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باران راکت در کابل

حمالت راکتی صبح شنبه  9کشته
و  31زخمی برجای گذاشت

صبح روز شنبهی کابل با حمالت خونبار راکتی و
انفجار ماینهای مقناطیسی آغاز شد؛ حمالتی که
دستکم  9کشته و  34زخمی برجای گذاشت.
براساس اطالعات وزارت داخله ،صبح روز شنبه24 ،
فیر راکت از ساحات تهیه مسکن در حوزهی هفدهم و
ساحه بین چهارراهی گل سرخ و چهار راهی مارکیت
در حوزهی چهارم امنیتی پولیس شلیک شد .پنچ فیر
در حوزهی دوم ،چهار فیر در حوزهی یازدهم ،یک
فیر در حوزهی شانزدهم ،هفت فیر در حوزهی دهم،
سه فیر در حوزهی پانزدهم و یک فیر در حوزهی نهم
فرود آمدند.
تلفاتی که این حملهی راکتی برجای گذاشت ،در
حوزهی دوم یک کشته و  10زخمی ،در حوزهی
یازدهم سه کشته و  12زخمی ،در حوزهی شانزدهم
یک کشته و  4زخمی ،در حوزهی دهم سه کشته و 3
زخمی و در حوزهی نهم  2زخمی بود...

3

در باب تحجر طالبانی

تداوم نارواییهای طالبان و
()2
استفاده ابزاری از دین

در بخش نخست این مقاله تداوم نارواییهای طالبان و
استفاده ابزاری آنها از دین و بررسی شباهتهای آن با
بررسی تطبیقی تحلیلی و | صفحه 4

وزیر خارجهی امریکا با هیأتهای مذاکرهکنندهی
دولت و طالبان در دوحه دیدار میکند

اطالعات روز :مایک پمپئو ،وزیر خارجهی ایاالت متحد ه
امریکا قرار است دیروز (شنبه ۱ ،قوس) با هیأتهای
مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و
گروه طالبان در دوحه ،پایتخت قطر دیدار کند.

براساس معلومات وزارت خارجهی امریکا ،مایک پمپئو
در سفرش به قطر با تمیم بن احمد آل ثانی ،معاون
نخستوزیر قطر و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ،وزیر
خارجهی قطر نیز دیدار و در | صفحه 2

صبحگاه اول قوس ،شروع یک روز خونین دیگر
برای کابل بود .تروریستان ،دو دستگاه رگبار
راکت را سوار بر دو موتر کوچک باربری مانند
انتقال راحت موتر بار خربوزه و کچالو ،به دو
نقطهی شهر مستقر کرده بودند .حوالی ساعت
 ،9پایتخت آماج فرود  23فیر راکت قرار گرفت؛
چونان  23ضربهی پیهم خنجر بر پیکر خسته
و بیدفاع کابل .بنا بر آمار رسمی ،دستکم 8
نفر جان باخت و  31تن دیگر زخمی شدند.
در فاصلهی  6ساعت از وقوع این رویداد خونین،
دو نامزد وزیر سکتور امنیت ،وزارتهای دفاع و
داخله ،به ترتیب با  85و  87درصد رأی موافق،
رأی اعتماد مجلس را دریافت کردند .تضاد و
منافات میان این دو اتفاق ،یکی از برجستهترین
«واقعیتهای» افغانستان است .واقعیتی که
به تفسیر دیگر در واقع «تقدیر از ناکارآمدی،
ناکامی» است .هضم این دو رخداد در یک روز،
اگرچه دشوار و مایهی حیرت و تعجب است،
اما «واقعیتی» است که از سالها به اینسو در
افغانستان جاری و رایج بوده است.
در طول چند هفتهای که میان اعالم فهرست
نامزدوزرای حکومت به مجلس تا برگزاری
جلسهی رأی تأیید/رد فاصله بود ،کمتر شبی در
کابل اتفاق افتاد که...
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خبرهای داخلی
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پایان رس پرسیت ده وزارت:

مجلس نمایندگان به ده نامزدوز یر رای اعتماد داد

ابران راکت در کابل

لیاقت الیق

نماینـدگان مجلـس و نامـزدوزرای کابینـه،
از مهمانـی ،جلسـات و دیدارهـای میـان
دوطـرف ،فـارغ بـوده باشـند .دههـا مجلس
و مهمانـی شـبانه میان نامزدوزیـران کابینه
و نماینـدگان مجلـس برگـزار شـد و در این
مجالـس ،نماینـدگان و نامزدوزیـران بـا
همدیگـر بـر سـر داد و سـتد رأی رد/تأیید،
در روز موعـود چانهزنـی کردنـد.
در اکثـر قاطـع ایـن جلسـات ،آجنـدای
دیدارهـا و چانهزنیهـا ،بر توافقات شـخصی
و گروهـی میـان نامزدوزیـران و نماینـدگان
مجلـس ،میچرخیـد .توافـق بـر سـر اعطـا
و ایجـاد سـهولت در دریافـت قراردادهـا،
نـرخ رأی اعتمـاد در بـدل دریافـت مقـدار
مشـخصی از حکـم تقـرر افـراد مـورد نظـر
نمایندگان توسـط نامزدوزیران ،نهاییشـدن
درخواسـتها و مطالبـات نماینـدگان از
نامزدوزیـران پیـش از برگـزاری جلسـهی
رأی اعتمـاد در مجلـس و ماننـد آن ،اهـم
موضوعـات مـورد بحـث در ایـن مهمانیهـا
و جلسـات شـبان ه بـود .اضافه بر ایـن موارد،
بـه ادعـا و اعتـراف برخـی از نماینـدگان
مجلـس ،مقامـات حکومت و سیاسـتمداران
کـه همـواره در طـول سـالیان گذشـته و
اکنـون به آن اشـاره شـده ،مبادلهی پول در
بـدل دریافـت رأی اعتمـاد ،جـزء الینفک و
گل سـر سـبد آجندای مهمانیهـا ،دیدارها
و جلسـات نماینـدگان مجلـس بوده اسـت.
آنچـه در اکثـر ایـن جلسـات غایـب بـود،
ارائـهی طرحهـای توسـعهای ،اصالحـی،
چشـماندازهای کاری ،رفـع چالشهـا
و مشـکالت و جبـران ناکارآمدیهـا و
ناکامیهاسـت .قاعـده و عـرف بر این اسـت
کـه نامزدوزیـران در بـدل ارائـهی برنامـهی
کاری بهمنظـور اصالحـات ،توجـه بـه
چالشهـا و ناکامیهـای گذشـته و ترسـیم
یک چشـمانداز روشـن بـرای آینـده ،توافق
و در نتیجـه رأی اعتمـاد نمایندگان مجلس
را نسـبت بـه نامزدیشـان در وزارتهـای
کابینـه جلـب کننـد .امـا از دسـتهی همان
«واقعیت»هایـی کـه در آغاز این یادداشـت
آمـد ،واقعیت جلسـات رأی اعتمـاد مجلس
بـرای کابینـهی حکومـت ،نـه چانهزنـی
بـر سـر کیفیـت برنامههـای کاری یـک
نامزدوزیـر کـه تعامـل و توافـق بر سـر نرخ
رأی اعتمـاد و برآوردهشـدن مطالبـات
فـردی میـان دو طـرف اسـت.
آنچه در جلسـهی موسـوم بـه «ارائهی طرح
و برنامههـای نامزدوزیـران» در مجلـس
نماینـدگان رخ داد ،یـک شـوی تأسـفبار
بـود .غلظـت نمایشـیبودن سـخنرانی
نامزدوزیـران در جلسـهی عمومـی مجلـس
بـه مفهوم «ارائهی طـرح و برنامه» ،بیش از
هر کسـی بـرای نمایندگان مجلـس مبرهن
و مسـلم اسـت .دو طـرف در یک جلسـهی
نمایشـی و در جریان سخنرانی نامزدوزیران
در مـورد طـرح و برنامههایشـان و
ادای گـوش سـپردن نماینـدگان بـه ایـن
سـخنرانیها ،بـه توافقـات و تعامالتـی کـه
در مهمانیهـا و دیدارهـای شـبانه میـان
آنهـا صـورت گرفتـه ،فکـرمیکننـد.

آنچه در جلسهی موسوم به
«ارائهی طرح و برنامههای
نامزدوزیران» در مجلس
نمایندگان رخ داد ،یک
شوی تأسفبار بود .غلظت
نمایشیبودن سخنرانی
نامزدوزیران در جلسهی
عمومی مجلس به مفهوم
«ارائهی طرح و برنامه» ،بیش
از هر کسی برای نمایندگان
مجلس مبرهن و مسلم است.

