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پاسگاه امنیتی »آسیه 
خاک باد« در ولسوالی جلریز 
میدان وردک به دست طالبان 

سقوط کرد

مجلس ایران با شکایت از 
دولت خواستار ابطال توافق 
با آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی شد صفحه 6صفحه 2

با گذشت روزها از مقصر شناخته شدن فرمانده 
توسط  بهسود  فاجعه   در  وردک  میدان  پولیس 
اهلل داد  وظیفه ی  تعلیق  و  حقیقت یاب  هیأت 
فدایی و معرفی او به دادستانی به دلیل صدور امر 
شلیک بر غیرنظامیان و معترضان، پرونده ی این 
 جنایت هنوز هم به اداره دادستانی کل نرسیده 
اعالم  داخله  وزارت  قبل  هفته  دو  است. حدود 
دادستانی  به  پولیس  فرمانده  این  پرونده  کرد 
اما  است.  شده  فرستاده  بیشتر  تحقیقات  برای 
این   دست  به  پرونده  هنوز  می گوید  دادستانی 
نهاد نرسیده است. روشن هم نیست که پرونده 
کجاست و وزارت داخله نیز به رسانه ها چیزی 

نمی گوید.
حادثه خونین بهسود لکه  سیاه دیگری بر پیشانی 
با  این رویداد، پولیس  امنیتی بود. در  نهادهای 
مرتکب جنایت  غیرنظامیان  بر  شلیک مستقیم 
بار  چندمین  برای  و  شده  حقوق  بشر  نقض  و 
حکومت مرتکب سرکوب خشونت آمیز معترضان 
این  پرونده ی  بی سرنوشتی  اکنون  است.  شده 
به  حکومت  آیا  که  است  نگرانی  قابل  فاجعه 
دنبال سرپوش گذاری بر این جنایت است؟ اگر 
نیست چرا با گذشت روزها این پرونده در اختیار 

نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته است ...
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وی  تشکیل حدود ۳۰۰ نیر
خیزش مردمی در »جاغوری« 
غزنی لغو می شود

درس های حضوری 
دانشگاه های دولتی و خصوصی 
در ۱۵ حوت آغاز می شود

اطالعات روز: منابع در ریاست عمومی امنیت ملی و 
والیت غزنی تأیید می کنند که تشکیل حدود ...

فاجعه بهسود؛ 
تالش برای  رسپوش گذاری؟

از قعر رنج تا سکوی افتخار
کودیک کار که با معلولیت و رنج از پا نیفتاد

اما  دوخته شده،  مبارزه  این  به  نداشت. چشم ها  جسمی 
نابرابر،  این مبارزه  از  با بهت جمعی تماشاچیان  همزمان 

حدس همه یک چیز بود؛ شکست حتمی عبداالحد. 
با تقالی عبداالحد در میانه ی مبارزه کم کم حدس قطعی 

تماشاچیان کمرنگ می شد ...

هفته ی گذشته باشگاهی در غرب کابل در ظاهر میزبان 
با  مبارز  دو  بوکس  رینگ  در  بود.  نابرابر  مبارزه  یک 
روی  در  رو  منحصربه فردی  محدودیت های  و  توانایی ها 
هم قرار گرفتند. یک طرف عبداالحد با پایی که از پشت 
زانو قطع شده بود قرار بود با رقیبی مبارزه کند معلولیت 

تصویب بودجه 
از سوی مجلس نمایندگان 

و استقبال حکومت از آن
مجلس نمایندگان پس از دو ماه کشمکش و جنجال 
با حکومت، سرانجام دیروز )چهارم حوت( سند ملی 
بودجه سال مالی 1400 را تصویب کرد. نصاب دیروز 
مجلس 147 نفر بود که به استثنای سه کارت سرخ، 
کردند.  تأیید  را  بودجه  تعدیل شده ی  بقیه مسوده ی 
را  آن  و  کرده  استقبال  پارلمان  کار  این  از  حکومت 
خوانده  مهم  دولت  اساسی  برنامه های  تطبیق  برای 

است. 
بودجه سال مالی 1400، 473 میلیارد و 41 میلیون 
افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان 311 
بودجه عادی و 161  افغانی  میلیارد و 506 میلیون 
انکشافی  بودجه  آن  افغانی  میلیون   535 و  میلیارد 

است. 
مالی  سال  در  دولت  منابع  مجموع  سند،  این  طبق 

1400، 435 میلیارد و 441 میلیون افغانی ...
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این روزها ماندن یا رفتن نیروهای خارجی به شمول ناتو 
از افغانستان برای متحدان غربی افغانستان تصمیم دشوار، 

برای طالبان ماندن این نیروها کابوس و ...

تصمیم دشوار، 
کابوس و خطر بزرگ

مسأله ماندن یا رفنت نریوهای بنی املللی 
از افغانستان

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرد که دو 
نفر به شمول رییس تهیه و تدارکات وزارت معارف و 

رییس شرکت »وارث سیر« به اتهام...

هواپیمای بوئینگ 
۷۷۷ در جاپان و 

امریکا زمین گیر شد

رییس تهیه و تدارکات 
وزارت معارف به اتهام فساد 

بازداشت شد
چهار معدن کار 

طال در بدخشان 
جان باختند

2

معاونیت اول ریاست جمهوری: 

»استفاده ی بی رویه از آب، دورنمای 
زندگی در شهر کابل را در هاله ای از 

ابهام فرو برده است«
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چهار معدن کار طال در بدخشان جان باختند
همچنان به گفته  ی او، سه کارگر دیگر معدن شست وشوی طال نیز در این رویداد 

زخمی شده اند. زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.
والیت بدخشان در شمال شرق کشور از والیت های ناامن می باشد که در چند سال 
اخیر به دلیل فعالیت جنگ جویان طالبان در شماری از ولسوالی های آن استخراج 

معادن به صورت سنتی و غیرحرفوی افزایش یافته است.
به گفته ی مسئوالن محلی، ساالنه ده ها نفر در اثر استخراج غیرحرفوی جان شان 

را ز دست می دهند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت بدخشان می گویند که در پی فروریختن 
یک کارخانه ی شست وشوی طال بر اثر برف باری شدید در این والیت، چهار کارگر 

جان باخته اند.
رویداد  این  که  است  گفته  بدخشان  پولیس  فرماندهی  روحانی، سخن گوی  ثنااهلل 
عصر دو روز پیش )یک شنبه، 3 حوت( در ولسوالی راغستان این والیت رخ داده 
به  و  بیرون  آوار  زیر  از  جان باختگان  اجساد  که  است  افزوده  روحانی  آقای  است. 

ورثه ی شان تسلیم داده شده است.

از آغـاز فاجعـه  بهسـود وزارت داخلـه 
تـالش کرد که بـا پخـش دروغ و دادن 
را  جنایـت  ایـن  نادرسـت  اطالعـات 
الپوشـانی کنـد. دسـتگاه اطالع رسـانی 
افغانسـتان  امنیتـی  نهـاد  مهم تریـن 
و  عمومـی  افـکار  کنتـرل  بـرای 
پرده پوشـی از یـک جنایـت، عمـدا بـه 

شـد.  متوسـل  دروغ 
این شگرد تازگی ندارد. برای فراموشی 
عادالنه  دادرسی  از  فرار  و  جنایت  یک 
سردی  تا  افغانستان  حکومت  بارها 
احساسات مردم و خوابیدن تب و تاب 
از شگرد  عمومی  افکار  در  جنایت  یک 
وعده  و  حقیقت یاب  هیأت  فرستادن 
دادرسی عادالنه استفاده کرد، اما بسیار 
کرده  الپوشانی  و  فراموش  را  آن  زود 
است. پرونده های خون باری زیادی است 
است.  آن  نتایج  منتظر  مردم  هنوز  که 
گرفته  صورت  زیادی  خودسری های 
می کند.  را  عادالنه  دادرسی  ایجاب  که 
مسئول  نهادهای  فراوان  کوتاهی های 
مورد  هرگز  شده  فاجعه  به  منجر  که 
فاجعه  است.  نگرفته  قرار  بازخواست 
تغییر،  رستاخیز  جنبش  دهمزنگ، 
بدرفتاری  غوربندی،  ستار  آمر  قتل 
نیروهای امنیتی با نظام الدین قیصاری و 
محافظانش، پرونده کشتار گروهی یک 
خانواده در پکتیا توسط نیروهای امنیت 
 ملی و پرونده فاجعه اخیر دانشگاه کابل 
عمدی  پرده پوشی  خروار  نمونه   مشت 

جنایت توسط حکومت است. 
و  پولیس  وجاهت  که  پرونده ای  با 
تعلل  با  نباید  زده  ضربه  را  حکومت 
دو  حدود  داخله  وزارت  شود.  برخورد 
پولیس  فرمانده  پرونده  پیش  هفته 
میدان وردک را به دادستانی فرستاده، 
پرونده  این  هنوز  هفته  دو  از  پس  اما 
این  دلیل  است.  نرسیده  دادستانی  به 
است  این  نگرانی  نیست.  روشن  تأخیر 
که حکومت خودش یا اراده ی الزم برای 
دادرسی عادالنه در مورد این فاجعه را 
ندارد و در تالش سرپوش گذاری بر یک 
روند  در  کسانی  یا  است  دیگر  جنایت 
دادرسی مداخله می کنند و نمی گذارند 
و طبیعی  قانونی  مسیر  پرونده  این  که 
صورت،  هردو  در  کند.  طی  را  خودش 
و  دیگر  جنایت  یک  انکار  آن  پیامد 
شهروندان  مورد  در  عدالت  فراموشی 
است. درحالی که برخورد با یک موضوع 
شتاب  ایجاد  تکان دهنده  و  حساس 
و  جنایت  انکار  می کند.  را  قطعیت  و 
وقوع  این چنینی  قضایایی  الپوشانی 
میان  ضخیم  دیواری  جنایت،  دوباره 
و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  قربانیان 
نهادهای  از  مردم  روزافزون  ناامیدی 

امنیتی و حکومت را در پی دارد. 
قاطعانه ی  و  عادالنه  بررسی  طرفی  از 
برای  مهم  مأموریت  یک  پرونده ،  این 
نهادهای قضایی افغانستان است. وگرنه 
 بی باوری به سالمت قضایی و منجرشدن 
بی راهه  به  عدلی  نهادهای  اقدامات 
گسترده  فسادهای  به دلیل  عدالت 
نباید  دیگر،  طرف  از  می شود.  بیشتر 
افغانستان به عنوان یک  نهادهای عدلی 
نهاد مستقل دست زیر االشه بنشیند تا 
جنایت کار خودش با پای خود با پرونده 
از  یکی  بیاید.  نهادها  این  به  بغل  زیر 
مسئولیت های نهادهای عدلی پی گیری 
است.  جرمی  پرونده های  قاطعانه ی 
جنایت  ماهیت  پرونده  این  اگر  به ویژه 
داشته  را  انسانی  جنایت  و  بشری  ضد 
مسئولیت  افغانستان  دادستانی  باشد. 
عهده  به  نیز  را  جرایم  به  رسیدگی 
دارد. بر فرض اگر هیچ وقت دادستانی 
فرمانده  فدایی  اهلل داد  جنایت  پرونده 
دستور  که  را  وردک  میدان  پولیس 
شلیک بر غیرنظامیان را داد و در نتیجه 
نفر زخمی  11 غیرنظامی کشته و 21 
شدند، دریافت نکرد، آیا این جنایت از 
نظر دادستانی و دیگر نهادهای قضایی 

افغانستان یک امر مختومه است؟

انکشاف پایدار )SDG(، تأمین عادالنه ی 
آب آشامیدنی صحی با قیمت مناسب یکی 
از اهداف عمده می باشد، اما قسمی که در 
همه ساله  می رسد  مشاهده  به  کابل  شهر 
افزایش نفوس و کاهش منابع آب های  با 
زیرزمینی رسیدن به این هدف مشکل و 
مشکل تر شده و سیر نزولی را می پیماید.«
مردم  از  ریاست جمهوری  اول  معاونیت 
اندازه مصرف  خواسته است که آب را به 
کمبود  جبران  برای  را  دولت  و  کرده 
فاجعه ی  وقوع  از  پیش گیری  و  آب 

زیست محیطی همکاری کنند.

است که چنین وضعیتی شرایط ناگوار و 
وخیم را در قبال خواهد داشت. 

اول  معاون  دفتر  توضیحات  براساس 
ناگوار  شرایط  این  ریاست جمهوری، 
تغییرات  و  اخیر  خشک سالی های  از 
تغذیه ی آب های  اقلیمی، کاهش ساحات 
استفاده ی  و  نفوس  افزایش  زیرزمینی، 
آب های  موجود  ذخیره های  از  بیشتر 
بین  توازن  درنظرداشت  بدون  زیرزمینی 
تجارتی  اهداف  به  و  بهره برداری  و  تغذیه 

ناشی می شود.
اهداف  »مطابق  است:  آمده  اعالمیه  در 

برده  فرو  ابهام  از  هاله ای  در  کابل  شهر 
است.

