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

اطالعات روز: دفتر شورای امنیت ملی کشور از 
تغییرات تازه در رهبری وزارت های داخله و دفاع 
ملی خبر داده است...

روزی از همین روزهای هفته ی پیش از »کوته  
سنگی« پیاده به طرف »پل سرخ« می آمدم. در 
مسیر راه مردی با من همراه و...
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و  خوب  مجموع  در  مسکو  یک روزه ی  نشست 
نشست  این  می رود  انتظار  بود.  امیدوارکننده 
بگیرد.  قرار  جدی  مذاکرات  برای  مبنایی 
نمایندگان طرف های منازعه  گستردگی حضور 
در  افغانستان  قدرت  مناسبات  در  دخیل  و 
بیرونی  و  داخلی  اجماع  حاصل شدن  راستای 
از یک طرف و مطرح شدن روشن خواست های 
حقوق  رعایت  خشونت،  کاهش  مثل  اساسی 
زنان و اقلیت ها، تن دادن به مذاکرات معنادار، 
نشست یک روزه ی مسکو را متمایز می کند. در 
در  که  شده  گفته  نشست  این  پایانی  بیانیه ی 
توافق صلح؛ حقوق تمام افغان ها از جمله زنان، 
مردان، کودکان، قربانیان و اقلیت ها حفظ شود. 
زمینه سازی مذاکرات بعدی صلح افغانستان در 
بود.  روزه مسکو  اصلی نشست یک  واقع هدف 
و  ارزیابی  صلح  گذشته  روند  نشست،  این  در 
انگشت روی موارد گذاشته شد که مانع  دقیقا 
اصلی صلح افغانستان است. مثل عدم پای بندی 
دامن  طالبان.  و  امریکا  توافقنامه  به  طرف ها 
با  همزمان  گسترده  خشونت  به  طالبان   زدن 

تالش های صلح...
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نفی امارت؛ 
پیام محکم جامعه 
بنی املللی به طالبان

کار آنالین در قرنطینه؛ 
ظرفیت های جدید و خسارات سهمگنی

از  بزرگی  بخش  برای  اما  دادند  دست  از  را  کارشان  نفر 
مردم جهان، تغییر شیوه ی کار از حضور به آنالین و »کار 

از خانه«، موفق به حفظ مشاغل شان شدند.
افغانسـتان در نخسـتین روزهای پس از آغاز سـال 1399 
خورشـیدی، تحـت تأثیـر شـیوع ویـروس کرونـا، وضـع 
محدودیت هـای رفت  وآمـد و تجمـع و سـپس قرنطینـه ی 
کـرد.  آغـاز  را  عمـده  شـهرهای  و  کابـل  در  سراسـری 
بسـیاری از نهادهـا تعطیل شـدند یا آسـیب دیدنـد. ده ها 
هـزار نفـر شغل شـان را متوقـف کردنـد یـا عمـال بیـکار 
شـدند. برخـی از نهادهـا امـا به دلیـل خاصیـت کارشـان 
و ابزارهـای متفـاوت کاری شـان، موفـق شـدند بـا تغییـر 
در شـیوه ی کار از تعطیلـی فـرار کردنـد و موفـق شـدند 

کارمندان شـان را حفـظ کننـد.
در این گزارش، تجربیات و روایات سه نهاد )یک روزنامه، 
از کار  نهاد محیط زیستی(  نهاد حقوق بشری و یک  یک 
و  گشت وگذار  محدودیت های  وضع  دوره ی  در  آنالین 

قرنطینه در کابل پوشش داده شده است.

چند هفته پس از شیوع کووید19 و گسترش روزافزون آن 
ترانزیت،  در  گسترده ای  محدودیت های  جهان،  در سطح 
سراسر  در  انبوه  تجمعات  و  جهانی  تجارت  رفت وآمد، 
محدودیت ها،  این  وضع شدن  اوج  در  شد.  اعمال  جهان 
حدود نیمی از جمعیت انسان ها بالغ بر چهار میلیارد نفر 
در سراسر جهان، به قرنطینه ی خانگی رفتند. بسیاری از 
نهادها  و  تجارت ها  از  تعدادی  اما  کسب وکارها معلق شد 
به جای تعلیق، در نوع فعالیت شان تغییر آوردند. میلیون ها 

تکمله بر »جدال 
هویت و سیاست«

یادداشت من با عنوان »جدال هویت و سیاست« که 
اشاره ای به وضع اکنون و آینده  ی سیاسی و فرهنگی 
هزاره ها در پاکستان داشت، به پایان رسید و در سه 
آن  شد.  منتشر  روز«  »اطالعات  روزنامه  در  قسمت 
یادداشت پریشان، بیش از آنچه که من فکر می کردم 
گرفت.  قرار  مختلف  خوانندگان  اقبال  و  توجه  مورد 
از  برخی  به  و  است  بسیار  البته  ناگفته  نکته های 
کرده اند.  توجه  نیز  خوانندگان  پاره   ای  ناگفته ها  این 
ارائه  اما الزم به یادآوری است که اوال من در صدد 
گزارش جامع از وضع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
و هنری ورزشی هزاره ها در کویته نبوده ام؛ ثانیا اگر 
نبود  من  توان  در  هم  باز  می داشتم  قصدی  چنین 
کویته  هزاره های  از وضع  کامل  و  گزارش جامع  که 
نگاه من آسیب شناسانه است و  ثالثا  به دست دهم؛ 
بیشتر عیب ها و مشکالت را، به خصوص در بخش های 
و  امتیاز  و  حسن  به  و  دیده ام  فرهنگی،  و  سیاسی 

دست آوردها که...
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حیات الله حیات و یاسین ضیا 
پرستان وزارت های داخله  به عنوان سر
و دفاع ملی تعیین شدند

صفحه 2

وزش ُتندباد در هرات 
چهار کشته و ده زخمی 
بر جای گذاشت

صفحه 2

کابل نان؛ 
مردی که طالعش را به خر 
معرفی می کرد

صفحه 3

یونیسف: 
بیش از ده میلیون نفر در 

افغانستان به خدمات ابتدایی 
آب دست رسی ندارند

امنیت ملی هسته ی 
»تبلیغ و جلب وجذب« 
داعش در فاریاب را 
بازداشت کرد

رد بازگشت »امارت اسالمی« در نشست مسکو؛ 
کابل استقبال کرد

صفحه 2
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محکم ترین پیام نشست یک روزه ی مسکو 
مخالفت با امارت اسالمی بود. چهار کشور 
سازمان  امنیت  شورای  ترویکای  عضو 
افغانستان  در  جنگ  پایان  درباره ی  ملل 
از  کشورها  این  که  گفتند  بیانیه شان  در 
بازگشت امارت اسالمی حمایت نمی کنند. 
این موضع گیری نشان می دهد که جامعه 
را  اسالمی«  »امارت  احیای  بین المللی 
نمی پذیرد. همین کافی است که طالبان 
به  امارت  به جای سودای  که  کنند  درک 
مشارکت سیاسی تن دهند. نزدیک به دو 
سال مذاکرات امریکا و طالبان و به دنبال 
بین االفغانی  چندماهه ی  مذاکرات  آن 
برای  طالبان  واقعی  چشم انداز  نمای 
صلح  مذاکرات  کرد.  آشکار  را  افغانستان 
از  متفاوتی  شیوه  ی  فقط  طالبان  برای 
تسلیم  خواهی و برگشت به امارت اسالمی 
از  متفاوت  بسیار  طالبان  رویکرد  بود. 
مذاکرات  نتیجه ی  در  که  بود  آن چیزی 
منجر به مشارکت سیاسی شود. این گروه 
بیرون شدن  تا  بود  فرصت  مترصد  فقط 
افغانستان  نیروهای خارجی نظم سیاسی 
از میان بردارد. برای  با هزینه کمتری  را 
با  صلح  توافقنامه  امضای  از  پس  همین 
و  خشونت ها  شدیدترین  طالبان  امریکا، 
حمالت شان در طول ۲۰ سال گذشته را 
بر مردم و دولت افغانستان تحمیل کردند.

شهروندان  تنها  که  است  این  واقع 
اسالمی  امارت  بازگشت  از  افغانستان 
بین المللی  جامعه  ندارند.  هراس  طالبان 
بازگشت هست. پنج سال  این  نگران  نیز 
حکومت طالبان در دهه ی 7۰ خورشیدی 
و جنایت های که این گروه در افغانستان 
مرتکب شد، کافی است که همه از ریشه 
با نوع نظام مورد نظر طالبان سر ستیز را 
بگیرند. بینش کوته فکرانه طالبان درباره 
پس زمینه  به  باتوجه  خصوص  به  اسالم 
اقلیت های  بر  گروه  این  ستم  تاریخی 
کل  در  و  جنسیتی  و  مذهبی  قومی، 
چهره  طالبان  از  طالبان  حذفی  دیدگاه 
جامعه  برای  است.  کرده  خلق  ترسناکی 
در  طالبان  که  این  بر  مضاف  نیز  جهانی 
زمان حکومت و پس از آن نزدیک به دو 
مرتکب  افغانستان  در  شورشگری  دهه 
شدند،  انسانی  ضد  فراوان  جنایت های 
این گروه از نظر رویکرد نظام بین المللی 
نیز غیر قابل کنترل بود/ است. به عنوان 
مثال طالبان در زمان حکومت شان برغم 
تخریب  از  بین الملل  جامعه  تالش های 
در  و  نداشت  بر  دست  بودا  تندیس های 
نتیجه فاجعه فرهنگی قرن در افغانستان 
رخ داد. به طور مطلق طالبان چه در زمان 
گذشته   ۲۰ طول  در  یا  و  شان  حکومت 
دوستانه  بشر  تعهدات  از  یک  هیچ  به 
بین المللی پای بندی نداشته اند. ارتباط با 
در  کنون  تا  ارتباط  این  حفظ  و  القاعده 
یک  مطلقا  طالبان  از  نیز  امنیتی  عرصه 