مجلس نمایندگان در نشست عمومی دیروز
شنبه (اول قوس) به ده نامزدوزیر رای اعتماد
داده و به سرپرستی این وزارتها پایان داد.
در رایگیری که در نشست عمومی مجلس
برگزار شد ،در مجموع  246عضو مجلس
اشتراک کردند .از این میان هر ده وزیری که
برایشان صندوق گذاشته شده بود موفق
شدند رای اعتماد کافی برای کرسی وزارت
کسب کنند.
نامزدوزیران وزارتهای امور خارجه ،امور
داخله ،دفاع ملی ،مالیه ،کار و امور اجتماعی،
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،تحصیالت
عالی ،صنعت و تجارت ،عدلیه و وزارت حج و
اوقاف هفتهی گذشته برنامههای کاریشان
را به نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند.
نمایندگان مجلس به تمام این نامزدان رای
اعتماد دادند.
براساس این رایگیری ،اسداهلل خالد ،با
کسب  206رای تأیید بهحیث وزیر دفاع
ملی ،محمدحنیف اتمر با کسب  197رای
تأیید بهحیث وزیر امور خارجه و عبدالهادی
ارغندیوال با کسب  205رای تأیید بهحیث
وزیر مالیهی کشور رای اعتماد گرفت.
همچنان محمدمسعود اندرابی با کسب 214

رای تأیید وزیر امور داخله شد .فضلاحمد
معنوی با کسب  220رای تأیید بهحیث
وزیر عدلیه انتخاب شد .معصومه خاوری با
کسب  154رای تأیید بهحیث وزیر مخابرات
و تکنالوژی معلوماتی ،عباس بصیر با کسب
 197رای تأیید بهحیث وزیر تحصیالت
عالی ،بشیراحمد تهینج با کسب  190رای
تأیید بهحیث وزیر کار و امور اجتماعی،
محمدقاسم حلیمی با کسب  148رای
تأیید بهحیث وزیر حج و اوقاف و نثاراحمد
غوریانی با کسب  213رای تأیید بهحیث
وزیر صنعت و تجارت انتخاب شدند.
میررحمن رحمانی ،رییس مجلس
نمایندگان در نشست عمومی مجلس گفت
که رایگیری اعضای مجلس در فضای
آرام ،بهگونهی آزاد ،شفاف ،بهدور از هر نوع
برخورد سلیقوی و با روحیهی وحدت ملی
انجام شده است.
گرفتن رای اعتماد ده نامزدوزیر از سوی
مجلس نمایندگان در حالی است که در
مدت چندین ماه اخیر ،در شرایط حساس
امنیتی و سیاسی کابینه با سرپرستان اداره
میشد .ادامهی سرپرستی در وزارتخانهها
بیشتر از سه ماه غیرقانونی بود و انتقادهای

زیادی را از سوی اعضای مجلس نمایندگان،
جامع ه مدنی ،رسانهها و شهروندان در پی
داشت .تکمیلشدن فهرست اعضای کابینه
و معرفی آن به مجلس نمایندگان بنابر
چالشهای سیاسی میان ارگ و سپیدار پس
از اعالم نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری،
ماهها طول کشید .در نهایت اعضای
کابینهی جدید براساس توافقنامهی سیاسی
و سهم  50درصدی میان ارگ و سپیدار
معرفی شد.
پس از ماهها انتظار محمداشرف غنی ،رییس
جمهور ،در  30میزان امسال  23نامزدوزیر
و رییسان شماری از ادارات مستقل را برای
گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان
معرفی کرد .در هفتههای پیش از این،
اسناد و برنامههای نامزدوزیران به بررسی
گرفته شد و نامزدوزیران در چندین مرحله
برنامههایشان را اعالم کردند .از این میان
ده نامزدوزیر دیروز رأی اعتماد مجلس
نمایندگان را گرفتند .قرار است برای باقی
نامزدوزیران نیز در روزهای آینده صندوق
گذاشته شود.
ریاستجمهوری از گرفتن رای تأیید ده
نامزدوزیر از سوی اعضای مجلس نمایندگان

استقبال و آن را ستایش کرده است .صدیق
صدیقی ،سخنگوی ریاستجمهوری،
در تویتی به نقل از محمداشرف غنی،
رییسجمهور گفته است که تصمیم اعضای
مجلس نمایندگان در راستای «منافع و
مصالح علیای مردم ،روند صلح ،انسجام
کابینه و موفقیت در تحقق برنامههای
اصالحی ،اقتصادی و نشست پیش روی
ژنو» است.
استقبال ارگ ریاستجمهوری از گرفتن رای
اعتماد ده نامزدوزیر از سوی اعضای مجلس
نمایندگان در حالی است که برخی از این
نامزدان از نگاه اسناد تحصیلی و تابعیت
مورد انتقاد شهروندان و کاvبران شبکههای
اجتماعی قرار دارند .پیش از این گزارشی
نیز نشر شد که اسناد تحصیلی دستکم
ده نامزدوزیر و رییسان امنیت ملی و بانک
مرکزی مورد تأیید کمیسیون امور دینی و
تحصیالت عالی مجلس قرار نگرفته است.
با افزایش ناامنیها و ادامهی خشونتها در
کابل و والیات ،برخی از شهروندان و کاربران
شبکههای اجتماعی رای اعتماد مجلس به
وزیران بخش امنیتی (امور داخله و دفاع
ملی) را نیز مورد انتقاد قرار دادهاند.

وز یر خارجهی امر یکا با هیأتهای مذا کرهکنندهی
دولت و طالبان در دوحه دیدار میکند

موج دوم کرونا؛
دانشگاهها رس از هشتم قوس رخصت میشوند

اطالعات روز :مایک پمپئو ،وزیر خارجهی ایاالت متحد ه امریکا قرار است دیروز
(شنبه ۱ ،قوس) با هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسالمی افغانستان و
گروه طالبان در دوحه ،پایتخت قطر دیدار کند.
براساس معلومات وزارت خارجهی امریکا ،مایک پمپئو در سفرش به قطر با تمیم
بن احمد آل ثانی ،معاون نخستوزیر قطر و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی ،وزیر
خارجهی قطر نیز دیدار و در مورد مسایل دوجانبه و منطقهای از جمله اهمیت وحدت
خلیج فارس بحث و گفتوگو خواهد کرد.
آقای پمپئو در حال حاضر در یک سفر ده روزه به اروپا و خاور میانه بهسر میبرد.
سفر پمپئو به فرانسه ،ترکیه ،جورجیا ،اسرائیل ،امارات متحده عربی ،قطر و عربستان
سعودی برنامهریزی شده است.
این سفر در سیزدهم نوامبر آغاز شده و تا  ۲۳نوامبر یعنی دو روز دیگر ادامه خواهد
داشت.
از سوی هم ،سفر پمپئو به قطر و دیدار او با هیأتهای مذاکرهکنندهی جمهوری
اسالمی افغانستان و گروه طالبان درحالی صورت میگیرد که مذاکرات صلح
افغانستان با گذشت بیش از دو ماه از آغاز آن ،پیشرفت قابل توجهی نداشته است.
اخیرا شماری از اعضای هر دو هیأت مذاکرهکننده از پیشرفت در حل موارد اختالفی
طرزالعمل مذاکرات خبر دادهاند ،اما این موضوع از سوی دو هیأت بهگونهی رسمی
همگانی نشده است.

اطالعات روز :وزارت تحصیالت عالی کشور میگوید که براساس فیصلهی کابینه،
دانشگاههای دولتی و خصوصی سر از تاریخ هشتم قوس الی  ۱۵حوت رخصت
میشوند.
محمدحنیف فرزان ،معاون سخنگوی وزارت تحصیالت عالی دیروز (شنبه ۱ ،قوس)
به روزنامه اطالعات روز گفت که کابینه این فیصله را بهخاطر جلوگیری از شیوع موج
دوم ویروس کرونا در فصل سرما صادر کرده است.
آقای فرزان همچنان گفت که جلسهی کابینه وزارت تحصیالت عالی را مکلف ساخته
است که روی یک میکانیزم مشخص بهخاطر جبران درسهای دانشگاه در هنگام
رخصتی کار کند.
او افزود که وزارت تحصیالت عالی کار روی این میکانیزم را آغاز خواهد کرد و جزئیات
آن بعدا شریک میشود.
این درحالی است که وزارت صحت عامه روز چهارشنبه هفتهی گذشته اعالم کرد که
موج دوم کرونا در کشور آغاز شده است.
پیش از این وزارت معارف نیز اعالم کرده بود که مکاتب در مناطق سردسیر پیش از
موعد تعیین شده به رخصتی زمستانی میروند.
نجیبه آرین ،سخنگوی وزارت معارف به روزنامه اطالعات روز گفته بود که صنوف
اول الی ششم مکاتب در اول قوس و صنوف ششم الی دوازدهم در  ۱۵قوس رخصت
میشوند.

