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چرا بازار پرهرج ومرج دارو مدیریت نمی شود؟
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دور هفتم مذاکرات 
صلح در دوحه؛ چند قدم 

تا صلح؟
با  امریکا  مذاکرات  دور  هفتمین 
طالبان در قطر دیروز آغاز شد. در شش 
 9 حدود  طی  در  مذاکرات  قبلی  دور 
ماه، مذاکرات اصلی بر خروج نیروهای 
رابطه ی  قطع  و  افغانستان  از  امریکایی 
تروریستی،  سازمان های  با  طالبان  گروه 

مشخصا القاعده متمرکز بوده است. 
با  امریکا  مذاکرات  دور  هفتمین 
که  می شود  شروع  شرایطی  در  طالبان 
دو  میان  توافقات  از  پیش نویسی  هنوز 
گروه تهیه نشده و یا دست کم طرفین در 
مقامات  اما  نکرده اند.  آن صحبتی  مورد 
تا  کابل  در  امریکا  سفیر  از  امریکایی 
رسیدن  کشور،  این  خارجه ی  وزیر 
برگزاری  از  قبل  تا  نهایی  توافق  به 
سپتامبر  ماه  ریاست جمهوری  انتخابات 
رسیدن  از  محتمل تر  را  افغانستان  در 
صلح  گفت وگوهای  در  بن بست  به 

دانسته اند. 
رسیدن  نوید  امریکایی ها  حالی  در 
یا دورهای  این دور  نهایی در  به توافق 
را  سپتامبر  ماه  تا  مذاکرات  بعدی 
طالبان  میان  خونین  جنگ  که  می دهند، 
والیت  چندین  در  افغانستان  دولت  و 
جریان دارد و اختالفات سیاسی دولت 
افغانستان با امریکایی ها بر سر چگونگی 
پا  همچنان  طالبان  با  و صلح  گفت وگو 

برجاست. 
حکومت افغانستان ضمن استقبال از 
تالش های زلمی خلیل زاد و امریکایی ها 
نقش  و  مداخله  صلح،  به  رسیدن  برای 
به  دامن زدن  و  ناامنی  در  پاکستان 
اصلی  عامل  را  افغانستان  در  خشونت 

دانسته و...
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گفت وگوهـای صلـح با طالبـان بدون 
شـامل کردن پاکسـتان در گفت وگوها 
را ناموثـر و ناپایـدار عنوان می کند. از 
دیـد دولت، توافق سیاسـی بـا طالبان 
زمانـی اثرگـذار و پایدار اسـت که در 
توافـق صلـح قیوداتـی بـر عملکـرد 
پاکسـتان وضـع و ضمانـت و نظارت 
داشـته  وجـود  آن  بـر  بین المللـی 
باشـد. دولـت همچنـان بـر مالکیـت 
ختـم  بـرای  سیاسـی  رونـد  افغانـی 
خشـونت ها اصـرار دارد و دورماندن 
را چالشـی  کنونـی  رونـد  از  دولـت 
عنـوان  توافـق  بـه  رسـیدن  بـرای 
را  صلـح  همچنـان  دولـت  می کنـد. 
اولویـت پـس از برگـزاری انتخابـات 
و رونـد زمان گیـر می دانـد کـه بایـد 
براسـاس یـک برنامـه ی طوالنی مدت 

پنج سـاله صـورت بگیـرد. 
چالـش  امریکایی هـا  بـرای  امـا 
اصلـی و پابرجـا در رسـیدن به صلح، 
کسـب توافـق طالبـان بـرای ورود به 
مرحله ی تازه ای از گفت وگوهاسـت: 
مذاکره ی بیـن االفغانـی. گزارش های 
متعددی ضمن خوش بینی از رسـیدن 
بـه توافق بر سـر دو موضوع اساسـی 
مذاکـرات امریـکا با طالبان که شـامل 
خـروج نیروهـای امریکایـی و قطـع 
رابطـه ی گـروه طالبان با سـازمان های 
تروریسـتی اسـت، امضـای توافق نامه 
بـه  طالبـان  ورود  بـر  مشـروط  را 
گفت وگوهـای  تـازه ی  مرحلـه ی 
صلـح می داننـد؛ مرحلـه ای کـه بدون 
مرحلـه ی  دو  از  جنجالی تـر  شـک 
اول خواهـد بـود. نیروهـای سیاسـی 
به شـمول دولـت در مـورد چگونگی 
مذاکـره بـا طالبـان دچـار اختالف اند. 
پروسـه،  مالکیـت  سـر  بـر  بحـث 
و  مـکان  بحـث،  قابـل  موضوعـات 
زمـان بحـث از اختالف هایـی اسـت 
و  دولـت  صلـح  تالش هـای  کـه 
کشـانده  بن بسـت  بـه  را  سیاسـیون 
اسـت. تـالش دولـت بـرای تشـکیل 
هیـأت مذاکره کننـده و ارایه ی طرحی 
متضـاد  منافـع  به دلیـل  صلـح  بـرای 
درگیری هـای  و  سیاسـی  گروه هـای 
و  مانـده  بی نتیجـه  داخلـی، 
دولـت  مقامـات  و  سیاسـت مداران 
گفت وگوهـای  برگـزاری  آمادگـی 

ندارنـد.  داخلـی را 
داخلـی  اختالفـات  بـر  افـزون 
دولـت  مقامـات  میـان  تشدیدشـده 
جامعـه ی  گروه هـای  سیاسـیون،  و 
نیروهـای  زنـان  و  رسـانه ها  مدنـی، 
گفت وگوهـای  رونـد  بـر  اثرگـذار 
در  روشـنی  جایـگاه  کـه  صلح انـد 
ندارنـد.  کنونـی  گفت وگوهـای 
دولـت افغانسـتان از برگشـت امارت 
اسـالمی، نـوع نظـام سیاسـی، حقوق 
مدنـی و سیاسـی و مواجهـه بـا اصل 
آزادی بیـان در توافقـات صلح نگران 
اسـت. امـا نگرانـی اصلـی و تعارض 
اصلـی بر سـر این اصـول و ارزش ها 
میان زنـان، جامعه ی مدنـی، نهادهای 
دموکراتیک و نسـل جدید افغانسـتان 
بـا گـروه بنیادگـرا و تنـدرو طالبـان 
مـورد  در  صحبتـی  هیـچ  اسـت. 
حکومـت جمهـوری مبتنـی بـر آرای 
انتصابـی  حکومـت  یـا  شـهروندان 
دینـی در توافقـات صلح انجام نشـده 
اسـت. سرنوشـت آزادی های مدنی و 
سیاسـی و حقـوق زنـان و اقلیت هـا 

روشـن نیسـت. 
بنابرایـن تـا رسـیدن بـه صلـح، 
ضمـن توافقـات ابتدایی میـان امریکا 
و طالبـان راه طوالنـی در پیش اسـت. 
گفت وگوهـا  هفتـم  دور  موفقیـت 
مرحلـه ی  دو  سـر  بـر  توافـق  در 
در  دور  ایـن  موفقیـت  نیسـت.  اول 
بـر  شـرایطی  اعمـال  و  بازکـردن 
مذاکـرات اصلـی میـان افغان هاسـت 
ایـن  در  مسـئولیتی  امریکایی هـا  کـه 

نمی گیرنـد. برعهـده  مـورد 
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دور هفتم گفت وگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان آغاز شد
هفتـم  دور  روز:  اطالعـات 
گفت وگوهـای صلح میان زلمـی خلیل زاد، 
نماینده ی ویـژه ی وزارت خارجه ی امریکا 
بـرای صلـح افغانسـتان و نماینـدگان گروه 
آغـاز  طالبـان دیـروز )شـنبه، 8 سـرطان( 

اسـت. شـده 
سـخن گویان  از  مجاهـد،  ذبیـح اهلل 
طالبـان در یـک پیـام تویتـری گفتـه اسـت 
دوحـه،  شـهر  در  گفت گوهـا  ایـن  کـه 

