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کمبود امکانات و بی توجهی به کرونا 
در ولسوالی های هرات

یادی از دکتر عنایت اهلل ابالغوظیفه اساسی لحظه حاضر مردم و دولت
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با گذشت حدود پنج ماه از ثبت نخستین مورد مثبت کووید-19 در هرات، انتقادهایی 
از کمبود امکانات پزشکی و بی توجهی حکومت به مهار کرونا در ولسوالی ها و مناطق 
دوردست این والیت، وجود دارد. کارکنان مراکز بهداشتی در ولسوالی ها ادعا دارند که 
در نبود امکانات پزشکی و تجهیزات محافظتی، آنان از بودجه ی شخصی شان وسایل 

محافظتی دست ساز تهیه کرده اند. 
برخی اعضای شورای والیتی هرات می گویند که قرار بود در تمام ولسوالی ها مراکز 
ویژه درمان کرونا ایجاد شود، اما تاکنون توجه چندانی به مناطق دوردست نشده است. 
اعضای مجمع عمومی مبارزه با کرونا نیز، عمل کرد حکومت محلی را در مهار بیماری، 

غیرقابل قبول عنوان می کنند.

دولت افغانستان آهسته و پیوسته به مذاکرات رو در روی با طالبان نزدیک می شود، اما آینده ی صلح مبهم است، چنان چه نتیجه گفت و گو 
دولت با طالبان و چگونه گی صلح مبهم است. خواست دولت روشن است، اما طالبان هنوز در مورد نظم پس از ختم منازعه و چگونه گی 

مدیریت جامعه افغانستان پس از منازعه روشن سخن نگفته اند. آنان امضای توافق نامه با امریکا را پیروزی خودشان می دانند.
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در کجای بحرانیم؟
تناقض در تحلیل  وضعیت کرونا؛

دولت  زندان های  از  زندانی طالب  هزار  پنج  رهایی 
افغانستان و رهایی یک هزار زندانی حکومت از نزد 
طالبان یکی از شروط اساسی توافق نامه صلح میان 
و  می  رود  شمار  به  طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
آغاز  برای  را  زمینه  کار  این  که  است  شده  تاکید 

گفت وگو های بین االافغانی فراهم می  سازد.

یکی دو روز است که نوار صوتی منتسب به امراهلل 
اول  معاون  و  کشور  سابق  داخله ی  وزیر  صالح، 
ریاست جمهوری، در شبکه های اجتماعی واکنش 
تعدادی از شهروندان را برانگیخته است. عده ای با 
شنیدن این نوار، بر آقای صالح تاختند و ادعا کرد ند 

که یا او از قانون و حقوق شهروندی...
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برخورد پولیس با شهروندان؛ 
قانون پولیس چه می گوید؟

نقش صحت عامه در مذاکرات 
بین االفغانی کجاست؟

شورای امنیت ملی: 
طالبان هفته گذشته 

۲۱ غیرنظامی را کشته اند
اعالم  ملی  امنیت  شورای  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
 ۲1 گذشت  که  هفته ای  در  طالبان  گروه  که  کرد 

غیرنظامی را کشته اند.
این دفتر روز شنبه، هفتم سرطان، با نشر خبرنامه ای 
و  پی حمالت  در  گذشته  هفته  در  که  است  گفته 
تحرکات طالبان در 1۴ والیت، ۲1 غیرنظامی کشته 

شده و ۳۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
به  امنیت ملی گفته است که طالبان  دفتر شورای 
سراسر  در  غیرنظامیان  کشتن  به  هدف مند  صورت 

کشور ادامه داده است.
طبق اعالم این دفتر، بیش ترین تلفات به غیرنظامیان 

در هفته گذشته در والیت تخار وارد شده است.
شورای امنیت ملی تلفات غیرنظامیان در هفته آخر 
ماه جوزا را ۴۲ کشته و 1۰۵ زخمی اعالم کرده بود.

هفته  در  را  امنیتی  نیروهای  تلفات  نهاد شمار  این 
زخمی  از ۵۰۰  بیش  و  کشته  جوزا ۲91  ماه  آخر 
اعالم کرده بود. دفتر شورای امنیت ملی این هفته 
را خونین ترین هفته 19 سال پسین نام گذاری کرده 

است.

گروه طالبان از رهایی 
۳۴ زندانی دولت در والیت 

بدخشان خبر داد
 ۳۴ رهایی  از  طالبان  گروه  کابل:  ۸صبح، 

زندانی وابسته به دولت خبر داده است.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه 
طالبان گفته است که ۳۴ نیروی امنیتی را روز 
شنبه، هفتم سرطان در والیت بدخشان از بند 

رها کرده است.
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  پیش تر 
جمهوری اعالم کرد که دولت تاکنون سه هزار 
و ۸9۵ زندانی گروه طالبان را رها کرده است.

شمار زندانیانی که از سوی گروه طالبان رها 
شده است، نیز به بیش از ۶۰۰ تن می رسد.

بخشی  طالبان  و  دولت  بین  زندانیان  تبادله 
از توافق نامه صلح است که در دهم ماه حوت 
سال گذشته بین امریکا و گروه طالبان امضا 

شد.
طالبان از رهایی کامل پنج هزار زندانی  خود به 
عنوان پیش شرط شروع مذاکرات بین االفغانی 

یاد می کنند.
رهایی زندانیان دو طرف هم زمان با تالش ها 

برای شروع مذاکرات بین االفغانی ادامه دارد.
هم زمان با این، نهادهای امنیتی گروه طالبان 
تشدید  را  خشونت ها  که  کرده اند  متهم  را 

بخشیده است.

گزارش  تایمز  نیویارک  کابل:  ۸صبح، 
کرد که تحقیقات مقامات اطالعاتی امریکا 
اطالعاتی  واحد  یک  که  می دهد  نشان 
نظامی روسیه، در جریان مذاکرات صلح، 
به صورت مخفیانه به شبه  نظامیان مرتبط 
نیروهای  تا  است  داده  پول  طالبان  به 
ائتالف بین المللی مستقر در افغانستان از 

جمله سربازان امریکایی را بکشند.
بازجویی  نتیجه  در  اطالعات  این 
جنگ جویان گروه طالبان و سایر مجرمان 
افغانستان تهیه شده است و در  اسیر در 
ترمپ، رییس  اختیار دونالد  ماه مارچ در 

جمهور امریکا قرار گرفته است.
تایمز روز جمعه، ششم  نیویارک  گزارش 
سرطان، نشر شد. سفارت روسیه در امریکا 
این گزارش را رد کرده و محتوای آن را 

جعلی خوانده است.
طبق گزارش نیویارک تایمز، امریکا از ماه ها 
به این سو به این نتیجه رسیده است که 
یک واحد اطالعاتی روسیه که تالش هایی 
را برای ترور و دیگر عملیات سری در اروپا 
پنهانی  صورت  به  است،  داده  انجام  نیز 
جنگ جویان  موفقانه  حمالت  پی  در 
علیه نیروهای ائتالف بین المللی، آن ها را 

حمایت مالی کرده است.
که  است  شده  گفته  گزارش  این  در 
اطالعاتی  مقام های  اطالعات  براساس 
امریکا این پول ها به جنگ جویان طالبان 
در افغانستان و گروه هایی که از سوی آن ها 

حمایت می شوند، پرداخته شده است.
حدود  میالدی  گذشته  سال  جریان  در 
۲۰ نیروی امریکایی در افغانستان کشته 

شده اند.
هنوز روشن نیست گروه هایی که از سوی 
کرده اند،  دریافت  مالی  پاداش  روسیه 

نقشی در کشتن آن ها داشته اند یا خیر.
که  است  شده  گفته  گزارش  این  در 
نتیجه تحقیقات سازمان اطالعاتی امریکا 
امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  به 
پیش کش شده است و شورای امنیت ملی 
امریکا نیز در ماه مارچ میالدی روی آن در 

نشستی بحث کرده اند.
سفید  کاخ  که  است  شده  گفته  هرچند 
اقدام  برابر  در  را  واکنش ها  از  فهرستی 
این  در  تاکنون  اما  کرده،  آماده  روسیه 
نکرده  اقدامی  عملی  صورت  به  خصوص 

است.
این  به  واکنشی  در  کرملین  این حال،  با 
گزارش گفته است که از این برنامه اطالع 
نداشته است. سفارت روسیه در واشنگتن 
نیز یافته های این گزارش را رد کرده است.

گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
با سازمان های  نیز هر نوع رابطه  طالبان، 
ارتباط  ادعای  و  کرده  رد  را  استخباراتی 
را  استخباراتی  سازمان های  با  طالبان 
تالشی برای بدنام سازی این گروه خوانده 
است. هرچند گروه طالبان متهم است که 

از سوی روسیه و ایران حمایت می شود.

روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی 
پاداش داده است



وجود مراجع و نهاد های آموزش دینی امروز یکی 
می رود  شمار  به  کشور ها  ملی  قدرت  عناصر  از 
کار های  مهمترین  از  یکی  شاید  رو  همین  از  و 
حکومت عصر شاهی تأسیس مدارس ملی دینی 
بود تا فرزندان کشور شکار استراتژی بیگانه گانی 
و  نظم  برچیدن  در جهت  که  بیگانه گانی  نشوند، 
انسجام اجتماعی ما می کوشند. این امر از لحاظ 
است،  بوده  اهمیت  حایز  هم  دینی  آنتروپولوژی 
چون همچو فقهایی می دانند که با چه نوع جامعه 
و مناسباتی در تعامل اند. از همین جهت مدارسی 
چون »دارالعلوم« و »ابوحنیفه« در کابل تأسیس 
از دانشمندان  و یکی و شاید آخرین تن  گردید، 
بزرگ دین که در کانون های دینی همین سرزمین 
رویید و شکوفه نمود، و یک سال پیش، از همین 
عنایت اهلل  دکتر  کشید،  رخ  بر  نقابی  پاک  خاک 

ابالغ بوده باشد. 
به  السنهوری  عبدالرزاق  که  زمانی  می گویند 
آمده  جوان  این  گفتند،  استادانش  رفت،  پاریس 
ما  بیاموزد،  ما  از  آن که چیزی  به جای  تا  است 
از او خواهیم آموخت. این امر در مورد دکتر ابالغ 
هم صدق می کند، چون زمانی که به قاهره رفت، 
شخصیت علمی او در قالب نهاد های آموزش دینی 
بزرگوارش  والد  علمی  کانون  آن جمله  از  و  ملی 
مولوی عبدالغنی مشهور به »مولوی قلعه بلند« و 
سپس مدرسه »دارالعلوم« شکل گرفته بود. موالنا 
ابالغ زمانی که از صنف دوازده این مدرسه فارغ 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  حیث  به  گردید 
کابل برگزیده شد و سپس هنگامی که به قاهره 
مسووالن  ولی  نبود،  دانشگاه  فارغ  آنکه  با  رفت، 
»ازهر« پذیرفتند تا او وارد مرحله ماستری گردد. 
دانشمند  این  نبوغ  بیانگر  یکسو  از  اگر  امر  این 
وارسته کشور می باشد، از سوی دیگر سطح بلند 
به  را  افغانستان  مدارس  زمان  آن  دینی  آموزش 

نمایش می گذارد. 
او در عرصه حکمت و منطق و فلسفه و صرف و 
نحو و ادبیات و فقه و کالم ید طوالیی داشت. او 
زمانی که از امام ابوحنیفه یاد می کند، او را امامی 
سیاسی  دستگاه  ستم  و  فساد  بر  نه  که  می داند 
مهر تأیید گذاشت و نه هم بر آن شوریده، سالح 
برداشته و فتنه بر پا نمود. این رساله سال ها پیش 
از سوی مجلس اعالی شوون اسالمی مصر چاپ 
گردیده بود. رساله دکترای او که در مورد موالنا 
می تواند  است،  شده  نگاشته  بلخی  جالل الدین 
یکی از منابع مهمی در جهت آشنایی با شخصیتی 
باشد که امروز همه ملت ها و فرهنگ ها می کوشند 

تا آن اعجوبه زمانه ها را بیشتر بشناسند. 
راه این الگو های مطمین دینی که چون چراغ بر 
رهرو  پر  می درخشند،  دانش  و  دین  خیابان  فراز 

باد!