ارغندیوال با برکناری کارمندان وزارت مالیه توسط ر یاستجمهوری مخالفت کرد
اطالعات روز :وزارت مالیهی کشور با
برکناری  ۵۹کارمند و رییس منابع بشری
این وزارت توسط ریاستجمهوری مخالفت
کرده و گفته است که این افراد تا نهاییشدن
روند استخدام رقابتی بستهای شان ،مطابق
قانون به وظایف خود ادامه میدهند.
عبدالهادی ارغندیوال ،سرپرست وزارت مالیه
در یک نامه عنوانی ریاست عمومی اداره امور
ریاستجمهوری گفته است که بربنیاد
قانون «کارکنان خدمات ملکی افغانستان»،
استخدام کارمندان بستهای اول و
دوم براساس پیشنهاد وزارت و منظوری
رییسجمهور صورت میگیرد.

آقای ارغندیوال افزوده است که استخدام
کارمندان بستهای سوم الی هشتم نیز از
صالحیتهای شخص وزیر میباشد.
چندی پیش در نامهای که از نشانی ادارهی
امور ریاستجمهوری منتشر شده بود ،آمده
که استخدام رییس منابع بشری وزارت
مالیه و  ۵۹کارمند دیگر این وزارت به شکل
غیررقابتی صورت گرفته است.
براساس این نامه ،این یافتهها در نتیجهی
تفتیش هیأتی از اداره امور ریاستجمهوری
برای بررسی مقرریهای معینیتهای عواید
و گمرکات وزارت مالیه در شش ماه اخیر ،به
دست آمده است.

در نامه تأکید شده بود که رییس منابع
بشری وزارت مالیه و  ۵۹کارمند دیگر این
وزارت در نتیجهی این بررسیها و مطابق
هدایت ریاستجمهوری از وظایفشان
برکنار و منفک شده بودند.
اما در نامهی سرپرست وزارت مالیه عنوانی
اداره امور ریاستجمهوری برکناری این
کارمندان توسط اداره امور ریاستجمهور
در مغایرت با احکام قانون خوانده و گفته
شده است که بررسیهای این هیأت تفتیش
مبتنی بر واقعیت نبوده و «به هیچ صورت
مبنای قانونی برای بررسی و گزارشنویسی
هیأت رعایت نشده است».

در نامه تأکید شده است که مطابق قانون
تفتیش ،گزارش بررسی هیأت باید برای
وزارت مالیه فرستاده میشد و تعهد این
وزارت برای اجراآت بعدی در قبال گزارش
گرفته میشود .عبدالهادی ارغندیوال گفته
که این اقدام از سوی هیأت صورت نگرفته
است.
همچنان آقای ارغندیوال افزوده است که
بخشی از یافتههای هیأت تفتیش اداره امور
ریاستجمهوری با اسنادی که وزارت مالیه
ارایه کرده ،متفاوت است.
اداره امور ریاستجمهوری هنوز در این مورد
چیزی نگفته باشد.

انفجاری در میدانوردک
دو کشته و  ۱۵زخمی بر جای گذاشت

کرونا در افغانستان؛ شناسایی  ۱۴۰مر یض جدید
و فوت  ۱۲نفر در یک شبانهروز

اطالعات روز :مسئوالن محلی در والیت میدانوردک تأیید میکنند که در نتیجهی
یک انفجار در میدانشهر ،مرکز این والیت دو غیرنظامی کشته شدهاند.
محباهلل شریفزی ،سخنگوی والی میدانوردک به روزنامه اطالعات روز گفت
که این رویداد حوالی ساعت  ۱:۰۰پس از چاشت دیروز (شنبه ۱ ،قوس) در بازار
میدانشهر رخ داده است.
آقای شریفزی افزود که در این رویداد  ۱۵غیرنظامی دیگر بهشمول یک خانم زخمی
شدهاند .او گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین بوده است.
سخنگوی والی میدانوردک اما تأکید کرد که هنوز مشخص نشده است که ماین در
کجا و چگونه جاسازی شده بود.
تاکنون شخص و یا گروهی هم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است .اما در
بیشتر نقاط والیت میدانوردک در جنوب کابل جنگجویان گروه طالبان حضور و
فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور اعالم کرد که در بیستوچهار ساعت
گذشته ۸۹۲ ،نمونهی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست
شده که نتایج آزمایش  ۱۴۰مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیتهای کابل ،قندهار ،بلخ ،ننگرهار ،تخار ،پروان،
بدخشان ،لوگر ،لغمان و زابل به ثبت رسیده است .به این ترتیب ،شمار مبتالیان به
ویروس کرونا در کشور به  ۴۴هزار و  ۵۰۳نفر افزایش یافته است.
همچنان در بیستوچهار ساعت گذشته ۱۲ ،مریض «کووید »۱۹جان دادهاند .شمار
فوتیهای ناشی از مریضی «کووید »۱۹در کشور به یکهزار و  ۶۷۵نفر افزایش یافته
است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه ،در بیستوچهار ساعت گذشته ۵۲ ،فرد مبتال
به کرونا بهبود یافتهاند .شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به  ۳۵هزار و ۴۲۲
نفر رسیده است.

حمالت راکتی صبح شنبه  9کشته و  31زخمی برجای گذاشت

Social Media

لطفعلی سلطانی
گزارشگر

صبح روز شنبهی کابل با حمالت خونبار
راکتی و انفجار ماینهای مقناطیسی آغاز شد؛
حمالتی که دستکم  9کشته و  34زخمی
برجای گذاشت.
براساس اطالعات وزارت داخله ،صبح روز
شنبه 24 ،فیر راکت از ساحات تهیه مسکن
در حوزهی هفدهم و ساحه بین چهارراهی گل
سرخ و چهار راهی مارکیت در حوزهی چهارم
امنیتی پولیس شلیک شد .پنچ فیر در حوزهی
دوم ،چهار فیر در حوزهی یازدهم ،یک فیر
در حوزهی شانزدهم ،هفت فیر در حوزهی
دهم ،سه فیر در حوزهی پانزدهم و یک فیر در
حوزهی نهم فرود آمدند.
تلفاتی که این حملهی راکتی برجای گذاشت،
در حوزهی دوم یک کشته و  10زخمی ،در
حوزهی یازدهم سه کشته و  12زخمی ،در
حوزهی شانزدهم یک کشته و  4زخمی،
در حوزهی دهم سه کشته و  3زخمی و
در حوزهی نهم  2زخمی بود .راکتی که در
حوزهی پانزدهم فرود آمد ،هیچ تلفاتی در پی
نداشت .کشتهها و زخمیها همه غیرنظامیاند.
از سوی دیگر ،وزارت صحت عامه اعالم کرد
که از حمالت راکتی دیروز ،پنچ کشته و 50
زخمی به شفاخانههای منتقل شد ه است.

وزارت داخله حمالت دیروز را کار طالبان
خواند .طارق آرین سخنگوی این وزارت گفت
که این کار طالبان «ضعف و شکست» این
گروه را نشان میدهد و «دشمنی آشکار» با
یک ملت است.
گروه طالبان اما ،دستداشتن در این حملهی
راکتی را رد کرد .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی
این گروه در صفحهی تویترش نوشته است:
«ما بر مجتمعات عام فیرهای کورکورانه را
اجازه نمیدهیم».
از سوی دیگر حمالت تروریستی دیروز در
حالی انجام شد که از حدود یک ماه به اینسو
مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را امراهلل
صالح ،معاون اول رییسجمهوری به عهده
گرفته است.
آقای صالح هم پذیرفته است که در امر مبارزه
با تروریسم و حمالت تروریستی دستآورد
قابل مالحظهای نداشته است .او صبح دیروز
در سلسله یاداشتهای جلسهی ششونیم
خود که از طریق صفحهی فیسبوکش منتشر
میشود ،نوشت« :در بخش تروریسم ،هنوز
کاهش چشمگیری صورت نگرفته است».
آقای صالح اذعان کرده ،به هدفی که تعیین
شده بود ،نرسیده است .او اما تأکید کرده که
کابل را امن میکند« :به آن نقطه خواهیم
رسید و زود هم خواهیم رسید».

انفجار دو ماین مقناطیسی
صبح دیروز پیش از آنکه حمالت راکتی
بر شهر کابل انجام شود ،دو انفجار ماین
مقناطیسی نیز روی داد که یک کشته و سه
زخمی برجای گذاشت.
انفجار نخست حوالی ساعت  7:15صبح در
منطقهی ارزان قیمت رخ داد .در این انفجار
یک موتر نوع رنجر هدف قرار گرفت که به
گفتهی پولیس کابل در آن یک نظامی کشته
و سه نظامی دیگر زخمی شدهاند.
انفجار دومی حوالی ساعت  ۸:۰۰صبح دیروز
در ساحهی «باال ده» چهلستون رخ داد .در
این رویداد یک عراده موتر نوع فورد هدف
ماین مقناطیسی قرار گرفت که به گفتهی
پولیس کابل تلفات نداشت.

