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حمله بر کاروان موترهای 
ییس شورای والییت زابل؛  ر

ســه نفــر کشــته و ۲۴ نفــر 
زخمی شدند

غین با عبدهللا، کرزی و 
سیاف در مورد چگونیگ 
ســاختار شــورای عایل 
مصالحه گفت وگو کرد

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

صفحه 2صفحه 2

دوپارچگی 
جمهوریت در دوحه

درسـت زمانـی کـه پـس از هفته هـا بن بسـت 
و یکنواختـی کالفه کننـده در رونـد مذاکـرات 
نهایی شـدن  از  طالبـان  سـخن گویان  دوحـه، 
طرزالعمـل 21 مـاده ای مذاکـرات بین االفغانـی 
خبـر دادنـد، ارگ ریاسـت جمهوری افغانسـتان 
مذاکـرات  طرزالعمـل  کـه  کـرد  اعـالم  امـا 
نهایـی نشـده و پیشـرفت الزم رخ نـداده اسـت. 
سـخن گویی هیـأت مذاکره کننـده ی جمهـوری 
اسـالمی افغانسـتان امـا موضـع میانـه در پیش 
مقدمـه  ی  منهـای  کـه  کـرد  اعـالم  و  گرفـت 
توافـق  آن  مـاده ی   21 سـر  بـر  طرزالعمـل، 
نهایـی انجـام شـده اسـت. طالبـان در واکنـش 
بـه ایـن اعـالم گفت کـه به شـمول 21 مـاده ی 
طرزالعمـل مذاکـرات، توافق نهایـی در خصوص 

مقدمـه ی آن نیـز صـورت گرفتـه اسـت.
اختالفات  ماجرا ی  رسمی،  اعالمیه های  از  فارغ 
از  طالبان  و  افغانستان  اسالمی  میان جمهوری 
هیأت  اعضای  میان  در  نظر  اختالف  و  یکسو 

دولت از سوی دیگر وسیع تر است.
صورت گرفته  توافق  با  افغانستان،  دولت  هیأت 
در خصوص طرزالعمل مذاکرات با طالبان دچار 
دودستگی است. بخشی از اعضای هیأت که در 
در  غنی  رییس جمهور  معتمد  نمایندگان  واقع 

جریان مذاکرات هستند،...
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پایان تنش میان پارلمان و حکومت؛ 
شش نامزدوزیر برنامه های شان را 
به مجلس ارایه کردند

تاکسی  ای که 
به دنبال آهو می دوید

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: پنج روز پس از تعلیق روند رأی دهی 
به نامزدوزیران کابینه توسط مجلس نمایندگان، این 
روند دیروز از سرگرفته شد و...

صفحه 2

سازمان همکاری اسالمی 
از طالبان خواست که با آتش بس 
فوری موافقت کنند

2

حمله ی موتربمب بر یک »کندک« ارتش در غزنی؛ 
دست کم ۳۰ نظامی کشته و ۲۴ نظامی 

زخمی شدند

شهر در سکوت
وقتی با انفجارهای پیاپی »کانون 

امنیت« ترک برداشت
والیت بامیان، واقع در مرکز افغانستان، بعد از سقوط 
می شد.  محسوب  کشور  والیت  امن ترین  طالبان 
و  کشور،  والیات  بقیه  در  ناامنی  و  جنگ  به دلیل 
طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  آبده های  به دلیل  نیز 
مقصد  والیت  این  است،  برخوردار  آن  از  بامیان  که 
از جنگ و  تعداد بی شمار گردشگران داخلِی خسته 
در  پی درپی  انفجار  دو  اما  می داد.  را شکل  خشونت 
هفته گذشته حاال امنیت و آرامش بامیان را از بین 
برده است. طبق آخرین آمار رسمی در این دو حادثه 
زخمی  نفر   64 به  نزدیک  و  کشته  نفر   19 حداقل 
شده اند. آرامش بامیان بعد از نزدیک به دو دهه به هم 
ریخت و به نظر می رسد باور این واقعیت برای اکثر 

مردمان این شهر بسیار دشوار است.
خو  امنیت  به  که  سرزمینی  برای  ناشناخته  صدای 

گرفته بود
بعدازظهر سه شنبه گذشته،...
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افزایش یافته و رفت وآمد برای مردم مشکل شده است. 
گروه طالبان روز سه شنبه، 4 قوس، پل کمنج را تخریب 
در  کمنج  پُل  کرده اند.  قطع  را  غور  و  هرات  مسیر  و 

ولسوالی شهرک غور کوتاه ترین و | صفحه 4

حومه ی  در  کمپی  در  کوچک  و  تاریک  نمناک،  اتاق 
شرقی کابل، سرپناه خانواده 9 نفری | صفحه 4

زندگی در برزخ 
و امید به صلح

بی جاشدگان داخلی در وضعیت 
»بدی« به سر می برند

تخریب پل ارتباط غور-هرات؛ قیمت ها افزایش یافته، 
راه طوالنی و دزدی بیشتر شده است

یک هفته از تخریب پل کمنج بر فراز رودخانه هریرود 
در شاهراه هرات-غور به دست طالبان گذشت. تخریب 
این پل مشکالت زیادی به بار آورده است. منابع محلی 
کاال  قیمت   می گوید  روز  اطالعات  به  غور  والیت  در 
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غین با عبدهللا، کرزی و سیاف در مورد چگونیگ ساختار شورای عایل مصالحه گفت وگو کرد
چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی و برگزاری نخستین نشست این شورا بحث و 
گفت وگو کرده اند. رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل دو روز پیش نیز دیدار و در مورد 

برگزاری نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی بحث و گفت وگو کرده بود.
و  غنی  رییس جمهور  میان  سیاسی  توافق نامه ی  براساس  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 

عبداهلل عبداهلل که در بیست وهشتم ثور به امضا رسید، ایجاد شده است.

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی با عبداهلل عبداهلل رییس شورای عالی مصالحه ملی، 
حامد کرزی رییس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی کشور دیدار 

کرده است.
این دیدار قبل از ظهر دیروز )یک شنبه، 9 قوس( در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است.

صلح،  روند  مورد  در  دیدار  این  در  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 

ییس شورای والییت زابل؛ سه نفر کشته و ۲۴ نفر زخمی شدند حمله بر کاروان موترهای ر
همچنان به گفته ی او، در این حمله، 24 نفر دیگر به شمول رییس شورای والیتی زابل 

زخمی شده اند.
سخن گوی والی زابل افزود که موتر بمب گذاری شده در این رویداد زمانی انفجار داده شده 

که عطاجان حق بیان و همراهانش از خانه ی او به سمت دفتر کاری اش در حرکت بودند.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. اما در بیشتر نقاط 

والیت جنوبی زابل از جمله شهر قالت، جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت زابل می گویند که در نتیجه ی حمله ی موتر بمب 
این والیت، سه غیرنظامی  بر کاروان موترهای عطاجان حق بیان، رییس شورای والیتی 

کشته شده اند.
گل اسالم سیال، سخن گوی والی زابل به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی 
ساعت 1۰:۰۰ پیش از چاشت دیروز )یک شنبه، 9 قوس( در شهر قالت، مرکز این والیت 
رخ داده است. آقای سیال افزود که کشته شدگان شامل دو کودک و یک پیرمرد می شوند.

امرهللا صالح: 
مشکل سیم کارت های یب اسناد در شهر کابل تا ده روز دیگر حل می شود

است، یک مشکل جدید نیست.
پیش از این نیز وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره ی تنظیم خدمات مخابراتی 
)اترا( بارها برای جلوگیری از فروش سیم کارت های بی اسناد اقدام کرده اند، اما هنوز هم بازار 

فروش این گونه سیم کارت ها گرم است.
نگرانی وجود دارد که استفاده از سیم کارت های بی اسناد در کنار این که خطر بزرگی برای 
مختل کردن نظم و امنیت جامعه است، می تواند یک سهولت بزرگ جرایم گوناگون به ویژه 

جرایم سایبری در افغانستان نیز باشد.

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که به مشکل سیم کارت های 
بی اسناد در شهر کابل رسیدگی و این مشکل تا ده روز دیگر حل خواهد شد.

آقای صالح که صبح دیروز )یک شنبه، 9 قوس( سی وهشتمین فیصله ی »جلسه ی شش ونیم« 
را همگانی کرده، به شکایت ها در مورد فروش سیم کارت های بی اسناد پاسخ داده است.

صالح نوشته است: »مشکل سیم کارت های بی اسناد را در شهر کابل حل می نماییم. این 
مشکل را تا ده روز دیگر به صفر می رسانیم. حرف تان را شنیدیم و اقدام می نماییم.«

استفاده از سیم کارت های بی اسناد در کابل و والیات که همواره از آن شکایت صورت گرفته 

است.
انتحاری  مهاجم  که  است  گفته  وزارت  این 
قصد ورود به داخل پایگاه را داشته، اما قبل 
از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیتی از 

پا در آمده است.
انفجار،  این  در  که  است  گفته  وزارت  این 
1۰ نیروی ارتش کشته و هفت نیروی دیگر 

زخمی شده اند.
این  مسئولیت  گروهی  یا  و  تاکنون شخص 

رویداد را به عهده نگرفته است.
از والیت های  والیت غزنی در جنوب کشور 
والیت  این  نقاط  بیشتر  در  که  است  ناامن 
فعالیت  و  حضور  طالبان  گروه  جنگ جویان 

گسترده دارند.

 ۷:۳۰ ساعت  حوالی 
داده  دیروز رخ  صبح 

است. 
فقیری،  نصیراحمد 
رییس شورای والیتی 
صفحه ی  در  غزنی 
فیسبوک خود نوشته 
است که بعد از وقوع 
انفجار در این ساحه، 

صدای درگیری نیز شنیده شده است.
در همین حال، وزارت دفاع ملی در اعالمیه ای 
گفته است که یک »انتحارکننده« موتر مملو 
از مواد منفجره در نزدیکی یکی از پایگاه های 
انفجار داده  نیروهای دولتی در قلعه ی جوز 

انفجار  این  زخمی 
وخیم است.

