مروری بر
«کالرا و خورشید»
شاهکاری دیگر از
ی گورو
کازئو ایش 

کماندوهای ارتش کنترل
«بزرگترین» مرکز سوق
و ادارهی طالبان در زون
شرق را بهدست گرفتند
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سه کارمند زن تلویزیون خصوصی «انعکاس»
در ننگرهار ترور شدند

وزیر داخله :پرونده اللهداد فدایی
زیر بررسی است /دادستانی کل:
پرونده را دریافت نکردهایم
اطالعات روز :همزمان با اینکه محمدمسعود اندرابی،
وزیر امور داخله میگوید که بررسی این نهاد با...
صفحه 2

دوستم در دیدار با خلیلزاد:

در کنار ایجاد اجماع برای صلح،
در جبههی نظامی نیز
آمادگی گرفته شود
صفحه 2

بانک مرکزی افغانستان:

ُ
سال گذشته میالدی  ۷۴۱۴تن
محصوالت تولیدی از طریق
دهلیزهای هوایی صادر شده است
صفحه 2

کودکان کار؛

قربانیان فقر
شاید هیچ پایتختی
در دنیا به اندازه کابل
کودکان کار را در...
صفحه 4

کمیسیون انتخابات
علیه دموکرایس

صفحه2
4

زندیگ بر مدار درد

همه میخواهند بیمارستان دشت برچی
بهنام قابلهی فدا کار مسما شود
اما دولت نمیخواهد

سه فرزند مریم نورزاد و محرمعلی نبیزاده ،حالشان
گرفته است .حتا وقتی پدر برای دلشادکردن آنها
جشن تولدی ترتیب میدهد ،خالف روال معمول،
دلشان بیشتر میگیرد .در این مواقع جای خالی
مادر کنار بچهها بیشتر به چشم میآید .مادری که
حاال فقط در قابهای عکس روی دیوار میتوانند
ببینند .مریم نورزاد صبحگاه سهشنبه  23ثور وقتی
خانه را به مقصد زایشگاه ترک کرد ،دیگر خانه
نیامد .احساناهلل ،الیاس و یسنا اما همیشه منتظرش
هستند .انتظار ناتمامی که وقتی پدر بهصورت آنها
نگاه میکند ،آن را در چشمانشان حس میکند .پدر
از این که پاسخی برای نگاههای منتظر بچهها ندارد،
غم و غصهاش بیشتر میشود .گاهی برای تسکین
درد به آنها میگوید که «مادرتان در بهشت است و
شما را میبیند...
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بازگشت به خرد یا در آستانهی تأسیس؟

یادداشیت بر کتاب «مخاطرات خرد» ،نوشتهی علی امریی

شعار «بازگشت» از آن دسته واژگان پربسامدی است که
در تاریخ معاصر طنینی باشکوه دارد ،اما روزنه روشن به
سویههای تاریک تاریخ نااندیشی ما نگشوده است .گویی
بازگشت ،واپسین مرهمیاست که همهی دردهای مزمن
و زخمهای ناسور ما را درمان میکند .بازگشت برای

من به منزلهی بازتولید وضعیت منحط پیشین و تداعی
پژواک هراسآور فرمان به عقب میباشد .به همین دلیل
از واژهی بازگشت میترسم؛ بازگشت به وضعی که برای
اهل بازگشت ،وجود عینی و خصلت تاریخی ندارد .هنوز
هم نمیدانم که «موضع خرد» چیست تا از جایگاه و...
5

کاسه پر آب چشم
برای پرآبشدن کاسه
بند پاشدان هرات

بند پاشدان ز یر تهدید بلند امنییت
تکمیل خواهد شد؟

کار ساخت بند پاشدان در ولسوالی کرخ ،حدودا 20
کیلومتری شرق شهر هرات جریان دارد و...

دو روز پیش روزنامه اطالعاتروز مبتنی برا
اسناد گزارشی را منتشر کرد که کمیسیون
انتخابات افغانستان خالف واقع ادعای برگزاری
همزمان چند انتخابات را در سال  1400دارد.
اسناد نشان میدهد که این ادعای کمیسیون
انتخابات خالف واقع است و در عمل این نهاد
تاکنون هیچ گام عملی برای برگزاری دستکم
سه انتخابات در سال آینده برنداشته است.
یافتههای نگرانکنندهی گزارش این است که
تا کنون کمیسیون نه پالن عملیاتی ساخته و
نه هیچ بودجه در اختیار دارد .در سند بودجه
سال مالی  ۱۴۰۰نیز بودجهای برای برگزاری
انتخابات در نظر گرفته نشده است.
کمیسیون انتخابات قبال اعالم کرده است
که در سال آینده خورشیدی انتخاباتهای
شوراهای والیتی ،مجلس نمایندگان والیت
غزنی ،شوراهای ولسوالیها و شماری از
شهرداریها را برگزار میکند .اما برمبنای
سندی که داراالنشای کمیسیون انتخابات به
مقام این کمیسیون ارسال کرده و اطالعات
روز به نسخهای از آن دست یافته ،آمده است
که برگزاری انتخابات در میزان  1400ناممکن
است...

2

چهارشنبه |  13حوت  | 1399سال دهم | شماره 2105

ادعای برگزاری همزمان چند انتخابات
در وضعیتی که نه بودج ه وجود دارد و
نه پالن عملیاتی ،به معنای این است
که کمیسیون انتخابات افغانستان
آمادگیهای الزم برای برگزاری انتخابات
در سال  ۱۴۰۰خورشیدی را ندارد
و تنها در پی فریب و فرافکنی است.
رفتن بهسوی برگزاری همزمان چند
انتخابات بدون آمادگی برایندی جز
یک فاجعهی پرتقلب انتخاباتی دیگر
ندارد .زیرا برگزاری انتخابات شفاف به
یک روند عملیاتی دقیق ،بودجه الزم
و آمادگی درست نیاز دارد .حرف از
برگزاری انتخابات در چنین اوضاع چه
یک امر تاکتیکی سیاسی مرتبط با روند
صلح باشد یا واقعا کمیسیون انتخابات
در پی برگزاری انتخابات در سال آینده
باشد ،برایند هردو در واقع بازی خطرناک
کمیسیون انتخابات با دموکراسی نیمبند
افغانستان است.
در صورت اول ،بازی سیاسی برگزاری
انتخابات را که یک امر تخنیکی است،
از مسیر طبیعی آن خارج میکند .در
صورت دوم ،رفتن بدون آمادگی بهسوی
انتخابات نتیجهی جز یک فاجعهی دیگر
ندارد .در هردو صورت بدترین پیامد آن
بیاعتمادی بیشتر شهروندان به انتخابات
بهعنوان مولفه برجسته دموکراسی است
و شهروندان را نسبت به دموکراسی
و انتخابات بیباور میکند که میتوان
تبلور آن را در کاهش چشمگیر اشتراک
ت  ۲۰۰۴تا اکنون
شهروندان از انتخابا 
دید.
ضعف مدیریتی کمیسیونهای انتخاباتی
در افغانستان یک امر روشن است.
این ضعف افغانستان را بارها تا مرز
فروپاشی سیاسی برده و پس آورده
است .آخرین نمونه آن ،آخرین انتخابات
ریاستجمهوری در کشور است .کمیسیون
انتخابات نتوانست از یک انتخابات شفاف
صیانت کند .بهدلیل همین ضعف
کارکردی افغانستان برای اولین بار در
تاریخ کشور شاهد برگزاری دو مراسم
تحلیف ریاستجمهوری در یک روز بود.
در نهایت رای مردم کنار گذاشته شد و
دوباره حکومتی براساس توافق سیاسی
روی کار آمد .فاجعه انتخابات پارلمانی
 ،1397انتخابات ریاستجمهوری 1393
که منجر به تشکیل حکومت ناکام وحدت
ملی شد ،همگی نتیجهی ضعف مدیریتی
و ناکارآمدی نهادهای انتخاباتی است.
ارزیابی نهادهای ناظر از کارکرد نهادهای
انتخاباتی در افغانستان ناامیدکننده است.
تازهترین ارزیابی را سیگار یا بازرس
ویژه امریکا برای افغانستان انجام داده
است .یافتههای سیگار نشان میدهد که
کمیسیون انتخابات افغانستان ضعیف و در
برابر تقلب آسیبپذیر است .گزارش این
ارزیابی که حدود یک ماه پیش نشر شده
گویای این حقیقت است که کمیسیون
انتخابات افغانستان همواره از ضعف
رهبری ،کارمندان بدون صالحیت ،حداقل
پاسخگویی در برابر تقلب و کوتاهیها و
ساختار نامناسب برای تصمیمگیری رنج
برده و همچنان رنج میبرد .پیامد این
وضعیت جز به یغمارفتن آرای شهروندان
چیز دیگری نبوده است.
مردم انتخابات شفاف میخواهند و بهنظر
میرسد کمیسیونهای انتخاباتی مانند
گذشته فقط در پی برگزاری انتخابات
صرفنظر از میزان شفافیت آن است.
این روحیه ،بیتردید راه را بر تخریب
انتخابات بهعنوان یک روند ارزشمند
میگشاید و صفحهی سیاهی در تاریخ
دموکراسی کمعمر افغانستان افزوده
خواهد شد .از اینرو ،ادعاهای خالف واقع
کمیسیون انتخابات و دادن امید واهی به
شهروندان که حاضر شدهاند انگشتشان
بهدلیل دادنرای و سهیمشدن در یک
امر دموکراتیک قطع شوند ،صرفا در
حد ادعای خالف واقع نیست ،بلکه
دامنزدن به بیاعتمادی بیشتر مردم به
نهادهای انتخاباتی و مسألهی انتخابات
در افغانستان است و معنای این کار اقدام
نهادهای انتخاباتی علیه دموکراسی است.

خبرهای داخلی

www.etilaatroz.com

سه کارمند زن تلویز یون خصویص «انعکاس» در ننگرهار ترور شدند
اطالعات روز :منابع امنیتی در والیت ننگرهار تأیید کردهاند که سه کارمند تلویزیون
خصوصی انعکاس در شهر جاللآباد ،مرکز این والیت از سوی افراد مسلح ناشناس ترور
شدهاند.
از این کارمندان به نامهای مرسل ،سجیه و شهناز نام برده شده است.
خبرنگار محلی اطالعات روز در ننگرهار میگوید که این افراد در دو رویداد جداگانه
در مربوطات شهر جاللآباد ترور شدهاند .به گفتهی او ،این رویدادها بعد از ظهر دیروز
(سهشنبه ۱۲ ،حوت) و با تفاوت اندک زمانی در کوچهی «بنگری وال» ناحیهی اول و
ساحهی قصبهی ناحیهی چهارم شهر جاللآباد رخ داده است.
فرید خان ،سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار در صحبت با روزنامه اطالعات روز
گفت که در این رویدادها سه کارمند زن تلویزیون انعکاس کشته شدهاند.

فریدخان در مورد هویت قربانیان چیزی نگفت ،اما تأکید کرد که بررسیها در زمینه
آغاز شده است.
شماری از رسانهها به نقل از رییس تلویزیون انعکاس گزارش کردهاند که موتر حامل
کارمندان زن تلویزیون انعکاس هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت ترور این کارمندان تلویزیون انعکاس را بر عهده
نگرفته است.
در بیستم قوس سال جاری نیز ماللی میوند ،گویندهی تلویزیون انعکاس توسط افراد
مسلح ناشناس در شهر جاللآباد ترور شده بود.
سپس وزارت داخله اعالم کرد که دو نفر به اتهام دستداشتن در قتل ماللی میوند
بازداشت شدهاند.