به نقل از اعالمیه، شهر کابل با دو تهدید 
عمده و جدی »پایین رفتن سطح آب های 
آب دهی  ظرفیت  کاهش  و  زیرزمینی 
آشامیدنی  آب های  »آلودگی  و  چاه ها« 
که سبب انواع مریضی ها می شود«، مواجه 

است.
آمده است که در جریان سه  اعالمیه  در 
دهه ی گذشته وضعیت آب های زیرزمینی 
شهر کابل در یک حالت »خیلی بحرانی« 
از نگاه کمی، کیفی و مدیریتی قرار گرفته 

امراهلل  مطبوعاتی  دفتر  روز:  اطالعات 
از  ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح، 
در  زیرزمینی  آب های  سرسام آور  کاهش 
که  است  گفته  و  داده  هشدار  کابل  شهر 
حفر چاه های عمیق آینده ی خطرناکی را 

برای این شهر رقم خواهد زد.
در اعالمیه ی این دفتر که دیروز )دوشنبه، 
که  است  آمده  شده،  منتشر  حوت(   4
از  غیرتخصصی  و  بی رویه  استفاده ی 
آب های کابل روی وضعیت زیست محیطی 
بر  نامطلوبی  و  مخرب  اثرات  کابل  شهر 
در  را  زندگی  دورنمای  و  گذاشته  جای 

یاست جمهوری:  معاونیت اول ر

»استفاده ی یب رویه از آب، دورنمای زندیگ در شهر کابل را در هاله ای از ابهام فرو برده است«

خیزش  نیروهای  کاهش  برای  تصمیم 
مردمی مختص به ولسوالی جاغوری نبوده، 
سطح  در  و  است  عام  تصمیم  یک  بلکه 

کشور گرفته شده است.
او تأکید کرد در جاهایی که ضرورت حضور 
نشود،  دیده  مردمی  خیزش  نیروهای 
در  آن  به جای  و  لغو  نیروها  این  تشکیل 
نقاطی که ضرورت این نیروها دیده شود، 

تشکیالت اضافه می شود.
ولسوالی جاغوری از ولسوالی امن در والیت 
ولسوالی  این  است.  غزنی  جنوب شرقی 
هم جوار  ولسوالی های  ناامن بودن  به دلیل 
در  طالبان  حمالت  شاهد  هرازگاهی  آن 
گذشته بوده است. جنگ جویان طالبان در 
ماه عقرب سال 13۹7 خورشیدی حمالت 
ولسوالی  این  از  بخش هایی  بر  سمهگین 

راه اندازی کردند.

شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت 
ملی صادر نشده است.

در همین حال، حارث جبران، سخن گوی 
ریاست عمومی امنیت ملی در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز تأیید کرد که تصمیم 
برای لغو تشکیل نیروهای خیزش مردمی 
در ولسوالی جاغوری گرفته شده است. او 
ضرورت  اینکه  به دلیل  تصمیم  این  گفت 
حضور نیروهای خیزش مردمی در جاغوری 

دیده نمی شود، گرفته شده است.
جبران افزود: »در ولسوالی جاغوری، فعال 
ملی  امنیت  نفری   50 مفرزه ی  قطعه ی 
جابه جا  ارتش  کماندوهای  است.  فعال 
شده اند و ارتش منطقوی در آن جا فعال 
شده اند.... فعال ما کدام مشکل ]امنیتی[ در 

جاغوری نداریم.«
که  گفت  جبران  حارث  هم،  سویی  از 

با  ولسوالی،  این  نوارمرزی  در  تهدیدات 
این تصمیم مخالفت کرده و خواهان حفظ 
شده  مردمی  خیزش  نیروهای  تشکیل 

است.
دشمن  که  وجودی  »با  کرد:  تأکید  او 
درحال حاضر در ولسوالی های قره باغ، ُمُقر 
و گیالن غزنی و ولسوالی های خاک افغان و 
شاه جوی زابل فعالند، الغای تشکیل نیروها 

پیامد منفی ]بر امنیت[ جاغوری دارد.«
تشکیل  حفظ  درخواست  که  افزود  منبع 
شورای  دفتر  با  مردمی  خیزش  نیروهای 
شریک  غزنی  والیت  مقام  و  ملی  امنیت 

شده است.
هم اکنون  که  گفت  او  هم،  سویی  از 
در  مردمی  خیزش  نیروی   300 حدود 
و  مستقرند  جاغوری  در  پاسگاه های شان 
دفتر  سوی  از  تاکنون  آنان  خروج  دستور 

عمومی  ریاست  در  منابع  روز:  اطالعات 
امنیت ملی و والیت غزنی تأیید می کنند 
خیزش  نیروی   300 حدود  تشکیل  که 
مردمی برای ولسوالی جاغوری این والیت، 

لغو می شود.
ولسوالی جاغوری  در  منبع حکومتی  یک 
که نخواست نامش در خبر ذکر شود، دیروز 
)دوشنبه، 4 حوت( به روزنامه اطالعات روز 
نیروها  این  تشکیل  لغو  تصمیم  که  گفت 
ابالغ  ولسوالی  این  به  »مرکز«  سوی  از 
او گفت که دلیل لغو تشکیل  شده است. 
ولسوالی  در  مردمی  خیزش  نیروهای 
جاغوری از سوی دفتر شورای امنیت ملی و 
ریاست عمومی امنیت ملی، کمبود بودجه 

خوانده شده است.
در همین حال، این منبع افزود که حکومت 
موجودیت  به دلیل  جاغوری  در  محلی 

تشکیل حدود ۳۰۰ نریوی خزیش مردمی در »جاغوری« غزین لغو می شود

مجلس  دیگر  عضو  ناصری،  غالم حسین 
دیروز  عمومی  نشست  در  نیز  نمایندگان 
برای  که  صورتی  در  گفت  مجلس  این 
پاسگاه  امن سازی منطقه ی سرچشمه که 
از  بود،  مستقر  آنجا  در  خاکباد«  »آسیه 
سوی حکومت اقدام نشود، باعث فاجعه ی 

کالن خواهد شد.
منابع  دیدگاه  اخذ  به  موفق  روز  اطالعات 
درباره ی  والیت میدان وردک  در  امنیتی 

سقوط این پاسگاه امنیتی نشده است.

در  امنیتی  نیروی  یک  او،  گفته ی  به 
درگیری با جنگ جویان گروه طالبان کشته 

و دو نیروی امنیتی دیگر زخمی شده اند.
در  میدان وردک  نماینده ی  راسخ،  مهدی 
مجلس نمایندگان نیز در صفحه ی رسمی 
نبود  که  است  نوشته  خود  فیس بوک 
پاسگاه  این  سقوط  باعث  نیرو  و  امکانات 
نوشته  همچنان  راسخ  آقای  است.  شده 
به  پاسگاه  این  سقوط  از  قبال  که  است 
مسئوالن ارشد امنیتی هشدار داده بودند. 

زیر تهدیدهای شدید طالبان قرار داشت. 
پاسگاه  که  گفت  همچنان  جعفری  آقای 
امنیتی »آسیه خاکباد« با کمبود امکانات 
و تجهیزات جنگی مواجه بوده و اکمال آن 

از طریق زمین وجود نداشته است.
او همچنان گفت که از فرماندهی پولیس 
پاسگاه  این  اکمال  خواستار  میدان وردک 
نتیجه ی  در  اما  بودند،  از طریق هوا شده 
بی توجهی نهادهای امنیتی، دو شب پیش 

پاسگاه سقوط کرده است.

اطالعات روز: نمایندگان مردم میدان وردک 
والیتی  شورای  و  نمایندگان  مجلس  در 
»آسیه  امنیتی  پاسگاه  که  می گویند 
میدان وردک  جلریز  ولسوالی  در  خاکباد« 
در پی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان 

سقوط کرده است.
والیتی  شورای  عضو  جعفری،  احمد 
حوت(   4 )دوشنبه،  دیروز  میدان وردک 
پاسگاه  روز گفت که  اطالعات  روزنامه  به 
»آسیه خاکباد« از چند مدت به این طرف 

یز میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد ک باد« در ولسوایل جلر پاسگاه امنییت »آسیه خا

ییس تهیه و تدارکات وزارت معارف  ر
به اتهام فساد بازداشت شد

درس های حضوری دانشگاه های دولیت 
و خصویص در ۱۵ حوت آغاز می شود

اطالعات روز: وزارت تحصیالت عالی کشور اعالم کرد که درس های حضوری 
دانشگاه ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در مناطق گرم سیر 

و سردسیر از 15 ماه حوت سال جاری آغاز می شود.
آمده  وزارت که دیروز )دوشنبه، 4 حوت( منتشر شده،  این  اطالعیه ی  در 
خصوصی  و  دولتی  عالی  تحصیالت  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمام  که  است 

مکلف اند که تا درس های تشدیدی را برای چهار هفته تطبیق کند. 
طبق این اطالعیه، امتحانات چانس اول سمستر خزانی دانشگاه ها در 15 ماه 
حمل سال 1400 خورشیدی آغاز و در هفتم ثور پایان می یابد. امتحانات 

چانس دوم نیز از دهم ثور الی 1۹ ثور سال آینده گرفته خواهد شد. 
براساس فیصله ی شورای رهبری وزارت تحصیالت عالی، درس های سمستر 
بهاری دانشگاه ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی قرار است در 

20 ماه ثور سال آینده آغاز شود.
کابینه ی دولت جمهوری اسالمی افغانستان در 26 عقرب سال جاری فیصله 
کرده بود که دانشگاه های دولتی و خصوصی به خاطر جلوگیری از شیوع موج 
الی 15 حوت  تاریخ هشتم قوس  از  دوم ویروس کرونا در فصل سرما، سر 

رخصت شوند.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور اعالم کرد که دو نفر به شمول رییس تهیه 
و تدارکات وزارت معارف و رییس شرکت »وارث سیر« به اتهام فساد اداری 

بازداشت شده اند.
در خبرنامه ی دادستانی کل که دیروز )دوشنبه، 4 حوت( منتشر شده، آمده 
و  عدلی  مرکز  اختصاصی  دادستانی  بررسی های  از  افراد پس  این  که  است 
قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، دو روز پیش بازداشت شده اند و 

دوسیه های نسبتی شان زیر تحقیق قرار دارد.
به نقل از خبرنامه، رییس تهیه و تدارکات وزارت معارف در تبانی و سازش با 
شرکت »وارث سیر«، یک پایه جنراتور مستعمل را که به گونه ی قاچاق وارد 
کشور شده بود، به ارزش مجموعی 12 میلیون افغانی خریداری کرده  و با 
این کابل، به دولت خسارت وارد کرده است. دادستانی کل افزوده است که در 
مبارزه با فساد اداری متعهد است و تمام قضایای مرتبط به فساد را بی طرفانه 

و مستقالنه با استناد بر اسناد و شواهد بررسی می کند.
روز  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  معارف  وزارت  آرین، سخن گوی  نجیبه 
تأیید کرد که رییس تهیه و تدارکات این وزارت به اتهام فساد بازداشت شده 

است. او جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
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دولت به ویژه، پروژه های انکشافی در سراسر 
کشور مهم خواند.«

از  این  از  پیش  نمایندگان  مجلس  رییس 
اعضای  و  حکومتی  مقام های  برخی  سوی 
مجلس به گروگان گیری سند بودجه به خاطر 
منافع شخصی اش متهم شده بود. او اما مروز 
بار دیگر این اتهامات را رد کرد و گفت که 
سند  اصالح  بر  کشور  و  مردم  منافع  برای 

بودجه تأکید کرده بود. 
رییس  مجلس نمایندگان در اخیر، به اعضای 
بابت »دو ماه کار  کمیسیون مالی و بودجه 
نفس گیر و تعدیالت وارده در سند بودجه«، 

مدال ولسی جرگه تفویض کرد. 
قصه ی  بودجه  تصویب  سر  بر  اختالف 
نمایندگان  مجلس  و  حکومت  هرساله ی 
است. اما امسال برخالف تمام سال های قبل 
سند  نقیصه های  و  عیب ها  سر  بر  مجلس 
اختالفی  موارد  تعدیل  نهایت  در  و  بودجه 
در  زد.  چانه  حکومت  با  پیش،  از  بیشتر 
نهایت حکومت با تعدیل 17 مورد اختالفی، 

زمینه ی تصویب سند بودجه را فراهم کرد. 

در سند تعدیل شده ی بودجه، 10 میلیارد و 
75 میلیون افغانی برای اضافه معاش کارکنان 

خدمات ملکی در نظر گرفته شده است.
اضافه شدن 2000 افغانی به معاش کارکنان 
دسترخوان  برنامه ی  حذف  ملکی،  خدمات 
گرفته نشدن  درنظر  بودجه،  سند  از  ملی 
و  عملیاتی  اداره  برای  جدید  پروژه های 
جمهوری،  ریاست  ملی  انکشاف  حمایوی 
انکشافی  پروژه های  از  شماری  شامل شدن 
تنقیص  جدید،  سند  در  گذشته  سال  از 
ان تی ای،  تشکیالت  از  افغانی  میلیون   325
در  کابل  شهرداری  بودجه  شامل شدن 
اکثر  تنقیص  و  حذف  و  بودجه  ملی  سند 
برنامه های ارتقای ظرفیت اداره ها به استثنای 
از  معارف  و  عالی  تحصیالت  وزارت های 
جدید  سند  در  که  است  عمده ای  تعدیالت 
اعمال شده است. کشمکش و جنجال بر سر 
همین موارد بود که دامنه ی تصویب بودجه 

را دو ماه به درازا کشاند. 