ارقام  که  افزود  او 
نیست  نهایی  تلفات 

و ممکن تغییر کند.
جمعه زاده،  واحداهلل 
والی  سخن گوی 
است  گفته  غزنی 
که این رویداد ناشی 

از مواد  انفجار یک عراده »هاموی« مملو  از 
این  که  است  گفته  او  است.  بوده  منفجره 
در  ارتش  نیروهای  کندک  یک  در  هاموی 

حوزه ی سوم امنیتی انفجار کرده است.
رویداد  این  که  است  گفته  جمعه زاده  آقای 

والیت  در  صحی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
غزنی می گویند که در نتیجه ی انفجار موتر 
نیروهای  کندک  یک  بر  بمب گذاری شده 
ارتش در شهر غزنی، دست کم ۳۰ نفر کشته 

شده اند.
والیتی  شفاخانه ی  رییس  همت،  بازمحمد 
غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت که در این 
انفجار که صبح دیروز )یک شنبه، 9 قوس( در 
ساحه ی »قلعه ی جوز«، از مربوطات حوزه ی 
نفر   24 داده،  رخ  غزنی  شهر  امنیتی  سوم 

دیگر نیز زخمی شده اند.
او گفت که قربانیان این رویداد هم اکنون به 
شفاخانه والیتی غزنی منتقل شده اند. آقای 
هفت  صحی  وضعیت  که  کرد  تأکید  همت 

حمله ی موتربمب بر یک »کندک« ارتش در غزین؛ 
دست کم ۳۰ نظامی کشته و ۲۴ نظامی زخمی شدند
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به تبـع موضـع رییس جمهـور در خصـوص 
بـه  آن  بـا  مذاکـرات،  طرزالعمـل  مفـاد 
صراحـت بـه مخالفـت برخاسـته اند. بخـش 
دیگـری از هیـأت کـه به لحـاظ تعـداد در 
اکثریـت قـرار دارند و از جناح های سیاسـی 
دیگـری نمایندگـی می کننـد، بـا مخالفـت 
ارگ ریاسـت جمهوری بـا مفـاد طرزالعمـل 
همسـو نیسـتند. این اتفـاق باعث شـده که 
در  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  هیـأت 

دوحـه بـه دو پارچـه تقسـیم شـود.
مذاکـره سیاسـی بـا گروهـی کـه در میـز 
مذاکـره دسـت کم تـا کنـون انعطاف پذیری 
خفیفـی از خـود نشـان داده و در میـدان 
جنـگ، فشـار نظامـی را به باالترین شـدت 
در دو دهـه ی اخیـر رسـانده، نیازمنـد تیـم 
یکدسـت  و  منسـجم  مذاکره کننـده ی 
و  مقتـدر  واحـد،  رهبـری  بـه  متعهـد  و 
برخـوردار از طـرح و چشـم انداز روشـن و 

اسـت. همه شـمول 
در  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  هیـأت 
دوحـه امـا، اگرچـه ممکـن اسـت در ظاهـر 
سـعی کنـد موضع واحـد و یگانـه ای از خود 
نشـان دهـد امـا زیـر پـرده ی مناسـبات و 
ظواهـر تشـریفاتی، در عمـل از چنـد جناح 
و دیـدگاه و چشـم انداز سیاسـی نسـبت بـه 
مصالحـه ی افغانسـتان نمایندگـی می کنـد. 
از  متشـکل  دوحـه،  در  افغانسـتان  هیـأت 
اسـت  سیاسـی  جنـاح  چنـد  نماینـدگان 
منازعـه ی  و  مصالحـه  موضوعـات  در  کـه 
مختلفـی  دیدگاه هـای  نه تنهـا  افغانسـتان 
دارنـد کـه در برخـی مـوارد، درگیـر تضـاد 

منافـع جـدی و عمیقـی اسـت.
جمهـوری  هیـأت  در  چندپارچگـی  ایـن 
اسـالمی افغانسـتان، بـه منافـع و امتیازاتی 
بـا  مذاکـره  در  جمهوریـت  حـوزه  ی  کـه 
طالبان به آن چشـم دوخته، آسـیب خواهد 
زد. اگرچـه ترکیـب هیـأت مذاکره کننـده ی 
-به منظـور  دوحـه  در  افغانسـتان  دولـت 
نیسـت  تغییـر  قابـل  آن-  یکپارچه سـازی 
و اگـر تغییـری در آن رخ بدهـد، بنیادیـن 
امـا دسـت کم مجـال  نخواهـد  و گسـترده 
رفـع ایـن چنددسـتگی به عنـوان تهدیـدی 
بـر منافـع جمهوری اسـالمی افغانسـتان در 

مصـاف بـا طالبـان کمـاکان باقی سـت.
سیاسـی  جناح هـای  و  افغانسـتان  دولـت 
مذاکره کننـده ی  هیـأت  در  هرکـدام  کـه 
افغانسـتان در دوحـه سـهم و نمایندگانـی 
دارنـد، بایـد چشـم انداز، منافـع و پالیسـی 
یکدسـت و مشـخصی بـرای مذاکـرات صلح 
اجـرا  دسـتور  در  را  آن  و  تعریـف  دوحـه 
قـرار دهـد. اگرچـه جناح هـا متفاوت اسـت 
امـا امـکان توحیـد چشـم انداز ها و منافـع 
پروسـه  در  سـهیم  و  دخیـل  جناح هـای 
و  چشـم انداز  یکدست سـازی  دارد.  وجـود 
منافـع در خصوص مذاکـرات صلح و توحید 
می توانـد  آن،  برعکـس  یـا  رونـد  رهبـری 
فاحـش  شکسـت  یـا  برجسـته  موفقیـت 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان در مذاکره با 

طالبـان را رقـم بزنـد.
هیـأت مذاکره کننده ی افغانسـتان در دوحه 
و چشـم انداز، دیـدگاه و منافـع جناح هـای 
بایـد  مختلـف سیاسـی سـهیم در پروسـه 
توحیـد و یکدسـت شـود. به عنـوان نمونـه 
سپرده شـدن  بـا  مهـم  ایـن  پیشـنهاد،  و 
رهبـری رونـد بـه یـک نهـاد مشـخص یـا 
خلـق اجمـاع سیاسـی از طریـق برگـزاری 
نشسـت ها و دیدارهـای منظـم و پیوسـته 
میـان جناح های دخیل و سـهیم در پروسـه 
ممکـن و برآورده شـدنی اسـت. اگـر بـه این 
خـال و خطر جـدی توجه مسـئوالنه صورت 
نگیـرد، قشـر سیاسـی چندپارچـه و به تبـع 
چندپارچـه ی  مذاکره  کننـده ی  هیـأت  آن 
بـا گروهـی کـه در  افغانسـتان در مصـاف 
میـدان  در  و  انعطاف پذیـری  بـه  مذاکـره 
جنگ بـه کاهش خشـونت اعتقـادی ندارد، 

در موضـع ضعیـف قـرار می گیـرد.

گزارشخبرهای داخلی

عباساسدیانوانورسعادتیار

هشر در سکوت
وقتی با انفجارهای پیاپی »کانون امنیت« ترک برداشت

میزگیردهای  داغ ترین  از  کابل  تاکسی های  داخل  فضای 
سیاسی داغ تر و سیاسی تر و در عین حال بحث ها و حرف های 
رسانه ها  اجتماعی  و  سیاسی  میزگرد های  از  آن  در  جاری 
دقیق تر و به واقعیت موجود نزدیک تر است. یک تفاوت اساسی 
بحث های داخل تاکسی با میزگردهای رسانه ای، دست کم به 
آن روش که ما از تلویزیون های افغانستان تماشا می کنیم، 
این است که افراد داخل تاکسی می  کوشد تا پیچیده  ترین 
معضالت اجتماعی و دشوارترین موقعیت  های زندگی عمومی 
و شهری و عمیق  ترین مفاهیم جنگ و صلح و سیاست را 
در قالب قصه و خاطره و همراه با مثال و دشنام و گاهی 
به صورت جدی و عاری از نزاکت های مرسوم ساده  سازی و 
بیان کنند؛ در مقابل کارشناسان و تحلیلگران روی پرده های 
تالش  کراوات های شان  گره زدن  محکم  بر  عالوه  تلویزیون 
می  کنند تا ساده  ترین ارزش های انسانی را به پیچیده  ترین و 
مبهم  ترین مفاهیم انتزاعی تبدیل کنید. سرانجام آدم گنگس 

می ماند که »ای بیادر ما چه می گه؟«
دیروز در پل سرخ همین که داخل تاکسی به مقصد مرکز 
رو  پیش  چوکی  در  من  از  قبل  که  فردی  نشستم،  شهر 
نشسته بود، از راننده ی تاکسی انتقاد کرد که چرا در چوکی 
پیش رو، دو نفر می نشاند. راننده گفت: »تو کرایه دو نفر را 
حساب می کنی که نشانم؟« این مرد در جوابش گفت: »از 
کجا بیارم که دو نفر را کرا بدهم؟ از برای خدا چطور آدم 
یک نفر باشد، ولی دو نفر را کرا بدهد...« یک مرد جوان از 
چوکی پشت سر میان حرفش درآمد و گفت: دولت نشستن 
دو نفر را در چوکی پیش رو منع کرده. اگر کسی دو نفر سوار 
کند، ترافیک جریِمش می کند.« راننده حرفش را قطع کرد: 
بیادر؟ دولت خودش سر یک چوکی ریاست  »جریمه چه 
ما  روز  و  از حال  دربار می کنند.  نفر شیشته  جمهوری دو 
آلی مه همی پیش روی یک  مردم غریب کی خبر دارد؟ 
نفر بشانم، بیست روپه دیگه از کجا کنم؟ این طور نیست 
می رفتم  نمی داشتم،  قناعت  اگر  باشم،  نداشته  قناعت  که 
باال  بلدینگ  خود  برای  می خوردم،  رشوه  می کردم.  دزدی 
می کردم. تو می گویی پیسه ی بلندمنزل ها را از آبله دست 
شان به دست آورده؟ نی، به خدا کلش مال حرام و دزدی و 
فساد است. مه قناعت دارم که پشت اشترینگ همی تاکسی 
غراضه ماندیم. اگی نی چرا پشت بام کفتر بازی نمی کردم 
که از مالآذان می برایم تا نصف شب به واهلل یک لقمه نان 
نمی یافم که بخورم. تو بگویی خدا جان روزی ما مردَم َد شاخ 
آهو بسته کده باشد و تو مجبوری تمام سال از ای طرف شار 

تا او طرف شار از پشت پشتش خیز کنی...«   
در این قسمت مردی که انتقاد کرده بود، احساس کرد راننده 
درست می گوید. به همین دلیل سعی کرد کمی همدردی 
نشان بدهد. گفت: »مه او گپه به خاطر بیست روپه نگفتم. 
به ای خاطر گفتم که اونجی پیشتر ترافیک جریمت نکنه. 
یک دوصد روپیه تو ره نگیره. بیزو خو ای شار، شار بی پرسان 
است. یک گپ که بزنی باز سر مردم غریب زور می گوید. 