اسـت. شـده  آغـاز  قطـر  پایتخـت 
تاریـخ آغـاز ایـن دور گفت گوهـا بـه 
خلیـل زاد  سـوی  از  سـرطان  اول  تاریـخ 
اعـالم شـده بـود. خلیـل زاد در آن زمـان 
در یـک پیـام تویتـری گفتـه بـود کـه در 
جناح هـا  تمـام  گفت وگوهـا  از  دور  ایـن 
خواسـتار پیشـرفت سـریع در رونـد صلح 

می باشـند. افغانسـتان 
میـان  گفت وگوهـا  دور  هفتمیـن 

نماینـدگان گـروه طالبـان در  خلیـل زاد و 
حالـی آغاز شـده اسـت کـه مایـک پمپئو، 
سه شـنبه ی  روز  امریـکا  خارجـه ی  وزیـر 
هفتـه ی گذشـته )۴ سـرطان( در یک سـفر 
بـود  کابـل گفتـه  بـه  اعالم نشـده  قبـل  از 
طالبـان  بـا  کشـورش  گفت وگوهـای  کـه 
انتظـار  و  داشـته  خوبـی  پیشـرفت های 
ایـن  سـر  بـر  طالبـان  بـا  توافـق  مـی رود 
مسـأله که دیگر از افغانسـتان بـرای اهداف 

تروریسـتی اسـتفاده نشـود، به زودی نهایی 
. د شو

کـرده  امیـدواری  ابـراز  همچنـان  او 
بـود کـه توافـق صلـح بـا طالبـان پیـش از 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری ماه 
میـزان امسـال صـورت گیـرد. وزیـر امـور 
خارجـه امریـکا گفته بـود: »امیـدوارم قبل 
از اول سـپتامبر یک توافق صلح در دسـت 

داشـته باشـیم. هـدف مـا همین اسـت.«

روز:  اطالعــات 
غنــی  اشــرف  رییس جمهــور 
ــی، عبدالســالم  ــا صــدور فرمان ب
ــده ی  ــوان نماین ــی را به عن رحیم
ــر  ــور و وزی ــاص رییس جمه خ
ــن  ــح تعیی ــور صل ــت در ام دول
ــال  ــن ح ــت. در همی ــرده اس ک
ریاســت  ارگ  در  منبــع  یــک 
جمهــوری بــه اطالعــات روز 
تاییــد می کنــد کــه فیــض اهلل 
عبدالســالم  به جــای  کاکــر 
ــر  ــس دفت ــث ریی ــی به حی رحیم
ــده  ــن ش ــور تعیی ــس جمه ریی

اســت.

در متــن فرمــان آقــای غنــی 
ــنبه، 8 ســرطان(  ــروز )ش ــه دی ک
منتشــر شــده، آمــده اســت: »بــه 
تأســی از فقــره ی 13 مــاده ی 
ــی  ــون اساس ــصت وچهارم قان ش
محتــرم  تعییــن  افغانســتان، 
عبدالســالم رحیمــی را در بســت 
خــارج رتبــه به حیــث نماینــده ی 
ــر  ــور و وزی ــاص رییس جمه خ
بــا  صلــح،  امــور  در  دولــت 
جلســات  در  عضویت شــان 
ــی،  ــت مل ــورای امنی ــه، ش کابین
شــوراهای  و  کمیســیون ها 
ــوق  ــام حق ــظ تم ــا حف ــی ب عال

و امتیــازات قبلی شــان منظــور 
» یــم. می نما

کــه  اســت  گفتنــی 
آقــای رحیمــی پیــش از ایــن 
به عنــوان رییــس دفتــر مقــام 
ریاســت جمهوری کار می کــرد. 
ســوی  از  او  هــم  ســویی  از 
به حیــث  غنــی  رییس جمهــور 
دوازده نفــری  هیــأت  رییــس 
مذاکره کننــده ی صلــح حکومــت 
ــود. ــده ب ــن ش ــتان تعیی افغانس

آقــای رحیمــی در حالــی 
خــاص  نماینــده ی  به عنــوان 
ــت  ــر دول ــور و وزی رییس جمه

در امــور صلــح تعییــن شــده 
اســت کــه مایــک پمپئــو، وزیــر 
ــکا روز سه شــنبه  خارجــه ی امری
)۴ ســرطان( در یــک ســفر از 
کابــل  بــه  اعالم نشــده  قبــل 
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــا رهب ب
ــث و  ــح بح ــورد صل ــی در م مل

گفت وگــو کــرده بــود.
ــو پــس از آن در  آقــای پمپئ
یــک نشســت خبری در ســفارت 
امریــکا در کابــل ابــراز امیدواری 
ــح  ــق صل ــا تواف ــود ت ــرده ب ک
ــزاری  ــش از برگ ــان پی ــا طالب ب
انتخابــات ریاســت جمهوری مــاه 

میــزان امســال صــورت گیــرد. او 
ــل از  ــدوارم قب ــود: »امی ــه ب گفت
اول ســپتامبر یــک توافــق صلــح 
در دســت داشــته باشــیم. هــدف 

ــن اســت.« ــا همی م
خارجــه ی  امــور  وزیــر 
امریــکا همچنــان گفتــه بــود کــه 
بــا  کشــورش  گفت وگوهــای 
طالبــان پیشــرفت های خوبــی 
داشــته و انتظــار مــی رود توافــق 
بــا طالبــان بــر ســر ایــن مســأله 
ــرای  ــتان ب ــر از افغانس ــه دیگ ک
اســتفاده  تروریســتی  اهــداف 
ــود. ــی ش ــه زودی نهای ــود، ب نش

عبدالسالم رحیمی به حیث نماینده ی خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح تعیین شد

ــم  ــدن دور هفت ــا آغازش ــان ب ــات روز: هم زم اطالع
بــرای صلــح  امریــکا  نماینــده ی ویــژه ی  مذاکــرات 
افغانســتان بــا نماینــدگان طالبــان در قطــر، ســفیر امریــکا 
ــر  ــرات اخی ــت مذاک ــدوارم اس ــد امی ــل می گوی در کاب
ــد. ــاز کن ــی ب ــای بین االفغان ــرای گفت وگوه دروازه  را ب

ــل دیــروز )شــنبه،  جــان بــس، ســفیر امریــکا در کاب
ــگاران گفــت پیش بینــی  ــا خبرن 8 ســرطان( در نشســتی ب
ــان  ــا طالب ــکا ب ــاری امری ــای ج ــه گفت وگوه ــد ک می کن
ــا  ــود ت ــی ش ــای بین االفغان ــاز گفت وگوه ــه آغ ــر ب منج
ــدار و  ــح پای ــک صل ــه ی ی ــد زمین ــو بتوان ــن گفت وگ ای

ــازد. ــم س ــا را فراه ــام افغان ه ــرای تم ــاد ب ــل اعتم قاب
ــه در  ــت ک ــوار اس ــد دش ــت هرچن ــس گف ــای ب آق
مــورد موفق شــدن دور هفتــم گفت وگوهــای امریــکا 
ــه  ــم اســت ک ــیار مه ــا بس ــرد، ام ــت ک ــان صحب ــا طالب ب
»جامعــه ی افغانــی آمــاده اســتفاده از ایــن فرصــت باشــد.«
بــه گفتــه ی ســفیر امریــکا در کابــل، طالبــان از 
نمی تواننــد  کــه  فهمیده انــد  گذشــته  گفت وگوهــای 
ــی  ــای خارج ــروج نیروه ــرای خ ــخصی را ب ــخ مش تاری
ــکا از  ــروج امری ــرا خ ــد، زی ــت کنن ــتان دریاف از افغانس

ــان دارد. ــرایط و زم ــه ش ــتگی ب ــتان بس افغانس
آقــای بــس گفــت: »اگــر آنــان دنبــال چنیــن فرصتــی 
هســتند، بایــد زمینــه  ی آن را فراهــم کننــد کــه ایــن اتفــاق 
ــا بخــش دیگــر  ــد ب ــان بای ــه آن ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب بیفت
ــل  ــزرگ مث ــای ب ــینند و روی تفاوت ه ــز بنش ــه نی جامع

ــد.« ــو کنن ــام گفت وگ ــت داری و نظ ــی دول چگونگ
زلمــی خلیــل زاد، نماینــده ی ویــژه ی امریــکا در 
امــور صلــح افغانســتان در شــش دور گذشــته بــا طالبــان 
روی چهــار موضــوع اساســی از جملــه مبــارزه بــا 
ــای خارجــی از افغانســتان،  ــی، خــروج نیروه هراس افگن
آتش بــس  برقــراری  و  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

