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

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
امریکا برای صلح افغانستان با مال عبدالغنی برادر، 
معاون سیاسی و رییس دفتر طالبان در قطر و 
شماری از اعضای هیأت مذاکره کننده ی جمهوری 
اسالمی افغانستان دیدار کرده است.
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روند  که  داده اند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده 
است. منابع ناتو گفته اند که روند خروج نظامیان 
افغانستان  از  ناتو  نیروهای  جمله  از  خارجی 
آغاز  با  بود.  خواهد  آگاهانه  و  هماهنگ  منظم، 
خروج نیروهای خارجی اکنون مهم ترین مسأله 
از  بیرون رفتن  هنگام  نیروها  این  مصونیت 
و  تدابیر سفت  به همین علت  است.  افغانستان 
سختی برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی 
تا جایی که  از طرف طالبان گرفته شده است. 
ارتش امریکا اعالم کرده که برای حمایت خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان سیستم موشکی 
در  را   )HIMARS( باال  تحرک  با  توپخانه ای 
دیگر  طرف  از  کرد.  خواهد  مستقر  افغانستان 
۶۵۰ نیروی ویژه برای پشتیبانی خروج مصون 
فرستاده و چند بمب افکن بی- ۵۲ نیز در منطقه 

مستقر شده اند. 
تدابیر بسیار ویژه برای پشتیبانی خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان و استقرار سامانه ی موشکی 
پروتکل  یک  که  است  درست  کار  این  برای 
امنیتی-نظامی و یک قاعده است برای حفاظت 

از نیروهای در حال خروج،...
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خلیل زاد با مال برادر و اعضای 
هیأت مذاکره کننده ی دولت 
افغانستان در دوحه دیدار کرد

تست منفی PCR کرونا 
برای مسافرانی که وارد 
افغانستان می شوند، بار دیگر 
الزامی اعالم شد

کمبود ساختمان مکاتب کابل: 
ناحیه ی سیزدهم با بیشترین 
دانش آموز محروم ترین است

طالبان هفت نمازگزار را 
در والیت بغالن تیرباران 

کردند

سه عضو یک خانواده در 
پی اصابت مرمی هاوان در 
ننگرهار کشته شدند

تعامل کشورهای 
منطقه ای و شرکای کلیدی 

با افغانستان پس از 
سال ۲۰۲۱ )2(

مسئولیت های منطقه ای
باعث  متارکه  روند  شد،  اشاره  هم  قبال  طوری که 
و  منطقه ای  امور  ناظران  برای  که  است  شده 
شود  خلق  پرسش  این  افغانستان  مقامات  همچنان 
که کشورهای منطقه خالی امنیتی نیروهای امریکا/ 
تنش های  و  پویایی  چگونه  و  می کنند  پر  را  ناتو 
منطقه ا ی موجود، سیاست و خشونت کشور را تغییر 
کشورهای  متخصصان  و  دانشمندان  می دهد؟  شکل 
در  مداخله  به  گسترده  تمایل  عدم  منطقه ای، 
مقیاس قابل مقایسه با دو دهه ی گذشته را توصیف 
کنترل  -مانند  نگرانی ها  مدیریت  برای  اما  می کنند 
توازن قدرت منطقه ای و  تروریسم،  با  مرزها، مبارزه 

به دست آوردن هرگونه مزایای احتمالی...
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چگونه غنی برادرش را در اخذ قراردادهای سودآوِر 
استخراج معدن با یک پیمان کار امریکایی یاری کرد؟

معادن  کنترل  برای  مسلح  گروه های  سایر  و  طالبان 
افغانستان با یک دیگر و با حکومت مرکزی جنگیده اند و 
از معادن برای تمویل شورش گری خود استفاده می کنند. 
حتا دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده به 

طال، لیتیوم، اورانیوم و سایر ثروت های کانی...

کوه ها و دره های افغانستان دست کم به ارزش یک تریلیون 
دالر مواد معدنی را در خود جای داده است، که اولین بار در 
نقشه برداری  زمین شناسان شوروی  توسط  دهه ی 197۰ 
شد. جنگ ساالران محلی و قدرت های بیرونی از آن زمان 

این ذخایر را غارت کرده اند.
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پیش نویس توافق نامه ی صلح افغانستان؛ 

طرح دولت نامشروع و بدون 
پشتوانه

از سوی  در بیست وسوم حمل سال جاری، کمیته ای که 
اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی، برای توحید 
طرح صلح توظیف شده بود، طرح پیش نویس خود را به 

رهبری این شورا تسلیم کرد. این پیش نویس،...

روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان 
آغاز شده است

صفحه 2
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امـا ایـن کار پهلویـی دیگـری هـم دارد. 
افغانسـتان  در  تروریـزم  هنـوز  این کـه 
دسـت بلنـدی دارد. بـر خـالف گفته های 
جـو بایـدن، رییس جمهـور امریـکا تهدید 
تروریـزم در افغانسـتان هنوز قوی اسـت. 
دسـتگاه های اطالعاتـی امریـکا بـه خوبی 
بـر ایـن تهدید وقـوف دارنـد. پشـتیبانی 
بـا آخریـن تـوان نظامـی از رونـد خـروج 

معنایـی غیـر از این نـدارد. 
کـه  موعـدی  اسـت.  مـی  اول  امـروز 
خارجـی  نیروهـای  خـروج  اسـت  قـرار 
حالـی  در  شـود.  آغـاز  افغانسـتان  از 
می خوانـد  را  خداحافظـی  غـزل  امریـکا 
کـه احتمـال تهدیـد جنـگ و فروپاشـی 
افغانسـتان گسـترده اسـت.  سیاسـی در 
بیـش از هـر کـس دیگـر، امریـکا نگـران 
وزارت  اسـت.  تحـوالت  ایـن  پیامـد 
یـک  صـدور  بـا  امریـکا  خارجـه  امـور 
دسـتورالعمل جدیـد به کارکنان سـفارت 
ایـن کشـور در کابـل گفتـه اسـت کـه 
افغانسـتان را تـرک کنند. امریـکا معموال 
در مـوارد اضطـراری چنیـن دسـتوری به 
می دهـد.  خـود  بیرون مـرزی  کارکنـان 
امریکا و بسـیاری از کشـورهای هم پیمان 
افغانسـتان بـه شـهروندان خـود توصیـه 
کـرده کـه بـه افغانسـتان سـفر نکننـد. 
نگران کننـده  تحـوالت  گـواه  ایـن خـود 
و تهدیـد قـوی تروریـزم در افغانسـتان و 
رهاکـردن این کشـور در کام یـک بحران 
اسـت.  بنابرایـن، ایـن غـزل خداحافظـی 

تلـخ اسـت. 
در  امریـکا  رییس جمهـور  بایـدن،  جـو 
کنگـره   در  خـود  سـخنرانی  نخسـتین 
گفتـه که امریکا در صـدد پایان جنگ در 
افغانسـتان اسـت. او گفت، تهدید القاعده 
در افغانسـتان کاهـش یافتـه اسـت. امـا 
در ایـن در حالی سـت کـه بـرای خـروج 
ناگزیـر  ایـن کشـور  نیروهـای خارجـی، 
شـده اسـت که پیشـرفته ترین سـامانه ی 
موشـکی را مسـتقر کنـد و صدهـا نیروی 
ویـژه  بـرای خـروج مصـون بفرسـتد. این 
تـرس احتمالـی ناشـی از تهدیـد بزرگـی 
اسـت که هنوز در افغانسـتان وجود دارد. 
کاش امریـکا و نیروهـای بین المللـی در 
شـرایطی از افغانسـتان بیـرون می شـدند 
نبودنـد.  کاری  چنیـن  بـه  ناگزیـر  کـه 
بـه  افغانسـتان  شـهروندان  آن  به جـای 
جان فشـانی  و  همـکاری  سـال ها  پـاس 
ایـن نیروهـای و شکسـت کامـل تروریزم 
و مبـارزه با دهشـت افکنی بـا ُگل آخرین 
می کردنـد.  بدرقـه  را  خارجـی  سـرباز 
موشـکی  سـامانه ی  زیـر  این کـه  نـه 
 .۵۲ بـی-  بمب افکن هـای  و  توپخانـه ای 
از حـس  مشـحون  روزهـا  ایـن  طالبـان 
پیـروزی اسـت. ایـن گـروه دیگـر حاضـر 
یـا  برگردنـد  مذاکـره  میـز  بـه  نیسـت 
حاضـر  به سـادگی  دیگـر  دسـت کم 
دیپلماتیـک  تالش هـای  شـد.  نخواهنـد 
دلیـل  اسـت.  تاکنـون شکسـت خـورده 
هـم نـدارد کـه طالبـان از راه گفت وگو به 
یـک روند سیاسـی تـن دهـد، مادامی که 
برای شـان پیـروزی از راه جنـگ ممکـن 
اسـت. بـه همیـن دلیـل هـم هسـت کـه 
مذاکـرات  شـروع  بـا  همزمـان  طالبـان 
خشـونت را پیوسـته افزایـش داده و در 
طـول سـال گذشـته خشـونت ها و تلفات 
غیرنظامیـان به مرحلـه ی نگران کننده ای 
رسـیده اسـت. این روزها جنـگ در تمام 
نقـاط افغانسـتان گسـترش یافتـه اسـت. 
امـروز روزی اسـت کـه امریـکا به عنـوان 
قـدرت هژمـون نظامـی جهانـی پـس از 
نزدیـک بـه دو دهـه مبـارزه ی نفس گیـر 
بـا  مبـارزه  از  آزادی  عملیـات  نـام  زیـر 
دشـمنی دسـت می کشـد کـه در قـد و 
قامـت یـک گـروه شورشـی بیشـتر نبود. 
امـروز همـه با بهـت از خود می پرسـد که 

چگونـه و چـرا بـه اینجـا رسـیدیم؟

دوحـه گفت وگـو کننـد. هدف این نشسـت 
چهارجانبـه یافتـن راه حـل در رونـد صلـح 
افغانسـتان و سـوق طرف هـای افغانـی بـه 

انجـام مذاکـره گفتـه شـده اسـت.
ویـژه ی  نماینـده ی  کابلـوف،  ضمیـر 
روسـیه  رییس جمهـور  پوتیـن،  والدیمیـر 
خبرگـزاری  بـه  قبـال  افغانسـتان  امـور  در 
روسـی اسـپوتنیک گفتـه بـود کـه در ایـن 
و  نمی شـود  اتخـاذ  تصمیمـی  نشسـت ها 
بحث هـای  ]انجـام[  بـه  »طرف هـا  تنهـا 
تأکیـد  او  داده می شـوند«.  سـازنده سـوق 
جـز  بـه  دیگـری  راه  »هیـچ  بـود:  کـرده 
برگـزاری مذاکرات ]میان دولت افغانسـتان 

نـدارد.« وجـود  طالبـان[  گـروه  و 

میـان  رسـمی  مذاکـرات  طـرف  ایـن  بـه 
جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای 
در  طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان  اسـالمی 
دوحـه متوقـف اسـت و هیـچ پیشـرفتی در 

اسـت. نشـده  حاصـل  مذاکـرات 
مذاکـرات  رونـد  تسـریع  بـرای  بـود  قـرار 
دوحـه، نشسـت اسـتانبول در ۲4 اپریـل به 
میزبانـی مشـترک ترکیـه، قطـر و سـازمان 
به دلیـل  امـا  شـود،  برگـزار  متحـد  ملـل 
شـرکت نکردن طالبـان، ایـن نشسـت برای 
بعـد از عیـد سـعید فطـر بـه تعویـق افتـاد.

نماینـدگان  اسـت  قـرار  هـم،  سـوی  از 
و  چیـن  روسـیه،  امریـکا،  کشـورهای 
پاکسـتان در مورد صلح افغانسـتان در شهر 

کرده انـد.
مذاکره کننـده ی  هیـأت  حـال،  همیـن  در 
در  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 
دیـدار  در  کـه  اسـت  گفتـه  رشـته تویتی 
اعضـای ایـن هیـأت بـا زلمـی خلیـل زاد در 
مـورد رونـد مذاکرات صلح افغانسـتان بحث 

اسـت. شـده  گفت وگـو  و 
زلمـی  هیـأت،  ایـن  معلومـات  براسـاس 
خلیـل زاد ضمن صحبـت در مـورد اقدامات 
ایاالت متحده ی امریکا در راسـتای تسـریع 
رونـد مذاکرات صلـح افغانسـتان، از ادامه ی 
ملـت  و  دولـت  از  کشـورش  حمایت هـای 

افغانسـتان اطمینـان داده اسـت.
مـدت  چنـد  از  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

اطالعـات روز: زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی 
ویـژه ی امریکا بـرای صلح افغانسـتان با مال 
عبدالغنـی بـرادر، معـاون سیاسـی و رییس 
دفتـر طالبـان در قطـر و شـماری از اعضای 
هیـأت مذاکره کننـده ی جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان دیـدار کرده اسـت.
سیاسـی  دفتـر  سـخن گوی  محمدنعیـم، 
طالبـان در قطـر در تویتـی گفته اسـت که 
دیـدار خلیـل زاد و مـال بـرادر بعـد از ظهـر 
دو روز پیـش )پنج شـنبه، 9 ثـور/۲9 اپریل( 

انجام شـده اسـت.
بـه گفتـه ی او، دو طـرف در ایـن دیـدار در 
مـورد اوضاع کنونـی افغانسـتان، روند صلح 
و موضوعـات مربـوط به این رونـد گفت وگو 

کره کننده ی دولت افغانستان در دوحه دیدار کرد خلیل زاد با مال برادر و اعضای هیأت مذا

صـورت خواهـد گرفـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه در حـال حاضـر 
شـماری از کشـورها از جمله هنـد با بحران 
ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا دسـت وپنج 
نـرم می کند. در شـماری از شـهرهای ایران 
نیـز از چنـد مـدت بـه ایـن طـرف قرنطینه 

وضع شـده اسـت.
در افغانسـتان تـا کنون نزدیک بـه ۶۰ هزار 
نفـر بـه کرونـا مبتـال شـده اند کـه از ایـن 
میـان بیـش از ۵3 هـزار نفـر بهبـود یافتـه 
و بیـش از دوهـزار و ۶۰۰ نفـر دیگـر جـان 

داده اند.