یادی از دکتر 
عنایت اهلل ابالغ

خواجه بشیر احمد انصاری

کالم خالصه 

کرده  اعزام  ولسوالی ها  به  را  بهداشتی  سیار 
است؛ به مناطقی که مردم کم تر به رسانه ها 
دست رسی دارند و معلومات زیادی در مورد 

کرونا و خطرهایش وجود ندارد. 
برخی اعضای شورای والیتی هرات باور دارند 
ویروس،  همه گیری  نخست  روزهای  در  که 
تمام تمرکز حکومت محلی روی چگونه گی 
مهار کرونا در مرکز والیت بود و به ولسوالی ها 
نسبی  کاهش  با  اما  نشد،  زیادی   توجه 
مبتالیان و مرگ ومیر در مرکز والیت، اندکی 

به ولسوالی ها هم توجه شده است. 
والیتی  شورای  عضو  حدید،  مهدی  داکتر 
هرات، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید 
پزشکی،  تجهیزات  ارسال  کنار  در  بود  قرار 
مواد ضدعفونی کننده و امکانات محافظتی، به 
هر ولسوالی ۲۰ تیم بهداشتی برای مقابله با 
کرونا اعزام شوند، اما رسیده گی مناسبی به 

مناطق دوردست نشده است. 
فعاالن مدنی و اعضای مجمع عمومی مبارزه 
با کرونا در هرات، عمل کرد حکومت محلی 
را در مهار کرونا پذیرفتنی نمی دانند. به باور 
آنان مشکالت و نارسایی های زیادی در عرضه 
بیماران کووید-19 در  به  بهداشتی  خدمات 
هرات وجود دارد و حکومت نقش پُررنگی در 

مهار ویروس نداشته است. 
از دید عبدالقدیر صالحی، فعال مدنی و عضو 
هرات،  در  کرونا  با  مبارزه  عمومی  مجمع 
حکومت،  عمل کرد  ضعف  آشکار  نمونه ی 
بهره برداری از شفاخانه ای است که طی ۲۰ 
پایان  از  پس  ماه  چهار  و  شد  ساخته  روز 
در  او،  گفته ی  به  یافت.  گشایش  ساخت، 
درمان  به  فوری  نیاز  بیماران  که  روزهایی 
داشتند، در شفاخانه یک صد بستر ویژه کرونا 
»باد می رفت« و حاال این مرکز درمانی افتتاح 

می شود. 

ارسال تجهیزات به ولسوالی ها 
ارسال  از  هرات،  عامه  صحت  ریاست 
مواد  محافظتی،  تجهیزات  پزشکی،  امکانات 
ضدعفونی کننده محیط، ماسک و بسته های 
از  بیش تر  ارزش  به  دست،  ضدعفونی کننده 
سه ونیم میلیون افغانی، به ولسوالی های این 

والیت، برای مهار کرونا خبر می دهد. 
نهاد،  این  معاون  کبیر،  محمدآصف  داکتر 
این  روزنامه ۸صبح  می گوید  با  در صحبت 
برای  خارجی،  نهاد  یک  کمک  با  تجهیزات 
توسعه ی عرضه خدمات و محافظت کارکنان 
بهداشتی، به مراکز درمانی ولسوالی ها ارسال 
شده است. به گفته ی او، ارسال مواد بهداشتی 
وزارت صحت  توجه  نشان گر  ولسوالی ها،  به 
عامه و حکومت محلی هرات به مهار بیماری 
می افزاید  وی  است.  روستاها  در  کووید-19 
بستر   1۸۰ هرات،  در  ولسوالی  نُه  برای  که 
خریداری و ارسال شده و در صورت نیاز، از 
امکانات موجود برای مبارزه با کرونا، استفاده 

می شود. 
بر اساس معلومات معاون ریاست صحت عامه 
ولسوالی ها  در  که  بیمارانی  بیش تر  هرات، 
در  دارند،  کووید-19  بیماری  نشانه های 
قرنطین خانه گی هستند و از همین رو، نیاز 
به مراکز درمانی کم تر است، اما بیمارانی که 
شفاخانه های  در  باشد،  وخیم  وضعیت شان 

مرکز والیت بستری می شوند. 
آقای کبیر می افزاید، آمار ریاست صحت عامه 
نشان می دهد که ولسوالی های انجیل، گذره، 
بیش ترین  پشتون زرغون  و  شیندند  غوریان، 
شمار مبتالیان کرونا در ولسوالی های هرات 
را دارند و بررسی برای شناسایی موارد مثبت 

در مناطق روستایی جریان دارد. 
آمار  اساس  بر  که  حالی  در  همه،  این  با   
در هرات  مبتالیان کووید-19  رسمی شمار 
اما  است،  رسیده  تن   ۴7۰۰ از  بیش تر  به 
میزان  از کاهش چشم گیر  مقام های محلی، 
مبتالیان و مرگ ومیر در مقایسه با روزهای 

قبل خبر می دهند.

با گذشت حدود پنج 
ماه از ثبت نخستین 
مثبت  مورد 
در  کووید-19 
انتقادهایی  هرات، 
امکانات  کمبود  از 
بی توجهی  و  پزشکی 
و  ولسوالی ها  در  کرونا  مهار  به  حکومت 
دارد.  وجود  والیت،  این  دوردست  مناطق 
ولسوالی ها  در  بهداشتی  مراکز  کارکنان 
پزشکی  امکانات  نبود  در  که  دارند  ادعا 
بودجه ی  از  آنان  محافظتی،  تجهیزات  و 
دست ساز  محافظتی  وسایل  شخصی شان 

تهیه کرده اند. 
هرات  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
تمام ولسوالی ها  بود در  قرار  می گویند که 
اما  شود،  ایجاد  کرونا  درمان  ویژه  مراکز 
تاکنون توجه چندانی به مناطق دوردست 
نشده است. اعضای مجمع عمومی مبارزه 
با کرونا نیز، عمل کرد حکومت محلی را در 
مهار بیماری، غیرقابل قبول عنوان می کنند. 
ارسال  از  هرات،  عامه  صحت  ریاست 
تجهیزات  پزشکی،  امکانات  محموله های 
محافظتی و مواد ضدعفونی کننده به تمام 
ولسوالی های این والیت، با کمک یک نهاد 
خارجی خبر می دهد. به گفته ی مقام های 
محموله  این  ارسال  عامه،  صحت  ریاست 
نیازمندی مراکز درمانی ولسوالی ها را تا یک 

ماه آینده برطرف می کند. 

وسایل  با  کرونا  با  نبرد 
دست ساز  

والیت  نخستین  هرات،  از  کرونا  ویروس 
آن  بیماری در  مثبت  موارد  افغانستان که 
و  ولسوالی ها  به  را  خود  کم کم  شد،  ثبت 
آن که  از  پیش  رساند؛  دوردست  مناطق 
بیماری  این  با  نبرد  برای  بتواند  حکومت 
با  را  ولسوالی ها  درمانی  مراکز  ُکشنده، 

امکانات پزشکی و بهداشتی تجهیز کند. 
هرات،  ولسوالی های  ساکنان  روایت  به 
مردم  بی باوری  پزشکی،  امکانات  کمبود 
نبود  و  سنتی  باورهای  بیماری،  به  نسبت 
مهم ترین  درست،  آگاهی دهی  و  رسانه ها 
مشکالت مهار کرونا، در مناطق دوردست 

است. 
مرکز  صحی  کارمندان  از  عبدالشکور، 
درمانی ولسوالی »اوبه« هرات، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح از کمبود امکانات پزشکی 
در ولسوالی ها سخن می زند. به گفته ی او، 
به  کارمندان مراکز درمانی در ولسوالی ها، 
ضدعفونی کننده،  مواد  محافظتی،  لباس 
فوری  نیاز  محافظتی  تجهیزات  و  ماسک 
امکانات  نبود  در  که  می افزاید  وی  دارند. 
ولسوالی ها،  در  کرونا  مهار  برای  کافی 
که  امکاناتی  با  درمانی  مراکز  کارمندان 
ارسال  خارجی  نهادهای  برخی  سوی  از 
می شود و با وسایل محافظتی دست ساز، از 

خود در برابر کرونا محافظت می کنند. 
نثاراحمد، از کارمندان مرکز صحی ولسوالی 
گلران هرات، وسایل محافظتی را مهم ترین 
ولسوالی ها  در  درمانی  مراکز  نیازمندی 
می داند و از دید او، کمبود امکانات مشکالت 
زیادی را برای کارمندان بهداشتی در نبرد با 

کرونا، ایجاد کرده است. 
در  ولسوالی ها،  صحی  کارکنان  باور  به 
مقایسه با امکاناتی که حکومت برای مهار 
است،  کرده  فراهم  والیت  مرکز  در  کرونا 
امکانات ولسوالی ها بسیار اندک است و در 
نیز  مردم  بهداشتی،  خدمات  عرضه  نبود 
بهداشتی  موارد  رعایت  به  چندانی  توجه 

ندارند. 

انتقاد شورای والیتی و فعاالن مدنی 
ریاست صحت عامه هرات، برای آگاهی دهی 
گروه های  روستایی،  مناطق  ساکنان  به 

 

پایان  تا  ملی  نکرده اند که حکومت وحدت  فراموش  افغانستان  مردم 
عمرش هم نتوانست کابینه اش را کامل بسازد. تشکیل کابینه معموالً 
امور  شود،  تشکیل  کابینه  وقتی  است.  حکومت  هر  اقدام  نخستین 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نظم می گیرد. حکومتی که کابینه 
نداشته باشد هرگز نمی تواند به مردم خدمات ارائه کند. حکومتی که 
کابینه نداشته باشد، مسوولیت پذیر نیست. حکومتی که کابینه نداشته 
باشد نه به مشکالت اقتصادی مردم می تواند توجه کند، نه امنیت آورده 
می تواند و نه هم مشکالت اجتماعی مردم را می تواند بررسی کند و 
از بین ببرد و در نهایت حکومتی که کابینه نداشته باشد، حکومتی 

ناموفق، ناکارآمد و قانون گریز است.
غنی و عبداهلل روز نزدهم حوت سال گذشته شمسی، همزمان مراسم 
تحلیف برگزار کردند. از آن زمان تا حال نزدیک به چهار ماه گذشته 
است. ناتوانی حکومت در معرفی کابینه، مردم را نسبت به هر زمان 
دیگری ناامید ساخته است. مردم می گویند حکومتی که طی چهار ماه 
نتواند کابینهاش را تشکیل دهد، چگونه می تواند پاسخ گوی نیازهای ۳۵ 

میلیون شهروند باشد؟
مشکل دیگری که این بی تفاوتی و ناتوانی حکومت خلق کرده، بی باوری 
مردم به سران حکومت است. یکی از وعده های واضح آقای غنی در روز 
برگزاری مراسم تحلیف، انتخاب کابینه جدید تا دو هفته  بعد از این 
مراسم و پایان دادن به فرهنگ سرپرستی بود. غنی گفت که تنها دو 
هفته ی دیگر به کار با کابینه کنونی حکومت وحدت ملی ادامه می دهد. 
آقای غنی اما همین اکنون نتوانسته به وعده اش وفا کند. بزرگترین 
بهانه ای که رییس جمهور غنی داشت، بی سرنوشتی توافق نامه سیاسی 
بود. حاال که یک ماه از ایجاد توافق سیاسی گذشته نیز خبری از تکمیل 

شدن کابینه و معرفی آن به مجلس نماینده گان نیست.
 وضعیت آقای عبداهلل ظاهراً بسیار پیچیده تر از آقای غنی است. داکتر 
عبداهلل هنوز کسی را معرفی نکرده است. رییس شورای عالی مصالحه ی 
ملی با چهره های سیاسی پر توقع زیادی روبه رو است. بارها فهرست های 
یا شبکه های اجتماعی درز  از آدرس سپیدار در رسانه ها و  متعددی 
کرده، اما هیچ گاه فهرست نهایی از سوی این تیم منتشر نشده است. 
ظاهرا آقای عبداهلل در اتخاذ یک تصمیم قاطع برای معرفی سهم ۵۰ 

فی صدی اش به کابینه با فشارهای متعددی روبه رو است.
هنگام  در  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور  که  است  این  واقعیت 
کمپین های انتخاباتی به ده ها تن از هواداران قدرت مندشان کرسی های 
وزارت را وعده کرده اند و حاال نمی توانند به وعده های شان عمل کنند. 
تعداد کمپین گران غنی و عبداهلل زیاد بود و کرسی های وزارت خانه ها 
کم. غنی و عبداهلل به همین دلیل نمی توانند هم تیمی هایشان را قناعت 
دهند، چون قباًل به آن ها وزارت و یا کرسی های متعدد دیگری وعده 

کرده اند. 
شکی نیست که حامیان انتخاباتی آقای اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
تن  دو  این  آدرس  از  ملی  وحدت  در حکومت  که  دارند  توقع  اینک 
مشارکت داشته باشند. شکی نیست که این حامیان به اندازه نقشی که 
در رسیدن این دو به این جایگاه داشته اند، این دو را تحت فشار قرار 
می دهند. اما چیزی که نباید از توقع دور بماند این است که حامیان 
دکتر اشرف غنی و داکتر عبداهلل نیز توسط رای مردم توانسته اند به 
این دو کمک کنند. غنی و عبداهلل مکلف نیستند که تمام ارزش های 
چنین  کنند.  سیاسی  رهبران  خواست های  قربانی  را  حکومت داری 
اقداماتی، تخصص گرایی را از بین می بَرد و به جای تشکیل یک کابینه 

