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پولیو پس از کرونا در کمین افغانستان

سیاست و فریب؛ روایت هراس از فروپاشی دوباره، جنگ داخلی و تبعیض
نگرانی جهان شمول
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گرفته  باال  عامه  وزارت صحت  در  پولیو  به  مبتال  کودکان  آمار  افزایش  از  نگرانی ها 
است. این وزارت می گوید که از آغاز سال جدید میالدی تا کنون فقط دو کمپین 
سراسری تطبیق واکسین پولیو در کشور راه اندازی شده و به دلیل تاثیر ویروس کرونا 
در افغانستان، حداقل تا دو ماه دیگر خبری از تطبیق دوباره واکسین پولیو در کشور 
نیست. دستگیر نظری، رییس معافیت کتله ای وزارت صحت عامه به ۸صبح می گوید 
که در ماه های جنوری و فبروری سال روان فقط دو کمپین تطبیق واکسین پولیو در 
کشور راه اندازی شد اما از آن پس، تمام کمپین های محو پولیو به دلیل مصروفیت های 
با ویروس کرونا، لغو شده است. وی می افزاید که همین اکنون  وزارت صحت عامه 
در  تنها  بیماری  این  واکسین  پولیو،  واکسین  کمپین  تطبیق  دوباره ی  آغاز  زمان  تا 

کلینیک های سراسر کشور تطبیق می شود.

افغان فلم درباره کرونا 
مستند می سازد

۸صبح، کابل: ریاست افغان فلم اعالم کرد که در حال تهیه و تولید 
مستندی در مورد ویروس کرونا است.

صحرا کریمی، رییس افغان فلم گفته است که این فلم مستند در حال 
ساخت در برگیرنده »تمام تاثیرات و آسیب های اقتصادی« ویروس 

کرونا در کشور است.
رییس افغان فلم روز سه شنبه، سوم سرطان، در صفحه ی فیس بوکش 
نوشت که امیدوار است با ساخت این فلم مستند بتواند »زمان خود 

و این دوران سخت« را ثبت کند.
صحرا کریمی گفته است که مراحل تولید این فلم مستند که در 

»روزهای قرنطین« شروع شده است، هنوز ادامه دارد.
بیماری کووید - ۱۹ که اواخر سال گذشته میالدی از چین شایع 
شد، اولین فرد مبتال به آن در افغانستان در پنجم حوت پارسال در 

هرات شناسایی شد.
پس از شیوع این بیماری در افغانستان، دولت در بسیاری از شهرها 

قیود گشت وگذار وضع کرد.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه، تاکنون ویروس کرونا از 

شهروندان کشور حدود ۶۰۰ قربانی گرفته است.
در کشور  کووید-۱۹  بیمار  هزار  از ۲۹  بیش  تاکنون  آن  بر  افزون 

شناسایی شده اند.

گل آرام بانویی که در 
نبرد با طالبان در دایکندی 

زخمی شد
گذشته  شب  طالبان  گروه  کابل:  ۸صبح، 
تگاب  منطقه  در  امنیتی  نیروهای  پوسته  بر 
کرده  دایکندی حمله  والیت  پاتوی  ولسوالی 
است. مقام های محلی در این والیت می گویند 
که در این حمله یک کودک کشته شده و به 

شمول یک زن دو نفر دیگر زخمی شده اند.
دفتر والی دایکندی اعالم کرد زنی که در این 
حمله زخمی شده است، گل آرام نام دارد و در 
کنار نیروهای امنیتی علیه گروه طالبان سالح 

برداشته بود.
جمعی  با  دایکندی  والی  همدرد،  محمدضیا 
به  والیت  این  امنیتی  و  محلی  مسووالن  از 

شفاخانه زهرا بیات به عیادت او رفته است.
گل آرام پس از این که در نبرد با گروه طالبان 
زخمی شد، در شفاخانه زهرا بیات برای درمان 

بستری شده است.
از مسووالن شفاخانه خواسته  والی دایکندی 

است که برای رسیده گی او کوتاهی نکنند.
دایکندی در بخش مرکزی کشور از والیت های 
با آن هم سه ولسوالی  امن به شمار می رود. 
این والیت از جمله پاتو، ناوه میش و کجران به 

دلیل حضور طالبان ناامن است.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
با  مبارزه  بخش  در  دالر  میلیون   ۳۶.۷ تاکنون 

کرونا به مصرف رسیده است.
صحت  وزارت  مالی  رییس  سعادت،  حفیظ اهلل 
عامه روز سه شنبه، سوم سرطان، در یک نشست 
خبری اعالم کرد که ۱۵۵.۵ میلیون دالر برای 
مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده شده است.

حکومت  را  دالر  میلیون   ۱۵ که  گفت  او 
جهانی  بانک  دالر  میلیون   ۱۰۰.۴ افغانستان، 
و ۴۰ میلیون دیگر را بانک توسعه آسیایی در 

اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است.
به گفته حفیظ اهلل سعادت، ۵۱ میلیون دالر از 
کمک بانک جهانی برای سال جاری مالی است 
برای  نیز  آسیایی  توسعه  بانک  میلیون   ۴۰ و 

یک ونیم سال آینده اختصاص یافته است.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که تاکنون 
اختصاصی  وجه  از  دالر  میلیون   ۱۲.۷ حدود 
بودجه ملی مصرف شده است و ۲.۲  از  دولت 
میلیون دالر دیگر آن در مرکز و والیت ها باقی 

مانده است.
وزارت صحت عامه می گوید ۱۰.۷ میلیون دالر 
با  مبارزه  هدف  به  دولت  اختصاصی  بودجه  از 
ویروس کرونا برای خرید تجهیزات طبی مصرف 
 ۳.۴ عامه  صحت  وزارت  هم چنان  است.  شده 
میلیون دیگر معادل ۲۵۸ میلیون افغانی را به 

والیت ها فرستاده است.
از  که  گفت  عامه  صحت  وزارت  مالی  رییس 
بودجه ای که به والیت ها انتقال داده شده است 
تاکنون ۱۴۷ میلیون افغانی آن به مصرف رسیده 

است.
طبق معلومات رییس مالی وزارت صحت عامه، 
۹۲ هزار دالر در بخش اداری و ترمیم شفاخانه ی 
افغان - جاپان و ۶۸۲ هزار دالر آن برای خرید 

دوا به مصرف رسیده است.
حفیظ اهلل سعادت در مورد مصرف ۵۱ میلیون 
میلیون  که ۲۳  بانک جهانی گفت  دالر کمک 
و  است  شده  قرارداد  یونیسف  اداره  با  آن  دالر 
۲۱ میلیون دیگر آن با موسسه های غیردولتی 
قرارداد بسته شده است که در بخش مبارزه با 

ویروس کرونا خدمات ارائه می کند.
به گفته او، ۱.۳ میلیون دالر کمک بانک جهانی 
برای نظارت از پروژه ها اختصاص داده شده است 
که از سوی »جناح ثالث« به مصرف می رسد و 
۸۰۰ هزار آن برای کارهای اداری پروژه در نظر 

گرفته شده است.
رییس مالی وزارت صحت عامه گفت که از ۴۰ 
برای  آسیایی  توسعه   بانک  کمک  دالر  میلیون 
ساخت و ترمیم شفاخانه ها در والیت ها در نظر 
ملی  انکشاف  شرکت  با  که  است  شده  گرفته 

قرارداد می شود.

فراهم  برای  میلیون   ۱۸.۴ او،  معلومات  طبق 
یونیسف،  سوی  از  دوا  و  تجهیزات  کردن 
سازمان جهانی صحت و وزارت صحت عامه در 
جریان یک ونیم سال آینده به مصرف می رسد. 
عنوان  به  دیگر  دالر  میلیون  چهار  هم چنان 
بودجه احتیاطی این پروژه در نظر گرفته شده 

است.
برخی  که  گفت  سعادت  حفیظ اهلل 
را  کمک های شان  خودشان  تمویل کننده گان 
مصرف  به  کرونا  ویروس  با  مبارزه  بخش  در 

می رسانند.
را  ملی  بودجه  از  بیرون  کمک های  مجموع  او 

۳۰.۸ میلیون دالر عنوان کرد.
که  گفت  عامه  صحت  وزارت  مالی  رییس 
کشورها و شخصیت های خّیر تجهیزات طبی را 
به افغانستان کمک کرده اند که ارزش آن هنوز 

مشخص نشده است.
عدم  و  فساد  ادعای  که  است  حالی  در  این 
شفافیت در مورد مصرف بودجه مبارزه با ویروس 
کرونا همواره مطرح بوده است. اما وزارت صحت 
با  مبارزه  بودجه  در  مالی  فساد  وجود  عامه 

ویروس کرونا را رد می کند.
تا کنون بیش از ۲۹ هزار نفر در کشور به ویروس 
کرونا مبتال شده اند و بیش از ۶۰۰ نفر نیز جان 

باخته اند.

  تاکنون ۳۶.۷ میلیون دالر برای مبارزه با ویروس کرونا مصرف شده است

مایکل باری، در دانشگاه پرینستن فرهنگ اسالمی تدریس می کند. او سی و پنج سال است که درگیر موضوعات و مسایل افغانستان است. در باره  
شاعران بزرگ پارسی قرون وسطا مطالعه دارد و در مورد هنر تصویری اسالم قرون وسطا )۲۰۰۴( کتاب نوشته است. تازه ترین کتاب او زیر نام 

»سایه های ماندگار کابل: تامالت تاریخی«  با ترجمه طاهره رحمانی و ضیافت اهلل سعیدی، توسط انتشارات امیری در کابل...
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حکومت: تعهد طالبان به 
روند صلح ضعیف است

سایه های ماندگار کابل:

افزایش خشونت ها و کندی روند رهایی زندانیان



هرات، ادعا دارد که آنان برای عملی شدن هر پروژه  
۲۰۰ تا ۳۰۰هزار افغانی مصرف کردند و تصویب 
محصوالت  مدیریت  پروژه های  بودجه ی  نشدن 

زراعتی، زیان بزرگی به دهقانان وارد می کند.
در  کشاورزی  پروژه های  اجرای  اهداف  از  یکی 
هرات، فراهم سازی فرصت  شغلی برای جوانان بود. 
دانش آموخته گان  از  تن  و ۵۰۰  هزار  یک  حدود 
بود  قرار  اقتصاد،  و  زراعت  انجنیری،  رشته های 
برای دو ماه در این پروژه ها مشغول کار شوند، اما 
تصویب نشدن بودجه از سوی مجلس نماینده گان 

سبب بی کاری آنان شده است.
فیروزاحمد، از افرادی که قرار بود در این پروژه ها 
جوانان  از  تن  صدها  می گوید  شود،  کار  مشغول 
تحصیل یافته حدود یک ماه در پروژه ها کار کردند، 
آن ها  تمام  بودجه،  نشدن  تصویب  با  حاال  اما 

بی سرنوشت مانده اند.

نگرانی اتاق زراعت و مال داری
بر اساس معلومات اتاق زراعت و مال داری هرات، 
بیش تر  ساخت  روند  این سو  به  یک ماه  حدود  از 
پیاز،  ذخیره گاه  و ۴۲۰  کشمش خانه  یک هزار  از 
احداث  روند  و  شد  آغاز  هرات  ولسوالی های  در 
تأسیسات آن حدود ۳۰ درصد تکمیل شده است.

نجیب اهلل رحمتی، معاون این اتاق، در صحبت با 
۸صبح می گوید به دنبال همه گیری کرونا، مرزهای 
کشورهای همسایه به روی صادرات فرآورده های 
کشاورزی بسته شد و بهترین راه برای کاهش زیان 
اقتصادی ناشی از آن، اجرای پروژه های زراعتی و 
»پروسس« محصوالت کشاورزی در داخل کشور 

است.
به گفته ی او، خشک کردن، بسته بندی و نگه داری 
زیادی  اقتصادی  سودمندی  سبزی جات،  و  میوه 
دارد و کشاورزان می توانند چند ماه بعد محصوالت  
خوب  بهای  با  را  خشک شده  یا  شده  نگهداری 
مجلس  و  از حکومت  رحمتی  آقای  کنند.  صادر 
و  بودجه  تعدیل  مورد  در  می خواهد  نماینده گان 
لغو پروژه های مدیریت محصوالت زراعتی بازنگری 

کنند.
را  زراعتی  پروژه های  اجرای  فعاالن مدنی هرات، 
در اوضاع بد اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس 
فراهم سازی  و  از دهقانان  پشتی بانی  برای  کرونا، 
محصوالت شان،  فروش  و  بسته بندی  زمینه ی 

سودمند می دانند.
که  هرات،  مدنی  فعاالن  از  سادات،  سیداشرف 
داشت،  حضور  کشاورزان  اعتراضی  تجمع  در 
می خواهد،  پارلمان  در  مردم  نماینده گان  از 
خواست های کشاورزان را بررسی و بودجه را تأیید 

کنند.
سیدوحید قتالی، والی هرات، در دیدار با کشاورزان 
معترض، به آنان وعده سپرد خواست های شان را با 
مقام های حکومت در میان می گذارد و اداره محلی 
پی گیری  را  بودجه  نشدن  تصویب  مسأله  هرات، 

خواهد کرد.
اتاق زراعت و مال داری و کشاورزان هراتی هشدار 
به  نماینده گان  مجلس  و  اگر حکومت  می دهند، 

مدنی  اعتراض های  نکنند،  توجه  خواست  شان 
بر  دادخواهی  از  دست  و  راه اندازی  را  گسترده 

نمی دارند.

