
پنج نفر به اتهام اخذ رشوت 
در گمرک کابل بازداشت شدند

طالبان ۱۱ کارگر بند پاشدان 
هرات را ربودند

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

سه شنبه | 28 دلو 1399 | 16 فبروری 2021 | سال دهم | شماره 2093 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

شهرداری کابل 
به ارزش هشت میلیارد افغانی 

ساحات غصب شده را 
آزاد کرده است

وزارت معارف 
زمان امتحانات ساالنه مکاتب 
در مناطق سردسیر و نهایت 
سردسیر را اعالم کرد صفحه 2صفحه 2

آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه، یک فاجعه ی 
مدیریتی و اقتصادی برای افغانستان بود. نه صرفا 
از این منظر که بنا بر برآوردهای اولیه، موادی 
به ارزش دست کم 4 میلیارد افغانی ظرف چند 
تبدیل  خاکستر  به  گسترده  آتش سوزی  ساعت 
بانگ  اسالم قلعه  گمرک  در  آتش سوزی  شد. 
که  کوبید  افغان ها  گوش  به  را  هشدار  چندین 
ظاهرا تنها فاجعه ای به گستردگی سوختن 50 
التفات  میلیون دالر در این گمرک، می توانست 
افغان ها را به این خطرات و هشدارها جلب کند.

و  مشکالت  انبوه  حجم  و  گستردگی  به دلیل 
وقوع  پس  تنها  افغان ها  کشور،  در  نارسایی ها 
این آتش سوزی به عمق فاجعه  پی بردند. یکی 
از بزرگ ترین بنادر افغانستان که فارغ از این که 
ذخیره گاهی برای اموالی به ارزش ده ها میلیون 
شاهرگ های  بزرگ ترین  از  یکی  است،  دالر 
کم ترین  به  می شود،  محسوب  کشور  ترانزیتی 
مجهز  ضدحریق  زیرساخت های  و  تمهیدات 
نیست. چندین ساعت آتش سوزی در این بندر 
در حالتی ادامه داشت که هیچ اقدامی برای مهار 
حریق از طرف مدیریت بندر و مقام والیت هرات 
صورت نگرفت زیرا اساسا ظرفیتی برای مواجهه 

با این دست حالت ها وجود ندارد...
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والی هرات: 
میزان خسارات در اسالم قلعه بررسی 
و واردات کاال موقتا متوقف می شود

مجلس نمایندگان عوامل دخیل 
در آتش سوزی گمرک اسالم قلعه را 
بررسی می کند
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اطالعات روز – هرات: سید عبدالوحید قتالی، والی 
هرات می گوید که هیأتی برای بررسی دقیق میزان 
خسارات ناشی از آتش سوزی در...

سوخنت در آتش 
کارآمدی نا

ناتو در یک آزمون بزرگ؛ 
ماندن یا رفنت از افغانستان

نتیجه ۱۲  امریکا و گروه طالبان در  ایاالت متحده  میان 
همه ی  باید  است،  شکل  گرفته  نفس گیر  مذاکرات  ماه 
امریکا در ماه می سال  ایاالت متحده  نیروی های نظامی 
جاری میالدی افغانستان را ترک کنند. این در حالی است 

که شروط درشت قیدشده در | صفحه 4

تصمیم  آستانه ی یک  در  نظامی گری خود  تاریخ  در  ناتو 
دشوار قرار گرفته است. قرار است تا دو روز دیگر وزرای 
جنگ  از  رفتن  یا  ماندن  موضوع  روی  پیمان  این  دفاع 
ناتمام افغانستان، بعد از ماه می سال روان میالدی رأی زنی 
کنند. برمبنای توافق نامه ی دوحه که سال گذشته میالدی 

صلح نمی آید
صلح  اما  می  آید.  صلح  که  بشنود  دارد  دوست  آدم 
نمی  آید. آمدن صلح به افغانستان زمانی به یک امید 
که  می  یابد  واقعی  امکان  و  می  شود  تبدیل  نزدیک 
حداقل چند جانب مهم در نزاع کنونی واقعا تصمیم 
بگیرند که صلح بیاید. اما هیچ جانبی تا حال چنان 

تصمیمی نگرفته: 
مردم افغانستان

رسم جاری آن است که مردم را فقط در نقش قربانی 
ببینیم. می  گوییم »مردم از جنگ خسته شده اند.« اما 
حقیقت آن است که ما دو نوع مردم نداریم. این طور 
تقسیم شده  به دو گروه  افغانستان  نیست که مردم 
دیگری  و  می  بینیم  که  مردمی  همین  یکی  باشند: 
مردمی که در جایی پنهان  اند و هیچ وقت از پس پرده 
افغانستان همین  هایی  بیرون نمی  آیند. همه  ی مردم 
هستند که می  بینیم  شان. مردم دیگری در کار نیست. 
از جنگ  می  بینیم، همین خودمان،  که  مردمی  این 
خسته شده  اند، اما از فکر و فرهنگ و باورها و تعلقات 

و توهماتی که آتش این جنگ را...
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با  دود.  از  پر  آسمان  و  سرد  هوا  است،  زمستان  فصل 
افغانستان،  اقتصادی  و  جغرافیایی  ساختارهای  به  توجه 
سخت  ترین فصل سال برای مردمان این سرزمین زمستان 
است. از آنجایی  که اکثر مردم به کشاورزی مشغول است و 

در بیکاری فصلی به سر می  برند، | صفحه 4

حکومت در خواب زمستاین 
و آتش در خرمن ملت

قتل با سالح سبک؛ 

یوناما از افزایش قتل های هدفمند مدافعان 
حقوق بشر و خبرنگاران خبر داد

صفحه 3
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پنج نفر به اتهام اخذ رشوت در گمرک کابل بازداشت شدند
مرزی اسالم قلعه در هرات نیز ریشه در فساد دارد و پس از بررسی های الزم، عامالن 

فساد پشت میله های زندان خواهند رفت.
آرین نوشته است: »فاجعه ی سوختن سرمایه های مردم عزیز ما در هرات بدون شک 
پشت  فاسد  و  افراد دخیل  درست،  بررسی  نتیجه ی  در  ان شااهلل  دارد.  فساد  در  ریشه 

میله های زندان بروند. این فاسدین از تروریستان کم نیستند.«
معلومات  آخرین  براساس  شد.  آغاز  شنبه  روز  ظهر  اسالم قلعه  گمرک  در  آتش سوزی 
اداره ی محلی هرات، در حدود ۳00 موتر باربری و نفت کش به ارزش میلیون ها دالر در 

نتیجه ی این آتش سوزی حریق شده است.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرد که ریاست مبارزه علیه جرایم سنگین این 
وزارت پنج نفر را در گمرک کابل به اتهام اخذ رشوت بازداشت کرده است.

طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله در صفحه ی فیسبوک خود نوشته است که این 
افراد دیروز )دوشنبه، ۲۷ دلو( به گونه ی بالفعل بازداشت شده اند. آرین در مورد هویت و 

موقف افراد بازداشت شده معلومات بیشتر ارائه نکرده است.
ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله روز گذشته رییس، دو معاون و شماری از 

کارمندان گمرک والیت ننگرهار را نیز به اتهام اخذ رشوت بازداشت کرده بود.
از سوی هم، سخن گوی وزارت داخله گفته است که فاجعه ی آتش سوزی در گمرک 

وزارت معارف زمان امتحانات ساالنه مکاتب در مناطق رسدسری و نهایت رسدسری را اعالم کرد
این وزارت همچنان گفته است که امتحان سامع در مناطق سردسیر از ۱0 حوت الی ۲5 

حوت و در مناطق نهایت سردسیر از ۱0 حمل الی ۲5 حمل گرفته می شود.
همین طور، براساس زمان بندی وزارت معارف، امتحان مشروطی و معذرتی صنف های 
اول الی دوازدهم در مناطق سردسیر از ۳ حمل تا ۱۳ حمل سال آینده ی خورشیدی 

گرفته می شود.
در مناطق نهایت سردسیر، زمان برگزاری امتحانات مشروطی و معذرتی صنف های اولی 

الی دوازدهم از اول تا دهم ثور تعیین شده است.
از سوی هم، وزارت معارف گفته است که سال جدید آموزشی در مناطق سردسیر در 

سوم حمل و در مناطق نهایت سردسیر در اول ثور آغاز می شود.
این وزارت از مکاتب خواسته است که طبق تقسیم اوقات اعالم شده، امتحانات ساالنه را 

اخذ و مطابق الیحه ی این وزارت، سال جدید ۱400 آموزشی را آغاز کنند.

اطالعات روز: وزارت معارف کشور زمان اخذ امتحان ساالنه مکاتب در مناطق سردسیر و 
نهایت سردسیر را اعالم کرد. براساس تقسیم اوقات این وزارت، امتحان ساالنه در مناطق 

سردسیر از ۱0 حوت الی ۲5 حوت گرفته می شود. 
در اطالعیه ی وزارت معارف که دیروز )دوشنبه، ۲۷ دلو( منتشر شده، آمده است که 
امتحان ساالنه صنف های اول الی سوم مکاتب در مناطق سردسیر از ۲0 تا ۲5 حوت و 

امتحان صنف های چهارم الی دوازدهم از ۱0 تا ۲5 حوت گرفته می شود.
طبق این اطالعیه، امتحان ساالنه در مناطق نهایت سردسر از ۱0 حمل شروع و در ۲5 
حمل پایان می یابد. به این ترتیب، امتحان صنف های اول الی سوم مکاتب در مناطق 

نهایت سردسیر از ۲0 حمل شروع و در ۲5 حمل پایان می یابد.
وزارت معارف زمان برگزاری امتحان شبانه در مناطق سردسیر و نهایت سردسیر را از 

۱0 تا ۲5 حوت اعالم کرده است.