پروای مردم غریَب کی داره در این شهر؟« 
غصه های دل راننده در واکنش به این همدردی به جوش 
آمد: »من از زمان های قدیم، از دوران داکتر نجیب در این 
شهر  تاکسی رانی می کنم. عسکری ره هم در همی شهر تیر 
کدیم. بیادر تا وقتی که عسکری نفرفته بودم، هر روز ایستاد 
خوده  مکلفیت  وقتی  مکلفیتت.  نامه  کجاست  که  می کرد 
باشه که کجاست  نفر پرسان کده  تیر کدوم واهلل اگر یک 
ترخیص تو؟ در کجا خدمت کردی. شاید باور تان نیایه کم 
مانده بود در جنگ شهید شوم، ولی به خدا اگر کسی پرسان 
کده باشه، احترام را خو در تاق باال بان. گمشکو... باد از و 
مجاهدین صاحبا آمدند. اونا که آمدند، از نان چی می پرسی 
کارتوس  دنبال  مردم  کل  شد.  قیمت  کارتوس  حتا  که 
می گشت که کدش همدیگره بکشه، تا هنوز همی روز است 
سر مردم بیچاره افغانستان. صبح یک طرف َگَدم می کنه، 
شام از دیگه طرف صدای انپیچار است، انفجار است، چی 
بال است که میایه و پنجره ها شور می خوره. غیر مردم غریب 

کسی دیگه اگر بینی اش ام خون شوه.«
»خیر  گفت:  مرد  جواب  در  طوالنی  مقدمه ی  این  از  پس 
بنگری. ما هم دوست دارم در همی چوکی یک نفر بنشینه. 
هم خودم راحت می باشم که دستم د گیر قات می خوره، هم 
سر او دروازه فشار نمی آید. باور کو که قیمت دست گیره او 
دروازه، دوبرابر قیمت دستگیره ای دروازه است. چرا که او 
طرف زیادتر خراب می شه... بیببب، بیییببب! تو وسو کو امی 

دستک ته که مه گیَر عوض کنم، هی خیر بنگری!«
مرد دستش را پس کشید و نفس عمیقی گرفت، بعد گفت: 

»جای که تنگ نباشه، هیچ وقت دل تنگ نیست.«
بحث جدیدی در گرفت.

بحث با همان داغی ادامه یافت. تا پایان راه کسی نماند که 
اظهار نظر نکنند به جز من که حرفی برای گفتن نداشتم؛ 
فقط به این فکر می کردم که نان در شاخ آهو است و این جا 

هم مثل جنگل است. در جنگل باید گرگ بود یا نبود؟ 
این جا کابل جان است.    

اتکیس  ای که 
به دنبال آهو یم دوید

سهرابسروش

مادر صالح حاال فقط می گوید: »او بچه های شیرینم! او 
بچه های نوجوانم! او بچه های شیرینوم!«. این صدا تکرار 
او  نوجوانم!  بچه های  او  شیرینوم!  بچه های  او  می شود: 

بچه های شیرینوم!...
به  را  محمد  و  نوروز  خردسال  برادر  صالح،  صدای  اما 
سختی می توانم از میان صدای روضه خوان ها بشنوم که 
می گوید »برادرم که شهید شد...« بغض راه گلویش را 
شد  که  »انفجار  می گوید  باز  و  می کند  مکث  می بندد. 
برادرم جابه جا شهید شد. برادرانم 24 و 22 ساله بودند. 

یکی دهقان و دیگری دانشجو بودند«.
در این وسط مامای نوروز و محمد خیلی تالش می کند 
بر خودش مسلط باشد و حداقل گریه نکند. با چهره ای 
غم زده، که همزمان نشانه های وحشت در آن هویدا است، 
می گوید: »تروریستان نخواستند که بامیانی ها در امنیت 
و آرامش زندگی کنند. دوستانی زیاد به شهادت رسیدند 
و زخمی شدند. خواهرزاده هایم جام شهادت نوشیدند«. 
ناامیدی و افتخار می گوید:  با  در اخیر، او با حس توأم 
»برای شهیدشدن در راه این وطن از زندگی جوان های 
خود هم گذشته ایم«. ظاهرا حس ناامیدی او بیان دردی 
و  بی سرنوشت  هم وطن  میلیون ها  که  مشترکی ست 
قالب  در  که  احساسی  می برند.  رنج  آن  از  فلک زده اش 
این سوال برای هر کسی مطرح است »باالخره سرنوشت 

این وطن چه خواهد شد؟«.
از دست  این حادثه  را در  عزیزگل که پسر خردسالش 
داده، در شوک عمیقی فرورفته است. باورش نمی شود 
صدای  با  باشد.  افتاده  اتفاقی  چنین  بامیان  در  که 
بغض آلود و ناامید می گوید: »علی خان مکتب رفته بود. 
این طفل های بی گناه چه کرده اند که به خاک و خون 
کشیده شده اند؟ فقط درس می خواند و بس. بچه خردم 
بود. امید و آرزویی ما بود«. پدر علی خان اما فقط یک 
از خود ضعف نشان می دهد. مردم   حرف دارد: »دولت 
گریبان گیرتان است. بامیان ساحه بزرگ نیست که نشود 
نمی توانید.«  کاری  هیچ  بگیرید.  را  امنیتش  به راحتی 
نداشت  بامیان  در  را  حادثه ای  چنین  انتظار  این که  از 

می گوید »امیِد ما به ناامیدی تبدیل شد.«

وحشت در قلب کشور
شهر  در  وحشت  آرامش  و  امنیت  به جای  روزها  این 
بامیان حاکم است. بامیانی های که در فصل تابستان حتا 
نمی کنند  جرأت  حاال  بخوابند  جاده ها  در  می توانستند 
به آسانی از خانه های شان بیرون شوند. انور سعادت یار، 
که  این  از  »پیش  می گوید:  اجتماعی  فعال  و  خبرنگار 
بامیان رخ دهد، معموال شب ها  انفجار های خونین در 
برای قدم زدن خودم را به جاده های بامیان می سپردم. 
بدون  می خواست  دلم  که  وقت  هر  شب  نا وقت های 
هیچ گونه ترس و هراس بیرون می شدم، یک ونیم ساعت، 
لذت  پاک  و  صاف  هوای  از  و  می گشتم  خیابان ها  در 
شده.  خونین  بامیان  که  است  شب  چند  اما  می بردم. 
بامیان دیگر بامیان یک هفته پیش نیست، رهگذران با 
واهمه از چهار سوها رفت وآمد می کنند. شهر ساکت و 

 شهرنشینان شوکه شده اند.«
گونه  به  حادثه  این  از  بعد  روزهای  اولین  در  بامیان 
بامیان  بازار کوچک  بی سابقه خلوت و سوت  وکور شده. 
گرم و شلوغ بود. »کوچه تیتانیک« و »مارکیت مدینه« 
شهر  این  مکان های  معروف ترین  و  شلوغی ترین  از 
جرأت  دکانداری  کمتر  روزها  این  اما  بودند.  کوچک 
کند.  باز  مشتریانش  روی  به  را  دکانش  دروازه  می کند 
مارکیت مدینه و کوچه تیتانیک بیشتر از دوره قرنطینه 
انفجار  وقوع  از  لحظه  هر  بامیانی ها  است.  شده  خلوت 
مختل  شهر  این  در  کسب وکارها  و  هراس اند  در  دیگر 

شده است.
می  خوانند  درس  بامیان  دانشگاه  در  که  دانشجویانی 
بامیان  شهر  از  را  خودشان  زودتر  هرچه  دارند  تالش 
بیرون بکشند. بامیانی که بعضی  دانشجویان برای امنیت 
و آرامش آن، دانشگاِه محروم آن را برای درس انتخاب 
این  دانشگاه  تعطیلی  از  پیش  کردند  تالش  می کردند، 
می گوید:  ورس  ولسوالی  از  ناصر،  کنند.  ترک  را  شهر 
آمادگی  کورس  کابل  در  گذشته  سال  زمستان  »پسرم 
می خواستم  کابل  در  ناامنی  به دلیل  می خواند.  کانکور 
این  بامیان  که  حاال  اما  کنم.  روانش  بامیان  در  امسال 

طوری شده همان جا هم نمی توانم روانش کنم.«

بامیان با خون سرخ شهروندانش به جهان معرفی شد.