از منابع خارجی تأمین می شود. 
ابتدایی  آمده است که کسر  این مسوده  در 
افغانی  میلیون   600 و  میلیارد   37 بودجه 
از وجوه  قرار است 20 میلیارد آن  بوده که 
 17 و  افغانستان  مرکزی  بانک  ذخیروی 
میلیارد و 400 میلیون دیگر آن از صندوق 

بین المللی پول تمویل می شود. 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
نمایندگان نشست دیروز را تاریخی خواند و 
ماه  دو  از  نمایندگان پس  مجلس  که  گفت 
به  بودجه  تغییر  و  اصالح  برای  »مقاومت« 
که  شد  موفق  دولتی  کارکنان  و  مردم  نفع 
بخش های مهم خواست های مردم را در سند 

بودجه اضافه کند. 
جادادن  کارکنان،  معاش  »افزایش 
نسبی  تنظیم  و  تعادل  انکشافی،  پروژه های 
مصارف  کاهش  بودجوی،  کدهای  در  پول 
حیف ومیل شدن  از  جلوگیری  غیرضروری، 

دارایی مردم حاصل این مبارزه است.«

لطف علی سلطانی 

مجلس نمایندگان پس از دو ماه کشمکش 
و جنجال با حکومت، سرانجام دیروز )چهارم 
 1400 مالی  سال  بودجه  ملی  سند  حوت( 
 147 مجلس  دیروز  نصاب  کرد.  تصویب  را 
سرخ،  کارت  سه  استثنای  به  که  بود  نفر 
بقیه مسوده ی تعدیل شده ی بودجه را تأیید 
کردند. حکومت از این کار پارلمان استقبال 
کرده و آن را برای تطبیق برنامه های اساسی 

دولت مهم خوانده است. 
بودجه سال مالی 1400، 473 میلیارد و 41 
میلیون افغانی در نظر گرفته شده است که از 
این میان 311 میلیارد و 506 میلیون افغانی 
بودجه عادی و 161 میلیارد و 535 میلیون 

افغانی آن بودجه انکشافی است. 
طبق این سند، مجموع منابع دولت در سال 
میلیون   441 و  میلیارد   435  ،1400 مالی 
افغانی محاسبه شده است که 216 میلیارد 
آن از منابع داخلی و 218 میلیارد دیگر آن 

مصالحه  عالی  شورای  و  گاز  و  نفت  اداره ی 
که قبال به عنوان واحدهای مستقل بودجوی 
مطرح شده بود، از سند تعدیل شده حذف 
سوی  از  تشکیالت  این  زیرا  است،  شده  
است.  نشده  تأیید  و  نگرفته  رأی  پارلمان 
بودجه ی  تعدیل شده،  مسوده ی  براساس 
شورای عالی مصالحه از واحد بودجوی اداره ی 

امور ریاست جمهوری پرداخت می شود. 

استقبال حکومت
رییس جمهور غنی ضمن استقبال و تشکری 
بودجه  تصویب  بابت  نمایندگان  مجلس  از 
برای  را  مجلس  کار  این  مالی 1400،  سال 
تطبیق به موقع برنامه های دولت مهم خوانده 
است. در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری به 
نقل از آقای غنی آمده است: »رییس جمهوری 
ولسی  اعضای  تصمیم  از  افغانستان  اسالمی 
جرگه که با در نظرداشت منابع ملی کشور 
تصویب  را  مالی 1400  سال  ملی  بودجه ی 
کردند، ستایش به عمل آورده و آن را برای 
برنامه های اساسی  به موقع پالن ها و  تطبیق 

تصویب بودجه از سوی مجلس منایندگان 
و استقبال حکومت از آن

رییس مجلس نمایندگان پیش از این از سوی برخی مقام های حکومتی و اعضای 
مجلس به گروگان گیری سند بودجه به خاطر منافع شخصی اش متهم شده بود. 

او اما مروز بار دیگر این اتهامات را رد کرد و گفت که برای منافع مردم و کشور بر 
اصالح سند بودجه تأکید کرده بود. 

وقتی پیش تر داخل رفتم، برای یک لحظه 
چشمانم در تاریکی فضای زیرزمینی تقریبا 

نابینا شد. در عوض گوش هایم صداهای 
عجیب و وهم انگیزی را تشخیص داد؛ صدای 

فحش و دشنام، صدای چیق چیق پرنده، 
صدای کیبوردی که نوازنده اش یاد نداشت 

چطور بنوازد ولی در حال نواختن بود

تهدید  انگار  دست  به  اسلحه  اما  فیلم ها  بدماشان 
می کردند؛ »تا سه می شمارم، بس می کنی یا شلیک 

کنم؟« 
زمین  زیر  آن  در  ساعت  نیم  حدود  در  من  روز  آن 
بودم. در آن نیم ساعت تمام کنج و کناره های تاریک 
و روشن زیرزمینی را از نظر گذراندم. جالب این که 
دروازه های جنوبی و غربی شلوغ تر از باالی زمین بود. 
اما  بود،  بار  بیرو  نیز  شمالی  وازه ی  راه پله های  روی 
دروازه ی شرقی کامال خلوت و کم نور مانده بود. جز 
چند مغازه ی ظروف فروشی، همه جا را دست فروشان 
که  فروش  شورنخود  از  غیر  بودند.  کرده  اشغال 
کنم،  درنگ  رویش  پیش  لحظه  یک  حتا  نتوانستم 
کوشش  بسیار  و  دادم  سالم  فروشندگان  بیشتر  به 
کردم سر صحبت را با آنان باز کنم. اما نتوانستم وارد 
قصه ی زندگی و روزگار هیچ یک شوم. چون به محض 
رویارویی همه سعی می کردند، فریبم بدهند. مردی 
که ترازو داشت، عالوه بر پول وزن، پول قدم را نیز 
مطالبه داشت. مرد سی دی فروش کیبوردش را ده 
می کرد  اصرار  آخر  در  ولی  کرد  قیمت  افغانی  هزار 
نقاب  که  مردی  از  وقتی  بخرم.  افغانی  به هفت صد 
می فروخت پرسیدم، در روز چند فایده می کنی؟ گفت 
یک لک. نیشخندی که در کالمش بود، جلو هر سوال 

دیگر را می گرفت و الی اخیر.
هنـگام خـروج از دروازه ی شـرقی چهـار نفـر را دیدم 
کـه روی راه پله هـا نشسـته بودنـد و از درون یـک 
بوتـل آب معدنـی کالن، به نوبت چرس می کشـیدند. 
حیـن عبـور مـن آن چنـان غـرق در خنـده بودنـد 
کـه شـاید هیـچ متوجـه عبور مـن نشـده باشـند. از 
انـگار  نمی آمـد،  شـادی  بـوی  امـا  خنده های شـان 
از  ترسـناک و هسـتریک می خندیدنـد. در حالی کـه 
کنـار شـان بـاال می آمـدم، بـا خـود می گفتـم ایـن 
زیرزمیـن نمـاد کل افغانسـتان و ایـن فضا فشـرده ی 

تمـام نابه سـامانی های ایـن شـهر اسـت.
این جا کابل جان است.  

در تاریکی فضای زیرزمینی تقریبا نابینا شد. در عوض 
گوش هایم صداهای عجیب و وهم انگیزی را تشخیص 
داد؛ صدای فحش و دشنام، صدای چیق چیق پرنده، 
چطور  نداشت  یاد  نوازنده اش  که  کیبوردی  صدای 
بنوازد ولی در حال نواختن بود، صدای فریاد، صدای 
خنده، صدای کودک و صدای جنجال و غالمغال. تا 
چشمانم در سوسوی چراغ ها بینایی شان را به دست 
بوی  رسید؛  مشامم  به  نیز  عجیب  بوی  یک  آوردند، 
مصالحی که در شورنخود افزوده می شود. بوی تند و 

تیز و بوی گندی بود.
وقتی چشـمانم خوب باز شـد، ناگهـان دونالد ترمپ، 
رییس جمهـور سـابق امریـکا را پیـش رویم دیـدم. او 
بـدون این کـه لـب بجنباند، بـه لهجه ی اصیـل کابلی 
از مـن می خواسـت، روی تـرازو بـاال شـوم و خودم را 
وزن کنـم. طـول کشـید تا فهمیـدم مردی کـه ترازو 
دارد، نقابـی بـا موهای زرد، صورت سـرخ و چشـمان 
پف کـرده ی ترمـپ را بـر سـرش انداخته اسـت. نقاب 
مـال مردی نقاب فـروش بود. بسـاط نقاب فروش کنار 
تـرازو پهن شـده بـود. او نقاب هـای عجیب و غریبی را 
بـرای فـروش گذاشـته بـود. بیشـتر کلـه ی حیوانات 
»گای فاکـس«،  نقـاب  میـان  آن  در  بودنـد.  درنـده 
»زامبـی«، »سـالوادور دالـی«، »جوکـر« و »ترمـپ« 
نیـز بودنـد و خـب، این هـا واقعـا وحشـت ناک تر از 

بقیـه بودند.  
فروشنده اش یک  بود.  فیلم فروشی  نقاب فروشی  کنار 
بوجی فیلم  هندی را روی یک دستمال خالی کرده 
انگشتش  دو  یکی  می نواخت.  کیبورد  خودش  و  بود 
را که روی کالوه های کیبورد می فشرد، آدم احساس 
طنین  فضا  در  زیبا  میلودی  یک  حاال  می کرد، 
میلودی  دوم،  و  اول  نت های  از  پس  ولی  می اندازد، 
شنونده  گوش های  که  سروصدایی  به  می شد  تبدیل 
را شکنجه می داد. ده ها دختر فیلم هندی با لب های 
آلوبالویی و دندان های صدفی از روی پوش سی دی ها 
به سروصدای که نوازنده تولید می کرد، می خندیدند. 

بود. یک پایش را درست روی استفراغ گذاشته، بعد 
پشت سرش را هم ندیده بود. این را از نقش تر چاپ 
خیره،  پایین  به  رو  پله پله  که  فهمیدم  کفش هایش 

خیره تر و محو شده بود.  
نرسـیده بـه کف زیرزمینـی، پای دیوارهـای دو طرف 
راه پله هـا گام بـه گام بسـاط دست فروشـان گسـترده 
بـود. یکـی از آن دست فروشـان یـک مرد میان سـال 
بـود بـا ریـش دراز حنایـی که تیـب، رادیو، سـاعت و 
از ایـن قبیـل چیزهـا می فروخـت. او یـک تیبـش را 
روشـن کـرده بـود، اما معلـوم نبـود بـرای بازارگرمی 
این کار را کرده اسـت یا برای سـرگرمی و لذت بردن. 
شـاید بـرای هیـچ کـدام؛ چـون از بلندگـوی تیبـش 
ترانـه ا ی پخـش می شـد که هیـچ آله ی موسـیقی در 
آن نواختـه نشـده بـود. وقتـی خـوب بـا دقـت به آن 
گـوش دادم، بـه نظـرم آمد ترانـه ی گروه تروریسـتی 
طالبـان را می شـنوم. فقـط یـک نفـر با صـدای کج و 
معـوج به زبـان پشـتو می خوانـد: »ایمان لـرم، جذبه 
لـرم، تینگـه عقیده لرم/ هرسـه دی مالـوم راته، پاکه 

نظریـه لرم.« 
اسباب بازی  و  عروسک  جوان  یک  مرد  از  پایین تر 
و  کوتاه  دامن های  با  عروسک هایش  می فروخت. 
چشمان آبی، چشم از عابران که از آنجا می گذشتند، 
کوکی  بیشتر  بازی اش  وسایل  نمی داشتند.  بر 
باتری  که  پرنده  و  ماهی  و  مار  مثل  بودند. چیزهای 
داشت  زیر شکمش چرخ  ماهی اش  یک  می خوردند. 
می چرخید.  پت نوس  یک  دورادور  قطار  یک  مثل  و 
کوک  و  آویزان  از سقف  نخ  یک  با  را  پرنده اش  یک 
کرده بود. پرنده چیق چیق کنان در فضای نیمه تاریک 
آن  پایین  درست  می چرخید.  دورش  به  زیرزمینی 
یک مار خاکی خال دار به زور باتری چند قدم پیش تر 
می خزید، بعد گردنش را راست می کرد و فیش می زد. 
آدم احساس می کرد وارد یک غار متروک کوهستانی 

شده که درون آن مارها و پرندگان النه دارند.     
وقتی پیش تر داخل رفتم، برای یک لحظه چشمانم 

سهراب سروش

است.  »مترو«  دارای  جهان  شهرهای  بیشتر  امروزه 
از  یکی  به عنوان  بسیارش  مزیت های  به دلیل  مترو 
پایدار شهری مورد توجه  زیربناهای تحقق توسعه ی 
برنامه ریزان شهری در جهان قرار دارد. در شهر کابل 
از این شبکه ی حمل و نقل نیست؛  اثری  اما خبری و 
شبکه ای که عالوه بر جابه جایی مسافران درون شهری، 
می تواند به برخی از نیازهای تفریحی، تفرجی و خرید 
شهروندان نیز در فضای زیرزمینی پاسخ دهد. این در 
حالی است که حجم جمعیت چند میلیونی شهر کابل 
ناهنجاری های بصری، محیط زیستی،  نظیر  مشکالت 
دنبال  به  را  فضا  و  هوا  آلودگی  و  سنگین  ترافیک 
تونل  یک  فقط  اما  شرایطی  چنین  در  است.  داشته 
زیرزمینی در محله ی ده افغانان شهر کابل وجود دارد 
که مشهور به »زیرزمینی« است، ولی بیشتر به یک 
بازارچه ی  یا  معبر  تا  دارد  شباهت  افسانه ای  »غار« 

زیرزمینی. 
پس از چاشت چند روز پیش وقتی از میان ازدحام 
زیرزمینی  آن  چهاردروازه ی  از  یکی  وارد  پیاده رو، 
بسیار  کرد،  جلب  را  توجهم  که  چیزی  اولین  شدم، 
مشمئزکننده و تهوع آور بود. آن چیز مقدار تهوع بود. 
در فضای  یا داخل شدن  بیرون آمدن  در حالی  کسی 
غار دلش بد شده، یک وعده ی غذایی اش را روی یک 
بود.  رفته  راهش  از  خودش  و  بود  آورده  باال  راه پله 
کسی دیگر چند دقیقه پیش تر از من چنان با عجله 
ندیده  را  رویش  پیش  هیچ  که  بود  آن جا گذشته  از 

غار زیرزمیین در پل ابغ عمویم

تفویض مدال ولسی جرگه توسط میررحمان رحمانی به سید عظیم کبرزانی 
منشی کمیسیون امور مالی و بودجه – عکس از برگه فیسبوک آقای کبرزانی
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می گوید دوست دارد مثل 
الگویش »مایک تایسون« به 
شهرت برسد و به افراد دارای 
معلولیت انگیزه بدهد تا 
محدودیت ها را دور بزنند و برای 
موفقیت تالش کنند: »هدفم 
شهرت یافتن در بوکس و رسیدن 
به پارلمان است و می خواهم 
به جامعه ثابت کنم افراد دارای 
معلولیت هم می توانند.«

زبان  و  ذهن  پود  و  تار  در  معلولیت جسمی 
تبعیض آمیز جامعه متوقف شود: »از شفاخانه 
مرخص شدم و به خانه آمدم چشمان در انتظار 
خانواده را دیدم که به من به  عنوان تنها نان آور 