حکومت  بی پروایی  معترض:  رانندگان 
و فساد در گمرک عامل آتش سوزی در 

اسالم قلعه اند
در همین حال، ده ها راننده دیروز دوشنبه 
در یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر کار 
والی هرات خواستار جبران خسارت از سوی 

حکومت شدند.
غـالم حضرت، یکـی از راننـد گان در تجمع 
روز  اطالعـات  بـا  صحبـت  در  اعتراضـی 
می گویـد کـه دو موتر او بـه ارزش 50 هزار 
دالـر در آتش سـوزی دو روز پیـش حریـق 

است. شـده 
او می گوید که تنها راه درآمد خانواده اش از 
طریق این موترها بوده است. غالم حضرت 
گفت: »فساد موجود در گمرک سبب شده 
که موترهای آنان روزها در پارکینگ گمرک 
باید خسارت  و  بماند. مقصر حکومت است 

بدهد.«
که  می گوید  معترض  راننده ی  دیگر  انور، 
در این آتش سوزی نزدیک به »دوصد هزار 

دالر« خسارت دیده است.
آتش سوزی  این  که  گفت  همچنان  انور 
گفته ی  به  است.  ساخته«  خم  را  »کمرم 
انور، شش موتر نفت کش او در آتش سوزی 

گمرک اسالم قلعه از بین رفته است.

غارت و سرقت اموال بازداشت خواهند شد.
والی هرات ضمن انتقاد از برخی از رانندگان 
به خاطر  آنان  که  باربری، می گوید  موترهای 
فرار محصول گمرکی برای مهار آتش سوزی 
همکاری نکرده و حتی موترهای خود را نیز 
آتش زده اند. به گفته ی او، شماری دیگر از این 
رانندگان موترهای شان را در مسیر شاه راه رها 

کرده اند.
درصد   ۸0« گفت:  قتالی  عبدالوحید  سید 
وقت ما برای حفظ اموال تاجران صرف شد 
آتش سوزی  مهار  برای  رانندگان  از  برخی  و 
همکاری نکردند؛ چرا که ترس از افشا شدن 
همکاری  مافیا  چرا  داشته اند.  فسادشان 
گمرک  به  را  شان  موترهای  که  نمی کند 
در  که  زده  آتش  راننده  یک  را  موتر  ببریم. 
اسناد گمرکی کچالو است، اما مبایل آیفون و 

مونستر )نوعی نوشیدنی( بار دارد.«
باید  دارند که  تأکید  مقام های محلی هرات 
ظرفیت کاری در گمرک اسالم قلعه افزایش 
پیدا کند و در کنار آن امکانات کافی برای 

مهار آ  تش سوزی در این گمرک فراهم شود.
جریان  اسالم قلعه،  مرز  در  آتش سوزی  با 
برق وارداتی ایران به هرات قطع شده است. 
والی هرات می گوید که به زودی جریان برق 

وارداتی ایران دوباره وصل خواهد شد.

قاطع خارج بوده است. او گفت: »با اسکات 
میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع 
امکانات  که  گفتند  آنان  اما  گرفتم،  تماس 
برای مهار آتش سوزی در این ابعاد در سطح 
منطقه نیست. تا حاال ۹۸ درصد آتش سوزی 

در اسالم قلعه مهار شده است.«
برخی از موترهای باربری به دلیل جلوگیری 
از عمق بیشتر فاجعه آتش سوزی در گمرک 
اسالم قلعه، به ایران منتقل شده است. والی 
وزارت های  نمایندگان  که  می گوید  هرات 
ایران  به  تجارت  و  و صنتعت  مالیه  اقتصاد، 
اعزام می شوند تا سرنوشت بیش از یک هزار 

موتر در خاک ایران مشخص شود.
آتش سوزی  در  قتالی همچنان می گوید که 
زخمی  نفر   ۱۷ اسالم قلعه  در  شنبه  روز 
شده اند، اما آماری از تلفات انسانی در اختیار 
ندارند و تیم ها در ساحه ادعای جان باختن 

افراد را برسی می کنند.
شبکه های  در  ویدیوها  از  برخی  همچنان، 
نشان  که  است  رسیده  نشر  به  اجتماعی 
می دهد برخی از ساکنان هرات دست به چور 
و چپاول کاالهای وارداتی در مسیر شاهراه 

هرات – اسالم قلعه می زنند.
والی هرات تأکید کرد که جلو بخش زیادی 
از سرقت اموال تاجران را گرفته اند و عوامل 

اطالعات روز – هرات: سید عبدالوحید قتالی، 
والی هرات می گوید که هیأتی برای بررسی 
دقیق میزان خسارات ناشی از آتش سوزی در 
گمرک مرزی اسالم قلعه هرات مشخص شده 
با هماهنگی  پایان بررسی ها  از  است و پس 
سکتور خصوصی و مردم با متضرران همکاری 

خواهد شد.
آقای قتالی که دیروز )دوشنبه، ۲۷ دلو( در 
یک نشست خبری صحبت می کرد، گفت که 
آتش سوزی  در  باربری  موتر  در حدود ۳00 
حریق شده است، اما آنان توانستند که بیش 
خطر  از  را  باربری  موترهای  درصد   ۸0 از 

حریق نجات بدهند.
از  زیادی  بخش  مهیب  آتش سوزی  به دلیل 
رفته  بین  از  اسالم قلعه  گمرک  تأسیسات 
است. والی هرات از ایران می خواهد تا احیای 
دوباره گمرک اسالم، تا یک هفته از صادرات 

کاال به هرات جلوگیری کند.
که  است  مدعی  هرات  خصوصی  سکتور 
دالر  میلیون   50 اسالم قلعه  آتش سوزی  در 
امریکایی خسارت وارد شده و بیش از 500 

موتر نیز طعمه ی حریق شده است.
والی هرات می گوید که مهار فوری آتش سوزی 
در اسالم قلعه در کوتاه ترین زمان ممکن حتی 
از توان کشورهای منطقه و نیروهای حمایت 

وایل هرات: 

مزیان خسارات در اسالم قلعه برریس و واردات کاال موقتا متوقف می شود رضوی،  خراسان  والیت  از  آتش نشانانی 
خاک  درون  از  دورتر  کیلومتر  ده ها 
آتش نشانی  مهار  برای  غربی،  همسایه ی 
بندر  در  آتش نشانی  شدند.  گسیل 
اضطراری  ستاد  اما  داد  رخ  افغانستان 
خراسان  والیت  در  حریق  به  رسیدگی 
رضوی ایران شکل گرفت، آتش نشان ها و 
غربی  همسایه ی  از  آتش نشانی  موترهای 
حریق  تا  شدند  وارد  اسالم قلعه  بندر  به 

خاموش شود. تشکر همسایه !
باید  لزوما  که  اولیه  گزارش های  بر  بنا 
آن  مورد  در  جدی  و  گسترده   تحقیق 
یک  از  آتش سوزی  این  بگیرد،  صورت 
است.  شده  آغاز  سطحی  بی پروایی 
براساس این گزارش ها که صحت و سقم 
آن جای تأمل دارد، یک تانکر حامل گاز 
آتش سوزی  این  عامل  داشته،  نشتی  که 
اولیه می گوید به  بوده است. گزارش های 
درخواست های راننده ی این تانکر مبنی بر 
جلوگیری از نشتی آن، در بندر اسالم قلعه 
انفجار  با  نهایت  پاسخی داده نشده و در 
آن در بندر، آتش سوزی گسترده صورت 
در  که  ادعاها  این  از  فارغ  است.  گرفته 
ممکن  آمده،  حادثه  از  اولیه  گزارش های 
عملیات  یک  از  ناشی  اتفاق  این  است 
خرابکارانه در سطح تهدیدی برای امنیت 
حادثه  این که  از  فارغ  باشد.  کشور  ملی 
سازماندهی شده  عملیات  یک  از  ناشی 
ناکارآمدی  بوده،  انسانی  بی پروایی  یا 
فاجعه ی  این  از  جلوگیری  در  مدیریت 

سنگین و خسارت بار را نشان می دهد.
مالی  فاجعه ی  این  به  حکومت  واکنش 
معاون  است.  حیرت آور  اما  اقتصادی  و 
گفته  به حادثه  واکنش  در  رییس جمهور 
ابراز  »سر باشد، کاله زیاد است«. چنین 
کرختی  نشانگر  این که  از  فارغ  نظری 
حادثه  خسارت  ابعاد  به  نسبت  حکومت 
که  می دهد  نشان  دیگر  سوی  از  است، 
خسارات،  با  چقدر  حکومت  رهبری 
است.  بیگانه  مردم  دردهای  و  مشکالت 
اموال صدها تاجر به ارزش دست کم 50 
بنادر  بزرگ ترین  از  یکی  دالر در  میلیون 
تأکید  به جای  اما حکومت  کشور سوخت 
با  همدردی  حادثه،  مورد  در  تحقیق  بر 
خسارت  جبران  طریق  از  آسیب دیدگان 
آن،  خسارت  تبعات  کاهش  به  کمک  یا 
به این بسنده می کند که وقتی سر باشد، 
کاله فراوان است. واقع اما این است که در 
آتش سوزی مهیب اسالم قلعه، آنچه دچار 

سوختی شد، سر بود نه کاله.

غیرمعیاری  ساختمان   ۱۶4 و  مجوز  بدون 
متخلف  ساختمان   ۱۲4 و  شده  شناسایی 
در سطح شهر نیز به گونه ی قسمی یا کلی 

تخریب شده است.
شـهردار کابـل همچنـان گفـت کـه حـدود 
55 هـزار متـر مربـع زمیـن سـفید، ۱۷۳ 
هـزار متـر مربـع گلـدان و سـاحه ی سـبز 
و ۱۸ هـزار متـر مربـع پارکینـگ  و ده هـا 
مـورد دیگـر بـا مسـاحت مجموعـی حـدود 
از  مربـع  متـر  هـزار   500 و  یک میلیـون 

غصـب آزاد شـده اسـت.

مختلف دست فروشان مکان ترتیب و دیزاین 
با  دیزاین  این  او،  گفته ی  به  است.  شده 
ناحیه ی  سه  در  غرفه   4۶4 جابه جایی 
آزمایشی  به گونه ی  کابل  شهر  مزدحم 

تطبیق شده است.
 ۲۸۶ و  هشت هزار  که  افزود  سلطان زوی 
کراچی در مکان های مناسب تنظیم شده و 
۱۲ هزار و ۳۲5 مورد پیش برآمدگی دکان ها، 
نانوایی ها، قصابی ها و... در جاده های اصلی و 

فرعی نیز تخریب شده است.
ساختمان   ۱۶4 که  گفت  ادامه  در  او 

زمین سفید، گلدان ها، پیاده روها، پارکینگ 
و ده ها مورد دیگر می شود.