ــت. ــرده اس ــو ک ــدار گفت وگ دوام
مقام هــای امریکایــی پیــش از ایــن گفته انــد کــه 
روی دو موضــوع نخســت بــا طالبــان بــه توافقاتــی 
انتظــار مــی رود در هفتمیــن دور  یافته انــد و  دســت 
و  هراس افگنــی  بــا  مبــارزه  روی  توافــق  مذاکــرات 
ــود. ــی ش ــتان نهای ــی از افغانس ــای خارج ــروج نیروه خ
کشــورش  کــه  می گویــد  نیــز  امریــکا  ســفیر 
ــت  ــان اس ــوی طالب ــر از س ــن معتب ــه راه تضمی ــم ب چش

ــه  ــد ک ــت ده ــکا را قناع ــد امری ــن بتوان ــن تضمی ــا ای ت
ــه  ــار دیگــر تبدیــل ب پــس از توافــق صلــح، افغانســتان ب
ــکا  ــه امری ــت ک ــد. او گف ــد ش ــزم نخواه ــاه گاه تروری پن
ــه  ــد، بلک ــنده نمی کن ــان بس ــروه طالب ــد گ ــه تعه ــا ب تنه
می خواهــد طالبــان امریــکا، شــهروندان افغانســتان و 
جامعــه ی جهانــی را مطمییــن بســازند کــه پــس از صلــح، 
ــت گروه هــای تروریســتی  ــرای فعالی ــی ب افغانســتان محل

ــود. ــد ب نخواه
آقــای بــس درحالــی ایــن گفته هــا را بــا خبرنــگاران 
شــریک کــرد کــه امــروز هفتمیــن دور مذاکــرات زلمــی 
ــوز  ــان در قطــر آغــاز شــده اســت. هن ــا طالب ــل زاد ب خلی
ــت  ــی دس ــه نتایج ــه چ ــن دور ب ــه ای ــت ک ــن نیس روش
می یابــد، امــا هفتــه ی گذشــته مایــک پمپئــو، وزیــر 
خارجــه ی امریــکا در یــک ســفر از قبــل اعالم نشــده بــه 
کابــل گفتــه بــود کــه گفت وگوهــای کشــورش بــا طالبــان 
پیشــرفت های خوبــی داشــته و انتظــار مــی رود توافــق بــا 
طالبــان بــر ســر ایــن مســأله کــه دیگــر از افغانســتان برای 
ــی  ــه زودی نهای ــود، ب ــتفاده نش ــتی اس ــداف تروریس اه

شــود.

جان بس: 
امیدواریم هفتمین دور گفت وگو با طالبان زمینه ی گفت وگوهای بین االفغانی را فراهم سازد

ثبت نــام  رونــد  روز:  اطالعــات 
انتخابــات  رأی دهنــدگان  تقویتــی 
 8 )شــنبه،  دیــروز  ریاســت جمهوری 
)بــه  ســرطان( در 33 والیــت کشــور 
اســتثنای والیــت غزنــی( رســما بــه پایــان 

رســید. 
انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
ــا  ــد ت ــن رون ــاز ای ــه از آغ ــد ک می گوی
ــزار و 831  ــم ســرطان 2۴۴ ه ــخ هفت تاری

کرده انــد. ثبت نــام  نفــر 
معــاون  ابراهیمــی،  عبدالعزیــز 
ســخن گوی کمیســیون مســتقل انتخابــات 
عصــر دیــروز )شــنبه، 8 ســرطان( بــه 
روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه از 
در  سراســری  ثبت نــام  رونــد  آغــاز 
والیــت غزنــی تــا تاریــخ ششــم ســرطان 
ــد. ــام کرده ان ــر ثبت ن ــزار و 532 نف 60 ه
آقــای ابراهیمــی افــزود کــه در حدود 

ــر  ــدگان در سراس ــد از ثبت نام ش 36 درص
ــه  ــد. ب ــکیل می دهن ــان تش ــور را زن کش
ــدگان  ــام رأی دهن ــد ثبت ن ــه ی او، رون گفت
پنج شــنبه  روز  تــا  غزنــی  والیــت  در 
یافــت.  خواهــد  ادامــه  ســرطان(   13(
ــات در  ــر کمیســیون مســتقل انتخاب پیش ت
اعالمیــه ای گفتــه بــود کــه ایــن رونــد تــا 

ــد. ــه می یاب ــرطان ادام ــخ 15 س تاری
رونــد ثبت نــام تقویتــی رأی دهنــدگان 

 33 در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
سراســری  ثبت نــام  رونــد  و  والیــت 
بــه  غزنــی  والیــت  در  رأی دهنــدگان 

ــد. ــاز ش ــوزا آغ ــخ 18 ج تاری
از  اعالم شــده  تقویــم  براســاس 
انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  ســوی 
ــرار اســت  ــات ریاســت جمهوری ق انتخاب
ــاری  ــال ج ــزان س ــم می ــخ شش ــه تاری ب

ــود. ــزار ش برگ

پایان روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان؛ بیش از ۲۴۴ هزار نفر در ۳۳ والیت ثبت نام کرده اند

در  محلــی  منابــع  روز:  اطالعــات 
در  کــه  می گوینــد  بغــالن  والیــت 
ــر  ــان ب ــان گــروه طالب ــه ی جنگ جوی حمل
ــی  ــزش مردم ــای خی ــگاه های نیروه پاس
در ولســوالی نهریــن ایــن والیــت 25 نفــر 

از ایــن نیروهــا کشــته شــده اند.
ولســوال  مــرادی،  فضل الدیــن 
ــروز  ــالن دی ــت بغ ــن والی ولســوالی نهری
)شــنبه، 8 ســرطان( بــه روزنامــه اطالعــات 
گــروه  جنگ جویــان  کــه  گفــت  روز 
طالبــان حوالــی نیمــه ی دو شــب قبــل بــر 
ــی  ــزش مردم ــای خی ــگاه نیروه ــه پاس س

ــوالی  ــن ولس ــدای« ای ــتای »که گ در روس
ــد.  ــه کردن حمل

گفــت  همچنــان  مــرادی  آقــای 
ــه ســاحه  ــه نیروهــای کمکــی ب ــی ک زمان
ــن  ــا کمی ــیر راه ب ــدند، در مس ــزام ش اع
ــه  ــدند ک ــه ش ــان مواج ــان طالب جنگ  جوی
ــاعت  ــه س ــدود س ــس از ح ــه پ در نتیج
ــزش  ــای خی ــر از نیروه ــری، 25 نف درگی
ــان  ــر دیگرش ــت نف ــته و هش ــی کش مردم

شــده اند. زخمــی 
او افــزود کــه افــراد کشته شــده از 
ــت  ــی حمای ــت مل ــت امنی ــوی ریاس س

می شــدند و مســئولیت تأمیــن امنیــت 
گفتــه ی  بــه  داشــتند.  را  مناطق شــان 
ــراد  ــن اف ــن، ای ــوالی نهری ــوال ولس ولس
قــرار بــود در صفــوف نیروهــای خیــزش 

ــوند.  ــذب ش ــی ج مردم
آقــای مــرادی هرچنــد گفــت کــه در 
ــان  ــه جنگ جوی ــری ب ــن درگی ــان ای جری
طالبــان نیــز تلفاتــی وارد شــده، امــا آمــار 

مشــخصی ارایــه نکــرد.
ــدای«  ــتای »که گ ــه روس ــزود ک او اف
ــه  ــت ک ــن اس ــوالی نهری ــی از ولس بخش
ــا  ــود، ام ــان ب ــرل طالب ــت کنت ــال تح قب

اخیــرا نیروهــای خیــزش مردمــی بــه 
کمــک نیروهــای امنیتــی کنتــرل ایــن 
ــد. ــه بودن ــس گرفت ــان پ ــه را از طالب منطق

ــان ادعــا  ــن حــال گــروه طالب در همی
ــه  ــه س ــن حمل ــه در ای ــت ک ــرده اس ک
پاســگاه »پولیــس« را تصــرف کــرده و 28 

ــته اند. ــز کش ــس را نی ــرباز پولی س
ــت بغــالن در شــمال افغانســتان  والی
حســاب  بــه  نــاآرام  والیت هــای  از 
ــماری  ــان در ش ــروه طالب ــه گ ــد ک می آی
از ولســوالی های آن حضــور و فعالیــت 

گســترده ی تروریســتی دارد.