وز یر داخله :پرونده هللاداد فدایی ز یر برریس است
دادستاین کل :پرونده را در یافت نکردهایم
اطالعات روز :همزمان با اینکه محمدمسعود
اندرابی ،وزیر امور داخله میگوید که بررسی
این نهاد با دادستانی پولیس /عسکری در
پیوند به حادثهی ولسوالی حصهی اول
بهسود والیت میدانوردک جریان دارد،
دادستانی کل میگوید که هنوز پروندهای را
در این زمینه دریافت نکرده است.
آقای اندرابی که دیروز (سهشنبه ۱۲ ،حوت)
در برنامهی «حسابدهی دولت به ملت»
صحبت میکرد ،گفت که وزارت داخله
ادعای دستداشتن اهللداد فدایی ،فرمانده
پیشین میدانوردک و سایر نیروهای
پولیس در قضیهی ولسوالی حصهی اول
بهسود را با دادستانی پولیس /عسکری
شریک کرده است.
او افزود که این موضوع بهگونهی مشترک
تحت تحقیق وزارت داخله و «دادستانی
پولیس» قرار دارد .وزیر داخله اطمینان داد

که تحقیقات این موضوع تکمیل میشود.
از سویی هم ،او گفت که قبل از این نیز
تحقیقاتی در مورد حادثهی ولسوالی
حصهی اول بهسود صورت گرفته بود که در
نتیجهی آن ،دو پولیس به دادستانی والیت
میدانوردک معرفی شده بودند.
بـا ایـن حـال امـا ،جمشـید رسـولی،
سـخنگوی دادسـتانی کل بـه روزنامـه
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن نهـاد هنـوز
پروندهی نسـبتی اهللداد فدایـی را در پیوند
بـه حادثهی ولسـوالی حصهی اول بهسـود،
دریافـت نکـرده اسـت.
اهللداد فدایی متهم است که نیروهای
امنیتی به رهبری او در دهم دلو بر
معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود
والیت میدانوردک تیراندازی کردهاند.
هیأت بررسیکنندهی حکومتی و کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان قبال طی

گزارشهای جداگانه تأیید کرده بودند که
در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی در
ولسوالی حصهی اول بهسود ۱۱ ،نفر کشته
و  ۳۱نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت داخله نیز پس از ارزیابی یافتههای
هیأت بررسیکنندهی حکومتی ،اعالم
کرده بود که معترضان در ولسوالی حصهی
اول بهسود غیرمسلح بوده و پس از آنکه
تظاهرات به خشونت گراییده ،در جریان
تظاهرات  ۱۱غیرنظامی کشته و  ۳۱نفر
دیگر زخمی شدهاند.
ایـن وزارت همچنـان اعلام کـرده بـود که
وظیفـهی اهللداد فدایـی بهعنـوان فرمانـده
پولیـس میـدانوردک بـه حالـت تعلیـق
درآمـده و پرونـدهی او بـرای تحقیقـات
بیشـتر بـه دادسـتانی کل فرسـتاده شـده
ا ست .
اکنـون محمدمسـعود اندرابـی میگویـد

کـه عبدالغنـی علیپـور ،فرمانـده مقاومـت
مردمـی در میـدانوردک و افـرادش بـه
بهانـهی گرفتـن «حـق» کسـانی کـه در
ایـن تظاهـرات کشـته شـدند ،بـر نیروهای
امنیتـی و دفاعـی تیرانـدازی کردهاند .آقای
اندرابـی تأکیـد کـرد کـه دولت افغانسـتان
خـود قادر و مأمور اسـت تا حق شـهروندان
کشـور را در چنیـن مـوارد ،بگیـرد .او
همچنـان گفـت کـه علیپـور پرونـده در
وزارت داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیـت
ملـی دارد.
در همین حال ،وزیر امور داخله افزود که
علیپور باید نسبت به این پروندهی خود
پاسخگو باشد .او تأکید کرد« :همان طوری
که بعضی افراد هم پروندههایی دارند که
ایجاب میکند یا وکیل [مدافع] بگیرند یا
خودشان بیایند و به پروندههای خود جواب
بدهند».

کماندوهای ارتش کنرتل «بزرگتر ین» مرکز سوق و ادارهی طالبان در زون رشق را بهدست گرفتند
اطالعات روز :وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای ارتش با
اجرای عملیات در والیت ننگرهار ،کنترل «بزرگترین» مرکز
سوق و ادارهی گروه طالبان را بهدست گرفتهاند.
در خبرنامهای که از سوی وزارت دفاع به نشر رسیده ،آمده
است که این عملیات دو روز پیش (یکشنبه ۱۱ ،حوت) توسط
نیروهای کماندوی ارتش در ولسوالی حصارک ننگرهار راهاندازی
شده بود.
به نقل از خبرنامه ،در جریان این عملیات ،مقدار از سالح و تجهیزات طالبان نیز توسط
این نیروها ضبط شده است.

همچنان وزارت دفاع گفته است که نیروهای ارتش مقداری از
مواد مخدره را که در این مرکز سوق و ادارهی طالبان نگهداری
میشد ،نیز آتش زدهاند.
این وزارت گفته است که گروه طالبان از این مرکز ،حملههای
تروریستی در زون شرق بهخصوص در والیت ننگرهار را طرح و
اجرا میکردهاند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت ننگرهار در شرق کشور از والیتهای ناامن است که جنگجویان گروه طالبان
در بخشهایی از این والیت از جمله ولسوالی حصارک حضور و فعالیت گسترده دارند.

دوستم در دیدار با خلیلزاد:

در کنار ایجاد اجماع برای صلح ،در جبههی نظامی نزی آمادیگ گرفته شود
اطالعات روز :مارشال عبدالرشید دوستم،
معاون پیشین ریاستجمهوری و رهبر
حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان
میگوید که در کنار ایجاد اجماع برای صلح،
باید در جبههی نظامی برای دفاع از مردم
افغانستان نیز آمادگی گرفته شود.
عنایـتاهلل بابـر فرهمنـد ،معـاون نخسـت
ریاسـت شـورای عالـی مصالحـهی ملـی در
صفحـهی رسـمی فیسبـوک خـود نوشـته
اسـت کـه آقـای دوسـتم ایـن موضـوع را
دیـروز (سهشـنبه ۱۲ ،حـوت) در دیـدار بـا
زلمـی خلیـلزاد ،نماینـدهی ویـژهی امریکا

بـرای صلـح افغانسـتان در کابـل مطـرح
کرده اسـت.
همچنان عبدالرشید دوستم ضمن قدردانی
از کمکهای امریکا در افغانستان ،افزوده
است که این کشور نیروهای خود را بدون
عجله و بهگونهی مسئوالنه از افغانستان
خارج کند.
از سـویی هـم ،او در بخشـی از
صحبتهایـش گفتـه اسـت قطـع جنـگ و
آتشبس سراسـری سـبب پیشـرفت سـریع
در مذاکـرات صلـح و دسـتیافتن بـه صلح
در افغانسـتان میشـود.

زلمی خلیلزاد نیز در این دیدار روی اجماع
رهبران و چهرههای سیاسی و توحید نظرات
آنان در مورد مذاکرات صلح و آیندهی کشور
بحث و تأکید کرده است .او همچنان روی
یک نشست در سطح بلند میان رهبران
و چهرههای سیاسی نیز با آقای دوستم
گفتوگو کرده است.
آقای خلیلزاد گفته است که این نشست به
موفقیت روند مذاکرات صلح کمک میکند.
خلیلزاد که به تازگی سفرش به کشورهای
منطقه را در پیوند به صلح افغانستان
آغاز کرده ،به کابل آمده است .او دو روز

پیش با رییسجمهور اشرف غنی ،عبداهلل
عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحهی ملی،
محمدمحقق ،محمدکریم خلیلی و عبد رب
الرسول سیاف ،از اعضای رهبری این شورا
نیز دیدار و گفتوگو کرده است.
وزارت خارجهی امریکا گفته است که
خلیلزاد پس از کابل ،به دوحه و شماری
دیگر از کشورهای منطقه سفر و با رهبران
طالبان و کشورهای منطقه در مورد صلح
افغانستان و دستیابی به آتشبس دایمی
و همهجانبه در افغانستان بحث و گفتوگو
میکند.

بانک مرکزی افغانستان:

سال گذشته میالدی ُ ۷۴۱۴تن محصوالت تولیدی از طر یق دهلزیهای هوایی صادر شده است
اطالعات روز :بانک مرکزی افغانستان اعالم کرده است که در
جریان سال  ۲۰۲۰میالدی ،هفتهزار و  ۴۱۴تُن محصوالت
مختلف تولیدی کشور به ارزش بیش از  ۱۹۴میلیون دالر
امریکایی از طریق دهلیزهای هوایی صادر شده است.
طبق معلوماتی که در صفحهی رسمی بانک مرکزی منتشر شده،
این مقدار محصوالت طی  ۵۱۳پرواز به پنج کشور آسیایی و
کشورهای اروپایی صادر شده است.
براساس آمار بانک مرکزی ،در جریان سال گذشتهی میالدی سههزار و  ۳۵۳متریک تُن
محصوالت تولیدی طی  ۸۶پرواز به چین ،دوهزار و  ۸۷۵متریک تن طی  ۲۰۷پرواز به
هند و  ۳۱۸متریک تُن طی  ۹۱پرواز به امارات متحده عربی صادر شده است.
همچنـان ۹۰ ،متریـک تُـن محصـوالت تولیـدی کشـور در جریـان سـال گذشـتهی
میلادی طـی  ۲۹پـرواز بـه عربسـتان سـعودی ۳۷ ،متریـک تُـن طـی  ۱۱پـرواز بـه

ترکیـه و  ۶۹۵متریـک تُـن طـی  ۱۹۱پـرواز بـه کشـورهای
اروپایـی صـادر شـده اسـت.
در همین حال ،بانک مرکزی افغانستان گفته است که روند
صادرات از طریق دهلیزهای هوایی همهساله رشد داشته و حتی
در جریان دورهی قرنطین ناشی از شیوع ویروس کرنا نیز ادامه
داشته است.
بانک مرکزی تأکید کرده است که قرار است این روند در سال
جاری میالدی بیشتر از پیش تقویت شود.
محصوالت تولیدی افغانستان از سال  ۱۳۹۶خورشیدی به این طرف از طریق دهلیزهای
هوایی به شماری از کشورها صادر میشود .نخستین بار ،یک محمولهی  ۶۰تُنی
فراوردههای کشاورزی در ماه جوزای  ۱۳۹۶کابل را به مقصد دهلینو ،پایتخت هند
ترک کرد.
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عابر شایگان
گزارشگر