قربانیانی که به دنبال نان بودند
انفجار بامیان نیز مثل هر حادثه دیگر اکثرا مردم فقیر 
ظفر  است.  کشانده  مرگ  کام  به  را  جامعه  فرودست  و 
بامیان  بازار  در  او  است.  قربانی ها  این  از  یکی  کربالیی 
و  دست کش  صابون،  داشت.  بنجاره فروشی  غرفه 
لباس های زمستانی از جمله چیزهایی بود که ظفر آنان 
می گوید  ظفر  برادر  عباس علی،  می رساند.  فروش  به  را 
غرفه اش  داشت.  غرفه  عصر  ولی  مارکیت  پیش  »ظفر 
را بسته کرده می خواست طرف خانه اش برود. برخالف 
شب های دیگر آن شب زود طرف خانه روان بود. سودای 
خانه را گرفته و به کوچه شفاخانه رسیده بود که انفجار 
شد و از بین رفت.« آن شب به جای آن که ظفر کربالیی 
خانه  به  را  جنازه اش  دیگران  برساند  خانه  به  را  سودا 

انتقال دادند.
محمد نیز مثل ظفر »غریب کار« و به دنبال یک »لقمه 
می گوید  محمد،  کاکای  روستا،  عبدالرحمان  بود.  نان« 
»او یک کارگر بود. چند مدت قبل از ایران برگشته بود و 
پدرش برایش زرنج خریده بود تا کار کند. پیش از حادثه 
او کدام جای روان بود که در انفجار برابر شد. محمد به 

دنبال یک لقمه نان بود.«
دو عضو  اما  قریه سوماره،  در  واقع  دیگر،  خانواده  یکی 
جوانش را از دست داده است؛ محمد 25 ساله و نوروز 
2۳ ساله. عبدالحمید پدر نوروز و محمد چند روز قبل 
بود.  رفته  دنیا  از  بود  حالش  عاید  که  مریضی  به دلیل 
این خانواده فعال آه در بساط ندارد. یک مقدار پولی که 
داشتند خرج دوا و درمان عبدالحمید شده بود. محمد و 
نوروز که نان آوران خانه بودند در انفجار کشته شدند. از 
این خانواده حاال سه نفر باقی مانده اند که معلوم نیست 
زندگی با آنان چه خواهد کرد؛ صالِح خرد سال، خواهِر 

مریض و مادری آشفته. 

از سقوط  بعد  افغانستان،  مرکز  در  واقع  بامیان،  والیت 
طالبان امن ترین والیت کشور محسوب می شد. به دلیل 
به دلیل  نیز  و  کشور،  والیات  بقیه  در  ناامنی  و  جنگ 
از  بامیان  که  طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  آبده های 
بی شمار  تعداد  مقصد  والیت  این  است،  برخوردار  آن 
را شکل  از جنگ و خشونت  گردشگران داخلِی خسته 
حاال  گذشته  هفته  در  پی درپی  انفجار  دو  اما  می داد. 
امنیت و آرامش بامیان را از بین برده است. طبق آخرین 
و  نفر کشته  این دو حادثه حداقل 19  در  آمار رسمی 
نزدیک به 64 نفر زخمی شده اند. آرامش بامیان بعد از 
نزدیک به دو دهه به هم ریخت و به نظر می رسد باور این 

واقعیت برای اکثر مردمان این شهر بسیار دشوار است.

صدای ناشناخته برای سرزمینی که به امنیت خو 
گرفته بود

دیگر،  روزهای  همه  مثل  گذشته،  سه شنبه  بعدازظهر 
برای بامیانی ها فرصتی بود برای کارکردن در فضای امن 
این   در  کشور.  مرکزی  نقاط  سردترین  از  یکی  آرام  و 
سال های پسین امکان گشت وگذار در شهرها بدون ترس 
و واهمه از انفجار و انتحار فقط برای بامیانی ها میسر بود. 
از  آن که  بدون  و  به راحتی  می توانستند  بامیان  مردمان 
ناامنی بترسند، به شهر آرام و کوچک شان قدم گذاشته 
و به کار و زندگی شان بپردازند. صدای انفجار برای بقیه 
آشنا  صدای  بود.  بیگانه  بامیان  مردمان  برای  اما  آشنا 
صدای  بلکه  گلوله،  و  انفجار  صدای  نه  بامیانی ها  برای 
و  پرنده ها،  بود، صدای  بود؛ صدای طبیعت  باران  و  باد 
بود. احتماال  این فصل خزان، صدای ریزش برگ ها  در 
بلندترین صدایی که یک شهروند بامیانی می توانست در 

طول سال آن را بشنود صدای رعد و برق بود.
تا قبل از این حادثه بامیان با زیبایی های بندامیر بر سر 
قله های  بی اندازه اش،  امنیت  و  پاک  هوای  بود.  زبان ها 
خالی  رواق های  و  غلغله  بابا، شهر  کوه  مغرور  و  پربرف 

بودا بامیان را به جهانیان معرفی می کرد.
صورت  دانشگاه  کوچه  در  انفجار  اولین  وقتی  روز  آن 
که  نمی شدند  باورش  بامیانی ها  از  هیچ یک  گرفت، 
بیشتر  باشد.  داده  رخ  حادثه ای  چنین  شهرشان  در 
بالون  »انفجار  به  را  انفجار  صدای  بامیان  شهروندان 
گاز« و »کفیدن تایر موتر« و حوادث مشابه آن تفسیر 
از  را  برادرش  حادثه  این  در  که  عباس علی  می کردند. 
کفیده.  موتر  تایر  کردم  فکر  »من  می گوید  داده  دست 
در بامیان هرگز چنین اتفاقی رخ نداده بود«. حبیب اهلل 
»فکر  می گوید  بود  دیده  را  حادثه  این  متری  چند  از 
کردم بالون گاز پاره شده. بی خیال شدم و به راهم ادامه 

دادم...«.
اما دیری نپایید که مردم به عمق فاجعه پی بردند. به 
تعقیب صدای دو انفجار مهیب و به دنبال آن صدای آژیر 
آمبوالنس ها و نیروهای امنیتی وحشتناک ترین صداهایی 
بود که بامیانی ها بعد از دو دهه آن را شنیدند؛ صداهایی 
که خبر مرگ  آدم های زیادی را مخابره می کرد. این بار 

نوروز همراه با برادرش در این حادثه کشته شدند. 
عکس: ارسالی به اطالعات روز

عباس علی، برادر ظفر می گوید »ظفر پیش 
مارکیت ولی عصر غرفه داشت. غرفه اش 
را بسته کرده می خواست طرف خانه اش 
برود. برخالف شب های دیگر آن شب 
زود طرف خانه روان بود. سودای خانه را 
گرفته و به کوچه شفاخانه رسیده بود که 
انفجار شد و از بین رفت.« آن شب به جای 
آن که ظفر کربالییی سودا را به خانه برساند 
دیگران جنازه اش را به خانه انتقال دادند.

Social Media

دست آوردهای دموکراتیک و پیشرفت ها در 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 19 
برای  اساسی  قانون  رعایت  و  گذشته  سال 

تمام مردم افغانستان باشد.
افغانستان  وزارت خارجه ی  در همین حال، 
از این صدور قطع نامه های سازمان همکاری 
استقبال  افغانستان  از  حمایت  در  اسالمی 
دیدگاه  و  قوا  تجدید  به عنوان  آن را  و  کرده 
از  حمایت  در  اسالمی  جامعه  مشترک 

افغانستان دانسته است.
وزارت خارجه گفته است که دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان عالقمند است تا با سازمان 
همکاری اسالمی از نزدیک در مورد محتوا و 

تطبیق این قطع نامه ها کار کند.

این سازمان در کنار 
مذاکرات  از  حمایت 
از  افغانستان،  صلح 
نیز  جهانی  جامعه 
که  است  خواسته 
حمایت  روند  این  از 
سازمان  این  کنند. 
عضو  کشورهای  از 
نیز خواسته است که 
از روند صلح افغانستان حمایت کنند تا در 

نهایت منجر به یک راه حل سیاسی شود.
حل  راه  مبنای  سازمان،  این  گفته ی  به 
با  رابطه  قطع  خشونت،  قطع  باید  سیاسی 
تقویت  و  حفاظت  تروریستی،  گروه های 

این  خارجه ی 
سه  سازمان 
مختلف  قطع نامه ی 
وضعیت  مورد  در 
جنایات  افغانستان، 
ابتکارات  و  داعش 
منطقه ای در حمایت 
صادر  افغانستان  از 

کرده اند. 
سازمان همکاری اسالمی از علما و نهادهای 
سازمان  این  عضو  کشورهای  در  مذهبی 
را  افغانستان  در  جنگ  تا  است  خواسته 
صلح  مذاکرات  از  حمایت  در  و  تحریم 

موضع گیری کنند. 

در  اسالمی  همکاری  سازمان  روز:  اطالعات 
خارجه ی  وزیران  روزه ه ی  دو  نشست  پایان 
طالبان  از  سازمان،  این  عضو  کشورهای 
خواسته است که خشونت ها را کاهش داده و 

به تأمین عاجل آتش بس توافق کنند.
عضو  کشورهای  وزیران  شورای  نشست 
و  تاریخ هفتم  به  اسالمی  سازمان همکاری 
هشتم قوس در شهر نیامی، پایتخت نایجریا 
برگزار شد. سازمان همکاری اسالمی ضمن 
در  اخیر  تروریستی  حمالت  محکوم کردن 
کشور  این  در  صلح  مذاکرات  از  افغانستان، 

نیز حمایت کرده است.
اسالمی  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای 
وزیران  شورای  نشست  چهل وهفتمین  در 

سازمان همکاری اسالمی از طالبان خواست که با آتش بس فوری موافقت کنند

اعضای پارلمان را به دست داشتن در فساد 
متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته 
دادگاه  به  را  آن  فساد  به  متهم  اعضای 
به  پایان دادن  خواهان  همچنان  او  بکشاند. 

مصونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود.
ارگ  میان  تقابل  ایجاد  دنبال  به 
ارگ  پارلمان،  و  ریاست جمهوری 
رییس جمهور  دیدار  از  ریاست جمهوری 
غنی با میررحمانی رحمانی، رییس مجلس 
از  ملی  امنیت  شورای  دفتر  و  نمایندگان 
با  امنیت ملی  دیدار حمداهلل محب، مشاور 
و فضل هادی مسلم یار،  میررحمان رحمانی 

رییس مجلس سنا خبر دادند.
ارگ ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت 
دیدار  این  در  که طرف ها  بودند  گفته  ملی 
در مورد هماهنگی میان دولت و قوه مقننه 

بحث و گفتگو کرده اند.

روند  این  که  گفت 
از  اسناد  ارایه ی  تا 
سوی آقای صالح در 
مورد این اظهاراتش، 

تعلیق می شود.
رحمانی  آقای 
گفت  همچنان 
به منظور  که 
حیثیت  »حفظ 
نخست  معاون  علیه  نمایندگان«  مجلس 
او  گفته های  این  مورد  در  ریاست جمهوری 
به مراجع عدلی و قضایی نیز شکایت درج 

می کند.
اعضای این مجلس همچنان از رییس جمهور 
آقای صالح را مجبور  بود که  غنی خواسته 

به استعفا کند.
ژنو  نشست  در  عقرب   ۳ در  صالح  امراهلل 

مهدی  پیش  روز  دو 
اعضای  از  راسخ، 
به  مجلس  این 
اطالعات  روزنامه 
که  بود  گفته 
نمایندگان  مجلس 
 1۰( دوشنبه  روز 
این  برای  قوس( 
صندوق  نامزدوزیران 

می گذارد.
به  رأی دهی  روند  نمایندگان  مجلس 
دنبال  به  را  حکومت  کابینه ی  نامزدوزیران 
نخست  معاون  صالح،  امراهلل  اظهارات 
ریاست جمهوری کشور در مورد دست داشتن 

اعضای پارلمان در فساد، تعلیق کرد.
مجلس  این  رییس  رحمانی،  میررحمان 
قوس(   4( گذشته  هفته ی  سه شنبه ی  روز 

روند  تعلیق  از  پس  روز  پنج  روز:  اطالعات 
توسط  کابینه  نامزدوزیران  به  رأی دهی 
از  دیروز  روند  این  نمایندگان،  مجلس 
برنامه های  نامزدوزیر  و شش  سرگرفته شد 

کاری شان را به این مجلس ارایه کردند.
حسینه صافی، نامزدوزیر امور زنان، محمود 
اراضی،  و  شهرسازی  نامزدوزیر  کرزی، 
معادن  نامزدوزیر  محمدهارون چخانسوری، 
نامزدوزیر  اخالقی،  نوررحمان  و  پترولیم  و 
برنامه های  عودت کنندگان  و  مهاجرین 
مجلس  دیروز  نشست  در  را  کاری شان 

نمایندگان مطرح کردند.
مجلـس  نشسـت  ایـن  در  همچنـان 
نامزدوزیـر  ذکـی،  قـدرت اهلل  نماینـدگان 
ترانسـپورت و نجیـب اهلل یمیـن، نامزدوزیـر 
فوایـد عامـه نیـز برنامه هـای کاری شـان را 

کردنـد. ارایـه 

یر برنامه های شان را به مجلس ارایه کردند پایان تنش میان پارملان و حکومت؛ شش نامزدوز
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ثبت  می شوند  نفر  میلیون  دو  از  بیش  شامل 
کرده است. 

آن طور که آقای باهر می گوید وزارت مهاجران 
یک نهاد سیاست گزار و هماهنگ کننده است 
و مؤسسات خارجی برای بی جاشدگان کمک 
وزارت  باهر  آقای  گفته ی  به  می کنند.  فراهم 
مهاجران تنها دو سال می شود که برای کمک 
یک  مالیه  وزارت  از  داخلی  بی جاشدگان  به 
فصل  »در  می کند:  دریافت  مشخص  بودجه 
هزار   1۰ حدود  خانواده  هر  برای  زمستان 
آنان  که  می شود  گرفته  نظر  در  پول  افغانی 
تهیه  را  لباس  مثل  فوری  نیازهای  بتوانند 

کنند.« 
زندگی اهالی کمپ بت خاک به کمک مقطعی 
مهاجرین  بخش  در  که  خارجی  مؤسسات 
است.  وابسته  می کنند،  کار  بی جاشدگان  و 
بی جاشدگان  برای  کمک کننده   عمده ترین 

داخلی، کمیته ناروی )NRC( است. 
روستای تترخیل که به انار بی دانه و آب وهوای 
در  که  است  است، 1۷ سال  معروف  خوشش 
آتش جنگ می سوزد. نور رحمان می گوید که 
این جنگ در این مدت تنها از بستگان او پنج 

نفر قربانی گرفته است. 
نباشد.  جنگ  ما  قریه  در  که  نیست  »روزی 
راکت و هاوان خانه های مردم را ویران کرده. 
ما دیگر تحمل نتوانستیم. نخواستیم که مثل 
خاطر  همین  از  شویم.  کشته  قوم  و  خویش 
آمدیم این جا. تنها از قریه ما که 5۰ خانه بود، 
کسی در قریه نمانده. هر کس هر سو فرار کرده 
است. یک تعداد چند سال قبل، کسی امسال و 

کسی هم تازه از منطقه فرار کرده اند.«
انتظار  امریکا،  و  توافقنامه ی طالبان  اساس  بر 
بین االفغانی  مذاکرات  شروع  با  که  می رفت 
تا  اما  بیایید،  پایین  کشور  در  خشونت  سطح 
نشده  رونما  آن  در  کاهش  که  نه تنها  کنون 
که  خشونتی  است؛  یافته  هم  افزایش  بلکه 
ترک  به  مجبور  را  خانواده اش  و  رحمان  نور 
کرده  کاپیسا  تگاب  ولسوالی  از  روستای شان 

است. 
بتخاک   52 کمپ  اهالی  و  رحمان  نور  برای 
خانمان سوز  جنگ  این  مستقیم  قربانیان  که 
سو  یک  از  که  نیست  درک  قابل  هستند، 
گفت وگوهای صلح در جریان است و از سوی 
رحمان  نور  دارد.  ادامه  به شدت  جنگ  دیگر 
بعداً  و  کنند  اعالم  آتش بس  »اول  می گوید: 
بنشینند مذاکره کنند. ولی آن ها تا هنوز این 
کار را نکرده اند. اول از تلفات بیشتر جلوگیری 
شود بعد بنشینند بین خود گپ بزنند. جنگ 
و درگیری بسیار زیاد شده. کل مردم تکلیف 

روحی پیدا کرده.«

هرات – غور به روزنامه اطالعات روز می گویند 
در  طالبان  »کمنج«،  پُل  مسیر  خالف  بر  که 
مسیر بندبیان با ج گیری می کنند. این رانندگان 
»امارت  سربرگ  با  طالبان  که  می افزایند 
اسالمی« از هر موتربابری تا 15 هزار افغانی و از 
مسافربری 6۰۰ افغانی باج می گیرند. غالم علی، 
یکی از این رانندگان می گوید که تا زمانی که به 
گروه طالبان پول نپردازند، اجازه عبور از مسیر 

شاهراه هرات – غور به آنان داده نمی شود. 
گروه طالبان در بخش های از راه های ارتباطی 

غور ایست های بازرسی و گمرک دارند. 
از طرف دیگر، راننده های مسیر شاهراه هرات- 
غور می گویند، با تخریب پُل »کمنج«، سرقت 
اموال مسافران در مسیر شاهراه هرات – غور به 
میزان چشم گیری افزایش یافته است. طی یک 
سارقان  مورد،  سه  در  دست کم  گذشته  هفته 
مسلح اموال و پول های رانندگان و مسافران را 

با خود برده اند. 
با تخریب پُل »کمنج« و طوالنی شدن مسیر 
عوارض  میزان  هرات،  به  فیروزکوه  ارتباطی 
خواهد  افزایش  مسافربری  و  باربری  موترهای 
تا  می گویند  باربری  موترهای  رانندگان  یافت. 
هنگامی که این پل تخریب نشده بود، ماهوار 
موترهای  و  افغانی  هزار   5 فالنکوچ،  موترهای 
باربری کمتر از 2۰ هزار افغانی عوارض داشت، 
تا ۳5  فالنکوچ  موتر  هر  بندباین  طریق  از  اما 
هزار   1۰۰ تا  باربری  موترهای  و  افغانی  هزار 
افغانی باید هزینه صرف ترمیم موترهای شان 

بکنند.