تعدیل بودجه بررسی می شود
هرات  مال داری  و  زراعت  ریاست  مقام های 
آنان  زراعت،  وزارت  دستور  اساس  بر  می گویند 
طی  را  پروژه ها  اداری  مراحل  طی  شدند  مکلف 
یک ماه انجام دهند و کارمندان زراعت با کوشش 
را  پروژه   ۴۵۰ و  یک هزار  اداری  کارهای  فراوان 

نهایی ساختند.
بشیراحمد احمدی، معاون این ریاست، در صحبت 
در  پروژه ها  مجموع  هزینه ی  می گوید  ۸صبح  با 
هرات بیش تر از ۵۵۰ میلیون افغانی است که بر 
هزینه ها  درصد   ۹۰ گرفته  صورت  تفاهم  اساس 
را کشاورزان  زراعت و ۱۰ درصد دیگر  وزارت  را 

پرداخت می کنند.
بر  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی 
از سوی  ابتدا  باید  وزارت ها  بودجه  قانون،  اساس 
مجلس تأیید شود و سپس روند مصرف آن آغاز 
از  بودجه  تأیید  از  پیش  زراعت  وزارت  اما  شود، 
پروژه  ۱۵هزار  حدود  عملی  کار  مجلس،  سوی 

زراعتی را در کشور آغاز کرده است.
سیدعظیم کبرزانی، عضو کمیسیون امور مالی و 
بودجه مجلس نماینده گان، در گفت وگو با ۸صبح 
می گوید بودجه وزارت یک بار از سوی این مجلس 
دوم  بار  برای  نیز  آن  تعدیل  طرح  سپس  و  رد 
برای  دارند  تالش  مردم  نماینده گان  اما  شد،  رد 
را  بودجه  تعدیل  طرح  کشاورزان،  از  پشتی بانی 

دوباره بررسی کنند.
کشاورزان معترض ادعا دارند که بودجه پروژه ها به 
دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا در کشور، 
اما  است،  شده  لغو  نماینده گان  مجلس  سوی  از 
از  است  مکلف  کرونا، حکومت  در شرایط دشوار 
دوباره  آغاز  زمینه ی  و  کند  پشتی بانی  دهقانان 

پروژه ها را فراهم سازد.
ایام  در  زراعتی  محصوالت  مدیریت  طرح 
کاهش  منظور  به  و  زراعت  وزارت  توسط  کرونا، 
کووید-۱۹  از  زراعتی  تولیدات  آسیب پذیری های 
تهیه شده و توسط شورای عالی اقتصادی تایید و 
از جانب رییس جمهور منظور شده بود. برنامه ی 
مدیریت محصوالت زراعتی شامل ساخت صدها 
هزاران  کشمش خانه،  هزاران  میوه،  سردخانه ی 
ذخیره گاه پیاز و کچالو و توزیع یک هزار ماشین 
آفتابی خشک کننده ی میوه و ترکاری برای زنان 

زراعت پیشه است.
زیربناهای  این  ساخت  کار  طرح،  این  قالب  در 
خاطر  به  باغداران  و  دهقانان  برای  زراعتی 
حفاظت  برای  زیربناها  این  موقع  به  آماده سازی 
و پروسس تولیدات زراعتی و باغداری امسال، به 

صورت عاجل آغاز شده بود.
میلیارد  هشت  نشدن  تصویب  با  که  گفت  باید 
تعدیلی  سند  در  پروژه ها  این  هزینه ی  افغانی 
محصوالت  مدیریت  پروژه های  تطبیق  بودجه، 

زراعتی در ۳۴ والیت متوقف خواهد شد.

از  هراتی  کشاورزان 
تصویب نشدن بودجه ی 
یک هزار و ۴۵۰ پروژه ی 
زراعتی که قرار بود در 
شود،  عملی  والیت  این 
با  آنان  دارند.  شکایت 
حضور در یک گردهم آیی 
اعتراضی، مجلس نماینده گان را عامل تصویب 

نشدن بودجه می دانند.
در  می دهند،  هشدار  کشاورزان  از  شمار  این 
وضعیت بد اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا، 
به  کشاورزی  فرآورده های  صادرات  زمینه ی 
خارج کشور فراهم نیست و با اجرای پروژه هایی 
که کارشان آغاز شده بود، آنان محصوالت شان را 

»پروسس« می کنند.
یک هزار و ۴۵۰ پروژه ی زراعتی که قرار بود در 
این والیت عملی شود از جمع هزاران پروژه ی 
ایام  در  زراعتی  محصوالت  »مدیریت  برنامه ی 
کرونا« بود که در سند تعدیلی بودجه حکومت 

برایش هشت میلیارد افغانی در نظر گرفته بود.
وزارت  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای 
پروژه های  کار  بودجه،  تأیید  از  پیش  زراعت 
مدیریت محصوالت زراعتی را آغاز کرد و بودجه 
اما  رد شد،  مجلس  از سوی  حاال  پروژه ها  این 
پارلمان  از سوی  بودجه  تعدیل  تالش می شود 

بررسی شود.
اتاق زراعت و مال داری هرات نیز، از پی  آمدهای 
منفی اقتصادی لغو بودجه ی پروژه های مدیریت 
محصوالت زراعتی برای کشاورزان سخن می زند 
را  بودجه  می خواهد،  نماینده گان  مجلس  از  و 
دوباره تأیید کند. ریاست زراعت هرات می گوید 
اداری  مراحل  طی  زراعت،  وزارت  دستور  به 
پروژه ها در شرایط دشوار کرونا صورت گرفت و 
کار عملی برخی پروژه ها ۳۰ درصد پیش رفته 

است.

اعتراض دهقانان هراتی 
کشاورزان و ساکنان برخی ولسوالی های هرات 
روز سه شنبه، سوم سرطان، با حضور در تجّمعی 
اعتراضی مقابل ساختمان والیت هرات، نسبت 
به لغو بودجه ی بیش تر از یک هزار و ۴۵۰ پروژه 

زراعتی در این والیت، اعتراض کردند.
آنان ادعا دارند، بر اساس تفاهم با ریاست زراعت 
پروژه ها  هزینه ی  از  بخشی  بود  قرار  هرات، 
حکومت  را  دیگرش  بخش  و  کشاورزان،  را 
پرداخت  کند، اما در حالی که آن ها برای آغاز 
کار عملی پروژه ها و ساخت تأسیسات از بودجه 
مجلس  حاال  اما  کردند،  هزینه  شخصی شان 

بودجه ی این پروژه ها را تصویب نکرده است.
ولسوالی گذره هرات،  از کشاورزان  محمدعلی، 
تصویب نشدن بودجه پروژه ها از سوی مجلس 
نماینده گان را جفا در حق کشاورزان می داند و 
باور دارد، پارلمان به جای پشتی بانی از دهقانان، 

سبب رکود کسب وکار آنان می شود.
اوبه  از کشاورزان ولسوالی  جلیل احمد حبیبی، 

 

در آستانه ی گفت وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه 
طالبان، افغانستان شاهد یکی از خونین ترین هفته ها به لحاظ 

تلفات انسانی ناشی از جنگ بود.
کاهش  بر  طالبان  جانب  هم  و  حکومت  جانب  هم  هرچند 
حکومت،  گزارش های  اساس  بر  اما  دارند،  تاکید  خشونت ها 
حکومت  کرده اند.  تهاجمی  عملیات  والیت   ۱۵ در  طالبان 
افغانستان می گوید که خود را به آتش بس اعالم ناشده متعهد 
می داند و نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر کشور در حالت 
از کاهش  بارها دم  آن که  با  اما طالبان  دارند،  قرار  فعال  دفاع 
خشونت ها زده اند، در عمل به آتش بس پابند نیستند و حمالتی 
را علیه نیروهای امنیتی افغانستان در والیات گوناگون راه اندازی 

کرده اند.
قطر  در  صلح  گفت وگوهای  زودهنگام  آغاز  از  که  وجودی  با 
سخن گفته می شود، اما ادامه جنگ های کنونی و تلفات سنگین 
ایجاد خواهد کرد. نه  برای مذاکرات  نامطلوبی  انسانی آن جو 
تنها حکومت افغانستان، بلکه سازمان ملل متحد در تازه ترین 
گزارشش از افزایش دو درصدی حمالت گروه طالبان پس از 
گزارش  این  در  است.  کرده  یاد  امریکا  با  صلح  توافق  امضای 
هم چنان آمده است که گروه طالبان در سه ماه گذشته پنج هزار 
و پنج صد و چهل وسه حمله را در سراسر افغانستان راه اندازی 
کرده اند. هرچند طالبان آمار حکومت افغانستان درباره حمالت 
از این حمالت را رد می کنند، اما آن چه  آن ها و تلفات ناشی 
روشن است، این است که حمالت طالبان در پیش چشم مردم 

افغانستان و جهانیان هم چنان ادامه یافته است.
حکومت افغانستان تا اکنون سه هزار زندانی طالب را رها کرده 
است و طالبان نیز شماری از زندانیان حکومت را در مقابل رها 
کرده اند. طالبان خواستار رهایی دوهزار زندانی باقی مانده شان 
پیش از شروع مذاکرات صلح اند، اما منبعی از حکومت به هشت 
نهایی  را  زندانیان حکومت  لیست  صبح می گوید که حکومت 
کرده و به طالبان فرستاده است و آن ها پس از رهایی زندانیان 

حکومت بقیه زندانیان طالبان را نیز رها خواهند کرد.
آتش بس  اعالم  از  باربار  افغانستان  حکومت  ادبیات،  در سطح 
کامل سخن گفته است. در تازه ترین مورد سخنگوی حکومت 
بازهم از طالبان خواسته است تا برای برقراری صلح در افغانستان 
تالش کنند و دست از حمله بردارند، طالبان اما تنها به گفتن 
نداشتن  که  است  طبیعی  کرده اند.  بسنده  خشونت ها  کاهش 
موضع روشن درباره کاهش خشونت ها و اعالم نکردن آتش بس 
از جانب طالبان، اتهامات علیه آن ها مبنی بر نداشتن نیت قاطع 
برای صلح را تقویت می کند. طالبان باید با کاهش حمالت شان 
در سطوح گوناگون و اعالم صریح آتش بس، به مردم افغانستان 
ادعاهای  تا مردم  برای صلح دارند  نشان دهند که نیت قاطع 

آن ها را برای صلح باور کنند.
مقدماتی صلح  مذاکرات  ماه جون  پایان  تا  فراوان  احتمال  به 
در شهر دوحه آغاز خواهد شد. با توجه به زمان اندکی که به 
طالبان  تا  می کند  ایجاب  است،  مانده  گفت وگوها  این  شروع 
حمالت شان را قطع کنند تا فضای گفت وگوهای صلح زیر سایه 

تلفات انسانی کنونی که بر هردو طرف وارد می شود، نباشد.
جنگ و خشونت کفه ترازوی هیچ طرفی را سنگین نخواهد کرد. 
در آستانه مذاکرات صلح، هر طرفی که به جنگ و خشونت دامن 
بزند، نزد مردم و جهانیان عدم حقانیتش در مسیر تالش های 

صلح روشن تر خواهد شد.
صلح خواست تمام مردم افغانستان است. مردم افغانستان سال ها 
است که بار رنج و مصیبت جنگ را بر دوش کشیده اند. مردم 
دست  از  در جنگ  را  عزیزان شان  که  است  سال ها  افغانستان 
آرامش  و  صلح  طعم  که  می شود  قرن  نیم  حدود  و  می دهند 

واقعی را نچشیده اند.
صلح  مذاکرات  مسیر  در  که  هرطرفی  کنونی  شرایط  در 
سنگ اندازی کند و برای رسیدن به صلح صادقانه تالش نکند، 
فردا در پیشگاه تاریخ و مردم افغانستان مسوول است و هم چنان 
مسوولیت خون هایی را که به علت ادامه جنگ ها ریخته می شود، 

بر دوش خواهد داشت.
مردم افغانستان به گونه روزمره اخبار صلح را تعقیب می کنند و 
بحث مذاکرات بین االفغانی امید یک آینده صلح آمیز را در دل 
آن ها زنده کرده است. از شواهد معلوم است که در هیچ دوره ای 
از تاریخ افغانستان چنین اجماعی برای آوردن صلح به وجود 

نیامده است.
با  افغانستان در منطقه  همه ی کشورهای ذی دخل در مساله 
فرستادن نماینده گان شان به کابل، از پروسه صلح اعالم حمایت 
کرده اند و این اجماع در سطح کشورهای بزرگ جهان نیز به 
وجود آمده است. ایجاب می کند تا از چنین فرصتی برای پایان 
صورت  اعظمی  استفاده  افغانستان  در  کنونی  ویران گر  جنگ 

گیرد.