چهره غیر قابل اعتماد ترسیم می کند. 
رویکرد طالبان در طول دو سال گذشته در 
مورد صلح دو رویی و در نهایت تقال برای 
بازگشت امارت اسالمی بوده است. طالبان 
از فرصتی بی نظیر که برای دست کشیدن 
از جنگ و اشتراک در روند سیاسی فراهم 
شده بود هزگز استفاده نکرد. این گروه از 
ماهه ی  چند  مذاکرات  و  امریکا  با  توافق 
کمین گاه  یک  دیده ی  به  بین االفغانی 
دولت  بر  نظامی  غلبه ی  برای  مناسب 
افغانستان نگاه کرد. اگر در ذهنیت طالبان 
باشد،  داشته  وجود  سیاسی  خرد  اندک 
راه  افغانستان  جنگ  که  کند  درک  باید 
از طریق  تنها  این کار  ندارد.  حل نظامی 
یک روند سیاسی ممکن است. شهروندان 
افغانستان، ایاالت متحده و اتحادیه ی اروپا 
به  عنوان شرکای استراتژیک افغانستان در 
نظام کنونی و نظام سیاسی پس از صلح، 
بزرگ  کشورهای   ، افغانستان  همسایگان 
و قدرت های منطقه و کشورهای اسالمی، 
سیاسی  روند  یک  از  بااالتفاق  همگی 
حمایت می کنند. بازگشت امارت اسالمی 
آن  در  که  داری  از حکومت  شیوه  هر  یا 
چندصدایی به رسمیت شناخته نشود مر 
دود است. بنابراین، طالبان باید از فرصت 
منازعه ی  سیاسی  حل  برای  شده  خلق 
جاری و پایان دادن به خشونت ها با حسن 

نیت استفاده کنند.

دیگران  بر  را  خود  اراده ی  زور  به  و  جنگ 
تحمیل کند. 

دولت  که  گفت  همچنان  عبداهلل  آقای 
با  است  آماده  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
طالبان در هر سطح و درباره ی تمام قضایا و 
موضوعات مورد عالقه ی دو طرف بدون کدام 

پیش شرطی بحث و مذاکره کند.
گفت  دوحه  مذاکرات  مورد  در  همچنان  او 
مذاکرات  آجندای  موارد  از  برخی  در  که 
حکومت  و  گرفته  صورت  پیشرفت هایی 
سرعت  روند  این  که  دارد  توقع  افغانستان 

پیدا کند.
اسالمی  جمهوری  دولت  او،  به گفته ی 
و  پایدار  به حل سیاسی عادالنه،  افغانستان 
ارزش ها  استقالل،  ملی،  حاکمیت  حفظ  با 
سال   ۲۰ دست آوردهای  اسالمی،  اصول  و 
اساسی شهروندان،  از جمله حقوق  گذشته 
تعیین  اصل  و  زنان  حقوق  و  بیان  آزادی 
اراده ی  براساس  کشور  سیاسی  سرنوشت 

مردم باور کامل دارد.

از جمله پایان دادن به خشونت ها و قتل های 
با  گروه  این  رابطه ی  قطع  و  سازمان یافته 

سازمان های تروریستی مهم می داند.
وزارت خارجه از تأکید بیانیه ی مشترک بر 
حفظ حقوق شهروندان نیز حمایت کرده و 
گفته است: »حفظ دست آوردهای سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی به شمول حقوق بشری 
دموکراتیک،  ساختارهای  و  شهروندان 
مهم ترین پیش زمینه برای دست یابی به صلح 

عادالنه و پایدار در کشور می باشد.«
که  است  کرده  تأکید  ادامه  در  وزارت  این 
و  بامحتوا  مذاکرات  آغاز  برای  افغانستان 
تأمین  جمله  از  اساسی  مسایل  روی  جدی 
آتش بس و رسیدن به راه حل سیاسی جامع 
در  دایمی  و صلح  به ختم جنگ  منجر  که 

کشور شود، آماده است.
این درحالی است که عبداهلل عبداهلل نیز که 
روسیه  به  افغانستان  دولت  هیأت  رأس  در 
مسکو  نشست  در  پیش  روز  دو  بود،  رفته 
با  نمی تواند  جریانی  و  گروه  هیچ  که  گفت 

طبق این بیانیه، در توافق صلح؛ حقوق تمام 
کودکان،  مردان،  زنان،  جمله  از  افغان ها 

قربانیان و اقلیت ها حفظ شود.
بیانیه ی  این  از  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
مشترک استقبال کرده و تأکید کرده است 
فراگیر  ساختار  یگانه  اسالمی  که جمهوری 
و قابل قبول برای تأمین مشارکت سیاسی، 
کثرت گرایی، برابری شهروندی و حفظ نظم 
و ثبات در یک جامعه ی متنوع و متکثر مانند 

افغانستان است.
در اعالمیه ی وزارت خارجه که دیروز )جمعه، 
که  است  آمده  شده،  منتشر  حوت(   ۲9
بیانیه ی مشترک پایانی نشست صلح مسکو 
گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی 
خواست  بر  مبتنی  به صلحی  رسیدن  برای 

مردم افغانستان است.
افغانستان  که  است  آمده  اعالمیه  این  در 
امنیت  شورای   ۲۵13 قطع نامه  اجرای 
مسئول  برای  را  متحد  ملل  سازمان 
تعهدات شان  به  طالبان  پابندی  و  قراردادن 

»ترویکای  روزه  یک  نشست  روز:  اطالعات 
گسترده« با حضور نمایندگان امریکا، روسیه، 
چین و پاکستان روز پنج شنبه در شهر مسکو 
برگزار شد. در این نشست هیأت های دولت 
افغانستان و گروه طالبان نیز حضور داشتند.

در بیانیه ی مشترک پایانی چهار کشور فوق 
آمده است که براساس قطع نامه ۲۵13 سال 
۲۰۲۰ شورای امنیت سازمان ملل در مورد 
از  کشورها  این  افغانستان،  در  جنگ  پایان 
بازگشت »امارت اسالمی« حمایت نمی کنند.

در این بیانیه ی مشترک همچنان از طالبان 
از  جلوگیری  برای  که  است  شده  خواسته 
تلفات غیرنظامیان به دنبال عملیات بهاری 

مثل سال های گذشته نباشند.
امریکا، روسیه، چین و پاکستان در این بیانیه 
نیز  بین افغانی  گفت وگوهای  طرف های  از 
خواسته اند که هرچه زودتر در مورد مسایل 
آینده ی  »دولت  اساس  جمله  از  اساسی 
همه جانبه  آتش بس  و  پایدار«  و  صلح آمیز 

گفت وگو کنند. 

رد بازگشت »امارت اسالمی« در نشست مسکو؛ 
کابل استقبال کرد

از هر پنج کودک، یک کودک آب کافی برای 
تأمین نیازهای روزمره ی خود ندارد.

گفته  یونیسف  اجرایی  رییس  فور،  هنریتا 
است که تغییرات اقلیمی بحران آب را بدتر 
این  قربانیان  بزرگ ترین  که  کرد  خواهد 

بحران کودکان می باشند. 
با این حال، یونیسف گفته است که در 37 
افغانستان،  جمله  از  »بحران زده«  کشور 
نایجر،  کنیا،  هایتی،  اتیوپیا،  بورکینافاسو، 
سودان،  نو،  گینه  پاپوآ  پاکستان،  نایجریا، 
و  تعداد  نظر  نقطه  از  و یمن شرایط  تانزانیا 
میزان کودکان متأثرشده از بحران آب، بسیار 

وخیم است.
این اداره بر بسیج منابع و حمایت های جهانی 

جهت اقدام فوری تأکید کرده است.

به گفته ی او، تغییر اقلیم نیز باعث شده است 
قرار  آسیب  بیشترین  در معرض  تا کودکان 

بگیرند.
عالوه  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  معین 
کرده است که دولت افغانستان تالش می کند 
تا سال 1۴۰9 خورشیدی به تمام شهروندان 

کشور آب پاک برساند.
که  است  گفته  یونیسف  این،  با  همزمان 
اداره،  این  جدید  تحلیل  و  تجزیه  براساس 
جهان  در سطح  نفر  میلیارد  از 1.۴۲  بیش 
ساحاتی  در  کودک  میلیون   ۴۵۰ جمله  از 
زندگی می کنند که از نگاه دسترسی به آب 

دارای آسیب پذیری باال یا شدیدا باال است. 
وضعیت  این  که  است  افزوده  یونیسف 
در سطح جهان  که  است  این  بیان کننده ی 

آلیس آکونگا تأکید کرده است که یونیسف 
و  تمویل کنندگان  افغانستان،  دولت  با 
ارائه ی  برای  تا  می کند  کار  همکاران  دیگر 
راهکارهای پایدار و مناسب برنامه ریزی کند 
و همچنان تالش دارد تا در آینده نیز به این 

چالش ها رسیدگی کند.
در همین حال، پوپل حبیبی، معین برنامه های 
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته 
کودک  یک  کودک،  چهار  هر  از  که  است 
آب  به  هنوز  کشور  روستایی  ساحات  در 
کافی برای برآورده ساختن نیازهای روزمره 
دست رسی ندارد و باید مسیر طوالنی را برای 
آوردن آب بپیماید. او تأکید کرده است که 
با این وضعیت، صحت، رشد و پیشرفت این 

کودکان در معرض خطر احتمالی قرار دارد.

اطالعات روز: آلیس آکونگا، نماینده ی اداره ی 
متحد  ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت 
است  کرده  اعالم  افغانستان  در  )یونیسف( 
که بیش از ده میلیون نفر در این کشور به 

خدمات ابتدایی آب دست رسی ندارند.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  یونیسف 
گام های  گذشته  سال های  در  افغانستان 
جمله  از  مردم  توانمندسازی  برای  بلندی 
مناطق  در  آسیب پذیر  بسیار  اجتماعات  در 

روستایی برداشته است.
براساس این اعالمیه، شمار افرادی که ده سال 
پیش در افغانستان به آب مناسب دسترسی 
نداشتند، از ۸۰ درصد به 3۰ درصد کاهش 
یافته است، اما باید کارهای بیشتری در این 

زمینه انجام شود.