سخت تر از دیگران است. او مادر شش فرزند و 
هم سر یک مرد معتاد است. دو دختر بزرگش 
کدام  هر  »دخترانم  می کنند:  کشمش پاکی 
می کنند.  پاک  کشمش  کاسه  دو  دو  روزانه 
 6۰ تا   4۰ بین  روزانه  کدام شان  هر  درآمد 

افغانی است. کار بسیار سخت است.«
در  روستایش  از  که  است  سال  پنج  راحله 
شده  پناهنده  کمپ  این  به  تگاب،  ولسوالی 
اتاق  همسایه هایش  سایر  مثل  نیز  او  است. 
که  کوچک  حلبی  بخاری  یک  با  را  محقرش 
در آن پالستیک و زباله می سوزد، گرم می کند. 
برای  که  مجبورند  راحله  قدونیم قد  فرزندان 
هرچه  آنان  کنند.  جمع آوری  سوخت  بخاری 
گوشه ای  در  و  می آورند  می آید  گیرشان  را 
تا  می کنند  ذخیره  پالستیک  زیر  حیاط،  از 
کند:  تحمل پذیرتر  را  کابل  زمستان  سرمای 
جمع   اوالدهایم  که  را  پالستیکی  و  »کاغذ 
می کنند می سوزانیم. فرزندانم اگر لباس دارند، 

بوت ندارند.«
حداقل ترین  از  کمپ  این  در  بی جاشدگان 
زندگی  بی آن که  و  محرومند  زندگی  امکانات 

کنند، فقط شب و روز می گذرانند.
زنان در این کمپ به دلیل بضاعت مالی پایین 
از  خانه ها  تمامی  می کنند.  زایمان  خانه  در 

اگر خود را مسلمان می گویند، اقدام به تخریب 
این پل می کردند.«

دوبرابرشدن کرایه ها
شرکت های  نماینده  حکیمی،  فضل الحق 
ترانسپورتی غور به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که ۳۰۰ موتر فالنکوچ و 15۰ موتر باربری در 
مسیر شاهراه هرات – غور فعالیت دارند، اما با 
عوارض  بلندرفتن  بر  افزون  پل کمنج  تخریب 
موترها، کرایه افراد و حمل و نقل افزایش یافته 
است. او می افزاید روزانه تا 15۰ موتر از روی پُل 
»کمنج« عبور می کردند، اما حاال رفت و آمد از 

طریق این پُل متوقف شده است.
رانندگان موترهای باربری در غور می گویند که 
موترها از هرات به غور در کمتر از 12 ساعت 
می رسیدند، اما با تخریب پُل »کمنج« رانندگان 
تا  وقفه  بدون  ساعت   48 مجبورند،  موترها 
رسیدن به هرات رانندگی کنند. آنان می گویند 
طوالنی ترشدن  به دلیل  موترهای شان  سوخت 
مسیر ارتباطی دوبرابر شده است. عبدالرحمان، 
روز  اطالعات  روزنامه  به  رانندگان  از  یکی 
است:  برابر شده  دو  تقریبا  ها  کرایه  می گوید، 
»با انفجار پُل کمنج کرایه هر نفر از 8۰۰ نفر به 
14۰۰ افغانی باال رفته. مردم غور غریب هستند 
و به سختی این پول را می دهند و ما هم مجبور 
هستیم که پول زیاد بگیریم و راه خیلی دشوار 

است.«
به گفته او، تا قبل از تخریب پُل کمنج هر موتر 
اما حاال  تیل مصرف داشت،  لیتر  فالنکوچ 6۰ 

و گرم شدن هوا به سختی روزگار می گذرانند.
باشندگان اردوگاه بت خاک، به آب آشامیدنی 
بهداشتی دست رسی ندارند و آب تمامی اهالی 
کمپ از دو چاه آب که توسط یک مؤسسه حفر 
در  کودکان  اکثر  می شود.  تأمین  است،  شده 
این اردوگاه از چندین سال به این سو مکتب 
نرفته اند و اکثر کودکان هرچند سن شان بلند 
رفته، اما از صنف سوم بیشتر درس نخوانده اند.

آمده  کمپ  این  به  به تازگی  که  رحمان  نور 
است، فقط تا صنف دوم مکتب خوانده و از آن 
پس به دلیل این که در روستایش مکتب نبوده، 
او  او حاال بی سواد است.  ادامه  دهد.  نتوانسته 
دوم  تازه صنف  او  که  زمانی  طالبان  می گوید 
را تمام کرده بود، مکتب روستا را ماین گذاری 
کودکان  باشد،  که  »آرامی  کردند:  منفجر  و 
مکتب می روند، دختران مکتب می روند و یک 
آن جا  ولی حاال  یاد می گیرند.  کسب  و کمال 
جنگ است. هیچ کس مکتب نمی رود. طالبان 

مکتب را با ماین خراب کردند.«
که  چیزی  اولین  کمپ  به  ورود  محض  به 
است.  سوخته  پالستیک  بوی  می شود  حس 
گرم کردن  برای  کمپ  این  در  خانه ها  اکثر 

خانه های شان پالستیک و زباله می سوزانند. 
برای راحله ی 4۰ ساله اما زندگی در این کمپ 

طریق هرات به ولسوالی های شهرک، دولینه و 
متعاقبا به شهر فیروزکوه منتقل می شود و این 
شدید  برف باری  گواه  زمستان  در  اغلب  مسیر 
نیستند.  آمد  و  رفت  به  قادر  موترها  و  است 
از  هرات  تا  فیروزکوه  شهر  فاصله  او،  گفته  به 
طریق پُل کمنج حدود ۳۷۰ کیلومتر و مسیر 
که اکنون باز است حدودا 45۰ کیلومتر است. 

ترس طالبان از عملیات نیروهای امنیتی 
زمستان سال گذشته نیروهای دولتی عملیات 
غور   – هرات  شاهراه  مسیر  در  پاک سازی 
راه اندازی کرده بودند و طی این عملیات صدها 
تسلیم  حکومت  به  طالب  جنگجویان  از  تن 
بیم  از  طالبان  می گویند  محلی  منابع  شدند. 
را  پل  این  امنیتی  نیروهای  دوباره  عملیات 
رییس  صمیم،  عبدالمجید  ا اند.  کرده  تخریب 
پُل نظر به  فواید عامه غور می گوید: »تخریب 
مسائل امنیتی صورت گرفته است و در زمستان 
احتماال عملیات نظامی صورت می گرفت و به 
همین خاطر پُل تخریب کردند، تا مانع رفت و 

آمد نیروهای امنیتی شوند.«
عبدالرحمان عطشان، معاون شورای والیتی غور 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که 
به گونه سازمان یافته  از حلقات در غور  برخی 
حضور گسترده طالبان در مسیر شاهراه هرات 
ربط  مردم  ذات البینی  اختالفات  به  را  غور   –
طالبان  تحرکات  خاطر  همین  به  و  می دهند 
افزایش یافته است: »تخریب پُل کمنج از سوی 
طالبان جنایت نابخشودنی است و نباید طالبان 

لطفعلیسلطانی
گزارشگر

در  کمپی  در  کوچک  و  تاریک  نمناک،  اتاق 
حومه ی شرقی کابل، سرپناه خانواده 9 نفری 
فرار  خانمان سوز  جنگ  از  به تازگی  که  است 
سو  این  به  سال   18 از  که  جنگی  کرده اند؛ 
جریان دارد و به  شمول این خانواده ی 9 نفری 
میلیون ها نفر را از روستاهای شان بی جا و آواره 

کرده است. 
دو  حدود  خانواده اش  و  ساله   18 رحمان  نور 
هفته پیش به دلیل جنگ، تمام داروندارشان را 
در روستای »تترخیل« ولسوالی تگاب کاپیسا 
جا گذاشتند و فقط توانستند جان شان را بیرون 
بی جاشدگان  اردوگاه  در  حاال  آنان  بکشند. 
مربوطات  از  بتخاک  منطقه ی  در  داخلی 
بتخاک«   52 »کمپ  به  که  دوازدهم  حوزه ی 
معروف است، در کنار دیگر هم روستاهای شان 

زندگی می کنند. 
در  طالبان  و  دولتی  نیروهای  میان  جنگ 
رحمن  نور  باغ هاي  و  خانه  تترخیل،  روستای 
را ویران کرده است؛ جنگي که به گفته ی نور 
خانه هاي  بام   و  دیوار  نبش  از  طالبان  رحمن 
روستاییان به سربازان دولت افغانستان شلیک 
می کند و در آن سو روستا و اهالی آن به ظن 
تروریست و طالب بودن هدف رگبار سالح های 
آن جا  »در  می گیرند:  قرار  سنگین  و  سبک 
کسی  اربکی،  به  نام  کسی  طالب،  به  نام  کسی 
می شود.  کشته  نام  هر  به  و  پولیس  به  نام 
کسی  خوشبخت  است.  خراب  بسیار  وضعیت 

است که می تواند از آن جا فرار کند.«
پایان همان جنگی که روستای  اکنون درباره 
نمایندگان  بین  را ویران کرده است،  تترخیل 
دولت  مذکره کننده ی  هیأت  و  طالبان 
هنوز  تا  اما  دارد.  جریان  گفت وگو  افغانستان 
هیچ گرهی از اختالف ها باز نشده و چشم انداز 
مذاکرات همچنان تیره و تار است. نمایندگان 
اصول  روی  نتوانسته اند  تا حاال حتا  دو طرف 

مذاکرات به توافق برسند. 
دوحه  در  شرق  به  موسوم  پنج ستاره  هتل 
است.  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  میزبان 
در  نفر  یک  برای  اقامت  ساعت   24 هزینه ی 
آن ۳2 هزار و 62۰ افغانی است. اعضای هیأت 
دو طرف در همین هتل ساکنند. در البی آن 
یک خانم مدام پیانو می نوازد تا روان مهمانان 
شرقی  حومه ی  در  اما  سو  این  در  شود.  شاد 
شهر کابل، در منطقه ی ارزان قیمت در اردوگاه 
عامالن  بی جاشدگان  و  قربانیان  بت خاک، 
جنگ، روزهای آغازین زمستان استخوان سوز  و 
آلوده ی کابل را در میان چهاردیواری های ِگلی 
و داخل چادرهای فرسوده به امید رسیدن بهار 

واجدروحانی–هرات
گزارشگر

یک هفته از تخریب پل کمنج بر فراز رودخانه 
طالبان  به دست  هرات-غور  شاهراه  در  هریرود 
به  زیادی  مشکالت  پل  این  تخریب  گذشت. 
بار آورده است. منابع محلی در والیت غور به 
اطالعات روز می گوید قیمت  کاال افزایش یافته 
و رفت وآمد برای مردم مشکل شده است. گروه 
را  کمنج  پل  قوس،   4 سه شنبه،  روز  طالبان 
تخریب و مسیر هرات و غور را قطع کرده اند. 
پُل کمنج در ولسوالی شهرک غور کوتاه ترین و 
ارزان ترین مسیر ارتباطی غور به هرات بود. در 
اوایل سال  جاری طالبان بخش کوچکی از پل را 