واکنشها
ارگ ریاستجمهوری حمالت دیروز ،را
محکوم کرده و گفته که مبارزه با تروریسم
بینالملی نیازمند تالشها و مبارزه مشترک و
حمایت از راهبرد مبارزه با تروریسم از طریق
شورای امنیت سازمان ملل است.
در اعالمیهای که از طرف ارگ منتشر شده
به نقل از رییسجمهور غنی آمده است:
«حمایت دوامدار سازمان ملل از راهبرد مبارزه
علیه تروریسم و پروسه صلح افغانستان باعث
رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان
میشود .با توجه به خشونتهای جاری در
کشور ،پذیرش کاهش خشونت و آتشبس از
یک سو ما را به صلح که اولویت و خواست
همهی ما است نزدیکتر میکند و از سوی

دیگر شرایط مبارزه مؤثر با موج دوم کرونا را
فراهم میکند».
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه
ملی نیز ضمن محکومیت حمالت راکتی دیروز
گفته است که چنین حمالت نشاندهندهی
«درماندگی ،شکست و ناامیدی دشمن از
پیروزی در میدان جنگ است».
آقای عبداهلل در صفحهی فیسبوک خود نوشته
که مردم افغانستان با چنین حمالتی از پا
نمیافتند و تسلیم تروریسم نمیشوند« :ایجاد
ترس و وحشت تروریستان بدصفت به هدف
نخواهد رسید و سرانجام گروههای تروریستی
– تکفیری نابود خواهد شد».
روس ویلسون ،شارژدفیر ایاالت متحدهی
امریکا ضمن محکومیت حمالت دیروز ،در
صفحهی تویترش نوشته است که کشورش
با دولت افغانستان کار میکند تا از چنین
حمالتی جلوگیری و عامالن آن مورد
بازخواست قرار بگیرند.
یکی از راکتهای دیروز در محوطهی سفارت
ایران در حوزه دهم امنیتی فرود آمد .سفارت
ایران در صفحهی تویترش نوشته است:
«یکی از موشکهای شلیکشده صبح امروز
 01/09/99در محوطه سفارت جمهوری
اسالمی ایران در کابل فرود آمده و ترکشهای

کاوه جبران ،شاعر و نویسنده
در فیسبوکش نوشته است:
«ملک بیصاحب ،مصداقش
همین کشور است .هر کس هر
کاری را بخواهد میتواند بکند،
بیآنکه گریبانش را بگیرند .البته
حکومتی که محصول آرای مردم
نباشد ،همین است .مسئول
نیست».

متعددی به ساختمان اصلی ،شیشهها،
تأسیسات و تجهیزات سفارت اصابت کرد.
خوشبختانه این حادثه تلفاتی در برنداشت و
کلیه پرسنل سفارت در سالمت کامل بهسر
میبرند».
ایران این حمله را «نمونهای از جنگ نیابتی
و اقدامات» همپیمانان امریکا در افغانستان
دانست .سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
امور خارجه ،امریکا را «مسئول مستقیم» این
حمالت خواند.
واکنش شهروندان کشور هم به این حمله
گسترده بوده است.
حمالت راکتی دیروز یک بار دیگر خاطرات
شهروندان کابل از جنگهای دههی هفتاد
خورشیدی را زنده کرد؛ جنگی که در آن
یکی از طرفهای درگیری بیهیچ تفکیکی
راکتهای کور را بر شهر کابل شلیک میکرد
و راکتهای که اکثر قربانیان آن غیرنظامیان
بودند.
ضیا شهریار ،خبرنگار بیبیسی فارسی در
لندن نوشته است« :کابل در دهه نود میالدی
شاهد حمالت وحشتناک راکتی و چه بسا کور
بود که جان دها هزار نفر را گرفت .ولی حاال
 ۲۵سال بعد از آن همچنان در جلو نگاههای
کمرههای مداربسته و جلو چشم جهان،
پایتخت افغانستان این چنین راکتباران شده
و شهروندانش قتل عام میشوند».
راکتها دیروز از دو موتر باربری نوع سوزکی
از دو ناحیه مزدحم شهر کابل فیر شد .انتقاد
شهروندان بر نهادهای کشفی و امنیتی کشور
این است که تروریستان چگونه توانسته با
چنان دمودستگاهی وارد شهر شوند و کابل
را راکتباران کنند.
کاوه جبران ،شاعر و نویسنده در فیسبوکش
نوشته است« :ملک بیصاحب ،مصداقش
همین کشور است .هر کس هر کاری را
بخواهد میتواند بکند ،بیآنکه گریبانش را
بگیرند .البته حکومتی که محصول آرای مردم

نباشد ،همین است .مسئول نیست».
او افزوده« :در روز روشن مردم را با موشک
میزنند ،مسئوالن جلسه ششونیم برگزار
میکنند و با گزارشهای هوایی خاک در
چشم مردم میپاشند .میزان ناتوانیتان را
هم میدانند ،نیاز به دروغبافی نیست .لطفا
کنار بروید تا افراد شایستهتری جایتان را پر
کنند».
در همین حال شماری از آگاهان معتقدند که
حمالت راکتی دیروز ،در واکنش به اقدامات
اخیر حکومت برای بازداشت هستههای
عملیاتی گروه داعش در کابل بوده است.
گروه شاخه خراسان داعش اما تا کنون
مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
ادعاهای مطرح است که حمالتی که تحت
نام داعش انجام میشود در واقع کار شبکهی
حقانی است.
به اعتقاد جاوید کوهستانی ،کارشناس
مسائل نظامی ،حمالت راکتی دیروز داعش
واکنشی در برابر اقدامات اخیر حکومت برای
بازداشت هستههایی عملیاتی این گروه در
کابل بود« :من فکر میکنم که حملهی اخیر
تالفیجویانه و واکنشی بود».
از نظر آقای کوهستانی گروه داعش با حمالت
راکتی دیروز سعی کرد این پیام را برساند که
این گروه هنوز در شهر حضور دارد و میتواند
چنین حمالتی انجام دهد« :بهنحوی با این
کار میخواهند بگویند که با گرفتاری یکی-دو
شبکه ،فعالیت ما پایان نمییابد و ما حضور
داریم».
از سوی دیگر ،به اعتقاد آقای کوهستانی ،گروه
داعش با انجام چنین حمالتی میخواهد نشان
دهد که پس از طالبان میتواند جایگزین این
گروه برای انجام فعالیتهای تروریستی در
افغانستان شود.
رویهمرفته ،آقای کوهستانی ضعف مدیریتی
در حکومت را عامل وقوع چنین رویدادهای
خونین عنوان میکند.
«کادرهای نظامی و استخباراتی فهمیده و
چیزفهم بیدلیل به تقاعد سوق داده شدند.
تحت عنوان جوانساالری کسانی را آوردند
که ظرفیت کار استخباراتی صادقانه را ندارند.
فساد بیداد میکند .برخوردها سلیقهای و
تیمی است .دشمن از همین خال استفاده
کرده و از مدتهاست که در کابل رخنه کرده
است».
بر اساس اطالعاتی که دیروز آقای صالح ارائه
کرد ،در یک ماه گذشته ،دو حملهی انتحاری،
یک موتربمب ،یازده ترور 31 ،حلقه ماین،
یک بار انداخت راکت ،پنج بمب دستی35 ،
حملهی مسلحانه بر پاسگاههای اطراف شهر
و  78اقدام ترور نیروهای دولتی و کارمندان
دولتی بوده است .این آمار حمالت راکتی و
انفجار ماینهای مقناطیسی دیروز را شامل
نمیشود.

یکی از راکتها در منطقهی شهر نو در پیش کافهی سالیس اصابت کرده .این کافه در صفحهی فیسبوک خود نوشته که سه تن از کارمندانش در این رویداد زخمی شدهاند – عکس از شبکههای اجتماعی

صنوف اول تا دوازدهم مکاتب خصویص در تار یخ  ۱۵قوس رخصت میشوند
اطالعـات روز :وزارت معـارف کشـور میگویـد کـه صنـوف
اول الـی دوازدهـم مکاتـب خصوصـی و صنـوف هفتـم الـی
دوازدهـم مکاتـب دولتـی در مناطـق سردسـیر در تاریخ ۱۵
قـوس رخصـت میشـوند.
نجیبـه آرین ،سـخنگوی وزارت معارف بـه روزنامه اطالعات
روز گفـت کـه صنـوف اولـی الـی ششـم مکاتـب دولتـی در
مناطـق سردسـیر دیروز (شـنبه ۱ ،قوس) رخصت شـدهاند.
خانـم آریـن افـزود« :قـرار بـود کـه صنـوف اول الی ششـم
مکاتـب خصوصـی نیـز دیـروز رخصـت شـود ،امـا براسـاس
پیشـنهاد مکاتـب خصوصـی رهبـری وزارت معـارف فیصله