لزوم قطع کامل جنگ 
در آستانه ی مذاکرات صلح
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اعتراض دهقانان هراتی به تصویب نشدن 
بودجه ی پروژه های مدیریت محصوالت زراعتی

محمدحسین نیک خواه
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رهایی  روند  کندی  با  هم زمان 
زندانیان، حکومت می گوید که 
سوی  از  خشونت ها  افزایش 
طالبان نمایان گر تعهد ضعیف 
است.  صلح  روند  به  گروه  این 
به گفته مقامات در ارگ ریاست 
جمهوری، خشونت ها می تواند به 
زنده گی شهروندان و تالش های صلح آسیب رسانده 
و باورمندی مردم به طالبان در روند صلح را ضعیف 
خشونت های  تاثیرگذاری  از  حالی  در  ارگ  سازد. 
طالبان بر روند صلح ابراز نگرانی می کند که به تازه گی 
پنج کارمند لوی سارنوالی از سوی افراد مسلح در کابل 
ترور شده اند. زلمی خلیل زاد در واکنش به این رویداد، 
گفته که افراد کشته شده در تسهیل رهایی زندانیان 
طالب کمک  می کردند و این رویداد نشان می دهد که 
»مخربین داخلی و خارجی« تالش دارند روند صلح 
را مختل کنند و به تأخیر بیندازند. هم زمان با مطرح 
شدن این نگرانی ها، روند رهایی زندانیان حکومت و 
طالبان نیز با کندی روبه رو شده که گفته شده آغاز 
مذاکرات بین االفغانی را به تاخیر می اندازد. بر اساس 
معلومات، تاکنون حدود سه هزار و ۴۰۰ زندانی طالب 
از زندان ها آزاد شده اند و در مقابل ، گروه طالبان نیز 
تایید  را  امنیتی  نیروهای  زندانی  حدود ۶۲۰  رهایی 

کرده است.
در  لوی سارنوالی  کارمند  پنج  ترور  از  پس  روز  یک 
گروه  سوی  از  خشونت ها  افزایش  به  حکومت  کابل، 
این  ادامه  که  می گوید  و  داده  نشان  واکنش  طالبان 
روند  در  طالبان  نسبت  مردم  باور  می تواند  وضعیت 
صلح را ضعیف سازد. صدیق صدیقی،  سخنگوی ارگ 
ریاست جمهوری روز سه شنبه، سوم سرطان در یک 
را  لوی سارنوالی  کارمندان  بر  حمله  خبری،  نشست 
هر  در  خشونت ها  که  کرد  تصریح  و  کرده  نکوهش 
سطحی می تواند زنده گی شهروندان و تالش حکومت 
و مردم برای صلح را آسیب برساند. وی از گروه طالبان 
خواست که در مورد افزایش خشونت ها به مردم پاسخ 
صدیقی  آقای  سازد.  روشن  نیز  را  موقفش  و  بگوید 
را  خشونت ها  بودند  گفته  پیش تر  طالبان  که  افزود 
از  حمله  صدها  راه اندازی  اما  دارد،  خواهند  کاهش 
آن  نشان دهنده  اخیر  هفته  یک  در  گروه  این  سوی 
هم  هنوز  افزایش حمله های شان  با  طالبان  که  است 
به خواست مردم افغانستان که بر قراری صلح پایدار و 

ختم خشونت در افغانستان است، تعهد ضعیف دارند.
که  گفت  ادامه  در  ریاست جمهوری  ارگ  سخنگوی 
خشونت های اخیر از سوی طالبان می تواند روند صلح 
را آسیب برساند و نکوهش شدنی است. وی تصریح کرد 
که حکومت گام های »مهم«، »بزرگ« و »اساسی« را 
برای صلح برداشته و متعهد است که جنگ به گونه 

نگرانی ها از افزایش آمار کودکان 
وزارت  در  پولیو  به  مبتال 
صحت عامه باال گرفته است. 
از  که  می گوید  وزارت  این 
تا  میالدی  جدید  سال  آغاز 
کنون فقط دو کمپین سراسری 
تطبیق واکسین پولیو در کشور 
در  کرونا  ویروس  تاثیر  دلیل  به  و  شده  راه اندازی 
تطبیق  از  خبری  دیگر  ماه  دو  تا  حداقل  افغانستان، 

دوباره واکسین پولیو در کشور نیست.
دستگیر نظری، رییس معافیت کتله ای وزارت صحت 
و  جنوری  ماه های  در  که  می گوید  ۸صبح  به  عامه 
واکسین  تطبیق  فقط دو کمپین  روان  فبروری سال 
تمام  پس،  آن  از  اما  شد  راه اندازی  کشور  در  پولیو 
کمپین های محو پولیو به دلیل مصروفیت های وزارت 
وی  است.  شده  لغو  کرونا،  ویروس  با  عامه  صحت 
می افزاید که همین اکنون تا زمان آغاز دوباره ی تطبیق 
کمپین واکسین پولیو، واکسین این بیماری تنها در 

کلینیک های سراسر کشور تطبیق می شود.
تا  داده،  گزارش  عامه  صحت  وزارت  که  طور  آن 
سال ۲۰۱۶ چهار کمپین سراسری و هشت کمپین 
روی  افغانستان  در  پولیو  واکسین  تطبیق  منطقه ای 
دست گرفته می شد، اما از ۲۰۱۶ به این طرف همه 
ساله سه کمپین سراسری و هفت کمپین منطقه ای 
فرعی واکسین پولیو در برخی ولسوالی های ۲۲ والیت 

برگزار می شود.

افزایش خشونت ها و کندی روند رهایی زندانیان
حکومت: تعهد طالبان به روند صلح ضعیف است

پولیو پس از کرونا در کمین افغانستان

دایمی پایان یابد. به گفته صدیق صدیقی، حکومت،  
نیز  طالبان  که  دارند  توقع  جهانی  جامعه  و  مردم 
متناسب به اقدامات دولت گام بردارند و تعهدشان به 
صلح را نشان دهند. سخنگوی ارگ در ادامه گفت که 
نیاز است طالبان از افزایش خشونت ها دست بکشند و 
وارد روند صلح شوند تا یک راه حل سیاسی جست وجو 
شود و جنگ پایان یابد. عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
بر  حمله  رویداد  نکوهش  با  نیز  ملی  مصالحه  عالی 
کارمندان لوی سارنوالی، کاهش خشونت را اصل مهم 
در تالش ها برای صلح خواند و تصریح کرده که طالبان 
باید در این زمینه اقدام کنند. وی ترور این افراد را نیز 
خوانده   مردم«   آرامش  و  آشتی  صلح،  »دشمنان  کار 
حمله  این  مسوولیت  پیش تر  اما  طالبان  گروه  است. 
را رد کرده و گفته است که »تحقیقات«اش پیرامون 

رویداد را آغاز کرده است.
هم زمان با ابراز نگرانی از سوی حکومت، فرستاده ویژه 
آینده صلح  پیرامون  نیز  افغانستان  برای صلح  امریکا 
در کشور ابراز نگرانی کرده است. زلمی خلیل زاد روز 
بررسی  خواهان  توییت هایی  رشته   یک  در  گذشته 
جامع حمله بر کارمندان لوی  سارنوالی شده تا عامالن 
آن شناسایی و به عدالت سپرده  شوند. وی در ادامه 
گفته است که کارمندان ترور شده روند رهایی زندانیان 
که  می دهد  نشان  حمله  این  و  می کردند  تسهیل  را 
روند صلح  دارند  »مخربین داخلی و خارجی« تالش 
را مختل کرده و به تاخیر بیندازند. نماینده ویژه امریکا 
که  طالبان خواسته  و  دولت  از  افغانستان  برای صلح 
نهراسند و برای رسیدن به مذاکرات بین االفغانی تالش 
آتش بس  روی  توافق  خلیل زاد،  زلمی   باور  به  کنند. 
جامع و رسیدن به یک راه حل سیاسی از خواسته های 
افغان ها است و تاکید کرده که امریکا در کنار مردم 
خواهد  خواسته ها  این  به  رسیدن  برای  افغانستان 

ایستاد.
حکومت در حالی از افزایش خشونت ها و تاثیر آن بر 

تاکید  عامه  صحت  وزارت  کتله ای  معافیت  رییس 
می کند که از آغاز تا ختم سال ۲۰۱۹، دست کم ۲۸ 
اما  شد  ثبت  کشور  سراسر  در  پولیو  مثبت  واقعه ی 
امسال این رقم با وجود این که هنوز فقط نصف سال 
میالدی گذشته است، به عدد ۱۷ رسیده است. آقای 
نظری می افزاید که در سال گذشته، تمام موارد مثبت 
پولیو تنها در برخی والیت های جنوبی شامل قندهار، 
جالل آباد  و  کنر  شامل  شرقی  والیت های  و  هلمند 
ثبت شده بود. او با نگرانی می افزاید که حاال در سال 
جاری میالدی، به اضافه والیت های جنوبی و شرقی، 
یا فلج کودکان،  پولیو  واقعه ی مثبت  در مجموع ۱۷ 
در والیت های هرات، فراه، بادغیس و بغالن هم دیده 

شده است.

فعالیت گروه مبارزه با پولیو در برابر ویروس کرونا
تطبیق واکسین پولیو در افغانستان به دو گروه کاری 
نیاز دارد که به گفته آقای نظری، یک گروه ۶۰ هزار 
نفری در هر ماه فقط پنج روز فعال هستند. او تأکید 
می کند که یک گروه ۱۰ هزار نفری هم به طور دایمی 
و  فعالیت می کند  عامه  وزارت صحت  با  قراردادی  و 
حاال بخشی از این نیروها برای واقعه یابی موارد کرونا 
و امور جانبی مربوط به تطبیق واکسین پولیو بسیج 

شده اند.