سه فرزند مریم نورزاد و محرمعلی نبیزاده،
حالشان گرفته است .حتا وقتی پدر برای
دلشادکردن آنها جشن تولدی ترتیب میدهد،
خالف روال معمول ،دلشان بیشتر میگیرد .در
این مواقع جای خالی مادر کنار بچهها بیشتر به
چشم میآید .مادری که حاال فقط در قابهای
عکس روی دیوار میتوانند ببینند .مریم نورزاد
صبحگاه سهشنبه  23ثور وقتی خانه را به مقصد
زایشگاه ترک کرد ،دیگر خانه نیامد .احساناهلل،
الیاس و یسنا اما همیشه منتظرش هستند.
انتظار ناتمامی که وقتی پدر بهصورت آنها نگاه
میکند ،آن را در چشمانشان حس میکند.
پدر از این که پاسخی برای نگاههای منتظر
بچهها ندارد ،غم و غصهاش بیشتر میشود.
گاهی برای تسکین درد به آنها میگوید که
«مادرتان در بهشت است و شما را میبیند .باید
کارهای خوب خوب کنید».
مریم نورزاد مادر  35ساله ،تنها داکتری بود
که در حملهی  23ثور مهاجمان به زایشگاه
بیمارستان صد بستر دشت برچی کشته شد.
وقتی صدای زنگ خطر در ساختمان زایشگاه
پیچید ،همهی کارمندان سعی کردند زودتر
خودشان را به اتاق امن برسانند .قابله مریم
نورزاد اما در اتاق زایمان کنار سه بیماری ماند
که یکی از آنها در حال زایمان بود .وقتی
یکیدو همکارش از اتاق کناری به سمت اتاق
امن میدویدند قابله مریم را نیز صدا کردند
که اتاق زایمان را ترک کند .اما او از جایش
تکان نخورد و مادر را زایمان داد و ناف نوزادش
را برید و الی پارچهی پاکی پیچید .وقتی
کارش را تمام کرد ،دیگر دیر شده بود .درهای
اتاقهای امن بسته بود و مهاجمان اتاق به اتاق
بیماران روی بستر را به رگبار
سر میزدند و
ِ
میبستند.
پس از این حمله ،خانوادهی مریم نورزاد،
همکارانش در زایشگاه ،انجمن قابلههای افغان
و خانوادههای قربانیان حملهی  23ثور همه
از دولت خواستهاند که به پاس فداکاری او،
بیمارستان صد بستر دشت برچی را بهنام داکتر
مریم نورزاد مسما کنند .آنها میگویند این
خواسته را چندین بار در جلسهها و دیدارهای
مختلف با مقامهای دولتی و بهویژه مسئوالن
وزارت صحت عامه در میان گذاشتهاند .وزارت
صحت عامه بدون هیچ توضیحی در قبال این
درخواست ،به اطالعات روز فقط میگوید که
هنوز در این مورد درخواست کتبی دریافت
نکرده است.
خانوادههای قربانیان رویداد بیمارستان
دشت برچی در ماه جدی امسال با ارسال
درخواستنامهای شش نکتهای به مجلس
نمایندگان کشور ،از این مجلس خواهان پیگیری
خواستههایشان شدهاند .آنها در بخشی از این
درخواستنامه ،گفتهاند که به پاس «رشادت،
خودگذری ،فداکاری و مسئولیتپذیری داکتر
قهرمان ،شهید مریم نورزاد» ،بیمارستان صد
بستر دشت برچی را به اسم او مسما کنند.
همچنین آنها از نهادهای امنیتی خواستهاند
که نتیجهی تحقیقاتشان را در خصوص
مهاجمان ،عامالن و چگونگی حمله به زایشگاه
را بهگونهی واضح با مردم شریک کنند .برپایهی
آمار وزارت داخله افغانستان در این حمله سه
مهاجم مسلح نقش داشته که بر اثر آن  24تن
کشته و  16تن دیگر زخمی شدند .خانوادههای
قربانیان این رویداد در نامهشان گفتهاند که به
غیر از یک مهاجم که جسدش دیده شده ،اثری
از دو مهاجم دیگر وجود ندارد و این مسأله برای
آنها پرسشبرانگیز است.
پزشکان بدون مرز که مدیریت این زایشگاه
را بهعهده داشت ،اعالم کرد که در میان
کشتهشدگان 16 ،مادر ،یک قابله و دو کودک
هفت و هشت ساله و شش نفر دیگر بودهاند.
این زایشگاه بعد از نوروز سال  1399و شیوع
کرونا و قرنطینهشدن شهر کابل با کمبود
کارمند مواجه شده بود 22 .روز قبل از حملهی
مهاجمان ،چهار کارمند جدید استخدام شده
بود .مریم نورزاد یکی از همین چهار کارمند
جدید بود که از لحاظ حرفهای مهارت باالیی
داشت و از نگاه ویژگیهای شخصیتی و
اخالقی ،در دل مدیران زایشگاه و بیماران جا
باز کرده بود .یکی از مسئوالن این زایشگاه
که نمیخواهد از او اسم برده شود میگوید:
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زندیگ بر مدار درد

همه میخواهند بیمارستان دشت برچی بهنام قابلهی فداکار مسما شود اما دولت نمیخواهد
او حاال در نبود مریم با فرزندانش
احسانهللا  14ساله ،الیاس  10ساله
و یسنای دوساله طوری زندگی
میکنند که جان از زندگیشان رفته
باشد .محرمعلی میگوید وقتی
کسی را از دست میدهیم ،شبیه
این است که بخشی از گذشته ،حال
و آیندهیمان قطع میشود و قابل
جبران نیست.

«در جریان همین مدت که ارزیابی شد،
خوشاخالق ،مهربان و با حوصله بود و برخورد
نیک با بیماران داشت .او تمام خصوصیاتی را
داشت که ما میخواستیم و همه آنها در مریم
جمع شده بود».
صبح روز سهشنبه  23ثور ،محرمعلی نبیزاده
موترسکلت خود را روشن کرد .ساعت و  6و 45
دقیقه همراه با مریم نورزاد به سمت زایشگاه راه
افتاد .موقع خداحافظی جلوی زایشگاه ،مریم
به محرمعلی گوشزد کرد پارچهای را که برای
دوختن لباس عیدیشان خریده بود ،تنهایی به
خیاطی ببرد ،زیرا او وقت ندارد که باهم بروند.
حدود ده روز به عید ماه رمضان مانده بود و
بازار رختفروشان و خیاطان گرم و شلوغ بود.
محرمعلی وقتی به خانه برگشت ،پارچه را
برداشت و در شاخهی موترسکلت انداخت و به
سمت خیاطی راه افتاد .در کنار جادهی عمومی
دشت برچی ،در ایستگاه «تانگ تیل» برای
گرفتن نشانی خیاط خوب ،سری به خانهی
خواهر زد .بعد از سی-چهل دقیقه که از خانه
خواهر بیرون شد ،از آنچه در کوچه دید ماتش
زد .مردم همه از جادهی عمومی به سمت
کوچهها بهطور آشفته و سراسیمه میدویدند.
دکانداران با عجله کرکرههای دکانهایشان را
پایین میکشیدند.
«وقتی از مردم پرسیدم که چه شده؟ گفتند
که در کلینیک انتحاری وارد شده .بعدا صدای
شلیک شنیدم .با عجله شمارهی مریم را گرفتم،
بعد از اینکه یک زنگ خورد ،شبکه مشغول
نشان داد و قطع شد .دیگر تماس نگرفتم ،چون
شنیده بودم که در چنین مواقع نباید به کسی
زنگ بزنیم چون ممکن است ،جانشان به خطر
بیفتد».
محرمعلی وقتی در نزدیکی بیمارستان صد
بستر دشت برچی رسید ،از حیاط آن دود
رقیقی به هوا بلند میشد و دیگر نمیدانست
که در آن داخل چه میگذرد .اما زکیه کریمی
(اسم مستعار) از کارمندان زایشگاه دقیق به
یاد دارد که مریم نورزاد در اتاق زایمان و او
در اتاق کناریاش هر کدام مشغول بیماران و
کودکانشان بودند .اتاقهای زایمان این زایشگاه
عایق بود و صدا از دیوار آن عبور نمیکرد .تنها
صدای قابل شنود در اتاق زایمان ،زنگ خطر
تعبیهشده در ساختمان زایشگاه بود که برای
حملههای این چنینی یا آتشسوزی کارگزاری
شده بود .وقتی در بیرون از ساختمان زایشگاه،
شلیک و گلولهباری جریان داشت ،آنها صدای
آن را نشنیده بودند .وقتی زنگ خطر زایشگاه
به صدا درآمد و مهاجمان در نزدیکی ساختمان
زایشگاه رسیده بودند ،آنها تازه متوجه شدند
که مورد حمله قرار گرفتهاند.
«تروریستان خیلی زیاد به ما نزدیک شده بود
و یک دروازه با ما فاصله داشت .وقتی ما بیرون
شدیم صدا کردیم که مریم بدو و بیا .اما وقت
خیلی کم بود ،ما وقتی وارد دهلیز شدیم همه
جا تاریک بود و نمیفهمیدیم که کجا برویم.
دروازهی یکی از اتاقهای امن باز شد و اشاره
کردند که بیایید داخل .ما وقت نداشتیم که
ببینیم کی آمد و کی نیامد .وقتی رفتیم اتاق
امن ،دیدیم که همه آمده به غیر از مریم».
اما مریم نورزاد چرا مثل دیگر همکارانش به
اتاق امن پناه نبرد؟ آیا او جان خود ،زندگی،
همسر و فرزندانش را دوست نداشت؟ این
سوالها هر روز در ذهن محرمعلی رژه میرفت.
پاسخ همکاران مریم به این پرسشها ،برای او
مجابکننده بود .مریم نورزاد ،قابله و مادر 35
ساله ،در دوراهی سختی قرار گرفته بود .در یک
سمت نجات زندگی خودش بود و در سمت
دیگر سه بیماری که یکی از آنها مادری پیبناه
د ر حال زایمان بود .سرانجام او در آن حالت
اضطراری و دشوار ،دومی را انتخاب کرده بود.

زکیه کریمی میگوید« :مریم واقعا فداکاری
زیاد کرد .قرار بود دو دقیقه بعد نوزاد به دنیا
بیاید .دلش نیامده بود که مریض را در آن
حالت تنها رها کند .به آن مریض و نوزادش
فکر کرد بود که اگر تنها بگذارد چه بر سر آنها
میآید .بعد از حادثه وقتی ما اتاق را بررسی
کردیم ،کار مریضان را راه انداخته بود .یک
مریض را والدت داده بود و ناف نوزادش بریده
بود .اما تروریستان هر سه مریض را که در اتاق
زایمان بود کشته بودند».
بیشتر کارمندان زایشگاه با تعدادی از بیماران
 4ساعت در اتاقهای امن زایشگاه پناه گرفته
بودند و به گفتهی زکیه کریمی اگر نیروهای
ویژه آنها را نجات نمیدادند ،از اثر کمبود
آکسیجن احتماال تلف میشدند.
محرمعلی تمام آن روز در اطراف بیمارستان
میتپید و از شدت آشفتگی و بیتابی داشت
آب میشد .وقتی نیروهای امنیتی افراد
گیرمانده در اتاقهای امن را بیرون کردند،
او در میان آنها با نگرانی و امیدواری مریم
را جستوجو میکرد« :از همکارانش که
میپرسیدم ،میگفتند همین جاها هست ولی
در نگاههایشان یک نوع حس سرد و ناامیدی
میدیدم».
بعدا محرمعلی با شتاب به خانه برگشت و
همراه با پدر و مادر مریم ،راهی بیمارستانهای
کابل شدند .تا ساعت  11و  30دقیقه شب به
تمام بیمارستانها سر زدند .حدود  20تن از
دوستان و آشنایانش هم در گروههای چند
نفری تمام بیمارستانها را گشتند .محرمعلی
و پدر و مادر مریم آن لحظهها به مویی بند
بودند .کوچکترین احتمال از یافتن نشانه
و سرنخ از مریم ،در دل شان روزنهی امید
خلق میکرد .برای همین ،برخی بیمارستانها
را سه-چهارباره میدیدند .نوبت آخر به طب