تخریب کرده بودند. 
پُل کمنج را وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 
1۳88 بر فراز رودخانه هریرود، با 4۰ متر طول 
و عرض پنج متر از آهن و کانکریت ساخت. این 
پل در نزدیک منار جام موقعیت دارد و و در این 
مسیرهای  تناسب  به  را  بارندگی  میزان  مسیر 
دیگر ارتباطی غور–هرات کمتر است و به همین 
دلیل بیشترین حمل و نقل از این طریق صورت 

می گرفت.
به  غور  عامه  فواید  رییس  صمیم،  عبدالمجید 
حدود  در  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
۷۰ درصد کاالهای مورد نیاز غور از طریق پُل 
روزانه صدها  و  منتقل می شد  هرات  از  کمنج 
موترباربری و مسافربری از این مسیر رفت وآمد 

می کردند. 
از  پُل کمنج کاالها  با تخریب  او می افزاید که 

اکثر  سقف  است.  نمناک  و  شده  ساخته  ِگل 
خانه ها سوراخ است و در روزهای بارانی آب به 
داخل خانه نفوذ می کند. اکثر پیرمردان کمپ 
در  مریض اند.  خانه ها  نمناک بودن  به دلیل 
روزهای بارانی گل و الی به حدی زیاد است 
که اهالی کمپ تا مچ پای در گل فرو می روند. 
کارگری  و  دست فروشی  به  کمپ  این  مردان 
مشغولند که اکثر شب ها بی آن که سودی کرده 
سرپناه شان  به  باشند،  گرفته  مزدی  و  باشند 
برمی گردند. از میان فامیل 9 نفری نور رحمن، 
فقط اوست که کار می کند. نور رحمان حمالی 
افغانی   12۰ تا   1۰۰ بین  روزانه  و  می کند 

درآمد دارد. 
شبیه کمپ بت خاک بیش از 51 کمپ دیگر 
نیز در کابل وجود دارد که بی جاشدگان جنگ 

را در خود جا داده است.
براساس  آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 
هزار   52 حدود   1۳99 سال  جریان  در  تنها 
خانواده در سراسر افغانستان به دالیل مختلف 
ولی عمدتا جنگ از مناطق شان بی جا شده اند. 
امور  وزارت  سخن گوی  معاون  باهر،  رضا 
مهاجرین و عودت کنندگان به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که این وزارت از سال 2۰۰2 تا 
حاال حدود ۳۳1 هزار خانواده  بی جاشده را که 

است.  یافته  افزایش  لیتر  به 1۳5  مصرف  این 
عبدالرحمان می گوید که در بندبیان در مسیر 
شاهراه هرات – غور، ریزش برف در زمستان زیاد 

است و بیشتر وقت ها این مسیر مسدود است 

بلند رفتن قیمت مواد اولیه 
بلند  باعث  غور  ارتباطی  مسیر  شدن  طوالنی 
اکنون  اولیه شده است. هم  رفتن قیمت مواد 
قیمت هر بوجی آرد از 12۰۰ به 2۰۰۰ افغانی 
افغانی   24۰۰ به   15۰۰ از  برنج  بوجی  هر  و 
با  که  دارد  وجود  آن  بیم  است.  یافته  افزایش 
از  اولیه  انتقال مواد  باری در غور  برف  تشدید 

هرات به این والیت دشوارتر از این شود. 
در  که  می گویند  باربری  موترهای  رانندگان 
بخش های از غور در هنگام برف باری تا ده متر 
برف می بارد و با این وجود مسیر ارتباطی غور 
– هرات برای چند روز مسدود می ماند و قطعا 

مواد اولیه از هرات به غور منتقل نخواهد شد. 
قیمت  که  می ترسند  روزی  از  غور  باشندگان 

مواد اولیه در این والیت چند برابر شود. 
عبدالرحمان عطشان، معاون شورای والیتی غور 
می گوید که حدود 4۰ درصد قیمت مواد اولیه 
در غور پس از تخریب پُل کمنج افزایش یافته 
و مسدود  برف باری  افزایش  با  احتماال  و  است 
شدن راه های ارتباطی، قیمت مواد اولیه تا 8۰ 

درصد افزایش پیدا کند. 

باج گیری طالبان
شاهراه  مسیر  در  باربری  موترهای  رانندگان 

زندیگ در برزخ و امید به صلح
بی جاشدگان داخلی در وضعیت »بدی« به سر می برند

Contract Title:Improvement Works of Shadibar e Olya Irrigation Scheme Located at Shadibar e Olya Village and Shadibar e Sofla Irrigation Scheme Located at Shadibar e Sofla Vil-
lage in Enjil District of Herat Province.
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-206364/H098/H096-CW-RFB
Dated: November ,30, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture & Food 
Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Shadibar e Olya Irrigation Scheme Located at Shadibar e 
Olya Village and Shadibar e Sofla Irrigation Scheme Located at Shadibar e Sofla Village in Enjil District of Herat Province. RFB No: AF/MAIL/EAT-206364/H098/H096-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Shadibar e Olya Irrigation Scheme Located at Shadibar 
e Olya Village and Shadibar e Sofla Irrigation Scheme Located at Shadibar e Sofla Village in Enjil District of Herat Province. RFB No: AF/MAIL/EAT-206364/H098/H096-CW-RFB 
Delivery/construction period of 12 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 34,030,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 27,300,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

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

Specific Procurement Notice
Request for Bids

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

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 8,600,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” 
July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com 
and inspect the bidding document during office hours November 30, 2020 to December 30, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on 
Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate 
from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 AM local time on the December 30, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids 
will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December 14, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina, 
Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized 
on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

Item No.

6

3

9

1

7

4

10

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Set

Unit

Qty

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Equipment and Machinery Description

Reversible Plate Compactors

Water Tanker (15000 liters)

Water Pump with 1000m pipe (20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Vibrator

Tractor with Blade

Total station /Level Machine

Double Drum Vibratory Rollers Compactor

Concrete Mixer

Dump Truck (10 M3)

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری شادیبار سفله واقع در قریه شادیبار سفله و شبکه آبیاری شادیبار ولیا واقع در قریه ولیا ولسوالی انجیل والیت هرات.
http://www.mail.( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری AF/MAIL/EAT-206364/H098/H096-CW-RFB :نمبر پکیج قرارداد
gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۳۰ - نوامبر 2۰2۰ الی ۳۰ - دسمبر 2۰2۰ توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت بعمل می آید تا در جلسه قبل از 

داوطلبی که به تاریخ 14 - دسمبر 2۰2۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به خاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی به تاریخ ۳۰ - دسمبر 2۰2۰ ساعت 11:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

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

»اعالن دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

No

3

1
2

Key Personnel Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor 3 Years 2

Project/ Contract Manager 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer 5 years 2

Minimum Educations

BSc

BSc
BSc

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، تهیه و کرایه گیری 15 عراده وسایط برای والیات کابل، هرات، بلخ، بغالن، ننگرهار، لوگر و پروان را 
با شرکت محترم ترانسپورتی، باربری بین المللی اتفاق بامیان دارای جواز نمبر )D-۳۳۳۳1( آدرس - مارکیت 
حاجی شیرگل، پروان سوم کابل، افغانستان به قیمت مجموعی )5,۷۳۳,۰۰۰.۰۰( پنج میلیون و هفت صد و سی 

و سه هزار و افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
به  به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری  با دالیل آن  توأم  الی هفت روز تقویمی طور کتبی  این اعالن 
اشتراک مردم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده 

پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که برنامه 
حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطالعیه 
ننگرهار،  بغالن،  بلخ،  هرات،  کابل،  والیات  برای  وسایط  عراده  کرایه گیری 11  و  تهیه  قرارداد،  اعطای  تصمیم 
D-( نمبر  جواز  دارای  کاروان  کابل  بین المللی  باربری  و  تکسی رانی  مسافربری،  محترم  با شرکت  را  پروان  و 

قیمت مجموعی  به  افغانستان  کابل،  اطفایه  مقابل  ناحیه ۳  اطاق ۳2 جوار سیلوی مرکزی   - آدرس   )24699
)4,414,۰8۰.۰۰( چهارمیلیون و چهارصد و چهارده هزار و هشتاد افغانی اعطاء نماید.

تاریخ  از  را  اعتراض خویش  باشند، می توانند  داشته  زمینه  در  اعتراض  و حکمی که هرگونه  اشخاص حقیقی 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات حمایت از برنامه های ملی 
دارای اولویت دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده 

پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

تخریب پل ارتباط غور-هرات؛ 
قیمت ها افزایش یافته، راه طوالین و دزدی بیشرت شده است



zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عبدالواحد حیدری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس و واجد روحانی

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

دو شنبه | 10 قوس 1399 | سال نهم | شماره 2036 www.etilaatroz.com www.etilaatroz.comدو شنبه | 10 قوس 1399 | سال نهم | شماره 2036

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری سیاه گرد واقع در قریه سیاه گرد، ولسوالی بلخ والیت بلخ.
http://( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری AF/MAIL/EAT-193072/ M052-CW-RFB :نمبر پکیج قرارداد

www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۳۰ - نوامبر 2۰2۰ الی ۳۰ - دسمبر 2۰2۰ توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 14 - دسمبر 2۰2۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به خاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۳۰ - دسمبر 2۰2۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

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

»اعالن دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title:Improvement Works of Siagard Irrigation Scheme Located at Siagard Village, Balkh District Of Balkh Province.
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB
Dated: November ,30, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency 
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Siagard Irrigation 
Scheme Located at Siagard Village, Balkh District of Balkh Province. RFB No: AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Siagard Irrigation Scheme Located 
at Siagard Village, Balkh District of Balkh Province. RFB No: AF/MAIL/EAT-193072/M052-CW-RFB Delivery/construction period of 18 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in 
this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 42,800,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 34,200,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN10,700,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for 
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fa-
him@gmail.com and inspect the bidding document during office hours November 30, 2020 to December 30, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednes-
day and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procure-
ment Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 30, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will 
be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December 14, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, 
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the 
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

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

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.
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3

9

1

7

4

10
11

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Unit

Set

Unit

Qty

4

2

2

2

3

6

1
1

1

3

1

Equipment and Machinery Description

Dump Truck

Vibratory roller, Static Weight not less than 8 tons, smooth steel drum type.