یونیسف: 
بیش از ده میلیون نفر در افغانستان به خدمات ابتدایی آب دست ریس ندارند

بدون  خودکفایی  برای  مداوم  تالش های  و 
هیچ مانع و تأخیر ادامه یابد«.

 1397 سال  جدی  ماه  از  خالد  اسداهلل 
خورشیدی تا ماه قوس سال جاری به عنوان 
او در  کار کرد.  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست 
ماه قوس رأی اعتماد نمایندگان مجلس را 

به دست آورد و رسما وزیر دفاع شد. 
در  طرف  این  به  ماه  چند  از  خالد  آقای 
پیش  چندی  می برد.  به سر  بیماری  بستر 
بودند  گفته  ملی  دفاع  وزارت  در  مسئوالن 
مریضی ای  دلیل  به  خالد[  ]اسداهلل  او  که 
از  بیرون  شفاخانه های  از  یکی  در  دارد  که 
وظیفه  به  به زودی  و  است  بستری  کشور 

برمی گردد.
وزارت دفاع ملی به تازگی در مورد وضعیت 

صحی اسداهلل خالد چیزی نگفته است.

را امضا و به ریاست جمهوری ارائه کند. دلیل 
این استعفا هنوز مشخص نشده است.

 1397 سال  زمستان  از  اندرابی  مسعود 
خورشیدی تا ماه قوس سال جاری به عنوان 
او در ماه  سرپرست وزارت داخله کار کرد. 
را  مجلس  نمایندگان  اعتماد  رأی  قوس 

به دست آورد و رسما وزیر داخله شد.
از سـوی هـم، براسـاس یـک حکـم دیگـر 
ضیـا،  محمدیاسـین  غنـی،  رییس جمهـور 
به عنـوان  کشـور  ارتـش  سـتاد  رییـس 
سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی تعییـن شـده 

اسـت. 
در اعالمیه ی دفتر شورای امنیت ملی آمده 
اسداهلل  برگشت  الی  ضیا  آقای  که  است 
وزارت  این  امور  از  ملی  دفاع  وزیر  خالد، 
اصالحات  روند  باشد  »تا  می کند  وارسی 

در اعالمیـه ی دفتـر شـورای امنیـت ملـی 
آمـده اسـت کـه تعیینـات تـازه در وزارت 
داخلـه بـه هـدف ایجـاد اصالحـات الزم در 
رهبـری سـکتور امنیتـی و صفـوف نیروها، 
از  محافظـت  امنیتـی،  وضعیـت  بهبـود 
جـان و مـال مـردم و اجـرای بهتـر برنامـه 
میـالدی   ۲۰۲۴ سـال  الـی  خودکفایـی 

صـورت گرفتـه اسـت.
داخله  وزارت  جدید  رهبری  اعالمیه،  طبق 
در  را  سریعی  اقدامات  نخست  گام  در 
تطبیق  امنیتی،  وضعیت  بهبود  خصوص 

قانون و مبارزه با جرایم انجام خواهند داد.
در همین حال، یک منبع معتبر به روزنامه 
رییس جمهور  که  می گوید  روز  اطالعات 
اشرف غنی چند روز پیش از آقای اندرابی 
تاریخ خود  خواسته بود که استعفای بدون 

اطالعات روز: دفتر شورای امنیت ملی کشور 
از تغییرات تازه در رهبری وزارت های داخله 

و دفاع ملی خبر داده است.
که  ملی  امنیت  شورای  دفتر  اعالمیه ی  در 
شده،  منتشر  حوت(   ۲9 )جمعه،  دیروز 
آمده است که حیات اهلل حیات، والی پیشین 
رییس جمهور  حکم  براساس  قندهار  والیت 
اشرف غنی به عنوان سرپرست وزارت داخله 

تعیین شده است.
طبق یک حکم دیگر آقای غنی، محمدایوب 
سالنگی، معاون مالی و اداری اداره ی مستقل 
ارگان های محلی به عنوان معاون اول وزارت 
داخله تعیین شده است. آقای سالنگی پیش 
از این در سمت های معینیت ارشد امنیتی 
وزارت داخله و فرماندهی پولیس کابل نیز 

کار کرده است.

پرستان وزارت های داخله و دفاع ملی تعینی شدند حیات هللا حیات و یاسنی ضیا به عنوان رس

وزش ُتندباد در هرات چهار کشته و ده زخمی بر جای گذاشت
درختان و فروپاشی دیوارهای خانه های مسکونی شده و از شهروندان این والیت قربانی 
گرفته است. آقای تمنا همچنان به روزنامه اطالعات روز گفت که جان باختگان شامل 

یک زن و سه مرد و زخمیان نیز شامل پنج مرد، سه کودک و دو زن می باشند.
یک هفته پیش نیز گزارش شد که یک دانش آموز دختر 1۶ ساله به دنبال وزش باد 

شدید و سقوط تابلوی مکتب در هرات جان باخته است.

اطالعات روز: منابع صحی در والیت هرات می گویند که در پی وزش باد شدید در این 
والیت، چهار نفر جان باخته و ده نفر دیگر زخمی شده اند. جان باختگان و زخمیان به 

شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده اند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه والیت هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که صبح 
دیروز )جمعه، ۲9 حوت( وزش باد شدید در شهر و حومه های شهر هرات باعث سقوط 

یاب را بازداشت کرد امنیت ملی هسته ی »تبلیغ و جلب وجذب« داعش در فار
می فرستادند.

تحرکات  به  را  مردم  هسته  این  که  است  گفته  همچنان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
شهروندان  ترور  و  اختطاف  در  و  می کردند  تشویق  سازمان یافته  جرایم  و  تروریستی 
غیرنظامی، کارمندان دولتی و تاجران، باج گیری، جلب وجذب و استخدام در گروه داعش 

در والیت فاریاب سهم فعال داشتند.
ریاست عمومی امنیت ملی دو روز پیش نیز اعالم کرده بود که ۵۵ عضو گروه داعش 
را که در اختطاف عبدالرووف، کودک نُه ساله در والیت بلخ دست داشتند، از مربوطات 

والیت های بلخ، فاریاب و جوزجان بازداشت کرده است.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک هسته ی 1۸ نفری 
»تبلیغ و جلب وجذب« گروه داعش در والیت فاریاب خبر داده است.

در اعالمیه ی این ریاست که دیروز )جمعه، ۲9 حوت( منتشر شده، آمده است که شیخ 
عبدالحق، حسیب اهلل، سید عبدالعزیز، عبدالبصیر، سخی محمد و بشیراحمد از اعضای 
این هسته ی 1۸ نفری داعش اند که در یک عملیات برنامه ریزی شده ی نیروهای ویژه ی 

امنیت ملی بازداشت شده اند.
به نقل از اعالمیه، این هسته مسئولیت »تبلیغ و دعوت به جهاد« را بر عهده داشتند 
داعش  گروه  به  مردم  دعوت  به خاطر  افغانستان  والیات  دیگر  به  را  تبلیغی  اعضای  و 
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احساسات عاطفی و همکاری هزاره های 
پاکستان با مردم افغانستان و به خصوص 

هزارها، یک رشته ی مستحکمی است که 
نه تنها تا کنون ادامه یافته، بلکه محکم تر 

نیز شده است. نشریه »پیام نسل نو«، 
ارگان نشراتی تنظیم نسل نو هزاره مغل 
)که با تأسف اکنون متوقف شده است( 

همواره بازتاب کار و کارنامه های هزاره های 
افغانستان از شهید بهار گرفته تا وکیل 

اکبرخان نرگس، و از آخوند خراسانی گرفته 
تا شهید مزاری بوده است.

اکنون نسل چهارم 
هزاره های این دیار 
همچنان خاطرات 

کابل زخمی، ارزگان 
ویران، زابل به 

یغما رفته، بلخ 
غربت گرفته و 

بامیان بی بودا را 
به یاد دارند. آنان 
خاطره ی وطن و 

خاطره  ی قتل عام را 
زنده نگهداشتند. 

همیشه خاطرات 
وطن ویران و رنج 

آوارگی و قتل عام را 
با خود حمل کردند 

و آن را چونان 
امانت نگه داشتند.

از  و  کرد  پیدا  نوستالژیک  حس  گفتارش  لحن  رسید 
با  اکنون  تا  رابطه  ی خود  دوام  و  و خونگرمی  مهربانی 
هزاره های کویته سخن گفت. بنده نیز از این خونگرمی 
و عواطف بی شائبه در روزهای خوش اقامت در کویته 
مستفید بوده و آن را به عیان از نزدیک مشاهده کرده ام 
و می توانم گواه صدق این عالقه مندی و حمایت باشم.