عدلی رسید .ساعت حوالی  12شب بود.
مسئوالن طب عدلی ،محرمعلی و پدرزنش را به
زیرزمینی راهنمایی کردند که جسد سه قربانی
این رویداد آنجا منتقل شده بود .یکی از آنها
طوری سوخته بود که جثهاش کوچک شده
بود .همسر و پدر ،توانایی دیدن کامل آنها را
نداشتند .میخواستند چراغ امید را در دلشان
زنده نگهدارند .شب به خانه برگشتند و تمام
شب را در گوشهی خانه در سکوت ویرانگری
صبح کردند .صبح که دوباره میخواستند به
جستوجوی مریم شهر کابل را زیر و رو کنند،
عموی مریم که افسر ارتش است به محرمعلی
تماس میگیرد که نشانههای از او را در
بیمارستان دشت برچی یافته است .محرمعلی
وقتی آنجا میرود ،در حیاط زایشگاه کنار دو
موتر سوخته ،موبایل هواوی متالشی شده ،یک
لنگهی گوشواره و شیشهی شکستهی عینک
مریم را برایش نشان میدهند.
محرمعلی نبیزاده ،ده ماه بعد از این رویداد
از تاق بلند الماری خانهاش در دشت برچی
کابل ،جعبهی کوچکی را پایین میآورد
و به من نشان میدهد که این همه وقت از
دید سه فرزندش دور نگهداشته است .از الی
پارچه سفید ،لنگهی گوشواره و عینک بدون
قاب مریم را نشان میدهد که انگار در کورهی
آتش سوخته و سیاه شده است .این تنها لوازم
شخصی بهجامانده از مریم است که از حادثه
 23ثور بهدست محرمعلی رسیده است .او به
الی پارچه سفید خیره میشود و میگوید:
«انسانیتاش در آن لحظه ستودنی است».
حاال که وزارت صحت عامه درخواست تغییر
نام بیمارستان دشت برچی را بهنام مریم نورزاد
رد کرده ،دل محرمعلی بیشتر شکسته است.
میگوید این دولتی نیست که ارج و ارزش
فداکاری و از خودگذشتگی شهروندانش را

برپایهی آمار وزارت داخله افغانستان در این حمله سه مهاجم مسلح نقش داشته که بر اثر آن  24تن کشته و  16تن دیگر زخمی شدند .عکس :رویترز

بداند .آرزو دارد خودش کاری برای یادمان
همسرش انجام دهد.
موسسهی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
که در سالهای اخیر فعالیتش را به دادخواهی
و آگاهیدهی قربانیان جنگ متمرکز کرده،
یکی از حقوق قربانیان جنگ و خشونت را
گرامیداشت و حرمتگذاری به آنها میداند.
جواد زاولستانی ،رییس اجرایی این موسسه
میگوید که دولت مسئولیت دارد که از طریق
گرامیداشت ،ساخت مکانها و یادمانها بهنام
قربانیان خشونت و جنگ ،به آنها احترام
بگذارد و با گنجانیدن روزها و مناسبتهای
ویژه برای نکوداشت قربانیان و فداکاران در
تقویم ،درد و رنج آنها و بازماندگانشان را
به رسمیت بشناسد .او همچنین میافزاید
که گرامیداشتن یاد و خاطرهی قربانیان
ضمن قدردانی و حرمتگذاری ،کارکردهای
دیگر اجتماعی و خشونتزدایی هم دارد:
«گرامیداشتن قربانیان ،به روند التیامبخشی
بازماندگانشان کمک میکند .جامعه را متوجه
هزینهی سنگین انسانی خشونت و منازعه
میکند و بیشتر از همه مردم را متوجه میسازد
که پشت آمار و ارقامهایی که داده میشود چه
زندگیهای زیبایی نابود و خاکستر شده .در
کنارش وجدان جمعی ما را نسبت به هزینهی
سنگین خشونتها و جنایتها بیدار میکند.
به این لحاظ مهم است که از این قربانیان
به شیوههای مختلف یادبود و احترام عمومی
شود و ما را کمک کند که یک نگاه و روایت
قربانیمحور به حادثهها و خشونتهای که در
جامعه اتفاق میافتد ،داشته باشیم».
مریم نورزاد و محرمعلی نبیزاده در سال 1384
ازدواج کردند .پس از ازدواج او شامل نهاد
مددرسان «کمیته سویدن برای افغانستان»
شد و در یک برنامهی فشرده  18ماهه قابلگی
را فرا گرفت .پس از آن برای هفت سال همراه
با همسرش محر معلی در یک مرکز درمانی
تحت پوشش این نهاد در منطقهی بهسود
والیت میدان وردک کار کرد و جان دهها مادر
و نوزاد را نجات داد .کار در روستای دورافتاده
و عدم دسترسی فرزندانش به درس و آموزش
مناسب ،آنها را نگران کرده بود .سرانجام به
والیت بامیان کوچیدند و مریم کارش را در
یک بیمارستان خصوصی آغاز کرد .پس از یک
سال و چهار ماه زندگی در بامیان ،شرایط کار
و کیفیت پایین آموزش در مکاتب ،آنها را
مجاب کرد که دوباره به کابل برگردند« :مریم
در کارش صداقت و تعهد عجیبی داشت .وقتی
در یک شفاخانه خصوصی بامیان کار میکرد به
او فشار میآوردند که باید برای درامد بیشتر،
برای مریضان آزمایشهای اضافی بنویسد .او
اما مخالف بود و میگفت که نباید با این کار،
تجارت کرد».
مریم نورزاد وقتی در زایشگاه بیمارستان
صد بستر دشت برچی استخدام شد ،بسیار
خوشحال بود .به عالوهی نزدیکی فاصلهی
خانه تا محل کار ،این زایشگاه امتیازهای
دیگری هم داشت .او میتوانست در یک
محیط معیاری و غیرتجاری ،صادقانه کار کند
و دختر  18ماههاش یسنا را هم با خود ببرد و
در مهد کودک آنجا نگهدارد .قبل از اینکه
 23ثور سر رسد ،آنها برای خود و مردم
برنامههای خیرخواهانهای داشتند .میخواستند
خانهشان را بفروشند و با پول آن یک مرکز
درمانی ویژهی زنان راهاندازی کنند .مریم
از کار در بیمارستانهای خصوصی تجربهی
ناخوشایندی داشت و به محرمعلی میگفت که
این بیمارستانها ،مرکزی برای تجارت محض
است .حاال در نبود مریم ،زندگی محرمعلی
و فرزندانش زیر و رو شده است .خانهاش را
فروخته و قرار است بهجای مرکز درمانی،
دکانی ترمیم و فروش لوازم جانبی موبایل برای
معیشت زندگی راه بیندازد .در کنار این در پی
ایجاد یک نهاد خیریه بهنام مریم و برای تحقق
آرزوهای بربادرفتهی او هم است.
او حاال در نبود مریم با فرزندانش احساناهلل
 14ساله ،الیاس  10ساله و یسنای دوساله
طوری زندگی میکنند که جان از زندگیشان
رفته باشد .محرمعلی میگوید وقتی کسی را
از دست میدهیم ،شبیه این است که بخشی
از گذشته ،حال و آیند هیمان قطع میشود
و قابل جبران نیست .یسنا ،آخرین نشانی
مادر شاید بتواند این رو ح رفته را به زندگی
پدر و برادرانش برگرداند .وقتی بستگانش به
خانه میآیند و از خوبیهای مریم میگویند،
او با زبان کودکانهاش به پدر میگوید« :من
میخواهم در آینده مریم شوم».
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ابزگشت به خرد یا در آستانهی أتسیس؟

یادداشتی بر کتاب «مخاطرات خرد» ،نوشتهی علی امیری
هیبت خورانی ،نویسنده و پژوهشگر

شعار «بازگشت» از آن دسته واژگان
پربسامدی است که در تاریخ معاصر طنینی
باشکوه دارد ،اما روزنه روشن به سویههای
تاریک تاریخ نااندیشی ما نگشوده است .گویی
بازگشت ،واپسین مرهمی است که همهی
دردهای مزمن و زخمهای ناسور ما را درمان
میکند .بازگشت برای من به منزلهی بازتولید
وضعیت منحط پیشین و تداعی پژواک
هراسآور فرمان به عقب میباشد .به همین
دلیل از واژهی بازگشت میترسم؛ بازگشت به
وضعی که برای اهل بازگشت ،وجود عینی و
خصلت تاریخی ندارد .هنوز هم نمیدانم که
«موضع خرد» چیست تا از جایگاه و پایگاه آن
در پیرامون معضل بیخردی سخنی بگویم.
به همین خاطر قدیم را با حربهی بیخردی
بدرقه نمیکنم ،آنگاه که خود «قدمای
متأخریم ».و همچنان قطار قدیم و فرسودهی
ما در ریل جدید پیش میرود ،به ناچار همانند
سرنشینان آسودهخاطر ،اما فریبخورده
غرق تماشای ظواهر ،مناظر و چشماندازهای
جدید هستیم بدون آنکه نسبتی با آنها بر
قرار کنیم .یعنی تا «صورتبندی» تازهای را
سامان ندهیم ،طابقُ النعل بالنعل پیشینیانیم
و این صورتبندی تازه چیزی بهنام تأسیس
و بنیادگذاری نمیباشد؛ وضعیتی که نهتنها
مسبوق به سابقه نیست ،بلکه نشان و اثری
از آن در کولهپشتی ما و کشکول قدما یافت
نمیشود .بنابراین بازگشت به موضع خرد

فریضه عالمی

شاید هیچ پایتختی در دنیا به اندازه کابل
کودکان کار را در خود جای نداده باشد.
بزرگشهرهای افغانستان ،البته بیشتر شهر
کابل در هر قدم یک کودک کار در آغوش دارد.
براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی شمار
کودکان کار در افغانستان نزدیک به  3.7میلیون
نفر رسیده است و تقریبا  2.1میلیون کودک
که در رده سنی پنج تا هفده سال قرار دارند،
مصروف کارهای شاقهاند .هرچند این وزارت
میگوید کودکان در افغانستان کاهش یافته،
اما یافتههای کمیسیون حقوق بشر افغانستان
نشان میدهد که کودکان کار در افغانستان 10
درصد بیشتر شده است.
همچنان این نهاد حقوقبشری افغانستان
میگوید کودکان در افغانستان در معرض
تهدید جدی و خطر سالمت جسمی و روانی
قرار دارند.
از بام تا شام به دنبال تکهای نان
نامش محمد است و چهارده سال دارد .با
حسرت میگوید به سبب مشکالت اقتصادی
و نبود پدر و سرپرست خانواده از اول صبح
تا ناوقت شب در خیابان های شهر به دنبال
تکهای نان برای برادر و خواهرانش است .محمد
میگوید دو خواهر و یک برادر دارد که او و
مادرش تنها نانآور خانواده هستند.
او که از روی اجبار کار میکند همیشه عالقه
داشته درس بخواند« :کار سخت است .آدم

علی امیری را در مایههای بنیادگذاری خرد
خودبنیاد میدانم؛ موضعی که در آن همهچیز
به ضابطه و محک خرد بازپرداخت میشود.
«عقل قدیم البته هنوز در ارگانون ارسطو و
شفای بوعلی و بهطور کلی در همه کتابهای
فلسفه تا دوره جدید وجود دارد اما این عقل،
دیگر کارساز زندگی کنونی نیست .همه مردم
جهان به رسم جهان جدید که ساخته عقل
جهانساز است زندگی میکنند و توقع نباید
داشت که عقل قدیم بتواند راهنمای زندگی
زمان تجدد و تجددمآبی باشد .این عقل در
بیرون از کتابهای فلسفه وجود ندارد و به
فرض اینکه در جایی هم وجود داشته باشد،
ما راه خانهاش را گم کردهایم و نمیدانیم که در
شرایط کنونی جهان آثارش چیست و وجودش
را در کجا میتوان یافت و اگر نیست چرا ملتفت
نبودنش نیستیم و به آن فکر نمیکنیم».
پیداست که «خرد» دغدغهی آغازین و
مسألهی بنیادین علی امیری است؛ مفهوم
محوری که در تریلوژی «خواب خرد»« ،خرد
آواره» و اینک در کتاب «مخاطرات خرد»
بازتاب گستره دارد .در خواب خرد به مثابهی
«سرآغاز تأملی در باب زمان حال و مسألهدار
کردن وضعیت کنونی» میآورد« :واقع آن
است که بهدلیل همین امتناع آگاهی سنتی و
عدم تداوم آن ،وضعیت کنونی ما ،جدال میان
سنت و تجدد نیست؛ بلکه وضعیت برزخی
میان سنت و تجدد است ،چیزی میان گذشته
و آینده».