هیـچ  و  جلوگیـری  پروزاهـا  احتمالـی 
 PCR مسـافری بدون داشتن تسـت منفی

نشـود. کشـور  وارد  کرونـا 
در اعالمیـه از مسـافرانی کـه به افغانسـتان 
کـه  اسـت  شـده  خواسـته  نیـز  می آینـد 
را  کرونـا   PCR منفـی  تسـت  تصدیـق 
هنـگام ورود بـه افغانسـتان بـا خود داشـته 

باشـند.
تأکیـد  افغانسـتان  ملکـی  هوانـوردی  اداره 
کرده اسـت کـه ایـن آخرین توصیـه ی این 
اداره اسـت و در صورتـی کـه رعایت نشـود، 
قانونـی  برخـورد  هوایـی  شـرکت های  بـا 

شـیوع موج سـوم کرونا گرفته شـده و سـر 
از نهـم ثـور قابـل تطبیق اسـت.

کـه  اسـت  گفتـه  ملکـی  هوانـوردی  اداره 
اضطـرار  حـاالت  مرکـز  بررسـی  طبـق 
ویـروس کرونـا و وزارت صحـت عامـه، موج 
سـوم نـوع جهش یافتـه ی ویـروس کرونا در 
سراسـر جهان خبرسـاز شـده و شـهروندان 

نیـز تهدیـد می کنـد. را  افغانسـتان 
ایـن  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  اداره  ایـن 
تصمیـم را بـه تمامـی میدان هـای هوایـی 
و  داخلـی  هوایـی  شـرکت های  و  کشـور 
توقـف  از  تـا  اسـت  کـرده  ابـالغ  خارجـی 

ملکـی  هوانـوردی  اداره  روز:  اطالعـات 
افغانسـتان یک بـار دیگـر بـر الزامـی بـودن 
تسـت منفـی PCR کرونـا بـرای تمامـی 
مسـافرانی کـه در پروازهـای بین المللـی از 
بیـرون بـه داخـل کشـور می آینـد، تأکیـد 
کـرده اسـت. ایـن اداره در ۲3 حمـل نیـز 
بـرای  را   PCR منفـی  تسـت  داشـتن 

الزامـی اعـالم کـرده بـود. مسـافران 
اداره آمـده اسـت کـه  ایـن  در اعالمیـه ی 
ایـن تصمیـم براسـاس توصیه هـای وزارت 
صحـت عامه و فیصلـه ی کابینه ی جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان به خاطـر جلوگیـری از 

تست منفی PCR کرونا برای مسافراین که وارد افغانستان می شوند، بار دیگر الزامی اعالم شد

رونـد خـروج نظامیان خارجی از افغانسـتان 
حـال  در  کـه  اسـت  شـده  آغـاز  درحالـی 
حاضـر، به شـمول ۲۵۰۰ نظامـی امریکایی، 
نزدیـک به 9۶۰۰ نظامی ناتو در افغانسـتان 
حضـور دارنـد. ایـن نظامیـان بـه نیروهـای 
امنیتـی و دفاعـی افغـان آموزش و مشـوره 

می دهنـد.
سـال  حمـل  مـاه   ۲۶ در  ناتـو  و  امریـکا 
جـاری خورشـیدی اعالم کردند کـه تمامی 
نیروهای شـان را تا 11 سـپتامبر سـال روان 

میـالدی از افغانسـتان خـارج می کننـد.
امریـکا گفتـه اسـت کـه بـرای محافظت از 
نیروهـای خارجـی در هنـگام خـروج، ۶۵۰ 
سـرباز ویژه به افغانسـتان اعـزام و همچنان 
تحـرک  بـا  توپخانـه ای  موشـکی  سیسـتم 
بـاال )HIMRS( را در ایـن کشـور مسـتقر 

می کنـد.

خارجـه و پیمـان کاران وجـود دارنـد.
یـک  در  امریـکا  خارجـه ی  وزارت  پیشـتر 
دسـتورالعمل گفتـه بـود کـه شـمار زیادی 
از کارمنـدان سـفارت خود در افغانسـتان را 
خـارج می کنـد. ایـن وزارت گفتـه بـود که 
تنهـا کسـانی در افغانسـتان باقـی خواهنـد 
مانـد کـه وظایف شـان غیرحضـوری قابـل 

نیسـت. اجرا 
بـه شـهروندانش  امریـکا  وزارت خارجـه ی 
توصیـه کـرده بـود کـه بـه دلیـل »شـیوع 
ناآرامی هـای  تروریـزم،  جنایـت،  کرونـا، 
بـه  مسـلحانه«  درگیری هـای  و  داخلـی 
وزارت  ایـن  نکننـد.  سـفر  افغانسـتان 
قصـد  کـه  امریکایی هایـی  بـه  همچنـان 
تـرک افغانسـتان را دارند، نیـز توصیه کرده 
بـود کـه به زودتریـن فرصـت بـا پروازهـای 

کننـد. عزیمـت  امریـکا  بـه  غیرنظامـی 

خـروج نظامیـان خـود را کامـل کنیـم.«
در همیـن حـال، خبرگـزاری آناتولی ترکیه 
بـه نقل از یـک مقام در وزارت دفـاع امریکا 
)پنتاگـون( گـزارش کـرده اسـت کـه رونـد 
خـروج نظامیـان امریکایی از افغانسـتان نیز 

آغاز شـده اسـت.
ایـن مقـام که نخواسـته اسـت نامـش فاش 
شـود، همچنان گفته اسـت: »مرحله ی اول 
افغانسـتان  از  امریکایـی  نظامیـان  خـروج 
آغـاز شـد. هنـوز بخـش بزرگـی از نیروهـا 
و تجهیـزات خـارج نشـده اند امـا ایـن روند 

شـد.« آغاز 
به گفتـه ی او، تـا کنون حدود 1۰۰ پرسـنل 
و برخـی از تجهیـزات از افغانسـتان خـارج 
شـده اند. او تأکیـد کرده اسـت کـه در میان 
کارمنـدان  سـربازان،  خارج شـده  پرسـنل 
وزارت  دفـاع،  وزارت  بـه  وابسـته  دولتـی 

اطالعـات روز: خبرگزاری فرانسـه به نقل از 
یـک مقام سـازمان پیمان اتالنتیک شـمالی 
)ناتـو( اعـالم کـرده اسـت کـه رونـد خروج 
نیروهـای ایـن سـازمان از افغانسـتان آغـاز 

شـده است.
ایـن مقـام همچنـان گفتـه اسـت کـه روند 
خـروج نظامیـان ناتـو از افغانسـتان منظـم، 
هماهنـگ و آگاهانـه خواهـد بـود. او تأکید 
کـرده اسـت که مصونیـت نیروهـای ناتو در 
تمامـی مراحـل از اولویـت اصلـی اسـت و 
تمـام اقدامـات بـرای جلوگیـری از حمالت 
احتمالـی بـه ایـن نیروها انجام خواهد شـد.

ایـن مقـام ناتـو کـه نخواسـته اسـت نامـی 
از وی گرفتـه شـود، بـه خبرگزاری فرانسـه 
گفتـه اسـت: »هـر گونـه حملـه ی طالبـان 
هنـگام خـروج بـا واکنـش شـدید مواجـه 
خواهـد شـد. مـا قصـد داریم طی چنـد ماه 

روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان آغاز شده است

طالبان هفت نمازگزار را در والیت بغالن تریباران کردند
او افزود که در میان قربانیان این رویداد دو کودک نیز شاملند.

افراد  که  کرده اند  گزارش  منابع شان  از  نقل  به  رسانه ها  برخی 
کشته شده از بستگان یک سرباز پولیس بوده اند.

با  درگیری  در  نیز  رویداد  این  عامالن  که  کرد  تأکید  بشارت 
نیروهای پولیس کشته شده و اجساد دو نفرشان به دست پولیس 
در  طالبان  گروه  دیگر  جنگ جوی  سه  همچنان  است.  افتاده 

درگیری با پولیس ولسوالی خنجان زخمی شده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت بغالن در شمال شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان 
در بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی خنجان حضور دارند.

که  می گویند  بغالن  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
از  پس  را  نمازگزار  هفت  طالبان،  گروه  به  وابسته  جنگ جویان 
تیرباران  والیت  این  خنجان  ولسوالی  مربوطات  در  نماز  ادای 

کرده اند.
بغالن  والیت  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  بشارت،  جاوید 
پیش  شب  دو  رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
داده  رخ  خنجان  ولسوالی  ولیان  دره ی  در  ثور(   9 )پنج شنبه، 

است.
آقای بشارت همچنان گفت که این افراد پس از ادای نماز تراویح از مسجد بیرون شده 

بودند که از سوی جنگ جویان گروه طالبان هدف قرار گرفته اند.

سه عضو یک خانواده در یپ اصابت مرمی هاوان در ننگرهار کشته شدند
قومی به نام »سردار ملک« شلیک شده است.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت ناامن ننگرهار در شرق افغانستان موقعیت دارد.

اخیرا تلفات غیرنظامیان در این والیت افزایش یافته است.
مربوطات  در  ناشناس  مسلح  افراد  جاری  سال  حمل   ۲۸ در 
مسجد  یک  در  نمازگزاران  بر  جالل آباد  شهر  نهم  ناحیه ی 
خانواده  یک  عضو  هشت  نتیجه  در  که  بودند  کرده  تیراندازی 

کشته و دو نفر دیگر زخمی شده بودند.
حدود یک هفته پس از آن، در یک حمله ی مسلحانه بر خانه ی یک عضو پیشین طالبان 

در مربوطات ولسوالی لعلپور ننگرهار، پنج نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ننگرهار می گویند که در پی 
اصابت مرمی هاوان بر یک خانه ی مسکونی در ولسوالی شیرزاد 

این والیت، سه عضو یک خانواده کشته شده اند.
اطالعات  روزنامه  به  ننگرهار  والی  عطااهلل خوگیانی، سخن گوی 
در  ثور(   9 )پنج شنبه،  پیش  دو شب  رویداد  این  که  گفت  روز 
روستای »کوز اشپان« منطقه ی »شهبازخیل« ولسوالی شیرزاد 

رخ داده است.
و دو کودک  رویداد یک زن  این  قربانیان  میان  آقای خوگیانی همچنان گفت که در 

شاملند.
او گفت که این مرمی هاوان از سوی جنگ جویان گروه طالبان بر خانه ی یک بزرگ 
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تعامل کشورهای منطقه ای و رشکای کلیدی 
اب افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ )۲(

وضع موجود سیاسی یا بدترشدن اوضاع، جنگ 
می تواند موج گسترده ای از آوارگی را ایجاد کند 
که در سراسر منطقه و در امتداد خط جغرافیایی 
مهاجران برای رسیدن به اروپا موج می زند. از این 
منظر و با توجه به تنش های قبلی موجود بر سر 
تقسیم بار جمعی آوارگان، -نه تنها از افغانستان-، 
رویکردهای امنیتی افغانستان و منطقه با روابط 
اتحادیه اروپا و ترکیه، روی هم قرار می گیرد. یکی 
از منافع شدید پاکستان در ثبات افغانستان تأثیر 
وخیم ترشدن  است  ممکن  که  است  بالقوه ای 
فضای امنیتی بر آوارگی داشته باشد. در مورد 
وجود  با  بنابراین،  است.  همین طور  نیز  ایران 
ترجیح شدید هر دو قدرت به خروج کامل ایاالت 
از خروج  علنا  کشور  دو  هر  منطقه،  از  متحده 
نظامی ناگهانی یا نسنجیده دفاع کرد ه اند. اگر به 
فرض وخیم شدن وضعیت امنیتی و آشکارشدن 
جابه جایی گسترده منطقه ای، بودجه ی موجود 
به برنامه های کمک رسانی و کمک به پناهندگان 
افغانستان هدایت شود، کشورهای  از  در خارج 
اروپایی و دیگر کشورهای ثروتمند کمک کننده 
دولت  با  تعامل  به  که  دارد  احتمال  کم تر 

افغانستان حتا در سطوح کنونی ادامه  دهند.

روند صلح و کسب امتیاز؟
منطقه  کشورهای  می رسد  به نظر  درحالی که 
تمایلی صریح به  عنوان جانشینان ایاالت متحده 
در حمایت از دولت افغانستان، ندارند و بسیاری 
نقش های  ایفای  عالقه مند  که  کرده اند  ثابت 
برجسته در پیش برد روند صلح هستند. مسکو 
هدایت  تحت  روند  به  احترام  نشان دادن  برای 
تقریبا دو سال مسیر جایگزین  ایاالت متحده، 
در  اما  زد،  رکاب  آرامی  به  را  خود  گفت وگوی 
اوایل سال ۲۰۲1 بار دیگر تمایل نشان داد که 
به  چشم تسهیل گر بین المللی در آینده ی پسا 
ایاالت متحده در افغانستان دیده شود. تاشکند 
صلح  مذاکرات  میزبان  بالقوه  نقش  برای  که 
افغانستان البی کرده است، اکنون از سوی ایاالت 
متحده در میان »پنج تسهیل کننده« - به شمول 
می شود  شمرده  قطر-  و  اندونزی  نروژ،  آلمان، 
که نقش های مختلف مکمل را بازی می کنند. 
اتحادیه اروپا تالش کرده است تا خود را از ایاالت 
متحده متمایز کند و اختالفات را در ترجیحات 
سیاسی خود نسبت به صلح، برجسته کند. به  نظر 
می رسد با وجود عوارض ناشی از این، گزینه های 
افغانستان  با  تعامل  برای  اروپایی  طوالنی مدت 

معرفی شده است.
تمرکز بر گفت وگوهای صلح نشان دهنده ی میزان 
بی اطمینانی بر سیاست افغانستان در بسیاری از 
حتا  یا  کم  بسیار  پیش بینی  با  است.  کشورها 
امکان پیش بینی در مورد ترکیب و جهت گیری 
دولت آینده ی افغانستان، قدرت های خارجی به 
به نظر  کرده اند.  پیدا  گرایش  کوتاه مدت  تعامل 
می رسد که در حال حاضر تالش های دیپلماتیک 
ایاالت  به  منطقه  وابستگی  به  پاسخ  در  تقریبا 
متحده و اقدامات آن طی سال آینده، بر نفوذ در 

حوادث اخیر تأکید دارند.
ادامه دارد...