ولسوال نهرین بغالن: 
۲۵ نیروی خیزش مردمی از سوی طالبان کشته شده اند
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ــک  ــت آرا ی ــا اکثری ــس ب ــدگان مجل نماین
ــد. در  ــالم کردن ــل اع ــی را باط رای اختالف
ــس  ــو مجل ــات، 229 عض ــن دور انتخاب ای
اشــتراک داشــتند کــه از ایــن مجمــوع، 120 
نماینــده رأی رد بــه یــک رأی مــورد مناقشــه 
دادنــد و 90 نماینــده ی دیگــر نیــز آن را 
تاییــد کردنــد. بــا ایــن حســاب رحمانــی و 
اصولــی از دور خــارج شــدند و نماینــدگان 

ــد.  ــزد کردن ــان را نام ــد خودش جدی
میــان  میــان  دوم  دور  اول  مرحلــه ی 
ــد جیحــون، عبدالشــکور واقــف  احمدجاوی
حکیمــی و قاضــی میرافغــان صافــی برگــزار 
شــد، امــا هیــچ یــک از ایــن نامــزدان 
ــی  ــراز کرس ــرای اح ــتند آرای الزم ب نتوانس
ــه  ــد. در مرحل ــت بیاورن ــت را به دس ریاس
ــی و خــان  ــا رضای دوم دور ســوم، خــان آق
ــل برگــزار شــد.  ــدگان کاب ــا وردک، نماین آق
در ایــن مرحلــه خــان آقــا رضایــی 8۴ رأی 
آورد و خــان آقــا وردک 105 رأی، امــا هیــچ 
کــدام نتوانســتند آرای 50 درصــد بــه عــالوه 

ــد.  ــل کنن ــک را تکمی ی
داخلــی  وظایــف  اصــول  براســاس 
مجلــس نماینــدگان، اگــر در ســه دور هیــچ 
یــک از نامــزدان نتواننــد آرای 50 درصــد بــه 
عــالوه یــک رای را تکمیــل کننــد، انتخابــات 
ــن آرا را در  ــه بیش تری ــزدی ک ــن دو نام بی
ــود.  ــزار می ش ــد، برگ ــه بودن ــه دور گرفت س
براســاس ایــن اصــل، میررحمانــی رحمانــی 
کــه در دور نخســت 123 رأی و خان محمــد 
ــه  ــوم 105 رأی گرفت ــه در دور س وردک ک
بودنــد، بــه دور نهایــی راه یافتنــد. ســرانجام 
دیــروز میررحمــان رحمانــی بــا کســب 136 
رأی به حیــث رییــس مجلــس انتخــاب شــد. 
ــانزدهم  ــس ش ــت مجل ــات ریاس انتخاب

نیــز جنجالــی بــود و حتــا در چنــد دور 
انتخابــات، منتــج بــه انتخــاب رییــس نشــد. 
ــد  ــه، محم ــک فیصل ــاس ی ــت براس در نهای
ــار  ــی ازبیک تب ــوف ابراهیم ــق، عبدالرئ محق
ــا در  ــرد و اعض ــنهاد ک ــس پیش ــه مجل را ب
دادنــد.  رأی  وی  بــه  علنــی  رأی گیــری 
ابراهیمــی کــه تــا آن زمــان یــک نماینــده ی 
ــی  ــه یک بارگ ــود، ب ــام ب ــرد گم ن ــادی و ف ع
بــه ریاســت یکــی از قوه هــای ســه گانه 
ــون  ــا کن ــس از آن ت ــید و پ ــتان رس افغانس
مهــم  نشســت های  در  ابراهیمــی  آقــای 
بــزرگ  تصمیم گیری هــای  و  سیاســی 

کشــوری حضــور دارد. 
میررحمــان رحمانــی نماینــده مــردم 
دور  در  او  اســت.  مجلــس  در  پــروان 
شــانزدهم نیــز بــه نمایندگــی از مــردم پروان 
در مجلــس حضــور داشــت. آقــای رحمانــی 
پیــش از این کــه وکیــل پارلمــان شــود، 
ــوان  ــود. وی به عن ــغول ب ــارت مش ــه تج ب
رییــس شــورای اجتماعــی مــردم بگــرام کار 
ــا  ــتان ت ــش افغانس ــوف ارت ــرده و در صف ک

ــت.  ــیده اس ــی رس ــه جنرال درج
ــاق تجــارت  ــس ات ــی ریی ــای رحمان آق
ــوده اســت.  و صنایــع والیــت پــروان نیــز ب
او از تاجــران بــزرگ افغانســتان به شــمار 
از  را  خــود  ثــروت  بیش تــر  و  مــی  رود 
و  نقــل  و  حمــل  خدمــات  فــروش  راه 
قراردادهــای ســوخت بــا دولــت افغانســتان 
و نیروهــای امریکایــی مســتقر در افغانســتان 

اســت. آورده  به دســت 
چکش، میز و صندلی  شکسته

ــی  ــات کرس ــتین انتخاب ــان نخس در پای
آقــای  آن   از  پــس  مجلــس،  ریاســت 
رأی  سرنوشــت  بی آن کــه  دهقان پــور 

نقطــه دار و ســه رأی دیگــر را کــه گــم بــود 
مشــخص کنــد، رفــت کــه آقــای رحمانــی را 
بــه کرســی ریاســت پارلمــان بنشــاند، امــا بــا 
مخالفــت کمال ناصــر اصولــی و هوادارانــش 

ــد.  ــه ش مواج
و  اصولــی  کمال ناصــر  اســتدالل 
هــوادران او ایــن بــود کــه رحمانــی اکثریــت 
ــاورده  ــس را به دســت نی آرای اعضــای مجل
در  مجلــس شــود.  رییــس  نمی توانــد  و 
ویدیویــی کــه در شــبکه های اجتماعــی 
منتشــر شــد، دیــده می شــود کــه ظل محمــد 
ــا  ــیر ب ــردم پنجش ــده م ــوری، نماین ــی ن زلم
به دســت گرفتــن وســیله ای کــه بعدتــر 
ــد دارد  ــت، قص ــش اس ــد چک ــخص ش مش
ــه او  ــی ک ــان رحمان ــان میررحم ــر مخالف ب
ــه کرســی ریاســت پارلمــان  را از نشســت ب
منــع می کنــد، حملــه کنــد، امــا بــا ممانعــت 

نماینــدگان دیگــر مواجــه می شــود. 
در یــک ویدیــوی دیگــر دیــده می شــود 
اصولــی  کمال ناصــر  آن کــه  از  پــس 
رأی گیــری ســری بــرای حــل اختــالف بــر 
ــان اهلل  ــرد، ام ــه دار را نمی پذی ــر رأی نقط س
گــذر نماینــده مــردم کابــل می خواهــد 
بــا رجزخوانــی رحمانــی را بــر کرســی 
ریاســت پارلمــان بنشــاند، امــا بــا مخالفــت 
ــی مواجــه می شــود.  شــدید هــواداران اصول
ــواداران  ــه ه ــود ک ــده می ش ــر دی در تصوی
دو  را  ریاســت  و چوکــی  میــز  اصولــی 
ــد.  ــد و دور می اندازن ــا می َکنن ــتی از ج دس
ــر  ــش ب ــه تن ــای ک ــن در روزه همچنی
ســر کرســی جریــان داشــت، گــزارش شــد 
کــه کمال ناصــر اصولــی بــا شــماری از 
هوادارانــش دروازه ی پارلمــان را شکســتانده 

و بــه زور وارد مجلــس شــده اند.