آقای سلطان زوی توضیح داد که در جریان 
سال مالی گذشته، هشت هزار و ۳۳۳ غرفه ی 
ملکیت های  و  سبز  ساحات  در  غیرقانونی 

عامه تخریب و برداشته شده است.
او همچنان گفت که ۱00 کیلومتر جاده ی 
عمومی و کوچه به روی ترافیک و شهروندان 
بازگشایی شده و ۲۷۶ کیلومتر پیاده رو نیز 

از وجود موانع پاکسازی شده است.
نُه صنف  برای  شهردار کابل عالوه کرد که 

اعالم  کابل  شهرداری  روز:  اطالعات 
و  روانی  آرامش  تأمین  به منظور  که  کرد 
مشکالت  به  رسیدگی  و  شهروندان  فزیکی 
ارزش مجموعی حدود  به  کابل،  شهروندان 
هشت میلیارد افغانی ساحات غصب شده را 
در  جریان سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی آزاد 

کرده است.
دیروز  که  کابل  شهردار  سلطان زوی،  داوود 
)دوشنبه، ۲۷ دلو( در برنامه ی حساب دهی 
که  گفت  می کرد،  صحبت  ملت  به  دولت 
سبز،  ساحه ی  شامل  غصب شده  ساحات 

شهرداری کابل به ارزش هشت میلیارد افغاین ساحات غصب شده را آزاد کرده است

ادعای جان باختن افراد را برسی می کنند.
بررسی  برای  هیأتی  که  افزود  قتالی  آقای 
این  از  ناشی  خسارات  میزان  دقیق 
پس  و  است  شده  مشخص  آتش سوزی 
سکتور  هماهنگی  با  بررسی ها  پایان  از 
همکاری  متضرران  با  مردم  و  خصوصی 

خواهد شد.
سکتور خصوصی هرات اما مدعی است که 
دالر  میلیون   50 اسالم قلعه  آتش سوزی  در 
امریکایی خسارت وارد شده و بیش از 500 

موتر نیز طعمه ی حریق شده است.

ارایه کنند.
 ۲5 )شنبه،  پیش  روز  دو  آتش سوزی  این 
دلو( به وقوع پیوست. سیدعبدالوحید قتالی، 
خبری  نشست  یک  در  دیروز  هرات  والی 
گفت که در حدود ۳00 موتر باربری در این 
آتش سوزی حریق شده است. آقای قتالی اما 
افزود که بیش از ۸0 درصد موترها باربری از 

خطر حریق نجات داده شده است.
آتش سوزی،  این  در  که  گفت  همچنان  او 
۱۷ نفر زخمی شده اند، اما آماری از تلفات 
ساحه  در  تیم ها  و  ندارد  اختیار  در  انسانی 

می شود.«
غم انگیز  و  تکان دهنده  را  رویداد  این  او 
از  حادثه  این  که  است  افزوده  و  خوانده 
گمرک  مسئوالن  تعلل  و  بی توجهی  اثر 
واقع  مالیه  وزارت  مسئوالن  و  اسالم قلعه 

شده است.
نمایندگان  مجلس  رییس  حال،  همین  در 
تأکید کرده است که در این آتش سوزی به 
باید  و  شده  وارد  هنگفتی  خسارت  تاجران 
چگونگی  به  پیوند  در  حکومتی  مسئوالن 
پاسخ  خساره مند  تاجران  برای  آن،  وقوع 

وقوع  از  پس  روز  دو  روز:  اطالعات 
آتش سوزی در گمرک مرزی اسالم قلعه در 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان  هرات، 
عوامل  مجلس  این  که  می گوید  نمایندگان 
دخیل در وقوع این حادثه را بررسی می کند.

آقای رحمانی دیروز )دوشنبه، ۲۷ دلو( در 
صفحه ی رسمی فیسبوک خود گفته است: 
»وعده می سپارم که عوامل دخیل در وقوع 
از  اسالم قلعه(،  در  )آتش سوزی  رویداد  این 
جدی  به گونه ی  نمایندگان  مجلس  سوی 
پی گیری و نتایج آن با مردم شریک ساخته 

مجلس نمایندگان عوامل دخیل در آتش سوزی گمرک اسالم قلعه را برریس می کند

طالبان ۱۱ کارگر بند 
پاشدان هرات را ربودند

در  محلی  منابع  هرات:   – روز  اطالعات 
طالبان  گروه  که  می گویند  هرات  والیت 
۱۱ تن از کارگران بند پاشدان را ربوده اند.

شـورای  عضـو  کرخـی،  احمـد  وکیـل 
اطالعـات  روزنامـه  بـه  هـرات  والیتـی 
روز گفـت کـه ایـن افـراد حوالی سـاعت 
پیـش  روز  دو  ظهـر  از  بعـد   ۱۲:00
بنـد  شـرق  در  دلـو(   ۲۶ )یک شـنبه، 

شـده اند. ربـوده  پاشـدان 
آقـای کرخی همچنـان گفت کـه طالبان 
را کـه مصـروف سـاخت  کارگـران  ایـن 
یـک کانـال بوده انـد، بـه پایگاه شـان در 
ولسـوالی پشـتون زرغون منتقـل کرده اند.

اداره محلـی و پولیـس هرات تـا کنون در 
این مـورد چیـزی نگفته اند.

بند پاشـدان در  ولسـوالی کرخ در شـرق 
شـهر هـرات موقعیت دارد.

مقام هـای محلـی هـرات می گوینـد کـه 
کار سـاخت ایـن بنـد بیـش از 50 درصد 
پیـش رفتـه اسـت. ایـن بنـد افـزون بـر 
آبیـاری ۱۳ هـزار هکتـار زمیـن، ظرفیت 
تولیـد دو میـگاوات برق را نیز دارا اسـت.
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این  مسئولیت  گروهی  هیچ  که  رسیدند  قتل 
رویدادها را به عهده نگرفته است. از میان ده تن 
از این افراد۳ نفرشان قبال توسط طالبان تهدید 

شده بودند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که از اول 
جنوری تا ۱۱ سپتامبر ۲0۲0 چهار کارمند و 
خبرنگار رسانه نیز کشته شدند که داعش فقط 
مسئولیت یک رویداد )حمله بر موتر تلویزیون 
جریان  در  است.  گرفته  برعهده  را  خورشید( 
از خبرنگاران  یکی  نیز  درگیری در والیت غور 
در میان معترضان توسط گلوله ی منحرف شده 

از سوی پولیس کشته شد.
افراد  کشتار  وضعیت  از  یوناما  گزارش 

ملکی2021
طی چهارونیم ماه )از ۱۲سپتامبر ۲0۲0 تا ۳۱ 
جنوری( 5 مدافع حقوق بشر هدف قرارگرفته و 
کشته شده اند که تمامی قتل ها توسط سالح های 
ماه  چند  این  طی  است.  گرفته  صورت  سبک 
شش خبرنگار و کارمند رسانه نیز کشته شده اند 
از این میان چهار نفر به شمول یک زن به  که 
ضرب گلوله به قتل رسیدند و دو نفر دیگر توسط 
نقلیه ی  وسیله  در  تعبیه شده  منفجره ی  مواد 
موردهدف قرار گرفتند. از مجموع این رویدادها 
را شاخه  راننده اش(  و  فقط قتل )ماللی میوند 

خراسان داعش به عهده گرفته است.
شهروندان  نگرانی  هدفمند  قتل های  افزایش 
کشور را در پی داشته است. درست زمانی که 
گفت وگوها برای رسیدن به توافق سیاسی میان 
گروه طالبان و حکومت از سرگرفته شد، شمار 
افزایش یافت. یوناما  این قتل های هدفمند نیز 
در این گزارش آورده است که ایجاد فضای رعب 
و وحشت برای مدافعان حقوق بشر و جامعه ی 

مدنی قابل توجیه نیست.
جنگ  درگیر  طرف های  می کند  تأکید  یوناما 
مسئول ایجاد محدودیت در برابر فضای مدنی 
تمامی  از  سازمان  این  هستند.  افغانستان 
جناح های درگیر جنگ می خواهد تا مسئولیت 
خود را در قبال جلوگیری از قتل و ارعاب، ترویج 
مجازات  از  معافیت  از  جلوگیری  و  پاسخگویی 
انجام دهند. یوناما از حکومت می خواهد تا به طور 
عادالنه این رویدادها را بررسی و عامالن آن را 
با فرهنگ معافیت از  مورد پی گرد قرار دهد و 
مستقل،  تحقیقات  راه اندازی  طریق  از  مجازات 
اخیر  رویدادهای  مورد  در  شفاف  و  بی طرفانه 
افغانستان  دولت  به  سازمان  این  کند.  مبارزه 
پیشنهاد می کند چارچوب مناسبی در زمینه ی 
از مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و  محافظت 
کارمندان رسانه روی دست گیرد. یوناما از جامعه 
جهانی می  خواهد تا در مطابقت با اعالمیه ۲4 
نوامبر ۲0۲0 در کنفرانس ژنو بر اهمیت نقش 
مدافعان حقوق بشر و رسانه های مستقل برای 
تأکید کند  افغانستانی صلح آمیز و دموکراتیک 
بشر،  حقوق  مدافعان  از  حمایت  به منظور  و 
معرض  در  که  رسانه ها  کارمندان  و  خبرنگاران 
افزایش  را  همکاری های شان  دارند  قرار  خطر 

دهند.