نگاه می کردند و خانواده تنها امیدم بود.«
در کنار دست و پا کردن شغل نیمه وقت مادر، 
عبداالحد نیز برای سال ها پای چوبه ی قالین بافی 
نشست تا بار سختی زندگی را از دوش مادرش 
سبک تر کند. اما حدود دو سال پیش تصمیم 

برای تهیه هیزم راه دشت های خشک ولسوالی 
عبداالحد  گرفت.  پیش  در  را  کابل  ده سبز 
کودکان  از  با جمعی  و  نبود  تنها  روز  آن  در 
دیگر کار همراه بود. اما عبداالحد نمی دانست 
عادی  روز  روز یک  این  او  برای  که دست کم 
نیست؛ او در آن روز تا یک قدمی مرگ پیش 
رفت. پای عبداالحد روی مایِن رفت که سال ها 
پیش که هنوز به دنیا نیامده بود، کاشته شده 
یاد  به  این گونه  را  لحظه  آن  عبداالحد  بود. 
از  می آورد: »در حین جمع آوری هیزم وقتی 
یک بلندی به پایین می رفتم پای چپم روی 
ماین قرار گرفت همین که قدم برداشتم ماین 
انفجار کرد. سه روز بعد از انفجار وقتی به هوش 
آمدم در شفاخانه بودم در اول حس می کردم 
بعد همین که  روز  است. 18  پای سر جایش 
فهمیدم پایم قطع شده ناراحتی ام را بروز داده 
و شیشه ها را شکستاندم، لحظه ای بعد داکتران 
به من آرام بخش زدند و به خواب عمیق فرو 

رفتم.«
این  در  مادرش  که  زجری  عبداالحد  برای 
حادثه کشید، کمتر از دردی نبود که عصیان 
از  هرگز  می گوید  کرد.  وارد  او  بر  زندگی 
رمضان  ماه  مادرش  که  نمی رود  خاطرش 
نان  با نوشیدن گیالس آب و خوردن تکه  را 
خشک به شام می رساند: »مادرم می گفت که 
نه سحری می خورد و نه افطاری. تنها گیالس 
آبی بود که آن هم از گلویش پایین می رفت یا 
نمی رفت. از وقوع این حادثه مادرم بیشتر از من 

زجر می کشید.«

خانواده عبداالحد از هم پاشید؛ پدرش با گرفتن 
زن دوم آن ها را ترک کرد. عبداالحد با شش 
برادر و خواهر قد و نیم قدش ماند روی دست 
مادر. هرچند براساس قانون مدنی افغانستان 
حضانت طفل پسر تا هفت سالگی و از دختر تا 
نه  سالگی مربوط مادر است و پس از آن مربوط 
پدر می شود چون در نظر قانون گذاران فرزند 
حق و مالکیت پدر است. اما عبداالحد می گوید 
پدرش نخواستند از آن ها نگهداری کند: »پدرم 
بدون این که از مادرم رسما جدا شود، ما را رها 
کرد و از آن زمان به ما سر نزده و نمی داند که 

ما گرسنه ایم یا سیر.«
تأمین مخارج زندگی برای یک خانواده هفت نفره 
در کابل کار چندان ساده  ای نیست. برای یک 
مادر دست تنها این کار گذشتن از هفت  خوان 
رستم است. عبداالحد می گوید این اتفاق باعث 
شد او ناخواسته از دنیای معمول کودکی بیرون 
و یک کودک کار شود و در کنار مادرش برای 
تأمین خرج یک خانواده ی پرجمعیت دست به 
کار شود، در واقع شد نان آور خانواده: »زمانی 
و  بر خرچ  مادرم جدا شدند عالوه  و  پدر  که 
مخارج، خوراک و پوشاک درست نداشتیم. دو 
سه هفته نان و خوراک را همسایه و کسانی 
که ما را می شناختند به ما کمک می کردند و 

همان قدر بود که بخور نمیر شود.«
برای سه سال کار او این بود که از کوه هیزم 
برای تنور جمع آوری کند و کار مادرش هم این 
بود که با پختن نان در خانه و از طریق فروش 
آن هزینه ی بخور و نمیر زندگی را تأمین کند: 
بار زندگی بر  » »وقتی پدرم ما را ترک کرد 
را  زندگی  مخارج  باید  که  افتاد  مادرم  دوش 
ما  زندگی  وقت  چند  از  بعد  می کرد  تأمین 
سخت  شد. مادرم تنور ساخت و نان همسایه ها 
و مردم را می پخت. گاهی وقت ها با بچه های 
همسایه و گاهی تنها به کوه می رفتم و برای 

تنور خانه هیزم می آوردم.«
برای خانواده عبداالحد در حاشیه ی شهر بزرگ 
عبداالحد  بی وقفه سپری می شد.  زمان  کابل 
حاال 13 ساله شده بود و می توانست بهتر از 
پس سختی زندگی بیرون شود. روز اول ماه 
او  دیگری  روز  هر  مثل   1387 سال  رمضان 

هادی خوش نویس

در  کابل  غرب  در  باشگاهی  گذشته  هفته ی 
ظاهر میزبان یک مبارزه نابرابر بود. در رینگ 
بوکس دو مبارز با توانایی ها و محدودیت های 
گرفتند.  قرار  هم  روی  در  رو  منحصربه فردی 
یک طرف عبداالحد با پایی که از پشت زانو 
با رقیبی مبارزه کند  بود  قرار  بود  قطع شده 
این  به  چشم ها  نداشت.  جسمی  معلولیت 
مبارزه دوخته شده، اما همزمان با بهت جمعی 
نابرابر، حدس همه  از این مبارزه  تماشاچیان 

یک چیز بود؛ شکست حتمی عبداالحد. 
مبارزه کم کم  میانه ی  در  عبداالحد  تقالی  با 
می شد.  کمرنگ  تماشاچیان  قطعی  حدس 
در پایان مبارزه وقت داور دست عبداالحد را 
به  عنوان برنده ی مبارزه باال برد، بهت  جمعی 
جایش را به هلهله ی تماشاچیان داد. ایستادن 
بر سکوی افتخار با مشت گره کرده در هوا و 
لبخند بر لبان راهی بود که عبداالحد به  عنوان 
از  دارای معلولیت جسمی  و  یک کودک کار 
آن جا  به  را  خودش  زندگی  مشکالت  قعر 
رسانده بود. عمق شیرینی این پیروزی را فقط 
عبداالحد می توانست درک کند. او می گوید به 
خاطر ندارد تا این حد در زندگی اش لذت برده 

باشد. 
عبداالحد در در 13 سالگی یک پایش بر اثر 
انفجار یک ماین منفجرنشده باقی مانده از زمان 
جنگ های داخلی از دست داده است. ماین های 
انفجارنشده، میراث مرگ بار از سال ها جنگ در 
شهروندان  از  ساالنه  هنوز  است.  افغانستان 
اعالم  براساس  می گیرد.  قربانی  افغانستان 
نهادهای مسئول در سال های گذشته بیشتر 
افغانستان  در  ماین  میدان  قربانی  کودکان 

بوده اند. 

عصیان زندگی
عبداالحد تازه ده ساله شده بود. از برقرار نظام 
جدید به  عنوان یک امید تازه در افغانستان هنوز 
کودکان  از  بسیاری  بود.  گذشته  سال  چهار 
فرصت یافتند که در سایه ی این نظام قد راست 
کنند. اما درست در همین زمان زندگی علیه 
عبداالحد عصیان کرد. در 10 سالگی شیرازه 

مبارزه با ذهن و زبان تبعیض آلود جامعه
وقتی عبداالحد از شفاخانه بیرون آمد یک عصا 
زیر بغل داشت. دیگر از نظر بسیاری او یک آدم 
عادی در جامعه نبود. در ذهن بسیاری افراد 
دارای معلولیت جسمی ناتوان اند و آنچه آن ها 
را بیشتر از زخم های شان رنج می دهد ذهن و 

زبان تبعیض آلود جامعه است.
عبداالحد می گوید سختی و تنگنای زندگی به 
او این فرصت را نداد که به  عنوان یک فرد دارای 

از قعر رنج ات سکوی افتخار
کودکی کار که با معلولیت و رنج از پا نیفتاد
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در سال 756 امپراتوری چین از 
ابوجعفر منصور خلیفه ی عباسی 
در خاموش کردن کشمکش ها و 

ناآرامی هاییی که سراسر قلمرو ش 
را فراگرفته بود، درخواست کمک 

کرد. منصور نیروی متشکل از چهار 
هزار سرباز را می فرستد. سرانجام 
این نیروها توانستند اوضاع را به 

حالت عادی برگردانده و امنیت 
اهالی منطقه را تأمین کنند.

اثری  شد،  خاکستر  و  خاک  مغول ها[  دست 
با  نمی توان  بنابراین  و  است  نمانده  باقی 
اطمینان گفت که دقیقا در کجا واقع شده و 
چه شکلی بود. اما این فرهنگستان بلندآوازه 
در حقیقت نیروگاه فکری بغداد عصر طالیی 
متحول کننده  مفاهیم  خاستگاه  و  اسالم، 
ریاضی همچون صفر مشترک و اعداد »عربی« 
که  بیت الحکمه  می رود.  به شمار  ما  امروزی 
اواخر قرن هشتم به عنوان کلکسیون خصوصی 
خلیفه هارون الرشید تأسیس و پس از حدود 
30 سال به فرهنگستان عمومی تبدیل شد، 
به سوی  جهان  جای جای  از  را  دانشمندان 
به  ابعادی  با  بیت الحکمه  می کشید...  بغداد 
لندن  در  بریتانیا  امروزی  کتاب خانه  اندازه ی 
یا کتاب خانه ملی فرانسه در پاریس... بود، اما 
این فرهنگستان  اکتشافات صورت گرفته در 
منجر به معرفی زبان ریاضی قدرت مندی شد 
که بعدا امپراتوری اسالمی، اروپا و در نهایت 

کل جهان را فراگرفت.« 
بی تردید بیت الحکمه از نخستین جای تولید 
علوم و افکار بود که شهرت جهانی داشت. در 
عصر عباسی که قلمروی دولت اسالمی وسعت 
و  در حول  زیادی  دانشمندان  کرد  پیدا  زیاد 
می پرداختند.  علوم  گسترش  بر  آن  حوش 
دانشمندانی  از  خوارزمی  موسی  بن  محمد 
روشی  ریاضی  در  اولین بار  »برای  که  بود 
سیستماتیک را برای حل معادالت درجه دوم 
عرضه کرد. از خوارزمی به دلیل نوآوری هایش 
برده  نام  جبر  پدر  به عنوان  اغلب  جبر،  در 
می شود. او در سال 1821 سرمنجم و رییس 
مسلمانان  بود.«  بیت الحکمه  فرهنگستان 
آن  از  فراتر  بلکه  خود  قلمروهای  بر  نه تنها 
برای ملت های دیگر نیز دست همکاری پیش 
به دست  بالکان  هنوز  زمان  آن  تا  می کردند. 

اروپایی ها فتح نشده بود. 
در سال 756 امپراتوری چین از ابوجعفر منصور 
خلیفه ی عباسی در خاموش کردن کشمکش ها 
و ناآرامی هایی که سراسر قلمرو ش را فراگرفته 
نیروی  منصور  کرد.  کمک  درخواست  بود، 
می فرستد.  را  سرباز  هزار  چهار  از  متشکل 
به  را  اوضاع  توانستند  نیروها  این  سرانجام 
حالت عادی برگردانده و امنیت اهالی منطقه 

زوال یابد. پیرامون فرانسه همین تصور وجود 
با  عثمانی  دولت  دیگر،  سوی  آن  در  داشت. 
بیش از پنج قرن حاکمیت تصور آن نمی رفت 
از  پس  فروبپاشد.  روزی  بزرگی  آن  با  که 
جنگ جهانی دوم، زمانی که کمونیسم به اوج 
تصور  امریکایی ها  می شد  نزدیک  قدرت اش 
نمی کردند که روزی ایاالت متحده ی امریکا با 
فروپاشی کمونیسم بی خیال قدرت اول جهان 
شود. اما چند دهه بعد به سادگی پرسش زوال 
و فروپاشی امریکا مطرح می شود. این مسأله 
پس از آغاز جنگ با تروریزم در افغانستان و 
اقتصادی 2008  بحران  از  به ویژه پس  عراق، 
و بحران کرونا بیشتر آشکار شد، آنچه که قبل 
از آن تصورش نمی رفت. چرا پیزا و ارزش های 
الگوی  قبل  سال  چند  همین  تا  امریکایی 
پرسش  اکنون  و  می شد  پنداشته  زوال ناپذیر 

جغرافیا  تأثیر  و  نقش  از  این ها  بر  افزون  اما 
بسیار  طبیعت  یا  و  »جغرافیا  می گوید: 
قدرتمندتر از بشر است.« وی پیرامون سعود 
این  از  بزرگ  قدرت های  و  دولت ها  زوال  و 
متحده ی  ایاالت  چرا  می کند:  آغاز  پرسش ها 
امریکا ثروت و قدرتی بی نظیر یافت؟ آیا زوال 
امریکا واقعیت دارد؟ چرا اروپا آباد و مرفه است 
و چرا نمی تواند متحد باشد؟ علت نزاع دایم 
میان هند و پاکستان چیست؟ چگونه تأثیرات 
قطب شمال توانایی روسیه برای تبدیل  شدن 
به یک قدرت جهانی واقعی را محدود می کند؟ 
و چرا بحران خاورمیانه و جهان اسالم به ویژه 
در  صد سال پسین آرام شدنی نیست؟ از نظر 
این  بر  هم  جغرافیا  بلکه  تاریخ،  فقط  نه  وی 