امیری در خرد آواره ،حکایتگر آوارگی و
بیخانمانی خرد میشود؛ موقعیتی که خرد
بیخانمان در برزخ میان پایان تاریخ ما و آغاز
عصر جدید غرب به خواب دیرپا میرود .او
میگوید« :اگر در جهان اسالم ،خرد به لحاظ
تاریخی پایگاهی استوار میداشت و سرنوشت
آن آوارگی و بیخانمانی نبود ،محال بود که
از خواب اکنون سر درآورد ».امیری ،این
خوابرفتگی امروز را نتیجهی همان آوارگی
دیروز میداند .کتاب مخاطرات خرد که
بهتازگی چاپ شده است ،آخرین ضلع تریلوژی
علی امیری است .در اینجا سخن از نقد مواضع
او نیست ،چون خود را در جایگاه نقاد نمیبینم.
این وجیزه کوششی مختصر در ایضاح منطق
«بازگشت به موضع خرد» و پیامدهای احتضار
خرد در تمدن اسالمی است .بر این گمانم
متنی که از میان مناقشات مستمر سر برنیاورد
و در معرض پرسشهای دمادم و بیامان قرار
نگیرد ،راهی بایگانی رخوت و پستوهای عزلت
میشود و به حافظهی پویا و زندهی ملتی دامن
نمیزند .این نوشتهی ناچیز چیزی برای عرضه
ندارد و انتظار میرود که بهعنوان عطف عنانی
به خوانش امیری از خرد در درازنای تمدن
اسالمیتلقی شود.
اندیشیدن به بحران عقل منوط به پرسش
از ماهیت ساخت یا موقعیتهایی است
که مجال تعقل را از عقل سلب کرده است.
غفلت از ساخت یا موقعیتهای تعیینکننده
و تأثیرگذار ،ما را در زمینهی فهم بحران عقل

ضعیف میماند و رشد نمیکند .پسران خاله و
ماماهایم یک یا دو سال خردتر از من هستند
اما از نظر جسامت من کوچکتر و ضعیفتر
نسبت به آنها ماندهام .چون از خردی دنبال
نان و زندگی بودم».
در چندقدمی محمد کودک دیگری که در
یک دستش قوطی اسپند است ،با سطل آب و
صافی مشغول پاککاری شیشههای موتر است.
گوید از ده
نامش جمشید و  16ساله است .می 
سالگی برای تامین هزینههای زندگی به این کار
مشغول شده است؛ چرا که پدرش سالمند است
و برادران کوچکتر از خودش نمیتوانند کار
کند .او در طول روز اگر موتری برای پاککاری
پیدا نتوانست از طریق اسفند دودکردن مقداری
پول بهدست میآورد .او در پاسخ به اینکه
چگونه به امورات زندگی رسیدگی میکند
گفت« :کارکردن و مصارف خانه پورهکردن
سخت است .باید دنبال موترها و مردم پولدار
بدوی تا بتوانی حداقل نان خشک یک وقت را
برای خانواده پیدا کنی».
کودکی در افغانستان سخت و دشوار است.
کشوری که جزو پرخطرترین کشورهای جهان
محسوب شده و از نظر ناامنی در ردهی اول
قرار دارد .روایت مردمان این سرزمین بسیار تلخ
است اما تلختر از آن روایت کودکانی است که
با مشکالت و دشواری از دنیای کودکی فاصله
گرفته و به دنیای بزرگسالی پرتاب میشوند .این
کودکان همپای رنج و درد ناشی از مشکالت
اقتصادی والدین پای به بستر خوفناک جامعه

گذاشته و در مواجه ه با سختیها با انجام
کارهای شاقه در معرض آسیب قرار دارند .از
نظر بسیاری کودکان کار در افغانستان قربانیان
فقرند.
کار انتخاب آگاهانه کودک نیست
لیاقتعلی زاهدی ،داکتر بخش داخلهی اطفال
در یکی از شفاخانهها است .او به روزنامه
اطالعات روز میگوید کار انتخاب آگاهانهی
کودکان نیست ،بلکه نتیجهی جبر و تحمیل
شرایط و ساختار نادرست جامعه ،بهویژه شرایط
بد اقتصادی است .آقای زاهدی میافزاید معموال
کودکان در شرایط نامناسب از نظر ایمنی و
بهدور از تمامی معیارهای بهداشتی کار میکنند
و در معرض انواع خطرات از جمله آسیبهای
جسمی و روانی قرار دارند و درصد زیادی از
این کودکان در معرض انواع بیماریهای چون
ایدز ،هیپاتیت ،امراض تنفسی و سایر امراض
انتانی قرار میگیرند« :چون کودکان در سنین
طفولیت از لحاظ دماغی و جسمی در حالت
رشد قرار دارد و از اینکه این اطفال تغذیه
مناسب نمیشوند ،لذا در معرض آسیبهای
بیشتر چون سوءتغذی ،کوتاهی قد ،کمبود وزن
و مشکالت اسکلیتی مواجهند».
راضیه صیاد ،عضو کمیسیون مستقل حقوق
بشر میگوید کودکان کار در افغانستان
از وضعیت صحی و روانی خوبی برخوردار
نیستند و اغلب به کارهای شاقه چون باربری،
خشتپزی ،جمعآوری زباله و همچنین گدایی
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ناکام میگذارد .بهنظر میآید که درک بحران
عقل در ارجاع به تعیینکنندگی موقعیتی
است که عقل را از عقلورزی ساقط میکند.
تا آن موقعیتها را در تیررس پرسش قرار
ندهیم ،بحران عقل پابرجاست و راهی به حل
یا مواجههی روشمند با بحران نمیگشاییم.
ساخت تاریخی و فرهنگی ما استقالل عقل را
به رسمیت نمیشناسد .بنابراین تاریخ ما ،تاریخ
توالی ساختها و شکلگیری وضعیتهایی
است که عقل را به عنصری منعزل و حاشیهای
تبدیل میکند و در تداوم چنین رسمی مرز
میان نامعقول و معقول برچیده میشود .در
این اوضاع و پیشامد ،عقل بحرانزده از تجدید
عهد عاجز میگردد و تسلیم تقدیر میشود
و دستش از دامن تدبیر کوتاه میگردد ،در
مسیر خطا به پیش میتازد و این سیکل
معیوب همچنان ادامه دارد .منظور از ساختها
یا موقعیتها ،عناصر بیرونی و پیشینیای
هستند که ردای مطلق بر تن کردهاند و در
برابر پرسش و استیضاح رویین تن گشتهاند.
عقل فرو مرده هم چارهای جز تمکین نداشته
و چنان تفسیر میکند که با مطلق هماهنگ
و همگرا باشد .وقتی که از تجدید عهد سخن
به میان میآید ،ناظر به تئوری دوران تأسیس
میباشد ،نه نظریهی دوران استقرار؛ یعنی گذار
از عقل کاشف و طفیلی به عقل خودبنیاد
و مؤسس که در این قلمرو نوآیین تغییر،
جایگزین تفسیر میشود.
اکنون این پرسش برجسته میشود که آیا
بحران عقل در تمدن اسالمی یک بحران
درونی است و یا عوامل و عناصر تعیینکنندهی
دیگری دستاندرکار بود ه و به این بحران دامن
زده است؟ به عبارت دیگر ،آگاهی ما به بحران
عقل در تمدن اسالمی ،درونزاست یا برونزا؟
یعنی طرح بحران و بهتبع آن ،آشوبناکی
عقل ،بازگشت به موضع عقالنیت و وفاداری
به الزامات آن در ارجاع به کدامین موقعیت
عقالنی متعین در تمدنی اسالمی است؟ در
فقدان موقعیت متحقق عقالنیت در سنت
تاریخی و سرشت تمدنی اسالمی ،اندیشیدن
به بحران عقل ،چونان یک دشوارهی بزرگ و
بغرنج سترگ در برابر ما خودنمایی میکند و
در تداوم این شیوهی کژکارکرد با رخداد تجدد
به بیماری مزمن «مشکل مضاعف» مبتال
گشتیم و اینک به هیأت برزخیان نیمکرهی
شرقی درآمدهایم که در آوارگی و پریشانی
و بیسروسامانی غوطه میخوریم .مشکل از
جایی میآغازد که آگاهی به بحران عقل در
تمدن اسالمیمحصول تماس ما با غیر بود و
این غیر مهاجم و مستولی چیزی جز «تجدد»
نیست .بنابراین از یکسو در جایگاه بازگشت
به موضع خرد با نبود فاکت تاریخی در سنت
اسالمیمواجه هستیم و از سوی دیگر در برابر
یورش عقل خودبنیاد غربی قرار داریم و دم به

دم ما را بازخواست میکند.
علی امیری در کتاب «مخاطرات خرد»
میگوید« :مگر ما پیشتر در موقعیتی
بودهایم که به موجب آن ،اشیا و امور را تعقل
میکردیم؟ و اگر آری ،چطور این موقعیت
را ترک کردهایم؟ اصال این ادعا که ما به در
پیش گرفتن نوعی موضع عقالنی نیازمندیم ،از
کدام سرچشمه اشراب میشود ،و برآمدگه آن
چیست و چه چیزی آن را متعین میکند؟»
بازگشت به خرد برای امیری سخنی گنگ و
مبهم است .او مدعی است که ما موضع عقل را
به اختیار ترک نکردهایم و اکنون نیز دلخواهانه
به موقف عقالنی بازگشت نمیتوانیم .حال این
پرسش مطرح است که بازگشت به موضع
خرد در شرایط کنونی امری اختیاری است
یا واکنشی از سر ناگزیری؟ بازگشت به خرد
پیامد یک عامل نیرومند بیرونی است یا ناشی
از نقطه عزیمتی درونی؟ به بیان دیگر ،بازگشت
به الزامات خرد و طرح آن به مثابه یگانه راه
برونرفت از انحطاط کنونی چه نسبتی با تجدد
دارد؟
دکتر رضا داوری اردکانی در پاسخ به پرسش
«اهم بحرانهایی که از تماس جامعهی ما
با جهان جدید به وجود آمده ،چیست؟»
میگوید« :بحران عقل ،بحران سیاست ،بحران
قانون و بهخصوص بحران اخالقی است .اگر
از روانشناسان اجتماعی میپرسیدند ،آنها
میگفتند :بحران بیخویشتنی است ،بحران
هویت و شقاق بین دوگانگی وجود آدمیاست.
همهی اینها کموبیش درست است .اما من
بحران دوگانگی را مهم میدانم که انسان بین
دو عالم ایستاده ،نه اینجاست و نه آنجا و یا
هم اینجاست و هم آنجاست .شاید نظری که
روانشناسان دارند ،نظر بدی نباشد که بحران
ما ،بحران دوگانگی است و پارهپارهشدن و
گسیختگی وجود آدمی».
امیری در روشنگاه منطق بازگشت به خرد و
ضرورت آن تصریح میکند که این الزام از این
جا ناشی میشود که طرح هر پرسشی همواره
از افق اکنون ممکن است .اکنون بهعنوان
ِ
گسست
«وضعیت» در نگاه او عبارت است از
ِ
پیوست با توهم به آینده،
بیتذکر از گذشته و
درحالیکه هیچ نسبتی با دو طرف ندارد .از
منظر امیری ،گسست از گذشته از رهگذر توهم
باعث میشود که شکاف را نبینیم و از دیگر سو
پیوند با آینده سبب میگردد که از آن ورطهای
که اکنون را از آینده جدا میکند ،غفلت کنیم و
بدینسان اکنون و زمان حال پرسشناپذیر باقی
میماند و امکان غلبه بر شکاف به امری دشوار
تبدیل میشود و بدین خاطر «ما بیاکنون
هستیم» و در این بیاکنونی ،بدون گذشته و
آینده هستیم و به موازات آن گرفتار تقلید و
بنبست و انحطاط شدهایم.
بیاکنونی تداعیکننده گزارهی «چگونه معاصر