که در معرض خطر قرار داشتند دریافت کرده  
است که ۱0 درخواست مربوط به زنان است. این 
به  آمار در سال ۲0۲0  این  در حالی است که 

هفت مورد می رسید. 
گزارش یوناما از وضعیت کشتار افراد ملکی 

در سال 2018
سال  در  می دهد  نشان  یوناما  ویژه ی  بررسی 
۲0۱۸، ۱۳ مدافع حقوق بشر و ۱۷ خبرنگار و 
کارمند رسانه کشته شدند. در ۳0 آپریل همان 
سال ۹ خبرنگار در نتیجه ی یک حمله انتحاری 
در شش درک کابل کشته شدند. از مجموع ۱۳ 
کشته   ۲0۱۸ سال  در  که  بشر  حقوق  مدافع 
شدند، ۱۱تن دیگر بر اثر حمالت جنگ جویان 
شاخه خراسان داعش به قتل رسیدند. بر مبنای 
که  این حمالت  بیشتر  گزارش،  این  یافته های 
به  داعش  خراسان  شاخه  جنگ جویان  توسط 
از مواد منفجره ی  استفاده  قتل رسیدند شامل 
تعبیه شده در برابر نهادها و یا اماکن مزدحم بوده 

است.
دو مدافع حقوق بشر توسط گروه طالبان به ضرب 
گلوله به قتل رسیدند. از مجموع ۱۷ خبرنگار که 
در سال ۲0۱۸ کشته شدند ۱۲ تن به شمول یک 
زن در جاهایی به قتل رسیدند که مسئولیت آن 
را داعش به عهده گرفته و یا به آن ها نسبت داده 

شده است.
در این گزارش یوناما آمده است که مسئولیت 
است  افتاده  اتفاق  اخیرا  که  حوادثی  از  برخی 
توسط بازیگران مختلف از جمله طالبان به طور 
مکرر انکار شده است این در حالی است که دولت 
افغانستان گزارش داده است که افرادی که در 

تهدید، ارعاب، آزار و اذیت و انواع محدودیت ها و 
توقیف خودسرانه قرار داده است.
افزایش ناامنی و فرار از کشور

آمده است که کشتار هدفمند  این گزارش  در 
کارمندان  و  خبرنگاران  بشر،  حقوق  مدافعان 
رسانه ها، قضات کشور و دادستانان و همچنین 
اقشار  دیگر  و  ملکی  کارمندان  و  دین  علمای 
جامعه در سال ۲0۲0 افزایش یافته است. طی 
چند ماه گذشته مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و 
کارمندان رسانه ها با برنامه هایی سازمان دهی شده 
این حمالت خفه کردن  کشته شدند که هدف 
به  تهدید آمیز  پیام های  رساندن  و  افراد  این 
گروه های بزرگ تر بود. برخالف امیدواری از آغاز 
گفت وگوهای صلح در سال ۲0۲0، سال گذشته 
میالدی برای مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران 
و کارمندان رسانه ها با هراس از وضعیت موجود 
و نگرانی های امنیتی پایان یافت که همین امر 
رسانه ها و جامعه مدنی را با چالش های زیادی 
هراس افگن  رویدادهای  این  است.  کرده  روبه رو 
مدافعان حقوق  از  زیادی  ترک شمار  به  منجر 
بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها شد. این در 
حالی است که دیگران نیز در صدد فرار از کشور 
هستند. ماهیت فعالیت های مدافعان حقوق بشر، 
تا  شده  سبب  رسانه ها  کارمندان  و  خبرنگاران 
آن ها همواره در معرض خدمات احتمالی مختلف 

در افغانستان قرار بگیرند.
یوناما وضعیت زنان مدافع حقوق بشر و خبرنگاران 
زن را نگران کننده خوانده است. برمبنای گزارش 
ویژه ی یوناما این سازمان در جنوری ۲0۲۱، ۳۱ 
درخواست برای حمایت از مدافعان حقوق بشر 

معصومه جعفری

متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  یافته های 
آغاز گفت وگوهای صلح  نشان می دهد  )یوناما( 
افغانستان که با امیدواری شهروندان این کشور 
همراه بود کاهش خشونت ها را در پی نداشته، 
بلکه میزان خشونت ها پس از ۱۲ سپتامبر در 
افزایش  برابر مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران 

یافته است.
و  بشر  حقوق  مدافعان  هدفمنِد  قتل های 
گذشته  سال  سه  با  مقایسه  در  خبرنگاران 
یافته های  براساس  است.  داشته  سریع  افزایش 
این سازمان هدف قراردادن رهبران برجسته و 
خبرنگاران مشهور کشور که واقعیت ها را بی پرده 
نگرفتن  مسئولیت  همچنین  و  می کنند  بیان 
بسیاری از رویدادها، فضایی از ترس و نگرانی را 

برای غیرنظامیان ایجاد کرده است. 
منتشر  به تازگی  که  ویژه ای  گزارش  در  یوناما 
رویکردهای  و  آمار  ارزیابی  و  تحلیل  به  کرده، 
مربوط به کشتار مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران 
و کارمندان رسانه از اول جنوری ۲0۱۸ تا ۳۱ 
جنوری ۲0۲۱ پرداخته است. بر مبنای یافته های 
این گزارش در سال ۲0۱۸ تلفات مدافعان حقوق 
بشر و خبرنگاران توسط شاخه ی خراسان داعش 
رخ می داد که بیشتر این تلفات توسط حمالت 
مدافعان  قراردادن  هدف  به منظور  و  مستقیم 
حقوق بشر و خبرنگاران صورت نگرفته است. این 
در حالی است که در سال ۲0۱۹ شمار تلفات 
کاهش یافته بود اما قتل های هدفمند به صورت 
یک تاکتیک معمول مبدل شد. براساس گزارش 
یوناما  این رویکرد در سال ۲0۲0 نیز ادامه یافت 
و در آخرین ماه های سال گذشته میالدی و پس 
از آغاز گفت وگوهای صلح افغانستان به باالترین 
حد خود رسید. بر مبنای یافته های این سازمان، 
مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران در سال ۲0۱۸ 
به گونه ی غیرمستقیم در حمالت گسترده که 
می دیدند  آسیب  می شد  ملکی  تلفات  باعث 
درحالی که در سه ماه آخر سال ۲0۲0 به گونه ای 
هدفمند و از قبل طراحی شده افراد را مورد هدف 

قرار می دادند.
11 خبرنگار و مدافع حقوق بشر طی 4 ماه 

گذشته کشته شده اند
پس  که  می دهد  نشان  سازمان  این  یافته های 
سپتامبر   ۱۲ در  صلح  گفت وگوهای  آغاز  از 
سال گذشته، ۱۱ مدافع حقوق بشر و خبرنگار 
کشته شده اند. شرایط کنونی کشور تأثیر بسیار 
طوری  است؛  گذاشته  جامعه  مردم  بر  منفی 
و  بشر  حقوق  مدافعان  کاهش  به  منجر  که 
خبرنگاران شده است و خشونت و تهدید آن ها 
نیز خودسانسوری شان را در پی داشته است. بر 
از  بیشتر  تهدیدها  این  یوناما  یافته های  مبنای 
مانند  مسلح  مخالفان  و  دولتی  نهادهای  سوی 
جنگ ساالران،  خراسان،  شاخه  داعش  طالبان، 
مجرمان و گروه های اجتماعی محافظه کار بوده 
نشان  یوناما  ویژه ی  گزارش  یافته های  است. 
می دهد که ارائه معلومات و افشاگری در مورد 
مسائل مختلف بیشتر این فعاالن را در معرض 

پیوند به این رویدادها دستگیر شده اند در برخی 
از این حمالت با گروه های ضد دولت از جمله 

طالبان ارتباط دارند.
گزارش یوناما از وضعیت کشتار افراد ملکی 

در سال 2019 
سال  در  که  است  آمده  یوناما  گزارش  در 
ضرب  به  بشر  حقوق  مدافع  چهار   ،  ۲0۱۹
گروه  اعضای  رویدادی  در  شدند.  کشته  گلوله 
حقوق  مستقل  کمیسیون  سرپرست  طالبان، 
بشر افغانستان در والیت غور به قتل رساندند و 
از مدافعان حقوق بشر  در رویدادی دیگر یکی 
توسط مردان تفنگدار در غزنی کشته شد. تیتسو 
در  دیگر  رویدادی  در  نیز  راننده اش  و  ناکامورا 
همین سال به ضرب گلوله کشته شدند. شش 
خبرنگار و کارمند رسانه نیز در حمالت هدفمند 
و کشته شدند  قرار گرفته  مورد هدف  دیگری 
همچنین خبرنگار دیگری در والیت فراه پس از 
اختطاف به قتل رسید. عالوه بر این اعضای شاخه 
خراسان داعش یک خبرنگار را در شهر خوست 
رویدادها  این  ادامه  به ضرب گلوله کشتند. در 
چهار خبرنگار در قتل هایی هدفمند در تالقان، 
گروهی  هیچ  که  شدند  کشته  قندهار  و  کابل 

مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است.
افراد  کشتار  وضعیت  از  یوناما  گزارش 

ملکی2020
سال ۲0۲0 سال خونینی برای افغانستان بود. 
در این سال قتل های هدفمند مدافعان حقوق 
بشر افزایش یافت به طوری که از یک جنوری 
۲0۲0 تا ۱۱ سپتامبر ۲0۲0 ده تن از مدافعان 
حقوق بشر در والیت های مختلف افغانستان به 

قتل اب سالح سبک؛ 
یوانما از افزایش قتل های هدفمند مدافعان 

حقوق برش و خربنگاران خرب داد

طرف مقابل خود تن نخواهند داد. اگر مذاکره می  کنند 
با  را  افغانستان  این است که می  خواهند حکومت  برای 
هزینه  ی کمتری از قدرت ساقط کنند. آنچه از تجربه  ی 
قریب به دو دهه  ی گذشته می  دانیم، به ما می  گوید که 
که  گونه  ای  به  نیز،  طالبان  سیاسی  یا  نظامی  پیروزی 
معادالت قدرت را کامال یکطرفه بسازد و جنگ را پایان 
و  طالبان  کامل  پیروزی  حتا  نیست.  محتمل  ببخشد، 
راندن دیگران از عرصه  ی قدرت به معنای صلح نخواهد 
و  جنگ  پرور  شیوه  ی  طالبانی  حکومت  شیوه  ی  بود. 