متخصص، یک کابینه سیاسی شکل می گیرد.
خاطرات  کابینه،  معرفی  در  عبداهلل  و  غنی  بی تفاوتی  ترتیب،  هر  به 
را دوباره زنده ساخته است. در  روزهای دشوار حکومت وحدت ملی 
نشد.  تکمیل  کابینه  نیز  ملی  وحدت  حکومت  کار  سال  پنج  همه ی 
صحبت های آقای غنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به گونه ای 
برداشت می شد که ظاهراً او از ضعف های حکومت داری اش در سال های 
گذشته درس گرفته است. عمل کرد حکومت وحدت ملی در همه ی 
پنج سال گذشته خالف قانون بود، مجلس نماینده گان در سال 1۳۸۴ 
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد سرپرستی نهاد های امنیتی را رد 
کرد. در آن زمان آقای غنی، فرمانی صادر کرده بود که بر اساس آن 
در قانون سرپرستی تغییر بیاید و میعاد سرپرستی در نهادهای امنیتی 
افزایش یابد. نماینده  گان مجلس به این فرمان رای تایید ندادند. مطابق 
قانون سرپرستی، سرپرستان اداره های دولتی تنها دو ماه اجازه دارند 

سرپرست بمانند و فعالیت های شان پس از آن خالف قانون است.
حقیقت این است که مردم امیدوار بودند حکومت بتواند در صد روز 
اول کارش، برنامه  های کاری اش را اعالم کند ولی در این مدت غنی 
که  اخیر  روزهای  در  نشده اند.  کابینه  معرفی  به  قادر  حتا  عبداهلل  و 
افغانستان در یکی از حساس ترین روزهای تاریخش قرار دارد و پروسه 
صلح به روزهای حساسش نزدیک شده، مشخص نبودن وضعیت کابینه 
می تواند مشکل آفرین شود. عالوه بر این، ناامنی زیاد شده و بی کاری 
افزایش یافته است. کرونا، بحران های متعددی را به ارمغان آورده است 
که بزرگترین آن بحران اقتصادی است. یکی از اساسی ترین زیان های 
اقتصادی ناشی از تکمیل نشدن کابینه، عدم تطبیق بودجه است و به 
دلیل نبود وزیران در کابینه پروژه های انکشافی با تاخیر مواجه می شوند.

رییس جمهور غنی و عبداهلل باید تا اواسط این هفته و پیش از رفتن 
مجلس به رخصتی تابستانی، کابینه را تکمیل کنند. در غیر آن بی باوری 

مردم به ناتوانی این دو در حکومت داری، هر روز افزایش خواهد یافت.

خاطرات حکومت وحدت 
ملی را دوباره زنده نسازید
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وزارت صحت عامه می گوید که 
آمارهای ابتال به ویروس کرونا 
به  و  یافته  کاهش  کشور  در 
حد ثابت آن رسیده است. به 
گفته مسووالن در این وزارت، 
»موارد  اوسط  حد  شاخص های 
جدید  »بیماران  کرونا«،  مثبت 
بسترشده«  و »بیماران دارای اعراض و عالیم« نمایانگر 
تعادل در شیوع ویروس است و به نظر می رسد که 
بحران کرونا تا یکی دو ماه دیگر، سیر نزولی  خواهد 
تحلیل  استدالل هایی،  با  اما  صحی  آگاهان  گرفت. 
که  دارند  باور  و  می کنند  رد  را  عامه  صحت  وزارت 
با توجه به میزان بلند مرگ ومیر در کشور، وضعیت 
با گذشت هر روز پیچیده تر می شود. به گفته ی این 
کار  ماهیت  به  شهروندان  بی اعتمادی های  آگاهان، 
وزارت صحت عامه و مراجعه نکردن برای آزمایش دهی 
و بستر شدن، آغاز آزمایش  ها در سکتور خصوصی و 
شریک نشدن آمارها با این وزارت، نبود سروی جامع 
آزمایش های  نتیجه  و درج  از شیوع کرونا در کشور 
تکراری در آمارهای روزانه از مواردی است که سبب 
مردم  به  »غیرعلمی«  و  »غیرواقعی«  آمارهای  شده 
ارایه شود. به گفته این آگاهان، وزارت صحت عامه با 
وجود آمار بلند مرگ ومیر بیماران کووید-19، تالش 
دارد که با بهتر خواندن وضعیت، جایگاه از دست رفته 
بر  کند.  اعاده  شهروندان  میان  در  را  صحی  سکتور 
اساس آمارها به میزان جان باخته گان در روزهای اخیر 
افزوده شده است. این در حالی است که وزارت صحت 
عامه هنوز نتوانسته به دلیل نبودن منابع بشری مورد 
نیاز از ۲۴ دستگاه  تصفیه  کننده ی موجود در گدام های 

این وزارت برای حفظ جان بیماران استفاده کند.
روان  سال  جوزای  هفدهم  در  عامه  صحت  وزارت 
اعالم کرد که کشور وارد مرحله »اوج فالکت ویروس 
کرونا« شده است. این وزارت تصریح کرد که پوشیدن 
متری  دو  فاصله  رعایت  و  عمومی  اماکن  در  ماسک 
و خارج  نفر  از 1۰  بیش  تجّمعات  از  و  بوده  حتمی 
این  با  شود.  جلوگیری  خانه  از  بزرگ ساالن  شدن 
حال اما تنها دو هفته پس از آن، احمدجواد عثمانی،  
روند  که  کرد  تصریح  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
ابتال به ویروس کرونا رو به کاهش است. وی که در 
این  که  گفت  می کرد،  صحبت  خبری  نشست  یک 
وزارت پس از تحلیل هایی دریافته که آمارهای ابتال 
به ویروس کرونا به تدریج در حال کم شدن است. هر 
چند صحبت های وزیر صحت عامه واکنش های زیادی 
این  اما  داشت،  همراه  به  اجتماعی  رسانه های  در  را 
وزارت هم چنان بر موقفش مبنی بر کاهش در آمارها 

تاکید دارد.
اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه، 
هفتم سرطان در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت که 
فاکتورهای حد  تحلیل  و  بررسی  از  وزارت پس  این 
اوسط موارد مثبت، حد اوسط بیماران جدید بسترشده  
این  به  عالیم  و  اعراض  دارای  بیماران  اوسط  حد  و 
نتیجه رسیده که آمارهای ابتالی به کرونا ثباتش را 
پیدا کرده است. وی افزود، از میان آزمایش هایی که 

تناقض در تحلیل  وضعیت کرونا؛

در کجای بحرانیم؟

از روزهای عید گرفته  در جریان یک شبانه روز پس 
به حدود  از آن  برخاسته  موارد مثبت کرونا  می شد، 
۸۰ درصد افزایش یافته بود. با این حال،  وی می گوید 
که این آمار اکنون به حد ثابت ۵۰ درصد یا کم تر از 
آن رسیده است. آقای سمسور هم چنان تصریح کرد 
که شمار بیماران دارای اعراض و عالیم طرق تنفسی  
که برای آزمایش دهی به شفاخانه های دولتی در ۳۴ 

والیت مراجعه می کنند، نیز کاهش یافته  است.
به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، از شمار بیماران 
بستری در شفاخانه ها نیز کاسته شده است. وی افزود 
بستری   1۰۰ شفاخانه  در  حاضر  بیماران  شمار  که 
اما  به 1۲۰ تن می رسید ،  این  از  افغان-جاپان پیش 
این آمار اکنون در ُکل به ۶۰ تا ۸۰ تن رسیده است. 
به گفته آقای سمسور، این سه شاخص پس از روزهای 
حد  به  اکنون  اما  داشت،   چشم گیری  افزایش  عید 
به  ابتال  یابد،  ادامه  روند  این  اگر  و  رسیده  آن  ثابت 
این حال، سخنگوی  با  کم تر می شود.  کرونا  ویروس 
شهروندان  اگر  که  کرد  تصریح  عامه  صحت  وزارت 
به  بگیرند، احتمال دارد  نادیده  را  توصیه های صحی 

میزان مبتالیان افزوده شود.
 

واقع بینانه  وزارت صحت  ادعای  آگاهان صحی: 
نیست

آگاهان  عامه،  صحت  وزارت  موقف گیری  با  هم زمان 
آمارهای  افزایش  جمله  از  دالیلی،  ارایه  با  صحت 
مرگ ومیر در روزهای اخیر، می گویند که با گذشت 
زمان به دامنه بحران کرونا در کشور افزوده می شود. 
دانشگاه  استاد  و  صحی  سیستم  آگاه  حقمل،  نوروز 
لندن به روزنامه ۸صبح گفت که برداشت وزارت صحت 
عامه از موارد مثبت کرونا »درست نیست«، زیرا به باور 
وی، برخی از بیماران برای بار دوم آزمایش می دهند 
و نتایج آزمایش های آنان، در مجموع آمارهای روزانه 
درج می شود. به گفته آقای حقمل، بیمارانی که نتیجه 
آزمایش شان پس از سپری کردن دو هفته ای بیماری 
کووید-19 منفی می شود نیز در آمارها گنجانیده شده 
و به این صورت،  تاثیرش را در مجموع، روی آمارها 
با آغاز کار سکتور  افزود که  می گذارد. وی هم چنان 
خصوصی برای آزمایش گیری از ویروس کرونا، بیش از 
7۰ درصد بیماران در حال حاضر به این سکتور مراجعه 
می کنند و نتیجه آزمایش های شان نیز با وزارت صحت 
عامه در میان گذاشته نمی شود. به باور وی، آمارهای 
صحت عامه که در شرایط کنونی تنها از شفاخانه های 
از مجموع آمارهای  دولتی گرفته می شود، نمی تواند 

ویروس کرونا در کشور نماینده گی کند.
این استاد دانشگاه لندن تصریح کرد، مشخص کردن 
میزان کاهش یا افزایش مبتالیان در یک کشور از بُعد 
علمی نیازمندی سروی »Prevalence« موارد مثبت 
ویروس یا صحت یافته گان آن است که توسط معاینات 
مشخص  کووید-19  مقابل  در  انتی بادی  موجودیت 
می شود. وی اما افزود که با توجه به اجرا نشدن این 
سروی در کشور، استدالل وزارت صحت عامه مبنی 
برای  عمده  دلیل  نمی تواند  مثبت  موارد  کاهش  بر 
تشخیص سیر نزولی ویروس کرونا باشد. نوروز حقمل 

کشور  در  کرونا  آزمایش  ظرفیت  که  افزود  هم چنان 
پایین است و مردم نیز اعتمادشان به سکتور خصوصی 
را از دست داده اند. وی تصریح کرد که مردم به دلیل 
نبود اکسیجن و ماشین های دستگاه تنفس مصنوعی 
کم تر حاضر می شوند که در شرایط کنونی برای درمان 
بیماری شان به شفاخانه ها مراجعه کنند. به باور وی، 
میزان پایین مراجعه برای آزمایش های کرونا و کاهش 
در بیماران بستری هم زمان با میزان بلند بی اعتمادی 
بر سکتور صحی، نمی تواند بیان گر سیر نزولی بحران 

این ویروس در کشور باشد.
توجه  با  کرونا  ویروس  به  ابتالی  میزان  وی،  باور  به 
به آمار بلند مرگ ومیر که در شبکه های اجتماعی به 
نشر می رسد، رو به افزایش است و وزارت صحت عامه 
سرویالنس  برای  درست  »شیوه  حاضر  حال  در  نیز 
پیرامون موارد فوتی در سراسر کشور را ندارد«. آقای 
حقمل گفت که آمارهای کنونی وزارت صحت عامه 
توجه  با  و  ارایه می شود  دولتی  در محور شفاخانه ها 
بی اعتمادی ها،   و شکل گیری  امکانات الزم  نبودن  به 
شیوه این وزارت برای تشخیص سیر صعودی و نزولی 
بحران کرونایی، »علمی و فنی نیست«. این در حالی 
است که به گفته آگاهان، سکتور خصوصی هنوز آمار 
انجام می دهند را در اختیار وزارت  آزمایش هایی که 
صحت عامه قرار نداده و به این ترتیب، وزارت صحت 
عامه تنها آمارهای شفاخانه های دولتی را به مردم ارایه 