از  من  دیدار  حاصل  کویته  شهر  از  من  یادداشت   .۴
آن  این  از  احوال گیری  و  پرس وجو  و  مردم  از  و  شهر 
است. قهرا ورود پاره ای خطاها در نام اشخاص، محالت، 
آثار و کتاب ها محتمل است. بنابراین، هر نوع روایت و 
اسنادی که سبب تعدیل روایت من شود و به ترسیم 
کند،  کمک  آن  ساکنان  و  شهر  از  تازه تری  سیمای 
کنون  تا  بود.  خواهد  خرسندی  و  خوشحالی  موجب 
یک تذکر به جا از آقای محمدعلی سروری از هزاره های 
از  اغتنام  با  این جا  که  کرده ام  دریافت  اتریش  مقیم 
فرصت آن را یادآوری می کنم. یادآوری آقای سروری به 
بخش جدال هویت و امام بارگاه کالن مربوط می شود. 
من به لطف آقای علی یاور رجایی از علمای هزاره کویته 
حسینه کالن را دیدم و از بخش های مختلف آن عکس 
گرفتم. معلومات پیرامون تغییر نام را هم از او گرفتم. 
به موجب همین روایت از کسی که در برابر تغییر نام 
»امام  به  هزاره«  کالن  بارگاه  »امام  از  کالن  حسینه 
بارگاه کالن« چالش ایجاد کرد به نام جاویدحسین نام 
برده بودم. آقای سروری با شواهد کافی اثبات کرد که 
این شخص نسیم جاوید است و نه جاویدحسین. بدین 
وسیله روایت تعدیل و از ایشان هم تشکر می شود. در 
زبان  مورد  در  یوسفی  حسین علی  شهید  موضع  مورد 
آمده  من  یادداشت  در  که  آنچه  برخالف  نیز  هزارگی 
حدی  در  شوایب  این  اما  دارد.  وجود  شوایبی  است 
من  قبلی  یادداشت  موضع  تعدیل  سبب  که  نیست 
شود. شک نیست که مرحوم شهید یوسفی به لهجه  ی 
هزارگی صحبت می کرد و آن را دوست داشت و حتا 
که  ندارد  وجود  شواهدی  ولی  بود  آن  تعمیم  خواهان 

زبان هزارگی را یک زبان مستقل می دانسته است.
در  چه  هزاره  جامعه  این که  آخر  و  پنجم  نکته  ی   .۵
افغانستان و چه در پاکستان، در کنار مشکالت امنیتی 
و سیاسی و سرکوب و ستم و تبعیض، دچار مشکالت 
این  به رغم  اما  است.  نیز  شدید  هویتی  و  فرهنگی 
مشکالت هزاره ها آب دیده تر و تاب دیده تر نیز شده است. 
به نظر من اکنون وقت آن رسیده که هزاره ها به عنوان 
و  آشفته  دنیای  در  بقا  برای  پخته،  و  بالغ  یک جامعه 
پرآشوب کنونی، یک چشم انداز بلند سیاسی و فرهنگی 
برای خود ترسیم کنند و با واقع بینی و حزم و احتیاط 
چشم انداز  نمایند.  فعالیت  و  تالش  آن  تحقق  برای 
و  سیاسی  آسیب شناسی  مستلزم  فرهنگی  و  سیاسی 
فرهنگی است. امیدوارم یادداشت قبلی من به رغم تمام 
نقادی  راستای  در  آغازین  گام  خود  مشکالت  و  نقص 
درونی فرهنگی و سیاسی جامعه هزاره، به خصوص در 
پاکستان، باشد. و بیشتر از آن امیدوارم که نسل جوان 
هزاره رشته  ی این دست بحث ها و بررسی ها و نقادی ها 
و  کنج  شکیبایی  و  خونسردی  با  و  گیرند  به دست  را 
کنارهای جامعه  ی خود را در همه جا بررسی کرده و 
نقاط قوت و ضعف آن را برمال کنند. فراموش نشود که 
ما هزاره ها به عنوان یک جامعه انسانی با فراز و فرودهای 
تاریخی بسیاری که از سر گذرانده ایم، دچار آفت ها و 
آسیب های جدی هستیم و خود باید به شناسایی و دفع 

این آفت ها تالش کنیم. والسالم.

و استریا و امریکا پراکنده شده، جایی نماند که یک نفر 
این وقت  و در  نرسید  از مردم هزاره  زیادتر  یا  نفر  دو 
قوم  این  قمع  و  قلع  به  دست  خان  عبدالشکور  قاضی 
برده و چنانچه می خواست از بن برآورده، فرار و خار و 
این  از  التواریخ/۴ ب ۲ ص ۲7۰(.  زار ساخت« )سرج 
مردم شوربخت و »قلع و قمع«شده، اکنون کم تر ندایی 
می خورد.  چشم  به  نشانی  کم تر  و  می رسد  گوش  به 
همه در البالی دامن شبرنگ زندگی با دردها و داغ ها 
گور شدند.  و  گم  در جگر  اخگرها  و  سوزها  و  دل  در 
به عنوان  را  هزاره  نشان  و  نام  پاکستان  هزاره های  اما 
حفظ  همواره  قرن  انسان کشی  بزرگ ترین  از  نشانی 
برابر یادداشت های صدرالدین عینی پیشاپیش  کردند. 
ورود بلشویک ها در بخارا و سمرقند کم وبیش هزاره با 
هویت هزارگی خود وجود داشته ولی رفته رفته نابود 
و مضمحل شدند. در ایران هزاره ها خاوری شدند و در 
اما در کویته هزاره ها، هزاره ماندند  عراق عرب شدند. 
همچنان  دیار  این  هزاره های  چهارم  نسل  اکنون  و 
خاطرات کابل زخمی، ارزگان ویران، زابل به یغما رفته، 
بلخ غربت گرفته و بامیان بی بودا را به یاد دارند. آنان 
خاطره ی وطن و خاطره  ی قتل عام را زنده نگهداشتند. 
همیشه خاطرات وطن ویران و رنج آوارگی و قتل عام را 
با خود حمل کردند و آن را چونان امانت نگه داشتند. 
و  گرما  و  شور  نیز  آنان  عاطفی  احساسات  به  امر  این 
حرارت داده و حس همدلی شان را از صداقت و مهربانی 

آکنده است.
و  حامی  نقش  در  همواره  پاکستان  هزاره های   .۲
کشور  به عنوان  افغانستان  افغانستان،  مردم  پشتیبان 
ظاهر  افغانستان  هزاره های  به خصوص  و  سابق شان 
شده است. کمک های مادی و معنوی آن ها در دوران 
جهاد یک فصل از مجاهدت و تالش مردم ما را تشکیل 
می دهد. بسیاری از جریان های جهادی در شهر کویته 
یک  گرفت  شکل  شهر  این  هزاره  مردم  حمایت  با  و 
فصل مهمی از تاریخ مبارزات مردم ما در این شهر رقم 
می خورد و این فصل تنها به مدد انبوه اسناد، نامه ها، 
در  که  مدارک  و  اوراق  انبوه  و  شب نامه ها  و  نشریه ها 
مدد  به  نیز  و  است،  نهفته  شهر  این  گوشه  ی  گوشه 
و چهره های  متعدد  اشخاص  یادداشت های  و  خاطرات 
فعال هزارگی در این شهر نوشته خواهد شد. از کویته 
افغانستان صدای  بار هزاره های  برای نخستین  بود که 
رسانه ای پیدا کرد و همین شهر و حمایت مردم هزاره 
با  افغانستان  هزاره  مردم  ارتباط  و  آشنایی  تخته خیز 

جهان خارج شد.
پاکستان  هزاره های  همکاری  و  عاطفی  احساسات   .3
رشته ی  یک  هزارها،  به خصوص  و  افغانستان  مردم  با 
ادامه یافته، بلکه  مستحکمی است که نه تنها تا کنون 
محکم تر نیز شده است. نشریه »پیام نسل نو«، ارگان 
نشراتی تنظیم نسل نو هزاره مغل )که با تأسف اکنون 
کارنامه های  و  کار  بازتاب  همواره  است(  شده  متوقف 
وکیل  تا  گرفته  بهار  شهید  از  افغانستان  هزاره های 
اکبرخان نرگس، و از آخوند خراسانی گرفته تا شهید 
مزاری بوده است. بسیاری از سران جهادی و سیاسی 
کنونی مردم ما از استاد شفق تا استاد محقق همواره 
از عواطف نیک و بی شائبه  ی هزاره های کویته مشعوف 
و  استقبال  مورد  مرات  و  به کرات  و  بوده  و متحسس 
من  بازگشت  از  پس  گرفته اند.  قرار  مهمان نوازی شان 
تماس  بزرگواری،  و  لطف  سر  از  شفق،  استاد  سفر  از 
کویته  سر  بر  سخن  چون  کرد.  احوال پرسی  و  گرفت 

علی امیری

که  و سیاست«  عنوان »جدال هویت  با  من  یادداشت 
اکنون و آینده  ی سیاسی و فرهنگی  اشاره ای به وضع 
در سه  و  رسید  پایان  به  داشت،  پاکستان  در  هزاره ها 
آن  شد.  منتشر  روز«  »اطالعات  روزنامه  در  قسمت 
یادداشت پریشان، بیش از آنچه که من فکر می کردم 
گرفت.  قرار  مختلف  خوانندگان  اقبال  و  توجه  مورد 
این  از  برخی  به  و  است  بسیار  البته  ناگفته  نکته های 
ناگفته ها پاره   ای خوانندگان نیز توجه کرده اند. اما الزم 
به یادآوری است که اوال من در صدد ارائه گزارش جامع 
از وضع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و هنری ورزشی 
قصدی  چنین  اگر  ثانیا  نبوده ام؛  کویته  در  هزاره ها 
می داشتم باز هم در توان من نبود که گزارش جامع و 
کامل از وضع هزاره های کویته به دست دهم؛ ثالثا نگاه 
من آسیب شناسانه است و بیشتر عیب ها و مشکالت را، 
به خصوص در بخش های سیاسی و فرهنگی، دیده ام و 
به حسن و امتیاز و دست آوردها که در جای خود سزاوار 
توجه و مهم است، توجه نکرده ام. من مانند جغد شوم 
بیشتر دوست دارم که بر تیرگی ها خیره شوم و طبعم 
زیبایی ها  مانند کبک و هزار است که در وصف  کم تر 

نغمه سر می دهند.
امـا بـا تمـام ایـن نـکات، چنـد نکتـه اسـت کـه نـه 
التفـات  بدان هـا  بایـد  چنان کـه  گرامـی،  خواننـدگان 
کرده انـد و نـه مـن خـود تصریـح و توجـه کافـی در 
مـورد آن داشـته ام و گویـی ذکـر آن هـا از قیـد قلـم 
باقـی مانـده اسـت. در این تکملـه آن نـکات را تدارک 
این کـه »عیـب  بـاب  از  البتـه  ایـن تـدارک  می کنـم. 
مـی جملـه بگفتـی هنـرش نیـز بگـوی« نیسـت کـه 
گـزارش انتقـادی مـن از وضعیت فرهنگ و سیاسـت و 
جدال هـای هویتـی هزاره ها در پاکسـتان و سـردرگمی 
نخبـگان سیاسـی و فرهنگـی ایـن قوم را جبـران کند؛ 
بلکـه بـر عکـس، همین نـکات نشـان دهنـده  ی موجه 
بـودن تذکـرات و هشـدارهای مـن در یادداشـت قبلی 
یـادآوری  اکنـون  نکاتـی کـه  به دلیـل همیـن  اسـت. 
مـی کنـم، مـن نگـران و دلواپـس آینـده  ی سیاسـی 
و فرهنگـی هزاره هـا در پاکسـتان هسـتم و صریـح و 
بی محابـا تذکـر می دهم. باری، نـکات سـزاوار یادآوری 