خشونت  گستر است. 
حکومت مرکزی 

حکومت مرکزی، یا به قول طالبان اداره  ی کابل، نیز صلح 
را نمی  خواهد. رییس جمهور غنی و همراهانش می  خواهند 
که ساختار کنونی و حتا مهره  های اصلی حکومت کنونی 
را حفظ کنند و طالبان با قبول این ساختار و این مهره  ها 
که  است  روشن  شوند.  دولت  با  سیاسی  تعامل  وارد 
برگرفتن چنین موضعی به هرچیز دیگری بینجامد، به 
آمدن صلح نخواهد انجامید. مخصوصا که همین حکومت 
حاضر نیست از طریق فشار نظامی نیز وضعیت جنگی 

فعلی را به نفع خود یکسره کند. 
که  می  بینیم  می  کنیم،  نگاه  قضایا  به  که  منظر  این  از 
مواضع بازیگران اصلی در سیاست افغانستان بیشتر برای 
آوردن  برای  نه  و  مساعدند  جنگ  ادامه  ی  و  گسترش 

صلح. 

نیروهای دیگر در افغانستان به دست بیاید. تا آن زمان 
افغانستان شعله ور  بتواند آتش جنگ را در  تا  پاکستان 

نگه می  دارد. 
ایران

در چشم ایران، هر گروهی که بتواند به منافع امریکا و 
جایگاهش در جهان و منطقه آسیب بزند، دوست ایران 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیوند  خاطر،  همین  به  است. 
گسستنی  زودی  ها  این  به  دنیا  تروریستی  گروه  های  با 
نیست )نه این که دست امریکا در این زمینه پاک است(. 
ادامه  ی جنگ در  ایران یعنی  همکاری طالبان و دولت 

افغانستان. 
عربستان

عربستان سعودی از بزرگ  ترین صادرکنندگان تروریسم 
اسالمی به منطقه و جهان است. افغانستان تا کنون یکی 
از بازترین و مستعدترین بازارها برای این کاالی پرهیجان 
در  عربستان  حمایت  مورد  مذهبی  مراکز  است.  بوده 
افغانستان فقط یک تیپ آدم تربیت می  کنند: تروریست. 
ساالنه هزاران کودک و نوجوان در این مراکز برای ورود 
چرخه  ی  و  می  شوند  آماده  خشونت  و  جنگ  میدان  به 

ویرانگری و خونریزی و ترور را زنده نگه می  دارند. 
طالبان 

طالبان در پی صلح نیستند. مذاکرات صلح برای طالبان 
انکسارطلبی  و  تسلیم  خواهی  از  متفاوتی  شیوه  ی  فقط 
انکسار  و  تسلیم  از  کمتر  چیزی  هیچ  به  آنان  است. 

امریکا 
پایداری  ارزش  هیچ  افغانستان  در  صلح  امریکا  برای 
امریکا  برای  فقط در آن حد  افغانستان  در  ندارد. صلح 
افغانستان منافع  از خاک  باشد که کسی  می  تواند مهم 
صلح  این  نکند.  تهدید  را  جهان  و  منطقه  در  امریکا 
و  ندارد  و جمهوریت  با دموکراسی  پیوند ضروری  هیچ 
می تواند در چارچوب امارت اسالمی طالبان نیز به دست 
و  طالبان  شمول  -به  تروریستی    گروه  های  فعال  آید. 
گروه  های همسو با طالبان- به این نتیجه رسیده  اند که 
بر  را  تمرکز خود  و  باشند  نداشته  امریکا  کار  به  کاری 
احیای امارت اسالمی بگذارند. امریکا دیگر با گروه  های 
تروریستی افغانستان  نشین درگیر نیست. همین که این 
خواسته حاصل شده باشد، دیگر برای امریکا چندان مهم 
با  ادامه می  یابد.  افغانستان چه  قدر  نیست که جنگ در 
دیگر  شود  مطمئن  که  این  از  بعد  امریکا  حساب،  این 
انگیزه  ی  نمی  شود،  تهدید  افغانستان  خاک  از  منافعش 
زیادی برای آوردن صلح در افغانستان ندارد. برای امریکا 
مهم نیست که صلح در افغانستان در سایه  ی جمهوریت 
برقرار شود یا در سایه  ی امارت یا اصال برقرار نشود. مهم 
این است که تروریست  ها میله  ی تفنگ خود را از روی 

امریکا بگردانند. 
پاکستان 

پاکستان فقط یک نوع صلح را در افغانستان قابل قبول 
می  داند و آن صلحی است که با غلبه  ی کامل طالبان بر 

سخیداد هاتف

آدم دوست دارد بشنود که صلح می  آید. اما صلح نمی  آید. 
نزدیک  امید  یک  به  زمانی  افغانستان  به  صلح  آمدن 
تبدیل می  شود و امکان واقعی می  یابد که حداقل چند 
جانب مهم در نزاع کنونی واقعا تصمیم بگیرند که صلح 

بیاید. اما هیچ جانبی تا حال چنان تصمیمی نگرفته: 
مردم افغانستان

رسم جاری آن است که مردم را فقط در نقش قربانی 
اما  از جنگ خسته شده اند.«  ببینیم. می  گوییم »مردم 
این طور  نداریم.  نوع مردم  حقیقت آن است که ما دو 
شده  تقسیم  گروه  دو  به  افغانستان  مردم  که  نیست 
باشند: یکی همین مردمی که می  بینیم و دیگری مردمی 
بیرون  از پس پرده  که در جایی پنهان  اند و هیچ وقت 
نمی  آیند. همه  ی مردم افغانستان همین  هایی هستند که 
می  بینیم  شان. مردم دیگری در کار نیست. این مردمی 
که می  بینیم، همین خودمان، از جنگ خسته شده  اند، 
توهماتی که  و  تعلقات  و  باورها  و  و فرهنگ  فکر  از  اما 
آتش این جنگ را روشن نگه می  دارند خسته نشده  اند. 
در میان مردم افغانستان چند تن را می  یابید که مبتالی 
تعصب مذهبی نباشد، گرفتار گرایش  های نژادپرستانه و 
قومی نباشد، از بنِد تعلقات ویرانگر گروهی جسته باشد و 
به توهمات فرهنگی و باورهای بی  اساس ضدعلمی و ضد 
باشد؟ نمی  توان صلح خواست و  روشنگری پشت کرده 
در عین حال پابند باورهای جنگ  خیز و نفرت  انگیز ماند. 

صلح منی آید
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تحول آفرینی  ابزار  استنگر  هوایی  موشک ضد 
این موشک سرنوشت جنگ  به شمار می رفت. 
شوروی  مجاهدین  ضد  چون  داد  تغییر  را 
شانه  از  که  را  استنگر  موشک های  سابق 
چرخ بال ها  شکار  هدف  به  می شدند،  شلیک 
این  و  فرستادند  فضا  به  هواپیماهای روسی  و 
نیروهای شوروی در جنگ  برتری هوایی  امر، 
شکست.  درهم  زیادی  حد  تا  را  افغانستان 
کل  جنگ افزار  این  از  تهاجمی  استفاده ی 
در  داد.  تغییر  را  شوروی  اتحاد  محاسبه  ی 
حال حاضر خوش بختانه گروه طالبان به چنین 
ابزار جنگی تغییرآفرین میدان جنگ دسترسی 
است  آن  از  حاکی  گزارش ها  اگرچند  ندارند. 
مبنی  بر  را  تقاضای  چنین  طالبان  گروه  که 
فراهم سازی سالح ضد هوا، از کشورهای روسیه 

و ایران نموده اند.
متحده  ایاالت  حضور  سوی  دیگر  از  ششم: 
امریکا و ناتو در افغانستان از روی یک تصادف 
جهانی  تهدید  چند  موجودیت  بلکه  نبوده، 
بالقوه پای آن کشور را به  اینجا کشانیده است. 
در حال حاضر ده ها گروه تروریستی در منطقه 
برعالوه تحریک طالبان موجودند. همه ی این ها 
به عنوان تهدید جهانی برای کل منطقه، امریکا 
و ناتو هنوز با قوت خود باقی  اند. تا زمانی که 
ایاالت متحده امریکا و ناتو نگرانی امنیتی اش 
از این ناحیه مرفوع نشود، حضور سربازان این 
این  مهار  برای  افغانستان  و  منطقه  در  کشور 
پنتاگون  امنیتی  استراتژی  مبنای  بر  گروه ها 
از  بعد  ناتو  سازمان  استراتژی دشمن تراشی  و 

جنگ سرد، خلل ناپذیر باقی خواهند ماند.
و  ارزش ها  همانا  دیگر  مهم  موردی  هفتم: 
افغانستان،  در  پسین  سال   ۱۹ دستاورد های 
برابری  بیان،  آزادی  زنان،  از  از جمله حمایت 
و  سرنوشت  تعیین  حق  شهروندان،  و  حقوق 
است.  مدرن  جهان  ارزش های  کل  به صورت 
دستاورد ها،  و  ارزش ها   این  به  کردن  پا  پشت 
لیبرال  بنیادی  های  ارزش  برابر  در  خیانت 
غرب  جهان  که  می رود  به شمار  دموکراسی 
از  می داند.  آن  ترویج کننده  و  حامی  را  خود 
ایاالت  در  دموکرات  حزب  اکنون  آن جایی که 
بنیان گذار  و  حامی  به عنوان  امریکا  متحده 
کشور  آن  در  دموکراسی  لیبرالی  ارزش های 
به قدرت رسیده است  اخیرا  شناخته میشود، 
کرد.  خواهد  حمایت  ارزش ها  این  از  قطعا  و 
همزمان  اروپا  اتحادیه  اعضای  سوی  دیگر  از 
هر  در  که  هستند  نیز  ناتو  سازمان  اعضای 
صورت نیز از این ارزش ها حمایت خواهد کرد.