گزارش  اساس  بر  که  نگرانی می کند  ابراز  روند صلح 
شورای امنیت ملی، طالبان خونین ترین هفته در ۱۹ 
سال پسین را رقم زده اند. بر اساس معلومات این شورا، 
طالبان در یک هفته بیش از ۴۰۰ حمله کرده اند که 
در پی این حمله ها، ۲۹۱ نیروی امنیتی کشته شده و 
۵۵۰ تن دیگر نیز زخم برداشته اند. گفتنی است که 
لوی سارنوالی روز دوشنبه، دوم سرطان اعالم کرد، پنج 
کارمند مرکز عدلی زندان بگرام متعلق به لوی سارنوالی 
در  رویداد  این  است.  ترور شده  مسلح  افراد  از سوی 
ولسوالی ده  سبز کابل رخ داده و در آن، دو سارنوال، 
دو کارمند لوی سارنوال و راننده موتر حامل شان کشته 
شدند. اداره لوی سارنوالی پس از تایید این رویداد به 
گونه تلویحی از دخیل بودن این افراد در روند رهایی 
زندانیان خبر داده بود. در اعالمیه این اداره آمده است 
که کشته  گان به هدف تأمین صلح، کمیته و تیم های 
کاری را جهت تطبیق تفاهم نامه صلح ایجاد کرده بود 

که به صورت شبانه روزی کار می کردند.
کندی در رهایی زندانیان؛ زمان و مکان مذاکرات هنوز 

نامشخص است
رهایی  روند  لوی سارنوالی،  کارمندان  ترور  با  هم زمان 
زندانیان نیز با ُکندی روبه رو است. هر چند حکومت 
در مورد پیش رفت ها در رهایی زندانیان معلومات کافی 
نمی دهند، اما طالبان می گویند که این روند در حال 
حاضر پُر فرازونشیب دنبال می شود. ذبیح اهلل مجاهد،  
روند رهایی  به ۸صبح گفت که  این گروه  سخنگوی 
بودن  پراکنده  دلیل  به  گروه  این  سوی  از  زندانیان 
محل های نگه داشت زندانیان نیروهای امنیتی، زمان بر 
است. از سوی هم، وی تصریح کرد که رهایی زندانیان 
طالب نیز به دلیل دوسیه های آنان با کندی به پیش 
افزود که هیأت فنی  می رود. سخنگوی گروه طالبان 
روی حل مشکالت  و  است  کابل  در  هنوز  گروه  این 

دوسیه های زندانیان کار می کند.
هزار  سه  حدود  تاکنون  طالبان،  گروه  گفته ی  به 

مخالفت طالبان با واکسین پولیو
بنا بر آمار رسمی وزارت صحت عامه، در سال ۲۰۱۶ 
مهار شده  افغانستان  در  کامل  به طور  پولیو  ویروس 
بود. گزارش این وزارت حاکی از آن است که در تمام 
سال ۲۰۱۶ فقط یک واقعه ی مثبت پولیو در ولسوالی 
شاه ولی کوت والیت قندهار به ثبت رسیده بود اما پس 
نیروهای  به دلیل دست اندازی طالبان و سایر  از آن، 
با  کشور  سراسر  در  پولیو  واکسین  تطبیق  مخالف، 
از  که  می گوید  نظری  آقای  شد.  همراه  چالش هایی 
۲۰۱۶ به این طرف، سطح همکاری نیروهای مخالف 
دولت با کادر پزشکی دولتی افغانستان کاهش یافت و 
یک مدت، این گروه به واکسین کننده گان اجازه تطبیق 
خانه به خانه واکسین پولیو را در بخش هایی از کشور 

نداد.
این مقام وزارت صحت عامه اضافه می کند که از همان 
سال به بعد، جغرافیای تطبیق واکسین پولیو در سراسر 
کشور آرام آرام محدود شد. وی هم چنین می گوید که 
هم مرز بودن با پاکستان سبب شده که ویروس پولیو با 
رفت وآمدهای قانونی و غیرقانونی شهروندان افغانستان 
او  شود.  منتقل  افغانستان  به  دوباره  کشور،  این  به 
می گوید که پاکستان از سال ها به این طرف با بیماری 

فلج کودکان دست وپنجه نرم می کند.
به گفته آقای نظری، اطالعات وزارت صحت عامه نشان 

آزاد  حکومت  زندان های  از  گروه  این  زندانی  و ۴۰۰ 
شده و این گروه نیز حدود ۶۲۰ زندانی حکومت را از 
زندان های شان آزاد کرده است. هرچند سخنگوی این 
گروه تصریح کرده که این روند ادامه خواهد یافت، اما 
با آن هم پیش رفت ها در گفت وگو برای تعیین زمان و 
مکان این مذاکرات هنوز مبهم است. به نظر می رسد که 
دو طرف هنوز موفق به تعیین زمان و مکان مذاکرات 
بین االفغانی نشده اند. گروه طالبان می گویند در صورت 
در  بین االفغانی  مذاکرات  زندانیان،  رهایی  روند  پایان 
مذاکره  هیأت  اعضای  شد.  خواهد  آغاز  هفته  همان 
کننده حکومت نیز پیش تر تصریح کرده اند که برای 
آغاز مذاکرات آماده اند و روی شکل، محتوا و اهداف 

این گفت وگوها با هم بحث کرده اند.
از سویی هم، شورای عالی مصالحه ملی گفت وگوها را با 
برخی از سازمان های خارجی هم چنان ادامه داده است. 
این شورا روز سه شنبه، سوم سرطان با نشر اعالمیه ای 
گفته که عبداهلل عبداهلل از طریق کنفرانس ویدیویی با 
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده گان 
برای  فنلند  و  هالند  ناروی،  آلمان،  بریتانیا،  ویژه ی 
و  بحث  اروپا  صلح  انستیتوت  رییس  و  افغانستان 
گفت وگو کرده است. آقای عبداهلل در این نشست گفته 
که »فرصت مناسب برای دست یابی به صلح« فراهم 
است. وی در ادامه تصریح کرده که اجماع داخلی در 
حمایت از صلح با امضای توافق نامه سیاسی فراهم شده 
و کشورهای منطقه و جهان نیز از تالش ها برای این 
عالی  شورای  رییس  گفته  به  می کنند.  حمایت  روند 
مصالحه ملی، هیأت مذاکره کننده دولت برای مذاکرات 
بین االفغانی آماده بوده و حکومت نیز هم زمان با ادامه 
روند رهایی زندانیان،  متعهد است که زندانیان طالب را 
آزاد سازد. در اعالمیه آمده که نماینده گان کشورهای 
اروپایی حمایت شان را از تالش های صلح »به رهبری 

شورای عالی مصالحه ملی« ابراز کرده اند.
بحث رهایی زندانیان طالب پس از امضای توافق نامه 
صلح گروه امریکا و گروه طالبان در دوحه مطرح شد. 
این گروه بر اساس توافق نامه خواستار رهایی پنج هزار 
شد،  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  از  پیش  زندانی اش 
با آن هم،  پاسخ منفی حکومت مواجه گردید.  با  اما 
از  طالب  زندانی  هزار  یک  که  شد  سبب  گفت وگوها 
زندان های حکومت آزاد شود و عالوه بر آن، آتش بس 
روزهای عید از سوی گروه طالبان نیز به رهایی دو هزار 
زندانی دیگر این گروه منجر شد. با این حال، حکومت 
بر رهایی دو هزار زندانی باقی مانده در جریان مذاکرات 
بین االفغانی تاکید کرد، اما سفر خلیل زاد به کابل سبب 
شد که رییس جمهور غنی تصمیمش مبنی بر رهایی 
همه زندانیان را همه گانی کند. گروه طالبان اما در سهم 
خود گفته است که همه ی یک هزار زندانی نیروهای 

امنیتی را پیش از مذاکرات بین االفغانی آزاد می کند.

می دهد که همین اکنون گردش و انتشار ویروس در 
والیت های قندهار، هلمند، ننگرهار، ارزگان و کنر عماًل 
جریان دارد اما در والیت های هرات، بادغیس، فراه و 
برخی دیگر از والیت ها ثبت واقعه ای از ویروس پولیو 

هنوز ثبت نشده است.
او با ابراز نگرانی می گوید که در صورت تداوم گردش 
ویروس کرونا در کشور، احتمال زیادی وجود دارد که 

انتشار ویروس پولیو در افغانستان نیز شدیدتر شود.
این مقام وزارت صحت می افزاید که بنا بر تجربه های 
وزارت صحت، حداقل تا دو ماه دیگر برنامه ی تطبیق 
تاکید  وی  نمی شود.  آغاز  کشور  در  پولیو  واکسین 
می کند که همین اکنون نشست سه روزه ی بررسی ها و 
امکان سنجی های مبارزه با پولیو در یک نشست آنالین 
جهانی جریان دارد و در ختم این برنامه، شرایط جدید 
برای آغاز دوباره کمپین تطبیق واکسین پولیو اعالن 

می شود.
عامه، دست کم ۹.۵  وزارت صحت  آمار رسمی  بر  بنا 
دوره  هر  در  کشور  در  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون 
پوشش  زیر  پولیو  واکسین  تطبیق  کمپین  راه اندازی 
این وزارت هم چنان خبر داده که در  قرار می گیرند. 
دوره های فرعی تطبیق واکسین پولیو، شش میلیون 
پولیو  واکسین  پوشش  زیر  سال،  پنج  زیر  کودک 

می روند.

حسیب بهش

سیدحسن حسینی



در عالم سیاست این که بگویید فریب خورده اید، بهانه ی 
خوبی نیست.

لِِشک کوالکفسکی

است.  فریب عجین شده  و  دروغ  با  افغانستان  در  سیاست ورزی 
کم تر سیاست مداری را می شناسیم که از این ابزار برای رسیدن به 
هدف های خود استفاده نکرده باشد. اکثر سیاست مداران با استفاده 
از خدعه و فریب حتا توانسته اند که اغراض ضد مردمی خودشان را 
نیز در جامعه به مرحله ی اجرا بگذارند. البته دروغ و فریب تنها به 
سیاست مداران افغانستان محدود نمی شود و اکثر سیاست مداران 
جهان به پیمانه ای از آن سود برده اند. اما در جهان مدرن و به 
موانع  دارند،  شده  نهادینه  دموکراسی های  که  کشورهایی  ویژه 
اعمال فریب و دروغ چنان کارآ و موثر انتخاب شده و شهروندان 
از چنان آگاهی سیاسی برخوردار شده اند که سیاست مداران کم تر 
می توانند با چال و فریب آن ها را در حمایت از خود بکشانند. اما 
هنوز هم گاهی روشن فکران و روشن گران جوامع غربی از چنین 
اتفاقی به شهروندان کشورهای شان هشدار می دهند. دونالد ترمپ 
رییس جمهور امریکا یکی از چهره هایی است که امروزه نسبت به 
حضور او در کاخ سفید و حتا ادامه قدرتش در انتخابات بعدی 
سخن زیاد گفته می شود. چندین کتاب مهم در مورد انتخابات 
امریکا به وسیله دانشمندان و فیلسوفان سیاسی جهان نوشته شده 
الن  تا  از اسالوی ژیژک  پرداخته اند؛  ترمپ  آقای  پیروزی  به  که 
بدیو و تیموتی اسنایدر از نام برداران دنیای فلسفه و سیاست تا 
نویسنده گان و چهره های نه زیاد جهانی تالش کرده اند که مردم 
امریکا را نسبت به انتخابی که صورت گرفته هشدار دهند. ترس 
نظامی  قدرت  بزرگ ترین  راس حکومت  در  ترمپ  موجودیت  از 
حضور  به  نسبت  ترس  و  نگرانی  همه  این  چرا  چیست؟  جهان 
چنین فردی در کاخ سفید باید نشان داده شود؟ تیموتی اسنایدر 
نظریه پرداز معروف امریکایی در کتابی کوچک، که در آغاز فقط 
یک پست فیس بوکی بود، اما استقبال خواننده گان از آن سبب شد 
که به صورت کتابی مستقل در آید، به نام »در برابر استبداد«، 
برگشت به نظام دیکتاتوری و توتالیتری را دلیل چنین واکنش های 
می داند. به باور اسنایدر گاهی دروغ و فریب اذهان عمومی، سبب 
می شود که شهروندان یک کشور خودشان به قاتالن دموکراسی و 
مردم ساالری های شان بدل شوند. آن ها گاهی نمی دانند که کی ها 
را در اثر رای و نظر خودشان به کرسی قدرت نشانده اند که ممکن 
است کل فضای موجود را به نفع سیاست های تک محورانه و غیر 
مردمی شان مصادره کنند. این اتفاق همواره ممکن است که در 
شهروندان  دلیل  همین  به  و  باشد  نشسته  دموکراسی ها  کمین 
آقای  باشند.  انتخاب های شان  مراقب  هوشیاری  با  که  موظف اند 
اسنایدر حداقل در قالب ۲۰ درس از قرن بیستم تالش می کند 
که با توجه به گذشته تاریخی کشورها پرده از عواقب دروغ های 
می شود،  استبدادی  نظام های  شکل گیری  به  منجر  که  بزرگ 
بردارد. دروغ و فریبی که سیاست مداران برای رسیدن به قدرت 
فاجعه بار  پی آمد های  می تواند  می شوند،  مرتکب  آن  حفظ  یا  و 
داشته باشد. بسیاری از دیکتاتوری های قرن بیستم در نتیجه ی 
ناآگاهی شهروندان از سازوکارهای رسیدن به قدرت در کشورهای 
به  را  مردم  و دروغ  فریب  با  این ها  آمدند.  به وجود  دموکراتیک 
حمایت از خود و سیاست های شان سوق دادند. هر کدام با نشان 
دادن باغ های سبز و سرخ اتوپیایی، شرایطی را رقم زدند که به 
گفته ی کارل پوپر به جهنم انسان ها بدل شد. دروغ گویی و فریب 
در سیاست، اگرچه به امروز و دیروز محدود نمی شود، ولی نتیجه ی 
آن همواره یک چیز بوده، خشونت ورزی و استبداد. سیاست مداری 
که دروغ می گوید بدون شک می تواند روزی به قاتل مردم نیز بدل 
ولی دشواری  نباشد،  زیاد سختی  کار  مردم شاید  فریفتن  شود. 
در سیاست  با چهره هایی  امروز  ما  است.  آن  پی آمد های  در  آن 
خود مواجه هستیم که به صورت مستمر دروغ می گویند. وقتی 
کسی موجودیت قدرت را در دست فالن شخص مساوی به ظلم و 
استبداد معرفی می کند و در گردهم آیی ها بی پرده بر آن شخص 
می تازد، اما فردا به کارگزار حکومت او بدل می شود، آیا این دروغ 
هیچ  خودشان  میان  آن ها  شاید  نیست؟  سیاست  در  فریب  و 
چنین  از  می توانند  مردم  که  درسی  اما  باشند،  نداشته  مشکلی 
رویکردی بگیرند، فاجعه بار است. باور مردم نسبت به سیاست و 
سیاست ورزی خدشه دار می شود و دیگر حرف سیاست مداران را 
باور نمی کنند. وضعیت امروز کشور ما برخاسته از جنگ طالبان و 
مداخله کشورهای خارجی نیست، بل از ناباوری ای است که مردم 
کم تر  حرف  امروزه  کرده اند.  پیدا  سیاست مداران شان  به  نسبت 
به  مردم  می شود.  پنداشته  جدی  افغانستان  در  سیاست مداری 
همان اصطالح همیشه گی خود پناه می برند که »سیاست خواهر و 
مادر ندارد« و چیزی را که سیاست مداران می کنند، همانی است 

که از ذات سیاست بیرون می شود.