وضعیت عمیقا تأثیر دارد. 
زمانی فکرش نمی شد که روزی بریتانیای کبیر 

سیف الدین سدید احمدی 

نیکوالس لزارد پیرامون کتاب زندانیان جغرافیا 
از تیم مارشال می نویسد: »این کتاب یکی از 
بهترین آثار ژئوپلیتیک است. گمان نمی کنم 
جهان  اوضاع  که  یافت  بتوان  دیگری  کتاب 
مارشال  تیم  کند.«  توصیف  خوبی  این  به  را 
سیاست  حوزه ی  نویسنده   و  روزنامه نگار 
دیپلماتیک  امور  سردبیر  وی  است.  خارجی 
و اسکای نیوز بوده و برای روزنامه های تایمز، 
مطلب  دیلی تلگرام  و  گاردین  ساندی تایمز، 
خط  در  او  خودش،  گفته ی  به  است.  نوشته 
سوریه  و  افغانستان  بالکان،  جنگ های  مقدم 

حاضر بوده است. 
تاریخ،  تنها  که  بود  این  بر  تصور  گذشته  در 
سیاسی  قدرت  بر  اقتصادی  و  نظامی  نیروی 
مارشال  تیم  دارد.  تأثیر  دولت ها  نظامی  و 

برانگیز است؟ آیا دولت ها مثل انسان ها مراحل 
تولد، شکست و ریخت دارند؟ 

به لحاظ تاریخی تمدن ها ابتدا در مناطقی که 
آنجا سرسبزی و آب وجود داشت، شکل  در 
گرفت. سخن معروف است که هر قدرتی به 
جهان  به  باشد  داشته  بیشتر  دسترسی  آب 
دسترسی بیشتر خواهد داشت. بعدها رفته رفته 
قبایل به وجود آمد، و به دنبال آن تمدن ها و 
نقش  میان  این  در  گرفتند.  شکل  دولت ها 
نیستند  چیزی های  ارزش ها  و  افکار  ادیان، 
که به سادگی از کنار آن عبور کرد. از این رو 
افزون بر تاریخ، جغرافیا و طبیعت، چنگ زدن 
به افکار و ارزش ها و برعکس فاصله گرفتن از 
آن ها یکی از مهم ترین مولفه های شکل گیری 
و زوال دولت ها و ملت ها به شمار می رود. آن 
به  کمونیسم  بیستم  قرن  اواخر  در  که  گونه 
این سرنوشت دچار شد. قبل از آن عثمانی ها 
چنین شدند. اکنون ایاالت متحده ی امریکا با 
این سرنوشت دست وپنجه نرم می کند. با این 
وصف اگر در عصر ما »پیزای« امریکایی معروف 
اجتماعی  عدالت  رویایی  زمانی  شد،  جهان 
»بیت الحکمه ی«  آن  از  پیش  و  کمونیزم 

مسلمانان معروف تر از این ها بود. 
روزنامه ی  که  مقاله ای  طی  برنهارد  آدرین 
»بیت الحکمه؛  عنوان  زیر  را  آن  اطالعات روز 
مدرن«  ریاضیات  فراموش شده  خاستگاه 
»امروزه،  می نویسد:  نموده،  نشر  و  ترجمه 
شاید  و  ساختگی  کمی  بیت الحکمه  داستان 
کتاب خانه ی  این  از  می رسد.  به نظر  افسانه 
به  ]1258م  سیزده  قرن  در  که  باستانی 

زوال قدرت ها؛ 
دولت عمثاین و بحران پس از فرواپیش
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گرفت، دست فروشی کند. برای خودش در پل 
مبایل  پرزه جات  دست فروشی  بساط  خشک 
راه اندازی کرد. از نظر او کارکردن تنها پاسخی 
به ذهن و زبان تبعیض آلود جامعه نبود. هرچند 
بساط دست فروشی دیری نپایید، اما از همین جا 
پیدا کرد: »دوستم  به »بوکس« عالقه  بود که 
رحمت اهلل اکبری در بوکس فعالیت می کرد و با 
هر قهرمانی با مدال و گل های در گردن نزد من 
می آمد. با دیدن این دوستم حسرت می خوردم و 
با راهنمایی او کم کم به بوکس عالقه مند شدم.«

برای  معلولیت  دارای  افراد  به  و طعنه  کنایه ها 
مدتی عبداالحد را در کنج خانه حبس کرد و 
و  پا  یک  با  رقص  شرایط  این  از  استفاده  با  او 
کار کردن با دست کش بوکس را تمرین می کرد: 
»باید راهی برای بیرون شدن از این محدودیت 
پیدا می کردم و به همین خاطر تمرین می کردم 

تا بفهمم با یک پا می شود بوکسور شوم یا نه.«
هفته ها گذشت و عبداالحد خودش را آماده ای 
حرفه ای  تا  بود  کرده  بوکس  کلپ  به  رفتن 
آموزش ببیند. برخوردها آنچه که او پیش بینی 
می کرد متفاوت و گاهی متضاد بود؛ عده ای با 
تشویق به او امید می داد و تعدادی او را مناسب 
از  می گوید  عبداالحد  نمی دانستند.  بوکس 
تا خودش  حرف ها و کنایه مردم استفاده کرد 

را ثابت کند.

 بر سکوی افتخار
پی   هم  را  آموزشش  کار،  بر  عالوه  عبداالحد 
صنف  تا  مانده  یادم  که  آن جایی  »تا  گرفت: 
و  معلولیت  از  بعد  خواندم  را  مکتب  چهارم 
فاصله ی ایجادشده بین یک تا دو سال مکتب 
آموزش  کنار  در  دادم.«  ادامه   12 صنف  تا  را 
او  قالین بافی  پای چوبه ی  در  کار  و  مکتب  در 
حرفه آموزی صلیب سرخ  برنامه  یک  طریق  از 
گرفت:  یاد  را  تلفن«  ترمیم  آموزشی  »کارگاه 
»شش ماه آموزش دیدیم. با وجودی که مکتب 
می رفتم، کار قالین بافی می کردم، تلفن ترمیم 

می کردم و پرزه جاتش را می فروختم.«
که  می گذرد  روزی  نخستین  از  سال  یک 
حاال  و  گذاشت  بوکس  رینگ  به  پا  عبداالحد 
عالوه بر عضویت در تیم های ملی شنا و نشان زنی 

به چه جمع بندی می رسند. طالبان بیشتر به دنبال تطمیع هستند 
تا تهدید. بیشتر می خواهند نشان بدهند که آماده مذاکره هستند.«

آقای محسنی معتقد است که امریکایی ها تمامی استراتژی های شان 
را در جنگ افغانستان استفاده کرده اند و هیچ استراتژی جز مذاکرات 
صلح ندارند: »دولت جدید امریکا شاید برای مدتی حضور نیروهای 
شان را در افغانستان تمدید کند تا پروسه صلح را تا حدی به سرانجام 

برساند. بنابراین پروسه صلح نیز با کندی مواجه خواهد شد.«
ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با اطالعات روز، 
معتقد است که آنچه فعال بین ناتو، امریکایی ها و طالبان جریان دارد، 
یک چانه زنی قبل از تفاهم و توافق است: »هنوز هیچ یک از طرف ها 
معتقد نیستند که رفتن دوباره به سوی جنگ راه حل درست است. 
ولی در رابطه به اینکه چگونه با همدیگر کنار بیایند و هر یک از 
طرف ها از موقف شان پایین بیایند، توافق ندارند. به همین دلیل 
نیروهای خارجی به این زودی از افغانستان خارج نخواهند شد.« با 
این حال امریکا و ناتو تصمیم ندارند که نیروهای شان را برای مدت 

طوالنی  در افغانستان حفظ کنند. 

آیا نیروهای بین المللی در افغانستان می مانند؟
ادریس رحمانی باور دارد که امریکایی ها و ناتو در افغانستان چندین 
مأموریت اعالم شده و چند مأموریت اعالم نشده داشتند. آقای رحمانی 
می گوید که امریکایی ها در نخست اعالم کردند مأموریت شان سقوط 
رژیم طالبان است تا دیگر کمپ های آموزشی القاعده در افغانستان 
وجود نداشته باشد. این مأموریت در همان یک ماه اول آمدن شان 
به افغانستان تکمیل شد. بعد از آن گفتند که مأموریت شان این است 
که در افغانستان حکومت نسبتا با ثبات را روی کار بیاورند تا زمینه 
برگشت طالبان یا هر نظام دیگری که شبیه طالبان بنیادگرایی را 
ترویج کند، مهیا نشود. این مأموریت نیز در پنج سال نخست تکمیل 
شد. بعد از آن گفتند که در افغانستان یک مدل دموکراسی غربی 
نظیر آنچه در آلمان، جاپان و کوریای جنوبی روی کار آوردند، ایجاد 
کنند تا کشورهای منطقه از جمله آسیای میانه از آن الگو بگیرند. اما 
هر چه زمان گذشت این مأموریت دشوارتر شد: »چرا افغان ها از هر 
نگاه برای پذیرفتن دموکراسی آماده نبودند. در این مأموریت هیچگاه 
نتوانستند به آنچه می خواستند موفق شوند. آخرین مأموریت را که 
اعالم کردند گفتند کسی که مسئول حمالت یازدهم سپتامبر است را 
تا از بین نبریم، مأموریت ما تکمیل نیست که آن هم در سال 2011 

تکمیل شد.«
در  ناتو  و  امریکایی ها  مأموریت  به  رابطه  در  وزیری  دولت  جنرال 
افغانستان، با اشاره به مسأله تروریسم می گوید که امریکایی ها اعالم 
کرده بودند که تروریسم بین المللی که منشأ آن افغانستان بوده است، 
باید خاتمه پیدا کند و در افغانستان صلح بیاید و جنگ ختم شود، 
اما این مسأله تروریسم تاکنون حل نشده است: »تروریسم وجود 
دارد، القاعده است و جنگ هم جریان دارد. از این بُعد اگر ببینیم 
نیافته  خاتمه  شان  ماموریت  و  نرسیده  شان  به هدف  امریکایی ها 

نیروهای  در صورت خروج  وزیری  آقای  نظر  از  این حال  با  است.« 
بین المللی، قوای مسلح افغانستان می تواند از خاک خود دفاع کند. به 
شرطی که جامعه ی جهانی پس از خروج نیروهای شان باز هم به طور 
همه جانبه از حکومت و قوای مسلح افغانستان حمایت کنند: »اگر 
از حکومت و قوای مسلح افغانستان حمایت سیاسی و مالی صورت 
بگیرد، می تواند در برابر تروریسم مبارزه کند. اگر نیروهای بین المللی 
بدون تدبیر و برنامه خارج شوند و به حکومت افغانستان کمک نکند، 

در آن صورت اشتباه می کنند و مأموریت شان نیمه تمام می ماند.«
ادریس رحمانی می گوید که امریکا یی ها و ناتو مأموریت های اعالم نشده 
نیز داشتند و دلیل حضور ناتو در افغانستان در نخست این بود که 
به نحوی نفوذ کشورهایی را که در جریان جنگ سرد با غربی ها مشکل 
داشتند، در افغانستان محدود کنند. به  گفته ی آقای رحمانی درباره 
این مأموریت هنوز هم بحث می شود: »دلیلی که می گویند تا اوضاع 
در افغانستان مناسب نشده خارج نمی شوند نیز همین مأموریت است. 
از سوی دیگر روس ها می گویند که غربی ها در مورد خروج نیروهایی 
شان از افغانستان بهانه جویی می کنند، برمی گردد به همین مأموریت 

اعالم نشده ی ناتو در افغانستان.« 
شجاع حسین محسنی در مورد پایان مأموریت امریکایی ها و ناتو در 
افغانستان، به اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان در منطقه اشاره می کند 
و می گوید خیزش های اقتصادی و نظامی در آسیا و آینده ژپوپلتیک 
جهانی و آرایش قدرت در نظم بین المللی، »امریکایی ها و ناتو به دنبال 

یک حضور حداقلی بدون جنگ در افغانستان هستند.« 

عباس عارفی

این روزها ماندن یا رفتن نیروهای خارجی به شمول ناتو از افغانستان 
افغانستان تصمیم دشوار، برای طالبان ماندن  برای متحدان غربی 
افغانستان رفتن آن ها یک خطر بزرگ  برای  نیروها کابوس و  این 
است. برای کشورهای عضو ناتو ماندن در افغانستان پرهزینه است، اما 
بیرون از افغانستان خطر بازگشت تروریزم را در پی دارد. انگال مرکل، 
نخست وزیر آلمان در نشست امنیتی مونیخ، در رابطه به ماندن یا 
خروج نیروهای آلمانی در چارچوب مأموریت ناتو از افغانستان گفت 
ترجیح می دهد در افغانستان بماند: »بیرون شدن از افغانستان نباید 
منتج به تفوق گروه های مخرب شود.« ینس ستولتنبرگ، دبیرکل 
پیمان اتالنتیک شمالی ناتو در صحبت تلفنی با رییس جمهور غنی، 
اما گفته است که »مشورت ها در مورد خروج نیروهای امریکایی و 
ناتو از افغانستان ادامه دارد و تاکنون در این خصوص تصمیم گرفته 
نشده است.« در نشست وزرای دفاع امنیتی ناتو نیز گفته شد که این 
سازمان در همسویی با سیاست جدید دولت جو بایدن در مورد ماندن 

یا رفتن از افغانستان تصمیم می گیرد.
قرار بود براساس توافقنامه امریکا و طالبان در سال گذشته میالدی 
تا ماه می سال جاری نیروهای خارجی افغانستان را ترک کند. اما 
بازنگری  حال  در  بایدن  جو  دولت  سفید،  کاخ  در  قدرت  تغییر  با 
توافق نامه صلح با طالبان هستند و به نظر می رسد ماندن یا خروج 
نیروهای بین المللی از افغانستان بستگی به تصمیم دولت جدید امریکا 