کـرد کـه ایـن صنـوف مکاتـب خصوصـی نیـز در تاریخ ۱۵
قـوس رخصت شـوند».
او گفـت کـه دانشآمـوزان مکاتـب خصوصـی ملزم شـدهاند
کـه فیـس کامـل مـاه قـوس را پرداخـت کننـد ،امـا ایـن
مکاتـب در ایـام رخصتیهـای زمسـتانی حـق اخـذ فیس را
ندارند.
ایـن وزارت در تاریـخ  ۲۵عقـرب اعالم کرده بـود که صنوف
اول تا ششـم مکاتب خصوصی و دولتی در مناطق سردسـیر
در تاریـخ اول قوس تعطیل میشـوند.
نجیبـه آریـن در آن زمـان گفتـه بـود کـه سـال تعلیمـی

 ۱۳۹۹خورشـیدی تابـع یک امتحان نهایی یا سـاالنه اسـت
کـه در سـال تعلیمـی  ۱۴۰۰خورشـیدی آغـاز میشـود.
بـه گفتـهی او ،تمـام مکاتـب تعلیمـات عمومـی دولتـی و
خصوصـی ،مـدارس و دارالحفاظهـا مکلف به پیـروی از این
هدایـت اند.
سـخنگوی وزارت معـارف افـزوده بـود کـه آمـوزگاران
در مکاتـب مکلـف انـد کـه پیـش از رخصتـی زمسـتان بـه
دانشآمـوزان وظیفـه دهنـد کـه در روزهـای رخصتـی
درسهـای خوانـده شـده را تکـرار و بـرای امتحـان سـاالنه
آمادگـی بگیرنـد.
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در بخش نخست این مقاله تداوم نارواییهای
طالبان و استفاده ابزاری آنها از دین و بررسی
شباهتهای آن با بررسی تطبیقی تحلیلی و
تاریخی قرون وسطا بیان شد که طالبان برای
رسیدن به ثروت و قدرت ،مانند کشیشهای
مذهبی قرون میانه اروپا ،با استفاده از
آموزههای دینی آزادی مردم را سلب میکنند
و آنها را مورد ستم قرار میدهند .و نیز گفته
شد که طالبان از لحاظ باورهای تحجرانه به
خوارج در قرنهای نخستین اسالم شباهت
دارند که از لحاظ عملکرد خود را رستگارتر از
پیامبر (ص) اسالم میدانند ،یعنی دچار تحجر
فقهی هستند؛ ذهنیت قبیلهای و درک بسیار
سطحی از اسالم دارند .همینسان گفته شد
که عملکرد طالبان از دیدگاه علمای جهان
اسالم حرام تلقی شده و انسانکشی طالبان
در مغایرت با تمام موازین اسالمی است و در
ادامه ایدئولوژی و کارنامه طالبان با اندیشههای
علمای برجسته اسالم همچون موالنای بلخ،
فارابی ،ابن سینا ،ابن رشد ،ابن خلدون ،ابن
عربی ،خوارزمی و ابوریحان بیرونی مقایسه
شد ،و در این مجال «تحجر طالبانی» را مورد
واکاوی قرار میدهیم.
روایت متحجرانه طالبان از اسالم
ت که در
تحجر از «حجر» گرفته شده اس 
لغت بهمعنای «سختگیری» و «سختشدن»
است .از لحاظ لغوی ،این واژه اغلب درباره
افرادی بهکار میرود که نسبت بهخود و دیگری
سختگیری کند و حالل را حرام بشمارد .در
اصطالح اما تحجر بهمعنای «واپسگرایی
بیدلیل و جمود بر ظواهر» است که باورها،
افکار و پدیدههای اجتماعی را با رویکرد
«قالبگرایی» تعریف و تفسیر میکنند،
درحالیکه باورهای انسانی و پدیدههای
اجتماعی همواره پویا است و این پویایی روند
تکامل و بالندگی بشر را رقم زده است.
اصطالح تحجر پیشینه قرآنی دارد و استعمال
نخستین آن برمیگردد به اندیشه اسالمی.
در فرهنگ قرآنی ،انسان متحجر کسی است
که عقل و دل او از پذیرش سخن حق و
معجزههای آشکار خداوند و پیروی از فرامین
الهی مقاومت میکند و همچون سنگ که
چیزی در آن اثر نمیکند در برابر فرامین
الهی میایستد ،اما در عرف تحجرگرایی به آن
دسته از نگرشها گفته میشود که از پذیرش
اندیشه جدید و برقراری تعامل نظری با جامعه
و سیاست خودداری میکند.
عصاره و ریشه تحجر ،بیارزش دانستن
قاعدههای تشخیص صحیح و برگزیدن
اساس واحد برخاسته از عصبیتهای رسومی
است .انسان متحجر اساسا قاعدهای برای
شناخت و معرفت صحیح ندارند و تنها
چیزی را برمیگزیند که با شاخصهای
ذهنی او همچون رسم و رواجهای قبیلهای،
عصبیتهای طایفهای و شاخصهای فرسوده
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فردی و گروهیاش سازگار باشد .وجه اشتراک
همه متحجران ،بستهشدن باب عقالنیت برای
تشخیص صحیح از غیرصحیح است .
از این حیث میتوان گفت که طالبان نمونهی
بارز این گرایشهای واپسگرایانه در یک
ت و سخت از
جامعه اسالمیاند که با تفسیر سف 
آموزههای دینی سالهاست زندگی را بر خود و
مردم افغانستان دشوار کرده است.
علمای اسالمی طالبان را از زمره جریانهای
فکریای برشمردهاند که اسالم را با افراط
و تفریط میشناسند ،نه جوهر واقعی آن
که «اعتدال» و «سازندگی» است .به باور
بسیاری از علمای برجسته جهان اسالم،
طالبان با تندروی و کندروی بیجا «جهالت»
و «جمود»شان را نزد مسلمانان ثابت میکنند.
جهالت همواره در برابر برداشتها یا تعبیرات
روشنفکرمآبانه متجلی میشود و جمود
و تحجر نیز در برابر برداشتها و تعبیرات
ظاهربینانه و بدون عمق نمودار میشود.
این علما بر مبارزه با جهالت و جمود تأکید
میکنند و خطر جمود را از خطر جهالت کمتر
نمیدانند .
براساس دیدگاه علمای جهان اسالم ،عملکرد
طالبان از منظر دین اسالم در جامعه اسالمی
افغانستان آمیخته با انواع تحجر است که در
ابعاد مختلف با اساسات اسالمی همخوانی

ندارد که به اختصار از آنها یادآوری میکنیم.
در بعد علمی -ساختاری
با نگاه اجمالی به تاریخ ،درمییابیم که جامعه
اسالمی افغانستان در بسیاری از زمینهها
بهمثابه جامعهی پویا عمل کرده است .فرهنگ
اسالمی و تمدنی این سرزمین با تعالییافتن
عرفان اسالمی ،علوم پزشکی ،نجوم ،فلسفه،
منطق ،معماری و  ...در دامن تمدن اسالمی و
نقش آشکار دانشمندان آن در سدشکنیها و
پیشرویهای بشری کامال مشهود بوده است،
اما طالبان از لحاظ علمی ،تحجرشان را در برابر
پیشرفتهای بشری آشکار کردهاند .طالبان از
لحاظ ساختار علوم دینی نیز با واپسزنی تفسیر
اجتهادی و عقالنی از آموزههای دینی-اسالمی،
تفسیر مضیق و سختگیرانه را پیش گرفتهاند.
این گروه با کمترین آگاهی از متن دین اسالم
و بدون کوچکترین مراجعه بهمنابع اصیل
اسالم هیچ نوع پیشرفت علمی را برنمیتابند
و با تمام منابع و ابزار آبادانی در جنگاند.
چنانچه در عمل مکتب و دانشگاه را انفجار
دادهاند .پل ،پلچک و تاسیسات عامهالمنفعه
را تخریب کردهاند .معلم ،داکتر و دانشجو را
به رگبار بستهاند و برای تحمیل و تکثیر
باورهای ظالمانه غیراسالمی و غیرانسانیشان،
برخالف شعارشان با جوامع بهاصطالح کفری

وارد معامله شدهاند .درحالیکه خداوند (ج) در
قرآنکریم بندگانش را به آبادانی و سازندگی
امر میکند .بهمقام معلم ،دانشآموز و پزشک
ارج میگذارد و مسلمانان را به احترامگذاشتن
به عقاید دیگران تشویق میکند.
در بعد فرهنگی
نگرش بسته نسبت به مسائل دینی و ارتباط
دادن آن به کیفیت پدیدههای عینی و واقعی
زندگی اجتماعی انسان ،یکی از مهمترین
عرصههای تحجر و جمود در عرصه فرهنگی
است .تحمیل و ترویج این نگرش که دین با
آسایش دنیوی مخالف است و الزمه ریاضت و
دینداری ،پذیرش بدبختیها ،اندوه همیشگی
و بیبهره بودن از شادی و شادمانی سالم است،
جلوهای از تحجر فرهنگی بهشمار میرود.
اینکه استفاده از ابزارهای جدید در عرصه
خبررسانی از طریق هنر ،ادبیات ،فرهنگ،
ارتباطات و آموزش ،مطلقا با دینداری در تضاد
است جزماندیشی مطلق این گروه را نشان
میدهد .نداشتن شناخت دقیق از نیازهای
جدید زندگی اجتماعی انسانها و بیاعتنایی
نسبت به بهرهبرداری از دستآوردهای
بشری در چارچوب اصول و اهداف دین نیز
از نمودهای تحجر فرهنگی است که طالبان
بسیار آن را به نمایش گذاشتهاند.