از ایـن قرار اسـت:
چهارم  جلد  از  جایی  در  هزاره  کاتب  فیض محمد   .1
شوربختی های  و  نکبت ها  به  اشاره    در  سراج التواریخ 
است:  نوشته  آنان  آواره سازی  داستان  و  هزاره  مردم 
روس  ممالک  و جالوطنی جانب  فرار  راه  هزارگان  »و 
در  برگرفته،  غیره  و  بلوچستان  و  انگلیس  و  ایران  و 
تمامت قارات پنجگانه  ی دنیا چون ایشیا و اروپا و افریقا 

مردی که طالعش را تکمله بر »جدال هویت و سیاست«
به خر معریف یم کرد

سهراب سروش

سنگی«  »کوته   از  پیش  هفته ی  روزهای  همین  از  روزی 
مردی  راه  مسیر  در  می آمدم.  سرخ«  »پل  طرف  به  پیاده 
با من همراه و هم صحبت شد که از سه نظر برایم جالب 
تن  به  آشپزی  پیش بندهای  مثل  پیش بند  یک  اول  بود. 
می شد،  معلوم  افغانی  پیراهن  یک  دامن  مثل  که  داشت 
شلوار  و  یخن قاق  بود،  نپوشیده  تنبان  پیراهن  درحالی که 
گشادی پوشیده بود. پیش بند را باالی آن ها پوشیده بود که 
در اصل سفیِد گل دار بود، ولی بیشتر از ُکت سیاه چرمی که 
پوشیده بود، سیاه می زد. دوم یک صندوق کوچک حلبی را 
مثل بیگ یک دیپلومات از شانه اش آویخته بود. یک آیینه  
کوچک بر گوشه ی صندوقش چسپانده شده بود که در آن 
هرچیزی که در خیابان بود، منعکس می شد و می گذشت. 
سوم به هرکسی که در نزدیکی اش می دید، سالم می داد. 

همراهی و صحبت ما نیز با سالم او آغاز شد. 
معلوم بود که درون صندوقش ابزار مختصر کارش است و 
از ظاهرش پیدا بود که کارش رنگ کردن کفش های مردم 
است. چون عالوه بر پیش بند و صندوق حلبی دو تا بورس 
کفش نیز در دست داشت. سی وچند ساله به نظر می آمد. 
قدم  هم  شانه ی  به  شانه  که  کمی  علیک  و  از سالم  پس 
زدیم، به حرف آمد. گفت: »طالع مه خر چطور و چکار کند؛ 
از  لحظه  همین  مریض شد.  مادرم  بعد  ُمرد،  اول خواهرم 
شفاخانه آمدم. مادرم دو هفته است در شفاخانه است. تمام 

جانش پُندیده...«
بستری  شفاخانه  کدام  در  چیست؟  مریضی اش  پرسیدم 
خیرخانه.  کوتل  کوتل؟  کدام  سرکوتل.  »َد  گفت:  است؟ 
همی لحظه از امونجه می آیم. از سر کوتل تا همین جه پیاده 
بیایم.  پیاده  داشتم  خوش  نشدی؟  سوار  موتر  چرا  آمدم. 
اِی  نمیشه. هی الال جان،  مادرت جور  دیگه  میگه  داکترا 
طالع مه خر چیز کند، دو ماه پیش خواهرم مرد. َد جلریز 
بردیم خاک کدیم. بین مردم بیگانه. کدیم یک نفر هم نبود 
د سر قبرستان. یک نفر تنها سر قبرش شیشته بودم، گریه 

می کدوم. مگر خداوند خودش انتقام مرا بگیرد!«
کرد:  خودکشی  گفت  بود؟  شده  چه  را  خواهرت  پرسیدم 
چرا  حویلی.«  داخل  انداخت  خانه  سر  از  را  »خودش 
بود.  مال  یک  شوهرش  الال.  دیگه  نداریم  »طالع  انداخت؟ 
کدش جنگ کرده بود. جنازه اش را به جلریز بردیم.« چرا به 
جلریز؟ »ما از جلریز استیم، ولی حاال در اونجه هیچ کس 
نداریم.« نه خانه داریم، نه زمین. فقط استخوانای مرده های 
ما د همونجه اس. مادرم به خاطر خواهرم مریض شده. حاال 
دست و پایش پندیده. شکمش بیخی به اندازه ی یک گاو 

پندیده. 
پرسیدم اسمت چیست؟ گفت اسمم »بریالی« است، مگر 
کدام  می شناسد.  خوش طبع«  »مماتی  به نام  مره  مردم 
مردم؟ مردم کوچه ی ما. خانه شما در کجاست؟ در سه راهی 

عالوالدین.  
اصال  این که  ضمن  خوش طبع،  مماتی  که  بگویم  باید 
خوش طبع نبود؛ خون جگر هم نبود. کامال خون سرد و کمی 
سرگردان بود. جریان سوال ها و جواب های ما نیز این گونه 
از نصف  که نوشتم، صاف و سلیس پیش نمی رفت؛ بیش 
قصه هایش را دو و دشنام به طالع نحسش تشکیل می داد. 
وقتی طالعش را فحش می داد، برخالف معمول هیچ اثری 
خون سرد  آن قدر  نمی شد.  احساس  کالمش  در  خشم  از 
فحش می داد که من خیال می کردم، او فی البداهه داستان 
پول  برایش  تا  بیاید  رحم  به  من  به  دل  که  می کند  جور 
بدهم. به خصوص وقتی سوال هایم را با جواب های نامربوطی 
نادیده می گرفت، بیشتر مشکوک می شدم. بسیار به سختی 
دست  به  آمد،  باال  در  که  را  سوال هایی  جواب  توانستم، 
آورم. هر وقت من در باره ی بیماری مادرش می پرسیدم، او 
درباره ی تنهایی اش باالی قبرستانی در جلریز حرف می زد. 
او  می پرسیدم،  خواهرش  خودکشی  درباره ی  من  وقتی 
درباره ی شفاخانه ای بر سر کوتل خیرخانه صحبت می کرد. 
گاو چاق  به  نزاکتی  بی هیچ  را  مادرش  آماس شکم  وقتی 
پس  آن  از  است.  دیوانه  شاید  گفتم  خود  با  کرد،  تشبیه 
دیگر سوالی نپرسیدم. فقط به حرف هایش گوش می دادم. 
او هم بی وقفه تا پل سرخ حرف زد. با آن که در جریان قصه 
وقایع  معرفی می کرد، رشته ی  به خر  را  تکرار طالعش  به 
آن قدر  بعضی حرف هایش  نمی گسست.  هم  از  قصه هایش 
معنادار بود که فرضیه ی دیوانه بودنش را به ابطال می رساند.

»الال جان؛ طالع مه خر چیز کند! پدرم بسیار سال ها پیش 
مرده. یک برادر دارم که ایران رفته. خوب شد که رفت. اگه 
نی هر وقت لََتم می کرد. او چند بار مرا از خانه کشید. مگم 
انتقام مه خداوند خودش بگیره. مه خو نمی تانوم. نه پیسه 
پولدار  می رفتم.  ایران  می داشتم  طالع  اگر  طالع.  نه  دارم 
می شدم، بری خود زن می گرفتم. زَن چه کنم؟ سگ گله 
اگر  است.  چیز  طالع خوب  مگر  است؟  بد  می گردم  واری 
تنها  انتقام خوده می گرفتم. سر قبرستان  طالع می داشتم 
پیاده  کوتل  سر  از  نمی پندید.  گاو  مثل  مادرم  نمی ماندم. 

نمی آمدم. زن طالع مه خر...«          
این جا کابل جان است.
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جواد زاولستانی، رییس اجرایی مؤسسه ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان می گوید قرنطینه، 
ظرفیت های جدید کار آنالین را برای این نهاد برجسته کرد. عکس ارسالی به اطالعات روز

زمینه ی  افغانستان،  دموکراسی  و  بشر  حقوق  مؤسسه ی  برای  قرنطینه، 
کرد.  فراهم  را  خانه  از  کار  امکانات  و  فرصت ها  و  عظیم  ظرفیت  با  مواجه شدن 
از امکانات آنالین و  از وضع شدن قرنطینه، آن ها  آقای زاولستانی می گوید پیش 

مجازی استفاده نمی کردند چون »متوجه این ظرفیت نبودند«.