جنوبی معموال نسبت به نقش یکدیگر در امور 
افغانستان دارند، تقریبا مسلم است که همچنان 
مانعی اساسی برای یک رویکرد سازنده و کارآمد 
است که می تواند به طور گسترده به ثبات منطقه 

منجر شود.

ایاالت متحده خارج، ایران وارد می شود؟
گمان های  و  حدس  اخیر  سال  دو  یکی  در 
بالقوه  نیروهای  بر  ایران  نفوذ  مورد  در  زیادی 
نیابتی در افغانستان متمرکز شده است، به ویژه 
جنگ جویان تیپ فاطمیون که جهت جنگیدن 
استخدام  سوریه  در  تهران  متحد  رژیم  برای 
شده اند- اما همچنین شامل عناصر طالبان در 
برخی گروه های  و  غربی کشور  قسمت جنوب 
مسلح در شمال می شود. با این حال جدیدترین 
مبارزان  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
قومی  جوامع  در  که  شبه نظامیانی  فاطمیون، 
غایب  گسترده  به طور  آمده اند،  به وجود  هزاره 
افغانستان  در  ایران  تعامل  تاریخچه  و  هستند، 
یکی تعامالتی است که با خویشتن داری و دقت 
مقامات  و  تحلیل گران  می گیرد.  صورت  بسیار 
غربی قبال هرات و حومه آن را توصیف کرده اند 
که مدتی پیش در حوزه نفوذ ایران قرار داشته 
است اما این مورد محدودیت هایی دارد. تقریبا 
سایر  از  لزوم  صورت  در  ایران  که  است  مسلم 
شیعیان و اقوام تاجیکی حمایت و حتا محافظت 
و مسلح نیز می کند - با وجود این شواهد اندکی 
وجود دارد که نشان می دهد ایران تالش خواهد 
کرد تا دامنه ی دسترسی خود به افغانستان را 
در مقیاسی که نمایندگان نیابتی آن در سراسر 
خاورمیانه درگیر شده اند، گسترش دهد. این امر 
به ویژه در صورت وخیم ترشدن وضعیت امنیتی 

تجربه  را  مشابهی  موقت  بسته شدن  می توانند 
کنند. با این حال، خوش بینی بیرونی ازبیکستان 
افغانستان و تالش های آن  در مورد روند صلح 
مرزهایش،  در  حتا  آشتی  روند  تسهیل  برای 
که  است  پاسخ هایی  دامنه ی  نشان دهنده ی 

همسایگان شمالی ارائه می دهند.

استراتژی های برد-باخت در جنوب آسیا
هند  در  تحلیل گران  و  سیاست گذاران  اگرچه 
بالقوه  درگیری  درباره ی  جهتی  هر  از  تقریبا 
در  می توانند  آن  سیاست های  و  افغانستان  در 
می رسد  به  نظر  اما  دهند،  هشدار  میان مدت 
برای  سختی  محدودیت های  روسیه  مانند  که 
کمک های امنیتی از سوی هند وجود دارد. دهلی 
متقاعدکردن  برای  را  روایت هایی  عوض  در  نو 
قدرت های غربی تقویت کرده است که در حال 
و  ثبات  حفظ  برای  را  افغانستان  دولت  حاضر 
امنیت تقویت می کنند، خصوصا وقتی که به طور 
مداوم به یک رژیم ضد تروریسم منطقه ای نیاز 

دارد.
در نگاه وسیع، به نظر می رسد که نفوذ هند در 
به سناریوی خاصی که  توجه  بدون  افغانستان 
رخ می دهد، کاهش یابد. در نتیجه رویکرد این 
ثبات  به  کمکی  افغانستان  با  رابطه  در  کشور 
در آینده نخواهد کرد و احتماال بیشتر به تفکر 
که  دارد  بستگی  طوالنی مدت  استراتژیکی 
می خواهد نفوذ پاکستان را تا حد ممکن صدمه 
بزند. به همین ترتیب به  نظر می رسد که پاکستان 
برای ادامه ی سیاست هایش در قبال افغانستان 
کردن  جدا  آن  دشوار  و  همیشگی  هدف  که 
افغانستان از هند و جلوگیری از نفوذ هند است، 
آماده است. موضع گیری که هر دو ملت آسیای 

فاطمه فرامرز

مسئولیت های منطقه ای 
طوری که قبال هم اشاره شد، روند متارکه باعث 
و  منطقه ای  امور  ناظران  برای  که  است  شده 
خلق  پرسش  این  افغانستان  مقامات  همچنان 
امنیتی  خالی  منطقه  کشورهای  که  شود 
چگونه  و  می کنند  پر  را  ناتو  امریکا/  نیروهای 
پویایی و تنش های منطقه ا ی موجود، سیاست 
می دهد؟  شکل  تغییر  را  کشور  خشونت  و 
دانشمندان و متخصصان کشورهای منطقه ای، 
عدم تمایل گسترده به مداخله در مقیاس قابل 
مقایسه با دو دهه ی گذشته را توصیف می کنند 
اما برای مدیریت نگرانی ها -مانند کنترل مرزها، 
و  منطقه ای  قدرت  توازن  تروریسم،  با  مبارزه 
ارتباط  احتمالی  مزایای  هرگونه  به دست آوردن 
متقابل اقتصادی اشتیاق ندارند. این نگرانی ها و 
مزایا می تواند به عنوان اصول سازماندهی جمعی 
عمل کند اما به ابتکارات جدید یا گسست شدید 

از خرد متعارف نیاز دارد.

دید بانی مرزهای شمالی
از  افغانستان جلوگیری  منافع اصلی روسیه در 
به  فراملیتی  تروریستی  گروه های  مکان  نقل 
کشورهای آسیای میانه و بعد به روسیه است. 
این چشم انداز همراه با تاریخ خونین مداخله قرن 
بیستم خود، از هرگونه احتمال تعهدات امنیتی 
متعارف در جنوب پایگاه های فعلی آسیای میانه 

جلوگیری می کند.
در عوض روسیه -که به  نظر می رسد روی چندین 
سناریوی »بدترین حالت« برای آینده میان مدت 
احتمال  به  است-  شده  متمرکز  افغانستان 
شمالی  والیات  در  افغان  ذینفعان  روی  زیاد 
کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. در صورت از 
بی ثباتی  و هرگونه  بیشتر غرب  هم گسیختگی 
سیاسی، به جای انتظارکشیدن برای این که کدام 
بازیگر یا بازیگران در نهایت قدرت را در کابل 
به دست می آورد، مسکو مطمئنا به دنبال ایجاد 
یک سپر کم هزینه در امتداد مرز است و به ویژه 
تالش خواهد کرد تا در جوامع که کمتر از طالبان 
پشتیبانی  منطقه  افراطی  گروه های  سایر  یا 
می کنند، نفوذ ایجاد کند. روسیه در عین زمان 
به طرز فزاینده ای با طالبان -هم از طریق تماس 
مستقیم و هم از طریق افزایش ارتباط با ایران و 

پاکستان- وارد تعامل شده است. 
کشورهای  سیاست های  که  نیست  مشخص 
آسیای میانه چگونه تغییر می کند و در نهایت 
مسکو  حمایت  مورد  امنیتی  رویکرد  اولین  با 
مطابقت خواهد داشت، اگرچه پاسخ اولیه منطقه 
به پاندمی کووید19 اشاره می کند. با گسترش 
این پاندمی -به ویژه از مرکز ایران-، تاشکند و 
سایر پایتخت ها به سرعت و به طور کامل مرزهای 
نقل حتا کاالهای  و  از حمل  و  بستند  را  خود 
ضروری به افغانستان برای مدت بیشتر از یک ماه 
خودداری کردند. بعدا که محدودیت ها رفع شد، 
به دلیل فشارهای داخلی بر بخش های کشاورزی 
خودشان بود. در صورت وخیم شدن سریع اوضاع 
سیاسی یا امنیتی، مناطق مرزی شمالی به خوبی 

در افغانستان صادق است. بعید است ایران در 
را در معرض خطر بحران  دوره ی بحران، خود 
قرار دهد، زیرا از حوادث سوریه، عراق، لبنان و 

جاهای دیگر آموخته است.
با وجود این مهم خواهد بود که به ایران به عنوان 
ایاالت  خروج  با  که  منطقه  کشورهای  از  یکی 
متحده سازگاری می کند، نگریسته شود، چون 
امریکا در تنظیمات امنیتی و اقدامات وسیع تر 
دیپلماتیک که در کابل محکم کرده است، تقریبا 
همیشه دشمن خود، ایران را بیرون نگه می دارد 
که به درون نگاه کند. ایران موفق به ایجاد یک 
رابطه ی کاری با دولت افغانستان شده و تا زمانی 
که ثبات سیاسی در خدمت منافع تهران باشد، 
برای گسترش حمایت از موقعیت خوبی برخوردار 
است. این پویایی همچنین تا حدودی در موضع 
روسیه و چین در قبال افغانستان منعکس شده 
است، هرچند که به شدت حاد نیست. چرخش 
خصمانه در روابط آن ها با ایاالت متحده، به ندرت 
امور در آسیای جنوبی و  تأثیرگذار  نقطه ی  به 

مرکزی افزایش یافته است.
منطقه  کشورهای  که  می رسد  به  نظر  بعید 
عهده  به  را  افغانستان  ثبات  جامع  مسئولیت 
بگیرند و به نظر می رسد برای چالش های امنیتی 
که در مناطق و والیت های مرزی خلق می شود، 
تالش می شود که جدا از عوامل اصلی آنها، حل 

و فصل شود.

سیل پناهندگان و تأثیرات موج دار آن
در مورد برخی از عواقب اصلی بی ثباتی و حاالت 
بدتر در افغانستان -از جمله در مورد پناهندگان 
کارگر-  مهاجران  جریان  و  پناهجویان  افغان، 
همگرایی منافع وجود دارد. هرگونه اختالل در 

نشده است. 
مسئوالن پیشین بخش مطبوعات وزارت معارف می گفتند 
در  تأخیر  عمده ی  با چالش های  مکاتب  کار ساخت  که 
تعیین زمین و اجرای بودجه روبه رو است. اما نجیبه آرین، 
سخن  گوی وزارت معارف اکنون می گوید که این وزارت با 
همکاری وزارت امور شهرسازی و اراضی در ساخت مکاتب 

به اهدافش رسیده است.
از مجموع حدود 1۸ هزار مکتب در افغانستان 41 درصد 
در سال 1397  غنی  رییس  جمهور  ندارد.  آن ساختمان 
بود که در دو سال حدود شش هزار مکتب  داده  وعده 
وعده  این  از  سال  سه  که  اکنون  شد.  خواهد  ساخته 
می گذرد بنابر آمار رسمی وزارت معارف حدود یک هزار 
مسئوالن  درحالی که  است.  شده  ساخته  مکتب  و ۵۰۰ 
وزارت معارف در آغاز سال تعلیمی 139۸ وعده داده بودند 
و 7۰۰  دوهزار  کار ساخت حدود  این سال  در  تنها  که 
مکتب تکمیل می شود، اما اکنون آمار این وزارت نشان 
تنها ۲۵۰ مکتب ساخته شده  این سال  می دهد که در 
است. همچنان در سال 1397، ۵۲۲ و در سال 1399 نیز 
73۲ مکتب ساخته شده است. امسال نیز رییس  جمهور 
غنی در برنامه ی زنگ مکتب گفت که قرار است در سال 

تعلیمی جدید یک هزار و ۸۰۰ باب مکتب ساخته شود.

رد  را  تبعیض  اعمال  اتهام  معارف  وزارت  مسئوالن 
می کنند و می گویند که چالش  نبود ساختمان و کمبود 
دیگر امکانات نه تنها در شماری از ناحیه های کابل بلکه 
دارد.  وجود  والیات  و  ولسوالی ها  ناحیه ها،  از  بیشتر  در 
مسئوالن وزارت معارف می گویند که در توزیع امکانات و 
ساخت وساز مکاتب تمرکز بیشتر روی ناحیه هایی است که 
در محرومیت به سر می برد. نجیبه آرین، سخن گوی وزارت 
معارف در مورد امکانات و تجهیزات پیشرفته ای شماری از 
مکاتب می گوید که این مکاتب به شمول مکتب »خوشحال 
خان« و »رحمان بابا« از سوی وزارت سرحدات، اقوام و 
قبایل برای »اقوام و قبایل« ساخته شده و امکانات آن نیز 
تعداد  این که چه  است.  فراهم شده  وزارت  این  از سوی 
امکانات  ساختمان،  با  قبایل«  و  »اقوام  برای  مکاتب  از 
تاکنون  و تجهیزات کامل و پیشرفته مجهز شده است، 

وزارت معارف در این مورد معلومات نفرستاده است. 
به ویژه مکاتب شهر  چالش کمبود ساختمان در مکاتب 
کابل در حالی است که رییس جمهور و مسئوالن وزارت 
معارف هر سال وعده ی ساخت هزاران مکتب را می دهند. 
مسئوالن وزارت معارف می گویند که به تدریج این چالش 
را رفع خواهند کرد. اما آمار ها نشان می دهد که وعده های 
رییس جمهور و وزارت معارف از سال ها به این سو عملی 
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سیزدهم  ناحیه ی  که  می دهد  نشان  رسمی  اطالعات 
شهر کابل با این که بیشترین دانش  آموز را نسبت به سایر 
ساختمان  آن  مکاتب  نصف  از  بیشتر  اما  دارد  ناحیه ها 
ندارد. معلومات وزارت معارف درباره ی وضعیت ساختمان 
مکاتب در ناحیه های شهر کابل نشان می دهد که ناحیه ی 
سیزدهم از این نگاه در درجه ی اول محرومیت قرار دارد. 
سیزدهم  ناحیه ی  معارف،  وزارت  معلومات  براساس 
شهر کابل با داشتن 1۲۸ هزار دانش  آموز که بیشتر آن 
دخترانند، ۲9 مکتب دولتی دارد. بر این اساس در این 
ناحیه برای بیشتر از هر چهارهزار و 4۰۰ دانش  آموز یک 
مکتب وجود دارد. با وجود آن هم از میان ۲9 مکتب 1۵ 