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station
Level Machine

Vibratory roller, Static Weight not less than 12 tons, smooth steel drum type. 

Concrete mixer

Tractor with Blade

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

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

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

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری زن بکان واقع در قریه زن بکان ولسوالی دهدادی والیت بلخ. 
http://( را به داوطلبی بسپارد، شرکت های ساختمانی عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، ابیاری و مالداری AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB :نمبر پکیج قرارداد

www.mail.gov.af/( و اداره تدارکات ملی )https://ageops.net( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ ۰1 - دسمبر 2۰2۰ الی ۳1 - دسمبر 2۰2۰ توزیع می گردد. از داوطلبان و یا نماینده رسمی شان دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 15 - دسمبر 2۰2۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به خاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری دایر می گردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۳1 - دسمبر 2۰2۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد .

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

»اعالن دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

Contract Title:Improvement Works of Zanbkan Irrigation Scheme Located at Zanbakan Village, Dehdadi District Of Balkh Province.
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB
Dated: December ,01, 2020

1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency 
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Zanbkan Irrigation 
Scheme Located at Zanbakan Village, Dehdadi District Of Balkh Province.. RFB No: AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Zanbkan Irrigation Scheme Located at 
Zanbakan Village, Dehdadi District Of Balkh Province. RFB No: AF/MAIL/EAT-192861/M066-CW-RFB Delivery/construction period of 14 Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in 
this regard.] 
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 28,300,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 22,600,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN7,100,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for 
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fa-
him@gmail.com and inspect the bidding document during office hours December 01, 2020 to December 31, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday 
and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procure-
ment Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 31, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will 
be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December 15, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, 
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the 
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

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

Specific Procurement Notice
Request for Bids

Item No.

6

3

9

1

7

4

10
11

2

8

5

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit
Unit

Unit

Set

Unit

Qty

4

2

2

2

3

6

1
1

1

3

1

Equipment and Machinery Description

Dump Truck

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

Water Pump with 1000m pipe (Capacity 20 Lps)

GCB (Small Excavator)

Reversible Plate Compactors

Water Tanker 

Total Station
Level Machine

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

Concrete mixer

Tractor with Blade

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

No

3

1
2

Key Personnel Minimum Educations Relevant Experience Required No

Site Engineer/ Safety Supervisor BSc 3 Years 1

Project/ Contract Manager BSc 5 years 1
Civil/Irrigation Engineer BSc 5 years 1
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طالبان امکانات مالی و نظامی کمتری دارند و 
با محدودیت های داخلی و بین المللی بیشتری 
مواجهند؛ اما چون بی وقفه کار می کنند، 
برنامه می ریزند و برنامه های خود را با قدرت و 
دقت عملی می سازند، نسبت به حکومت در 
رسیدن به اهداف خود کامیاب تر هستند.

سخیدادهاتف

وطن های درجه سه

در چشم حکومت خطر بالقوه برای هژمونی قبیله ای حکومت 
تضاِد  یک  در چنگ  که حکومت  است  این  می شوند.  تلقی 

دشوار گرفتار است. همین نمونه ی بامیان را در نظر بگیرید:
حکومت اگر بخواهد به مردم افغانستان و حامیان بین المللی 
خود نمونه ی خوبی از مناطق تحت کنترل و مدیریت خود را 
نشان بدهد، می تواند با افتخار بامیان را به عنوان یک منطقه ی 
امن و در حال توسعه و کامیاب نشان بدهد. به نفع حکومت 
به عنوان  را  مناطق  گونه  این  از  بیشتری  تعداد  که  است 
چون  مناطقی  سو،  آن  از  اما  باشد.  داشته  خود  پشتوانه ی 
قومی حکومت  و  قالب درجه بندی های سیاسی  در  بامیان 
به  برسند.  و والیات درجه یک کشور  مناطق  پای  به  نباید 
این مناطق خوب  به  همین خاطر، رویکرد حکومت نسبت 
افتاده و سرکوفته و  اما  این است: دوستت دارم،  درجه سه 

عقب مانده ات می خواهم!
اما در  از نظر مردم عادی دردناک است؛  بامیان  ناامن شدن 

قالب درجه بندی های حکومت چیز عجیب-غریبی نیست.

دست طالبان نگرانی چندانی برای حکومت ایجاد نمی کند. 
وطن ها  نداریم؛  وطن  یک  افغانستان  در  ما  دیگر،  بیانی  به 
داریم. وطن های درجه یک، درجه دو و درجه سه. وطن های 
کمتری  اهمیت  و  ارزش  حکومت  این  در چشم  سه  درجه 
برای  حکومت  که  می کند  حکم  سلیم  عقل  وگرنه  دارند. 
مقابله با طالبان مناطقی را که پایگاه های مطمئن ضدطالب 
شمرده  مرکزی  حکومت  از  حمایت  استوار  پشتوانه های  و 
کند.  تحکیم  و  تجهیز  خوبی  به  امنیتی  نظر  از  می شوند، 
فرمانروا  افغانستان  بر  نمی خواهد طالبان  واقعا  اگر حکومت 
شوند، منطقا باید حوزه های ضد طالب را قوی تر بسازد و از 
این طریق به تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی خود بپردازد. 
اما گره کار در این جاست: آن مناطقی که حوزه ی ضدطالب 
از  حال  عین  در  دارند،  بهتری  امنیت  و  می آیند  به حساب 
طبقه بندی  در  هستند.  هم  سه  درجه  وطن های  جمله ی 
سیاسی و قومی حکومت، این مناطق همزمان هم پایگاه های 
امن حمایت از حکومت هستند و هم از نظر قومی و سیاسی 

کار  بی حاصل  سفرهای  و  میان تهی  جلسات  دایرکردن  جز 
مفید چندانی نمی کنند. یکی از کارمندان یکی از وزارت ها 
می گفت که رییس شان ساعت ده ونیم صبح به دفتر می آید، 
چایی می نوشد و خنده و مزاحی می فرماید و ساعت دو یا 

دوونیم بعدازظهر از وزارت می رود.
در چنین وضعی، طبیعی است که طالبان )با آن همه تالش 
نسبت  باالتری  دست  دهند(  می  خرج  به  که  پیگیرانه ای 
اگر شما  پیدا می کنند.  بیکاره ی حکومتی خود  به حریفان 
ساکت نشسته باشید و حریف بی رحم تان شب و روز برای به 
زمین زدن شما برنامه بریزد، تقریبا مسلم است که آن کس که 
به زمین خواهد خورد، شمایید. طالبان امکانات مالی و نظامی 
کمتری دارند و با محدودیت های داخلی و بین المللی بیشتری 
برنامه می ریزند و  اما چون بی وقفه کار می کنند،  مواجهند؛ 
برنامه های خود را با قدرت و دقت عملی می سازند، نسبت به 

حکومت در رسیدن به اهداف خود کامیاب تر هستند.
دو- حکومت افغانستان مناطق و والیات مختلف افغانستان 
را درجه بندی سیاسی کرده است و یا حداقل به طبقه بندی 
این  براساس  است.  وفادار  گذشته  از  میراث مانده  سیاسی 
درجه بندی، بعضی از مناطق کشور در حالت جنگ و صلح 
برای حکومت ارزش اندکی دارند. در حالت صلح، این مناطق 
منابع کمتری برای توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
دریافت می کنند. در حالت جنگ، ناامن شدن این مناطق به 

کسانی که تجربه ی جنگ در افغانستان را دارند، می دانند که 
یکی از تاکتیک های تکرارشده در جنگ ها همان پراکنده کردن 
منابع تهاجمی و دفاعی طرف مقابل است. صورت ساده اش 
این است که شما برای این توان متمرکز خصم در یک جبهه 
باز  جدید  میدان های  و  جبهه ها  او  علیه  کنید،  تضعیف  را 
می کنید. طالبان همیشه از این روش استفاده می کنند و در 

این زمینه بسیار کامیاب هم بوده اند.
چرا این تاکتیک برای طالبان خیلی ثمربخش بوده؟

به دو دلیل عمده:
سادگی.  همین  به  نمی کند.  کار  افغانستان  حکومت  یک- 
افرادی باشند که هر روز، هر  ممکن است در این حکومت 
هفته، هر ماه و هر فصل اهدافی برای سازمان یا اداره ی خود 
به آن  برای دست یابی  تمام  با سخت کوشی  تعریف کنند و 
اهداف کار کنند. یعنی برای هدفی بیندیشند، برای آن هدف 
ابزارهای  بردارند،  گام  هدف  آن  تحقق  برای  بریزند،  برنامه 
الزم برای رسیدن به هدف را فعال کنند و پیوسته به ارزیابی 
در  قطعا  افراد  گونه  این  اما  بپردازند.  انتقادی عملکرد خود 
اکثر  اگر  نمی کنند.  کار  بقیه  انگشت شمارند.  حکومت  این 
کارگزاران این حکومت درست کار می کردند، بازده کارشان 
را در صورت شهر، نظم اداری، رعایت قانون، سهولت زندگی 
عمومی و آبادی و توسعه ی کشور می دیدیم. وقتی که سال ها 
می گذرند و هیچ پاره ای از زندگی عمومی یا ماشین دولتی 
درست عمل نمی کند، با اطمینان می توان گفت که کسی در 
درون حکومت برای اصالح و تغییرشان گامی برنمی دارد و 
دستی نمی جنباند. گزارش های غیررسمی از درون حکومت 
هم نشان می دهند که اکثر کارمندان و مدیران حکومتی به 

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

GSI