سیاست و فریب؛ 
نگرانی 

جهان شمول

درجه36

سعید حقیقی

دانشگاه  در  باری،  مایکل 
اسالمی  فرهنگ  پرینستن 
تدریس می کند. او سی و پنج 
درگیر  که  است  سال 
موضوعات و مسایل افغانستان 
بزرگ  شاعران  در باره   است. 
مطالعه  وسطا  قرون  پارسی 
وسطا  قرون  اسالم  تصویری  هنر  مورد  در  و  دارد 
)۲۰۰۴( کتاب نوشته است. تازه ترین کتاب او زیر نام 
»سایه های ماندگار کابل: تامالت تاریخی«  با ترجمه 
طاهره رحمانی و ضیافت اهلل سعیدی، توسط انتشارات 
در  این،  از  قبل  است.  شده  منتشر  کابل  در  امیری 
مورد احمدشاه مسعود نیز کتاب نوشته و منتشر کرده 

است.
کتاب »سایه های ماندگار کابل« بررسی کوتاه و گذرا 
از تحوالت و حوادث افغانستان معاصر است. افغانستان 
مورد نظر مایکل باری در ۱۷۴۷ پایه گذاری، در ۱۸۸۰ 
تدریج مدرنیزه شده  به  تحکیم و در ۱۹۷۸-۱۹۱۹ 
است. به باور باری، جنگ کنونی امریکا در افغانستان 
آخرین مرحله ی کشاکش بدون وقفه میان قدرت های 
بزرگ جهان )از انگلیس تا ایاالت متحده امریکا( بر 
سر کنترل کابل از ۱۷۴۷ به این سو است. این به جان 
بر سر کنترل  استعماری  قدرت های  افتادن های  هم 
انجام شده است؛ گاهی  کابل، به شیوه های مختلف 
و حضور  تجاوز  با  گاه  توسط حکومت دست نشانده، 
از  رقیب  قدرت  ممانعت  روش  با  هم  یا  و  مستقیم 

کنترل این قلمرو.
باری، چند ویژه گی یا شاخص را که به زعم او سبب 
می باشند،  افغانستان«  کنونی  »دراز دامن  منازعه 
برجسته می داند: ۱( فرهنگ قبیله ای مردم افغانستان 
وابسته گی  و  است  خورده  گره  جنگ  و  فقر  با  که 
قدرت های  به  کشور  این  اقتصادی  همیشه گی 
 )۲ است.  موجود  منازعه  دالیل  از  یکی  استعماری، 
نگرانی های همیشه گی قدرت های استعماری مسلط 
بر زمین های پنجاب، از امپراتوری گورگانی تا بریتانیا 
به دست  کابل  بلندهای  افتادن  از  امروز  پاکستان  و 
رقیب منطقه ای خطرناک. حمله های موفق بر شبه قاره 
از گذرگاه های  با عبور  افغانستان  بلندی های  از  هند 
آریایی های  از  گرفته اند.  صورت  هندوکش  کوه 
یونان-باختری  سابق  شاهان  تا  گرفته  کالسکه ران 
سلطان  مثل  مسلمان  خود خوانده ی  مهاجمان  تا  و 
محمود غزنوی، بابرشاه کابل یا احمدشاه قندهار. از 
این جهت موقعیت جغرافیایی افغانستان همیشه برای 
کشورهای استعماری مهم و در اولویت سیاست شان 
و  سبک  کل  در  و  مقاومت  الگوهای   )۳ است.  بوده 
افغانستان برای محافظت  سیاق خود ساخته ی مردم 
از قلمروشان که همیشه با ننگ و غرور همراه است 
بر  برنامه ریزی. ۴( جنگ های گذشته که  تا تعقل و 
قدرت های  سیاست  و  نظامی  رفتارهای  الگوهای 
استعماری که در تمام جنگ های فرسایشی افغانستان 
محکوم به شکست بوده و اکنون ایاالت متحده را نیز 

دچار مخمصه ی گیج کننده کرده است. 
اتحاد  انگلیس و  امریکا همانند  باری،   باور مایکل  به 
جماهیر شوروی در جنگ افغانستان شکست خورده 
است. علت شکست امریکا در جنگ افغانستان، عدم 
شناخت و درک درست و وجود فرضیه های غلط در 
مورد امور افغانستان بوده است. برای همین طالبان 
قرار  موقعیتی  در  و  جایگاه  بر  باور  غیر قابل  طور  به 
گرفته اند که مستحق آن نبودند. طالبان اکنون خود 
را پیروز و حاکم بر کل افغانستان می دانند؛ تا جایی 
که قاری محمد یوسف، سخنگوی طالبان، در مصاحبه 
از پاکستان )۲۰۱۰( گفته بود: »ما کابل را در شب و 
کندهار را در ۲۱ ساعت از هر شبانه روز تحت اختیار 

خود داریم.« 
ممکن  جغرافیایی اش،  موقعیت  دلیل  به  افغانستان 
است هم چنان گرفتار آشوب بماند. از زمان شکل گیری 
پاکستان به عنوان واحد سیاسی در منطقه، این کشور 
با افغانستان در کش مکش بوده است. افغانستان بخشی 
و  را هم چنان خاک خود می داند  پاکستان  از خاک 
نیروهای  از  پاکستان  اوایل شکل گیری  در سال های 
شورشی قبایل در برابر پاکستان حمایت کرده و به 
مخالفان مسلح و سیاسی پاکستان، حکومت های قبلی 
کابل پناه داده اند. در ۱۹۴۷ افغانستان برای پاکستان 
مستقل از هند در سازمان ملل متحد رای نداد. از آن 
زمان تا فعاًل پاکستان از افغانستان مستقل و ملی گرا 
حمایت نمی کند و احیای چنین واحد سیاسی را در 
همسایه گی خویش به معنای پیروزی هند و روسیه 
مجموعه  کنون  تا  زمان  آن  این،  از  بر  بنا  می داند. 

سایه های ماندگار کابل: 
روایت هراس از فروپاشی دوباره، 
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چهار شنبه

شماره 3382

4 سرطان 1399
24 جون 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

سیاست های مشخص استراتژیک پاکستان که در 
سیاست داخلی و خارجی اش در قبال افغانستان 
در پیش گرفته است، تغییر ناپذیر است. در ۱۹۵۳ 
پاکستان در سیاست خارجی اش به ایاالت متحده 
جماهیر  اتحاد  از  افغانستان  اما  پیوست،  امریکا 
زمان  آن  از  کرد.  طرف داری  و  حمایت  شوروی 
دو  هر  داخلی  و  خارجی  سیاست  در  کنون  تا 
زیادی  تغییرات  افغانستان(  و  )پاکستان  کشور 
و  وابسته  کشوری  اکنون  افغانستان  است.  آمده 
غیرمستقل است که توانایی تصمیم گیری در امور 
کالن داخلی اش را ندارد، اما پاکستان به هیچ وجه 
دست نشانده ایاالت متحده امریکا نیست؛ به این 
دلیل که پاکستان همیشه فشارهای ایاالت متحده 
امریکا را توسط چین و عربستان سعودی پس زده 
است. به باوری مایکل باری، افغانستان باثبات در 
موجودیت پاکستان دشوار است؛ چون پاکستان از 
افغانستان با ثبات، امن و متحد با هند و شوروی 
هیچ گاه حمایت نخواهد کرد و هرچه این کشور 
گرفتار بال و جنگ باشد، برای پاکستان بهتر است. 
مهم تر از این ها، از ۱۹۵۳ به این سو، حکومت های 
ایاالت متحده امریکا همیشه پاکستان را به عنوان 
متحد ژیوپولیتیک حیاتی خود اولویت داده اند، اما 
از  بیش تر  بهترین حالت چیزی  را در  افغانستان 
یک مزاحم سیاسی که در منطقه نفوذ و نگرانی 
پاکستان  نمی دانند.  است،  گرفته  قرار  پاکستان 
افغانستان را »حکومت دوست وابسته« می خواند 
و انتظار دارد افغانستان این را هر طور که شده، 

بپذیرد.
 هدف بنیادی و همیشه گی پاکستان، تبدیل کردن 
افغانستان به کشور تحت قیمومیت پاکستان بوده 
است. این کشور به رغم هشدارهای جهانی مبنی 
بر حمایتش از القاعده و طالبان، هم چنان از این 
گروه ها برای زیر فشار قرار دادن افغانستان حمایت 
پناه گاه  تروریستی  این گروه های  برای  و  می کند 
القاعده را  می دهد. در حالی که جهان طالبان و 
خطر جهانی می دانند، پاکستان به تنهایی از آنان 
را  متحده  ایاالت  حتا  اوایل  در  می کند.  حمایت 
هم به حمایت از آنان قانع ساخته بود. تا جایی 
که سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا 
جدید  رژیم  م،   ۱۹۹۶ سپتامبر  بیست و نهم  در 
و  نظم  اعاده  افغانستان »جهت  برای  را  مال عمر 
امنیت« شادباش گفته بود و در نخستین قتل ها 
محکوم  برای  چیز  »هیچ  طالبان  کشتارهای  و 
داکتر  زجر کشی  و  شکنجه  فقط  ندید.  کردن« 
نجیب، آخرین رییس جمهور رژیم کمونیسی را 

»تأسف بار« خوانده بود.
بزرگ  بالهای  این طرف  به  از ۱۹۵۳  پاکستان   
کرده  تحمیل  افغانستان  بر  را  فراموش ناشدنی  و 
توهین  و  تحقیر  کنون  تا  زمان  آن  از  است. 
باالی  پاکستان  رویه  کم هزینه ترین  افغانستان 
افغانستان بوده است. یکی از تحقیرهایی که موی 
را بر بدن هر شهروند بیدار افغانستان باید راست 
کند، کشتن فجیعانه و وحشیانه ی داکتر نجیب، 
طالبان  است.  افغانستان،  اسبق  جمهور  رییس 
بر دفتر سازمان ملل متحد  پاکستان،  به دستور 
که داکتر نجیب در آن جا پناه گرفته بود، یورش 
بردند، داکتر نجیب را مورد ضرب و شتم قرار دادند 
و بدن او را با سیگار سوختاندند. بر اساس روایت 
زلمی خلیل زاد از زبان دیپلمات های ایرانی، افراد 
متعلق به اداره ی استخبارات پاکستان داکتر نجیب 
را به ارگ ریاست جمهوری بردند و باالی چوکی و 
میز کاری اش بر او شلیک کردند و بر اساس روایت 
توماس بارفیلد، پاکستانی ها قبل از اعدام، داکتر 

این همه شکنجه،  از  بعد  اخته کردند.  را  نجیب 
ضرب و شتم و تحقیر او  و برادرش را بر عقب یک 
موتر بسته و در جاده های کابل کشیدند و در آخر 
پایه ی چراغ  از یک  را در چهار راهی ای  جسدش 