می کند.
نظام  که  افزود  طبی  آگاه  دیگر  سعیدی،  بشیر 
وجود  عامه  صحت  وزارت  در  درست  آمارگیری 
تا  دارد  تالش  حاضر  حال  در  وزارت  این  و  نداشته 
با  را  صحی  سکتور  راه  فرا  گرفته  شکل  منفی  موج 
این ادعاها کنترل کند. وی تصریح کرد، در روزهای 
اخیر به میزان آزمایش ها در شفاخانه های خصوصی به 
شکل چشم گیری افزوده شده که نتیجه آن با وزارت 
صحت عامه در میان گذاشته نمی شود و حتا شماری 
از بیماران و خانواده ها با سکتور خصوصی هم آهنگ 
نشود.  آزمایش  های شان همه گانی  نتیجه  تا  می کنند 
کرونا  به  مربوط  آمارهای  که  افزود  سعیدی  آقای 
از  و  آزمایش  ظرفیت  در  کاهش  دلیل  به  یک سو  از 
سویی هم به دلیل بی اعتمادی مردم کاهش یافته که 
سازد.  را مشخص  کرونا  ویروس  ُکلی  نمی تواند سیر 
و  والیات  برخی  از  عامه  صحت  وزارت  وی،  باور  به 
را  بررسی هایش  و  است  بی خبر  کرونایی  بیماران 
مبتنی بر آمارهای شفاخانه های دولتی اعالن می کند 
که »واقع بینانه نیست«. به باور این آگاه صحی، آمار 
افزایش  به  رو  در کشور  کرونا  و مرگ ومیر  مبتالیان 
بوده و نیاز است وزارت صحت عامه برای جلوگیری از 
بحرانی تر شدن وضعیت، قواعد سخت گیرانه تری برای 
بزرگ ساالن وضع کرده و بیش تر تالش هایش را روی 

حفظ جان آنان متمرکز سازد.
گفتنی است که اولین مورد مثبت ویروس کرونا در 
کشور در پنجم حوت سال گذشته به ثبت رسید. این 
آمار اما تا پایان حوت سال 1۳9۸ به ۲۴ مورد مثبت 
افزایش یافت. اولین مورد فوتی ویروس کرونا در کشور 
نیز در اول حمل ثبت شد. بر اساس آمارهای وزارت 

صحت عامه، 9۳۳ مورد مثبت کرونا تنها در جریان 
حمل سال روان به ثبت رسیده که در کنار آن، 11۲ 
بیمار تنها در همین ماه صحت یاب شده و۳۰ تن نیز 
جان باختند. در ماه ثور اما آمارهای مبتالیان کرونا و 
مرگ ومیر برخاسته از آن افزایش چشم گیری داشت. 
نشان  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  شده  ارایه  ارقام 
می دهد که هفت هزار و ۲۲1 مورد مثبت کرونا تنها در 
ماه ثور به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار، ۸1۸ 
صحت یاب   روان  سال  ثور  جریان  در  کرونایی  بیمار 
شده اند و 1۵7 بیمار تنها در همین ماه جان های  شان 

را از دست داده اند.
سال  جوزای  در  اما  عامه  وزارت صحت  رسمی  آمار 
روان باالترین حد ابتال، بهبودی و مرگ ومیر برخاسته 
از ویروس کرونا را در جریان این بحران نشان می دهد. 
مورد   ۲79 و  هزار   ۲۰ گذشته،  ماه  جریان  در  تنها 
مثبت کرونا در کشور ثبت شده، هفت هزار و ۳۶۲ تن 
صحت یاب شده و ۳۸۲ بیمار بر اساس آمارهای رسمی 
جان های شان را از دست داده اند. از اول ماه روان تا 
روز شنبه، هفتم سرطان، دو هزار و 19۲ مورد مثبت 
کرونا ثبت شده است. هم زمان با این، دو هزار ۳۸۲ تن 
نیز در جریان هفت روز اول سرطان صحت یاب شده اند 
نشان  را  افزایش  مبتالیان،  میزان  با  مقایسه  در  که 
می دهد. در این میان اما 1۳۴ بیمار نیز جان های شان 
را از دست داده اند. در مجموع آمارهایی که از پنجم 
حوت تا پایان روز شنبه، هفتم سرطان در کشور به 
ثبت رسیده است، ابتالی۳۰ هزار و ۶1۶ تن در کشور 
به ویروس کرونا تایید شده که از این میان، 1۰ هزار و 

۶7۴ تن بهبود یافته و 7۰۳ تن جان باخته اند.
پیش تر برخی از بیماران،  از جمله نماینده گان مجلس 
شفاخانه ها  در  امکانات صحی  و  آکسیجن  کمبود  از 
انتقاد کرده اند. این در حالی است که وزارت صحت 
روز  را  مصنوعی  تنفس  دستگاه   ۵۴ فهرست  عامه 
گذشته همه گانی کرد. در این فهرست درج شده است 
که ۲۴ دستگاه در حال حاضر در گدام های مرکزی 
وزارت  در  مسووالن  می شود.  نگه داری  وزارت  این 
صحت عامه اما در پاسخ به چرایی استفاده نشدن از 
این دستگاه ها برای بهتر شدن حال بیماران، می گویند 
که منابع بشری مورد نیاز برای این دستگاه ها در کشور 
وجود ندارد. به گفته سخنگوی این وزارت، حتا برخی 
به والیت های  تنفس مصنوعی ای که  از دستگاه های 
هرات و قندهار نیز فرستاده شده اند نیز به دلیل نبود 

افراد وارد)ماهر(، استفاده نشده باقی مانده است.
آگاهان صحی در حالی ادعای وزارت صحت مبنی بر 
کاهش در ابتالی بیماران و احتمال رسیدن سیر نزولی 
بحران کرونا را به چالش می کشند که در روزهای اخیر 
به میزان خبرهای مرگ ومیر در رسانه های اجتماعی 
افزوده شده است. والی کابل هم زمان با اعالم مرحله 
»اوج فالکت کرونا«  گفته بود که میزان مبتالیان کرونا 
تنها در کابل به یک میلیون یا بیش تر می رسد و به 
میزان مرگ ومیر نیز افزوده شده است. وزارت صحت 
عامه نیز میزان بلند بیماران را تایید کرده، اما گفته که 
به دلیل کم بودن ظرفیت آزمایش ها، نتوانسته مجموع 

بیماران را تشخیص دهد.

حسیب بهش

اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه، هفتم سرطان در گفت وگو با روزنامه 8صبح گفت که این وزارت پس از بررسی و تحلیل فاکتورهای حد اوسط موارد مثبت، 
حد اوسط بیماران جدید بسترشده  و حد اوسط بیماران دارای اعراض و عالیم به این نتیجه رسیده که آمارهای ابتالی به کرونا ثباتش را پیدا کرده است. وی افزود، از میان 

آزمایش هایی که در جریان یک شبانه روز پس از روزهای عید گرفته می شد، موارد مثبت کرونا برخاسته از آن به حدود 80 درصد افزایش یافته بود. با این حال،  وی می گوید که 
این آمار اکنون به حد ثابت ۵0 درصد یا کم تر از آن رسیده است.



پیوسته  و  آهسته  افغانستان  دولت 
به مذاکرات رو در روی با طالبان 
آینده ی  اما  می شود،  نزدیک 
چنان چه  است،  مبهم  صلح 
نتیجه گفت و گو دولت با طالبان و 
چگونه گی صلح مبهم است. خواست 
دولت روشن است، اما طالبان هنوز 
و چگونه گی مدیریت  منازعه  از ختم  نظم پس  در مورد 
جامعه افغانستان پس از منازعه روشن سخن نگفته اند. آنان 

امضای توافق نامه با امریکا را پیروزی خودشان می دانند.
این اولین فرصت و چانس دولت  افغانستان است )پس از 
ظهور طالبان( که این اندازه برای آوردن صلح با این گروه 
و  شدن  نزدیک  مذاکره،  و  نزدیکی  این  می شود.  نزدیک 
مذاکره دو روایت کاماًل متفاوت، دو ارزش از بنیاد متفاوت 
با  دولت  صلح  مذاکرات  در  است.  متفاوت  خواست  دو  و 
طالبان هر کدام از طرف ها در پی تحقق بخشیدن خواست 
و روایت خود است. بی گمان هر دو طرف جنگ که 19 
و  تلفات  اهداف خود  نشاندن  بر کرسی  برای  است  سال 
زخمی فراوان داده اند، به ساده گی از خواست و آرمان های 
خود نمی گذرند و این ممکن است صلح را دچار بن بستی 
خصوص  به  است؛  جنگ  دوام  نتیجه اش  که  کند  دیگر 
ویران  و  کشتن کسی  از  پسین  سال  در 19  که  طالبان 
کردن هیچ گونه مکان عمومی و خصوصی دریغ نکرده اند. 
گفت و گو  به  وادار  را  امریکا  سال جنگ  از 19  پس  آنان 
با  که  گفتند  مسکو  مذاکرات  در  آنان  کردند.  مذاکره  و 
وارد  پشتون  قوم  از  نماینده گی  به  و  آمد  قدرت خواهند 
افغانستان می شوند و به دلیل این که در 19 سال پسین 
علیه امریکایی ها جنگیده اند، نماینده ی اصلی قوم پشتون 
ختم  از  آینده-پس  حکومت های  و  دولت ها  ساختار  در 
منازعه خواهند بود. اما در سوی دیگر، مردم و دولت کابل 
قرار دارند که به طالبان به چشم جنایت کار نگاه می کنند 
و جنایت های آنان را طی این همه سال غیر قابل بخشش 

می دانند.
در مذاکرات پیش رو، پاکستان به دنبال تامین منافع خویش 
از طریق به پیروزی رساندن طالبان است و سعی می کند 
نفوذ هند را هر چه بیش تر در افغانستان ـ از طریق حاکم 
ساختن طالبان ـ کاهش بدهد. برخالف تبلیغات بعضی از 
رسانه ها مبنی بر حمایت پاکستان از صلح دولت با طالبان 
این راستا،  ایاالت متحده در  با تالش های  و همراهی اش 
پاکستان در همه ی زمینه ها با ایاالت متحده امریکا همراه 

به نظر می  رسد تالش ها برای آغاز گفت وگو های صلح در 
افغانستان رو به پیش رفت باشد. محمداشرف غنی رییس 
جمهور اخیراً در یک کنفرانس ویدیویی با شورای اتالنتیک، 
با حضور شماری از مقام های امریکایی و خبرنگاران، دیدگاه 
حکومت افغانستان را درباره چگونه گی آغاز گفت وگو های 

صلح با طالبان، بیان کرد.
رهایی پنج هزار زندانی طالب از زندان های دولت افغانستان 
و رهایی یک هزار زندانی حکومت از نزد طالبان یکی از 
شروط اساسی توافق نامه صلح میان ایاالت متحده امریکا و 
طالبان به شمار می  رود و تاکید شده است که این کار زمینه 

را برای آغاز گفت وگو های بین االافغانی فراهم می  سازد.
برای پاسخ به این سوال که نقش صحت عامه در مذاکرات 
با آوردن مثال های مرتبط  بین االفغانی چگونه بوده باشد 
یادآور  همچنان  و  می  پردازیم  تاریخی  مختلف  ادوار  از 
می شویم که چگونه صحت عامه در مذاکرات تامین صلح 

می تواند کمک کند.
1. در اواسط دهه 19۸۰، یونیسف، سازمان مذهبی روم و 
سایر سازمان ها در »السالوادور« در مورد »روزهای آرامش« 
مذاکره کردند. جنگ برای واکسین کودکان به مدت سه 
توافق نامه های صلح  زمان  تا  از سال 19۸۵  روز هر سال 
در سال 199۲ به حالت تعلیق در می  آمد. دست آوردهای 
آمده  به دست  ظاهراً  کمپین  این  اهداف صحی  در  مهم 
بود و در مجموع ۳۰۰۰۰۰ کودک ساالنه در چندین هزار 
سایت واکسین می  شدند. شیوع سرخکان، تیتانوس، و فلج 
کودکان به طرز چشمگیری کاهش یافته بود، در نتیجه 
فلج اطفال به صفر رسید. یک چارچوب مذاکره بین دولت، 
در  مذهبی  سازمان  واسطه  با  شورشی  نیروهای  و  ارتش 
سطح ملی و چند سطح محلی ایجاد شد. روزهای آرامش 
در دست یابی به توافق نامه های صلح نقش داشت. اگر در 
جریان مذاکرات میان افغانان آتش بس دایمی ممکن شود 
فرصت طالیی برای تامین صحت عامه خواهد بود، ورنه در 

مورد روز آرامش توافق صورت گیرد.
۲. عدم توافق با سیاست های گروه حاکم یا غالب ممکن 
است به شکل اعتراض، ترغیب، عدم همکاری یا مداخله 
باشد. مخالفت با جنگ ویتنام توسط متخصصان طبی انواع 

وظیفه اساسی لحظه حاضر مردم و دولت

نقش صحت عامه در مذاکرات 
بین االفغانی کجاست؟
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عمران خان، نخست وزیر  اخیراً  بود.  نخواهد  و  نیست 
امریکا  متحده ی  ایاالت  به  تند  واکنش  در  پاکستان، 
»شهید«  را  القاعده  تروریست  رهبر  الدن،  بن  اسامه 
خوانده و کشته شدن او را توسط سربازان امریکایی که 
بدون اجازه و در جریان گذاشتن دولت پاکستان انجام 
شده بود مایه شرم ساری برای پاکستان دانسته است. 
ضمن این که پاکستان قلمروش را خانه امن القاعده و 
طالبان و دیگر شبکه های تروریستی ساخته و از این 
گروه ها برای مقاصد ملی اش علیه همسایه ها و حریفان 
منطقه ای و جهانی اش استفاده می کند، پیشینه روابط 
به کلی تیره را با افغانستان دارد. این کشور بیش تر از 
افغانستان  از  به گونه های فجیع  چهل سال است که 
انتقام و قربانی می گیرد، ولی در برابرش کاری از دست 
بنا بر این، پاکستان یا  ناتوان ساخته نیست.  افغانستان 
این مسیر  یا در  افغانستان حمایت نمی کند،  از صلح 
از آوردن طالبان و دوباره حاکم ساختن شان حمایت 

می کند.
با توجه به تفاوت دیدگاه های کشورهای ذی دخل در 
ارزش های  و  خواست  افغانستان،  امنیت  و  سیاست 
سال   19 در  بود  قرار  که  افغانستان  مردم  مشترک 
و  شود  نهادینه  پسا طالبان  نظام جدید  توسط  پسین 
تحقق یابد، در معرض خطر، معامله و از میان برداشتن 

قرار گرفته است.
شوم  نیت  روی  از  پرده  بولتون  جان  تازه ی  کتاب 
مقامات امریکایی در قبال سرنوشت افغانستان برداشت. 