پــس تنش هــا و جنجال هــای بســیار 
ــری  ــه رأی گی ــت مرحل ــار دوره و هف و چه
میررحمــان  ســرانجام  ســری،  و  علنــی 
مجلــس  رییــس  به حیــث  رحمانــی، 

نماینــدگان انتخــاب شــد. 
آقــای رحمانــی بــا کســب 136 رأی بــه 
ــا وردک  ــت. خان آق ــت یاف ــام دس ــن مق ای
ــا کســب 96 رأی،  ــی ب ــای رحمان رقیــب آق
ــاب  ــن دور نص ــد. در ای ــارج ش از دور خ
مجلــس 2۴5 نفــر بــود و در آن دو رأی 

ــد.  ــتعمال ش ــل اس ــفید و 11 رأی باط س
آقــای رحمانــی از مرحلــه ی اول تــا 
ــت  ــی ریاس ــزدان کرس ــی از نام ــون یک کن
ــه  ــت ک ــی گف ــای رحمان ــود. آق ــس ب مجل
او بــا دو قــوه ی دیگــر )اجراییــه و قضاییــه( 
ــوان همــکار کار خواهــد کــرد. رقیــب  به عن
ــه  ــن دور درحالی ک ــا وردک در ای او، خان آق
آقــای رحمانــی را در آغــوش کشــید و 
ــت،  ــک گف ــه او تبری ــس را ب ــت مجل ریاس
گفــت: »مــن به عنــوان یــک وکیــل بــا 
ــود. از  ــم ب ــکار خواه ــی هم ــای رحمان آق
ــه او رأی  ــه ب ــانی ک ــا و کس ــام وکیل ه تم
ــا  ــم ب ــد، می خواه ــا رأی نداده ان ــد ی داده ان

ــد.«  ــکاری کنن او هم
رخصتــی  بــه  مــاه  یــک  از  کم تــر 
تابســتانی مجلــس نماینــدگان مانــده اســت. 
قــرار اســت ســر از امــروز رییــس مجلــس 
نماینــدگان انتخابــات هیــأت اداری مجلــس 

ــد.  ــزار کن را برگ
انتخــاب رییــس مجلــس هفدهــم یکــی 
ســر  بــر  انتخابات هــا  جنجالی تریــن  از 
ــن  ــود. در ای ــدگان ب ــس نماین ــی مجل کرس
میــان  لفظــی  و  فزیکــی  تنش هــای  دور 
ــداری از  ــر طرف ــر س ــس ب ــدگان مجل نماین
ــه اوجــش رســید؛ در  ــی ب ــی و رحمان اصول
ــت  ــس شکس ــای مجل ــه چوکی ه ــدی ک ح
و نماینــده ای بــا چکــش بــر ســر نماینــدگان 

ــرد.  ــه ک دیگــر حمل
پارلمــان  موقــت  رییــس  دیــروز 
ــده ی  ــی را برن ــای حمان ــه آق ــس از آن ک پ

ــرد،  ــالم ک ــان اع ــت پارلم ــات ریاس انتخاب
گفــت: »حیثیــت پارلمــان در ســطح ملــی و 

خــورد.«  صدمــه  بین المللــی 
جنجــال  بــر ســر کرســی ریاســت 

شــد؟ آغــاز  چگونــه  مجلــس 
بــرای  انتخابــات  دور  نخســتین  در 
ــان  ــس، میررحم ــی مجل ــه کرس ــیدن ب رس
پــروان،  مــردم  نماینــده ی  رحمانــی، 
والیــت  نماینــده  اصولــی،  کمال ناصــر 
خوســت، میرویــس یاســینی، نماینــده ی 
والیــت ننگرهــار و عمرنصیــر مجــددی، 
نماینــده ی والیــت هــرات نامــزد بودنــد، امــا 
ــه آرای 50 درصــد  ــک نتوانســتند ک ــچ ی هی
بــه عــالوه یــک رأی را به دســت بیاورنــد و 

انتخابــات بــه دور دوم رفــت. 
داخلــی  وظایــف  اصــول  براســاس 
ــات  ــدی انتخاب ــدگان، دور بع ــس نماین مجل
)میررحمــان  پیشــتاز  نامــزد  دو  میــان 
رحمانــی، 79 رأی و کمال ناصــر اصولــی، 
ــه  ــدی ک ــد. در دور بع ــزار ش 69 رأی( برگ
ــود میررحمــان  ــر ب نصــاب مجلــس 2۴7 نف
رحمانــی 123 رأی آورد و کمــال ناصــر 
اصولــی 55 رأی. میــر رحمــان رحمانــی 
بــا کســب 12۴ رأی آرای 50 درصــد جمــع 
یــک را تکمیــل کــرد امــا یــک رأی نقطــه دار 
ــه  ــه کار رفت ــی ب ــای رحمان ــع آق ــه نف ــه ب ک

ــاند.  ــال کش ــه جنج ــود، کار را ب ب
ــه 55 رأی آورده  ــی ک کمال ناصــر اصول
بــود، ریاســت آقــای رحمانــی را نپذیرفــت؛ 
کاری کــه باعــث شــد جنجــال آغــاز شــده و 

روزهــا بــه طــول بینجامــد. 
ــت  ــات ریاس ــش انتخاب ــل تن ــرای ح ب
ــکل  ــره متش ــه ی 15 نف ــک کمیت ــس ی مجل
ــج  ــی و پن ــی و اصول ــدگان رحمان از نماین
نماینــده ی بی طــرف تشــکیل شــد، امــا ایــن 
ــد.  ــل کن ــالف را ح ــت اخت ــه نتوانس کمیت
ــه  ــر ســر رأی  نطقــه دار هفته هــا ب جنجــال ب

ــد.  ــول انجامی ط
موقــت مجلــس  ریاســت  ســرانجام 
ــت.  ــری گذاش ــه رأی گی ــه دار را ب رأی نقط

اطالعــات روز – هــرات: مســئوالن شــهرداری هــرات 
ــافی  ــروژه ی انکش ــاد پ ــش از هفت ــه کار بی ــد ک می گوین
به دلیــل  بدین ســو  مــاه  شــش  از  والیــت  ایــن  در 
منظورنشــدن بودجــه ی انکشــافی ایــن اداره از ســوی 

ــت. ــده اس ــف ش ــزی متوق ــت مرک حکوم
ــه روزنامــه  غالم حضــرت مشــفق، شــهردار هــرات ب
اطالعــات روز گفــت کــه به دلیــل وجــود مشــکل فنــی در 
طــرح بودجــه ی انکشــافی ایــن اداره، حکومــت مرکــزی 

آن را مســترد کــرده اســت.
آقــای مشــفق افــزود: »بودجــه ی انکشــافی شــهرداری 

ــی  ــی پیش بین ــون افغان ــد میلی ــت کم چهارص ــرات دس ه
شــده اســت و انتظــار مــی رود تــا یــک هفتــه ی دیگــر بــه 
حســاب شــهرداری هــرات از مرکــز کشــور واریــز شــود.«

منظورنشــدن بودجــه ی انکشــافی شــهرداری هــرات 
ــز  ــرات را نی ــی ه ــورای والیت ــدگان ش ــد نماین ــاد تُن انتق

ــه اســت. برانگیخت
ــرات  ــی ه ــی، منشــی شــورای والیت ــب اهلل محب نجی
بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه مســئوالن مرکــزی 
ــه بهانه هــای  ســاالنه میلیون هــا افغانــی از مــردم هــرات ب
ــات گــردآوری  مختلــف از آدرس شــهرداری هــرات مالی

می کننــد، امــا بــا گذشــت نیمــی از ســال مالــی تــا کنــون 
ــال  ــت را ارس ــن والی ــهرداری ای ــافی ش ــه ی انکش بودج

نکرده انــد.
ــود بودجــه ی انکشــافی  ــه نب ــت ک ــی گف ــای محب آق
ســبب شــده تــا کار اســفالت خیابــان درب قندهــار، 
ــرات و ســاخت  ــزی شــهر ه ــای مرک ــری خیابان ه داغ گی

ــد. ــف بمان ــهر متوق ــن ش ــای آب َرو ای کانال ه
برخــی دیگــر از نماینــدگان شــورای والیتــی هــرات 
ــر  ــزی درگی ــت مرک ــئوالن حکوم ــه مس ــد ک ــا معقتدن ام
ــای  ــه برنامه ه ــی ب ــتند و توجه ــای سیاســی هس زدوبنده

ــد. ــور ندارن ــای کش ــافی در والیت ه انکش
ــی  ــورای والیت ــو ش ــدری، عض ــد حی ــر نوراحم داکت
ــاکنان  ــه س ــت ک ــات روز گف ــه اطالع ــه روزنام ــرات ب ه
هــرات از افزایــش بی نظمــی شــهری بــه ســتوه آمده انــد.