دارد. 
اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکند، از نظر بسیاری پیامد آن 
روشن است؛ نیروهای امنیتی افغانستان همچنان برخوردار از حمایت 
مشورتی و مالی ناتو دست باالتری را در میدان جنگ خواهند داشت. 
اما احتمال خروج نیز می رود. برای امریکا بیرون رفتن از یک جنگ 
پرهزینه و طوالنی ممکن است یک انتخاب باشد. در صورت احتمال 
خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان در وضعیت که مذاکرات 
صلح بین االفغانی عمال متوقف و به جای آن میدان جنگ و خشونت 
گرم است چه وضعیتی در انتظار افغانستان است. پیامدهای احتمالی 
نیروهای  واقع  به  آیا  بود؟  خواهد  چه  بین المللی  نیروهای  خروج 

بین المللی افغانستان را ترک خواهند کرد؟

پیامدهای احتمالی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان
جنرال دولت وزیری، سخن  گوی پیشین وزارت دفاع و آگاه امور نظامی 
در گفت وگو با اطالعات روز، بر این باور است که با خروج نیروهای 
بین المللی در سال آینده وضعیت جنگ از این که فعال جریان دارد، 
بدتر نمی شود. از نظر آقای وزیری اکنون نیز در سراسر افغانستان 
جنگ جریان دارد و طالبان با تمام توان نظامی که دارند، با نیروهای 
امنیتی افغانستان می جنگند و حمالت انفجاری انجام می دهند: »به 
نظر من طالبان بیشتر از این توان شدت بخشیدن جنگ را ندارند. 
البته به یاد داشته باشیم که طالبان به زور هیچ والیت را گرفته 
نمی تواند تا آنجا حکومت خود شان را مستقر کنند. در نهایت طالبان 

مجبور هستند با حکومت افغانستان آتش بس و صلح کنند.« 
آقای وزیری در مورد تأثیر خروج نیروهای بین المللی بر پروسه صلح 
می گوید که سرنوشت پروسه صلح از اول هم معلوم نبود. چون توافق 
بین امریکا و طالبان صورت گرفته بود و دولت افغانستان در جریان 
در  دلیل  همین  »به  نبود:  حضور  طالبان  و  امریکایی ها  مذاکرات 
زمانی که امریکایی ها با طالبان توافق نامه صلح امضا  کردند، جنگ در 
افغانستان متوقف نشد و بیشتر از قبل شدت گرفت.« چرا که طالبان 

فکر کردند تنها با امریکایی ها توافق کرده، نه با حکومت افغانستان. 
به تازگی شورای امنیت افغانستان نیز با انتقاد از توافقنامه امریکا 
و طالبان گفته است که این سند در روند صلح موثر نبوده است. 
آستانه یک سالگی  ویدیویی در  پیام  نهاد در یک  این  سخن  گوی 
توافق نامه گفته است این توافقنامه جنگ و خون ریزی را نیز پایان 

نداده است. 
با  گفت وگو  در  سیاسی  مسائل  کارشناس  محسنی،  شجاع حسین 
اطالعات روز، می گوید که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 
دامنه جنگ گسترش پیدا می کند. برخالف پروسه صلح که هیچ 
پیشرفتی نداشته است: »طالبان تعداد انفجارها را در شهرها بیشتر 
کردند تا وضعیت خبری و تبلیغاتی را به نفع خود متوازن سازند. 
استراتژی طالبان جنگی است و طبعا با خروج نیروهای بین  المللی 
ماندن  در صورت  اما  بیشتر می شود.  افغانستان  نیروهای  با  جنگ 
نیروهای بین المللی در افغانستان، فکر نمی کنم طالبان زودتر وارد 
جنگ با آن ها شوند. طالبان همچنان منتظر می مانند تا امریکایی ها 

افراد دارای معلولیت عضو تیم کلپ بوکس »امید 
میوند« در غرب کابل است. مسابقات عبداالحد 
او  می شود  برگزار  مصنوعی  پای  و  عصا  بدون 
با وجود سختی مبارزات می گوید که در زمان 
مسابقه کامال راحت است و تا حاال بدون مشکل 

مبارزه کرده است.
عرصه  در  عبداالحد  فعالیت  سالگی  یک  در 
و  آویخته  گردن  به  مدال  چندین  او  بوکس، 
آورده  خانه  به  مسابقات  از  زیاد  تقدیرنامه های 
است. اخرین مورد هفته ی پیش بود که مدال 

قهرمانی را بر گردن آویخت. 
و  شد  برگزار  دوش  مسابقه ی   13۹8 سال 
قصر  از  کیلومتری  پنج  فاصله  باید  دونده ها 
و  می دویدند  را  عالوالدین  تا سه راهی  دارلمان 
عبداالحد باید در میان 800 شرکت کننده ای که 
هیچ گونه مشکالت فیزیکی نداشتند این فاصله 
را طی می کرد. او سوم شد: »مسابقه ی سختی 
بود. چندبار زمین خوردم اما در همراهی با یک 
و  دویدم  مسیر  انتهای  تا  دو عصاچوب  و  پایم 

سوم شدم.«
از  تلفن  زنگ  با  صبح  چهار  ساعت  روزها  این 
خواب برمی خیزد، شال و کاله می کند و مسیر 
12 کیلومتری را تا دانشگاه با بایسکل می پیماید. 
هشت صبح وقتی از دانشگاه برمی گردد چنگال 
ساعت  نزدیکی های  تا  و  برمی دارد  را  سوزن  و 
تکمیل  را  نیمه کاره اش  قالین  عصر  چهار 
می کند. شام وقتی بسیاری از شهروندان به خانه 
برمی گردند، او سوار دوچرخه اش رکاب زنان برای 
تمرین بوکس از »قلعه نو« به کلپ در »سرپل« 
می رود: »گاهی که خسته نیستم تا ناوقت های 
حالت  همین  به  زندگی ام  می بافم.  قالین  شب 

می گذرد.«
از  حالی  در  گذشته  هفته  قهرمانی  از  پس 
عبداالحد امیری خداحافظی کردم که با کیسه 
بوکس تمرین می کرد. می گوید دوست دارد مثل 
الگویش »مایک تایسون« به شهرت برسد و به 
افراد دارای معلولیت انگیزه بدهد تا محدودیت ها 
را دور بزنند و برای موفقیت تالش کنند: »هدفم 
پارلمان  به  رسیدن  و  بوکس  در  شهرت یافتن 
است و می خواهم به جامعه ثابت کنم افراد دارای 

معلولیت هم می توانند.«

مسأله ماندن یا رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان
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را تأمین کنند. چینایی ها در آن هنگام از اخالق، 
تعامل و برخورد سربازان مسلمان متعجب شده 
تاریخ  بمانند.  نزدشان  تا  خواستند  آنان  از  و 
مسلمانان اویغور در ترکستان شرقی ریشه در 
مغول ها  حمله ی  هرچند  دارد.  قضیه  همین 
تاریخ  شگوفایی  بر  را  بی شماری  ویرانی ها 
عثمانی ها  آن هم  با  کرد  متحمل  مسلمانان 
دولت  قلمروهای  زیاد  چندان  نه  فاصله ی  در 
اسالمی را این بار به سوی اروپا گسترش دادند. 
تحت  »سرزمین های  می نویسد:  مارشال  تیم 
حکومت عثمانی در دوران اوج آن، از دروازه های 
وین آغاز و پس از طی کردن سرتاسر اناتولی، 
از طریق عربستان به اقیانوس هند ختم می شد. 
از سمت غرب به شرق، کشورهای فعلی الجزایر، 
و  عراق  سوریه،  اردن،  فلسطین،  مصر،  لیبی، 
مناطقی از ایران را شامل می شد. در آن زمان 
این  از  بسیاری  نام گذاری  برای  دردسری  هیچ 

مناطق وجود نداشت.« 
در  مصاحبه اش  در  آلمانی  مورخ  روک  برند 
کاتولیک  کلیسای  خبرگزاری  با   2018 سال 
)کی ان ای( گفته بود: »اگر اسالم نمی بود، دانش 
و دانشگاه به شکل امروزی وجود نمی داشت.« 
وی در پاسخ به این پرسش که »آیا اسالم به 
»طبعا،  می گوید:  دارد؟«  تعلق  اروپا  و  آلمان 
اسالم مانند یهودیت و بودیسم )به آلمان و اروپا( 
متنوع  مفکوره های  از  همواره  اروپا  دارد.  تعلق 
دانش های  و  جریانات  و  شده  بهره مند  اسالم 
جدید را با آن مدغم کرده است. افزون بر آن 
مسأله بر سر دین اسالم نیست، بلکه این گروه ها 
هستند که مطرح بحث اند.« آنچه که در عصر 
ما بوکوحرام در افریقا و داعش در خاورمیانه و 
قایل  انسان هیچ حرمتی  بر کشتن  افغانستان 
نیستند. پس کجای این با آنچه که مسلمانان 

قرن ها حکومت داری کردند ربط دارد؟ 
برای  عثمانی  دولت  سقوط  از  پس  چهارسال 
نخستین بار اخوان المسلمین به هدف بازگشت 
اعالم  مسلمانان  رفته ی  دست  از  عظمت 
پیروانش  رفته رفته  بعدها  کرد.  موجودیت 
فرسنگ ها از آن فاصله گرفتند. تعبیر دیوبندی 
در افغانستان، سلفی در خاورمیانه و سیکوالر در 
ترکیه و تونس در شمال افریقا به این می ماند 
نخستین  هدف  به  رسیدن  این ها  گویی  که 

نه  تنها  دیدگاه  طرز  این  کرده اند.  تیرباران  را 
اسالمی  سرزمین های  از  یکی  هیچ  در  این که 
بلکه  نشد،  منجر  اسالمی  دولت  بازگشت  به 
گروه های را به سان طالبان متولد ساخت که در 
چارچوب دولت-ملت خواهان نظام اسالمی  اند. 
آیا امارت، خالفت و یا دولت اسالمی را می شود 

در چارچوب دولت-ملت گنجانید؟! 
دولت های ملی اکثرا پس از ترسیم مرزها به ویژه 
خاورمیانه  در  عثمانی  دولت  فروپاشی  از  پس 
به وجود آمدند. چنان که تیم مارشال می نویسد: 
»پیش از سایکس-پیکو )به معنای وسیع آن( 
اردن،  لبنان،  سوریه،  ایالت های  از  هیچ کدام 
کویت...  فلسطین،  سعودی،  عربستان  عراق، 
می افزاید:  ادامه  در  وی  نداشتند.«  وجود 
»بخشی از حمایت کسب شده توسط گروه هایی 
از حس تحقیری  اخیرا داعش  و  القاعده  نظیر 
سرچشمه می گیرد که استعمار و سپس شکست 
اندازه ای دولت-ملت های  تا  ملی گرایی عربی و 
عربی باعث آن بوده اند.« احتماالً این حادثه با 
گذشت زمان رمز شگوفایی حکومت داری را از 
میان بسیاری از گروه های اسالمی ربوده است. 
اخوان  در کل  عثمانی  دولت  فروپاشی  از  پس 
المسلمین و تمام گروه های جدا شده از آن چه 
میانه رو  و  سلفی،  اصالحی،  تبلیغی،  جهادی، 
موفق نشدند تا نظام اسالمی را به وجود آورند، 
قبل  از  نظام های سیاسی  در  این که خود  مگر 

به وجود آمده سهیم و یا مدغم شدند. 
در واقع دلیل عمده ی آن طریقه و روشی است 
که این گروه ها برخالف سنت و طریقه ی پیامبر 
در  اسالم  پیامبر  اختیار کردند. چنانچه  اسالم 
و  نجنگید،  ابتدا  اسالم  به  دعوت  برای  مکه 
را  هیچ کسی  دعوت  سال  سیزده  در  دست کم 
نکشت؛ بلکه با مبارزه ی فکری و سیاسی پس از 
سیزده سال دعوت و تفاعل، سرانجام نخستین 
را در مدینه تأسیس کرد. پس  دولت اسالمی 
از آن مسلمانان با درک شگوفایی نظام اسالم، 
آیا  را مجذوب خود ساختند.  عقل ها و قلب ها 
آنچه را که القاعده، سلفی ها، طالبان و در کل 
اخوانی ها در پی آن اند به دولت و نظام اسالمی 
منجر خواهد شد؟ دست کم تاریخ یک صد سال 
پسین نشان می دهد که این تجربه موفق نبوده 

است.
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به گفته وزارت حمل ونقل جاپان، پرواز جاپان ایرالینز 
در چهارم دسامبر سال 2020 به دلیل نقص فنی در 
فرودگاه و  به  بازگشت  به  موتور چپ هواپیما، مجبور 
فرود اضطراری شده بود. این هواپیما مانند هواپیمای 

یونایتد امریکا بوئینگ 777 و 26 ساله بوده است.
و  حمل  ایمنی  ملی  هیات  که  است  حالی  در  این 
آزمایش هواپیمای  امریکا در سال 2018 هنگام  نقل 
اند  »پرت  سری  موتور  در  فن  تیغه  نقص  از  بوئینگ 
بازپرس  ایراد گرفته بود. به گفته این هیات،  ویتنی« 
را  اما آن  بود،  سال ها قبل نشانه احتمالی ترک دیده 
به رنگ نسبت داده بود. پیشتر نیز هواپیمای بوئینگ 
737 مکس به دلیل سقوط دو فروند طی کمتر از شش 
ماه، از سال ۹7 در حریم هوایی اروپا، امریکا و دیگر 
کشورها از جمله، استرالیا، چین و اندونزی ممنوع شد.
امریکا آبان ماه سال جاری ممنوعیت پرواز این هواپیما 
را لغو کرد و پس از آن کشورهای دیگر به این هواپیما 

اجازه پرواز دادند.