نهادهـا قبال کار آنالیـن از خانه را تجربه کرده 
چنـدان  آنالیـن  کار  شـیوه های  بـا  و  بودنـد 
بیگانـه نبودنـد. در افغانسـتان، ایـن شـیوه ی 
زاولسـتانی  آقـای  بـود.  جدیـد  کامـال  کار 
می گویـد بـرای »کار آنالیـن« در افغانسـتان 
می شـد:  زمینه سـازی  و  فرهنگ سـازی  بایـد 
»تـا زمانـی کـه همـکاران مـا بـه کار آنالیـن 
بـود.  چالش برانگیـز  بودنـد،  نکـرده  عـادت 
چالـش دیگر، نبود دسترسـی بـه انترنت قوی 
و سـریع و پوشـش تلفنـی کافـی بود. مشـکل 
دیگـر، نبـود بـرق و فضـای کاری مناسـب در 
مشـکالت  همـکاران  از  بسـیاری  بـود.  خانـه 
جـدی نبود بـرق و نبود فضای کاری مناسـب 
دیگـر،  عمـده  چالـش  داشـتند.  را  خانـه  در 
خسـتگی، سـردرگمی و کم انگیزگی ناشـی از 
وضـع قرنطیـن و انزوا در خانه بـرای همکاران 
از  بـود. در واقـع یـک نـوع بدخلقـی ناشـی 
وضـع قیـود بـرای همـکاران مـا و کسـانی که 
بـا آن هـا مصاحبـه می کردیـم، از کیفیـت کار 
می کاسـت. یک بدخلقی عمومی شـایع شـده 

» بود.
و  بشر  حقوق  مؤسسه ی  برای  قرنطینه، 
مواجه شدن  زمینه ی  افغانستان،  دموکراسی 
با ظرفیت عظیم و فرصت ها و امکانات کار از 
می گوید  زاولستانی  آقای  کرد.  فراهم  را  خانه 
امکانات  از  از وضع شدن قرنطینه، آن ها  پیش 
چون  نمی کردند  استفاده  مجازی  و  آنالین 
می گوید  او  نبودند«.  ظرفیت  این  »متوجه 
قرنطینه و محدودیت گشت  وگذار،  وضع شدن 
آن ها  به  را  آنالین  کار  ابزارهای  و  ظرفیت ها 

شناساند.
بـه  توجـه  »بـا  می گویـد:  زاولسـتانی  جـواد 
وخامـت وضعیـت امنیتـی و ازدحـام ترافیکی 
در کابـل، مـا موفـق شـدیم کارهـای زیـادی 
را کـه قبـال حضـوری می کردیـم، به صـورت 
مجـازی برگـزار کنیـم. بـا همـان جدیـت و 
محتـوا و مؤثریتـی کـه برنامه هـای حضـوری 
داشـت. مثـال یکـی از برنامه هایـی کـه قبـال 
می کردیـم،  برگـزار  حضـوری  به صـورت 
صلح سـازی  و  رواداری  »عدالـت،  همایـش  
در افغانسـتان« بـود. قبـال ایـن جلسـات بـا 
حضـور حداقـل 1۰۰ نفـر همیشـه حضـوری 
برگـزار می شـد. جمع کـردن ایـن تعـداد افراد 
بـه لحـاظ امنیتـی همـواره بـرای مـا ریسـک 
بـا شـیوع کرونـا،  ایجـاد می کـرد.  و نگرانـی 
ریسـک صحی به ریسـک های امنیتـی افزوده 
شـد. ما این برنامـه را به صـورت آنالین برگزار 
می توانیـم  کـه  شـدیم  متوجـه  می کردیـم. 
برنامـه را بـه کیفیـت حضـوری آن بـا هزینـه 
و ریسـک کمتـر برگـزار کنیـم و مخاطبـان 

بیشـتری نیـز داشـته باشـیم.«
و  بشر  مؤسسه ی حقوق  کار  به دلیل خاصیت 
تماس ها  به  اغلب  که  افغانستان  دموکراسی 
مشاهده ی  و  درک  حضوری،  دیدارهای  و 
متکی  حضوری  هماهنگی های  و  حضوری 
است، وضع شدن قرنطینه و تغییر شیوه ی کار 
این مؤسسه از حضوری به آنالین، کیفیت کار 
می گوید:  زاولستانی  آقای  کرد.  افت  نهاد  این 
نوع  به  بستگی  آنالین،  کار  کیفیت  »بررسی 
کار دارد. کیفیت کار مجازی هرگز به اندازه ی 
کار حضوری در اکثر موارد نیست زیرا تماس 
حضوری، درک و کیفیت و هماهنگی بیشتری 
چیزها  این  مجازی،  کار  در  می کند.  خلق 
لحاظ  از  دلیل،  همین  به  می شود.  محدودتر 
حضوری  کار  اندازه ی  به  مجازی  کار  کیفی، 
بستگی  هم  کار  نوع  به  البته  ندارد.  مؤثریت 
دارد. چون خاصیت کار سازمان ما طوری است 
که اکثرا به تماس حضوری ضروری داریم، به 
در  داریم.  نیاز  حضوری  مشاهده ی  و  درک 
نتیجه کار مجازی کیفیت کار را پایین آورد. 

هرچند در مواردی کیفیت بهتری داشت.«

اروپا  اتحادیه ی  مالی  با حمایت  گزارش  »این 
تولید شده است. محتوای آن صرفا به عهده ی 
روزنامه اطالعات روز بوده و منعکس کننده ی 

نظریات اتحادیه ی اروپا نیست.«

عملیاتی،  کار  این  کنار  در  سبز  خانه ی 
پالیسی هایش  قرنطینه،  جریان  در  شد  موفق 
مرادی  آقای  کند.  بروزرسانی  و  بازبینی  را 
کاری،  پالیسی های  بازبینی  کنار  در  می گوید 
همکارانش موفق شدند رهنمودهای آموزشی 
برای  را  زیست  محیط  از  حفاظت  چگونگی 

کودکان مکاتب تدوین کنند.
در  سبز،  خانه ی  رضاکار  همکاران  از  تعدادی 
جریان دوره ی قرنطینه، به کار آنالین از خانه 
بود  شده  باعث  وضعیت  این  شدند.  مؤظف 
خانه ی سبز از پرداخت هزینه ی رفت  وآمد به 
همکاران معاف شده و به دلیل حضورنداشتن 
رضاکاران در دفتر کار، مصارف دفتر این نهاد 
به صورت  خوراکی  و  غذا  های  هزینه ی  مثل 
ترتیب،  این  به  یابد.  کاهش  چشمگیری 
هزینه ی  سبز  خانه ی  شد  باعث  قرنطینه 
قابل توجهی را صرفه جویی کرده و در موارد 

دیگری به مصرف برساند.
امـا،  گشـت  وگذار  محدودیت هـای  وضـع 
چالش هایـی نیـز برای خانه ی سـبز بـه همراه 
دسترسـی  و  همیشـگی  بـرق  نبـود  داشـت. 
نداشـتن همـکاران عمدتـا رضـاکار ایـن نهـاد 
بـه انترنـت سـریع و باکیفیت در خانه هاشـان 
باعـث شـده بود برگـزاری جلسـات هماهنگی 
آنالیـن میـان گروه هـای رضـاکار این نهـاد با 
سـکتگی و تأخیـر مواجـه شـود. ایـن نهاد که 
پیـش از وضع شـدن محدودیت هـای قرنطینه، 
جلسـات کاری شـان را بـه صـورت حضـوری 
برگـزار می کـرد، مجبـور شـده بود با سـاختن 
گروه هـای کاری در پیام رسـان های تلگـرام و 
واتسـپ، ارتبـاط میـان همکارانـش را برقرار و 

کند. حفـظ 
آقای مرادی می گوید: »کار آنالین یک چالش 
بود زیرا تجربه ی جدید بود و آشنا نبودیم. در 
میان همکاران  ایجاد هماهنگی  اولیه،  مراحل 

است. در مجموع نزدیک به ۵۰ درصد بودجه ی 
یک ساله ی روزنامه خسارت وارد آمد. قرنطینه 
سهمگین،  مالی  خسارت  جز  کرونا  شیوع  و 
یک  نداشت.  کابل  صبح  برای  مزیتی  هیچ 

فاجعه ی مالی بود.«

هزار   25 آبیاری  سیستم  قرنطینه،  »در 
نهال را ساختیم«

برخـالف تبعـات ناگـوار وضـع محدودیت های 
رفت  وآمـد و قرنطینـه بـرای نهادهـای دیگـر، 
»خانـه ی  زیسـتی  محیـط  نهـاد  کار  روال 
از آن  بلکـه  ندیـد  تنهـا آسـیبی  نـه  سـبز«، 
به عنـوان یـک فرصـت مناسـب اسـتفاده کرد. 
ایـن نهـاد کـه همـکاری ده هـا جـوان رضاکار 
را جلب کرده اسـت، در آسـتانه ی وضع شـدن 
پـروژه ی  گشـت  وگذار،  محدودیت هـای 
»کمربنـد سـبز کابـل« را روی دسـت گرفتـه 
بـود. پیـش از آن کـه مقـررات قرنطینـه وضع 
شـود، گـروه رضـاکاران خانه ی سـبز، هـزاران 
نهـال را در تپـه ی چهـل دختـران واقـع در 
حاشـیه ی غـرب پایتخت غرس کردنـد. وقتی 
ایـن  شـد،  وضـع  رفت  وآمـد  محدودیت هـای 
نهـاد بـا رعایـت تدابیـر بهداشـتی، همـکاران 
رضاکارانـش را بـه چنـد گـروه تقسـیم کـرد 
تـا سیسـتم آبیـاری بیـش از ۲۵ هـزار نهـال 
غرس شـده در تپه ی چهل دختران را بسـازند. 
اگر سیسـتم آبیاری سـاخته نمی شـد، هزاران 
نهـال تـازه غرس شـده در خطـر خشک شـدن 

می گرفـت. قـرار 
نهاد خانه ی سبز  یونس مرادی، مدیر اجرایی 
می گوید در جریان این دوره، همکارانش موفق 
شدند با نصب دو تانکر آب در تپه و تعبیه ی 
۴۵۰۰ متر پیپ آب در جریان بیش از سه و 
نیم ماه، سیستم آبیاری برای بیش از ۲۵ هزار 

نهال را ساخته اند.