مکتب یا بیشتر از نصف آن ساختمان ندارد. 
چالش  با  کشور  پایتخت  کابل،  شهر  ناحیه   1۶ مکاتب 
کمبود ساختمان روبه روست. این ناحیه ها یک میلیون و 
134 دانش  آموز و 317 مکتب دارد. از این میان ۸7 مکتب 
ناحیه ی  در  مکتب   1۵ ترتیب  به  ندارد.  ساختمان  آن 
در  مکتب   1۲ پنجم،  ناحیه ی  در  مکتب   14 سیزدهم، 
ناحیه ی هفدهم، ۲1 مکتب در ناحیه های هفتم، هشتم 
و دهم، 1۲ مکتب در ناحیه های دوم، ششم و پانزدهم، 
یازدهم، شش مکتب  و  یکم  ناحیه های  شش مکتب در 

کمبود ساخمتان مکاتب کابل: 

انحیه ی سیزدهم اب بیشرتین دانش آموز محروم ترین است
در  مکتب  یک  و  شانزدهم  نهم،  سوم،  ناحیه های  در 
ناحیه ی دوازدهم ساختمان ندارد.  در کنار کمبود آموزگار، 
کتاب و سایر امکانات، نبود ساختمان برای مکاتب یکی 
براساس  است.  افغانستان  معارف  اساسی  چالش های  از 
اطالعات رسمی وزارت معارف، در مجموع 41 درصد از 
مکاتب در افغانستان ساختمان ندارد. دانش  آموزان مکاتبی 
که ساختمان ندارد، در زیر خیمه، مخروبه ها و در فضای 
ناچیز آموزش  امکانات  با  یا در ساختمان های کرایی  باز 
می بینند. این چالش از سال ها به این سو حتا در بخش های 
و دانش  آموزان در  پایتخت کابل حل نشده است. مردم 
کابل، والیات و ولسوالی ها همواره از این محرومیت رنج 

می برند و شکایت دارند. 
از سال ها به این سو دانش  آموزان، آموزگاران و باشندگان 
در شماری از مکاتب ناحیه ی سیزدهم شهر کابل به کمبود 
آموزگار، کتاب، نداشتن ساختمان و سایر امکانات اعتراض 
دارند. شماری از باشندگان ناحیه ی سیزدهم حکومت را 
متهم  تبعیض  اعمال  به  مکاتب  برای  امکانات  توزیع  در 
می کنند که در رفع چالش های مکاتب این ناحیه نکوشیده 
است. به گونه ی نمونه مکاتبی زیر نام »خوشحال خان« و 
»رحمان بابا« در شهر کابل با امکانات پیشرفته  ای مجهز 

شده است که با سایر مکاتب قابل مقایسه نیست. 
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سازگار  می  کنند،  عمل  خرده پا  معدن چیان 
است.«

اسکات کینگ و همکارانش هرگز از کرومیت 
پروژه  هرچند  نکشیدند.  دست  افغانستان 
کنر  در  تجاری  عملیات های  و  ثبات  کارگروه 
تحت  بعدا  پروژه  این  اما  بود،  شده  متوقف 
مدیریت جدید و خصوصی از سر گرفته شد. 
 Southern منظور از مدیریت جدید، شرکت
تابعه  شرکت ها  از  یکی   ،Development
برادر  آن  در  که  است  ویرجینیا  در   SOSi

رییس جمهور غنی سرمایه گذاری کرده بود.
اداری  فساد  با  مبارزه  کارشناس  واسرستروم، 
می گوید: »استخباراتی ها و نیروهای ویژه آنچه 
را برای رسیدن به هدف شان الزم است انجام 
می دهند. مأموریت نظامی شان شاید به پایان 
که  بودند  کرده  فکر  احتماال  اما  بود،  رسیده 
می توانند همزمان با پیش بردن اهداف امنیت 

ملی، یک عالمه پول نیز به دست آورند.«

مشاوران کاوبوی
خودی  آدِم  یک  به  عنوان  کینگ  اسکات 
حکومت ایاالت متحده، یکی از بازیگران اصلی 
کرومیت  ازکارافتاده  پروژه  در خصوصی سازی 

پنتاگون بود.
او در دانشگاه زمین شناسی خوانده و اندکی پس 
از پایان دوره کارشناسی ارشد خود در »کالج 
بودین« در ایالت »ِمین« به  عنوان مشاور پروژه 
بانک داری سیار به کارگروه ثبات و عملیات های 
این  مأموریت  که  هنگامی  پیوست.  تجاری 
کارگروه در سال ۲۰1۰ به افغانستان گسترش 
یافت، اسکات کینگ مسئول راه اندازی و اداره 

»گروه منابع طبیعی« این کارگروه شد.
یکی از مقامات سابق این کارگروه می گوید که 
گروه منابع طبیعی به طور غیرمعمولی پنهان کار 

بود.
این مقام که به دالیل امنیتی خواست نامش 
»آن ها  که  می گوید  نشود،  برده  گزارش  در 
بیشتر کارهای خود را از طریق قرارمداری که با 

نیروهای ویژه داشتند انجام می دادند.«
در سال ۲۰11 بیشتر اعضای رهبری کارگروه 
آن که  از  پس  تجاری،  عملیات های  و  ثبات 
کنگره اختیارات این گروه را در عراق به یک 
سازمان غیرنظامی یعنی اداره توسعه بین المللی 
ترک  را  گروه  این  کرد  واگذار  متحده  ایاالت 
کنار  جدید  رهبری  با  کینگ  اسکات  کردند. 
نیامد و بارها بر سر مسائل ایمنی و مأموریت 

سازمان با آن ها درگیر شد.
داخلی  کشمکش های  از  پس  کینگ  اسکات 
متعدد در سال ۲۰13 از حکومت بیرون آمد. او 
تا آن زمان بهره برداری از مواد معدنی در مناطق 
قرار  خود  موردپسند  کسِب  را  منازعه  درگیر 
داده بود. او که خودش را »پیشرو معدن کاری« 
می خواند، به همراه همسرش »مارک کینگ«، 
ایاالت  ارتش  ویژه ی  نیروهای  ذخیره  سرباز 
 Global Venture( متحده، شرکت خصوصی
Consulting( را در فلوریدا تأسیس کردند. 
را  یک دیگر  افغانستان  در  اولین بار  زوج  این 
مالقات کرده بودند، جایی که مارک به  عنوان 
پیمان کار امنیتی با زمین شناسان کارگروه ثبات 
و عملیات های تجاری کار می کرد. نه امیلی و 
نه هم مارک به سواالت مفصل ما که از طریق 

ایمیل به آن ها فرستاده شده بود پاسخ ندادند.
 Global Venture Consulting شرکت 
معدنی  مواد  اکتشاف  و  معدن کاوی  خدمات 
و  نوظهور  »بازارهای  مخصوص  طراحی شده 
پیشرو«ی عالقه مند به سبک نیروهای ویژه را 

نزدیک  معتمد  و  مترجم  عثمان،  سعدی 
درحالی که  بود،   SOSi کارمند  پترئوس، 
ارشد  معاون  هلمیک«،  »فرانک  دگرجنرال 
بخش  اداره  برای  بعدا   ، عراق،  در  پترئوس 

تدارکاتی شرکت SOSi استخدام شد.
ایاالت  حکومت  ارشد  مقام  یگانه  پترئوس 
متحده نبود که با شرکت SOSi رابطه داشت. 
»پاول ولفوویتز«، معاون وزیر دفاع دولت بوش و 
از معماران حمله به عراق، و سایر مقامات دفاعی 

ایاالت متحده نیز به جمع SOSi پیوستند.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که اخیرا 
این شرکت سروکار داشته است، می گوید:  با 
اصل  در   SOSi که  است  آشکار  راز  »یک 
مقام  این  است.«  دفاع  وزارت  برای  پوششی 
برده  گزارش  در  نامش  که  خواست  ترس  از 
نشود. او گفت که وقتی مسأله، رساندن پیام در 
افغانستان باشد، SOSi پوششی ایده آل برای 

مقامات دفاعی ایاالت متحده فراهم می کند.
نمی تواند  متحده  ایاالت  »حکومت  گفت:  او 
کند،  معامله  افغان  شرکت های  با  مستقیما 
شرکت  یک  که   SOSi طریق  از  بنابراین 
با شبکه های  تا  اقدام می کند  خصوصی است 
مواد  پخش  برای  افغانستان  بزرگ  رسانه ای 

رسانه ای ناتو در این کشور به توافق برسد.«
معامالت حکومت در افغانستان تاکنون از رادار 
گریخته اما در حال حاضر وزارت دادگستری 
 SOSi عملیات های  مورد  در  متحده  ایاالت 
که  می شود  گفته  می کند.  تحقیق  عراق  در 
قراردادهای  دریافت  ازای  در  شرکت  این 
انحصاری صدها میلیون دالری خدمات رسانی 
به پایگاه های نظامی مستقر در عراق، به یک 
شرکت عراقی وابسته به نوری المالکی، نخست 

وزیر سابق این کشور رشوه داده است.«

 Southern شرکت  مرموز  رییس 
Development

شرکت SOSi فراتر از ارتباطات محکم خود با 
حکومت امریکا در جایگاه خوبی برای رشد قرار 
گرفت، زیرا مقامات این شرکت از کثیف شدن 
پایان نامه ی  در  هارتویگ  نداشتند.  ترسی 
به دست آوردن  برای  توصیه می کند که  خود 
»نوعی  آینده،  در  معدن  استخراج  پروژه های 
سود« به حکومت افغانستان برای جلب حمایت 
این  شود.  داده  کشور  این  کلیدی«  »رهبران 
دقیقا همان کاری است که SOSi از طریق 
به  سهم  دادن  با  ظاهرا  و  خود  تابعه  شرکت 
برادر رییس جمهور افغانستان انجام داد. شرکت 
Southern Development یک مجموعه 
درهم برهم از نهادهایی است که از افغانستان 
تا امارات متحده عربی را در بر می گیرد، اما در 
اصل این شرکت یک سرمایه گذاری مشترک 
بین صاحبان شرکت SOSi و حشمت غنی 

است.
از  اسناد، یک دوسیه حکومتی  در کنار سایر 
که  می دهد  نشان  افغانستان  در  سال ۲۰۰۵ 
 Southern حشمت غنی مالک اصلی شرکت
 Southern است. یک سند Development
پرونده ای در » منطقه  Development در 
متحده  امارات  در  الخیمه«  راس  تجاري  آزاد 
تأیید می کند که در 17 جون ۲۰14،  عربی 
غنی  اشرف  انتخاب   از  پس  روز  سه  یعنی 
شرکت  افغانستان،  در  رییس جمهور  به  عنوان 
 Southern صاحب ۸۰ درصد شرکت SOSi
Development و حشمت غنی صاحب ۲۰ 

درصد باقی مانده آن بوده است.
یک شماره تلفن که در به روزترین پرونده های 

به دلیل خلوص بی نظیر و استثنایی خود خریدار 
دستگاه  یک  با  فرهاد  و  محمد  دارد.  بسیار 
سنگ شکن که توسط پنتاگون برای شان فراهم 
شد، فرآوری سنگ معدن کرومیت را در پایگاه 
 Combat( کوچک نیروهای ناتو در کنر به  نام
Outpost Penich( یا »پایگاه رزمی پنیچ« 

آغاز کردند.
کل این پروژه در افغانستان غیرقانونی بود. در 
این کشور مقامات دولتی و رهبران گروه های 
شبه نظامی همسو با حکومت، مانند محمد و 
حق  داشتن  به  مجاز  قانون  براساس  فرهاد، 
قوانین  براین،  نیستند. عالوه  استخراج معدن 
معادن  از  را  معدن  سنگ  خرید  افغانستان 
غیرمجاز که سنگ آن توسط مردمان روستایی 
و اغلب کودکان، بدون هیچ گونه تدابیر ایمنی و 
زیست محیطی استخراج می شود، ممنوع کرده 
است. عالوه براین معادن افغانستان عمدتا تحت 
کنترل همان شبه نظامیانی قرار دارد که ایاالت 
متحده و افغانستان دهه هاست با آن ها درگیر 

جنگ اند.
»جیم واسرستروم«، کارشناس مبارزه با فساد 
اداری که تجربه کار با چندین نهاد امریکایی را 
در افغانستان دارد، می گوید: »اصال غیرقابل تصور 
است که استخراج معدن یا صادرات آن بدون 

تبانی با گروه های شورشی انجام شود.«
سال  از چند  پس  کنر  معدن  استخراج  طرح 
فعالیت، توسط یک سازمان غیردولتی مبارزه 
با فساد به  نام »دیدبان شفافیت افغانستان« افشا 
شد و عملیات آن در سال ۲۰13 توسط دولت 
افغانستان  وقت  رییس جمهور  کرزی،  حامد 

متوقف شد.
اما برای »گروه منابع طبیعی« کارگروه ثبات 
این  مجدد  راه اندازی  تجاری،  عملیات های  و 
ماشین  و  معدن کاوی  تجهیزات  ارائه  با  پروژه 
سنگ شکن به ارزش 3.۸ میلیون دالر، مبادرت 
کالنی بود و نشان می داد که از نظر این گروه 
دارد.  عظیمی  پتانسیل  طرح هایی  چنین 
سروی  چندین  پنتاگون،  در  گروه  این  دفتر 
زمین شناسی را منتشر کرده و با وزارت معادن 
افغانستان همکاری کرده بود، اما هیچ پروژه ی 
مستقل دیگری در زمینه ی استخراج معادن، به 