و  استانداردها  با  هواپیماها  این  مطابقت  از  اطمینان 
نهادهای  با  گفت وگو  به  سرویس،  به  آن ها  بازگشت 

نظارتی ایاالت متحده ادامه خواهد داد.
هواپیمایی  اداره  که  شد  منتشر  آن  از  پس  خبر  این 
فدرال امریکا اعالم کرد که هواپیماهای بوئینگ 777 
پی دابلیو4000  ویتنی  اند  پرت  سری  موتورهای  با 
)Pratt & Whitney PW4000( به بازرسی های 
»دستورالعمل  و  دارند  احتیاج  شدیدتری  و  بیشتر 
از  فوری و سریع  بازرسی  برای  هواپذیری اضطراری« 

هواپیماهای مشابه را صادر کرد.
اداره  اعالم  از  پیروی  با  جاپان  کشوری  هواپیمایی 
هواپیمایی امریکا، به شرکت هایی هواپیمایی » جاپان 
اخذ  تا  داد  دستور  ایرویز«  نیپون  »آل  و  ایرالینز« 
تصمیمات دیگر در آینده، از هواپیمای بوئینگ 777 
با موتور مشابه استفاده نکنند. جاپان گفت »آل نیپون 
ایرویز« 1۹ هواپیما و »جاپان ایرالینز« 13 هواپیمای 

بوئینگ 777 در اختیار دارند.

بوئینگ  فروند  یک  موتور  برای  حادثه  روز:  اطالعات 
پرواز  جریان  در  یونایتد  هواپیمایی  شرکت   777
هواپیمایی  شرکت های  دیگر  تا  شد  باعث  شنبه،  روز 
را  خود  هواپیمای  ده ها  جاپان  و  متحده  ایاالت  در 

زمین گیر کنند.
مسافربری  هواپیمای  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
محلی،  وقت  به  شنبه  روز  امریکا،  ایرالیز  یونایتد 
دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه دنور به مقصد 
سمت  موتور  خرابی  و  فنی  نقص  به دلیل  هونولولو، 
راست، مجبور به فرود اضطراری شد. در پی وقوع این 
حادثه تکه هایی از بدنه موتور هواپیمای بوئینگ 777 

در نزدیکی خانه ها سقوط کرد.
وقوع  از  پس  ایرالینز«  »یونایتد  هواپیمایی  شرکت 
حادثه روز شنبه برای موتور هواپیمای مسافربری اش، 
قرار  این شرکت که  پروازهای  اعالم کرد  بیانیه ای  در 
طور  به  شود،  انجام   777 بوئینگ  هواپیمای  با  بود 
برای  گفت  ادامه  در  یونایتد  می شوند.  متوقف  موقت 

یکا زمنی گری شد هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ در جاپان و امر

تاکیـد کـرد کـه ایـن توافـق بـر خـالف قانـون مجلـس 
نیسـت.

سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در ایـن بیانیـه نوشـت کـه 
»مقصـود از تـداوم راسـتی آزمایـی و نظارت ضـروری که 
در بنـد 2 بیانیـه آمـده، همانطـور کـه در پیوسـت توافق 
شـرح داده شـده، ایـن اسـت کـه ایران بـه مدت سـه ماه 
اطالعـات برخـی فعالیـت هـا و تجهیـزات نطارتـی را کـه 
در پیوسـت مشـخص شـده ضبـط کـرده و نزد خـود نگه 
خواهـد داشـت. در ایـن مـدت، آژانـس بـه ایـن اطالعات 
هیـچ دسترسـی نخواهـد داشـت و اطالعات منحصـرا نزد 
ایـران باقـی مـی مانـد. چنانچـه ظـرف سـه مـاه تحریـم 
هـا بـه طـور کامـل لغـو شـد، ایـران ایـن اطالعـات را در 
اختیـار آژانـس مـی گـذارد، در غیـر اینصـورت اطالعـات 

بـرای همیشـه پـاک خواهد شـد«.
با این حال، سازمان انرژی اتمی ایران اعالم کرد »به دلیل 
مالحظات حفاظتی« درباره تاسیسات هسته ای این کشور، 
پیوست توافق با آژانس محرمانه می ماند، منتشر نخواهد 

کرد.
به  را ملزم  اعالم کرده که خود  ایران هم  همزمان دولت 
اجرای قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از حقوق ملت ایران« می داند و توافق اخیر نیز ناقض این 

قانون نخواهد بود.
در  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی  خطیب زاده  سعید 

مجلس ایران با شکایت از دولت خواستار ابطال توافق با آژانس بنی املللی انرژی اتمی شد

نشست دیروز خود گفت توافق صورت گرفته در چارچوب 
و  شده  نوشته  مکتوب  توافقات  این  است.  مجلس  قانون 

هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست.
امروز  و  دیروز  طی  گفت  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 

سازمان انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان می کند.

و  تحریم ها  لغو  برای  راهبردی  »اقدام  قانون  در  مجلس 
صیانت از حقوق ملت ایران« با تعیین ضرب االجلی دولت 
امریکا در سال  اگر تحریم های  بود  را موظف کرده  ایران 
بازرسی  و  الحاقی  پروتکل  اجرای  نشود،  برداشته  جاری 
دهد  خاتمه  را  مراکز هسته ای  از  آژانس  بازرسان  سرزده 
و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص 20 درصد را از سر 

بگیرد.

دولت می گوید توافق با آژانس ناقض قانون نیست
قانون مصوب مجلس  روز گذشته در آستانه ضرب االجل 
ایران، آژانس بین  المللی انرژی اتمی و نمایندگان دولت 
ایران در خصوص یک توافق سه ماه به تفاهم رسیدند. بر 
اساس بیانیه ایران و آژانس، جمهوری اسالمی به اجرای 
با  پادمان جامع خود  توافقنامه  بدون محدودیت  و  کامل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند گذشته ادامه خواهد 

داد.
بر اساس این توافق آژانس به فعالیت های »ضروری« خود 
برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته ای ایران تا 

حداکثر 3 ماه ادامه خواهد داد.
انتشـار  بـا  ایـران  اتمـی  انـرژی  سـازمان  دیـروز  صبـح 
بیانیـه ای دربـاره توافـق سـه ماهـه بـا آژانس بیـن المللی 
انـرژی اتمـی و همچنیـن ادامـه »نظـارت ضـروری« بـر 
و  کـرد  ارائـه  توضیحاتـی  ایـران  فعالیت هـای هسـته ای 

اطالعات روز: نمایندگان مجلس ایران با شکایت از دولت 
بین المللی  آژانس  با  توافق  ابطال  قوه قضاییه خواستار  از 

انرژی اتمی شده اند.
امروز  رای گیری  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
در  گزارشی  ارسال  با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
برای  راهبردی  اقدام   « اجرای  در  دولت  تخلف  با  رابطه 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« به قوه قضائیه 

شکایت کردند و خواستار ابطال توافق شدند.
در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بیانیه  و  توافق  رسید  مجلس  تصویب  به  که  مجلس 
انرژی  سازمان  و  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مشترک 
»نقض صریح  اعالم شد،  آن  که شب گذشته خبر  اتمی 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع 

ملت ایران است«.
مجلس اکنون از قوه قضائیه خواسته این مصوبه را ابطال 

کند.
از  نماینده حاضر، 221 به شکایت مجلس  از میان 23۹ 
دولت رأی موافق دادند، 6 نفر رأی مخالف و 7 رأی ممتنع.

در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
و  ناقضین  کلیه  و  رییس جمهور  »آقای  آمده  مجلس 
مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق 
تشریفات  و  نوبت  از  خارج  نیز  قضائیه  قوه  مذکور  قانون 

مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد«.
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به خیابان ها و شرکت در  از آمدن  را  به کودتا  معترضان 
تظاهرات منصرف نکرد.

پس  هفته  سه  میانمار  در  دموکراسی  هوادار  جنبش 
تجمعات  برپایی  به  همچنان  فوریه  اول  کودتای  از 

اعتراض آمیز ادامه می دهد.
به  با  کودتا  نخست  روزهای  همان  از  که  اعتراض ها  این 
صدا درآوردن قابلمه ها بر روی بالکن منازل آغاز و سپس 
هزار  ده ها  تجمع  با  یکشنبه  روز  شد  کشیده  خیابان  به 

تظاهرکننده ادامه یافت.
خواهی  دموکراسی  جنبش  حامیان  و  کودتا  مخالفان 
کارزار  اعتراض آمیز  تجمعات  و  تظاهرات  برپایی  کنار  در 
عملکرد  در  اخالل  ایجاد  هدف  با  نیز  را  مدنی  نافرمانی 

دولت و تضعیف اقتصاد کشور در پیش گرفته اند.
به  یکشنبه  روز  حالی  در  میانمار  بر  حاکم  نظامیان 
خطر  تظاهرات  در  شرکت  که  دادند  هشدار  شهروندان 
مرگ را به همراه خواهد داشت که یک روز پیش از آن سه 
اثر شلیک مستقیم پلیس و نیروهای  از معترضان بر  تن 

امنیتی در این کشور جان باختند.
دو تن از این افراد در شهر ماندالی پس از شلیک ماموران 
نفر  و  شدند  کشته  تظاهرکننده  جمعیت  روی  به  پلیس 
سوم نیز در شهر یانگون به ضرب گلوله ماموران امنیتی 

جان باخت.
در بخشی از بیانیه شورای نظامیان حاکم که از تلویزیون 

دولتی این کشور پخش شد آمده است: »تظاهرکنندگان 
در حال ترغیب افراد به خصوص نوجوانان و جوانان پرشور 
به حرکت د رمسیر رویارویی و مقابله )با حکومت( هستند 

و این امر آنها را به سوی مرگ سوق می دهد.«
در این بیانیه تاکید شده که معترضان و شرکت کنندگان 
در تجمعات اعتراضی مردم را به دست زدن به شورش و 

هرج و مرج تحریک و وسوسه می کنند.
شرایط در میانمار با گذشت سه هفته از کودتای نظامیان 
ویژه  گزارشگر  اندروز،   تام  می شود.  بحرانی تر  روز  به  روز 
اوضاع  از  تازگی  به  میانمار  امور  در  متحد  ملل  سازمان 
حاکم بر این کشور و به خصوص تهدید های صورت گرفته 

از سوی نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
وی با انتشار تویتی خطاب به فرماندهان کودتا و نظامیان 
حاکم بر میانمار هشدار داده که برخالف سال 1۹88 کلیه 
اقدامات و تحرکات نیروهای امنیتی رصد و ثبت می شود 

و آنها باید در موقع الزم حساب پس دهند.
دست  در  را  میانمار  کنترل  حالی  در  مسلح  نیروهای 
روند  ادامه  در  کشور  این  شهروندان  که  گرفته اند 
به  از سال 2011  دموکراتیک در پیش گرفته شده پس 

تازگی پای صندوق های رای رفته بودند.
نظام  پایه های  لرزه ای  زمین   انتخابات همچون  این  نتایج 
سیاسی حاکم را لرزاند و پس از گذشت دو ماه به انجام 

یک کودتای نظامی منجر شد.

اطالعات روز: شهروندان میانمار برغم سرکوب اعتراض ها و 
تهدیدهای تازه نظامیان حاکم، نافرمانی مدنی را به عنوان 
یک شیوه مکمل در مبارزه علیه کودتای صورت گرفته در 

کشورشان آغاز کرده اند.
به گزارش منابع خبری کلیه فروشگاه ها و خدمات تجاری 
روز  میانمار  در  عمومی  اعتصاب  با  همسو  کشور  این  در 
دوشنبه تعطیل بود و هزاران نفر در اعتراض به کودتای 

نظامی اخیر بار دیگر در خیابان ها تجمع کردند.
به نقل از یورونیوز فارسی، معترضان خواهان کنار کشیدن 
نظامیان از قدرت و آزادی آنگ سان سوچی هستند که 
بار  پارلمانی  اخیر  انتخابات  در  وی  رهبری  تحت  حزب 

دیگر به پیروزی چشم گیر دست یافته بود.
که  دارد  ادامه  نظامیان  کودتای  به  حالی  در  اعتراض ها 
جنبش دموکراسی خواهی در میانمار روز به روز تقویت 
می شود و نظامیان در سرکوب کامل و ریشه کن کردن 

این جنبش اعتراضی ناکام مانده اند.

نظامیان تظاهرکنندگان را به مرگ تهدید کردند
نظامیان حاکم بر میانمار که پس از کودتا بر ضد دولت 
قدرت را در این کشور در دست گرفته اند با تشدید کردن 
اخیر،  روزهای  اعتراض های  به  نسبت  هشدار ها  لحن 

تظاهرکنندگان را به مرگ تهدید کردند.
با این حال تهدید شورای نظامی حاکم به کشتار مخالفان، 

اعتصاب عمومی مخالفان در میانمار؛ 
نظامیان متعرضان را 
به مرگ تهدید کردند 
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری دوبل مهمندان واقع در قریه دوبل مهمندان، ولسوالی بلخ والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT- 199401/M043-CW-RFB را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده 

جوازنمبر D-24128  خانه 684، سرک 15، تایمنی، ناحیه 10، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 15,۹65,805.40 )پانزده میلیون و نه صد و شصت و پنج هزار و هشت صد و پنج اعشاریه چهار افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

وفق احکام شماره5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

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

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Dobil Momandan Irrigation Scheme Located at Dobil Momandan Village, Balkh District of Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT- 199401/M043-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. 
During the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 06-Mar-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) 
Business Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we 
are unable to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this 
happens, we will notify you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the 
date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later 
than fifteen (15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [06-Mar-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, 
or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/Disp-
Page.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make 
a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful 
explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 06-Mar-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Idrees Obaid Construction Company
House # 684, Road # 15, Taimani, 10th District, Kabul, Afghanistan
15,965,805.40 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

19,006,896.15

17,823,152.50

16,697,649.31

19,990,215.50

18,329,588.15

21,390,399.20

17,698,691.50

18,383,443.00

Bid price

19,006,896.15

17,838,152.50

16,697,649.13

19,990,215.50

22,911,985.00

21,390,399.20

16,317,607.90

18,383,443.00

Name of Bidder

Afghan Laser Engineering & Construction,Co JV Abassin Bahar Construction,Co

Naeemi Safi Construction and C.M.Company  

Yousra Road Building and Construction,Co

Bakhtar Pairoz CC

Afghan Broadway Construction

National Gold Construction

Yusuf Zai Construction and Road Building Co

Ariana Rise Construction Co
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یک سال کار از رخت خواب چه بالیی رس آدم یم آورد؟