ــزی  ــدری اگــر مســئوالن مرک ــای حی ــه ی آق ــه گفت ب
در قســمت ارســال بودجــه ی انکشــافی شــهرداری هــرات 
ــان حکومــت و مــردم  ــد، فاصلــه می ــه زودی اقــدام نکنن ب
نســبت بــه گذشــته بیش تــر خواهــد شــد و مــردم 
از پرداخــت مالیــات و صفایــی خانــه بــه شــهرداری 

ــرد. ــد ک ــوداری خواهن خ

کار ۷۰ پروژه ی انکشافی در هرات به دلیل منظورنشدن بودجه ی شهرداری متوقف شده است

از آن رای نقطه دار تا شکستن میز ریاست؛ 
سرانجام میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان شد

جیحون،  احمدجاوید  میان  میان  دوم  دور  اول  مرحله ی 
عبدالشکور واقف حکیمی و قاضی میرافغان صافی برگزار 
شد، اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند آرای الزم برای 
احراز کرسی ریاست را به دست بیاورند. در مرحله دوم دور 
سوم، خان آقا رضایی و خان آقا وردک، نمایندگان کابل 
برگزار شد. در این مرحله خان آقا رضایی 8۴ رأی آورد و 
خان آقا وردک 1۰۵ رأی، اما هیچ کدام نتوانستند آرای ۵۰ 

درصد به عالوه یک را تکمیل کنند. 
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، اگر در سه 
دور هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای ۵۰ درصد به عالوه یک 
رای را تکمیل کنند، انتخابات بین دو نامزدی که بیش ترین 
آرا را در سه دور گرفته بودند، برگزار می شود. براساس این 
اصل، میررحمانی رحمانی که در دور نخست 1۲۳ رأی و 
خان محمد وردک که در دور سوم 1۰۵ رأی گرفته بودند، به 
دور نهایی راه یافتند. سرانجام دیروز میررحمان رحمانی با 

کسب 1۳6 رأی به حیث رییس مجلس انتخاب شد. 
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الجزیرهـ  طاها صدیقی

مترجم: جلیل پژواک
چرا کشتی اقتصاد پاکستان در حال غرق شدن است؟

چرا بازار پرهرج ومرج دارو مدیریت نمی شود؟

دولت پاکستان روز 11 جون بودجه 
-2019 مالی  سال  برای  را  ساالنه اش 

2020 ارایه کرد و پس از 17 روز تاخیر، 
به  را  آن  توانست  جون   28 در  سرانجام 
تصویب برساند. دلیل این تاخیر قابل توجه 
در  دولت  اپوزیسیون  شدید  مقاومت 
سوءمدیریت  به  را  دولت  که  بود  مجلس 
اعتراضات  راه اندازی  به  و  متهم  اقتصادی 

تهدید کرد.
پاکستان  امروز  اقتصادی  وضعیت 
گزارش  است.  نگران کننده  که  راستی  به 
پاکستان«  اقتصادی  »سروی  دولتی 
ارایه ی  از  پیش  که  جاری  سال  برای 
تصویر  می شود،  منتشر  ساالنه  بودجه 
این  داخلی  اقتصاد  از  را  ناامیدکننده ای 

کشور بیرون داده است.
تقریبا تمام شاخص های مالی شاهد 
اقتصادی  رشد  نرخ  بوده اند.  نزولی  روند 
درصدی   50 تقریبا  کاهش  با  پاکستان 
است.  کرده  افت  درصد   3.3 به   6.2 از 
پیش بینی می شود که این کاهش در سال 
آینده نیز ادامه یابد و به 2.4 درصد برسد؛ 
رقمی که پایین ترین نرخ رشد در 10 سال 
روپیه ی  بود.  خواهد  کشور  این  گذشته 
پاکستانی نیز از آغاز سال مالی جاری تا 
برابر  در  را  خود  ارزش  یک-پنجم  کنون 
انتظار می رود  و  است  داده  از دست  دالر 
به حدود  آینده  که تورم در طی 12 ماه 
باز هم در 10 سال  برسد که  13 درصد 

گذشته بی سابقه خواهد بود.
در  بدهی های  دیگر  سوی  در 
هرساله  که  است  پاکستان  حال افزایش 
می بلعد.  را  بودجه  درصد   30 حدود 

آن  پایین  کیفیت  و  دارو  بلند  بهای 
بیش تر  برای  چالش برانگیز  مسأله  دو 
که  شهروندانی  است.  کشور  شهروندان 
از نیم آن ها زیر خط فقر زندگی  بیش تر 
به  دسترسی  میزان  کم ترین  و  می کنند 

درمان رایگان را دارند. 
غرب  ساکن  غالم حیدر،  همسر 
دولتی  شفاخانه های  از  یکی  در  کابل، 
دارو  قیمت  از  وقتی حرف  است.  بستری 
به میان می آید بغض گلویش را می فشارد 
افغانستان  به آهستگی می گوید که در  و 
آنچه نرخ ندارد، دارو است: »در افغانستان 
باشی،  نداشته  پول  و  شوی  مریض  اگر 
هیچ  داروفروشان  و  داکتران  می میری. 

رحمی به مردم فقیر ندارند.« 
دارو  پایین  کیفیت  از  غالم حیدر 
ماه  هفت  از  همسرش  دارد.  شکایت  نیز 
به  مراجعه  با  او  است.  مریض  این سو  به 
چندین شفاخانه ی دولتی و خصوصی و با 
مصرف ده ها هزار افغانی تا هنوز نتیجه ای 
است:  نگرفته  پرهزینه  درمان های  این  از 
»تا زمانی که پول داشتم، چندین بار به 
شفاخانه ی خصوصی مراجعه کردم. قیمت 
دارو بلند و کیفیت آن پایین بود. همسرم 
خوب نشد، وقتی جیبم خالی شد، مجبور 
کنم.  مراجعه  دولتی  شفاخانه ی  به  شدم 
خریداری  بیرون  از  دارو  باید  هم  این جا 
نکرده  کرده و مصرف کنی و هیچ فرقی 

است.«
بهای  و  دارو  پایین  کیفیت  از  انتقاد 
بلند آن در حالی باال گرفته است که بنابر 
کشور  عامه ی  صحت  وزارت  رسمی  آمار 
حدود 85 درصد داروی مصرفی افغانستان 
ترتیب  به  دارو  میزان  این  است.  وارداتی 
ایران  از کشورهای هندوستان، پاکستان، 
ساالنه  امریکایی  و  اروپایی  کشورهای  و 
وارد  دالر  – 600 میلیون  ارزش 400  به 
می شود. بیش ترین صادرکننده ی دارو به 
افغانستان کشورهای هندوستان، پاکستان 

و ایران است.
است که مسئوالن بخش  این  سوال 
درصدی   85 میزان  افغانستان،  صحت 
واردات دارو را تا چه اندازه از نظر کیفی و 
کمی کنترل می کند؟ آیا کیفیت سمنجی 

نسبت  و  می پردازند  را  خود  مالیات 
ناخالص  تولید  به  مالیاتی  درآمدهای 
پایین ترین   از  یکی  کشور،  این  داخلی 

نسبت ها در جهان است.
دولت های پاکستان، یکی پی دیگری، 
سخت گیرانه تر  مالیاتی  قوانین  اعمال  از 
خودداری کرده اند؛ زیرا اعضای این دولت ها 

اداری  روند  پیچیده بودن  همچنان  و 
دارو  که  می گویند  و  دارند  شکایت  آن 
می شود،  کشور  داخل  خوب  کیفیت  با 
از یک ماه متوقف  اما در گمرک ها بیش 
می شود. با آن هم در این مدت طوالنی، 
مکان مناسب برای آن وجود ندارد و معیار 

درجه دمای دارو رعایت نمی شود. 
بنابر آمار رسمی اداره ی ملی تنظیم 
اکنون  صحی،  محصوالت  و  ادویه  امور 