خادم حسین کریمی و الیاس نواندیش

چند هفته پس از شیوع کووید19 و گسترش 
روزافزون آن در سطح جهان، محدودیت های 
تجارت  رفت وآمد،  ترانزیت،  در  گسترده ای 
جهانی و تجمعات انبوه در سراسر جهان اعمال 
شد. در اوج وضع شدن این محدودیت ها، حدود 
نیمی از جمعیت انسان ها بالغ بر چهار میلیارد 
خانگی  قرنطینه ی  به  جهان،  سراسر  در  نفر 
اما  شد  معلق  کسب وکارها  از  بسیاری  رفتند. 
تعلیق،  به جای  نهادها  و  تجارت ها  از  تعدادی 
میلیون ها  آوردند.  تغییر  فعالیت شان  نوع  در 
برای بخش  اما  از دست دادند  را  نفر کارشان 
از  کار  شیوه ی  تغییر  جهان،  مردم  از  بزرگی 
به  موفق  خانه«،  از  »کار  و  آنالین  به  حضور 

حفظ مشاغل شان شدند.
از  پـس  روزهـای  نخسـتین  در  افغانسـتان 
آغـاز سـال 1399 خورشـیدی، تحـت تأثیـر 
شـیوع ویـروس کرونـا، وضـع محدودیت هـای 
قرنطینـه ی  سـپس  و  تجمـع  و  رفت  وآمـد 
سراسـری در کابـل و شـهرهای عمـده را آغاز 
کـرد. بسـیاری از نهادهـا تعطیـل شـدند یـا 
آسـیب دیدنـد. ده هـا هـزار نفـر شغل شـان را 
متوقـف کردنـد یـا عمال بیـکار شـدند. برخی 
و  کارشـان  به دلیـل خاصیـت  امـا  نهادهـا  از 
ابزارهـای متفاوت کاری شـان، موفق شـدند با 
تغییـر در شـیوه ی کار از تعطیلی فـرار کردند 
و موفـق شـدند کارمندان شـان را حفظ کنند.

نهاد  سه  روایات  و  تجربیات  گزارش،  این  در 
یک  و  بشری  حقوق  نهاد  یک  روزنامه،  )یک 
دوره ی  در  آنالین  کار  از  محیط زیستی(  نهاد 
وضع محدودیت های گشت وگذار و قرنطینه در 

کابل پوشش داده شده است.

خسارت کمر شکن
چند روز قبل از نوروز 1399، پیش از آن که 
در  گشت وگذار  و  تجمع  محدودیت های 
مدیریت  شود،  گرفته  دست  روی  پایتخت 
یک  هنوز  که  کابل  صبح  نوپای  روزنامه ی 
بود،  نگذشته  فعالیت اش  رسمی  آغاز  از  سال 
دفتر  در  حضور  از  همکارانش  گرفت  تصمیم 
روزنامه امتناع کرده و از خانه کار کنند. این 
روزنامه امکانات مالی و ترانسپورتی کافی برای 
و  روزنامه  دفتر  به  از خانه  کارمندانش  انتقال 
در  بهداشتی  تدابیر  رعایت  با  را  برعکس اش 
خانه،  از  کار  به  آغاز  بر  نداشت. عالوه  اختیار 
این روزنامه چاپ و نشر نسخه ی چاپی اش را 
گشت وگذار،  محدودیت های  برداشته شدن  تا 

متوقف کرد.
مختـار پـدرام، صاحب امتیـاز روزنامـه صبـح 
کابـل می گوید با شـیوع همه گیـری که جهان 
را درنوردیـده بـود، صبح کابل نیـز مجبور بود 
بـا رعایـت تدابیـر بهداشـتی و قرنطینـه، افت 
ناشـی از از بین رفتـن انسـجام کاری کـه در 
کار حضـوری وجـود دارد را بپذیـرد: »نبـود یا 
کمبـود بـرق و انترنت باکیفیت و سـریع برای 
همـکاران مـا در خانه های شـان باعـث اتـالف 
زمـان  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  وقـت می شـد. 
ثانیـه  مقیـاس  در  گاه  کـه  رسـانه ای  کار  در 
محاسـبه می شـود، چالش کمبود بـرق و عدم 
دسترسـی بـه انترنـت سـریع و باکیفیـت، بـه 
کار روزنامـه لطمـه مـی زد. یـک گسسـت در 

روال کار روزنامـه ایجـاد شـد.«
آقای پدرام می گوید از آن جا که روزنامه صبح 
کابل یک نهاد نوتأسیس با بنیه ی مالی لرزان 
و آسیب پذیر بود، بیش از دیگر رسانه هایی که 
بنیه ی مالی قوی تر دارند،  و  سابقه ی طوالنی 
خسارت مالی دید. به نقل از آقای پدرام، این 
روزنامه دو پروژه ی مهمی را که به لحاظ مالی، 
وضع  به دلیل  بود  »تعیین کننده«  نهاد  برای 
داد:  دست  از  گشت  وگذار  محدودیت های 
»کسانی که قرار بود به نمایندگی از نهادهای 
و  روزنامه  وضعیت  ارزیابی  برای  حامی، 
گفت وگو بر سر چگونگی اعطای بسته ی مالی 
بیایند،  به کابل  از کشور  از خارج  به روزنامه، 
پروازشان  و  شدند  مواجه  سفر  محدودیت  با 
این  افتاد.  تعویق  به  سال  یک  برای  کابل  به 

خسارت سنگینی برای روزنامه بود.«
به لحاظ  می گوید  کابل  صبح  امتیاز  صاحب 
افت  روزنامه  این  کار  حجم  کمی،  و  کیفی 
خسارت  مالی،  به لحاظ  اما  نکرد  چندانی 
واردآمده سنگین بود: »ما توان پرداخت معاش 
می توانستیم  صرفا  نداشتیم.  را  کارمندان 
آن ها  تلفنی  تماس های  و  انترنت  هزینه های 
را پرداخت کنیم. بخش قابل توجهی از عواید 
ناشی از تبلیغات روزنامه به دلیل متوقف شدن 
هم  هنوز  بود.  رفته  دست  از  چاپی  نسخه ی 
نشده  رفع  دوره،  آن  از  ناشی  مالی  خسارات 

باید  آن ها  بود.  دشوار  همزمان  به صورت 
همزمان پالن های عملی را دریافت می کردند و 
به صورت همزمان گزارش کاری ارائه می کردند. 
کمبود برق و عدم دسترسی به انترنت سریع 
ایجاد  کار  در  در خانه ها، سکتگی  باکیفیت  و 
می کرد. اما در کنار این چالش، مزیت اش این 
بود که چون همه از خانه کار می کردند، زمان 
رفت وآمد  در  وقت شان  زیرا  داشتند  زیادتری 
ضایع نمی شد. زمان بیشتر یک مزیت بود. از 
لحاظ مالی به نحوی تأثیرگذار و مفید بود زیرا 
می  کاهش  را  مصارف  از  بخشی  آنالین،  کار 

داد.«

آنالین  کار  »قرنطینه، ظرفیت های جدید 
را برجسته کرد«

در آخرین روزهای زمسـتان 139۸، مؤسسه ی 
حقوق بشـر و دموکراسـی افغانسـتان، پیش از 
آن کـه مقـررات گشـت  وگذار در کابـل وضـع 
شـود، بـرای مواجهـه بـا وضع شـدن قرنطینـه 
می کـرد.  آمـاده  را  خـودش  خانـه،  از  کار  و 
از  کار  ابزارهـای  و  زیرسـاخت ها  نهـاد  ایـن 
خانـه را بـرای همکارانـش فراهم کـرد. فراهم  
و عیارکـردن سیسـتم انترنتـی کار از خانـه، 
خریـداری سیسـتم ایمنی کار آنالیـن، ارائه ی 
انترنتـی  ابزارهـای  از  اسـتفاده  آموزش هـای 
کار آنالیـن و اختصـاص بودجـه ی جداگانـه ی 
کارت هـای  و  باکیفیـت  و  سـریع  انترنـت 
اعتبـاری تماس هـای تلفنـی بـرای کارمندان، 
آمادگی هـای ایـن نهاد بـرای ورود بـه دوره ی 
رییـس  زاولسـتانی،  جـواد  بـود.  آنالیـن  کار 
اجرایـی مؤسسـه ی حقوق بشـر و دموکراسـی 
افغانسـتان می گویـد: »بـا اوج گرفتـن شـیوع 
باالرفتـن  و  مختلـف  کشـورهای  در  کرونـا 
قیـود  کـه  بودیـم  پیش بیـن  مـا  مبتالیـان، 
گشـت  وگذار در کابـل هـم وضـع شـود و مـا 
مجبـور شـویم از خانـه کار کنیـم. بـه همیـن 
دلیـل پیـش از آن کـه در کابـل محدودیـت 
وضـع شـود، آمادگی هـای خـود را گرفتیـم.«
آقای زاولستانی می گوید در کنار آمادگی های 
اولویت های  نهاد  این  آنالین،  کار  برای  الزم 
کاری اش در سال 1399 را بازبینی کرد تا در 
جریان قرنطینه، بر کارهای متمرکز شوند که 
اجرای آن از خانه و با کار آنالین ممکن باشد: 
برای  باید  که  داشتیم  زیادی  برنامه های  »ما 
اجرای آن به ساحه می رفتیم. آن ها را به تعویق 
را  آموزش  و  مصاحبه  آن  به جای  و  انداختیم 
روی دست گرفتیم که از خانه ممکن بود. از 
لحاظ حجم کار، به اندازه ی زمان های عادی، 
برنامه های  کنارش  در  اما  شد  کم  کار  حجم 
آموزشی و ظرفیت سازی را برای همکاران مان 

شروع کردیم تا از فرصت استفاده شود.«
جهـان،  در  عمومـی  قرنطینـه ی  وضع شـدن 
می بایسـت  نهادهـا  و  بـود  جدیـدی  اتفـاق 
انجـام  آنالیـن  به صـورت  را  کارهاشـان 
می دادنـد. کار از خانـه امـا بـرای تعـدادی از 
کشـورها، تجربـه ی کامـال جدید نبـود. برخی 

کار آنالین در قرنطینه؛ 
ظرفیت های جدید و خسارات هسمگین
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد چهار باب وسایل باغداری برای شش منطقه تحت شماره تشخصیه AF-MAIL/EAT-201901-GO-RFB را به شرکت زراعتی نصیر جمشیدی دارنده جواز نمبر D-۰1-۲۰۴3 قلعه قل محمد سرک مزار کابل مرکز بلخ مزار شریف 

