تاریخی ما، ارزش ها و فرهنگ  ما نتوانستند صورت بندی 
قرار  تغییر دهند. ظاهرا جنگ، همچنان  را  تدوام جنگ 
است خواب های ما را پریشان کند و سیر آوارگی ما تکرار 
شود. به نظر می رسد ما به یک بن بست تاریخی و عقالنی 
از خوانش و فهم وضعیت مان دچار شده ایم. بن بستی که 
تالش می کنیم گره آن را در دوحه باز کنیم. آیا ممکن 

است؟!
از  اوپساال«،  دانشگاه  جنگ  »داده های  برنامه ی  براساس 
است که  داده  منازعه ی مسلحانه رخ  سال 19۴6، 25۴ 
11۴ مورد به  عنوان جنگ )یعنی درگیری  ای که منجر به 
مرگ بیش از هزار نفر در سال شده( رده بندی می شوند. 
طرز  به  مسلحانه  منازعات  شمار  سرد،  جنگ  پایان  از 
منازعه ی   33 میان  از  است.  یافته  کاهش  چشمگیری 
مسلحانه ای که در سال 2013 ثبت شده است، تنها هفت 
مورد به  عنوان جنگ رده بندی شده اند که نسبت به سال 

19۸9، پنجاه درصد کاهش داشته است.
دخیل  مسلحانه  منازعات  کاهش  در  متعددی  عوامل 
بوده اند از جمله از میان رفتن جنگ های نیابتی، فرآیندهای 
دستیابی به صلح سازمان ملل متحد و توسعه ی اقتصادی. 
می دهد  نشان  انسانی«  امنیت  »گزارش  پژوهش های 
که  زمانی  حتا  آتش بس  توافق های  و  صلح  مذاکرات  که 
ناموفق عمل کرده اند در کاهش خشونت درگیری ها نقش 
امضا  صلح  توافقنامه ی  شش   ،2013 سال  در  داشته اند. 
در  رسید.  تصویب  به  سال 2012  در  مورد  چهار  و  شد 
سال های اخیر، برخالف تصورات معمول، به نظر می رسد 
یاد گرفته ایم که چطور به صلح دست یابیم و آن را برقرار 

و حفظ کنیم.
قوانین درگیری های مسلحانه و حقوق بشر به همراه دیوان 
کیفری بین المللی، دادگاه های جرائم جنگی، تحریم های 
از  حقیقت یاب  کمیسیون های  و  نظامی  و  اقتصادی 
مالکیت  هنوز  اگرچه  می کنند.  محافظت  غیرنظامیان 
اکثر کشورها  برای  که  از سالح های هسته ای  استفاده  و 
قوانین  نشده،  ممنوع  جهانی  سطح  در  است  غیرقانونی 
بین المللی مالکیت و استفاده از سالح های ویران کننده ای 
ماین ضدنفر،  بیولوژیک،  و  همچون سالح های شیمیایی 
بمب های خوشه ای و لیزرهای کورکننده را منع می کنند.

و صلح  مطالعه ی جنگ  به  مربوط  دانشگاهی  رشته های 
مجموعه  ای غنی از پژوهش هایی را فراهم آورده اند که به 

چرا ما اب تجارب صلح جهاین بیگانه ایم؟
انسان خاورمیانه ای صبح را با چندین انفجار 

آغاز می کند و شب در مراسم عزای یکی از 
اعضای خانواده و یا بستگانش شرکت می کند. 

و این قصه فردا دوباره تکرار می شود. در 
خاورمیانه، همیشه زمان برای عشق ورزیدن، 
دوست داشتن و زندگی کوتاه است. مردم به 

خداحافظی  های تلخ عادت کرده اند.
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