کودکان کار؛

قرابنیان فقر

مشغولاند.
خانم صیاد با اشاره به گزارش ساالنهی این
کمیسیون که در پنچم حوت همین سال
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باشیم» ،است .آنگاه که بیاکنون هستیم و
از درک معاصرت ناتوانیم ،چگونه و از کدامین
پایگاه با گذشتهی خود وارد گفتوگو شویم؟
محمدعابد الجابری مدعی است« :وقتی که
اکنون ،اکنون اروپای غربی است و خود را بر
ذات همهی عصر و بر همهی انسانها تحمیل
میکند ،پس به زیربنایی برای هر آیندهای ممکن
تبدیل میشود .جابری میگوید :لیبرال عرب به
ی از دریچهی اکنونی که در
میراث عربی اسالم 
آن میزید ،نگاه میکند ،اما «اکنون»اش ،اکنون
غرب اروپاست و خوانشاش به میراث ،مناسب با
گرایش اروپایی است و در نتیجه او در این میراث
چیزی را میبیند که یک اروپایی میبیند ».آنگاه
که از درک ماهیت «اکنون»ی که در آن پرتاب
شدهایم ،عاجزیم و بهعنوان کنشگر این عصر
برآمده و مسلط و حیرتانگیز بهحساب نمیآییم،
پس خواه ناخواه بیپایگاه و بیجایگاهیم ،نه تنها
اکنون نداریم که پرسش هم نداریم .در جایی
که آینده در افق نظر ما وزنی نداشته و ندارد؛
پیشاپیش با پرسش وداع کردهایم و به پاسخهای
دمدستی قناعت میکنیم.
تمدن اسالمی ،تمدنی غایتانگار و فرجاممحور
است .در این تمدن اکنون و آینده و گذشته محل
اعتنا و اعتبار نیست ،زیرا تکلیف پایان در همان
آغاز روشن و مشخص است و مادامیکه پایان
در آینهی آغاز آشکار و هویداست ،پرسش از افق
اکنون و زمان حال سالبه به انتفای موضوع است
و عقل را مجالی نیست که دعوای دیگر دراندازد.
وقتی که غایت و سرانجام ،مطلوب تمدنی
ماست و آینده در ذهن و زبان تمدن اسالمی
فاقد جایگاه ،پس با ارجاع به کدام نمونهی عینی
میتوان از موضع اکنون به پرسش دستدرازی
کرد؟
رضا داوری میگوید« :آیندهپژوهی به دوران
جدید تعلق دارد .ریشه و آغاز آن را در تفکر
فلسفی جهان جدید باید جست .آیندهی همهی
جهان توسعهنیافته بهنحوی گذشته غرب است
و هنوز طرحی از آینده به جز طرح غربی در
هیچجای جهان وجود ندارد».
گذار از غایت و فرجام به آینده متضمن گسست
از گذشته و اعراض از دوگانگی و رویآوردن به
اندیشهی ناسوتی است .اگر آینده ،طرح غربی
است و به دوران جدید تعلق دارد و در همانحال
بیاکنون هستیم ،چگونه اندیشیدن به وضعیت
اکنون مستلزم بازگشت به ریشههاست و پرسش
برآمده از افق اکنون  -اکنونی که از آن ما نیست
 پاسخ خود را در گذشته جستوجو میکند.شاید سخن گوستاوبون به کمک ما آید که
میگفت« :رودخانهها هیچگاه به سرچشمههای
خود باز نمیگردند».
امیری از معضل خرد میگوید و اینکه میکوشد
تا بداند ُکمیت خرد در کجا میلنگد و مدعی
است تا تکلیف خرد روشن نشده باشد ،هر نوع
بحث از راهحل ،چیزی جز نوعی گفتار خطابی

و ایدئولوژیک نخواهد بود و از طرفی خرد را
بهعنوان یک آکسیوم یا اصل آغازین ،امری عدم 
ی
و غیرقابلدسترس میداند .اما او توضیح نمیدهد
که در کجا ایستاده است که از معضل خرد و
لنگی کمیت آن میگوید و خرد را بهعنوان اصل
ی و غیرقابلدسترس میداند؟
آغازین ،امری عدم 
اگر خرد امری عدمیاست ،مدعای ایشان مبنی
بر عدمیبودن خرد از آبشخور کدامین منظر و
مرئا ارتزاق میکند؟
او تالش میکند که عقل را همچون عقل به
موضوعی برای خودش ،یعنی به موضوعی برای
تأمل عقالنی بدل کند ،اما نگفته است که این
تالش و موقف او چه نسبتی با تجدد دارد؟ «یکی
از مباحث بسیار مهم فلسفه نسبت عقل و ایمان
و به زبان ما نسبت عقل و شرع است [یعنی] حتا
بحث عقل و ایمان در درون حوزهی عقل است
و ایمان نمیتواند خود را بهطور مستقل مطرح
کند .در این گسست که با هگل آغاز میشود،
مدرنیته به موضوع مدرنیته تبدیل میشود .هگل
شرع یا ایمان مسیحیت را هم تابع قوانین عقل
میدانست».
امیری در فرازی دیگراز دیباچهی کتاب
«مخاطرات خرد» میآورد :اگر پژوهشهای ما
در این دفتر نشان دهد که عقل دچار بحران
است ،توانستهایم گامی برای تعیین موقعیت
عقل برداریم .برای من خواننده مشخص نیست
که امیری چگونه و به چه نحوی متوجه بحران
عقل شده است که به دنبال آن میکوشد عقل را
در موضع خودش قرار دهد؟ زمانی که از خواب
خرد ،آوارگی خرد و مخاطرات آن میگوید ،این
معنا را به خواننده القا میکند که گویا همچون
دانای کل قصهها از بیرون در درون تمدن اسالمی
مینگرد ،لیکن روش و شیوهی این بروننگری و
محل وقوف برای مخاطب مبهم است.
برای امیری ،استقرار عقل در موضع خودش به
منزلهی اندیشیدن به چیزی است که سزاوار
اندیشیدن است .یعنی این امر سزاوار اندیشه
چیزی جز بحرانها و سویههای تاریک خود
عقل نیست .به همین منوال بازگشت به خرد در
اندیشهی امیری همانا اندیشیدن عقل به ظهور
تاریخی خویش است .سنت تاریخی ما گویای
این است که عقل در موضع خودش نبوده با
این وصف ،جایگاه شرع و نسبت آن با عقل در
پروژهی تبدیل عقل به موضوع عقل ،خالفآمد
وضعیت پیشین ،کجاست؟
منابع:
« -1خرد آواره» ،علی امیری.
« -2فرهنگ امروز :تفاوت عقل و هوش» ،رضا
داوری اردکانی.
« -3خرد و توسعه» ،رضا داوری اردکانی.
« -4ما و میراث فلسفیمان» ،محمدعابد
الجابری ،ترجمهی سید محمد آل مهدی.
« -5تفسیر پدیدارشناسی روح هگل» ،سید جواد
طباطبایی.

براساس گزارش این کمیسیون 315 ،کودک
برابر با  9.9درصد زباله جمعآوری میکنند.
 314کودک  9.9درصد کارهای شاقه میکنند.
همچنان در این گزارش آمده است که 249
کودک برابر با  7.8درصد دستفروشی میکنند
و  222کودک نیز در کارهای ساختمانی
مشغولاند .عالوه بر کار شاقه کودکان از میان
این جمعیت آماری 26 ،کودک شامل تحقیق
برابر با 0.8درصد کار در نهادها و گروهای نظامی
و امنیتی بهعنوان کارگر نه سرباز کار میکنند.
خانم صیاد با اشاره به قوانین موجود در خصوص
حمایت از حقوق کودکان میگوید کودکان
براساس کنوانیسیون بینالمللی حقوق کودک
ت براساس این کنوانیسیون
نباید کار کنند و دول 
ف است که برای دسترسی اطفال به حقوق
موظ 
اساسی مانند تعلیم و تربیت ،صحت ،تفریح و
سرگرمی سالم تالش کنند.
داکتر وهاب ،روانپزشک در یکی از شفاخانههای
کابل میگوید که عواقب انجام کارهای شاقه
توسط کودکان ،مانع رشد جسمی آنها شده و
به فیزیک ظاهری آنها آسیب میزند.
او میگوی د کودکانی که در دوران خردسالی
کارهای شاقه میکنند اغلب در بزرگسالی به
افرادی دارای عقدههای فردی و بزهکار در آینده
مبدل میشوند« :احتمال دارد با محرومیت
کودکان از آموزش و مشغولیتشان به کارهای
شاقه در دام گروههای مافیایی و تبهکار بیفتند و
بر اثر کمبودهایی که در کودکی خود داشتهاند
در بزرگسالی دست به کارهای غیرقانونی چون

سرقت ،قتل ،روآوردن به مواد مخدر ،آدمربایی
قاچاق و دیگر کارهای غیرقانونی بزنند».
کاهش کودکان کار؟
عبدالفتاح عشرت احمدزی ،سخنگوی وزارت
کار و امور اجتماعی به روزنامه اطالعات روز
میگوید براساس آمارهای اداره مرکزی احصائیه
در سال  1399آمار فقر و بیکاری در کشور
کاهش یافته است .کاهش فقر و بیکاری در کشور
تأثیر مستقیم بر بهبود وضعیت کودکان کار دارد.
آقای احمدزی میگوید با توجه به آمار اداره
مرکزی احصائیه تعداد کودکان کار در سطح شهر
کاهش یافته است .این گفتهها در حالی مطرح
میشود که یافتههای کمیسیون مستقل حقوق
بشر در مورد وضعیت حقوق بشری کودکان در
سراسر کشور نشان میدهد شمار کودکان کار در
 1399نسبت به سال  1398ده درصد افزایش
یافته است.
برای خاطره  13ساله در یک خانواده پرجمعیت
که شش برادر و خواهر همه از طریق کار در
کودکی نان بخورونمیری بهدست میآورند ،حرف
از آمار افزایش و کاهش کودکان کار و حقوق
کودکان معنایی ندارد .او فقط میداند باید کار
کند تا خانوادهاش نان سر سفرهاش داشته باشد.
وقتی از آرزویش پرسیدم ،پاسخ ناامیدکننده
داشت« :آرزویی ندارم و فقط تمام فکرم این
است که از میان زبالهدانیها بوتل و کارتنهای
بیشتری جم ع کنم تا بتوانم برای خانه چیزی
ببرم».