در بعد سیاسی
موضوع سیاست ،قدرت و شناخت مناسبات
قدرت است .در قرن حاضر نظام سیاسی
اغلب کشورهای دموکراتیک جهان مبتنی بر
اراده مردم شکل گرفته است .نظام سیاسی
مردمساالر از گذشتههای دور مورد بحث
اندیشمندان و نظریهپردازان علوم انسانی
بودهاست .از سقراط ،ارسطو و افالطون شروع
تا دیگر دانشمندان میانهرو اسالمی جهان
همچون یوسف قرضاوی که همواره بر اراده و
رأی مردم در تعیین زعیم و رهبر سیاسیشان
تأکید کرده است .یوسف قرضاوی در باب
مردمساالری میگوید« :ماهیت مردمساالری
این است که مردم خود رهبران و مسئوالن
ادار ه امور مملکت را برگزینند و فرمانروا یا
نظامی را که نمیپسندند برآنها تحمیل
نشود .همینسان نارضایتی مردم با رویکردها
و روشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی که مردم از آن آگاهی و رضایت
ندارند مورد توجه و دخالت مستقیم در امر
حکومتداری قرار گیرد و شرایطی فراهم نشود
که هرکس با آن روشهای تحمیلی مخالفت
کند .و یا با مخالفت و انتقاد از عملکرد نادرست
دولت که برای بهتر شدن امور انجام میشود
تبعید ،زندان ،شکنجه و اعدام در انتظار او
باشد .این روح و ماهیت دموکراسی راستین
است که بشریت گونهها و روشهای علمی
خاصی از جمله انتخابات ،همهپرسی ،حکومت
اکثریت ،تعدد احزاب سیاسی ،حق مخالفت
اقلیت ،آزادی مطبوعات ،رسانهها و استقالل
قوه قضائیه و … تجربه کرده است ».طالبان
اما برخالف مبانی پایه اسالم با پویایی نظام
سیاسی ،اراده و رأی مردم دشمنی کرد ه است.
راهبرد طالبان برای مدیریت نظام در جهت
خالف پیشرفت و تعالی جامعه است که منجر
بهظهور فضای بسته ذهنی در جامعه میشود.
طالبان معتقد به حاکمیت خودرأی ،روابط و
مناسبات سرکوبگرایانه و شکلگیری شبکه
یا چرخه بستهای از مدیران و مجریان سنتی
و فاقد ابتکار سیاسیاند که در عصر امروز نه
جهان آن را میپذیرد و نه مسلمان عاقل و
آگاه از دین تابع آن میشود.
در بعد اجتماعی
اصول و معیارهای اخالقی نظر به نیازها و
گرایشهای پویا و اصیل انسان با سرشت او
گره خورده است .پافشاری بر آداب و رسوم
گذشته و یا اصالت دادن به آداب و رسوم
خاصی در برابر آداب و رسوم طایفه ،قبیله
و جامعه دیگر از مصداقهای جمود و تحجر
است .طالبان با پافشاری بر سنتهای گروهی،
باورمند به رسوم و عنعنات یک جامعه متکثر
نیستند و با گرایش افراطی و تفسیر تندروانه
از اسالم نسبت به سنتهای متداول اکثریت
مردم افغانستان بیاعتنایی کردهاند.
ادامه دارد...

حمایت جمهور یخواهان میشیگان از پریوزی بایدن؛ گز ینههای ترمپ برای تغیری نتایج محدود میشوند
اطالعات روز :دونالد ترمپ ،رییسجمهور ایاالت متحده ،در
تالش برای لغو نتیجه انتخابات با یک ناکامی جدید مواجه
شده است ،قانونگذاران ایالت کلیدی میشیگان گفتهاند که
آنها در صدد تغییر نتایج این ایالت که به سود جو بایدن
بوده ،نیستند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،نمایندگان جمهوریخواه
میشیگان در کاخ سفید با آقای ترمپ دیدار کردند و پس از
نشست با او گفتند که آنها روز دوشنبه نتایج انتخابات این
ایالت را تائید خواهند کرد.
این هیات اعالم کرد که آنها هیچ گونه اطالعاتی که منجر

به تغییر نتیجه شود ،دریافت نکردند و روند تائید نتایج باید
بدون تهدید و ارعاب باشد .دونالد ترمپ هنوز شکست در
انتخابات ریاستجمهوری را نپذیرفت ه و بدون ارائه شواهد و
مدارک ،مدعی تقلب در انتخابات شده است.
پیشتر برایان کمپ ،فرماندار جمهوریخواه جورجیا نیز به
دنبال تائید پیروزی جو بایدن در این ایالت ،اعالم کرد ۱۶
رای الکتورال این ایالت به آقای بایدن تعلق میگیرد.
آقای ترمپ کماکان این حق را دارد تا خواهان شمارش
مجدد آرا ایالت جورجیا شود.
جو بایدن ،قرار است  ۲۰ژانویه به عنوان چهل و ششمین

رییسجمهوری آمریکا کار خود را آغاز کند.
تیم انتقالی آقای بایدن روز گذشته اولویتهای او در صد
روز نخست ریاستجمهوری را تشریح کرد.
در همین حال ،آقای ترمپ در کاخ سفید ،بار دیگر به
نادرستی مدعی پیروزی در انتخابات شد.
رسانههای آمریکایی میگویند به دنبال شکستهای
حقوقی آقای ترمپ در دادگاه برای به چالش کشیدن
نتیجه انتخابات ،ستاد رییسجمهوری آمریکا امیدوار است
قانونگذاران جمهوریخواه ایالتهای کلیدی را ترغیب کند
که با نادیده گرفتن نتیجه انتخابات ،آقای ترمپ را در آن

ایالت پیروز اعالم کنند.
دعوت آقای ترمپ از نمایندگان جمهوریخواه میشیگان نیز
در همین راستا بوده و گفته شده آقای ترمپ میخواهد
نمایندگان ایالت پنسیلوانیا را هم به کاخ سفید دعوت کند.
کاخ سفید پیشتر گفته بود دلیل این دعوت «دیدار معمول»
رییسجمهوری با نمایندگان بوده است.
دموکراتها هشدار دادهاند که آقای ترمپ میخواهد با وارد
کردن فشار به قانونگذاران ،رای مردم را تغییر دهد و افراد
مورد نظر خود را در مجمع الکتورال که ماه بعد گرد هم
میآیند ،مستقر کند.

اطالعـات روز :یکـی از معاونان محمدجواد ظریف برخورد
کانـادا بـا سـرنگونی هواپیمـای اوکراینـی با موشـکهای
سـپاه را «عجیـب» خوانـده و کانـادا را متهم کرده اسـت
کـه ایـن فاجعـه را بهانـهای بـرای «سیاسـیکاری» قرار
داده است.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی ،محسـن بهارونـد ،معـاون
حقوقـی و بینالملـل وزارت خارجـه ایـران ،بـه روزنامـه
انگلیسـیزبان تهـران تایمـز ،چـاپ تهـران ،گفتـه ایـران
همـه همکاریهـای الزم را بـا کانـادا و دیگـر کشـورها
انجـام میدهـد تـا حقایـق مربوط بـه این فاجعه روشـن
شو د .