چنین پیشرفتی دست نیافته بود.
»رایان هارتویگ«، جگرن نیروهای ویژه ارتش 
سال  در  خود  پایان نامه ی  در  متحده،  ایاالت 
دریایی«،  نیروی  عالی  »مدرسه  برای   ۲۰13
از مزایای پروژه هایی همچون پروژه معدن کنر 
تعریف کرده و آن را یک »موفقیت بزرگ« و 
تحت  تجاری  توسعه  طرح های  برای  الگویی 

حمایت نیروهای ویژه در آینده خوانده است.
مقامات کارگروه ثبات و عملیات های تجاری که 
هارتویگ برای پایان نامه ی خود با آن ها مصاحبه 
کرده است، گفته اند که مداخله نیروهای ویژه در 
سکتور معدن برای نجات افغانستان مهم است. 
آن ها در مصاحبه های خود مسائل بهداشتی، 
استخراج  پیرامون  پیچیده  سیاسی  و  ایمنی 
معادن در مقیاس کوچک را، کم اهمیت جلوه 
داده اند. آن ها همچنین از ممنوعیت استخراِج 
بدون مجوز، از حکومت افغانستان انتقاد کرده 
و گفته اند که چنین تدابیر سخت گیرانه مانع 

کار آن ها بوده.
در پایان نامه ی هارتویگ از طارق غنی نیز نام 
گرفته شده است که در آن زمان پدرش به زودی 
غنی  طارق  می شد.  افغانستان  رییس جمهور 
که در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در 
»دانشگاه کالیفرنیا«ی برکلی بود، یک نسخه 
انتشار دریافت  قبل  از پایان نامه را برای مرورِ 
از  کارگروه  مسئوالن  انتقاد  بر  او  بوده.  کرده 
قانون معادن افغانستان صحه گذارده و توصیه 
می کند که دخیل کردن شرکت های خصوصی 
در استخراج دستی معادن، حکومت را مجبور 

به پذیرفتن این رویکرد می کند.
تجاری  عملیات های  و  ثبات  کارگروه  مقامات 
مدت ها پس از تعطیل شدن پروژه کنر، در مورد 
استخراج استراتژیک معادن همچنان کله شق 
نوعی  را  استخراج  نوع  این  حتا  برخی  بودند. 
راهکار برای توانمندسازی ملکی و ادغام مجدد 

طالبان می دانستند.
گروه  سابق  رییس  کینگ«،  اسکات  »امیلی 
عملیات های  و  ثبات  کارگروه  طبیعی  منابع 
کنفرانس  یک  در   ۲۰19 سال  در  تجاری 
واشنگتن دی سی گفت  در  در  ویژه  نیروهای 
اقتصادی  به لحاظ  و  واقع بینانه  راه  »تنها  که 
ممکِن ادغام مجدد طالبان در اقتصاد افغانستان، 
سلسله  با  راهکار  این  است.  معدن  طریق  از 
مراتبی که طالبان به آن عادت کرده اند و در 
آن فرماندهان محلی تأسیسات و کارخانه های 
دالل  به  عنوان  یا  می کنند  اداره  را  کوچک 

مارگو ِبن و زک کوپلین
مترجم: جلیل پژواک

کوه ها و دره های افغانستان دست کم به ارزش 
یک تریلیون دالر مواد معدنی را در خود جای 
 197۰ دهه ی  در  اولین بار  که  است،  داده 
توسط زمین شناسان شوروی نقشه برداری شد. 
از  بیرونی  قدرت های  و  محلی  جنگ ساالران 

آن زمان این ذخایر را غارت کرده اند.
کنترل  برای  مسلح  گروه های  سایر  و  طالبان 
حکومت  با  و  یک دیگر  با  افغانستان  معادن 
تمویل  برای  معادن  از  و  جنگیده اند  مرکزی 
شورش گری خود استفاده می کنند. حتا دونالد 
ترمپ، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده به 
کانی  ثروت های  و سایر  اورانیوم  لیتیوم،  طال، 
سال ۲۰17  در  بود.  دوخته  افغانستان چشم 
رییس جمهور  غنی،  اشرف  جانب  از  ترمپ 
امریکایی  نیروهای  که  متقاعد شد  افغانستان 
را در این کشور نگهدارد. غنی با وعده  سپردن 
شرکت های  به  معادن  استخراج  قراردادهای 

امریکایی او را وسوسه کرده بود.
ماه  تا  یا دست کم  ـ  هنوز  امریکایی  نیروهای 
به  غنی  و  هستند  افغانستان  در  ـ  سپتامبر 
سال  اواخر  است.  کرده  عمل  خود  وعده ی 
۲۰19 شرکت )SOS International( یا به 
اختصار  )SOSi( که در ویرجینیا مستقر است 
و با دستگاه نظامی و اطالعاتی ایاالت متحده 
پیوندهایی دارد، دسترسی انحصاری به معادن 
مختلف در سراسر افغانستان یافت و به  عنوان 
بخشی از معامله، یک چیزی هم به خانواده ی 

غنی رسید.
به نام   SOSi تابعه  شرکت  به  غنی  اشرف 
به  معروف   )Southern Development(
معدن  سنگ  خرید  حق   ،)SODEVCO(
استخراج شده با دست را داد. تحقیقات پروژه 
جرایم سازمان یافته و فساد نشان می دهد که 
حشمت غنی، برادر رییس جمهور اشرف غنی، 
 Southern( سهم قابل مالحظه ای در شرکت
Development( دارد که دفتر افغانستان آن 
یک کارخانه فرآوری مواد معدنی را در حومه ی 

کابل اداره می کند.
این امتیازدهی اکنون هم برای رهبر افغانستان 
و هم برای حکومت ایاالت متحده دردسر است. 
برنامه  رییس  دستیار  تیلیپپمن«،  »جسیکا 
آموزشی »قانون تدارکات دولتی« در »دانشگاه 
جورج واشنگتن« می گوید: »وارد چنین رابطه ای  
به خاطر  که  کشوری  افغانستان،  در  شدن 
به  عنوان کانون  و کارکرد خود  فساد گسترده 
منفعت طلبی خارجی ها، شناخته می شود، اقدام 
مشکوکی است. اگر قرار باشد روی کار اشتباهی 
رنگ سرخ پاشیده شود، سرخ ترین رنگ سرخ 

باید روی این مسأله پاشیده شود.«

کماندوهای کرومیت
در   Southern Development سابقه 
زمینه ی استخراج معادن در افغانستان به یک 
توسط  که  ابتکاری  به  برمی گردد،  قبل  دهه 
نیروهای عملیات های ویژه ی ایاالت متحده در 

والیت کنر افغانستان اجرا می شد.
ویژه ی  نیروهای  عامل های   ۲۰11 سال  در 
امریکایی یک فرمانده شبه نظامی در والیت کنر 
به  نام نورمحمد و فرهاد نام، معاون وی را به یک 
دفتر کوچک توسعه تجاری واقع در پنتاگون 
معرفی کردند. نام این دفتر »کارگروه ثبات و 
 Task( انگلیسی  به  یا  تجاری«  عملیات های 
 Force for Stability and Business
عراق  در  کارگروه  این  است.   )Operations
مردم  برای  شغل  ایجاد  هدف  با  افغانستان  و 
محلی در صنایع کلیدی مانند استخراج معدن، 
مبارزه  کالن تر  استراتژی  از  بخشی  به  عنوان 
متحده  )ایاالت  می کرد.  فعالیت  شورش،  با 
بود که داشتن شغل خوب  در تئوری معتقد 
شبه نظامی  گروه های  به  افغان ها  پیوستن  از 

جلوگیری می کند.(
ویژه ی  نیروهای  سابق  افسر  دینتر«،  »هاینز 
آن ها  »مأموریت  می گوید:  متحده  ایاالت 
]کارگروه ثبات و عملیات های تجاری[، یعنی 
ایجاد زمینه برای عملیات های پایدار استخراج 
معدن در مقیاس کوچک برای افغان ها کامال 
داخلی  »دفاع  مأموریت  اهداف  راستای  در 
 Foreign Internal خارجی« ]یا به انگلیسی

Defense[ ما بود.«
به دو  از کارگروه خواستند که  این کماندوها 
در  غیرقانونی  به طور  که  محلی  جنگ ساالر 
کند.  کمک  داشتند  دست  کرومیت  کاروبار 
ضدخوردگی  افزودنی  ماده  یک  کرومیت 
ارزش مند است که در فوالد ضدزنگ و رنگ 
افغانستان  کرومیت  استفاده می شود.  هواپیما 

 Global Venture وب سایت  می دهد.  ارائه 
این  کاری  تجربه  تبلیغ  با   Consulting
شرکت در اجرای مأموریت های عملیات   ویژه 
پر از عکس های بنیان گذاران شرکت است که 
دیده می شوند.  در شرایط سخت  کار  درحال 
یکی از صفحه های این وب سایت زوج خندانی 
را در صحرا نشان می دهد که جلوی یک گله 
شتر ایستاده اند. اسکات کینگ کت قهوه ای به 
تن و روسری سفید به سر دارد. مارک کینگ 

در عکس یک تفنگ به دست گرفته.
شرکت های  برای  تقاضا  خصوصی  سکتور  در 
 Global Venture مانند  کاوبویی 
نکشید  طولی  باالست.   Consulting
 Global Venture Consulting که 
 Southern شرکت  برای  کار  درحال 
پروژه  کینگ  اسکات  بود.   Development
»باب  سال ۲۰1۸  در  و  آورد  خود  با  را  کنر 
را  ویژه  نیروهای  سابق  فرمانده  ویلسون«، 
عملیات  راه اندازی  به  ویلسون  کرد.  استخدام 
استخراج کرومیت در ابتدای کار، پیش از آن که 
پروژه تعطیل شود، کمک کرده بود. ویلسون به 

درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ نداد.
ویژه  نیروهای  کنفرانس  در  کینگ  اسکات 
»این  گفت:  خودستایی  با   ۲۰19 سال  در 
ثبات  به کارگروه  پروژه های کرومیت ]مربوط 
و عملیات های تجاری[ به یک سرمایه گذاری 
شرکت  یک  جانب  از  دالری  چهارمیلیون 
فرآوری  مرکز  یک  ساخت  برای  امریکایی 
کرومیت در حومه کابل تبدیل شد. هیچ یک 
از این کارها انجام نمی شد مگر با حمایت و نظر 

جامعه نیروهای ویژه.«

دوستان کاخ نشین
 Southern که شرکت مادر ،SOSi شرکت
Development است، بهترین شرکت برای 
عملیات های  و  ثبات  کارگروه  پروژه  احیای 

تجاری در کنر بود.
سیتیان«،  »سوسی  توسط   SOSi شرکت 
مادری مجرد که در دوران نوجوانی از بلغارستان 
به ایاالت متحده مهاجرت کرده بود و به  عنوان 
یک زبان شناس آموزش دیده بود، در نیویورک 
خود  مشتریان  برای  ابتدا  در  و  شد  تأسیس 

خدمات ترجمه ارائه می کرد.
در سال ۲۰۰4 این شرکت دفتر مرکزی خود 
را به »رستون« ویرجینیا، نزدیک به مشتریان 
خود در »اداره مبارزه با مواد مخدر«، سازمان 
»سیا« و پنتاگون منتقل کرد. تقریبا در همان 
پسرش  به  را  شرکت  کنترل  سیتیان  زمان 
»جولیان« سپرد که کار با سازمان های نظامی 
و اطالعاتی را در اولویت شرکت خود قرار داد. 
طی یک ونیم دهه بعد این شرکت درحالی که 
روابطش با حکومت همراه با ادامه ی جنگ علیه 
تروریسم محکم تر می شد، ارائه خدمات نظامی 

را به فهرست خدمات خود افزود.
مختلف  خدمات  شرکت  این  افغانستان  در 
تحلیل  و  تجزیه  فرهنگی،  مشوره  جمله  از 
مأموریت  برای  رسانه ای  خدمات  و  اطالعاتی 
حمایت قاطع ناتوی به رهبری ایاالت متحده 

ارائه می دهد.
گذار SOSi از یک شرکت ترجمانی به یک 
نیروگاه پیمان کاری نظامی از طریق ارتباطات 
ارتش،  بازنشسته  جنرال  دفتر  با  شرکت  این 
سیا  سازمان  سابق  رییس  پترئوس«،  »دیوید 
عملیات های  و  ثبات  کارگروه  اصلی  حامی  و 
تجاری که به  عنوان فرمانده ارشد ایاالت متحده 
در افغانستان و عراق خدمت می کرد، انجام شد.

چگونه غین برادرش را در اخذ قراردادهای 
سودآوِر استخراج معدن اب یک پیمان کار 

امریکایی یاری کرد؟
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یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که اخیرا با این شرکت سروکار داشته است، 
می گوید: »یک راز آشکار است که SOSI در اصل پوششی برای وزارت دفاع است.« 
او گفت که وقتی مسأله، رساندن پیام در افغانستان باشد، SOSI پوششی ایده آل 
برای مقامات دفاعی ایاالت متحده فراهم می کند: »حکومت ایاالت متحده نمی تواند 
مستقیما با شرکت های افغان معامله کند، بنابراین از طریق SOSI که یک شرکت 

خصوصی است اقدام می کند تا با شبکه های رسانه ای بزرگ افغانستان برای پخش 
مواد رسانه ای ناتو در این کشور به توافق برسد.«
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نقـض قانـون اساسـی بشـود، نامشـروع اسـت.

نقض قانون اساسی و احتمال خارج شدن طرفین از قاعده ی 
بازی

نقض قانون اساسی نه تنها که با مشکل مشروعیت مواجه می شود، 
بلکه اولین قدم برای نقض های بعدی این قانون خواهد بود. چرا 
که ممکن است اولین استثنا، آخرین استثنا نباشد و نقض قانون 
پیدا  ادامه  انتقالی،  دولت  طول  در  و  مداوم  صورت  به  اساسی 
روش  و  بازی  قاعده ی  اساسی،  قانون  نقض  موارد  ادامه ی  کند. 
احتمال  نتیجه،  در  و  می سازد  مواجه  چالش  با  را  منازعه  حل 
غیرمتعارف،  روش های  از  استفاده  و  بازی  از  طرفین  بیرون شدن 
افزایش می یابد. وقتی قاعده ی بازی نقض شود، طرفین از ساختار 
تعریف  ساختار  صورت  این  در  و  می شوند  بیرون  شده  تعریف 
شده برای حل منازعه )در اینجا دولت موقت( با فروپاشی مواجه 

می شود.