اسپاک،  بنیامین  داشت.  بر  در  را  مخالفت ها  اقسام  و 
که به خاطر نوشته هایش در مورد مراقبت از نوزادان 
مشهور است، از اعتبار قابل توجه در نزد عموم مردم 
امریکا برای سخنرانی جهت نکوهش تالش های جنگ 
امریکا قراردارد .کلر کالهان، یک پرستار کانادایی که در 
یک کلینیک در جنوب ویتنام کار می کرد، مخالفتش با 
درگیری کانادا در جنگ از طریق نافرمانی مدنی، سخن 
گفتن و نوشتن انجام داد. از هر دو انجمن صحت عامه 
و کارکنان صحی می توانند از طرف های جنگ انتقاد 
کنند، می توانند  به حیث یک نیروی مستقل،  اثرگذار 

به باور مشاور پیشین کاخ سفید، جان بولتون،  رهبری 
زلمی  »شیاد«،  یک  دست  به  طالبان  با  مذاکرات 
خلیل زاد، است. مشاور امنیت ملی قبلی کاخ سفید در 
کتاب جدید ش گفته است: »خلیل زاد بیش از حد به 
طالبان امتیاز می دهد«. به قول بولتون، این »شیاد« 
وظیفه دارد تا چیزی به نام مذاکره و صلح با طالبان سر 
هم کند تا هرچه زودتر زمینه ی خروج نیروهای نظامی 
بسازد.  مساعد  را  افغانستان  از  امریکا  متحده  ایاالت 
عجله و عدم سنجش شیاد امریکایی در مذاکرات صلح 
محتوای  می شد.  دیده  مذاکرات  شروع  از  طالبان  با 
سر انجام  به  و  بانی  او  که  طالبان  با  امریکا  توافق نامه 
هر  توافق نامه  آن  در  است.  شرم آور  بود،  رساننده اش 
چیزی گفته و آورده شده، جز مساله امنیت افغانستان، 
بشر،  دموکراسی، حقوق  ارضی، حفظ  تمامیت  حفظ 
آزادی بیان و حقوق زنان. یعنی چیزهایی که ایاالت 
متحده امریکا در تبانی با حکومت های افغانستان پس 
تبلیغ  طالبان  غیر انسانی  روایت  برابر  در  بن  توافق  از 
شده اند.  گرفته  نادیده  توافق نامه  این  در  می کردند، 
ایاالت متحده امریکا رهایی پنج هزار طالب آدم کش 
را که فرقی با قصاب ندارند و کشتن انسان برای شان 
با بادنجان تفاوت ندارد، بر دولت کابل تحمیل کرده 
بر  مبنی  طالبان  و  امریکا  میان  توافق  برخالف  است. 
امنیت  شورای  گزارش  اساس  بر  خشونت ها،  کاهش 
ملی افغانستان، در هفته های اخیر طالبان بیش از ۴۲۲ 
حمله علیه نیروهای امنیتی انجام داده اند که در این 

برپایی صلح  اندام کنند و سهم در  و بی طرف عرض 
داشته باشند.

معیارهایی  اخیراً  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته   .۳
غیر  رنج های  یا  اضافی  »آسیب های  تعریف  برای  را 
پروتکل  ترتیب  جمله  از  است.  کرده  تهیه  ضروری« 
اضافی در سال 1977 و ارایه آن به کنوانسیون های ژنو 
در سال 19۴9، یکی از چندین توافق نامه بین المللی 
با هدف محدود کردن روش هایی است که در جنگ 
از  برخی  از  استفاده  گونه  بدین  می  شوند  استفاده 
سالح ها که اکنون به کار برده می شوند از بین می  رود و 

میان ۸۴1 سرباز نیروهای امنیتی افغانستان را کشته 
و زخمی ساخته اند. زخمی ها و کشته های غیرنظامیان 
هم بی حساب و کتاب است. این رقم کشته و زخمی 
مردم و نیروهای امنیتی توسط طالبان، در نوزده سال 

اخیر کم سابقه بوده است.
حال که همه چیز روشن شده،  دولت و مردم افغانستان 
باید فهمیده و به این نتیجه رسیده باشند که سرانجام 
ارضی  تمامیت  از  نگهبانی  و  حراست  مسوولیت 
افغانستان، دفاع از تمام ارزش های دموکراتیک، آزادی 
بیان،  حقوق بشر و دموکراسی بر عهده مردم و دولت 
کابل است، نه ایاالت متحده امریکا یا کشوری دیگر. 
فقط اتحاد داخلی، عزم مشترک ملی، تقویت نیروهای 
امنیتی و سیاست خارجی فعال و مقاومت سرسختانه 
و  برابر فشارهای طالبان  افغانستان در  و دولت  مردم 
حامیان شان می تواند حیات و دوام ارزش های نهادینه 
شده در 19 سال پسین مثل دموکراسی، حقوق بشر، 
حقوق زنان، آزادی بیان و... را تضمین کند. متاسفانه 
دولت جدید هم چنان با سرپرست ها امور خود را مدیریت 
زد و بندهای  دولت،  کار  در  سستی  می کند.  اداره  و 
طرف های سیاسی که بیش تر از هرچیز دیگر به تقسیم 
طالبان  کار  می اندیشند،  دولتی  ادارت  و  وزارت خانه 
می سازد.  نزدیک تر  اهداف شان  به  را  آنان  و  آسان  را 
وظیفه ی اساسی لحظه حاضِر دولت و مردم افغانستان 
بسیج عمومی علیه خواسته های غیر دموکراتیک طالبان 
در مذاکرات صلح است و نگهبانی از ارزش های انسانی 
و دموکراتیک که نیروهای مسلح افغانستان در 19 سال 
پسین برای نگهداری آن ها قربانی داده اند. غفلت در این 
مورد و خاموش نشستن مردم و مسووالن همه چیز را 
به باد می دهد. غلبه ی طالب به سود هیچ کس غیر از 

طالب نیست.
افغانستان پس 19 سال درگیری با طالبان، اکنون به 
مرحله ی حساسی رسیده است. چگونه گی توافق دولت 
با طالبان بر روزهای آینده ی مردم افغانستان می تواند 
تأثیر مثبت و منفی داشته باشد. از این لحاظ ایجاب 
می کند که تمام نیروهای مترقی و ملی، جامعه مدنی و 
اهل مطبوعات و دیگر شهروندان کشور که دموکراسی 
کشورها  امور  اداره ی  ارزش های  ضروری ترین  را 
می دانند، به طور مشترک از ارزش هایی که در 19 سال 
پسین جا افتاده اند، حمایت کنند و در راه نجات این 

ارزش ها سعی به خرج بدهند.

سالح ها و استفاده از سالح خاص حین جنگ می  تواند 
ممنوع گردد. سکتور صحت عامه می تواند در مورد عدم 
حمله طرفین در عرضه خدمات صحی و ضرر رساندن 
به کلینک های صحی مسایل را مطرح بسازند تا مورد 

موافقت طرفین قرارگیرد.
مذهبی  و  قومی  اختالفات  مناطق،  از  بسیاری  در   .۴
ممکن است در ایجاد جنگ استفاده شود و ممکن است 
خشونت به عنوان یک راه حل مطلوب برای درگیری 
تبلیغ شود. بهبودی اجتماعی این بخشها برای برقراری 
مجدد شرایط برای سالمت عمومی ضروری است. این 
فعالیت گاه با فعالیت های توانبخشی جسمی و روانی 

همراه است.
در کرواسی یک برنامه درسی مبتنی بر مکتب برای 
کودکان در مناطقی که تحت تأثیر جنگ قرار داشتند 
طراحی شد. این کار، فرصت را برای بحث و گفت وگو 
در حاالت غم، عصبانیت و عالیم استرس را با رویکردی 
درباره  یادگیری  تعصب،  از  پیشگیری  در  محتاطانه 
حل وفصل مناقشه بی خشونت، ایجاد چشم انداز آشتی 
برنامه  این  ارزیابی  و »زنده گی صلح« پیشکش نمود. 
نتایج و تغییرات مثبت کمی را در برخی ابعاد مرتبط با 
سالمت روان و تحمل قومی نشان داد. سکتور صحت 
عامه می  تواند برنامه شامل توافق نامه آینده گردد که در 
سالمت روانی و اجتماعی جامعه افغانستان مفید باشد.

وزارت  و  سازمان صحی جهان  ایده،  این  استفاده  با   
یک  هرزگوین  بوسنی  در  انگلیس  بین المللی  توسعه 
تالش هم آهنگ و فشرده برای رفع موانع اساسی صلح 
انجام دادند و  به  از طریق توسعه بخش صحت عامه 
سایر سازمانهای غیر دولتی را قادر به اجرای برنامه های 

مدون اصالحات اجتماعی ساختند.

حبیب حمیدزاده

کدام نکات راهبردی صحت عامه باید در مذاکرات صلح مطرح بحث باشد؟

نقیب اهلل همدرد



در این اواخر قتل جورج فلوید سیاه پوست امریکایی 
توسط پولیس سفیدپوست، در سطح جهان خبرساز 
شد و کشورهای موافق و مخالف سیاست های امریکا 
در  موضوع  این  به خصوص  دادند،  نشان  واکنش 
امریکا برای شخص ترمپ دردسرساز شد؛ اما چندی 
نگذشت که کتاب جدید جان بولتون مشاور پیشین 
امنیت ملی امریکا تحت عنوان »اتاقی که در آن اتفاق 
افتاد« خاطره ای از کاخ سفید بیش از همه او را دچار 

مخمصه کرده است.
جان بولتون قبل از ترمپ با سه رییس جمهور دیگر 
امریکا از جمله رونالد ریگان، جورج بوش پدر، و جورج 
بسیار  شناخت  بولتون  است،  کرده  کار  بوش  دبلیو 

نزدیک از شخصیت و شیوه کار ترمپ دارد. 
جان بولتون، در کتاب تازه خود افشاگری های جالبی 
این کتاب  از رییس سابقش، دونالد ترمپ کرده در 
بولتون به شرح خاطرات عجیب و دور از انتظار 17 

ماه خدمتش در کاخ سفید پرداخته است.
یک  کرده  ارایه  کتاب  این  در  بولتون  که  تصویری 
تصویر ویرانگر از رییس جمهور ترمپ است. او ترمپ 
از  که  کرده  توصیف  نادان  و  یک شخص ضعیف  را 
در  ابزاری  عنوان  به  امریکا همواره  سیاست خارجی 
برای  خصوص  به  خودش،  شخصی  منافع  راستای 

انتخاب دوباره به این مقام استفاده کرده است.

مهم ترین و جالب ترین ادعا های جان بولتون
کتاب »اتاقی که در آن اتفاق افتاد« تصوری است از 
خاطرات و ماموریت جان بولتون مشاور پیشین امنیت 
ملی کاخ سفید این کتاب به موارد کلیدی پرداخته 
رییسجمهوران  از  گذشته  در  موارد  این  کمتر  که 

ایاالت متحده امریکا متصور بوده است. 