یـک هفتـه پیـش اوکرایـن از «وقتکشـی» مقامهـای
ایرانـی در ایـن زمینـه انتقـاد کـرد.
مقامهـای ایرانـی پـس از سـرنگونی هواپیمـا بـا موشـک
سـپاه و کشـته شـدن  ۱۷۶سرنشـین آن با وجود اطالع
از واقعیـت موضـوع تـا سـه روز بـا دروغ و الپوشـانی
«نقـص فنـی» را دلیـل سـقوط عنـوان میکردنـد.
ایـران پـس از آن بـه سـرنگونی هواپیمـا بـا موشـکهای
سـپاه اذعـان کـرد کـه جاسـتین تـرودو ،نخسـتوزیر
کانـادا ،از وجـود شـواهدی در ایـن زمینـه خبـر داد.
دسـتگاه قضایـی ایـران تاکنـون هیـچ یـک از عوامل این
فاجعـه را محکـوم نکـرده ،امـا چنـد نفـر از بازمانـدگان،
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«دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری نوسان و صالحآباد واقع در قریه نوسان و صالحآباد ،ولسوالی انجیل والیت هرات ،نمبر پکیج قراردادAF/MAIL/EAT- H093-H094- :
 CW-RFBرا به داوطلبی بسپارد ،شرکتهای ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وبسایت وزارت زراعت ،ابیاری و مالداری ( )/http://www.mail.gov.afو اداره تدارکات ملی ( )https://ageops.netدریافت
و مطالعه نمایند .اسناد داوطلبی از تاریخ  - 23نوامبر  2020الی  - 23دسمبر  2020توزیع میگردد .از داوطلبان و یا نماینده رسمیشان دعوت بعمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ  - 06دسمبر  2020ساعت  10:00قبل از ظهر
بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند.
جلسه آفرگشايی بتاریخ  - 23دسمبر  2020ساعت  11:00قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
آن عده شرکتهایی که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وبسایتهای مذکور بدست بیاورند.
آدرس :ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری بخش پروژههای بانکجهانی واقع جمالمینه ،چهارراهی کارتهسخی ،کابل -افغانستان.
)Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT
Specific Procurement Notice
Request for Bids
Contract Title:Improvement Works for Saleh Abad Irrigation Scheme (Located at Saleh Abad Village, Enjil District,Hirat Province ) &Nawsan Irrigation Scheme (Located at Nawsan
Village, Enjil district ,Hirat Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-H093-H094-CW-RFB
Dated: November, 23, 2020
& 1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency Agriculture
Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works for Saleh Abad Irrigation Scheme (Located at Saleh
Abad Village, Enjil District,Hirat Province ) &Nawsan Irrigation Scheme (Located at Nawsan Village, Enjil district ,Hirat Province RFB No:AF/MAIL/EAT-H093-H094-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works for Saleh Abad Irrigation Scheme (Located at Saleh
Abad Village, Enjil District,Hirat Province ) &Nawsan Irrigation Scheme (Located at Nawsan Village, Enjil district ,Hirat Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-H093-H094-CW-RFBand
Delivery/construction period of 12 Months from start date.
]3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in this regard.
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 32,300,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 25,800,000.
;(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below
Qty
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

خـود در تمـاس بوده و ایران «تا جایـی که در چهارچوب
قوانیـن ایـران ممکـن بـوده» بـه درخواسـتهای کانـادا
پاسـخ مثبت داده اسـت.
او خواهـان آن شـده کـه همـه طرفهـای فاجعـه
هواپیمـای اوکراینـی مطابق مقـررات بینالمللـی در این
زمینـه همـکاری کننـد.
کانـادا هیاتـی مسـتقل بـرای تحقیـق دربـاره سـرنگونی
هواپیمـای اوکراینـی تشـکیل داده اسـت.
اوکرایـن هـم گفتـه اگـر ایـران همچنـان همکاریهـای
الزم را انجـام ندهـد« ،مسـیرهای مـوازی» را در پیـش
میگیـرد.

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Equipment and Machinery Description
)GCB (Small Excavator
Double Drum Vibratory Rollers Compactor
)Water Tanker (15000 liters
Tractor with Blade
)Dump Truck (10 M3
Reversible Plate Compactors
Vibrator
Concrete Mixer
)Water Pump with 1000m pipe (20 Lps
Total station /Level Machine

Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.
Required No
1
2
2

Relevant Experience
5 years
5 years
3 Years

Key Personnel
Minimum Educations
Project/ Contract Manager
BSc
Civil/Irrigation Engineer
BSc
Site Engineer/ Safety Supervisor
BSc

No
1
2
3

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 8,700,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards.
”Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers
July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com
and inspect the bidding document during office hours November 23, 2020to December 23, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on
Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate
from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 AM local time on the December 23, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids
will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December 06, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District, Jamal Mina,
Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the Employer shall be organized
on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

ایران کانادا را به «سیایسکاری» درباره هواپیمای اوکرایین متهم کرد
سـوگواران و معترضـان بـه عملکـرد سـپاه بازداشـت ،به
زنـدان محکـوم شـده و تحـت فشـارهای امنیتـی قـرار
گرفتهانـد.
بـه گفته دادسـتانی اوکراین ایـران با مجـازات حبس ابد
عاملان مخالفت کرده اسـت.
محسـن بهارونـد ،معاون محمدجـواد ظریف ،بـه روزنامه
تهـران تایمـز گفتـه« :عجیـب اسـت کـه دولـت کانـادا
اقدامـات یکجانبـهای را در ایـن زمینـه آغـاز کـرده .مـا
دلیـل درسـتی بـرای چنیـن کاری نمیبینیم مگـر اینکه
کانـادا بـه دنبـال سیاسـیکاری در موضوع باشـد».
آقـای بهارونـد گفتـه آقـای ظریـف بـا همتـای کانادایی
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بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که برنامه
حمایت از برنامههای ملی دارای اولویت دوم  SNaPP2وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد ،اطالعیه
تصمیم اعطای قرارداد ،بازسازی ذخیره آب کانال نلآب واقع قریه نلآب ولسوالی محمدآغه والیت لوگر را با
شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی دارای جواز نمبر ( )D-35433آدرس  -مهتر الم ،مرکز لغمان ،افغانستان به
قیمت مجموعی مبلغ ( )14,706,450.50چهاردهمیلیون و هفتصد و ششهزار و چهارصد و پنجاه اعشاریه
پنجاهافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
واقع جمالمینه ناحیه سوم کابل ،افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد
نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که پروژه
زراعت و مالداری به اشتراک مردم  CLAPوزارت زراعت ,آبیاری و مالداری در نظر دارد ،اطالعیه تصمیم اعطای
قرارداد ،اعمار شبکه آبیاری جویدهنه واقع قریه جویدهنه مرکز ولسوالی بلخ والیت بلخ را با شرکت محترم
ساختمانی و تولید مواد ساختمانی نعیمیصافی جواز نمبــــر ( )D-3196-3آدرس  -سرک  4عبدالحقمینه
ناحیه سوم جاللآباد مرکز ننگرهار ،افغانستان به قیمت مجموعی ( )13,990,618.15سیزدهمیلیون و نهصد و
نودهزار و ششصد و هجده اعشاریه پانزدهافغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات ،وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری
واقع جمالمینه ناحیه سوم کابل ،افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد
نخواهد شد.
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»«دعوت به داوطلبی روش باز ملی

»«دعوت داوطلبی روش آزاد ملی

AF/MAIL/EAT-H070 : نمبر پکیج قرارداد، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری غونجان و پوشان قریه غونجان و پوشان ولسوالی غوریان والیت هرات، وزارت زراعت،پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
) و اداره تدارکات ملی/http://www.mail.gov.af(  ابیاری و مالداری، شرکتهای ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وبسایت وزارت زراعت، – را به داوطلبی بسپاردH071-CW-RFB
 از داوطلبان و یا نماینده رسمیشان دعوت بعمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی. توزیع میگردد2020  دیسمبر- 23  الی2020  نوامبر- 23  اسناد داوطلبی از تاریخ.) دریافت و مطالعه نمایندhttps://ageops.net(
. آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند، قبل از ظهر بخاطر وضحات مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت10:00  ساعت2020  دیسمبر- 6 که به تاریخ
. آبیاری و مالداری دایر میگردد، قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت10  ساعت2020  دیسمبر- 23 جلسه آفرگشايی بتاریخ
.آن عده شرکتهایی که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند
. افغانستان- کابل، چهارراهی کارتهسخی، آبیاری و مالداری واقع جمالمینه، ریاست تدارکات وزارت زراعت:آدرس

AF/MAIL/EAT-B053-CW- : نمبر پکیج قرارداد،  مرکز گردیز والیت پکتیا، قریه حبیبقلعه، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری جویکالن، وزارت زراعت،پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
https://ageops.( ) و اداره تدارکات ملی/http://www.mail.gov.af(  ابیاری و مالداری، شرکتهای ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وبسایت وزارت زراعت، را به داوطلبی بسپاردRFB
 دسمبر- 05  از داوطلبان و یا نماینده رسمیشان دعوت بعمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ. توزیع میگردد2020  دسمبر- 22  الی2020  نوامبر- 22  اسناد داوطلبی از تاریخ.) دریافت و مطالعه نمایندnet
. آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند، قبل از ظهر بخاطر وضاحت مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت11:00  ساعت2020
. آبیاری و مالداری دایر میگردد، قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت11:00  ساعت2020  دسمبر- 22 جلسه آفرگشايی بتاریخ
.آن عده شرکتهایی که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وبسایت مذکور بدست بیاورند
. افغانستان- کابل، چهارراهی کارتهسخی، آبیاری و مالداری بخش پروژههای بانکجهانی واقع جمالمینه، ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت:آدرس

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT
Specific Procurement Notice
Request for Bids

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT
Specific Procurement Notice
Request for Bids