ابهام در منابع مالی دولت انتقالی
یکـی از مشـکالت دیگـری کـه کمتر به آن پرداخته شـده اسـت، 
ابهـام در منابـع مالـی دولـت انتقالی صلح اسـت. اگـر پیش نویس 
شـورای عالـی مصالحـه تحقق بیایـد و دولتی انتقالـی برای مدت 
حداکثر سـه سـال تشـکیل شـود، این دولت نیـاز به منابـع مالی 
زیـادی دارد. چـه بسـا که مصـارف و بودجـه ی عادی ایـن دولت 
بـه مراتـب بیشـتر از دولت کنونـی باشـد. دلیل افزایـش مصارف 
دولـت  ایـن  کارکردهـای  بـودن  بیشـتر  صلـح،  انتقالـی  دولـت 
اسـت. دولـت انتقالـی بـر عـالوه ی پیشـبرد امـور روزانـه کـه در 
طـرح پیش نویـس، بـه عنـوان وظیفـه ی دولـت انتقالـی شـمرده 
شـده اسـت، بایـد امـور دیگـری را همچـون تدویـر لویـه جرگه، 
جنگ جویـان  اخـراج  مسـلح،  نیروهـای  ادغـام  و  ملکی سـازی 
خارجـی شـامل در شـبکه های تروریسـتی، سرشـماری نفـوس 
تعدیـل  کمیسـیون  تعییـن  الکترونیکـی،  تذکره هـای  توزیـع  و 
کمیشـنران  تعییـن  انتخابـات،  قانـون  تقدیـل  اساسـی،  قانـون 
ولسـوالی،  شـوراهای  انتخابـات  برگـزاری  انتخاباتـی،  جدیـد 
شـوراهای والیتی، شـورای ملی و شـاروالی ها، برگـزاری انتخابات 
ریاسـت جمهوری، اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای بازگشـت مهاجرین و 

رسـیدگی بـه بیجاشـدگان داخلـی.
از  بیشتر  مراتب  به  انتقالی  دولت  دیده می شود مصارف  چنانچه 
مصارف دولت کنونی است. از سویی بنابر آنچه در تقسیم براساس 
دولت  می شود،  گفته  کوچک  دولت  و  بزرگ  دولت  به  مصرف، 
این  دولت  بزرگ بودن  از  مراد  است.  بزرگ  دولت  افغانستان یک 
گسترده  بودن  دلیل  به  دولت،  این  بودجه ی  و  مصارف  که  است 
دولت  بودجه ی  از  درصد  هفتاد  است.  زیاد  آن  سازمانی  ساختار 
به  نسبت  افغانستان  دولت  می شود.  آن  کارمندان  حقوق  صرف 
جمعیتش یکی از بزرگ ترین دولت ها در منطقه است، به گونه ای 
»دولت  را  افغانستان  دولت   ۲۰۰1 سال  در  دیلی  روزنامه ی  که 

کارمندها« نامید. 
حـال اگـر فرض کنیـم که برعـالوه ی امور عـادی دولـت، وظایف 
فـوق هـم بـه دولـت انتقالـی سـپرده شـود، بـه مراتـب مصـارف 
دولـت انتقالـی بیشـتر می شـود. از سـویی در طـرح پیش نویـس 
شـورای عالـی مصالحـه، در مـورد منابع مالـی دولت ابهـام وجود 
دارد و هیـچ میکانیزمـی بـرای تأمیـن ایـن مصـارف، پیش بینـی 
نشـده اسـت. تنهـا در بنـد هفتـم بخـش اول ایـن طـرح، چنیـن 
آمـده اسـت کـه »افغانسـتان خواسـتار حمایـت و تعهـد جهانـی 
بـه حمایـت و کمـک در بخـش بازسـازی و اعمـار مجـدد کشـور 
خواهـد شـد.« ایـن مورد هـم در مورد دولـت آینده ی افغانسـتان 

اسـت، نـه منبـع مالـی دولـت انتقالی.
در  که  انتقالی  دولت  طرح  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  لذا 
پیش نویس شورای عالی مصالحه پیشنهاد شده است، برعالوه ی 
بیرون شدن  و  ساختار  فروپاشی  احتمال  هم  مشروعیت،  مشکل 
طرفین از قاعده ی بازی را افزایش می دهد و هم در مورد منابع 
مالی دولت انتقالی، که شاید یکی از مهم ترین مسائل در مورد این 

دولت است، دارای ابهام می باشد.

محمدهادی ابراهیمی

از سوی اعضای  در بیست وسوم حمل سال جاری، کمیته ای که 
صلح  طرح  توحید  برای  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری 
این شورا  به رهبری  را  بود، طرح پیش نویس خود  توظیف شده 
متحده ی  ایاالت  پیشنهادی  طرح  پیش نویس،  این  کرد.  تسلیم 
و  اصالحات  و  داده  قرار  مبنا  را  صلح  انتقالی  دولت  برای  امریکا 
توافق نامه ی صلح، سه  بر آن وارد کرده است. طرح  را  تعدیالتی 
بخش دارد و البته طرح پیشنهادی ارگ نیز به آن ضمیمه شده 
است. هدف از این پیش نویس که متن کامل آن از سوی رسانه ها 
منتشر شده است، پیش برد مذاکرات صلح افغانستان میان نظام 
جمهوری اسالمی افغانستان )دو ثلث( و طالبان )یک ثلث( خوانده 
را  اصولی  دولت  پیش نویس طرح صلح  ترتیب  بدین  است.  شده 
و  کرده  مشخص  قانون  حاکمیت  و  امنیت  حکومت داری،  برای 
به دو طرف  برای مشارکت در قدرت که می تواند  را  گزینه هایی 
برای رسیدن به یک مصالحه سیاسی و پایان جنگ کمک کند، 

ارائه می کند.
این طرح دارای سه بخش عمده است. بخش اول آن رهنمودهایی 
برای آینده ی افغانستان است. بخش دوم آن نقشه ی راه سیاسی 
برای حل منازعه و بخش سوم آن مکانیزمی برای آتش بس و ختم 
جنگ در افغانستان است. همان طور که اشاره شد طرح ارگ نیز 
به عنوان یک بخش به آن ضمیمه شده است. اما حجم زیادی از 
این پیش نویس، به تبیین و تفسیر طرح پیشنهادی شورای عالی 
)دولت  ارگ  به طرح  نگاهی گذرا  تنها  و  است  پرداخته  مصالحه 

صلح( داشته است.
عالـی مصالحـه ی ملـی در بخـش رهنمودهـای  طـرح شـورای 
خـود دارای نقـاط قـوت متعـددی اسـت. از جملـه تأکیـد بـر 
حقـوق مدنـی، حقـوق اقلیت هـا، رعایت حقـوق تمام شـهروندان 
افغانسـتان، حقـوق زنـان، اجـرای عدالـت انتقالـی و تأکیـد بـر 
انتخابـات و حـق رأی شـهروندان. ایـن بخـش تصویـری نسـبتا 
ایـده آل از آینـده ی افغانسـتان معرفـی کـرده اسـت؛ تصویری که 
اگـر در حـد شـعار و آرمـان نمانـد، پیشـرفت بزرگـی در تاریـخ 

معاصـر افغانسـتان خواهـد بـود. 
راه  نقشه ی  بخش،  پرچالش ترین  شاید  و  مسأله  مهم ترین  اما 
سیاسی برای حل منازعه است. اینکه با چه مکانیزمی طرفین از 
جنگ دست کشیده و وارد تعامل سیاسی شوند مهم ترین مسأله 
اصلی سیاست  است. هنر  منازعه  پروسه ی صلح سازی و حل  در 
نیز همین است که ارزش ها را به گونه ای توزیع کند که رضایت 
تمام طرف ها به دست آید و طرف های درگیر، سازش سیاسی را 
بر جنگ ترجیح بدهند. به همین جهت باید نقشه ی راه سیاسی 
به گونه ای باشد که برعالوه ی مشروعیت، توانایی حل منازعه را 
داشته و مرحله ی عبور از جنگ به صلح را به خوبی مدیریت کند. 
اما به نظر می رسد طرح شورای عالی مصالحه ی ملی، در مواردی 
با مشکالت جدی مواجه می شود. در این نوشته تالش شده است 
به سه مشکل عمده در نقشه ی سیاسی طرح توافق نامه ی صلح، 

پرداخته شود. 

نقض قانون اساسی و مشکل مشروعیت
مهم تریـن مشـکل طـرح توافق نامه ی صلـح، نقض قانون اساسـی 
افغانسـتان اسـت. ایـن طـرح بـا پیشـنهاد دولـت انتقالـی، قانون 
اساسـی افغانسـتان کـه مهم تریـن وثیقـه ی ملـی ایـن کشـور و 
دسـتاورد بـزرگ مـردم افغانسـتان اسـت را نقض می کنـد. ایجاد 
دولـت انتقالـی بـدون انتخابـات نقـض قانـون اساسـی و اصـول 
انتقالـی  دولـت  عمومـی  احـکام  بخـش  در  اسـت.  دموکراسـی 
صلـح، چنین آمده اسـت کـه »چارچـوب حقوقی دولـت انتقالی، 
قانـون اساسـی افغانسـتان اسـت، مشـروط بـر اینکـه مغایـر بـا 
توافـق طرفیـن نباشـد.« در ایـن بنـد بـه وضـوح دیـده می شـود 
کـه قانـون اساسـی بـه واسـطه ی توافـق طرفیـن نقـض شـده 
اسـت و ایـن توافـق، بـر قانـون اساسـی مقـدم شـده اسـت. در 
حالی کـه تغییـر قانـون اساسـی تنهـا از طریـق لویه جرگـه و بـا 
مکانیزم هـای پیش بینـی شـده در خـود قانـون اساسـی ممکـن و 
دارای مشـروعیت اسـت و هرگونـه توافقـی کـه منجر بـه تغییر و 

 Southern Development داخلی شرکت 
شماره  با  می شود،  دیده  افغانستان  مورد  در 
ثبت شده با شرکت تجاری اصلی حشمت غنی 
 Millennium Integrity Logistics( به  نام

Company( نیز مطابقت دارد.
 ،SOSi به گفته ی یکی از کارمندان سابق شرکت
شرکت  داخلی  اسنادهای  از  غنی  حشمت  نام 
Southern Development حذف شده تا به 
اشرف غنی در جریان مبارزات انتخاباتی اش ضربه 
وارد نشود. نه حشمت غنی و نه هم رییس جمهور 

غنی به سواالت ارسالی ما پاسخ ندادند.
دقیقا معلوم نیست که شرکت SOSi چگونه 
برای اولین بار با خانواده رییس جمهور غنی ارتباط 
برقرار کرده است، اما سلطان غنی، پسر حشمت 
غنی، در رزومه خود از یک دوره کوتاه کارآموزی 

در SOSi در سال ۲۰13 یاد کرده است.
درحال حاضر سلطان غنی »غنی گروپ« را اداره 
می کند. غنی گروپ یک مجتمع از شرکت های 
معادن  کار  در  که  است  خانواده  این  خصوصی 
غنی  سلطان  دارد.  سهم  نظامی  قراردادهای  و 
ظاهرا با دوستان قدیمی خود در SOSi هنوز 
در ارتباط است. عکسی که در تابستان ۲۰19 
از وی در لینکدین بارگذاری شده است، مالقات 
وی با هلمیک، معاون رییس SOSi، را نشان 
از  یکی دیگر  وی  لینکدین  در حساب  می دهد. 
فردی  بین  ارتباط  مهارت های   SOSi مدیران 
 SOSi سلطان غنی را تعریف کرده است. شرکت
به درخواست ما برای اظهارنظر در این خصوص 

پاسخ نداد.

تمام معادن، مال رییس جمهور
بدون  محلی  معادن  از  کرومیت  خریداری 
اما  است،  غیرقانونی  هنوز  افغانستان  در  مجوز 
جدیدی  غنی  فرصِت  غنی  رییس جمهورشدن 
و  ثبات  کارگروه  درحالی که  کرد.  ایجاد  را 
خودش،  پسر  و  امریکایی  تجاری  عملیات های 
معادن  دستی  استخراج  قانونی شدن  بر  باری 
با جابجاکردن  اما  رییس جمهور  داشتند،  اصرار 
صالحیت ها، انجام فعالیت های غیرقانونی را در 
خصوص استخراج معدن امکان پذیر ساخته است.