ترمپ نمی دانست که بریتانیا قدرت اتمی است
از  ترمپ  که  می دهد  نشان  بولتون  خاطرات  کتاب 
حافظه تاریخی بهتری برخوردار نبوده به نقل از این 
کتاب دونالد ترمپ در نخستین روزهای کاری اش در 
قدرت  یک  بریتانیا  که  نمی دانست  حتا  سفید  کاخ 
اتمی است. در حالی که بریتانیا در سال 19۵۲ بعد 
از ایاالت متحده و شوروی سابق سومین کشوری شد 
که دست به آزمایش اتمی زد؛ اما ترمپ نمی فهمید 
که بریتانیا یکی از چند کشوری است که سالح اتمی 

دارند.
جان بولتون در بخشی از این کتاب به جلسه ای با ترزا 
می، نخست وزیر وقت بریتانیا، اشاره می کند که در آن 
یکی از مقامات حاضر از بریتانیا به عنوان قدرت اتمی 

یاد کرده بود.
دونالد ترمپ از نخست وزیر پیشین بریتانیا، پرسیده 

بود: »مگر شما هم بمب اتمی دارید؟«

آیا فنالند جز روسیه است یا خیر؟
جان بولتون به کاستی ها و ضعف های دیگر ترمپ نیز 

امراهلل  به  منتسب  صوتی  نوار  که  است  روز  دو  یکی 
صالح، وزیر داخله ی سابق کشور و معاون اول ریاست 
جمهوری، در شبکه های اجتماعی واکنش تعدادی از 
این  با شنیدن  عده ای  است.  برانگیخته  را  شهروندان 
از  او  یا  ادعا کرد ند که  و  تاختند  آقای صالح  بر  نوار، 
بدان  یا  و  نمی داند  و حقوق شهروندی چیزی  قانون 
امور  آنان مقام رهبری وزارت  باور  به  ارج نمی گذارد. 
را  بدین صراحت دستور قتل شهروندان  نباید  داخله 
آن  در  که  از دستور صریحی  عده ای هم  کند.  صادر 
صدا شنیده می شود، ابراز خرسندی و حمایت کرده اند. 
هرچند معاونت اول ریاست جمهوری آن نوار را جعلی 
خوانده است. در این میان اما بر مبنای احکام قانون، 
دارد؟  را  کسی  باالی  شلیک  حق  زمانی  چه  پولیس 
که  شخصی  باالی  می تواند  پولیس  شرایطی  چه  با 
طرف مقابل او است، شلیک کند؟ آیا پولیس می تواند 
پولیس،  نهاد  بر مذاق گرداننده گان  و  قانون  برخالف 

عملی را مرتکب شود؟
در این نوشته، ما بر آنیم تا مروری کوتاه بر بعضی از 
احکام قانون پولیس داشته باشیم و به سواالتی که در 

فوق طرح شده است، پاسخ ارائه کنیم.
و  مردم  امنیت  تامین  در جهت  است  مکلف  پولیس 
جلوگیری از ارتکاب جرایم و برخورد با جنایت پیشه گان 
خنثاسازی  و  کشف  و  جرمی  شبکه های  و 
برنامه های شان، دست به یک سلسله اقدام بزند و به 
عنوان یک نهاد مشروع از امکانات و ظرفیت های قهریه 
در جهت رسیدن بدین منظور سود ببرد؛ اما استفاده ی 
پولیس از ظرفیت های قهریه، تابع قیود مشخصی است 

نجیب اهلل دقیق، خبرنگار
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5
کتاب پرحاشیه ی بولتون و دورنمای 

ترمپ از صلح افغانستان

برخورد پولیس با شهروندان؛ 

قانون پولیس چه می گوید؟

اشاره کرده است.
جان بولتن نوشته است او پیش از دیدار با والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه، در هلسینکی، پایتخت 
بود که فنالند مربوط قلمرو روسیه  فنالند، پرسیده 

می شود یا خیر؟

چیزی نمانده بود که از پیمان ناتو خارج شود
امنیت ملی کاخ سفید  بولتون، مشاور پیشین  جان 
در یکی از فصل های این کتاب به نکته مهم دیگری 
پرداخته بولتن نوشته است ترمپ همیشه از پیمان 
نظامی ناتو انتقاد کرده است و از بقیه اعضا خواسته 

است که بودجه نظامی خودشان را افزایش دهند.
یک  از  کتاب  این  در  ترمپ  پیشین  مشاور  بولتون 
تصمیم احتمالی رییس اسبقش پرده برداشته است. 
بولتون گفته ترمپ تصمیم گرفته بود که در جریان 
اجالس ناتو در سال ۲۰1۸ از این پیمان خارج شود.

راه  به  بود که »ما  بولتون ترمپ گفته  به قول جان 
خود خواهیم رفت و کمکی هم کسانی که سهم شان 

را پرداخت نکرده اند، نمی کنیم.«

رییس جمهور ترمپ آدمی »بسیار نادان« است
کتاب خاطرات جان بولتون مشاور پیشین کاخ سفید، 
گاه ذهن خواننده را به یاد کتاب »آتش و خشم درون 
کاخ سفید« نوشته مایکل ولف، روزنامه نگار مشهور 

امریکایی می اندازد.
بولتون در کتابش به داستان هایی از رفتار و سخنان 

که قانون اساسی و سایر قوانین کشور )خصوصاً قانون 
پولیس( آن ها را مشخص کرده اند.

انجام  باید  چگونه  و  چیست  پولیس  اقدامات 
شود؟

ماده ی دوم قانون پولیس، تدابیر و اعمالی که پولیس 
جهت تأمین اهداف قانونی به آن متوسل می شود را 
اقدامات پولیس خوانده است که بر مبنای ماده هشتم 
تدابیر  جمله  از  می توانند  زیرین  موارد  قانون،  این 

اقدامی پولیس به شمار آیند:
1- ابالغ و اخطار؛

هویت  تثبیت  منظور  به  اشخاص  نمودن  متوقف   -۲
آن ها؛

۳- امر به ترک محل؛
۴- جلب و احضار؛

۵- تنبیه مالی؛
۶- تحت نظارت قرار دادن اشخاص؛

7- تالشی اشخاص، اشیا و منزل؛
۸- تحت حفاظت قرار دادن اشیا.

علیه  پولیس  اقدامات  تمام  در  ریشه ای  قاعده ی  اما 
بودن،  قانونی  بررسی  یا  مشروعیت  دیگران، سنجش 
ضروری بودن و متناسب با حالت خطر بودن، واکنش 
در  بناًء  است.  شهروند  یک  کنش  برابر  در  پولیس 

عجیب دونالد ترمپ اشاره دارد. به گونه مثال این که 
ترمپ از ترزا می، نخست وزیر پیشین بریتانیا پرسیده 
است آیا بریتانیا یک قدرت هسته ای است یا خیر؟ یا 
از جان کلی، رییس ستاد کارکنان کاخ سفید پرسیده 

که آیا فنالند بخشی از روسیه است یا نه؟
رییس  اطالعات  بولتون،  جان  نوشته های  اساس  بر 
جمهور امریکا در موضوعات ژیوپولتیک تقریباً هیچ 

است.

را مسخره  او  ترمپ پشت سرش  حتا متحدان 
می کنند

جان بولتون نوشته است که مقامات دولت ترمپ در 
قبال رفتارهای او دو واکنش دارند: یا بسیار نگران اند 

یا او را به تمسخر می گیرند.
او به خاطره ای مربوط به دیدار تاریخی ترمپ با کیم 
 ۲۰1۸ سال  در  شمالی  کوریای  رهبر  جونگ-اون، 
میالدی اشاره می کند؛ یعنی زمانی که مایک پومپئو، 
وزیر خارجه امریکا با اشاره به سخنان ترمپ خطاب به 

بولتون گفته بود: »فقط مزخرف می گوید.«
دونالد ترمپ سپس از پومپئو می خواهد تا در جریان 
سفرش به کوریای شمالی، یک سی دی »راکت من« 
که ترمپ آن را امضا کرده بود، به کیم تحفه بدهد. 
دونالد ترمپ پیش از آن بارها در سخنانش از کیم 
یاد  موشکی(  )مرد  راکت من  عنوان  به  جونگ-اون، 
کرده و حتا در جریان دیدارهای تاریخی شان نیز به 

این آهنگ اشاره نموده بود.

صورتی که پولیس حتا یک اقدام قانونی را انجام دهد 
می شود.  پنداشته  نامشروع  اقدام  نباشد،  ضروری  که 
متناسب  یا  قانونی  اما  باشد،  آن، ضروری  برعکس  یا 
اقدام پولیس، نامشروع دانسته  با حالت خطر نباشد، 

می شود.

استفاده  اسلحه  از  می تواند  زمانی  چه  پولیس 
کند؟

وسیله ی مجبره پولیس، برخورد فزیکی است و قانون 
ولچک،  تخنیک،  موانع  آب پاش،  عراده جات،  پولیس 
سگ های تعلیمی و انواع اسلحه )ضاربه ، جارحه ، ناریه و 
مواد منفلقه( را به عنوان وسایل معاونه برخورد فزیکی 
این قانون، پولیس در موارد  بر اساس  برشمرده است. 

آتی می تواند از اسلحه استفاده کند:
1- در حالت دفع جنایت یا جنحه، مشروط بر این که 
استفاده از سایر وسایل مجبره ی مندرج قانون پولیس 

ممکن یا مؤثر نباشد ؛
یا  شخص  گرفتاری  و  هویت  تثبیت  حالت  در   -۲
یا  متهم  مظنون،  ارتکاب،  حالت  در  که  اشخاصی 
محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه باشند و یا سارنوالی 
و محکمه امر توقیف  آن ها را صادر کرده باشند و اقدام 

به فرار نمایند؛
۳- در حالت جلوگیری از تشبث به فرار تو قیف شده گان 

ترمپ خواهان کمک چین برای انتخاب مجدد 
بود

جان بولتون در کتابش به جلسه ای بین آقای ترمپ 
و شی جین پینگ، رییس جمهور چین، اشاره می کند 
پار در حاشیه اجالس گروه ۲۰ در جاپان  که سال 

برگزار شد.
به  امریکا  رییس جمهور  که  می نویسد  بولتون 
توانایی های اقتصادی چین اشاره کرد و با تمنا از آقای 
شی جین پینگ خواست که به پیروزی مجدد او در 

انتخابات ریاست جمهوری کمک کند.

عینک  از  ترمپ  صلح  چشم انداز  و  افغانستان 
کتاب جان بولتون

جان بولتون در کتاب خاطراتش از کاخ سفید 1۴۳ بار 
از افغانستان نام برده که به مراتب بیش تر از نام سایر 
کشورها، به شمول سوریه، عراق و ایران است و نشان 
می دهد که افغانستان به چه میزانی در سیاست های 

کالن امریکا مهم است.
بولتون فصل سیزدهم کتابش را به مسأله افغانستان 
طالبان  با  امریکا  صلح  مذاکرات  موضوع  جمله  از  و 
اختصاص داده و نگاهی با عینک دونالد ترمپ رییس 
جمهور امریکا به صلح افغانستان داشته است. روایت 
جان بولتون نشان دهنده این است که ترمپ در مورد 
مسایل افغانستان و از جمله مذاکرات صلح با طالبان، 

دچار سردرگمی است.
در  ترمپ  قاطعیت  عدم  به  اشاره  با  بولتون  جان 
مذاکره با طالبان، نوشته: »در یکی از جلساتی که 
وزارت  )قائم  مقام  شاناهان  پاتریک  و  ترمپ  همراه 
داشت  قصد  شاناهان  داشتم،  حضور  امریکا(  دفاع 
موضوعات  و  طالبان  با  مذاکره  وضعیت  آخرین 
کلیدی را تشریح کند، ناگهان ترمپ گفت: آیا اعالم 
این موضوع که ما نیروهای مان را از افغانستان خارج 
خالی  طالبان  با  مذاکره  در  را  ما  دست  می کنیم، 

نمی کند؟«
این نشان می دهد که ترمپ هیچ تعریف و تصوری از 
دورنمای مذاکرات صلح با طالبان نداشته و همه چیز را 
در این خصوص با شک و تردید نگاه می کرد. به اساس 
ادعاهای جان بولتون »ترمپ بیش تر زمان خود را به 

جای آن که صرف گوش دادن کند، حرف می زند.«
دوره  دوم  سال  از  پیش  ترمپ  است  نوشته  بولتون 
نمودن سربازان  دنبال خارج  به  ریاست جمهوری اش 
از افغانستان بود، اما از سوی جیمز ماتیس وزیر دفاع 
نیروی بیش تر  تا  امریکا و دیگران متقاعد شد  وقت 

بفرستد.
ادامه در صفحه ۶

یا محبوسانی که اسلحه یا وسیله خطر ناک دیگری را به 
دست آورده و با وجود تقاضای مکرر مو ظفان پولیس، 
و  اخالل  براثر  امنیت محبس  یا  نکنند  تسلیم  را  آن 

تشنج شدیداً با خطر مواجه گردیده باشد؛
مواجه  خطر  با  عامه  امن  و  نظم  که  حالتی  در   -۴

گردیده باشد؛
۵- در صورتی که قصد پولیس دفاع مشروع باشد.