Contract Title:Improvement Works of Ghonjan Irrigation Scheme&Poshan Irrigation Scheme for Ghonjan and Poshan Village, Ghoryan District, HeratProvince		
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-H070 –H071-CW-RFB
Dated: November 23, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of Ghonjan Irrigation
Scheme&Poshan Irrigation Scheme for Ghonjan and Poshan Village, Ghoryan District, Herat Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-H070-H071-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of Ghonjan Irrigation Scheme&Poshan
Irrigation Scheme for Ghonjan and Poshan Village, Ghoryan District, Herat Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-H070-H071-CW-RFBand Delivery/construction period
of12Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in
this regard.]
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 32,200,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 25,700,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipment and Machinery Description
GCB (Small Excavator)
Double Drum Vibratory Rollers Compactor
Water Tanker (15000 liters)
Tractor with Blade
Dump Truck (10 M3)
Reversible Plate Compactors
Vibrator
Concrete Mixer
Water Pump with 1000m pipe (20 Lps)
Total station /Level Machine

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Set
Unit
Unit

Qty
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.
No
1
2
3

Key Personnel
Project Manager
Civil/Irrigation Engineer
Site Engineer/Safety Supervisor

Minimum Educations
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation

Relevant Experience
5 years
5 years
3 Years

Required No
1
2
2

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 8,000,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards.
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com and inspect the bidding document during office hours November 23, 2020to December 23, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday
and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 23, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will
be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December,6, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District,
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

»«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

 آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک شش قلم جنس همراه با خدمات ضمنی آن برای ساحه نمایشگاه محصوالت،بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت
) (یکمیلیون و بیست و1,023,157( ) به قیمت مجموعی مبلغ43474(  را به شرکت خدمات لوژستیکی آسایشروز دارای جواز نمبرMAIL/PD/NCB/G-204/99 زراعتی بادام باغ تحت داوطلبی باز داخلی با کد نمبر
.سههزار و یکصد و پنجاه و هفتافغانی) اعطا نماید
 آبیاری و، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت،اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند
. وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند، جمالمینه،مالداری واقع کارتهسخی
. قرارداد منعقد نخواهد شد،این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی

Contract Title:Improvement Works of JoyeKalan Irrigation Scheme for Habib Qala Village, Gardiz District, Paktia Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-K096-CW-RFB
Dated: November ,22, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works of JoyeKalan Irrigation Scheme for HabibQala Village, Gardiz District, Paktia Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-K096-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works of JoyeKalan Irrigation Scheme for
HabibQala Village, Gardiz District, Paktia Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-K096-CW-RFBand Delivery/construction period of9Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in
this regard.]
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 20,500,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 16,300,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipment and Machinery Description
GCB (Small Excavator)
Double Drum Vibratory Rollers Compactor
Water Tanker (15000 liters)
Tractor with Blade
Dump Truck (10 M3)
Reversible Plate Compactors
Vibrator
Concrete Mixer
Water Pump with 1000m pipe (20 Lps)
Total station /Level Machine

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Set
Unit
Unit

Qty
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.
No
1
2
3

Key Personnel
Project Manager
Civil/Irrigation Engineer
Site Engineer/Safety Supervisor

Minimum Educations
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation
Bachelor in Civil Engineering/Irrigation

Relevant Experience
5 years
5 years
3 Years

Required No
1
1
1

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 5,000,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards.
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com and inspect the bidding document during office hours November 22, 2020 to December 22, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 11:00 AM local time on the December 22, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will
be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December 05, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District,
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

zaki.daryabi2@gmail.com
 ذکی دریابی:صاحب امتیاز و مدیرمسئول
0702277506
علی جاوید مالکی. م:سردبیر چاپی
 الیاس نواندیش:سردبیر آنالین
 هادی خوشنویس و واجد روحانی، لیاقت الیق، لطفعلی سلطانی، عصمتاهلل سروش، عبدالواحد حیدری، عابر شایگان، سهراب سروش، خادمحسین کریمی، جلیل رونق، ابوذر ملکنژاد:گزارشگران و خبرنگاران
 جلیل پژواک:مترجم
		 شیر مهریار:ویراستار
 رضا مظفری:صفحه آرا
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
0767152062 - 0797435777 :شماره تماس
 محمدحسین جویا:ارتباطات و روابط عمومی
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
0744021952  کانون فرهنگی زنگ صبح:توزیع
		
0202500187 - 0729119551 :شماره تماس
 کارتهسه، کابل:آدرس

Sunday 22 November 2020 Year 09 No 2030

2030  | سال نهم | شماره1399  قوس2 | یکشنبه

»«دعوت داوطلبی روش آزاد ملی

AF/MAIL/EAT-H037- : نمبر پکیج قرارداد، جویآسیا و جویکچ ولسوالی انجیل والیت هرات، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه شبکه آبیاری هزارهگی، وزارت زراعت،پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
 اداره تدارکات ملی،)/http://www.mail.gov.af(  ابیاری و مالداری، شرکتهای ساختمانی عالقمند میتوانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وبسایت وزارت زراعت، را به داوطلبی بسپارد38-H112-CW-RFB
 از داوطلبان و یا نماینده رسمیشان دعوت بعمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که. توزیع میگردد2020  دیسمبر- 22  الی2020  نوامبر- 22  اسناد داوطلبی از تاریخ.) دریافت و مطالعه نمایندhttps://ageops.net(
. آبیاری و مالداری دایر میگردد اشتراک نمایند، قبل از ظهر بخاطر وضحات مسوده شرطنامه و مشخصات تخنیکی و یا دیگر سواالت داوطلبان در ریاست تدارکات وزارت زراعت10:00  ساعت2020  دیسمبر- 06 به تاریخ
. آبیاری و مالداری دایر میگردد، قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت10  ساعت2020  دیسمبر- 22 جلسه آفرگشايی بتاریخ
.آن عده شرکتهایی که واجد شرایط هستند میتوانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل بدست بیاورند
. افغانستان- کابل، چهارراهی کارتهسخی، آبیاری و مالداری واقع جمالمینه، ریاست تدارکات وزارت زراعت:آدرس
Procurement Directorate
Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT
Specific Procurement Notice
Request for Bids

Contract Title:Improvement Works for Hazaragi and Joe asia Irrigation Scheme (Located at Hazaragi and Joe asia village, Enjildistrict,Herat Province ) & Joe-e-Kaj
Irrigation Scheme (Located at Nowabad village, Enjildistrict,Herat Province
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: AF/MAIL/EAT-H037-38-H112-CW-RFB
Dated: November 22, 2020
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the cost of Emergency
Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Improvement Works for Hazaragi and Joe
asia Irrigation Scheme (Located at Hazaragi and Joe asia village, Enjildistrict,Herat Province ) & Joe-e-Kaj Irrigation Scheme (Located at Nowabad village, Enjildistrict,Herat Province, RFB No:AF/MAIL/EAT-H037-38-H112-CW-RFB
2. The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock now invites sealed Bids from eligible Bidders for Improvement Works for Hazaragi and Joe asia Irrigation
Scheme (Located at Hazaragi and Joe asia village, Enjildistrict,Herat Province ) & Joe-e-Kaj Irrigation Scheme (Located at Nowabad village, Enjildistrict,Herat Province, RFB No: AF/MAIL/EAT-H037-38-H112-CW-RFBand Delivery/construction period of12Months from start date.
3. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents for complete details in
this regard.]
(a) Achieved in any one year during the last five years a minimum annual financial turnover in civil engineering construction work of AFN 35,500,000.
(b) Completed substantially at least one similar contract within the last five years with a minimum value of AFN 28,400,000.
(c) Access to the key Contractor’s equipment as specified below;
Item No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Equipment and Machinery Description
GCB (Small Excavator)
Double Drum Vibratory Rollers Compactor
Water Tanker (15000 liters)
Tractor with Blade
Dump Truck (10 M3)
Reversible Plate Compactors
Vibrator
Concrete Mixer
Water Pump with 1000m pipe (20 Lps)
Total station /Level Machine

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Set
Unit
Unit

Qty
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(d) Bidder must demonstrate that it will have the personnel for specified key positions.
No
1
2
3

Key Personnel
Minimum Educations
Project/ Contract Manager
BSc
Civil/Irrigation Engineer
BSc
Site Engineer/ Safety Supervisor
BSc

Relevant Experience
5 years
5 years
3 Years

Required No
1
2
2

(e) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 8,900,000.
(f) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration awards.
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for
IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
4. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations.
5. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: mohammadullah.sahil@mail.gov.af CC to rahim.fahim@gmail.com and inspect the bidding document during office hours November 22, 2020to December 22, 2020. From 9:00 to 15:00 Hrs from Saturday to Wednesday
and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
6. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address below. MAIL Procurement Directorate from the address given below will distribute the document in a CD.
7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the December 22, 2020. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will
be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below.
8. The bidders or their authorized representatives are invited to attend a pre-bid meeting which will take place on December,6, 2020 at 10: 00 Hrs, MAIL, 3rd District,
Jamal Mina, Kabul University Main Road, Kabul, Afghanistan to clarify issues and to answer any matter that may be raised at that stage. A site visit conducted by the
Employer shall be organized on the same day of pre-bid meeting.
9. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration
10. The address(es) referred to above is (are):