افغانستان  معادن  وزارت   ۲۰19 سال  تا 
را  معادن  استخراج  مجوزهای  و  پیشنهادات 
بررسی می کرد. اکنون تمام این اسناد مستقیما 
شورای  یا  وی  کابینه ی  رییس جمهور،  توسط 
عالی اقتصادی تأیید می شود که تحت ریاست 

خود رییس جمهور است.
یک کارمند دیرینه ی وزارت معادن با تجربه ی 
به  دلیل  که  وزارت  این  در  کار  روند  از  فراوان 
نامش فاش نشود، گفت که  مصونیت خواست 
دارد.  مجازی  نقش  یک  فقط  وزارت خانه  »این 
هیچ کاری بدون چراغ سبز رییس جمهور انجام 

نمی شود.«
نشان  گرفته  قرار  ما  اختیار  در  که  سندی 
می دهد که در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰19، شورای 
نظارت  تحت  که  روندی  طی  اقتصادی  عالی 
 Southern شرکت  به  بوده  رییس جمهور 
به  پروژه ای  داده  اجازه   Development
و  ثبات  کارگروه  اولی  پروژه  از  بزرگ تر  مراتب 
عملیات های تجاری در کنر، را برعهده بگیرد. این 
شرکت مجوز فرآوری مواد معدنی و مجوز خرید 
کرومیت استخراج شده دستی را در شش والیت 
افغانستان از جمله خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر، 

غزنی و میدان وردک دریافت کرد. 
این کرومیت که طبق این سند »توسط مردم 
محلی طی چندین سال با استفاده از ابزار ابتدایی 
استخراج شده بود« حتما در ناحیه 1۲ شهر کابل 
که کارخانه Southern Development در 
آن واقع شده است، فرآوری می شود. به وزارت 
معادن مأموریت داده شده که بر کل روند نظارت 
شاهراه  پولیس  و  امنیتی  نیروهای  به  و  کند 
افغانستان دستور داده شده که در تأمین امنیت 

»انتقال سنگ معدن کرومیت همکاری کنند.«
شرکت  این  بین  فاش شده  مکاتبات  براساس 
شرکت  این  افغانستان،  معادن  وزارت  و 
و 73۰  هزار  تا ۲۰  بوده  یافته  اجازه  همچنین 
تن کرومیت استخراج شده محلی را که از قبل 
دست  به  بود،  افغانستان  حکومت  اختیار  در 
 Southern شرکت  که  می رسد  نظر  به  آورد. 
یک  برای  که  بوده  مدت ها   Development

پروژه کالن آماده می شده.
در بهار سال ۲۰1۸، بیش از یک سال قبل از 
در  افغانستان  اقتصادی  عالی  شورای  آن که 
بگیرد،  تصمیم  کرومیت  استخراج  حق  مورد 
کابل  در   Southern Development دفتر 
تجهیزات معدن کاوی جدید خود را از آفریقای 

جنوبی برای کار در افغانستان وارد کرده بود.
 Global در واقع به گفته اسکات کینگ، شرکت

Venture Consulting و مشاورانش از سال 
سرمایه گذاران  به  مشوره دهی  »درحال   ۲۰13
سکتور خصوصی« در زمینه استخراج معدن در 
افغانستان در مورد چگونگی »بی سروصدا« شروع 
کردن دوباره پروژه هایی مانند پروژه کرومیت کنر 
ویژه در  نیروهای  او در همان کنفرانس  بودند. 
سال ۲۰19 به سرمایه گذاری 1۰ میلیون دالری 
مرموز روی معادن »قانونی« کرومیت افغانستان 

اشاره کرد.
شرکت Southern Development به رغم 
کسب سود در مناطق مختلف کشور، در تالش 
بود تا امتیازاتی را که به این شرکت اعطا نشده 
بود نیز به دست آورد. تا اواخر سال ۲۰19 این 
شرکت به دروغ ادعا کرد که حق اکتشاف معدن 
معادن  وزارت  از  کابل  والیت  در  را  کرومیت 
پس  ادعا  این  است.  آورده  به دست  افغانستان 
از  آن،  جزئیات  درباره  خبرنگاران  پرسش  از 

وب سایت شرکت ناپدید شد.

ماهی بزرگ تر
»بنیاد  غیرمقیم  همکار  ویتوری«،  »جودی 
کارنگی« و مشاور سابق مبارزه با فساد سازمان 
ناتو در افغانستان می گوید که رییس جمهور غنی 
معادن  استخراج  قراردادهای سودآور  کنترل  از 
برای ماندن در قدرت از طریق »ایجاد توزان میان 
نیروهای مختلف به کمک ساخت و پاخت های 

سیاسی« استفاده می کند.
منابع متعدد از جمله کارمندان وزارت معادن، 
مقامات  و  حکومت  برحال  و  سابق  کارمندان 
سخن  فسادی  حلقه  وجود  از  فساد،  با  مبارزه 
می زنند که توسط جمعی از »الیت های برگزیده« 
شورای  و  افغانستان  جمهوری  ریاست  کاخ  در 

عالی اقتصادی رییس جمهوری کنترل می شود.
یک کارمند باسابقه حکومت گفت: »اگر مبلغ 
مناسب را به شخص مناسب بپردازی هرچیزی 
را که ازشان بخواهی می پذیرند. بسیاری از آدما 
پرداختن را انتخاب می کنند زیرا به لطف یک 
سیستم مخفی که در آن اگر یک عضو چیزی 
می کنند،  موافقت  وی  با  زنجیره  کل  بخواهد 

موفقیت شان تضمینی است.«
افغانستان  در  معدن  کارشناس  نورانی،  جاوید 
می گوید که فساد اداری و رفیق بازی در سکتور 
»شبکه هایی  گفت:  او  می کند.  بیداد  دولتی 
از  را  اطالعات  نه تنها  که  دارد  وجود  ارگ  در 
رییس جمهور مخفی می کنند بلکه او را گمراه 
می کنند. این شبکه ها هم در انتصاب رفقای خود 
در سمت های کلیدی نهادهای دولتی و هم در 
دادن قرارداد به نزدیکان و مشتریان خود در ازای 

دریافت پول، درگیر فساد عمده هستند.« 
سودآوری در استخراج معدن زمان می برد و هنوز 
مشخص نیست که آیا سرمایه گذاری SOSi به 
قیمت  اما  یا خیر،  است  سوددهی شروع کرده 
سنگ کرومیت حدود ۲۰۰ دالر در هر تُن است و 
با وجود بازار جهانی برای فوالد ضدزنگ، شرکت 
سود  می تواند   Southern Development
کالنی به دست آورد. در همین حال، موفقیت این 
شرکت از هم اکنون باعث شروع طرح های مشابه 

شده است.
پیمان کاران  از  یکی دیگر  که   DGCI شرکت 
زیرنظر  و درحال حاضر  امریکایی است  نظامی 
و  عراق  در  کارهایش  خاطر  به  فدرال  بازرسان 
افغانستان قرار دارد، یکی دیگر از کارمندان سابق 
کارگروه ثبات و عملیات های تجاری را در تالشی 
غزنی  والیت  در  لیتیوم  استخراج  برای  ناموفق 
از  افغانستان در سال ۲۰19 استخدام کرد.  در 
آن زمان به بعد DGCI با برگزاری مراسم های 
با  خیریه با سلطان غنی سعی در ایجاد رابطه 

خانواده غنی کرده است.
این شرکت در بیانیه ای در مورد رابطه خود با 
غنی گفت: » DGCI به دنبال کمک به جوامعی 
است که ما در آن کار می کنیم و هر سال بخشی 
از سود خود را به امور خیریه اختصاص می دهد. 
خیریه  طریق  از  درحال حاضر  که  مفتخریم  ما 
با  و  افغانستان  در  زیادی  سازمان های  با  خود 

جامعه دیاسپورای این کشور کار می کنیم.«
در سال ۲۰1۸  اسکات کینگ  در همین حال 
شرکت جدیدی به  نام »د ځوان غر« تأسیس کرد 
که ترجمه آن از پشتو به فارسی »کوه جوان« 
است. او در سال ۲۰19 طرحی را برای خرید و 
فرآوری اکسید مس به وزارت معادن افغانستان 
ارائه داد. این پروژه که بازهم با مقررات استخراج 
اما  شد.  رد  داشت،  مغایرت  افغانستان  معادن 
کارمند باسابقه حکومت به ما گفت که به محضی 
که »او بتواند شخصی نزدیک به کابینه را متقاعد 

کند، این پروژه ممکن است آغاز شود.«

منبع: پروژه جرایم سازمان یافته و فساد

پیش نویس توافق انمه ی صلح افغانستان؛ 

طرح دولت انمرشوع و بدون پشتوانه
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR37/04022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارسربند شبکه آبیاری سیداوخانانو قریه سیپای ولسوالی 
کوت والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  قبل   بجه   10:00 04/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 04/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL12/18022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی

داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  ومالداری  زراعت  پروژه 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری خان آبادی قریه قاضی ولسوالی پل 
خمری والیت بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  قبل   بجه   10:00 06/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 06/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )500,000.00( پنج صدهزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/20/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری از تمام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت 
مینمایـد تـا در پروسـه داوطلبی   پـروژه اعمار دیـوار احاطه فارم تحقیقـات زراعتـی کاریزمیر، والیت 
کابـل اشـتراک نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلش دسـک )حافظـه( و یـا در سـی دی )CD( بطور 
www.npa.gov.( رایـگان از آمریت تـدارکات امور سـاختمانی ویا از ویب سـایت اداره تدارکات ملـی
af( بدسـت آورده، آفـر هـای خویـش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمل 
تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعالن  الـی 4 جـوزا 1400 سـاعت 10:00 قبل از ظهر بـه  تعمیر 
عقـب منابع بشـری اطاق جلسـات ریاسـت تهیـه وتـدارکات ارایـه نمایند، آفر هـای ناوقت رسـیده و 

انترنتـی قابل پذیرش نمیباشـد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )400,000( چهارصد هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ 

معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/71/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی   پروژه اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت )5000( تن با )احاطه دیوار، دوباب 
اطاق اداری معه یک باب تشناب، چاه سپتیک و حفر یک حلقه چاه عمیق( در والیت فراه اشتراک نموده 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور 
ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 
6 جوزا 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات 

ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )750,000( هفتصدو پنجاه هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی 
بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/74/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی   پروژه اعمار یک باب گدام غله جات به ظرفیت )4000( تن با حفر یک حلقه چاه 
یا در سی دی  و  را در فلش دسک )حافظه(  نموده شرطنامه مربوطه  عمیق در والیت خوست اشتراک 
www.( ملی  تدارکات  اداره  از ویب سایت  ویا  امور ساختمانی  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور   )CD(

npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 5 جوزا 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب 
انترنتی قابل  ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و  منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات 

پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )500,000( پنجصد هزار افغانی  بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ 

معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

 MAIL/PD/NCB/W/153/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی   پروژه اعمار منزل دوم تعمیر البراتوار تحقیقات خاکشناسی واقع فارم تحقیقات 
 )CD( و یا در سی دی )بادام باغ والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه
www.npa.( ملی  تدارکات  اداره  سایت  ویب  از  ویا  ساختمانی  امور  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور 
طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  مندرج شرطنامه  مطابق شرایط  را  های خویش  آفر  آورده،  بدست   )gov.af
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی 3 جوزا 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر به  تعمیر عقب 
انترنتی قابل  ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و  منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات 

پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) 150،000( یکصد و پنجاه هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی 
بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک شش قلم مواد خوراکه بقه گاو های نسلی فارم مالداری بینی حصاربا کود 
نمبر MAIL/PD/NCB/G122/1400 را به شرکت محترم دانش نوید لمیتد دارنده جواز نمبر  )14147-0101( به قیمت مجموعی مبلغ )1,980,000( یک میلیون نه صد و هشتاد هزار افغانی اعطا نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 

این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MAIL/PD/NCB/G111/1400 -: شماره دعوت به داوطلبی
ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت ، آبیـاری و مالـداری از تمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت مینمایـد تا در پروسـه داوطلبی پـروژه )تدارک 9  قلـم تجهیزات و مـواد کیمیاوی مربـوط البراتوار تولید واکسـین 
هـای حیوانـی مرکـز( تحـت نمبر تشـخیصیه MAIL/PD/NCB/G111/1400  اشـتراک نمـوده و آفرهای سربسـته خویش را مطابق شـرایط شـرطنامه طبق قانـون و طرزالعمل تـدارکات عامه الی سـاعت )10:00( قبل 
از ظهـر روز }یکشـنبه{ مـورخ }02/03/1400{ ارایـه نمایند،آفرهـای ناوقـت رسـیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشـد. تضمیـن آفر مبلـغ -45,000- افغانی بشـکل)بانک گرنتی(.طبق شـرطنامه و شـرایط اهلیت )طبق 

ماده 17 قانـون تدارکات عامه( میباشـد. 
آدرس مکان جلسه : اطاق جلسات آفر گشایی  ، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری. قابل ذکر است که جلسه  قبل از داوطلبی پروژه متذکره به ساعت )10:00( قبل از ظهر روز 

} دوشنبه{ مورخ  20/02/1400 در تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس نیز دایر میگردد.
نوت: داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات اجناس 

وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری بطور رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL 11/17022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  ومالداری  زراعت  پروژه 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری حاجی درویش قریه حاجی درویش 
ولسوالی پل خمری والیت بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه 
سایت  ویب  از  ویا   CLAP پروژه  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور  )حافظه(  دسک  فلش  در  را  مربوطه 
اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، 
آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی 
طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 11/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر به آمریت تدارکات پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم 

نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 11/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صدهزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN26/10022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی

داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  ومالداری  زراعت  پروژه 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام 
در  را  مربوطه  نموده، شرطنامه  اشتراک  ارایه شده درشرطنامه  کاری  احجام  به  را  مطابق  پروان  والیت 
تدارکات  اداره  از ویب سایت  ویا   CLAP پروژه  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور  )حافظه(  فلش دسک 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  بعد   بجه   02:00 04/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 04/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )200,000.00( دو صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL14/20022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پـروژه زراعـت ومالـداری بـه اشـتراک مـردم CLAP وزارت زراعـت ، آبیـاری و مالـداری از تمـام 
داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مینمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی اعمار شـبکه آبیاری سـرک هفت 
قریـه سـرک هفـت ولسـوالی بغـالن مرکـزی والیـت بغـالن را  مطابـق بـه احجـام کاری ارایه شـده 
درشـرطنامه اشـتراک نمـوده، شـرطنامه مربوطـه را در فلش دسـک )حافظـه( بطور رایـگان از آمریت 
تـدارکات پـروژه CLAP ویـا از ویـب سـایت اداره تـدارکات ملـی )www.npa.gov.af( وهـم چنان 
 )www.mail.gov.af( معلومـات متذکـره را میتوانند از ویب سـایت وزارت زراعـت، آبیاری ومالـداری
و ویـب سـایت اکبـر)www.acbar.org( بدسـت آورده ، آفـر هـای خویـش را مطابق شـرایط مندرج 
شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمـل تـدارکات به زبـان انگلیسـی طور سربسـته ازتاریخ نشـراعالن  
الـی 03/03/1400 سـاعت 02:00 بجـه بعـد  از ظهـر بـه آمریـت تـدارکات پـروژه زراعت و مالـداری به 
اشـتراک مـردم، واقـع تعمیر پامیـر منـزل پنجـم  وزارت زراعت، آبیـاری و مالـداری تسـلیم نمایند، 