ترافیکی آویزان کردند.
 باور بدبینانه مایکل باری، در تازه ترین نوشتارش 
از  یکی  عنوان  به  »افغانستان  که  است  این 
هم مرز  گسسته ی  و  ضعیف  عمیقاً  دولت های 
فشارهای  از  هم چنان  زیاد  احتمال  به  ایران،  با 
خواهد  رنج  داخلی  جنگ  و  بزرگ  قدرت های 
برد، مگر این که بار دیگر روابط نیکو میان تهران 
از فشار  ترتیب  این  به  و  ایجاد شود  واشنگتن  و 
مخرب و کشنده ی پاکستان بر هر سیاستی که در 
قبال افغانستان اتخاذ می شود، جلوگیری شود.« 
که  رهبری  تنها  منطقه  در  است  معتقد  باری، 
بابت  از  احتمالی  ژیوپولیتیک  توانست خطرهای 
ادامه دشمنی افغانستان و پاکستان برای منطقه را 
در مراحل اولیه جنگ افغانستان به درستی درک 
از کودتای  بود. پس  ایران،  کند، محمدرضا، شاه 
کرده  سردار محمد داوود، محمدرضاه شاه تالش 
بود تا کابل و اسالم آباد را آشتی بدهد و به همین 
منظور پیشنهاد کمک های بسیار بزرگ اقتصادی 
را برای داوودخان داد تا او را از وابسته گی اقتصادی 
شوروی برهاند و بدین ترتیب او را قناعت بدهد 
که خط دیورند را به رسمیت بشناسد؛ اما انقالب 
کابل،  در  کمونیستی  کودتای  و  ایران   ۱۳۵۷
افغانستان  و  ایران  برای  را  فرصت ها  و  چانس ها 

بر باد داد.
افغانستان است  تبعیض نژادی یکی از مشکالت 
که نویسنده آن را در افغانستان به وضاحت دیده 
دیگر  پهلوی  در  این حالت  است.  تجربه کرده  و 
مشکالت، هستی سیاسی و اقتصادی افغانستان را 
تهدید می کند. افغانستان در معرض خطر تبعیض 
نژادی قرار دارد و کشورهای همسایه از این وضع 
که  است  معتقد  باری  می کنند.  مفید  استفاده 
پاکستان آتش تبعیض قومی را دمیده است و این 
سیاست را دارد دنبال می کند. او از سخنرانی پرویز 
مشرف در فردای ورود »ایتالف شمال«)تاجیک ها، 
ملل  سازمان  در  کابل  به  اوزبیک ها(  و  هزاره ها 
حضور  در  مشرف  پرویز  آن  در  که  می کند  یاد 
دیپلمات های جهان گفت: »اما حاکمان افغانستان 
باید پشتون باشند«. باری می گوید: »ولی واقعیت 
چنین  وقت  هیچ  نژادی  تبعیض  که  است  این 
قدرت مندانه تمام جریان های سیاسی افغانستان از 
اسالم سیاسی تا مارکسیسم و ناسیونالیزم سکوالر 
را در بر نگرفته است.« هم چنان باری از رادیوی 
پاکستانی برای پشتون های مهاجر در پاکستان یاد 
می کند که در آن مسعود را به عنوان یک تاجیک 
و عضوی از گروه قومی که در شأن حکومت کردن 
را  پشتون ها  خشم  و  می کردند  نکوهش  نیست، 
بر می انگیختند. حتا رهبران قبایل شرقی پشتون 
دادند که  افراد خود دستور  به  تمام  بی شرمی  با 
»مسعود را دار بزنید، همان طور که »بچه سقاو« را 

به دار آویختیم«. 
»هر  می گوید:  کتابش  آخرهای  در  باری  مایکل 
تمدنی برآیند گذشته ی خود است. به همین گونه، 
کشورها در قبال پذیرش یا رد میراث گذشته ی 
خود، مسوولیت دارند«. با استناد به این فرضیه، 
در پهلوی عناصر زیادی که سبب این حال و روز 
ما شده، باید بگویم که ما محصول گذشته بد خود 
استیم. گذشته ی ما، قبیله گرایی، تبعیض، ستم، 
ما  است.  بوده  تنبلی  و  وابسته گی  قانون گریزی، 

اکنون تاوان گذشته بد خود را می بپردازیم.

حبیب حمیدزاده
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دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
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شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سربند انذر دگه واقع قریه غنی خیل 
ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار  را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب 
سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af  و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ 
نشراعالن  الی ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به 
اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۳۰۰,۰۰۰,۰۰( سه صد هزارافغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه دشت حاجی ها  واقع قریه قلعه 
دشت حاجی ها  ولسوالی بگرام والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک 
نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af  و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ 
نشراعالن  الی ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به 
اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۲۰۰,۰۰۰,۰۰( دوصد هزار افغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
از تمام داوطلبان  آبیاری و مالداری   ، وزارت زراعت   CLAP پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری سر بند  چاردهی لر کلی واقع 
قریه چاردهی لر کلی ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه 
 CLAP اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه
ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از 
ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر 
های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور 
سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت 
و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۳۰۰,۰۰۰,۰۰( سصد هزار افغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
از تمام داوطلبان  آبیاری و مالداری   ، وزارت زراعت   CLAP پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه سردار واقع قریه قلعه سردار 
ولسوالی بگرام والیت پروان  را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه 
مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره 
تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 
۲۸/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، 
واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و 

انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۲۵۰,۰۰۰,۰۰( دوصد پنجاه هزار افغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری للمه واقع قریه  گوندیانو ولسوالی بتی 
کوت والیت ننگرهار  را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه 
را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج 
الی  نشراعالن   ازتاریخ  انگلیسی طور سربسته  زبان  به  تدارکات  و طرزالعمل  قانون  و طبق  شرطنامه 
۲۶/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، 
واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و 

انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۱۵۰,۰۰۰,۰۰( یکصدو پنجاه هزار افغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری شوخک واقع قریه سنجتدره شهر چاریکار 
والیت پروان  را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش 
www. و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی CLAP دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه

npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه 
و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ 
ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر 
منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
  CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۲۰۰,۰۰۰,۰۰( دوصد هزارافغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم  CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی سیستم آبیاری قطره یی صحن  وزارت زراعت را  مطابق به احجام 
کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره 
را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af  و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور 
سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای 

ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۵۰,۰۰۰,۰۰( پنجاه هزارافغانی  می باشد.

 MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR34/04012020/NCB

 MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN22/16012020/NCB

 MAIL/IIFAD/CLAP-IC/NGR32/02012020/NCB  MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN20/14012020/NCB

 MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR35/05012020/NCB

 MAIL/IIFAD/CLAP-IC/PRN24/18012020/NCB

MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL/01022020

 

 

  

 

 

چهار  شنبه
شماره 3382

4 سرطان 1399
24 جون 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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نز روزنامه
ضمیمه ط

سال سوم    

  شماره مسلسل ۱2۸ 

  چهارشنبه 4 سرطان ۱399

  صفحه آرا: رضا مرادی

  دبیر بخش طنز: موسی ظفر

  کاریکاتوریست: فرهاد زاهدی و علی موسوی سام

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
ضمیمه طنز

چک سفید به جوانان کشور

 روزنامه
ضمیمه طنز

این روزها اغلب مردم گله دارند که کسی از قوم، والیت، منطقه و یا رفقایش در حکومت فعلی 
وزیر نشده  است. چنین گله ای بی جا است، زیرا دولت نمی تواند از هر خانه دو نفر را وزیر بسازد. 
دولت معتقد به شایسته ساالری است و هر کس که در امتحان باالترین نمره را بگیرد، وزیر 

می شود.
اگر می خواهید بدانید چه قدر شایسته وزیرشدن هستید، پنسل و کاغذ بردارید و به این سواالت 
ساده پاسخ بدهید. در آخر امتیاز خود را بشمارید. اگر از ۵۰ نمره بیش تر گرفتید، سی وی خود 

را به دفتر فضلی تحویل دهید تا وزیر شوید. اگر نبردید، زیاد زِرزِر نکنید. 

سوال ۱: آخرین باری که موفق شده اید از خانه خودتان یک جنس قیمتی را بزنید و به 
بازار بفروشید، چه وقت بوده؟

۵ نمره الف: همین دیروز             
۳ نمره ب: هفته ی پیش                    
۰ نمره ج: من دزد نیستم                

د: چه کسی از خانه ی خود می دزدد؟ 
۳ نمره دیوانه شده ای؟                 

سوال2: سطح تحصیالت شما چیست؟ از کدام دانشگاه سند دارید؟ 
۵ نمره الف: دانشگاه چیست آدم کثیف؟ چرا پوهنتون نمی گویی؟         

ب: دکترا از دانشگاه استونگرابیل )فعاًل وبسایتش 
۳ نمره خراب است و در گوگل نشان نمی دهد(               
۰ نمره ج: ماستری دارم از دانشگاه آکسفورد                       

د: استاد هستم در دانشگاه جورج واشنگتن             هههههه صدقه جورج واشنگتنت شوم

سوال 3: با سیاست مداران و مقامات دولتی چه نسبتی دارید؟
۵۰ نمره الف: حامد کرزی برادرم است           
۵۰ نمره ب: داکتر عبداهلل مامایم است                 
۵۰ نمره ج: روال غنی خواهرخوانده ام است            

د: با کسی نسبت خانواده گی ندارم          پس برو گمشو

سوال ۴: مهارت شما در چرخه گیری به کدام میزان است؟
۵ نمره الف: فوق العاده هستم. در زنده گی تار از پیشم جر نشده.        
۳ نمره ب: خوب هستم. تا هنوز کسی شکایت نداشته.                       

ج: بازوهایم زود خسته می شود، تمرین کنم خوب می شوم.             

د: کار بلدم، چرخه گیری بلد نیستیم.                           تو دیگه چقه خراب هستی او!

سوال 5: اگر وزیر شوید چه قدر معاش کار دارید؟
۵ نمره الف: معاش نمی گیرم. خودم بلدم چگونه مفت به کشور خدمت کنم.   
۳ نمره ب: دوصد هزار افغانی معاش + سه صد هزار خرج دسترخوان + غریبی      

ج: هر چه دادید درست است، قانع هستم.                                       خاک بر سرت. خیرات خور.     
د: معاش مهم نیست، کار مهم است.                                             ای سو سیل کو! پس همو سو

سوال 6: از چه مواد نشئه آور استفاده می کنید؟ 
۵ نمره الف: پخته چرسی هستم                               
۳ نمره ب: تکیال + ویسکی + جانی واکر                       

ج: ضرب علی + گندمی + نسوار     این ۱ نمره را بگیر برو نسوار بزن که هوایت تغییر کند
د: چیزی استفاده نمی کنم                             فرق تو با مرغ چیست؟

سوال 7: پاسپورت کدام کشورها را دارید؟
۳۰ نمره الف: پاسپورت امریکا و انگلیس و آلمان                   
۱۰ نمره ب: پاسپورت داعش و امارت اسالمی                      
۵ نمره ج: شناختی کارت پاکستان و اقامه ایران                    

د: پاسپورت ندارم، فقط تذکره دارم.         تو چرا پاسپورت نمی گیری بی وجدان؟ 

سوال ۸: آخرین باری که دعوای قومی راه انداختید، چه وقت بود؟
۵ نمره الف: همین پنج دقیقه پیش مردم را شاخ به شاخ کردم.         
۳ نمره ب: دیروز در فیس بوک جنگ قومی و زبانی راه انداختم.          

ج: در انتخابات رای قومی دادم.                                      خوب کردی، آفرین!
د: همه اقوام با هم برابر و برادر هستند.                                    درت!

برو هر وقت که 
تمرین کردی بیا

سوال 9: اگر روزی متهم به فساد اداری و مالی شوید، چه کار می کنید؟
الف: بنا بر معذوریت های خانواده گی استعفا می دهم و به امریکا می روم.             ۱۰ نمره
ب: اتهامات وارده را رد می کنم و وزیر امور پارلمانی می شوم.                          ۱۰ نمره

ج: شرم می شوم.                                                            دشمنت شرم شود، تو که کار بدی نکرده ای.
د: به دادگاه می روم و از خودم دفاع می کنم.                     منفی ۳۰ نمره را بگیر که دیگر اکت وحیدی را نکنی

سوال ۱0: اگر روزی وزیر شدید، اولین کسی را که مقرر می کنید کیست؟
۵ نمره الف: خسربره ام مقیم خارج                                  
۷ نمره ب: دوست دخترم مقیم داخل                                  

ج: فاروق جان، پسر عمه ام                              ۱ نمره + ۱ نمره اضافی به خاطر عمه ات
د: یک نفر شایسته و به جا را                 در افغانستان هیچ کسی ناشایسته و نابه جا نیست، ۰ نمره

قانون سواالت کنکور برای پست وزارت

فروش والیات به قیمت مناسب

برادران و خواهران، 

سه والیت افغانستان را به کشور همسایه انتقال داده ایم 

و می خواهیم در بازار سیاه به فروش برسانیم. کسانی که 

قیمت مناسب می پردازند به شماره واتساپ ما پیام بگذارند. 