منظور از بهداشت خواب بهترین روِش بودن در رخت خواب 
است. پوشیدن پیژامه و لباس راحتی شب جز بهداشت خواب 
مناسب به شمار می رود، زیرا این پوشش به بدن شما می گوید 
وقت آن است که شروع به خاموش شدن کنی. برعکس آن، 
باالپایین رفتن در انترنت و فیسبوک یا گشتن ایمیل هامان در 

رخت خواب بهداشت خواب بد است.
و  همراه  تلفن  و  لپ تاپ  قطارکردن  با  شما  وقتی  بنابراین 
نمایش گرهای درخشانی که شغل تان به آن نیاز دارد، در واقع 
بساط کارتان را در رخت خواب پهن می کنید، بدن و مغز شما 
فراموش می کنند.  را  با »استراحت«  ارتباط »تخت«  کم کم 
به گفته ساالس همین عادت در جریان همه گیری کنونی 
به »کروناسومنی« منجر شده است. منظور از کرونوسومنی 
با  همراه  که  است  خواب  اختالالت  و  بی خوابی  در  جهش 

کووید1۹ دامن گیر مردم در سطح جهان شده است.
ساالس می گوید وقتی شما کار از روی تخت  خواب را پیشه 
می کنید »در واقع به مغز خود آموزش می دهید که هوشیار 
باشد و به مغز خود می گویید که این تخت خواب همان جایی 
است که باید ایده های  کاری تان گل کند و دکمه حالِت »تمام 
کار«تان روشن شود. اما وقتی که کارتان به پایان می رسد و 
می خواهید بخوابید، مغز شما مثل این است که می گوید: »اوه 
اوه یک دقیقه صبر کن، داری چه کار می کنی؟ حاال وقت 

کار است.««
ادامه این عادت برای یک سال یا هر دوره طوالنی می تواند 
منجر به بی خوابی یا چیزی به نام اختالل ساعت بیولوژیک 
بدن یا ریتم شبانه روزی شود. در طوالنی مدت ساعت طبیعی 
بدن ما که وظیفه ا ش این است که به ما بگوید چه موقع وقت 
خواب است و چه موقع وقت فعالیت، از نظم خارج می شود. 
ساالس  می گوید عادت کار از روی رخت خواب ممکن است 
مشکالت غیرمرتبط با خواب شما مانند »سندرم پای بی قرار« 

را نیز تشدید کند.
کارشناسان همچنین می گویند که شِب بدون خواب آرام، درد 
بدن یا هر دو به این معناست که از نظر کاری، شما کم تر 
خالق، کم تر متمرکز و کم تر بهره وری خواهید داشت و در 

نتیجه امکان این که کار شما آسیب ببیند، وجود دارد.

مشکلی برای همه؟
با این حال پیچیدگی مسأله این است که همه ی آن مشکالت 
بالقوه ممکن است در  برخی از کارگران کار از رخت خواب 
نه. ساالس می گوید: »برخی  اما در برخی دیگر  ظاهر شود 
مهم  واقعا  برای شان  مسأله  این  که  می خورند  قسم  آدم ها 
این که آن ها هم می توانند در رخت خواب کار کنند  نیست: 
می توانند  آن ها  بخوابند.  رخت خواب  در  می توانند  هم  و 
هرکاری را که می خواهند در رخت  خواب شان انجام دهند و بر 

خواب شان تأثیر منفی نگذارد.«
ژنتیک، عوامل محیطی، میزان بدبودن این دست عادت ها و 
مدت زمانی که شما این عادت ها را پیشه می کنید و حتا سن 
رخت خواب  از  کارکردن  سال  یک  آیا  این که  در  همه  شما، 
برای شما مضر واقع می شود یا خیر، نقش دارد. گرچه کار 
از رخت خواب ممکن است لزوما چیزی نباشد که شما آن را 
بتوانید تغییر دهید )یا بخواهید تغییر دهید( و بدن شما و مغز 
شما شاید در حال حاضر احساس خستگی و فشار نکند، اما 
در طوالنی مدت یک روز متوجه خواهید شد. هالبک می گوید: 
»بدن و مغز اکنون این را احساس نخواهند کرد. اما با افزایش 

سن آسیب ها آشکار خواهد شد.«
به نظر می رسد مسأله ی کار مسأله مهم دیگری است که در 
دوره کرونا باید نگران آن بود. اما اگر این دوره درسی به ما 
داده باشد آن درس این است که تا جایی که پای سالمت 
تا  باشیم  است سالم  بهتر  است،  میان  در  روان مان  و  جسم 
متأسف. ساالس می گوید: »اگر هیچ یک از اثرات منفی را در 
اوضاع ممکن است همیشه  اما  خود نمی بینید، عالی است. 

این گونه باقی نماند.«

هر زمانی که می توانید متوقفش کنید.«
مجبورید  و  کنید  کار  رخت خواب  از  که  مجبورید  شما  اگر 
که این سبک کارکردن را ادامه دهید، سعی کنید تا جایی 
قرار  کارکردن طوری  هنگام  روی رخت خواب  می توانید  که 
بگیرید که انگار روی صندلی کاری دفترتان راست نشسته اید 
و تا جایی که می توانید »حالت خنثا« را به بدن خود بدهید، 
یعنی بدن تان را در حالتی قرار دهید که روی هیچ کدام از 
قسمت های بدن تان فشار نباشد. یک بالش کوچک را بردارید و 
قسمت پایینی پشت تان را به آن تکیه دهید، وقتی نشسته اید 
زیر زانوی خود بالش بگذارید، سعی کنید نمایش گر از صفحه 
کلید تان جدا باشد )در صورت امکان( و صفحه را در سطحی 
دید  از خط  باالتر  یا  تان  با چشم  همتراز  یا  که  دهید  قرار 
چشمان تان قرار داشته باشد، طوری که موقع نگاه کردن به 
صفحه گردن تان راست باشد. هرکاری انجام می دهید بدهید، 
فقط روی شکم تان موقع تایپ کردن دراز نکشید. در این حالت 

گردن و آرنج هاتان به شدت تحت فشار قرار می گیرد.
خالق باشید: اگر میز کار ندارید از میز اتوکاری استفاده کنید. 
اما اگر فکر می کنید برای مدت طوالنی باید از خانه کار کنید 
و ارزشش را دارد، کمی روی راحتی تان سرمایه گذاری کنید. 
کار  از خانه  است مدت طوالنی  قرار  »اگر  هالبک می گوید: 
ولو  و  خوب  ورک استیشن  یک  روی  سرمایه گذاری  کنید، 

کوچک واقعا ارزشش را دارد.«

مغز هم آسیب می بیند
یک سال کار از رخت خواب نه فقط جسم تان را آسیب می زند 
نیز  خواب تان  عادت های  و  کاری  بهره وری  به  احتماال  بلکه 

لطمه وارد می کند.
»راچل ساالس«، استاد عصب شناسی و متخصص خواب در 
متخصص  به عنوان  »ما  می گوید:  هاپکینز«  جانز  »دانشگاه 
خواب توصیه می کنیم که تخت خواب باید برای سه کار باشد: 
خواب، سکس یا استراحت، موقعی که بیمار هستید. همین 

و بس.«
تماشا  تلویزیون  رخت خواب  در  بیشتر  »هرچه  می گوید:  او 
از  واقع  در  و  دهید  انجام  را  خود  ویدیویی  بازی  کنید، 
مغز  کنید،  استفاده  خوابیدن  غیر  کاری  برای  رخت خواب 
شما به تدریج یاد می گیرد که »اوه، اوکی، می توانم هرکدام 
از این فعالیت ها را در رخت خواب انجام دهم.« مغز کم کم این 
وابستگی ها را ایجاد می کند که در نهایت به رفتارهای شرطی 

تبدیل می شود.«
متخصصان خواب اصطالحی دارند به نام »بهداشت خواب«. 

است که صدها میلیون کارگر از آن بی نصیبند. به عالوه برای 
»ورک استیشن«  یک  نصب  امکان  دور،  راه  کارگران  برخی 
کامل وجود ندارد و این یعنی کار از روی تخت خواب و زیر پتو 

ممکن است تنها گزینه ی آن ها باشد.
با این حال، برای برخی دیگر کار از روی تخت خواب ساده ترین 
گزینه و کم جنجا ل ترین روش کار از راه دور است. )آخر این 
همه گیری انگیزه ی بعضی ها را آسیب زد.( این آدم ها شاید 
میز کار یا میز آشپزخانه داشته باشند تا لپ تاپ خود را روی 
آن بگذارند و کار کنند، ولی آن ها این کار را نمی کنند. دل شان 

نمی خواهد رخت خواب شان را ترک کنند.
رخت خواب  از  کار  این که  از  فارغ  می گویند  کارشناسان  اما 
ارگونومی تغییر نمی کند:  یا خیر، توصیه  باشد  قابل اجتناب 
بنابراین  و  نیست  خوب  شما  بدن  برای  رخت خواب  از  کار 
بسیار مهم است که بدن خود را حرکت دهید و قسمت های 
تکیه  چیزی  به  دارد  امکان  که  هرجا  را  خود  بدن  مختلف 
دهید. هنگامی که شما روی یک سطح نرم قرار می گیرید 
که باعث می شود بدن تان شل  و ول و کمرتان خم شود یا 
سطحی که باعث می شود شما روی آن ِولُو شوید، گردن، کمر، 
باسن و قسمت های دیگر بدن تان تحت فشار قرار می گیرد و 
عضالت تان دچار کشیدگی می شود. »سوزان هالبک«، رییس 
مرکز مهندسی بهداشت و درمان در »کلینیک مایو«، یکی 
از بزرگ ترین نهادهای تحقیقاتی پزشکی در ایاالت متحده، 
می گوید که در چنین حالتی گردن، کمر و سایر قسمت های 
روی  از  کار  موقع  بنابراین  و  نیستند  راحت  بدن تان  مهم 
رخت خواب »شما واقعا به روشی که برای کارکردن مناسب 

باشد تکیه نمی کنید.«
او می گوید که جوانان به ویژه بیشتر از دیگران احتمال دارد 
قربانی این »عادت های بد« نشستن و کارکردن شوند، زیرا 
ممکن است به دلیل جوانی، فشاری را که بدن شان در معرض 
آن قرار دارد، حس نکنند. اما درد شروع می شود. و بسته به 
بوده  بد  در یک سال گذشته چقدر  عادت های شما  این که 
است، ضربه ممکن است همین االن هم وارد شده باشد. البته 
این آسیب ها از شخصی نسبت به شخص دیگر متفاوت است، 
ارگونومیکی که هنگام  رفع مشکالت  برای  است  اما ممکن 

پیری با آن  روبه رو خواهید شد، دیگر خیلی دیر شده باشد.
عوارض ناشی از این عادت های بد می تواند از سردردهای ساده 
شروع شود و به قولنج دائمی در پشت، آرتروز و آنچه به نام 
گردن دردی )درد در استخوان ها، مفاصل و عضالت گردن که 
به شما امکان حرکت می دهد( شناخته می شود، منجر شود. 
هالبک می گوید: »هرکاری بهتر از ادامه این عادت بد است. 

از  بسیاری  برای 
منزل«  از  »کار  افراد 
از  »کار  معنای  به 
نیز  رخت خواب« 
هر صبِح  آن ها  است. 
روز کاری هفته که از 
از  بیرون شدن  و  لباس  پوشیدن  به جای  برمی خیزند،  خواب 
خانه و رفتن به اداره یا محل کار، یک مشت آب به صورت شان 
می زنند و بر می گردند زیر پتو و لپ تاپ شان را باز می کنند و 

این گونه آغاز روز کاری شان کلید خورده است.
کار  بساط  خانه شان  تشک های  روی  که  آدم هایی  شمار 
برپایه  می شود.  بیشتر  روز  به  روز  کرده اند  پهن  کاسبی  و 
مطالعه ای که ماه نوامبر 2020 انجام شد، از مجموع 1 هزار 
امریکایی شرکت کننده در نظرسنجی 72 درصد گفتند که 
طی همه گیری کنونی از راه دور و از روی تخت خواب خود کار 
کرده اند؛ این رقم 50 درصد افزایش از ابتدای همه گیری را 
نشان می دهد. در این نظرسنجی از هر 10 نفر یک نفر گزارش 
داد که طی همه گیری »بیشتر یا کل روزهای کاری هفته«اش 
را که حدود 24 تا 40 ساعت یا بیشتر می شود، در رخت خواب 
گذرانده است. این مسأله به ویژه نزد »کارگران« جوان بیشتر 
صدق می کند. در بریتانیا کارگران 18 تا 34 ساله در مقایسه 
با کارگران مسن کم تر احتمال دارد که میز و صندلی مناسب 
کار در خانه داشته باشند و نیز دو برابر بیشتر از کارگران مسن 

احتمال دارد از رخت خواب کار کنند.
اما این آدم ها فقط به خاطر نداشتن صندلی و میز مناسب 
نیست که از رخت خواب کار می کنند. بسیاری از آن ها خیلی 
ساده راحتی و دنجی رخت خواب را نسبت به حالت رسمی 
اینستاگرام هشتگ  ترجیح می دهند. در  کار  میز  و  صندلی 
)کار از رخت خواب( هزاران عکس را در خود دارد که بسیاری 
با  خواب  لباس  در  خندان  چهره های  با  را  افراد  آن ها  از 
فنجانی قهوه یا شاید حتا صبحانه ای روی سینی، ِولُو بر روی 

رخت خواب و پشت لپ تاپ  نشان می دهد.
اما واقعیت این است که تبدیل کردن تخت خواب به میز و دفتر 
کار می تواند باعث مشکالت روحی و جسمی زیادی شود. و 
شاید شما حاال متوجه این مشکالت نشوید، اما عوارض جانبی 
در  بعدا  احتماال  تخت خواب  روی  از  کار  دائمی(  احتماال  )و 

زندگی تان ظاهر می شود.

کابوس ارگونومیک
اول مهم است یادآوری کنیم که امکان کار از خانه امتیازی 