می اندیشند و نیازی به مذاکره و یافتن راه حل 
باتوجه به این  سیاسی برای جنگ نمی بینند. 
عقیده  این  به  زمانی که  تا  که شورشیان  اصل 
یا  و  خورده  بن بست  به  که جنگ شان  نرسند 
بازنده ی منازعه هستند، به مذاکره و به راه حل 
نیک  همه  حالی که  در  نمی اندیشند.  سیاسی 
شکست  داعیه دار  را  خود  طالبان  می دانیم، 
ایاالت متحده امریکا و ناتو در جنگ افغانستان 

تلقی می کنند.
دو  تا  که  ناتو،  دفاع  وزرای  نویسنده،  باور  به 
در  و  می آیند  گردهم  بروکسل  در  دیگر  روز 
بقیه  و  بایدن  جو  آقای  ملی  امنیت  تیم  کنار 
شرکای منطقه ای ایاالت متحده امریکا که به 
افغانستان دخیل هستند  قضیه صلح و جنگ 
و هزینه های هنگفتی را از پول مالیه دهندگان 
این جنگ سرمایه گذاری  برای  شهروندان شان 
کاذب  داعیه  این  بر  مبتنی  تصمیمی  کردند، 
برخالف  زیرا  نمود.  خواهند  اتخاذ  طالبان 
جنگ  ناتو،  و  امریکا  متحده  ایاالت  انتظارات 
افغانستان تبدیل به یکی از منازعات طوالنی، 
پرهزینه، پر تلفات و پیچیده  شده است. اما در 
عین حال ناتو و اداره جدید کاخ سفید به رهبری 
دموکرات ها از تبعات خروج غیر مسئوالنه، به 

خشونت ها،  گسترش  است.  یافته  افزایش 
القاعده،  با  طالبان  گروه  همکاری  تداوم 
خراسان  داعش  شاخه  فعالیت های  افزایش 
از  منطقه  کشورهای  حمایت  افغانستان،  در 
و  گروه   ۲0 از  بیشتر  تحرک  و  طالبان  گروه 
فکتورهای  از  نمونه های  تروریستی  شبکه های 
ذیدخل است که وزرای جنگ سازمان ناتو را 
در راستای یک تصمیم مهم تاریخی برای ادامه 
مبارزه علیه گروه های تروریستی و یا رفتن از 

افغانستان، قرار داده است.
در حالی که همه  کشورها به شمول همسایگان، 
از  هرازگاهی  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  سران 
مذاکرات میان افغانی در دوحه حرف می زنند 
بتواند معضل سیاسی  راهکار  این  امیدوارند  و 
افغانستان را حل کند. اما با تأسف این مذاکرات 
گروه  سران  و  شده  روبه رو  بن بست  به  عمال 
را  منطقه  ای  دیپلماسی  آن  به عوض  طالبان 
به منظور ابزار فشار به اداره جدید کاخ سفید به 
پیش گرفته است. باتوجه به تجربه های تاریخی 
مانند  کشورهای  در  شورش گری  با  جنگ 
دانشمندان  کلی  نظرایات  و  کلمبیا  سریالنکا، 
که  وقتی  تا  صلح،  و  جنگ  مطالعات  رشته ی 
شورشیان در موضع ضعف نباشند، به براندازی 

نقیب اهلل مشفق

ناتو در تاریخ نظامی گری خود در آستانه ی یک 
تصمیم دشوار قرار گرفته است. قرار است تا دو 
روز دیگر وزرای دفاع این پیمان روی موضوع 
ماندن یا رفتن از جنگ ناتمام افغانستان، بعد 
کنند.  رأی زنی  میالدی  روان  سال  می  ماه  از 
گذشته  سال  که  دوحه  توافق نامه ی  برمبنای 
گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  میالدی 
نفس گیر  مذاکرات  ماه   ۱۲ نتیجه  در  طالبان 
نیروی های  همه ی  باید  است،  شکل  گرفته 
ماه می سال  در  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی 
این  کنند.  ترک  را  افغانستان  میالدی  جاری 
قیدشده  درشت  شروط  که  است  حالی  در 
توافق نامه میان دو طرف که شامل خروج  در 
نیروهای های امریکایی از جانب ایاالت متحده 
از افغانستان و کاهش خشونت ها از طرف گروه 
از طرف  باید  به گونه شاید و  طالبان می باشد، 
خشونت ها  برعکس  و  نشده  عملی  گروه  این 
و  پهلو ها  کابل  شهر  خصوصا  و  افغانستان  در 
برابر  چندین  و  گرفته  به  خود  جدیدی  ابعاد 

دالیل زیر خودداری خواهند نمود.
یکم: طالبان در شرایط کنونی  خود را داعیه دار 
شکست ناتو و امریکا می دانند و تأکید دارند که 
دولت افغانستان را نیز شکست خواهد داد و به 
بنابراین  بی باور هستند.  بین االفغانی  مذاکرات 
سناریوی مذاکره و حل سیاسی که جهان نیز 
به آن دل بسته اند، در کوتاه مدت و تا زمانی که 
بزنند،  حرف  قدرت  موضوع  از  طالبان  گروه 

تصامیم شان کارساز نخواهد بود.
در  تروریسم  علیه  جنگ  و  مبارزه  روند  دوم: 
افغانستان خصوصا برای امنیت و منافع امریکا 
نبردی حیثیتی  یک  به  تبدیل  غرب  و جهان 
شده است. این نبرد طوالنی ترین جنگ امریکا 
کوچک ترین  می رود.  به شمار  ناتو  سازمان  و 
عجوالنه  تصامیم  اتخاذ  و  محاسباتی  اشتباه 
و  حیثیت  به  غیرمسئوالنه  خروج  بر  مبنی 
وارد  را  جبران ناپذیر  صدمه ی  امریکا  هژمون 
خواهد کرد. این  کار تجربه ویتنام را بار دیگر 

در اذهان جهانیان زنده می کند.
از  ایران  و  چین  روسیه،  پاکستان،  سوم: 
در  تأثیرگذار  عین حال  در  و  رقیب  کشورهای 
منازعات چهار دهه ی اخیر افغانستان هستند. 
رها کردن این کشور به دام رقیبان امریکا در 
این برهه ی زمانی در تضاد با دکتورین بنیادی 
است.  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 
باتوجه به تأثیرگذاری سیاست خارجی ایاالت 
متحده امریکا از مولفه ی دیوان ساالری موجود 
افغانستان  کردن  رها  امکان  کشور،  آن  در 
برخالف دیدگاه های آن ساختارها، بعید به نظر 

می رسد.
اوباما  اداره  خروج  ناخوشایند  تجربه  چهارم: 
در  ریشه  که   ۲0۱۱ سال  در  عراق  جنگ  از 
داشت،  اوباما  انتخابات  مبارزات  وعده های 
خارجی  سیاست  ناکام  تجربه  یک  به عنوان 
و  فکر  اتاق های  در  خود  قوت  با  هنوز  اوباما 
افکار عمومی مردم امریکا و جهان زنده است 
و ایاالت متحده به عنوان یک قدرت بزرگ در 
ناتو، از تکرار چنین سناریو جلوگیری خواهند 

کرد.
پنجم: همه می پذیریم که جنگ افغانستان از 
لحاظ نظامی به بن بست خورده است. مطالعات 
جنگ و صلح نشان می دهد تازمانی که تحول 
از  را  نظامی  برتری  و  نگیرد  شکل   جنگ  در 
علیه  را  نبرد  آن  ادامه  سازد،  طرف  یک  آن 
در  وضعیت  برخالف  می سازد؛  ممکن  دشمن 
سال ۱۹۸۶ که با ورود جنگ افزار تحول آفرین، 
زمان  آن  در  زیرا  کرد.  تغییر  استنگر،  یعنی 
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انتو در یک آزمون بزرگ؛ 
ماندن یا رفنت از افغانستان

مبنایی منطق حکومت  داری استوار نیست. یعنی حکومت 
نظر  در  تشویقی  سیاست  های  این که  به  جای  غنی  آقای 
برای سرمایه  گذاران تسهیل کند،  را  فرایند کار  بگیرد و 
ناشیانه سیاست  های تنبیهی اتخاذ کرده و خود را در تقابل 

با فعاالن اقتصادی قرار داده است. 
هیچ تردیدی وجود ندارد که مقصر کیست. در نزد وجدان 
جمعی و هم بر مبنای قانون، حاکم محکوم است. شواهد 
بی  کفایتی  های  اثر  بر  متأسفانه  است.  این  مصداق  تلخ 
حکومت، در آتش  سوزی مهیب که به تاریخ ۲5 دلو در 
اقتصادی  داد، سنگین  ترین ضربه  رخ   اسالم قلعه  گمرک 
از  حاکی  گزارش  ها  شد.  وارد  کشور  اقتصاد  بدنه  ای  بر 
موترهای  راننده  های  بدین سو  روز  از چند  که  است  این 
باربری به دلیل کرایه  های ناچیز که مایحتاج زندگی  شان 
را تأمین نمی  کرده است، دست به اعتصاب زده بوده  اند. 
این امر منجر به توقف هزاران موتر حامل مواد سوختی 
گزارش  ها  بر  مبنی  است.  بوده  گردیده  گمرگ  این  در 
وجود  گمرک  این  در  که  گسترده  ای  فساد  به  توجه  با 
مبذول  توجه  گمرگ  این  زیرساخت  به  هیچ گاه  دارد، 
نشده است. این گمرک از حداقل استنداردهای الزم هم 
برخوردار نیست. حاال حکومت و مسئوالن گمرک با چه 
منطق و عقلی به هزاران موتر حامل مواد سوختی در آن 
اجازه داده است که توقف نمایند. هنوز بررسی  های دقیق 
اما طبق  است،  نشده  انجام  آتش  سوزی  این  از خسارات 
گزارش  های اولیه بیش از هزار موتر باری با هزاران تن بار 
در آتش   بی  کفایتی  ها در یک شبانه روز دود شده است. 
دردآورترین و ننگین ترین قصه ماجرا این است که جرقه 
آتش به خرمن ملت را بی  کفایتی  های مسئولین می زنند 
و آتش آن را همسایه خاموش می  کند. پرسش  های جدی 
ناشی از این مسأله وجود دارد که باید از حکومت پرسیده 
به مشکالت  رسیدگی  برای  کسانی  که  و  مقصرین  شود. 
کوتاهی کرده است باید به پنجه قانون سپرده شوند. مردم 
از خواب  تا  بزنند  بر دولت  تلنگر محکم  باید  پارلمان  و 

زمستانی سر بلند نماید.