شماره واتساپ ما: ۷8۶۵0302991

afgGovtSleeping@gfail.com :ایمیل آدرس

 روزنامه
ضمیمه طنز

 روزنامه
ضمیمه طنز



Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات
آمریت تداکات اجناس

مدیریت عمومی تدارکات اجناس

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات
آمریت تداکات اجناس

مدیریت عمومی تدارکات اجناس

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

))دعوت به داوطلبی روش باز ملی(( ))دعوت به داوطلبی روش باز ملی((
شماره دعوت به داوطلبی:

واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  تهیه و خریداری   اصله نهال خرما برای یکتعداد 
ولسوالی های خوست ننگرهار و لغمان  مربوط پروژه  سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری 
)HVCDSP( اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( و یا در سی دی 
اداره تدارکات ملی  از ویب سایت  امور اجناس ویا  از آمریت تدارکات  )CD( بطور رایگان 
و  مندرج شرطنامه  شرایط  مطابق  را  های خویش  آفر  آورده،  بدست   www.npa.gov.af
طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی ۴ اسد ۱۳۹۹ ساعت 
۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست تهیه 

وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مطابق معیار شرطنامه ارایه گردد.

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  خریداری نهال های نارنج شیرین,  لیمو , وسایل زراعتی و 
کود کیمیاوی برای یکتعداد ولسوالی های والیات خوست ننگرهار و لغمان مربوط پروژه  سکتوری 
انکشاف زنجیره ارزش باغداری )HVCDSP( اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک 
)حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور اجناس 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 ۴ اسد ۱۳۹۹ 
ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول  به دفتر جلسات ریاست 

تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
تضمین آفر به صورت تضمین خط بانکی مطابق معیار شرطنامه ارایه گردد.

 MAIL/HVCDSP/FA-013 MAIL/HVCDSP/FA-014 

  

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP)

Invitation for Bids (IFB)
National Competitive Bidding (NCB)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

Date:   24-June-2020
Grant No:     0620-AFG: Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP)
Contract Title:  Procurement of Date Palm
Contract No. MAIL/HVCDSP/FA-013
Closing Date & Time: 25-July-2020 at 10:00 AM
1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian Development Bank 
(ADB) toward the cost of Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP). Part 
of this financing will be used for payments under the Contract named above. Bidding is open to 
bidders from eligible source countries of ADB.
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock ("the Purchaser") invites sealed bids from 
eligible bidders for the Procurement of Date Palm (the Goods). Delivery period is Sixty (60) days 
from the contract signing date.
3. Open competitive bidding – National will be conducted in accordance with ADB’s Single-Stage: 
One-Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible source countries as 
described in the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications should participate in this bidding:
• Submission of an audited balance sheet for the last three (3) years. Bidder's net worth calculated 
as the difference between total assets and total liabilities should be positive;
• Minimum average annual turnover of AFN 88,800,000/- calculated as total payments received by 
the Bidder for contracts completed or in progress over the last three (3) years.
• Participation as main supplier in at least one (1) contract that have been successfully or 
substantially completed within the last Eight (8) years, where the value of the Bidder’s participation 
exceeds of an amount of AFN 35,520,000/- with nature, and complexity similar to the scope of 
supply described in Section 6 (Schedule of Supply).
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should contact:

Attention:   Mr. Mohammadullah Sahil, Procurement Director 
Street address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number:  First Floor of Finance and Admin Building 
Telephone:   + 93 (0) 794 73 83 44  
Electronic mail:  mohammadullah.sahil@mail.gov.af
With copy to:  Ihsanullah Ihsan
  Sr. Procurement Manager/Head of Section CMPO Procurement ADB MAIL 
Street address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number:  First Floor of Finance and Admin Building
Telephone:   + 93 (0) 786 723 941  
Electronic mail:  ihsanullah.ihsan@mail.gov.af & ihsanullahk@gmail.com

6.A complete set of Bidding Documents, in English, may be obtained by interested eligible Bidders 
from the Goods Department of Procurement Directorate of MAIL, Kabul, Afghanistan free of charge 
to be saved in a USB drive or can be sent through Email. The interested bidders may contact by 
email or phone the above project focal points for the bidding documents.
7. Deliver bid: 
• To the address below:
Procurement Directorate 
Street Address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number: First Floor of Finance and Admin Building
• On or before the deadline 25-July-2020, 10:00 am (Afghanistan Time)
• Together with a Bid Security as stated in the bidding document (Bid Data Sheet). 
Electronic submission of Bids will NOT be accepted. Bidders are required to submit Bids in person 
or courier on or before the date and time for submission of Bids along with the Bid Security. The 
Employer will NOT consider any bid that arrives after the deadline for submission of bids. Any bids 
received after the deadline shall be declared late, rejected, and returned unopened to the bidder. 
Bids will be opened immediately after the bid submission deadline at the office of the Deputy 
Ministry of Finance and Admin Building, First Floor, Procurement Directorate, Ministry of Agriculture, 
Irrigation and Livestock (MAIL), Jamal Mina, Kabul, Afghanistan in the presence of bidders who 
choose to attend.

 

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP)

Invitation for Bids (IFB)
National Competitive Bidding (NCB)

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

Date:   24-June-2020
Grant No:     0620-AFG: Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP)
Contract Title:  Procurement of Saplings, Tools Kit and DAP Fertilizers 
Contract No. MAIL/HVCDSP/FA-014
Closing Date & Time: 25-July-2020 at 10:00 AM
1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian Development Bank 
(ADB) toward the cost of Horticulture Value Chain Development Sector Project (HVCDSP). Part of this 
financing will be used for payments under the Contract named above. Bidding is open to bidders from 
eligible source countries of ADB.
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock ("the Purchaser") invites sealed bids from eligible 
bidders for the Procurement of Sapling, Tools Kit and DAP Fertilizers (the Goods). Delivery period is 
Sixty (60) days after issuing Notice to Proceed (NTP).
3. Open competitive bidding – National will be conducted in accordance with ADB’s Single-Stage: One-
Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible source countries as described in 
the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications should participate in this bidding:
• Submission of an audited balance sheet for the last three (3) years. Bidder's net worth calculated as 
the difference between total assets and total liabilities should be positive;
• Minimum average annual turnover for each lot as below calculated as total payments received by the 
Bidder for contracts completed or in progress over the last three (3) years.
1. Lot No 1: (Saplings) for an Amount of AFN 12,704,640/-
2. Lot No 2: (Tools Kit and DAP Fertilizers) for an Amount of AFN 7,274,000/-.
• Participation as main supplier in at least one (1) contract that have been successfully or substantially 
completed within the last Eight (8) years, where the value of the Bidder’s participation exceeds:
1. Lot No 1: (Saplings) for an Amount of AFN 5,081,856/-  
2. Lot No 2: (Tools Kit) for an Amount of AFN 2,909,600/- with nature, and complexity similar to the scope 
of supply described in Section 6 (Schedule of Supply).
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should contact:

Attention:   Mr. Mohammadullah Sahil, Procurement Director 
Street address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number:  First Floor of Finance and Admin Building 
Telephone:   + 93 (0) 794 73 83 44  
Electronic mail:  mohammadullah.sahil@mail.gov.af
With copy to:  Ihsanullah Ihsan
  Sr. Procurement Manager/Head of Section CMPO Procurement ADB MAIL 
Street address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number:  First Floor of Finance and Admin Building
Telephone:   + 93 (0) 786 723 941  
Electronic mail:  ihsanullah.ihsan@mail.gov.af & ihsanullahk@gmail.com

6. A complete set of Bidding Documents, in English, may be obtained by interested eligible Bidders 
from the Goods Department of Procurement Directorate of MAIL, Kabul, Afghanistan free of charge to 
be saved in a USB drive or can be sent through Email. The interested bidders may contact by email or 
phone the above project focal points for the bidding documents.
7. Deliver bid: 
• To the address below:
Procurement Directorate 
Street Address: Jamal Mina, Karta-e-Sakhi Square Kabul Afghanistan   
Floor/Room number: First Floor of Finance and Admin Building
• On or before the deadline 25-July-2020, 10:00 AM (Afghanistan Time)
• Together with a Bid Security as stated in the bidding document (Bid Data Sheet). 
Electronic submission of Bids will NOT be accepted. Bidders are required to submit Bids in person or 
courier on or before the date and time for submission of Bids along with the Bid Security. The Employer 
will NOT consider any bid that arrives after the deadline for submission of bids. Any bids received after 
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Bids will be opened immediately after the bid submission deadline at the office of the Deputy Ministry 
of Finance and Admin Building, First Floor, Procurement Directorate, Ministry of Agriculture, Irrigation 
and Livestock (MAIL), Jamal Mina, Kabul, Afghanistan in the presence of bidders who choose to attend.
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دکتر فرامرز تمنا
پژوهش گر روابط بین الملل و مطالعات توسعه و استاد دانشگاه

مجلس نماینده گان به کدام وزیر باید 
رای اعتماد بدهد؟

۲۰ مشخصه ی یک وزیر خوب؛

13th Year   No: 3382  Wednesday  24 June, 2020   Price: 20 Afs

روز  چهار  حدود  بانوان  از  شماری 
قبل از روز جهانی یوگا در کابل 
که  بانوان  این  کردند.  تجلیل 
تعدادشان به ۲۰ نفر می رسید، بر 
تپه ای در کوه قورغ به تمرین یوگا 
پرداختند و شماری از رسانه ها نیز 
یوگا  ورزش کاران  تمرین  جریان 
را پوشش دادند. با این حال شماری از عالمان دین و 
بانوان پرداختند و تمرین در  این  از  نقد  به  شهروندان 
دانستند.  قوانین اسالمی  و  را خالف دستور  باز  فضای 
به تکفیر پرداختند و  این عالمان دین حتا  از  شماری 
از صدور فتوای جهاد علیه این بانوان هشدار دادند. با 
و  یوگا می گویند که پوشش  ورزشکار  بانوان  این حال 
عمل کرد آن ها خالف اعتقادات دینی نبوده است. آن ها 
منتقدان شان را به زن ستیزی متهم می کنند و می گویند 
که هیچ تهدید نمی تواند جلو پیش رفت و ترقی آن ها 

را بگیرد.
برای  یوگا، حدود چهار سال قبل  فخریه ممتاز، مربی 
نحستین بار ورزشگاه یوگا را در شهر کابل افتتاح کرد. 
پس از آن وی توانست شمار زیادی از زنان را در این 
با  ورزش  این  دهد.  آموزش  یوگا  کرده  ورزشگاه جمع 
استقبال گرم بانوان روبه رو شد. شماری از بانوان برای 
این که بتوانند سیستم ایمنی بدن شان را تقویت کنند، 
در این ورزشگاه به تمرین یوگا پرداختند. با این حال 
شیوع ویروس کرونا سبب بسته شدن این ورزشگاه شده 
و خانم ممتاز برای این که بانوان در خانه های شان مشکل 
روحی و روانی پیدا نکنند و هم بتوانند سیستم ایمنی 
آغاز  را  یوگا  آنالین  آموزش  کنند،  تقویت  را  بدن شان 

وزیر  با سایر کشورهای جهان، یک  قیاس  در  دید من  از 
باشد.  افغانستان  در  خاص تری  شرایط  دارای  باید  خوب 
حکومت داری  کشورها،  از  خیلی  در  است:  واضح  دلیلش 
»قائم به سیستم« است، یعنی سیستم کار می کند و تفاوتی 
نمی کند چه شخصی در رأس آن قرار گیرد. وزارت ها معموالً 
بست های سیاسی هستند و غالباً بین احزاب و جریان های 
چون  کشوری  در  اما  می شوند.  تقسیم  قدرت  در  شریک 
وجود  آن  در  قوی  هنوز سیستم  متاسفانه  که  افغانستان، 
ندارد و حکومت داری قائم بر »شخص« است، یک نفر در 
رأس، به تنهایی می تواند تمامی پالیسی ها را طراحی، حذف 

و کل آن نهاد را زیر و  رو کند.
به  نگرانی نسبت  با  و  نماینده گان ملت، مسووالنه  اگر  لذا 
دهند،  رأی  نامزدوزیران  به  آینده،  نسل های  و  افغانستان 