اما عالوه بر سنجش مشروعیت، پولیس مکلف است در 
هنگام توسل به اسلحه، اخطاریه ای را با آواز بلند ابالغ 
و سه گلوله اخطار آمیز نیز شلیک کند. در صورتی که 
طرف اعتنایی به این اقدامات نکرد، پولیس می تواند از 

اسلحه استفاده کند.
در  می تواند  پولیس  آمدیم،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
صورت لزوم و با در نظرداشت سه اصل )قانونی بودن، 
ضروری بودن و متناسب با خطر بودن( از ظرفیت ها و 
امکانات قهریه علیه کسانی که دست به اخالل نظم و 
امن عامه می زنند، مظنون، متهم یا محکوم به ارتکاب 
و  قانون  چنگ  از  فرار  برای  تالش  و  هستند  جرایم 
عدالت و پولیس می کنند یا با پولیس برخورد می کنند، 
استفاده کند؛ اما مسوولیت پذیری، پاسخ گویی و قانونی 
بودن اعمال و اقدامات پولیس، سه اصل انکار ناپذیر و 
منشور فعالیت های پولیس در تمام کشور های دنیا به 

شمار می رود.
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شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کانال گند آب واقع قریه گند آب 
ولسوالی شیخ علی  والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNAPP2 ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب 
سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور 
سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۶/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۶/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )1۰۰,۰۰۰,۰۰( یکصد هزارافغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری کگه پاچایانو واقع قریه کگه 
ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب 
سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور 
سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 11/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 11/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

CLAP  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )1۵۰,۰۰۰,۰۰( یکصدو پنجاه هزارافغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کانال و سربند قلعه نو واقع قریه 
زاخیل ولسوالی سیاه گرد والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک 
 SNAPP2 نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه
ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از 
ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر 
های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی 
طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۴/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات 
پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۴/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )1۰۰,۰۰۰,۰۰( یکصد هزارافغانی  می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری کود کیمیاوی 
یوریا برای والیت های بلخ، هرات، بغالن، ننگرهار، لوگر، پروان  و کابل را  مطابق به مشخصات  ارایه 
شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت 
و هم چنان   www.npa.gov.af تدارکات ملی  اداره  از ویب سایت  ویا   SNAPP2 پروژه  تدارکات 
معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و 
ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 1۲/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ 
بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل 
پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش 

نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 1۲/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )1۸۰,۰۰۰,۰۰( یکصدو هشتاد هزارافغانی می باشد.

 MAIL/IIFAD/SNaPP2-IC/PRN30/22032020/NCB

 MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR33/03012020/NCB

 MAIL/IFAD/SNaPP2-IC/PRN31/23032020/NCB

 MAIL/IFAD/SNaPP2/16042020/NCB

 

 

 

 

را   ۲۰1۸ سال  نوامبر  هشتم  گفت وگوی  کتاب  این 
آنچه  ماتیس گفت: »من  به  ترمپ  بازگو می کند که 
را که خواستید دادم. اقتدار نامحدود، هیچ مانعی نبود. 
به راحتی می بازید. شما شکست  شما می بازید. شما 

خوردید.«
به گفته بولتون، ترمپ به مشاورانش گفت که استفاده 
هیچ  افغانستان،  در   ۲۰17 سال  در  بمب ها  مادر  از 
تأثیری بر جنگ نداشت. جان بولتون اشاره کرده که 
با  توافق نامه صلح  امضای  با  است  ترمپ قصد داشته 

طالبان، به جایزه صلح نوبل دست یابد.
که  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  همچنان 
برای  است،  طالبان  با  توافق نامه صلح  بخش محوری 
ترمپ از این جهت مهم است که او را نزد مردم امریکا 
مهم ترین  از  یکی  به  که  می کند  بدل  قهرمانی  به 
به  و  کرده  عمل   ۲۰1۶ در  انتخاباتیاش  وعده های 

طوالنی ترین جنگ امریکا پایان داده است.
بولتون گفته وزارت خارجه امریکا برای به دست آوردن 
یک موافقت نامه، حاضر بود »تن به هر نوع معامله ا ی« 
با طالبان بدهد، در حالی که طالبان حاضر به »هیچ نوع 

نرمش« نبوده اند. 

 یک شنبه
شماره 3384

8 سرطان 1399
28 جون 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

6

زلمی  خلیل زاد
جان بولتن در کنار همه ی افشاگری اش نکات جالبی 
برای  امریکا  ویژه  فرستاده  خلیلزاد  زلمی  مورد  در 
صلح افغانستان هم نوشته است. کتاب خاطرات جان 
امریکا را یک شخص  بولتن، خلیل زاد، البی گر اصلی 
جان  همچنان  است.  داده  لقب  فریبکار«  و  »شیاد 
بولتون از رابطه ی نه چندان مناسب میان خلیل زاد و 
پومپئو وزیر خارجه امریکا پرده برداشته است به قول، 
بولتون پومپئو از خلیلزاد پرسیده که »منطق این همه 
پنهان کاری چیست؟« اما خلیلزاد به این پرسش پاسخ 
نداده است، »گمان می کنم او نیز نمی دانست که چرا 

باید زیر این همه قیود پمپیئو کار کند.«

اما در نهایت کتاب خاطرات جان بولتون مشاور پیشین 
کاخ سفید پیام ناخوشآیندی برای ترمپ داشته است؛ 
برای  پرحاشیه،  کتاب  این  انتشار  که  می شود  دیده 
از  امریکا،  ایاالت متحده  ترمپ رییس جمهور  دونالد 
پی آمد های  و  بر وی کاسته  نسبت  مردم  عام  اعتماد 
برای  را  ترمپ  و رسیدن  عامه داشته  افکار  منفی در 

دومین بار به کاخ سفید مشکل تر ساخته است.

کتاب پرحاشیه ی بولتون و دورنمای 
ترمپ از صلح افغانستان

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

 

شماره دعوت به داوطلبی: 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید 
تا در پروسه داوطلبی {  تدارک ۸1 قلم قرطاسیه باب ،رنگ های پرنتر وکاپیر مورد ضرورت ریاست 

ها و شعبات وزارت برای سال مالی 1۳99 }تحت نمبر تشخیصیه 
طرزالعمل  و  قانون  طبق  شرطنامه  شرایط  مطابق  را  خویش  سربسته  آفرهای  و  نموده  اشتراک 
تدارکات عامه الی ساعت}1۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }دو شنبه{ مورخ }۳۰ - سرطان  -1۳99{ 
ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ)1۲۰,۰۰۰(  
یک صدو بیست   هزار  افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( 

می باشد.
آدرس مکان جلسه:  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی آمریت 

تدارکات ساختمان.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af دانلود نمایند،در صورت عدم 
داونلود از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک ازآمریت تدارکات 
اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول 

بصورت رایگان بدست آورند.

 MAIL/PD/NCB/G183/99

{ MAIL/PD/NCB/G183/99}

از صفحه ۵
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پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم

معینیت مالی واداری
ریاست تهیه وتدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
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» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
شماره دعوت به داوطلبی:

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
قریه سواتی   واقع  آبیاری سواتی  اعمار شبکه  داوطلبی  پروسه  در  تا  مینماید  دعوت  واجد شرایط 
ولسوالی سرخرود والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، 
شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از 
ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب 
سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های 
خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور 
سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۸/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه 
زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۸/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

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

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی سربند تورخیل  واقع  انبار خانه  ولسوالی بتی کوت  
والیت ننگرهار را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  
الی ۰9/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک 
مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت 

رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰9/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

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

شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام 
داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز سازی و تنظیم آب کانال غالم علی 
واقع قریه دهنه رباط ولسوالی شیخ علی والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه 
اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
SNAPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را 
میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af  و ویب سایت اکبر بدست 
آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان 
انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۲/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت 
تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۲/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۴۰,۰۰۰,۰۰( چهل هزارافغانی می باشد.

شماره دعوت به داوطلبی:
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار شبکه آبیاری قلعه گولی واقع قریه گولی 
ولسوالی بگرام والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه 
مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت 
اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را 
مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته 
ازتاریخ نشراعالن  الی ۰7/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت 
و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم 

نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰7/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

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

شماره دعوت به داوطلبی:
برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNAPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از 
تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی کانال باز سازی ذخیره آب گردنه مزار 
واقع قریه دره سیغه ولسوالی سالنگ  والیت پروان را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه 
اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه 
SNAPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را 
میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری www.mail.gov.af و ویب سایت اکبر بدست 
آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان 
انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی ۰۵/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر به آمریت 
تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۰۵/۰۵/1۳99 ساعت 1۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه 

SNAPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر می گردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )۳۰۰,۰۰۰,۰۰( سه صد هزارافغانی می باشد.
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 یک شنبه
شماره 3384

8 سرطان 1399
28 جون 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در 
پروسه داوطلبی} تدارک کرایه گیری تجهیزات، خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصوالت زراعتی برای 

برگزاری نمایشگاه محصوالت زراعتی خزانی 1۳99 تحت داوطلبی شماره 
اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی 
ساعت }1۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }چهار شنبه{ مورخ }1/ اسد/1۳99{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و 
انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )11۰,۰۰۰( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق 

ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت عدم دانلود 
از ویب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات 
غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.
ازظهر روز شنبه مورخ ۲1/سرطان/1۳99 در آمریت  ازداوطلبی ساعت 1۰:۰۰ بجه قبل  نوت: جلسه قبل 
تدارکات اجناس وخدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دایرمی گردد.
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تبعیض، مفهومی است که در هر دوره تاریخی و هر مکان 
جغرافیایی رنگ خاص به خود گرفته و هر کس ممکن 
است تجربه خودش را از آن داشته باشد. این پدیده در 
با وجهه های گوناگون هم چون قواعد  دوره های مختلف 
فرهنگی، هنجار های اجتماعی، رویه های سیاسی، قوانین 
نوشته و نانوشته، تفاسیر مختلف از ادیان و غیره، رنگ 
مشروعیت گرفته است. به گونه مثال، یک انگاره فرهنگی 
مبتنی بر نژاد برتر، عالوه بر قانون تنازع بقا برگرفته از 
فرضیه تکامل داروین، باعث شد که جوان آلمانی به نام 
به  بیستم میالدی، دست  قرن  اواسط  در  آدولف هیتلر 
پاک سازی بعضی اقوام مثل یهودیان بزند. هم چنین تاریخ 
شاهد انسان دوم یا جنس پایین تر انگاشته شدن زنان و 
دختران به دلیل تفاسیر سطحی از کتب آسمانی بوده 

است.
مورد  نحوی  هر  به  که  آنانی  مختلف،  زمان های  در  اما 
تبعیض قرار گرفته اند، آرام نگرفته و برای احقاق حقوق 
خود تالش ورزیدند که نتیجه آن، ایجاد تحول در بسیاری 
از بستر های شد که مشروعیت بخش این پدیده بود. به 
طور نمونه، در اواسط قرن بیستم شاهد مبارزات مارتین 
لوتر کینگ برای احقاق حقوق امریکاییان آفریقایی تبار 
تبعیض آمیز  قوانین  بعضی  هستیم که سبب اصالح در 
در امریکا شد و یا ابراهام لینکولن، رییس جمهور وقت 
امریکا، در قرن نوزدهم با مبارزات پر ماجرای خود باعث 

معلولیت. 
پس از فروپاشی نظام طالبان در سال ۲۰۰1 و شکل گیری 
نظام جدید مردم ساالر در افغانستان، با مشارکت جامعه 
جهانی و در پی آن تدوین و تصویب قانون اساسی، تهیه 
یا تعدیل بسیاری از قوانین مختلف ملی با در نظر داشت 
دولت  الحاق  دیگر  جانب  از  و  بشری  ارزش های حقوق 
رفع  بر  که  کنوانسیون هایی  از  بسیاری  به  افغانستان 
این  انتظار  می ورزند،  تأکید  تبعیض  مختلف  گونه های 
بوده که این کشور در جهت رفع این پدیده گام های بلند 
و مؤثری برداشته باشد، اما پرسش این جا است که تا چه 

حد در این عرصه موفق عمل کرده ایم؟ 
با رجوع به قوانین نوشته و نافذ در کشور می توان دریافت 
که تالش صورت گرفته است تا راه های اعمال تبعیض 
در  نمونه،  به طور  قابل مالحظه مسدود شود.  گونه  به 
به  »دولت  است:  آمده  فعلی  اساسی  قانون  ششم  ماده 
اجتماعی، حفظ  اساس عدالت  بر  مترقی،  ایجاد جامعه 
انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی،  کرامت 
تأمین وحدت ملی، برابری همه ی اقوام و قبایل و انکشاف 
نیز  می باشد«.  مکلف  مناطق کشور،  در همه ی  متوازن 
در ماده ۲۲ همین قانون می خوانیم: »هر نوع تبعیض و 
امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان، 
اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب 

مساوی می باشند«.
باال، دریافت می شود که در نظام  به مثال های  با توجه 
حقوقی فعلی افغانستان، اصل بر منع هر نوع تبعیض بر 
هر مبنایی که باشد، قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر 
می توان گفت که به لحاظ اعالمی، تبعیض جایگاهی در 
شئون گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
از وجود  باال، هنوز هم  تمام مطالب  با وجود  اما  ندارد. 
تبعیض در سطوح مختلف، از زنده گی روزمره مردم عام 
به چشم  تبعیض  انواع  از  مواردی  نخبه گان سیاسی،  تا 
دیده بان  گزارش ۲۰۲۰  در  مثال،  گونه ی  به  می خورد. 