کاسه پر آب چمش برای پرآبشدن کاسه
بند اپشدان هرات

بند پاشدان زیر تهدید بلند امنیتی تکمیل خواهد شد؟
علیاحمد 45 ،سال دارد و ساکن ولسوالی کرخ
است .او برای آبیاری  10جریب زمیناش به کمبود
آب مواجه است و حاال امیدش به بهرهبرداری بند
پاشدان است تا سطح حاصالت زراعتیاش افزایش
یابد« :بند پاشدان برای ما و زمینهای زراعتی ما
خیلی خوب است و باید زودتر ساخته شود».
واجد روحانی  -هرات

کار ساخت بند پاشدان در ولسوالی کرخ ،حدودا  20کیلومتری
شرق شهر هرات جریان دارد و پیشبینی میشود که کار این بند تا
اواخر سال  2021میالدی تکمیل شود .مسئوالن پروژه بند پاشدان
هرات به روزنامه اطالعات روز میگویند که کار آبگیری این بند تا
 120روز آینده آغاز خواهد شد ،اما چالش اصلی ،تهدیدهای فزاینده
امنیتی است.
عارف اچکزی ،مسئول پروژه بند پاشدان در صحبت با روزنامه
اطالعات روز میگوید که گروه طالبان مانع جدی برای ساخت بند
پاشدان است و میخواهد که کار ساخت این بند را سبوتاژ کند:
«فشار باالی بند پاشدان بیشتر شده است و هدف طالب سبوتاژ این
بند است .فشارهای طالبان به معنی باجخواهی نیست و آنان گرفتن
پول را بهانه میکنند .تهدیدهای بر بند پاشدان هنگامی بیشتر شد
که کار دیوار بند تکمیل شده است».
کاسه پر آب چشم
نیروهای امنیتی این روزها زیر تهدید بلند امنیتی در تالش حفاظت
از بند پاشدان در هرات است و برای یک قدم پیشرفت کار کاسه پر
آب چشمی دارد .بیش از دو هفته میشود که  11تن از کارکنان
بند پاشدان هرات در بند طالبان بهسر میبرند .مسئوالن پروژه بند
پاشدان میگویند که تاکنون از سرنوشت این افراد اطالعی در دست
نیست و تداوم آدمربایی باعث ایجاد رعب و وحشت در میان کارکنان
و کارمندان بند پاشدان شده و مطمئنا روی ساخت این بند تأثیر
منفی میگذارد.
کارمندان بند پاشدان به روزنامه اطالعات روز گفتهاند که از ترس
روبهروشدن با تفنگداران ناشناس قادر به گشتوگذار حتا در نزدیکی
ساحه بند پاشدان نیستند و باید نیروهای امنیتی در راستای تأمین
امنیتشان اقدام کند.
مسئول پروژه بند پاشدان هرات میگوید که طالبان در روستاهای
اطراف بند پاشدان حضور دارند و به همین دلیل آنان قادر به نظارت
آنچنانی از ساخت کانالهای آب بهگونهی دوامدار نیستند« :ما به
ساحات بند پاشدان در گذشته بدون نیروهای امنیتی میرفتیم ،اما
حاال تهدیدات به اندازهی بلند است که در هفته نمیتوانیم به ساحات
بند پاشدان برویم».
وکیلاحمد کرخی ،عضو شورای والیتی هرات در گفتوگو با روزنامه
اطالعات روز یکی از دالیل افزایش ناامنیها در اطراف بند پاشدان را
جمعآوری پاسگاههای نیروهای دولتی در بخشهای از ولسوالیهای
کرخ و پشتونزرغون میداند.
او از حکومت میخواهد که در راستای تأمین امنیت بند و کارکنان
آن اقدامات جدی روی دست بگیرد تا ناامنیها جلو پیشرفت بند
پاشدان را نگیرند« :تهدیدات امنیتی در ساحه بند پاشدان زیاد شده
و من شدیدا نگرانم .بخشهایی از ولسوالی کرخ ناامن شده است.
خواست اصلی ما از حکومت این است که به پروژه بزرگ بند پاشدان
توجه کند ،تا کارش ختم شود».
طی دستکم پنج سال گذشته دامنه ناامنیها از ولسوالی شیندند به
پشتونزرغون و از آنجا به کرخ گسترش یافته است.
ولسوالی کرخ ،یکی از تفریحگاههای مهم هراتیان شمرده میشد ،اما
طالبان طی سالجاری افزون بر حضور در بخشهای این ولسوالی،
حتا ساختمان این ولسوالی را هدف حمله قرار دادهاند .شدت جنگ
در کرخ به حدی بلند بوده که باری سید عبدالوحید قتالی ،والی
هرات لباس رزم پوشید و در خط نخست نبرد با طالبان رفت.

اما مسئوالن اداره محلی هرات در صحبت با روزنامه اطالعات روز
اطمینان میدهند که نیروهای امنیتی قادر به تأمین امنیت بند
پاشدان هستند و جلو تهدیدات امنیتی را میگیرند .سید عبدالوحید
قتالی ،والی هرات میگوید که کار ساخت بند پاشدان جریان دارد و
آنان امیدوارند که هرچه زودتر کار این بند پایان یابد.
بند سلما روی دریای هریرود در ولسوالی چشت هرات نیز با تهدیدات
بلند امنیتی در سال  95تکمیل شد .دولت هند حدود  300میلیون
دالر امریکایی را روی ساخت این پروژه بزرگ زیربنایی در افغانستان
هزینه کرد .بارها گروههای مسلح روند ساخت این بند را به چالش
کشیدند ،اما در فرجام این بند ساخته شد.
چشمانداز برای رشد زراعتی
بند پاشدان افزون بر آبیاری بند پاشدان و آبیاری  ۱۳هزار هکتار
زمین زراعتی ،دو میگاوات برق نیز تولید خواهد کرد .عارف اچکزی،
مسئول پروژه بند پاشدان میگوید که این بند به هزینه  117میلیون
دالر امریکایی از بودجه حکومت ساخته میشود.
آب بند پاشدان از کوه بابا و کوتل سبزک در بادغیس تأمین میشود
و به گفتهی مسئول بند پاشدان ،این آبها از طریق دریایی هریرود
به کشور ایران سرازیر میشود.
با بهرهبرداری از بند پاشدان بخشی از زمینهای زراعتی ولسوالیهای
کرخ ،انجیل و پشتونزرغون تحت آبیاری قرار میگیرد و به همین
خاطر کشاورزان برای پایان کار این بند مهم لحظهشماری میکنند.
علیاحمد 45 ،سال دارد و ساکن ولسوالی کرخ است .او برای آبیاری
 10جریب زمیناش به کمبود آب مواجه است و حاال امیدش به
بهرهبرداری بند پاشدان است تا سطح حاصالت زراعتیاش افزایش
یابد« :بند پاشدان برای ما و زمینهای زراعتی ما خیلی خوب است
و باید زودتر ساخته شود».
فقر در ولسوالیهای هرات باعث شده است که شمار زیادی از جوانان
جویای کار به کشور ایران بروند و اغلب این سفرها قاچاقی انجام
میشود و ریسک باالی دارد .محمدعارف ،باشنده ولسوالی کرخ،
دوبار سابقه سفر قاچاقی از طریق والیت نیمروز در جنوبغرب کشور
به پاکستان و از آنجا به کشور ایران را دارد.
او میگوید که با سرازیرشدن آب بند پاشدان به مزارعشان ،نیازی
نیست که به کشور ایران برای کار برود« :سفر به ایران خیلی خطر
دارد و در راه شاید کشته شویم .من از مجبوری به ایران قاچاقی رفتم
و اگر کاری باشد و زمینهای ما حاصل بدهد ،چرا بروم به ایران؟»
تکمیل بند پاشدان و مهار تهدیدات امنیتی در بند پاشدان ،دو
خواسته اصلی محمدعارف از حکومت است تا به رویایش مبنی بر
تکمیلشدن این بند دست یابد« :تکمیل بند پاشدان آرزوی پدران ما
بود و خدا کند که هرچه زودتر بند پاشدان تکمیل شود».
عارف اچکزی ،مسئول پروژه بند پاشدان میگوید که این بند ظرفیت
ذخیره  50میلیون مترمکعب و انتقال باالتر از  100میلیون متر
مکعب آب را در یک سال دارد و در بازار جهانی هر متر مکعب آب
شیرین بیش از یک دالر امریکایی ارزش دارد« :با بهرهبرداری از
بند پاشدان ساالنه بیش از  200میلیون دالر امریکایی به افغانستان
فایده میرسد و از سرازیرشدن آبهای شیرین به کشورهای همسایه
جلوگیری میشود».
سطح آبهای زیرزمینی در بخشهایی از شهر هرات کاهش یافته
است .حتا در بخشهای از این شهر سطح این آبها بیش از هفت
متر کاهش را نشان میدهد ،اما به گفتهی مسئوالن محلی هرات،
آبگیری بند پاشدان برای تغذیه آبهای زیرزمینی هرات موثر گفته
میشود .بند پاشدان همچنین برای گسترش کمربند سبز هرات نیز
موثر است.
در غرب کشور تنها بند سلما با حمایت دولت هند به بهرهبرداری
رسیده است .بخش زیادی از آبهای والیتهای غربی به کشورهای
ایران و ترکمنستان سرازیر میشود .این در حالی است که بارها
محمد اشرف غنی ،رییسجمهوری کشور بر مدیریت آبهای جاری
تأکید کرده است.
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر
TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
 پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار والیت تخار: اسم پروژه
اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

 آبیاری ومالداری در نظر, که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود5.78 بدینوسیله به تأسی از حکم شماره
D-4872  را به شرکت ساختمانی وسرکسازی نوی احمدی دارنده جواز نمبرAF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB  تحت شماره تشخصیه،  قرارداد پروژه شبکه آبیاری صف قرق واقع درقریه صف قرق ولسوالی خواجه غار والیت تخار،دارد
. (چهل و یک میلیون و دو صدو سی و هفت هزارو هفت صدو پنجاه و پنج افغانی) اعطاء نماید41,237,755.00 آدرس شرکت جالل الدین مارکیت کارته نو کابل افعانستان به قیمت مجموعی مبلغ
 آبیاری ومالداری وفق احکام,) روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت10(  میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده،اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند
. طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند5.78شماره
. قرارداد منعقد نخواهد شد،این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی

Notification of Intention to Award

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Saf Qoroq Irrigation Scheme for Saf Qaroq Village, Khawaja Ghar Distract,Takhar Province)
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-B053-CW-RFB (AF-MAIL/EST-193105-CW-RFB)
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period.
During the Standstill Period you may:
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder
Name:
Address:
Contract price:

New Ahmadi Construction Company
Karta Naw, Kabul, Afghanistan
41,237,755.00 Afghanis

2. Other Bidders:
Name of Bidder
Reshad Nasiri CC & Safi C and C Material Supplier (JV)
National Gold Construction Company

Bid price
35,710,991.80
50,328,550.50

Evaluated Bid price (if applicable)
37,112,995.80
50,328,550.50

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Reshad Nasiri Construction Company & Safi Construction Material Supplier as (JV) the Second Party of JV (Safi C and Material Supplier ) does not meet the similar contract criteria.
B) High Price
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 14-Mar-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3)
Business Days of receipt of this Notification of Intention to Award.
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we
are unable to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this
happens, we will notify you and confirm the date that the extended Standstill Period will end.
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the
date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later
than fifteen (15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period: Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [14-Mar-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested,
or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make
a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful
explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract.
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 14-Mar-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award.
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above.
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پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر
TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
 پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ والیت بلخ: اسم پروژه
اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