یا بی جان شده است یا هم در خواب است که در هردو 
صورت فاتحه یک چنین حکومتی را باید خواند.

حکومت در قبال مشکالتی که سد راه سرمایه  داران وجود 
دارند، بدون شک ضربه  های جبران ناپذیر بر پیکر اقتصاد 
نیمه  جان افغانستان وارد خواهد کرد. در این سال  ها به دلیل 
ناامنی  های موجود و بروکراسی ناکارآمد، تعداد اندکی از 
سرمایه  داران ملی در بازارهای افغانستان باقی مانده   است. 
نگیرند،  نظر  در  را  مشوق  های  این  ها  برای  حکومت  اگر 
بازارها از وجود سرمایه  گذاران کوچک هم خالی خواهد شد. 
لذا منطق حکومت داری در این شرایِط گریز، این را حکم 
می  کند که با سرمایه  داران و فعاالن عرصه اقتصاد جانب 
مدارا در پیش گرفته شود. به عنوان مثال، امروزه که همه 
بازارهای مالی از شرایط محدودیت  های کرونایی متضرر 
شده است، حکومت  ها برای این که فعاالن بازار را به ادامه 
کار تشویق کنند، بارهای مالیاتی را از دوش آن  ها برداشته 
یا سبک کرده است. اما حکومت افغانستان در غیبت کامل 
کشور  اقتصادی  شرایط  بر  نظارت  هیچ  و  می  برد  به سر 
چهاردیواری  ساحت  یک  در  حکومت  حضور  اگر  ندارد. 
هم احساس شود، برنامه  ها و سیاست  های اتخاذشده  اش بر 

می  دهد. با توجه به اهمیت کلیدی ای که اقتصاد دارد، در 
این روزهای سخت اقتصادی بی توجهی حکومت افغانستان 
در برابر خواسته  های بازرگانان و صرافان که چرخ بازارهای 
پولی و مالی کشور را به گردش درمی  آورند، شگفت  انگیز و 
وحشت  آور است. »سرای شهزاده« در پایتخت افغانستان 
به مثابه بازارهای مالی در خیابان »وال  استریت« در امریکا، 
که  است  سخت  این  تصور  است.  کشور  اقتصادی  قلب 
بازارهای مالی وال  استریت حتا برای دقایقی متوقف شود، 
چه برسد به روزها و هفته  ها. در شرایط اپیدمی کرونایی، 
مبادالت  شدند،  تعطیل  جهان  در  بازارها  از  خیلی  که 
وال  استریت پس از ۱۱ سال )پس از بحران سال ۲00۸(، 
به مدت ۱5دقیقه به دلیل افت بیش از هفت درصدی سهام 
متوقف شد و این توقف ناچیز، نیویورک را در شوک فرو 
از یک هفته  این است که بیش  برد. شگفتی مسأله در 
می  گذرد مارکت های صرافی در سراسر افغانستان به دلیل 
بیکار  نفر  هزاران  آن  پی  در  است؛  تعطیل شده  تحصن 
بی  کفایتی  ها خاکستر  دالر در آتش  روزانه صدها هزار  و 
می  شود  ، اما یک چنین شوک بزرگ بر بدنه  ی حکومت 
اثر نکرده است. یقینا حکومت  اندازه سر سوزن  به  گویا 
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با  دود.  از  پر  آسمان  و  سرد  هوا  است،  زمستان  فصل 
افغانستان،  اقتصادی  و  جغرافیایی  ساختارهای  به  توجه 
سخت  ترین فصل سال برای مردمان این سرزمین زمستان 
است. از آنجایی  که اکثر مردم به کشاورزی مشغول است 
و در بیکاری فصلی به سر می  برند، هم  چنان از طرف دیگر 
راه  های مواصالتی روستاها به مراکز شهرها به دلیل برف و 
باران مسدود می  شود، در پرتو این مشکالت خیلی از مردم، 
زمستان سال را در تنگناهای معیشتی به دشواری سپری 
می  کنند. معموال کشورهایی که شهروندانش با یک چنین 
اتخاذ  با  را  این خالها  مواجه هستند،  درآمدی  خالهای 
سیاست  های مالی در قالب )یارانه یا سوبسید( پر می  کند. 
تأمین  مسئول،  حکومت  های  دغدغه  های  از  یکی  اصوال 
مایحتاج خانواده  ها است. اما در افغانستان هیچ خونی به 
بدن ضعیف جامعه تزریق نمی  شود، لذا همیشه ما شاهد 
جامعه  ی ضعیف و حکومت غایب هستیم. هیچ بده-بستان 
بریده  ملت  از  ندارند، حکومت  وجود  دو طرف  این  بین 
است و ملت از حکومت. از سطح مشکالت روستایی اگر 
به سطح شهر گزار نماییم، هم افق به روشنی نمی  گراید. 
اقتصاد در شهر  با قدم گذشتن در شهر می  بینیم چرخ 
هم نمی  چرخد. بیش از یک هفته می  شود که مارکت  های 
صرافی افغانستان، و رانندگان گمرک اسالم  قلعه به  دلیل 
سخت  گیری  های اداری دولت در تحصن و اعتصاب به سر 
تپش  از  کشور  اقتصادی  شاهرگ  های  عمال  و  می  برند 
بازمانده است. با این وجود تا هنوز هیچ تصمیم از سوی 
حکومت مبتنی بر حل مشکل صورت نگرفته است. گویا 
حکومت اشرف غنی در خواب شیرین زمستانی فرو رفته 

است.
نیست،  پوشیده  هیچ کسی  بر  اقتصادی  مسائل  اهمیت 
حیات یک جامعه و دولت بر اقتصاد وابسته است. با نقش 
سیاست  ها  حکومت  ها  اکثر  دارد،  اقتصاد  که  ارزنده  ای 
اجرا  و  طرح  اقتصادی  محوریت  با  را  خود  برنامه  های  و 
قرار  اقتصاد  در خدمت  را  سیاست  عبارتی  به  می  کنند، 

حکومت در خواب زمستاین و آتش در خرمن ملت

ناتو در تاریخ نظامی گری خود در 
آستانه ی یک تصمیم دشوار قرار 
گرفته است. قرار است تا دو روز 
دیگر وزرای دفاع این پیمان روی 
موضوع ماندن یا رفتن از جنگ 
ناتمام افغانستان، بعد از ماه می 
سال روان میالدی رأی زنی کنند.
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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 می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 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 متحده ځدران دارنده جواز نمبر D-۲5۱۳0 سرک ۳، شاه شهید، ناحیه 

۸، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ ۱4,5۷۱,۲۶4.۹۶ )چهارده میلیون و پنج صد و هفتاد و یک هزار و دوصد و شصت و چهار اعشاریه نود و شش افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱0( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 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 work of jomina weyala irrigaton scheme Ahmad Aba, Paktia Province 
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-K094-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 27-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, [27-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 27-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:

Improvement works of Jumina Weyala Irrigation Scheme ( Ahmad Aba, Paktia Province )
Ahmad Abad Paktia Province
14,571264.96 Afghani

Evaluated Bid price (if applicable)

15,826,517.73

18,591,963.70

15,407,661.21

14,571,264.96

16,178,017.97

22,953,796.93

15,559,847.52

16,565,178.78

14,953,257.08

16,087,204.84

16,881,383.61

Bid price

15,826,572.30 

18,592,047.00 

15,407,708.30 

13,133,424.55 

16,178,082.80 

19,623,889.10 

15,679,797.60 

16,565,252.00 

14,953,329.00 

15,703,271.80 

17,236,450.00 

Name of Bidder

juma gul mangal CC

New Ahmadi CC

yousuf zia CC

Mutahida Zadran CC

idreas obaid CC

Zahid Elham CC

Yousra Road Building & C C 

Bakhtar Pairoz CC

Ariana Rise Construction Company

Rishad Nasiri CC

Tal Wadan CC
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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 می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری شش خانه در قریه شش خانه ولسوالی دولت آباد والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-/193079/M058-CW-RFB را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده جواز نمبر D-۲4۱۲۸ خانه ۶۸4، سرک ۱5، تایمنی، ناحیه ۱0، 

مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ۱5,4۷۳,۸۶0.۳0 )پانزده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و شصت اعشاریه سی افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱0( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام شماره 5.۷۸ 

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 مصئونیت غذایی
P174748 :پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: شبکه آبیاری شش خانه واقع در قریه شش خانه ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Shash Khana Irrigation Scheme for Shash Khana Village Dawalat Abad 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- 193079/M058-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) For the other bidders High Price,

4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 27-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, [27-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 27-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
15,473,860.30 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

15,938,664.5

16,931,909.60

16,452,332.00

15,741,850.50

19,665,694.00

15,500,516.50

15,473,860.30

Bid price

16,777,541.65

16,931,909.60

16,452,332.00

15,741,778.5

19,665,694.00

15,510,517.00

16,792,672.80

Name of Bidder

 Yousra Construction Company 

 Bakhtar Pairoz CC 

Arian Rise Construction Company

Yousuf Zia Construction Company

 National Gold CC

 Shine Crystal Construction Company

Idrees Obaid CC 
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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 می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری قدر واقع در قریه هیواد ولسوالی بلخ والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-193067/M053-CW-RFB را به شرکت ساختمانی و انجینری افغان الیزر و اباسین بهار )JV( دارنده جواز نمبر D-۳4۷۱۶  و D-۳440۹ قوای مرکز 

آبداره پالزه، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ ۱۷,۸۷4,5۳۳.۶ )هفده میلیون و هشت صد و هفتاد و چهارهزار و پنج صد و سی و سه اعشاریه شش افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )۱0( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 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 مصئونیت غذایی
P174748 :پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری قدر واقع در قریه هیواد ولسوالی بلخ والیت بلخ

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Qudar Irrigation Scheme (Located at Hewad  Village, Balkh District, Balhk Province).
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-193067/M053-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 27-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, [27-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 27-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:

Abassin Bahar  Construction Company and Afghan Laser Engineering and Construction Company (JV)
Kabul, Afghanistan
17,874,533.60 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