اما مصارف غیرانکشافی باال است؛ وضعیتی 
که به خودی خود منجر به فاجعه ی مالی 

می شود.
مقامات پاکستانی در طول این چند 
را  موثری  روش های  نتوانسته اند  دهه 
در  کنند.  ایجاد  مالیات  جمع آوری  برای 
پاکستانی ها  درصد  یک  تنها  حال حاضر، 

ندارند.« 
دارو  قاچاق  علت  اما  راشد  آقای 
شرکت های  از  شماری  مالیاتی  فرار  را 

واردکننده ی دارو می داند. 
کاسته  کشور  داخل  در  دارو  کیفیت 

می شود؟ 
شرکت ها  این  مسئوالن  از  شماری 
ثبت  زمان بربودن  و  غیرمعیاری بودن  از 
آزمایشگاه  و  گمرک  در  دارو  راجستر  و 

بتواند  تا  می گیرد  وام  همچنان  پاکستان 
قرض های قبلی اش را بپردازد. این کشور 
اخیرا توافق دیگری را با صندوق بین المللی 
پول برای بسته ی کمکی 6 میلیارد دالری 

امضا کرده است. 
پاکستان،  نخست وزیر  خان،  عمران 
در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد که 

داروهای وارداتی معیاری است؟ 
از  به ویژه  دارو  واردات  بلند  میزان 
هم  آن  هندوستان،  و  پاکستان  کشور 
یگانه  آن،  غیرقانونی  و  قاچاقی  به شکل 
عامل بهای بلند و کیفیت پایین دارو در 
سال  چهار  می شود.  پنداشته  افغانستان 
ارزیابی  و  نظارت  کمیته ی مستقل  پیش 
مبارزه با فساد اداری گزارش داده بود که 
افغانستان  از داروهای وارداتی  نیِم  حدود 
بازار  وارد  قاچاقی  و  غیرقانونی  به گونه ی 
این کمیته، حدود  بنابر گزارش  می شود. 
پاکستان،  از  وارداتی  داروی  درصد   60
ویژه ی بازار افغانستان است که در داخل 
پاکستان بنابر پایین بودن کیفیت، اجازه ی 

فروش ندارد.
رسمی  آمارهای  اخیر  سال های  در 
می دهد  نشان  نیز  عامه  صحت  وزارت 
وارداتی  داروی  درصد   30 حدود  که 
بازار  وارد  غیرقانونی  و  قاچاقی  به صورت 
وزارت  پیش  دوسال  می شود.  افغانستان 
صحت عامه ی کشور اعالم کرد که واردات 
واردکننده ی  شرکت   90 حدود  فعالیت 
ممنوع  آن  کم کیفیت بودن  بنابر  را  دارو 
وزارت  مسئوالن  اکنون  اما  است.  کرده 
صحت عامه  می گویند که تنها نگرانی شان، 
واردات داروی قاچاقی و غیرقانونی است. 
داکتر غالم سعید راشد، رییس اداره ی ملی 
به  ادویه و محصوالت صحی  امور  تنظیم 
شرکت های  که  می گوید  روز  اطالعات 
قانونی و ثبت شده ی دارو زیر کنترل شان 
است، اما بنابر عدم تسلط و کنترل کامل 
هم  وارد  اگر  کم کیفیت  داروی  مرزها، 
آقای  است.  قاچاقی  به گونه ی  می شود، 
دقیقی  آمار  دارو  قاچاق  میزان  از  راشد 
ارایه نمی کند، اما می گوید که تیم نظارتی 
امنیتی  بخش های  همکاری  به  اداره  این 
و  کم کیفیت  داروی  تُن  ده ها  سال  هر 
قاچاق شده را که صاحبان آن نتوانسته اند 
اسناد قانونی ارایه کنند، از سراسر کشور 

جمع آوری کرده و می سوزانند. 
چرا دارو قاچاق می شود؟ 

فرار از مالیات و محصوالت گمرگی، 
عدم حاکمیت قانون، عدم تسلط و کنترل 
دارو  قاچاق  عامل های  از  مرزها  بر  کامل 

همان »نخبگان« بوده اند که سابقه ی فرار 
مالیاتی چشم گیر دارند. ناکارآیی دولت در 
کشور  این  در  که  گسترده ای  فساد  کنار 
حاکم است، این »نخبگان« را قادر ساخته 
واقع،  در  بروند.  مالیات طفره  پرداخت  از 
برای این »نخبگان« رشوه دادن ارزان تر از 

پرداخت مالیات شان است.
که  هستند  فقرا  این  نتیجه،  در 
دوش  بر  پاکستان  در  را  مالیاتی  بار 
می کشند؛ کسانی که به سختی می توانند 
نیازهای شان را برآورده کنند، اما دولت از 
آن ها به روش های غیرمستقیم و مختلف 
یک-سوم  حال حاضر،  در  می ستاند.  پول 
پاکستانی ها زیر خط فقر زندگی می کنند.

عمران خان پیش از رسیدن به قدرت 
را  فساد  و  مالیاتی  فرار  که جلو  داد  قول 
می گیرد، اما تا کنون پیشرفت چندانی در 
این زمینه نداشته است. به عنوان مثال، او 
رسیدگی  برای  را  اقداماتی  نتوانسته  حتا 
به فساد در رده های حزب خودش معرفی 
کند. با این که اخیرا معلوم شد که یکی از 
دارایی ها  انتقال  با  خان،  کابینه ی  وزرای 
و ثروتش به یکی از کارمندانش، توانسته 
اما  کند،  فرار  مالیات  پرداخت  از  سال ها 
نگرفته  اقدامی علیه وی صورت  تا کنون 

است.
با توجه به این عدالت گزینشی، جای 
تعجب نیست که طرح معافیت مالیاتی که 
براساس  و  می شود  تطبیق  دولت  توسط 
آن بدهی مالیاتی در بدل مبلغی بخشیده 

می شود، نتوانست شروع به کار کند.
قادر  یک سو  از  خان  عمران  دولت 
افزایش درآمد نیست و از سوی دیگر  به 
نمی تواند هزینه ها و مصارف غیرانکشافی 
این  منبع  بزرگ ترین  دهد.  کاهش  را 
ارتش  بدهی  بازپرداخت  از  پس  مخارج 
پاکستان است که ساالنه حدود 18 تا 23 

درصد بودجه را دریافت می کند. 
بودجه ی  از  ارتش  که  بودجه ای 
دولت دریافت می کند، عالوه بر درآمدی 
است که از عملیات های بزرگ تجاری اش 

واردکننده ی  فعال  شرکت   400 حدود 
این  دارد..  فعالیت  افغانستان  در  دارو 
وارد  را  دارو  قانونی  به گونه ی  شرکت ها 

کشور می کنند.
آقای کاکر می گوید در سراسر کشور 
اکنون تنها یک آزمایشگاه در کابل وجود 
دارد. برای ثبت و راجستر دارو مسئوالن 
تا  کنند  سفر  روزها  مجبورند  شرکت ها 
نمونه ی دارو را در آزمایشگاه برسانند. در 

این که  بررسی  برای  ویژه  کمیسیون  یک 
آورده  باال  بدهی  قدر  این  این کشور  چرا 

است، ایجاد می شود. 
اما خان برای دانستن این که مشکل 
در کجا قرار دارد، کافی است به بودجه ای 
نگاه  است،  کرده  ارایه  خودش  دولت  که 
کند: این کشور دارای منابع درآمد پایین 

شرکت های  مسئوالن  از  شماری  است. 
روز  اطالعات  به  دارو  واردکننده ی  بزرگ 
می گویند که یکی از علت های مهم قاچاق 
مجاز  داروهای  فهرست  ناقص بودن  دارو 

وزارت صحت عامه است. 
اتحادیه ی  معاون  کاکر،  اسداهلل 
شرکت های واردکننده ی دارو به اطالعات 
فهرست  که  سال هاست  می گوید  روز 
داروهای مجاز که از سوی بورد ملی دوا و 
غذا تهیه می شود، به روز نشده است. آقای 
کاکر می گوید که در این صورت شرکت ها 
نمی توانند  کامال  را  نیاز  مورد  داروهای 
مجبور  بلکه  کنند،  وارد  قانونی  به گونه ی 