والیت بلخ به قیمت مجموعی مبلغ 7,۵۸۴,۰۰۰.۰۰ )هفت میلیون پنج صدو هشتاد چهار هزار افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )1۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره۵.7۸ 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: چهار باب وسایل باغداری برای شش زون

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Procurement of Tool-kits (Planting trowel, watering can, Rake, Shovel) for kitchen Gardening for Six Regions.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF-MAIL/EAT-201901-GO-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 01-Apr-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, and normally 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, [01-Apr-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 01-Apr-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:

Naseer Jamshidi Agriculture Company
Qala e Qul Mohammad Kabul-Mazar Road, Mazare Sharif Balkh Province
7,584,000.00 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

8,288,000.00

9,696,000.00

7,584,000.00

10,780,800.00

27,206,400.00

9,014,400.00

19,968,000.00
10,560,000.00

17,292,000.00

Bid price

8,288,000.00

9,696,000.00

8,640,000.00

10,780,800.00

27,206,400.00

12,019,200.00

19,968,000.00
10,560,000.00

17,292,000.00

Name of Bidder

Mutahid Sharaq Agriculture Company

Biradaran Mowlana Yaqoob Charkhi Ltd

Nasir Jamshidi Agriculture Company 

Ron Sahaar Group of Companies 

Kintic Logistic

Hedayat Ehsan Logistic Company 

Hussain Zada Ltd
Hashmatullah Mominzada Ltd

Baghban Buzerg Ltd
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری 
D-۰1- و D-۰1-1۴۴7 دارنده جواز نمبر JV را به شرکت ساختمانی فیروز امید و نوند نودر AF/MAIL/EAT-193075/M082-CW-RFB در نظر دارد، قرارداد نو وارد ارغون ولسوالی بلخ والیت بلخ تحت شماره تشخصیه
۲۰۸۲ ولسوالی گوسفندی مرکز والیت مرکز والیت سرپل والیت سر پل و کارته انصاری سرک پایه سازی ناحیه هفت مزار شریف والیت بلخ به قیمت مجموعی مبلغ 1۲,331,99۵.۲1۰ )دوازده میلیون سه صد و سی و یک هزار نو صدو 

نود پنج اعشاریه دو صد و ده افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )1۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق 

احکام شماره۵.7۸ 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 نو وارد ارغون واقع قلعه نو وارد ارغون 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 Now Warid Arghon Irrigation Scheme Located at Now Warid Arghon Village, Balkh District, Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-193075/M082-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. 
During the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 01-Apr-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, [01-Apr-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 01-Apr-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:

Firoz Omid and Nwand Noor Construction Companies (JV)
Gosfandi District, Center of Sare Pol, Sare Pol Province. Karte Ansari, Payea Sazi Road, District no: 7, Mazare Sharif, Balkh Province.
12,331,995.210 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

15,898,612.50

17,876,079.50

12,331,995.210

17,901,104.35

15,990,723.90

Bid price

14,996,342.50

17,876,079.50

12,331,995.210

17901104.35

15,254,033.60

Name of Bidder

Bakhter Piroz

New Sadaat CC

Firoz Omid & Nowand Noor JV

Yousuf Zia CC

Idrees Obaid
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری آب بخش واقع قریه کره تاز مرکز محمود راقی والیت کاپیسا  تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-192842/K058-CW-RFB را به شرکت ساختمانی کرستال افغان دارنده جواز نمبر D-71۲۵۵  خوشحال خان کوچه مسجد امام اعظم 

رح، مرکز کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 17,197,1۶۰.۰۰ )هفده میلیون, یک صد نود هفت هزار و یک صد شصت افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )1۰( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام شماره۵.7۸ 

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

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: شبکه ابیاری آب بخش واقع در قریه کره تاز مرکز محمودراقی والیت کاپیسا

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Ab Bakhsh Irrigation Scheme Located at Korataaz Village, Mahmmodraqi, Markaz, Kapisa Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No :TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-192842/K058-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During the 
Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 01-Apr-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, [01-Apr-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/DispPage.aspx?do-
cid=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 01-Apr-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:

Crystal Afghan Construction Company
Imam Azam Mosque Street, Khoshal Khan, Kabul, Afghanistan
17,197,160.00 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

20,345,250.00

18,738,690.00

26,946,756.00

20,603,190.00

18,538,150.00

20,600,000.00

26,946,756.00

29,220,500.00

17,197,160.00

24,106,200.00

19,261,160.00

19,999,000.00

24,965,600.00

23,909,023.00

18,2526,859.00

25,428,425.00

Bid price

20,345,250.00

18,738,690.00

26,946,756.00

20,603,190.00

18,538,150.00

21,100,000.00

26,946,756.00

29,220,500.00

17,197,160.00

24,106,200.00

19,261,160.00

19,999,000.00

24,965,600.00

23,909,023.00

17,452,600.00

25,428,425.00

Name of Bidder

New Sadaat Construction Company

Idrees Obaid

Afghan Broadway 

Qala Boost & Khody Noor Barak JV

Kapisa Kohna Deh Construction

Shine Crystal & Jalal Hewadwal JV

Yousuf Zia

Yama Zaheer

Crystal Afghan Construction Company

Ascent & Perwiz Ghafari JV 

Afghan Laser Construction Company

Biradaran Afghan Ltd

Shahab Shaheer & Haqbin Amiri JV

Bakhtar Piroz Construction

Pyman Pamir Construction Company

National Gold
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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  

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک چاپ مجالت و کتب    
MOBTA/1400/NCB/OPT/G008 :شماره داوطلبی

وزارت  شود  می  رسانیده  عموم  اعالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  چهل  ماده   )۲( ففره  از  تاسی  به 
امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجالت و کتب  مورد ضرورت خویش را به 
}مطبعه حبیب ناصری{ دارای جواز نمبر۴7۲7۴ نمبر تشخیصه 9۰۰۵۶۵۴9۲7 به قیمت مجموعی 

1,۰1۰,۵۲۰ یک میلیون و ده هزار پنچ صد وبیست  افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت 
امو رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند

موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد تدارک چاپ مجالت و کتب   
MOBTA/1400/NCB/OPT/G007 :شماره داوطلبی

وزارت  شود  می  رسانیده  عموم  اعالع  به  تدارکات  قانون  سوم  و  چهل  ماده   )۲( ففره  از  تاسی  به 
به  را  تدارک چاپ مجالت و کتب مورد ضرورت خویش  پروژه  نظر دارد  قبایل در  و  امور سرحدات 
}مطبعه حبیب ناصری{ دارای جواز نمبر۴۲7۴ و نمبر تشخیصه 9۰۰۵۶۵۴9۲7 به قیمت مجموعی 

1,۰1۰,۵۲۰ یک میلیون و ده هزار پنچ صد و بیست افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت 
امو رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند

تهیه وتدارک 28 قلم مواد تنظیفاتی
)MOPH/RBH/1400/NCB/G004(ریفرنس نمبر

}ریاست شفاخانه رابعه بلخی(ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی )تهیه 
را  ونقل سافت شرطنامه مربوطه  نموده  اشتراک  ریفرنس فوق  تنظیفاتی(تحت  مواد  وتدارک ۲۸قلم 
شرطنامه   رامطابق  خویش  آورده،آفرهای  بدست  اداره  این  تدارکات  ازمدیریت  فلش  در   طوررایگان 
طورسربسته ،ازتاریخ نشر اعالن الی ساعت 1۰:۰۰قبل ازظهر تاریخ ۲۵حمل 1۴۰۰ به  این ریاست  
ذکرشده  وقت  در  آن  نمیباشد.افرگشایی  پذیرش  قابل  وانترنتی  رسیده  ناوقت  نمایند.آفرهای  تسلیم 

درفوق درمحل مندرج شرطنامه صورت خواهد گرفت.
تضمین آفر } تضمین بانکی به مبلغ۲۰۰۰۰۰ افغانی {بوده وجلسه آفرگشایی به وقت ذکرشده دراتاق 

کنفرانس منزل دوم بالک B شفاخانه رابعه بلخی تدویرمیگردد.

»اعالن  داوطلبی«

 MAIL/PD/NCB/W/120/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی   پروژه اعمار یک باب طویله عصری به ظرفیت 1۲ فرد بقه گاو های نسلی، یک 
باب اطاق شستشوی بقه گاو های نسلی، یک باب اطاق توزیع سپرم و یک باب تحویلخانه تجهیزات 
نموده شرطنامه  اشتراک  کابل  والیت  بینی حصار  مالداری  فارم  واقع  نسلگیری  کمپوند  در  البراتوار 
امور  تدارکات  آمریت  از  رایگان  بطور   )CD( دی  سی  در  یا  و  )حافظه(  دسک  فلش  در  را  مربوطه 
ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش 
را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  
الی ۲۸ حمل 1۴۰۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه 

وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه  و  بوده   افغانی  هزار  بیست  و  دوصد   )۲۲۰،۰۰۰  ( بانکی  خط  تضمین  بصورت  آفر  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  

تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
 MAIL/PD/NCB/W/125/1400 شماره دعوت به داوطلبی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی   پروژه بازسازی تعمیر و اطاق چوچه گیری، ترمیمات حوض های کانکریتی 
معه جوی های مواصالتی دخولی و خروجی آب و ترمیم حوض های کالن کانکریتی فارم ماهی قرغه 
والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور 
 )www.npa.gov.af( رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی
بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 
طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۲۶ حمل 1۴۰۰ ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب 
منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل 

پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) ۵۵،۰۰۰( پنجاه و پنج هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی 
بتاریخ معینه ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر 

میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

 MAIL/PD/NCB/W/143/1400 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در 
پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه فارم پیله وری ریشخور در والیت کابل اشتراک نموده شرطنامه 
مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی 
ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۲۸ حمل 1۴۰۰ 
ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر 

های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ) ۲۰۰،۰۰۰( دوصد هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی بتاریخ 

معینه ساعت ۰۲:۰۰ بعد از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر میگردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«