22,625,144.10

20,040,000.00

18,607,821.98

23,796,275.25

21,096,800.50

19,915,096.00

21,893,626.00

Bid price

22,625,144.00

20,040,000.00

23,503,082.00

23,796,275.25

21,096,800.50

19,915,096.00

21,893,629.00

Name of Bidder

New Ahmadi CC

 Itifaq Zadran CC 

Afghan Broadway CC

National Gold CC

Yousif Zia C C

 Idrees Obaid CC

Bakhtar Pairoz CC
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ولنتاین در کابل؛ 
ترس از انفجار، یأس از آینده ی مهبم، 

دلدادیگ یب محااب

تجلیل از روز عاشقان برای پسران 
آن چنان دشواری ندارد، اما برای 
دختران به قولی عبور از هفت خوان 
رستم است. فرزانه که از اول ماه 
فبروری برای تجلیل از ولنتاین 
آمادگی می گرفته، سختی های 
زیادی را پشت سر گذاشته و 
سدهای زیادی را هم دور زده است.
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می گوید که از هر فرهنگ خوب و انسانی باید 
استقبال شود و در میانه ی این همه خشونتی 
که در جامعه ی افغانستان جاری است، ولنتاین 
این  است.  محبت  ابراز  و  شادی  برای  بهانه ای 
جامعه  نگاه  هرچند  می گوید  ساله   ۲۶ جوان 
هنوز به این مناسبت منفی و تحقیرآمیز است، 
را  آن  می شود  فرهنگی  مبارزه ی  و  کار  با  اما 

اصالح کرد. 
که  می دهم  حق  مادرها  و  پدر  نسل  به  »من 
دید مناسب نداشته باشند. به هرحال آن ها در 
شرایطی بزرگ شده اند که جامعه بسیار سنتی 
با  و  نداشتند  اکثریت شان سواد  و  بود  بسته  و 
فرهنگ ها و دنیای بیرون بیگانه بودند و هستند. 
اظهار عشق و محبت در جامعه ی جنگ زده و 
خشونت زده ی افغانستان، چیزی است که باید 
باشد. ما به این خوشی ها، لبخندها نیاز داریم 

چون امید ایجاد می کند«. 
برای تعدادی، این روز فرصتی است برای نمایش 
مهارت  و کسب درامد. فوزیه و فاطمه امیری دو 
خواهر ۱۶ و ۱۷ ساله، چهار سال می شود که 
دستبند،  چوپ،  و  رنگارنگ  تارهای  مهره،  از 
در  و  می سازند  تزیینی  لوازم  دیگر  و  گردنبند 
فبروری سال  در ۱4  ولنتاین می فروشند.  روز 
گذشته آن ها از فروش کارهای دستی شان ۳5 

هزار افغانی درامد داشتند. 
و  عاطفی  رابطه  کسی  با  ساله   ۲5 محبوبه 
عاشقانه ندارد اما می گوید اگر چنین رابطه ای 
می داشت، هیچ چیزی نمی توانست جلوی قرار 
عاشقانه ی او را با معشوقش در این روز بگیرد: 
»حتما برای عشقم هدیه می خریدم. حرف های 
برایم  نمی گرفتم.  نظر  در  را  جامعه  و  مردم 
خوش گذراندن آن روز مهم است نه نظر مردم. 
درحالی که امنیت نیست اما امید در دل ها است 
و باید این آن را زنده نگهداریم. حتا اگر انفجار 
هم شود باز هم حس درونی که انسان دارد از 

بین نمی رود. چرا عشق خود را دریغ کنیم؟«

و امروز خوب ترین و قشنک ترین روز است.«
آن چنان  پسران  برای  عاشقان  روز  از  تجلیل 
به قولی عبور  برای دختران  اما  ندارد،  دشواری 
اول  از  که  فرزانه  است.  رستم  خوان  هفت  از 
آمادگی  ولنتاین  از  تجلیل  برای  فبروری  ماه 
سر  پشت  را  زیادی  سختی های  می گرفته، 
گذاشته و سدهای زیادی را هم دور زده است. او 
پنهان از دید خانواده، لباس و شال سرخ خریده 
فرزانه  است.  نشسته  فبروری   ۱4 منتظر  و 
و  عاشق بودن  دوست داشتن،  که  است  معتقد 
خوشحال بودن حقش است و نمی خواهد آن را 

اسم شان  ننوشتن  شرط  به  دیگر  بعضی های 
به سادگی  می شد  می شدند.  صحبت  به  حاضر 
مثل  کابل  در  ولنتاین  از  تجلیل  که  فهمید 
هیچ جای دیگر نیست. برای بسیاری از جوانان 
به ویژه دختران دلباخته ی کابلی تجلیل از این 
آن ها  است.  خطر  نوعی  قبول  مثابه ی  به  روز 
نگاه  و  اجتماعی  محدودیت  انواع  زدن  دور  با 
جنسیتی در میانه  آینده ی نامعلوم صلح و جنگ 
به جست وجوی شادی های کوچک این چنینی 

می روند. 
محسن ۲5 ساله با فرزانه ۲۳، پنج سال می شود 
که با هم در یک رابطه ی عاشقانه هستند. در 
می شوند،  آشنا  باهم  آن ها  وقتی   ۲0۱5 سال 
محسن برای ادامه ی تحصیالتش به هند می رود. 
بعد از شش سال آن ها فرصت یافته اند که برای 
اولین بار روز عاشقان را با هم در کابل تجلیل 
کنند. هرچند آن ها از راه دور باهم در ارتباط 
بودند، اما پیامک و تماس و نامه هیچ وقت جای 
خالی آدم ها را پر نمی تواند. امسال که ویروس 
کشورها  دیگر  مردم  گلوی  در  پنجه  کرونا 
و  سال  این  اما  دلداده  دو  این  برای  انداخته، 
این روزها، فرصت غیرقابل وصفی است: »شش 
سال دوری، شش سال دلتنگی برای هر دوی ما 
سخت گذشت. امسال برای ما، خوب ترین سال 

عابر شایگان و فریضه عالمی

گل فروشی های  راسته ی  در  یک شنبه  روز 
نبود.  انداختن  سوزن  برای  جایی  سرخ  پل 
همهمه ای راه افتاده بود که انگار کابل امن ترین 
شهر جهان است. اما تِه دل رهگذرها دلشوره ای 
می زد.  موج  بد  حادثه ی  یک  وقوع  احتمال  از 
وقتی از البه الی جمعیت اغلب جوان دختر و 
پسر داشتیم عبور می کردیم، دل مان شور می زد 
که نکند امروز این جا سوژه ی تروریستان شود. 
نکند ماینی بترکد و به قولی از خون این جوانان 
از آن حس کوچک شادی که  بعد  الله بدمد. 
در رخساره ی همه به وضوح می شد دید، ناامنی 
بعد  بود.  عابران  همه ی  میان  مشترک  حس 
ناامن ترین  در  جدی  تناقض  یک  مدت ها  از 
پایتخت کشورهای جهان کنار هم قرار گرفته 
بود؛ ترس از ناامنی و شوق عشق و دلباختگی. 
بود،  نزدیکی ها  وقتی در کافه ای که در همان 
که  میز  روی  تازه ی  زدیم، شاخه گل های  سر 
شکفته  میز،  پشت  جوان  جفت های  میان 
اما  می داد.  روز  این  خاص بودن  از  خبری  بود، 
آن ها  نزدیک  مصاحبه  درخواست  برای  وقتی 
می رفتیم، مخفی نگهداشتن این عشق برای شان 
یک دغدغه و نگرانی جدی بود. خیلی ها انکار 
و  دارند  عاشقانه  رابطه ی  باهم  که  می کردند 

قربانی نگاه سنتی جامعه کند: »امسال از یک 
از یک طرف  و  خانواده  ترس خبرشدن  طرف 
دیگر ترس ندیدن محسن برایم خیلی سخت 
کاری شود  هر  که  ولو  بودم  قسم خورده  بود. 
می روم و این روز را خوش می گذرانم. اگر خالف 
میل خانواده و جامعه هم باشد من باز هم از 
را  تا مرد محبوبم  استفاده می کنم  هر فرصت 
ببینم. دوست داشتن و عاشق بودن و خوشحال 

زندگی کردن حقم است.«
فرزانه می گوید او نمی خواهد بپذیرد که برادرش 
دوست دخترش  از  خانواده  در  ذوق  و  شوق  با 
حرف بزند و بدون هیچ دغدغه ای به دیدارش 
برود اما او برای این که دختر است تمام روز در 
شش  که  بنشیند  معشوقش  حسرت  در  خانه 

سال منتظرش بوده است.
ریحانه ۲۳ ساله، دانشجوی سال دوم دانشگاه 
کابل، دو سال می شود که با علی رابطه عاشقانه 
خانواده  منفی  دید  ناامنی،  از  فارغ  او  دارد. 
حق  پسران،  و  دختران  رابطه ی  به  جامعه  و 
خوشحال  روز  یک  الاقل  که  می داند  خودش 
و  ناامنی  همه مشکالت،  این  میان  »در  باشد: 
خوش  روز  یک  داریم  حق  نامعلوم،  آینده ی 
از  ترس  و  مشکالت  جز  سال  تمام  باشیم. 
دیگری  چیز  انفجار  در  عزیزان مان  دست دادن 
نداریم. به همین دلیل تجلیل از این روز را حق 

خود می دانم.«
بیشتر مردم افغانستان دید مثبتی به ولنتاین 
یک  عاشقان،  روز  که  معتقدند  آن ها  ندارند. 
فرهنگ غربی وارداتی است که در یکی دو دهه 
گذشته وارد افغانستان شده و با دین و آیین شان 
در تعارض قرار دارد. برخی از روحانیان تندرو در 
شبکه های اجتماعی یا با پخش شب نامه، افرادی 
را که از این مناسبت تجلیل می کنند، به شدت 
غیراسالمی  را  آن ها  عمل  و  می کنند  نکوهش 

می خوانند. 
ظریف یوسفی، فارغ التحصیل رشته ی اقتصاد اما 