آفرهـای ناوقـت رسـیده و انترنیتی قابـل پذیرش نمیباشـد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 03/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL23/02022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی

پـروژه زراعـت ومالـداری بـه اشـتراک مـردم CLAP وزارت زراعـت ، آبیـاری و مالـداری از تمـام 
داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مینماید تـا در پروسـه داوطلبی اعمارشـبکه آبیـاری باغ علـم قریه 
بـاغ علـم ولسـوالی قره بـاغ والیت کابـل را  مطابـق به احجام کاری ارایه شـده درشـرطنامه اشـتراک 
نمـوده، شـرطنامه مربوطـه را در فلـش دسـک )حافظـه( بطـور رایـگان از آمریـت تـدارکات پـروژه 
CLAP ویـا از ویـب سـایت اداره تـدارکات ملـی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومـات متذکره 
را میتواننـد از ویـب سـایت وزارت زراعـت، آبیـاری ومالـداری )www.mail.gov.af( و ویـب سـایت 
اکبـر)www.acbar.org( بدسـت آورده ، آفـر های خویش را مطابق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبق 
قانـون و طرزالعمـل تـدارکات به زبان انگلیسـی طـور سربسـته ازتاریخ نشـراعالن  الـی 08/03/1400 
سـاعت 02:00 بجـه بعـد  از ظهـر به آمریت تـدارکات پـروژه زراعت و مالداری به اشـتراک مـردم، واقع 
تعمیـر پامیـر منـزل پنجم  وزارت زراعـت، آبیاری و مالـداری تسـلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسـیده و 

نمیباشـد. پذیرش  قابل  انترنیتـی 
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 08/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )250,000.00( دوصدوپنجاه هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR38/04052020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  ومالداری  زراعت  پروژه 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری تنگه ویاله قریه گوریک ولسوالی 
خیوه والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  قبل   بجه   10:00 الی 18/03/1400 ساعت  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 18/03/1400 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/BLK21/07022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری دادون قریه دادون ولسوالی بلخ والیت 
بلخ را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک 
www.npa.( ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی CLAP بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه )حافظه(
www.( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری )gov.af
mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 
10/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، 
واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و 

انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 10/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعداز ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )500,000.00( پنج صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN28/11022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری قول آسیاب قریه قول آسیاب ولسوالی 
بگرام والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  بعد   بجه   02:00 05/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 05/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )200,000.00( دوصد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR39/06022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارسربند شبکه آبیاری ولس قریه چهاردی ولسوالی بتی 
کوت والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  بعد   بجه   02:00 09/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 09/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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کارمندان رسگردان، هشِر پر از زابله، غیبت سه ماهه ی هشردار؛ 

در هشرداری ابدغیس چه یم گذرد؟
پرداخت نشدن پول پروژه ها

پیمان کاران شهرداری قلعه نو مدعی اند که با 
تکمیل پروژه های شهری، اما تا حاال پول  شان 
پرداخت نشده است و نبود شهردار باعث شده 
باعث  این  و  نشود  عملی  پولی  حواالت  که 

متضررشدن آن ها شده است.
نادر ایماق، رییس شرکت ساختمانی حنظله 
در بادغیس به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که او برنده ی داوطلبی اسفالت و تحیکمات 
ارزش  به  پروژه »جرخشک« در شهر قلعه نو، 
بیش از 1۸ میلیون افغانی شده بود، یک سال 
پول شان  اما  می گذرد،  پروژه  این  تکمیل  از 

کامل پرداخت نشده است. 
او از حکومت می خواهد که پول تطبیق پروژه 
را برای شان پرداخت کند، تا بدهی کارمندان 
و مواد خام اسفالت سرک را بپردازند: »پروژه 
تقریبا یک کیلومتر طول داشت و ما یک سال 
پیش این پروژه را در دوونیم ماه ختم کردیم، 
اخیر سال مالی 99 برای ما گفتند که پول به 
حساب شهرداری ندارند و حاال هم که پول به 
حساب این نهاد جمع شده، شهردار نیست که 

پول ما را پرداخت کنند.«
حکومت  از  بادغیس  ساکنان  همه،  این  با 
یک  نخست  گام  در  که  می خواهند  مرکزی 
سرپرست  الاقل  یا  شهردار  به عنوان  را  فرد 
بگمارد، تا به بی سرنوشتی در شهرداری نقطه 
پایان گذاشته شود. آنان همچنین بر پیگیری 
شهردار  کامران،  قدیر  فساد  پرونده  جدی 
قلعه نو شده اند، تا فرد دیگری جرئت فساد را 

نکند.

کارمندان سرگردان و شهر پر از زباله
دوشنبه،  روز  از  قلعه نو  شهرداری  کارمندان 
۶ ماه ثور دروازه این نهاد را مسدود کرده اند 
حقوق  که  می شود  ماه  سه  که  می گویند  و 
زندگی شان  شرایط  این،  و  نکرده اند  دریافت 

را دشوارتر از هر زمانی کرده است.
قلعه نو  از کارمندان شهرداری  نادرشاه، یکی 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید 
و  شده  مختل  کارها  شهردار  نبود  در  که 
در  نهال ها  آبیاری  زباله ها،  انباشت  کنار  در 
شهر نیز به مشکل مواجه شده است: »قدیر 
کامران، شهردار بادغیس بیرون از شهر رفته 
شهرداری  موترهای  نکرده.  هم  استعفا  و 
نمی توانیم.  کشیده  پول  ما  و  است  خراب 
در  سرپرست  به عنوان  واسع،  محمداسحاق 
شهرداری بود، اما او هم صالحیت نداشت و 

حاال از سرپرستی کنار کشیده.«
فرد  حکومت  زمانی که  تا  دارد  تأکید  او 
به عنوان  نخست  گام  در  را  باصالحیت 
ادامه  کارشان  به  نکند  انتخاب  سرپرست 
پنج  کشیدن  صالحیت  که  چرا  نمی دهند؛ 
کارها  پیشبرد  برای  بانک  از  را  افغانی  هزار 

ندارند. 
برای  قلعه نو،  شهرداری  دروازه  مسدودبودن 

ساکنان این شهر چالش آفریده است. 
گل محمد، 4۵ سال دارد و برای طی مراحل 
اسناد خانه اش مبنی بر گرفتن امتیاز آب و 
برق به شهرداری مراجعه کرده، اما دروازه ی 
او به روزنامه اطالعات  این نهاد بسته است. 
روز می گوید: »من در شهر قلعه نو خانه جور 

خراب  وضعیت  دید،  شهردار  »وقتی  دهد: 
است و تا نهایی شدن پرونده  اش باید توقیف 
شود. اول ۲۰ روز برگه رخصتی به مقام والیت 
گذاشت که گویا مریض است و برای تداوی 
از قلعه نو می رود. حاال گوشی ها خود  بیرون 
را هم خاموش کرده و از کشور بیرون شده 

است.«
نتوانست  پیهم  تالش های  با  روز  اطالعات 
نشانی از شهردار بیاید تا در مورد اتهام های 

فساد نظرش را بگوید. 
رقابتی،  آزمون  از  گذر  از  پس  کامران  قدیر 
 1943 حکم  به   139۵ سنبله  ماه  در 
رییس جمهور غنی به عنوان شهردار گماشته 
قدیر  عملکرد  از  غنی  سفر  چندین  در  شد. 
کامران، شهردار بادغیس ستایش کرده بود و 
این در حالی بود که به گفته ی منابع محلی، 

شهردار غرق در فساد بود. 
عبدالعزیز بیگ، رییس شورای والیتی بادغیس 
می گوید که برخی از حلقات در مرکز کشور از 
شهردار حمایت می کردند: »رییس جمهور در 
سخنرانی های خود می گفت که شهردار جوان، 
پرکار و پرتالش، به خاطری که وی از رقابت 
آزاد آمده بود. روال غنی، همسر رییس جمهور 
نیز با فرزندخواندن شهردار، برایش یک موتر 

زرهی بخشش کرده بود.«
موتر  سرنوشت  شهردار  فرار  با  که  افزود  او 
آقای  احتماال  و  نیست  مشخص  نیز  زرهی 
اطالعات  باشد.  فروخته  را  موتر  این  کامران 
روز مستقال نمی تواند صحت این ادعا را تأیید 

کند. 

واجد روحانی - هرات

–مرکز  قلعه نو  شهر  شهردار  کامران،  قدیر 
در  این سو  به  ماه  سه  از  بادغیس–  والیت 
شهرداری حضور ندارد و هیچ اطالعی از وی 
روز  اطالعات  به  محلی  منابع  ندارد.  وجود 
به چندین  آقای کامرانی  تأیید می کنند که 

پرونده ی اختالس متهم است. 
حسام الدین شمس، والی بادغیس در صحبت 
قدیر  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
کامران، شهردار شهر قلعه نو دو ماه می شود 
که پس از پیگرد عدلی و قضایی به وظیفه اش 
حاضر نشده و هیچ اطالعی در پیوند به مکان 
بودوباش وی در اختیار ندارند: »شهردار به سر 
وظیفه خود حاضر نمی شود. چندی پیش وی 
در یک قضیه حقوقی و جزائی توسط مرکز 
عدلی و قضایی کشور مظنون شناخته شد و 

تحت پیگرد قرار گرفت.« 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس 
که از چندین سال به این سو، قدیر کامران، 
پرونده ی فساد داشته، اما با رفتن به کابل و 
البی با افراد قدرت مند، اتهام به فساد را حل 
فساد  که  »کسانی  است:  می کرده  فصل  و 
کشور  مرکز  به  پول  مقدار  یک  می کنند، 
مصرف می کنند، تا ارتباطاتی در آنجا داشته 
باشند. شهردار قلعه نو شخص بی کفایت بود و 

همگی از او شکایت داشتند.«
اما به گفته ی آقای بیگ، فرمان رییس جمهور 
مبنی بر توقیف مقام های متهم به فساد، باعث 
شد تا شهردار قلعه نو فرار را بر قرار ترجیح 

بیاورم،  خانه  به  آب  و  برق  باید  حاال  کردم، 
باید  است.  مسدود  شهرداری  دروازه ی  اما 
کارمندان دولتی به نفع مردم کار کنند، نه 

به ضرر.«
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
بادغیس می گوید که در نبود شهردار، کارهای 
این نهاد فلج شده و وسایط نقلیه نیز متوقف 
شهردار  »اگر  دارد:  ترمیم  به  نیاز  و  است 
نباشد، کسی به درستی وظیفه اجرا نمی کند 
و باید هر چه زودتر شهردار جدید به قلعه نو 

معرفی شود.« 
حسام الدین شمس، والی بادغیس در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز نیز تأیید می کند که 
کارمندان شهرداری به ویژه بخش تنظیف سه 
ماه می شود که به دلیل حضورنداشتن شهردار 

حقوق و امتیازات شان را دریافت نکرده اند.
کاری  اعتصاب  که  می دهد  اطمینان  او 
پایان  هفته  آخر  تا  شهرداری  کارمندان 
می یابد و روز شنبه دوباره کارهای این نهاد از 
سر گرفته می شود: »حضور نداشتن شهردار 
تطبیق پروژه ها در شهر را به تعویق نینداخته. 
کنند  دریافت  را  حقوق شان  کارمندان  باید 
کاری  اعتصاب  به  دست  خاطر  همین  به  و 

زدند.«
می گوید  بادغیس  والیتی  شورای  رییس 
والیت  این  ساکنان  از  تن  چندین  که 
در  سرپرستی  به خاطر  را  پیشنهادهای شان 
کابل  به  ارگان های محل  اداره  به  شهرداری 
سرپرست  به عنوان  آنان  از  یکی  تا  برده اند، 

کارش را آغاز کند. 
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موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای 16 قلم ترکاری و میوه جات موسمی  
MOBTA/1400/NCB/OPT/G005 :شماره داوطلبی

امور  وزارت  می شود  رسانیده  عموم  اعالع  به  تدارکات  قانون  و سوم  ماده چهل   )2( ففره  از  تاسی  به 
سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 16  قلم ترکاری و میوه جات موسمی   مورد ضرورت خویش 
را به }شرکت تجارتی و لوژستیکی موال نصیر{ دارای جواز نمبر22022 نمبر تشخیصه )9001216135(  
به قیمت مجموعی 4,719,233 چهار میلیون و هفتصد نوزده هزار و دو صد و سی وسه  افغانی حداقل 
و مبلغ 5,974,473  پنج میلیون نُه صد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و هفتاد وسه  افغانی حداکثر  

اعطا نماید.
نشر  تاریخ  از  را  اعتراض خویش  باشند  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو 
رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون 

تدارکات ارائه نمایند

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
بدین وسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود. ) شفاخانه عاجل این سینا ( در نظر دارد، قرار داد ) یک قلم تیل دیزل ( را به شرکت ) ورنابهفر، دارنده جواز نمبر 95960101 
آدرس شهرنو کابل( به قیمت مجموعی مبلغ )2448000( دو میلیون و چهارصد و چهل و هشت  افغانی(  اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ 

نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به )شفاخانه عاجل ابن سینا ( واقع پل آرتل سینمای پامیر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

موضوع : اعالن تصمیم اعطایی قرارداد تدارک پرزه جات
MOBTA/1400/NCB/OPT/G.013 :شماره دعوت به دواطلبي

بدین وسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود وزارت 
امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1400 به 
شرکت }افغان خالد جیحون دارنده جواز نمبر )69566( و نمبر تشخیصیه TIN)9011217065({ به قیمت 
مجموعی حداقل مبلغ ) 3،915،412 ( سه ملیون و نه صدو پانزده هزارو چهار صدو دوازده افغانی و قیمت 
حداکثر مبلغ ) 7،174،850 ( هفت ملیون و یک صدو هفتادو چهار هزارو هشت صدو پنجاه افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این 
اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل 

واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد 

منعقد نخواهد شد