می توان تا اندازه ی زیادی به آینده ی کشور امیدوار شد.
از دید من این  موارد، مهم ترین نکاتی است که یک نماینده 
وطن دوست و با ایمان، برای ارایه ی رأی مثبت یا منفی به 

یک وزیر، باید مدنظر قرار دهد:

۱- نامزدوزیر مورد نظر، بیش تر از نیمی از عمر خود را در 
افغانستان و در کنار مردم خود سپری کرده باشد. البته صرفاً 
بودن فیزیکی در افغانستان و زنده گی در موتر و دفتر زره، به 

معنای با مردم بودن نیست؛
۲- ترجیحاً سخنرانی خود را در حضور وکال، از روی ورق 
نخواند. )اگر هم می خواند، بعد از سخنرانی از وی در مورد 
محتوا و پالیسی های مطرح شده در سخنرانی پرسیده شود 
تا فهمیده شود در بدل پول یا مقام، کسی دیگر برای فریب 

نماینده گان برایش سخنرانی ننوشته باشد.(
۳-  حداقل برای پنج سال دوره وزارتش، و برای ۲۰ سال 
آینده ی آن سکتور، برنامه منظم، تخصصی و قابل تطبیق 
ارایه کند و با برنامه های مدون و کاربردی، افغانستان امروز 

را به آینده وصل کند؛
۴- در رشته مرتبط به وزارت مورد نظر و یا بسیار نزدیک به 

نکوهش به این تصاویر نوشته است: »غرب کابل، غرب 
است: »متاسفانه  نوشته  ادامه  در  او  است.«  دیگر شده 
بی عفتی، بی حجابی و فساد اخالقی به اوج خود رسیده 
کمک  با  خارجی  نهادهای  و  شبکه ها  می کند.  غوغا  و 
روز  هر  داخلی  المذهب  و  بی دین  روشن فکرنماهایی 
روز  چون  مختلفی  بهانه های  به  را  مسلمان  دختران 
قصه خوانی  روز  فرهنگ،  روز  فیشن،  و  مد  روز  ورزش، 
و ده ها روز بی حیای دیگر در دامن فرهنگ لجن و ضد 

انسانیت غرب و اروپا سقوط می دهد.«
اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  دیگر  تن  یک  روح اهلل 
است. او گفته است که شماری از بانوان زیر نام تجلیل 
بی عفتی«  و  نمایشی  »حرکات  به  یوگا  جهانی  روز  از 
پرداخته اند. او در ادامه نوشته است که این حرکات بیش 
از آن که ورزش و فعالیت جسمی باشد، بیش تر به حرکات 
و اعمال بی عفتی شباهت دارد. او از مردم خواسته است 

که جلو چنین ورزش ها و حرکات را بگیرند.
اکنون این بانوان در واکنش به این تهدیدها می گویند 
که آن ها مطالعه درست از این ورزش ندارند و این سبب 
شده که واکنش تند علیه این ورزش و کسانی  که این 
ورزش را تمرین می کنند، داشته باشند. خانم ممتاز این 
عالمان دین را به زن ستیزی متهم کرد و گفت که این 
نوع دیدگاه، عقده های ناشی از »کوردلی و بخیلی« است. 
وی تصریح کرد که چنین واکنش هایی نمی تواند وی را 

۹- آن هایی که سال های گذشته مثل مهره های شطرنج از 
این پست به آن پست تبدیل شده اند، باید جای خودشان 
را به چهره های جدید و ایده های جدید بسپارند، اصل در 

انکشاف، بر چرخش نخبه گان است.
نباشد،  دیگری  کشور  تابعیت  دارای  امکان  حد  تا   -۱۰
مگر این که تخصص و توانایی وی به قدری باال باشد که 

دوتابعیتی بودنش را تحت الشعاع قرار دهد.
بر فساد اخالقی، فساد  ۱۱- سابقه علنی و مستند مبنی 
اداری-مالی و حسن نظر نسبت به مخالفان مسلح دولت، 

نداشته باشد.
۱۲- تنوع قومی مهم است، این کشور از همه گان است، اما 
تنوع قومی نباید منجر به قربانی شدن مهارت و تخصص 
شود. لذا بهترین های اقوام باید بر مسند وزارت بنشینند نه 

معامله گرترین ها؛
۱۳- زنان باید دارای سهم برابر در کسب چوکی های باال 
باشند. بهترین ها و متخصص ترین  بانوان باید در مقام های 
باال قرار گیرند. حضور زنان ضعیف در ساختار قدرت، اعتماد 

کرده است. وی روزانه به صورت چندوقته یوگا را برای 
زنان به صورت آنالین تمرین داده است. به گفته او در 
در  در سراسر کشور  زن  از صدها  بیش  قرنطین  مدت 
صنف های آنالین آموزش یوگا شرکت و تمرین کرده اند.

از سه ماه تمرین در  خانم ممتاز تصریح کرد که پس 
خانه، خواسته اند که از روز جهانی یوگا تجلیل کنند و 
بانوان و خانم ها فرصتی فراهم کنند تا  در کنار آن به 
در فضای باز و آرام رفته و حرکات یوگا را تمرین کنند. 
به گفته او در جریان روزهای قرنطین خانم ها در خانه 
بوده اند و این سبب شده که بر روح و روان آن ها تأثیر 
منفی بگذارد. وی خاطر نشان کرد که به همین دلیل با 
شماری از بانوان در تپه ای در کوه قورغ رفته و به تمرین 
یوگا پرداخته اند، زیرا تمرین یوگا بهترین راه برای رهایی 
از ترس و استرس است و توسط آن سیستم ایمنی بدن 
تقویت می شود. او گفت شماری از رسانه ها نیز حضور 
داشتند و از جریان تمرین یوگا تصویر گرفتند و آن را 
به نشر رساندند. نشر تصاویر این ورزش کاران از سوی 
روبه رو شده  واکنش ها  و  انتقادات  از  با موجی  رسانه ها 
است. شماری از شهروندان کشور در واکنش به این کار 
بانوان گفته اند که این یک پروژه است و این بانوان در 
نظر دارند تا فرهنگ کشورهای غربی را در کشور مروج 

کنند.
در  دینی،  آگاهان  از  تن  یک  مصباح،  محمدتقی 

آن، تحصیل کرده باشد و یا حداقل پنج سال تجربه کار در 
آن سکتور را داشته باشد؛

۵- تحصیل وی از راه دور و به صورت آنالین نبوده باشد، 
چون تحصیل آنالین لزوماً دانش انسان را باال نمی برد؛ 

نیست،  قابل سنجش  ملی،  منافع  به  پای بندی  میزان   -۶
هر کس برای آینده ی کشور طرح و برنامه داشت، آدم ملی 
است. هر کس در استفاده از کلمات ثقیل مثل منافع ملی و 
وطن دوستی و غیره در صحبت های خود اغراق کرد، بدانید 

یک جای کارش می لنگد و ریگی در کفش دارد.
۷- کسی که فقط چون به فالن قوم تعلق دارد، خواهان 
شایسته  ندارد،  دیگری  مهارت  و  تخصص  و  است  وزارت 

وزارت نیست.
باالیی  مقام  یا  بوده  وزیر  قباًل هم  نامزدوزیری که  ۸- هر 
و  میراث  پنج  حداقل  تیتروار،  صورت  به  باید  داشته، 
دست آورد ملموس، بزرگ و تأثیرگذار بر انکشاف افغانستان 
را در طول مأموریت قبلی اش برشمارد. مدیران فاقد میراث 

در گذشته، نباید دوباره مورد اعتماد قرار گیرند.

از فعالیتش باز دارد. خانم ممتاز گفت که در جریان این 
روزها صدها تن از شهروندان به حمایت او خاسته و از 
این بانوان حمایت کرده اند. او به بانوان اطمینان داد که 
به کارهایش ادامه می دهد و در آینده نیز به بانوان یوگا 

آموزش خواهد داد.
زهرا حسینی، یک تن از ورزشکاران یوگا، گفت که از اوایل 
قرنطین به صنف های آنالین یوگا پیوسته است. او این 
ورزش را برای تقویت سیستم ایمنی، رهایی از استرس 
و غلبه بر ترس و یافتن آرامش درون مهم دانست. با این 
حال وی بیان داشت، پیش از این که یوگا را در فضای 
باز تمرین کنند، از عواقب آن آگاه بودند. خانم حسینی 
انتقاد و واکنش شماری از شهروندان را چیزی نو ندانست 
و گفت که شماری از شهروندان همواره با قضاوت های 
قرار می گیرند. خانم حسینی  خانم ها  راه  نادرست سد 
تصریح کرد که چنین واکنش هایی نمی تواند تأثیر منفی 
انتقادات  نوع  »این  او گفت:  بگذارد.  آن ها  روحیه  روی 
هیچ اثری باالی روحیه و روان مان ندارد و به هیچ عنوان 

مانع پیش رفت مان نمی شود.«
از سوی دیگر وی خاطر نشان کرد که قضاوت و دیدگاه 
به  بانوان  از  شماری  پیوستن  مانع  شهروندان  نادرست 
ورزش یوگا شده است. او گفت، شماری از بانوان برای 
این که مورد قضاوت و انتقاد شهروندان قرار نگیرند، از 

پیوستن به آنان خودداری کرده اند.

آسیب  زنان،  مدیریتی  توان مندی  و  کارگزاری  به  جامعه 
می زند؛

ما  ۱۴- جوان گرایی خوب است. حدود ۶۵ فی صد کشور 
درخشان  سابقه  و  تجربه  بدون  جوان  اما  هستند.  جوانان 

کاری، مفیدیت چندانی برای انکشاف کشور ندارد؛
لذا  نیست،  منزوی  کشور  یک  جدید،  افغانستان   -۱۵
نامزدوزیر باید به برخی کشورهای جهان سفر کند و هنر 

تعاملی با جهان را نیز یاد داشته باشد.
۱۶- نامزدوزیر باید حداقل به یکی از زبان های ملی تسلط 
کامل داشته باشد )گفتار، نوشتار، افهام و تفهیم( و توانایی 

درک و فهم زبان ملی دیگر را نیز داشته باشد.
۱۷- نامزدوزیری که خانواده اش در خارج زنده گی می کند، 
این  به  و چون  نمی سوزد  و شما  فرزندان من  برای  دلش 
و  کالن  برنامه های  زیاد  احتمال  به  ندارد،  اعتماد  کشور 

مسووالنه برای انکشاف کشور نیز نخواهد داشت.
۱۸- نامزدوزیری که برای گرفتن رأی اعتماد به وکال پول 
پیشنهاد کند، می خواهد بنیان کارش را بر فساد و خیانت بنا 
نهد. یک خاین فاسد، شایسته وزارت نیست و اگر وزیر هم 
شود به نماینده گان ملت پاسخ گو نیست، چون رای آن ها را 

خریده است.
تیم  تمام  سرپرستی  زمان  در  که  کاندیدوزیرانی  از   .۱۹
این  توسط  فساد  برای  داده اند،  تغییر  را  وزارت  عملیاتی 
حلقه ی خودی و جدید برنامه دارند؛ اینان نباید مورد اعتماد 

نماینده گان ملت قرار بگیرند.
زیاد  احتمال  به  دارند،  زیاد  سن  که  کاندیدوزیرانی   .۲۰
نمی توانند خودشان را با علم دنیا و تحوالت سریع جهانی 
سازگار کنند. لذا سزاوار نیستند تا سکان مدیریت یک نهاد 

مهم را به دست گیرند.
پیشنهاد می کنم تا حداقل یک نماینده ی موافق به ارایه ی 
رأی اعتماد و یک نماینده ی مخالف به ارایه ی رای اعتماد 
از  از قبل تعیین شده اند، بعد  نامزدوزیر مورد نظر، که  به 
نطق وی سخنرانی کنند و به اساس معیارهای فوق الذکر، 
در مورد آن کاندیدوزیر ابراز نظر داشته باشد تا دیگر وکال در 
روشنی این نظرات موافق یا مخالف، امکان انتخاب عاقالنه و 

مسووالنه ی آن وزیر را بیابند.
انتخاب یک وزیر یا مقام باال، یک امر ملی، مهم و مسووالنه 
است و همه ما نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم. بی تفاوتی 
نسبت به این امر، بی تفاوتی نسبت به آینده ی افغانستان و 

فرزندان همه ی ما است.

واکنش های تند در برابر یوگای زنان؛

»هیچ تهدید متوقف مان نمی تواند«
عبداالحمد حسینی