لغو برده داری در ایاالت متحده امریکا گردید.
عالوه بر جنبش های تبعیض ستیز در سطح کشوری، این 
روند با تأسیس سازمان ملل متحد، سایر نهاد های  تابع 
بین الملل  نظام  و سازمان های غیر دولتی جهانی در  آن 
نیز جایگاه خود را یافت که نتیجه این اقدامات، تهیه و 
تصویب کنوانسیون ها، میثاق ها و پیمان های  بین المللی 
آن  تبع  به  و  آن ها  به  الحاق  جهت  کشور ها  تشویق  و 
تعدیل یا تصویب قوانین در تطابق با این اسناد حقوقی 
تعهد  از دولت های عضو  آن  در  بین المللی می باشد که 
تا تعلقات طبقاتی، دست آویزی برای  گرفته شده است 
اعمال تبعیض واقع نگردد؛ مانند کنوانسیون منع تبعیض 
علیه زنان، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، 

میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و غیره.
سیاسی،  مختلف  دوره های  طی  در  نیز  افغانستان  در 
جنبه هایی از تبعیض پر رنگ تر به نظر رسیده است؛ مانند 
تبعیض جنسیتی، تبعیض بر مبنای تبار یا قوم و تبعیض 

بر مبنای وضعیت جسمی-روانی.
مواردی از تبعیض جنسیتی را می توان در بعضی عنعنات 
انواع خشونت های  از جمله  و سنت های اجتماعی دید، 
مبتنی بر جنسیت مثل شرم انگاشتن تولد فرزند دختر، 

بد دادن دختران برای حل اختالفات قبیله ای و...
در رابطه به تبعیض تباری از صحبت های روزمره و عامیانه 
می توان  اجتماعی-سیاسی  بلند  سطوح  تا  شروع  مردم 
قوم ستیزانه که  فکاهی های  بعضی  مثال هایی ذکر کرد. 
تقسیم  تفکر  می گردد،  قوم  چند  یا  یک  تمسخر  باعث 
نه  قومی  جمعیت  نسبت  به  سیاسی  مناصب  یا  قدرت 
مبنای  بر  تبعیض  برای  تبحر.  و  شایسته گی  بر اساس 
وضعیت جسمی-روانی نیز مثال های زیادی وجود دارد؛ 
هم چون برچسب زدن به افراد دارای وضعیت های متفاوت 
جسمی، حسی، ذهنی و روانی. بی باوری به توان مندی ها 
و یا در سطوح باالتر به محدوده توان مندی های افرادی 
دارای  اشخاص  مثاًل  باشند،  شرایطی  چنین  دارای  که 

است:  آمده  افغانستان  قسمت  در  بشر  حقوق  جهانی 
موانع جدی،  با  دارند،  معلولیت  و دخترانی که  »...زنان 
تبعیض و آزار جنسی در هنگام دست رسی به خدمات 
آموزشی و بهداشتی رو به رو می شوند...« )نقل از: سایت 

بی بی سی فارسی، با اندکی اصالح(.
در گزارش ساالنه سال مالی 1۳9۸ کمیسیون مستقل 
از جمله آمده است: »کمیسیون  افغانستان  حقوق بشر 
در جریان سال مالی 1۳9۸ در مجموع به تعداد ۵۳17 
تعداد  به  میان  این  از  است.  رسانده  ثبت  به  شکایت 
۲1۵1 شکایت مربوط به خشونت علیه زنان، ۳1۳ قضیه 
خشونت علیه اطفال، ۲۸۵۳ شکایت شامل سایر شکایات 
از جمله شکایات مبنی بر نقض حقوق بشر بوده که از این 
میان به تعداد 11۸۵ قضیه نقض حقوق بشری شناسایی 
گردیده است. پی گیری های کمیسیون نشان می دهد که 
را  قضایا  از  درصد   ۳۳ حدود  که  قضیه  تعداد ۴۴۳  به 
تشکیل می دهد، حل و فصل گردیده است. بقیه قضایا در 
جریان طی مراحل قرار دارد.« )به نقل از گزارش سال 
مالی 1۳9۸ خورشیدی کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان(
اراده  تبعیض  رفع  برای  که  می کند  اثبات  باال  موارد 
کافی در سطوح مختلف جامعه افغانستان وجود ندارد؛ 
لحاظ  از  هرچند  که  بگوییم  می توانیم  دیگر  عبارت  به 
اعالمی، اغلب منافذ منتهی به تبعیض مسدود گردیده، 
اما به گونه اعمالی، همواره شاهد موارد گوناگون تبعیض 
بر مبنا های مختلف و در سطوح گوناگون جامعه هستیم.
از این رو، نتیجه می گیریم که در جامعه ما تبعیض از نگاه 
اعالمی ممنوع است، اما از جهت اعمالی در رفتار، گفتار 
و حتا اندیشه های ما به گونه عمیق ریشه دوانیده و وجود 
دارد. پس جهت نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری از 

جمله ضدیت با انواع تبعیض، راه درازی در پیش است.
به امید بیداری اذهان و استواری اراده ها در مسیر برابری 

تمام افراد جامعه افغانستان!

تبعیض؛ منع در اِعالم، رایج در اِعمال بنفشه یعقوبی

جایگاه خالی بازار بورس در اقتصاد افغانستان
و  گذاشته اند  فرا  پا  خاص  مکان  حیطه  از  دیگر  بازارها 
نیز  انترنت  مانند  ارتباطی  شبکه  یک  قالب  در  می توانند 
مناسب ترین  از  یکی  بورس  بازار  ادامه دهند.  کار خود  به 
و  خانوار ها  برای  سرمایه گذاری  مکان های  مطمین ترین  و 
واحدهای اقتصادی محسوب می گردد. در این بازار خریداران 
و فروشنده گان اوراق بهادار، مانند سهام گرد هم می آیند و 
را معامله  و...  اوراق مشارکت  دارایی های خود مثل سهام، 
می کنند. بازار بورس در قالب فعالیت شرکت های سهامی  
عام شکل می گیرند. شرکت سهامی  عام شرکتی است که 
موسسان آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از ابتدا تحت 
شرایط خاص از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. 
بازار بورس نقش مهمی در رشد اقتصادی، رفاه مردم و ثبات 
است.  داشته  سرمایه محور  مالی  نظام های  در  پول  ارزش 
سرمایه گذاری های  حمایت کننده  سازمان  که  وصفی  با 
راه اندازی  از  )آیسا( در سال ۲۰11  افغانستان  خارجی در 
بازار بورس خبر داد و بانک مرکزی نیز در سال ۲۰1۳ در 
راهبرد پنج ساله خود از ایجاد این بازار به زودی در کشور 
اطمینان داد، ولی تا اکنون جایگاه بازار بورس در اقتصاد 
افغانستان خالی است. فقدان این بازار و مهم بودن آن در 

رشد اقتصادی و سطح رفاه مردم قابل درنگ است.
عدم  چرایی  تا  است  گرفته  صورت  تالش  مقاله  این  در 
شکل گیری بازار بورس و تنگناهای بازار سرمایه در اقتصاد 
افغانستان بررسی شود و راه کارهای مناسب که پیش زمینه 
مساعد در شکل گیری آن در اقتصاد کشور قرار می گیرند 

ارایه گردد.
و  نظام سیاسی  آمدن  کار  و روی  از سقوط طالبان  پس 

1. ساختار بازار مالی کشور: ساختار نظام مالی مبتنی بر 
در عدم  مهم  عوامل  از  یکی  افغانستان  در  پول محور  بازار 
شکل گیری بازار سرمایه محسوب می شود. این امر موجب 
شده است تا بازار بورس به عنوان یک پدیده نا شناخته برای 
سرمایه گذاران و شهروندان معرفی شود. دولت می تواند از 
و  قانون جامع  تدوین  با  مالی،  بازار  اصالح ساختار  طریق 
نهادهای  ایجاد  سرمایه،  بازار  در  اولیه  بازارهای  راه اندازی 
را  زمینه  سرمایه گذار  بانک های  و  بورس  بازار  به  مربوط 
فراهم  بازار سرمایه کشور  برای سرمایه گذاری  خارجی در 
و امکان ایجاد بورس کاال در بازار سرمایه به ویژه در زمینه 

محصوالت کشاورزی را فراهم سازد.
کالن  چالش های  از  یکی  سهام داری:  فرهنگ  نبود   .۲
و  سهام داری  فرهنگ  نبود  است،  مواجه  آن  با  بورس  که 
سرمایه گذاری است. کمبود اطالعات در خصوص شرکت های 
سهامی  عام، نگاه سلیقه ای مدیران و سیاست گذاران سبب 
شده است تا یک سیاست گذاری کالن توسعه ای برای ایجاد 
بازر بورس در اقتصاد افغانستان صورت نگیرد. ممکن است 
زمینه  سبسایدی،  حتا  و  ترغیب  تشویق،  طریق  از  دولت 
ایجاد شرکت های سهامی را فراهم کرده در باالبردن سطح 
آگاهی سرمایه گذاران و نهادینه سازی فرهنگ سهام داری و 

بازار بورس نقش مهم را بازی کند.
اهمیت  از  سرمایه  بازار  در  آن چه  بی اعتمادی:  فضای   .۳
ویژه برخوردار است، وجود مکانی مشخص برای دادوستد 
سهام، قیمت شفاف سهام و قدرت نقد شونده گی سهام است. 
شرکت های سهامی  عام زمانی حاضر به سرمایه گذاری در 
بازار بورس می باشند که اطمینان حاصل کنند که مکان 

جهانی  کمک های  سرازیر شدن  و  جدید  اقتصادی  نظام 
فقر،  کاهش  روی  مثبت  گمانه زنی های  افغانستان،  در 
سرمایه گذاری های  افزایش  و  بی کاری  و  گرسنه گی 
داخلی و خارجی، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و توسعه 
اقتصادی به میان آمده بود؛ اما ساختار تشکیالتی قومی 
اشخاص  به  اقتصادی  سکتورهای   سپردن  و  حکومت 
فساد،  امینت،  حوزه  در  سطحی نگری  شرایط،  غیر واجد 
جان گرفتن دوباره گروهک های تروریستی، نا امنی و تداوم 
آن نه تنها گمانه زنی ها را به مرور زمان منفی کرد، بلکه 
عمق معضالت اقتصادی در کشور را نیز بیش تر و دامنه 
شکل گیری بازار بورس و شرکت های سهامی  عام در کشور 

را تنگ تر ساخت.
و  پول  بازار  از دو محور  یکی  بر  تمام کشورها  مالی  نظام 
سرمایه قرار دارد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در 
کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق 
بهادار در آن غالب است، در حالی که در بیش تر کشورهای 
قرار  مالی  نظام  تأمین  محور  پول  بازار  توسعه  حال  در 
می گیرد که در چنین نظام هایی بانک ها چون سازمان های 
فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاز های خود 
تا حد زیادی به نظام بانکی و ابسته اند. در افغانستان مانند 
اغلب کشورهای در حال توسعه بازار پول، محور نظام مالی 
است و فقدان بازار سرمایه، باعث شده است تا بورس اوراق 
بهادار من حیث نهاد بازار سرمایه برای مردم و اقتصاد کشور 
به طور کلی  ناآشنا شناسایی گردد.  پدیده  به عنوان یک 
عواملی که باعث عدم شکل گیری بازار سرمایه در افغانستان 

شده است را می توان به صورت زیر بر شمرد:

تهدید  مورد  آینده  و  حال  در  سهام  دادوستد  مشخص 
قدرت  و  سهام  شفاف  قیمت  است.  مصون  و  نداشته  قرار 
نقد شونده گی سهام برای خریداران سهم از اهمیت خاص 
برخوردار است. خریداران سهم زمانی حاضر به معامله در 
کوتاه  و  قیمت سهم  شفافیت  از  که  سرمایه هستند  بازار 
مطمین  سهم  در  اقتصادی  مافیای  باند های  دست  بودن 
نقدشونده گی  قدرت  شده شان  خریداری  سهم  و  باشند 
باالیی داشته باشد که در صورت سالمت این پروسه این 
مهم می تواند نقش عمده در ترویج فرهنگ بازار سرمایه و 
رشد اقتصادی کشور بازی کند. فساد اداری، نا امنی، مافیایی 
شدن قدرت اقتصادی و فرهنگ معافیت موجب ایجاد موج 
به همین جهت  آینده می شود،  و  به حال  نسبت  بدبینی 
است که تعدادی از کارشناسان اقتصادی با توجه به دالیل 
افغانستان را  اقتصاد  بازار سرمایه در  ایجاد  مطروحه هنوز 
مناسب نمی پندارند. روی هم رفته دولت می تواند با طرح 
جامع اقتصادی و مبارزه با نارسایی های موجود، بازار بورس 

در کشور را به راحتی ایجاد کند.
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