 قرارداد، آبیاری ومالداری در نظر دارد, که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود5.78 بدینوسیله به تأسی از حکم شماره
 سرکسازی و تولید مواد ساختمانی اتفاق ځدران دارنده جواز نمبر، را به شرکت ساختمانیAF/MAIL/EATS-193091/M073-CW-RFB  تحت شماره تشخصیه، پروژه شبکه آبیاری حسن خیل واقع در قریه حسن خیل ولسوالی بلخ والیت بلخ
. (سی میلیون و سه صدوهشتادویک هزارافغانی) اعطاء نماید30,381,000.00  مرکز خوست به قیمت مجموعی مبلغ، شهری خوست، اسماعیل خیل مندوزی، آدرس شرکت مدینه مارکیتD-20852
 آبیاری ومالداری وفق احکام,) روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت10(  میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده،اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند
. طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند5.78شماره
. قرارداد منعقد نخواهد شد،این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی

Notification of Intention to Award
Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project:Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Hasan Khail Irrigation Scheme (Located at Hasan Khail Village, Balkh District, Balkh Province)
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.: TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EATS-193091/M073-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During
the Standstill Period you may:
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder
Name:
Address:
Contract price:

Itifaq Zadran Road Building & Production of Construction Material Company
Madina Market, Ismail Khail Mandozai, Khost City, Khost, Afghanistan
30,381,000.00 Afghanis

2. Other Bidders:
Name of Bidder
Nawand Noor & Estehkam Charbolak Construction Company(JV)
Aman Zabi Constriction C
Idrees Obaid C Co
Ascent Afg Group of Companies &Parwiz Ghafari C Co (JV)
New Ahmadi C Co and Build Star C Survey & Design Co (JV)
Yousra Road Building & C Co
Aria Ghorband Co R Building & P C Material Co
Bakhtar Pairoz C Co
Yousif Zai C & R B C and Sherzay Mandokhil C Co (JV)
National Gold CC

Bid price
29,344,452.30
30,996,687.60
31,218,406.10
31,432,892.40
31,582,953
32,265,241.26
32,624,091.60
32,996,778.00
33,216,571.90
34,956,389.45

Evaluated Bid price (if applicable)
28,090,979.69
30,996,687.60
31,218,406.10
31,432,892.40
31,582,953
32,265,241.26
32,624,091.60
32,996,778.00
33,216,571.90
34,956,389.45

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Nawand Noor & Estehkam Charbolak Construction Company as (JV) but Estehkam Charbolak Construction Company does not provided any documents for the liquid asset.
B) For the others bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 14-March-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business
Days of receipt of this Notification of Intention to Award.
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [MohammadullahSahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end.
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period: Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [14-Mar-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract.
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 14-Mar-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award.
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above.

Wednesday 03 March 2021 Year 10 No 2105

چهارشنبه |  13حوت  | 1399سال دهم | شماره 2105
گاردین ،الکس پترسن
برگردان :شریفه عرفانی

کازوئو ایشی گورو در مصاحبهای با گاردین در
سال  ،2015به گفتهی خودش «راز کثیف»
خود را آشکار کرد :اینکه شباهت رمانهای او
به هم بیش از آنی است که در نگاه اول به نظر
میرسد .وی گفت« :من میل دارم یک کتاب را
بارها و بارها بنویسم ».این سخنان از نویسندهای
که بهتازگی پس از رمان عاشقانهی کلونها یا
همان انسانهای شبیهسازیشده (هرگز ترکم
نکن) ،رمانی حماسی مربوط به دوران آرتور
(غول مدفون) را نوشته بود ،حرفی کامال
مسخره بهنظر میآمد .اما بهنظر میرسد او در
هشتمین رمان خود «کالرا و خورشید» بیش از
پیش از راز کثیف خود پرده برداشته است .این
کتاب ،که به هر صورت رمانی درخشان است،
شباهت زیادی به رمان «هرگز ترکم نکن» دارد؛
دوباره قصد دارد معنای «کامال انسان نبودن» را
بکاود ،و قدرت خود را از تاریکترین سایههای
وادی وهمآلود میگیرد.
کالرا دوستی مصنوعی است که بهصورت
مخفف ایاف نامیده میشود (آرتیفیشال
فرند) ،اندرویدهایی که والدین آنها را بهمنظور
معاشرت با فرزندان نوجوان خود میخرند .این
کودکان به دالیلی که در طول کتاب روشنتر
میشود ،در فضای آلوده و پراضطراب امریکای
آینده ،بهصورت مجازی در خانه تحصیل
میکنند .کالرا را جوزی انتخاب میکند ،دختر
جوان شکنندهای که بهزودی میفهمیم به
بیماریای دچار است که احتماال منجر به مرگ
او خواهد شد ،همانطور که خواهرش مرد.
یکی از دالیلی که خواننده از کالرا و خورشید
( ،)Klara and the Sunهمانند هرگز مرا رها
نکن ،لذتی وافر میبرد شیوهای است که ایشی

مروری بر «کالرا و خورشید»
شاهکاری دیگر از کازئو اییش گورو

گورو با آن فقط اشارات و تصوراتی دربارهی دنیا
در آینده و دالیل عجیببودن آن در اختیار
خواننده میگذارد .بخش اعظم خیالپردازی به
عهده ما است و همین باعث میشود خواندن
رمان به مشارکتی رضایتبخش تبدیل شود.
جوزی و مادرش کالرا را که با انرژی خورشیدی
کار میکند از فروشگاهی بزرگ به خانهای در

حومه شهر میبرند .کالرا مدتی طوالنی در
فروشگاه مانده و از غرفهای به غرفه دیگر منتقل
شده بود و در تمام این مدت مسیر آفتاب را
از آن طبقه تماشا کرده بود .در اینجاست که
یکی از عجایب این رمان آشکار میشود :دوست
مصنوعی همه چیز را متفاوت میبیند؛ جهان
برایش بهصورت یک سری مکعب یا جعبه است

که گاهی اوقات از هم دور شده و چشماندازها
را بههم میریزند ،انگار به میگرنی همیشگی
دچار باشد .این فقط یکی از مجموعه روشهایی
است که ایشی گورو به وسیله آن ما را به درون
هستی موجود حساس غیرانسانی میبرد ،یکی
از نشانههای ظریفی که اشاره دارد به موضوعات
کشفشدهای عمیقتر.
کامال مبرهن است که ایشی گورو به عناصرآن
آگاهی مکانیکی نوپای کموبیش توسعهیافته،
فکر کرده است.
وقتی با ریک همسایه جوزی آشنا میشویم ،که
با مادرش در تنها خانهی آن حوالی تا شعاع
چند کیلومتری زندگی میکند ،کمی بیشتر
با علمگرایی کابوس مانند این جهان آشنا
میشویم .ریک پسری محجوب و سرسپردهی
جوزی ،طراح آماتور هواپیماهای بدون سرنشین
است .هرچند او از افراد «باال رتبه» ،یعنی طبقه
«سطح باال» با ژنتیک اصالحشده نیست و
بنابراین به سیستم آموزشی پیشرفته دسترسی
ندارد که در اختیار جوزی است؛ اگر جان
سالم به در ببرد .فقط در اواخر رمان است که
میفهمیم والدین در این دنیا با چه قرعهکشی
وحشتناکی روبهرویند ،خطراتی که آنها برای
دستیابی به کمال ژنتیکی میپذیرند .در اتاق
استراحت جوزي ،او و ريك مراسمی عجيب
و غريب انجام میدهند که یادآور نقاشيهاي
دانشجويان در«هرگز ترکم نکن» است .جوزی
کاریکاتورهایی را از مردم ترسیم میکند و ریک
تراوشات پوچ ذهنیاش را برای آنها مینویسد
و حقایق عمیقی را درباره بزرگساالن عصبانی و
پریشان ،کودکان تنها و بیمار گفته میشود .این
طرحها خیلی زود شکل اظهار نمادینی عمیق
را به خود میگیرد که نمایانگر قدرت هنر برای
بیان ناگفتههاست.

صدای کالرا همان سادگی گنگکنندهای را
دارد که در «کتی اچ» در رمان «هرگز ترکم
نکن» یافتیم ،همان آمیزهی هوش و سادهلوحی.
بدیهی است که ایشی گورو درباره آن عناصر
آگاهی مکانیکی نوپای کموبیش توسعهیافته،
دربارهی معنای ایمان ،عشق یا وفاداری برای
ذهن اندرویدی ،به دقت اندیشیده است .این
زمان معاصر است که در رمان طنین افکنده.
ایشی گورو ظاهرا هنگامی که پاندمی آغاز شد،
رمان را تقریبا تمام کرده بود ،اما کمابیش در
هر صفحه بخشی وجود دارد که دشواری زمان
قرنطینه در آن حس میشود ،دورهای سرشار
از استرس و میسوفوبیا (وسواس فکری) .در
حقیقت روایت «کالرا و خورشید» انرژی خود را
از اصطکاک بین دو عشق متفاوت میگیرد :یکی
خودخواهانه ،بیشازحد محافظانه و مضطرب ،و
دیگری سخاوتمندانه ،گشوده و خیرخواهانه.
انگار برای همهی ما که روزهایی پر از محرومیت
و محدودیت را میگذرانیم پیامی در خود دارد.
«غول مدفون» و «هرگز ترکم نکن» هر دو ،با
وجود تفاوت در زمینه و موضوع ،تمثیلهای
تاریکی بودند که درباره خطر پیشرفتهای
کنترلنشدهی فنی ،از دسترفتن معصومیت
و کرامت زندگی ساده سخن گفتهاند .عجیب
است اما «کالرا و خورشید» ارتباط بین آن
دو رمان قبلی را آشکارتر میکند .و این نشان
میدهد که تقریبا میتوان سه کتاب را بهصورت
سهگانه خواند .آنچه در آن تردیدی نیست ،این
است که ایشی گورو شاهکاری دیگر خلق کرده،
اثری که باعث میشود زیبایی و شکنندگی
انسانیت خود را از نو بیابیم.
کالرا و خورشید تازهترین اثر ایشی گورو ،برنده
جایزه نوبل است که در روزهای اخیر منتشر
شده است.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تا سی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود،که ریاست تدارکات وزارت زراعت ,آبیاری ومالداری در نظر دارد قرارداد اعمار و ترمیم غرفه های حریق شده ساحه نمایشگاه زراعتی واقع
بادام باغ کابل دارنده جواز نمبر( )D-25632واقع ناحیه  13کابل افغانستان به قیمت مجموعی1,097,423.6افغانی ( یک میلیون و نود وهفت هزارچهارصد و بیست سه اعشاریه شش افغانی)اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت ,آبیاری ومالداری واقع جمال
مینه ناحیه سوم  ،کابل ،افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

zaki.daryabi2@gmail.com
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
0702277506
سردبیر چاپی :م.علی جاوید مالکی
سردبیر آنالین :الیاس نواندیش
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،خادمحسین کریمی ،سهراب سروش ،عابر شایگان ،عبدالواحد حیدری ،عصمتاهلل سروش ،لطفعلی سلطانی ،لیاقت الیق ،هادی خوشنویس و واجد روحانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :شیر مهریار		
صفحه آرا :رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
شماره تماس0767152062 - 0797435777 :
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
توزیع :کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952
		
شماره تماس0202500187 - 0729119551 :
آدرس :کابل ،کارتهسه