می شوند از راه غیرقانونی وارد کنند.
امور  تنظیم  ملی  اداره ی  رییس 
اما قاچاق دارو  ادویه و محصوالت صحی 
نبودن  به روز  یا  و  کامل نبودن  علت  به  را 
که  می گوید  و  می کند  رد  دارو،  فهرست 
اکنون حدود دوهزار و 800 قلم دارو در 
فهرست این اداره شامل است. آقای راشد 
می گوید، آنان و مشخصا بورد ملی دوا و 
غذا به صورت متداوم بازار دارو را ارزیابی 
در  باشد،  الزم  که  آنچه  هر  و  می کنند 
سال  »در  می گنجانند:  مجاز  فهرست 
فهرست  در  قلم   1400 حدود  گذشته 
بررسی ها جریان  نیز  امسال  و  اضافه شد 

دارد.«
کامل نبودن  از  انتقاد  با  کاکر  آقای 
فهرست داروی مجاز می گوید که گرچند 
این فهرست  به  اقالم  از  به تازگی شماری 
اضافه شده است، اما بازهم کافی و کامل 
تکنولوژی،  پیشرفت  به  توجه  »با  نیست: 
شده  پیچیده  نیز  امراض  و  دارو  تولید 
افغانستان  صحت  مسئوالن  اما  است، 
را  مجاز  فهرست  در  بازنگری  ظرفیت 

به همکاری یکی از ساکنان خیرخانه با کسی معرفی می شوم که قبال دست به سرقت های 
مسلحانه می زده است و اکنون اما راننده ی یک شرکت خصوصی است. فواد )اسم مستعار( 
می گوید مهم ترین عامل روآوردن جوانان به سرقت و راه گیری، بیکاری و فقر است. او 
می افزاید: »جوان به خاطر غرورش مجبور است پول پیدا کند، وقتی کار نیست و سرمایه 

نیست، مجبور دست به این کار بزند.«
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سخیداد هاتف  

بیاباِن دانستن

بــه دانســتن چیزهــای دیگــر نیــز 
ــی  ــک طبیــب کاف ــرای ی ــاز دارد. ب نی
ــت  ــش طباب ــط در دان ــه فق نیســت ک
ماهــر و خبــره باشــد. او به عنــوان 
ــا  ــر ب ــزار ماجــرای دیگ ــه ه ــردی ک ف
دارد،  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی 
اطالعــات  می بایــد  یــا  می خواهــد 
خــود در زمینه هــای دیگــر را نیــز 
افزایــش بدهــد و پاالیــش و پیرایــش 
ــت ذوق  ــه درخ ــاز دارد ک ــد. او نی کن
گاهــی  و  بدهــد  نیــز آب  را  خــود 
ــارغ  ــز )ف ــش نی ــه احساس ــذارد ک بگ
از خط کشــی های دانــش تکنیکــی( 
ــورد.  ــی بخ ــات هوای ــتان کلم در بوس
از  کــه  وقتــی  دیگــر،  بیانــی  بــه 
حوزه هــای خــاص فــن و حرفــه ی 
خــود فــارغ می شــویم و در دنیــای 
ــا  ــترده تر پ ــر و گس ــای دیگ دغدغه ه

می گذاریــم، چــه بخوانیــم؟ 
جــواب دادن بــه ایــن ســوال 
مــا  این کــه  بــرای  اســت.  دشــوار 
ــه در  ــی ک ــراد از کلمات ــم اف نمی دانی
کاغــذ چیــده شــده اند و بــا شــیرازه ای 
درآمده انــد،  کتــاب  هیــأت  بــه 
بــه  چــه می طلبنــد. آیــا خطــاب 
ــن  ــه م ــد »ب ــات  می گوین ــن کلم ای
کمــک کنیــد«، »مــرا شــاد بســازید«، 
شــانه ام  بــر  کــه  رنجــی  بــار  »از 
هســت بکاهیــد«، »مــرا بــه آفــاق 
فراموشــی ببریــد«، »مناظــر دل انگیــز 
کودکــی ام را پیــش چشــمم بیاوریــد«، 
روشــن های  ســایه ی  و  »تاریکی هــا 
درون آدمــی زاد را بــه مــن نشــان 
تاریخــی  »سرگذشــت  بدهیــد«، 
انســان را برایــم شــرح دهیــد«...؟ 
و  پرســش ها  همیــن  به خاطــر 
کــه  اســت  متنــوع  خواســت های 
ــرای  ــی ب ــه کتاب ــت چ ــوان گف نمی ت
چــه کســی خــوب اســت. گاهــی، 
درونمایــه ی یــک کتــاب و زبانــش 
بــا آنچــه مــا می جوییــم ســازگار 
ــاق  ــن اتف ــر، ای ــی دیگ ــد. گاه می افت
ــرد.  ــا را نمی گی ــاب م ــد و کت نمی افت
ــا را  ــا م ــت، حت ــهل اس ــرد س نمی گی

نــد.  ما می ر
خودمــان  نیســت  الزم  گاهــی 
ــه روشــنی بدانیــم کــه در پــی چــه  ب
ــی  ــدون پرسش ــی را ب ــتیم. کتاب هس
می خوانیــم و از آن لــذت می بریــم 
و تنهــا آن وقــت اســت کــه می دانیــم 
ــزی  ــه چی ــم و چ ــه بوده ای ــِی چ در پ

ــیده.  ــت می بخش ــا رضای ــه م ب
در  مــن  این هــا،  همــه ی  بــا 
اطمینــان  یــک مــورد  ســودمندی 
ــدگان  ــا خوانن شــخصی دارم و آن را ب
بحــث »چــه بخوانیــم؟« در میــان 

ــش  ــه پرس ــخ ب ــمتی از پاس قس
و  اســت  آســان  بخوانیــم؟«  »چــه 
قســمت  دشــوار.  دیگــر  قســمتی 
ــد  ــن اســت: هــر کــس بای آســانش ای
تمرکــز مطالعــه ی خــود را روی آثــاری 
ــص،  ــوزه ی تخص ــا ح ــه ب ــذارد ک بگ
دارنــد.  ارتبــاط  حرفــه اش  و  فــن 
ــای الزم  ــه مهارت ه ــن ب ــت  یافت دس
ــن  ــه تمری ــاز ب ــم نی ــوزه ه ــر ح در ه
کوشــش  بــه  هــم  و  دارد  عملــی 
فکــری. روشــن اســت کــه  بــرای 
ــدون  ــری ب ــا کوشــش فک ــر آدم ه اکث
ــری  ــش کم ثم ــاب کوش ــدن کت خوان
اســت. در سراســر دنیــا عــده ی کمــی 
ــد  ــه گری دارن ــت اندیش ــان ظرفی چن
کــه بــا تکیــه بــر منبــع سرشــار نبــوغ 
ــا  ــته ب ــل پیوس ــدون تعام ــود و ب خ
ــد در  ــران بتوانن ــار دیگ ــا و آث کتاب ه
ــد.  ــه گری راه دوری برون ــم اندیش عال
بــرای بقیــه، یعنــی اکثریــت ســاکنان 
جهــان، دانــش وری همــان تمریــن 
از  یکــی  اســت.  متعــارف  جمعــِی 
واســطه های ایــن تمریــن جمعــی، 
و شــاید سودمندترین شــان، کتــاب 

ــت.  اس
ــود  یکــی از روانشناســان گفتــه ب
کــه هــر کســی کــه بخواهــد در کاری 
نیــاز دارد کــه  چیره دســت شــود، 
ده هــزار ســاعت از عمــر خــود را 
ــرای تســلط در آن کار صــرف کنــد.  ب
در  می خواهــد  کــه  نقاشــی  مثــال 
ــت شــود،  ــر خــود اســتادی باکفای هن
ــن و کار  ــاعت تمری ــزار س ــد ده ه بای

می گــذارم. ایــن اطمینــان مبتنــی بــر 
پژوهــش نیســت. فقــط یــک دریافــت 

اســت:  شهودی - شــخصی 
ــد  ــردی بای ــر ف ــن، ه ــر م به نظ
پــاره ای از وقــت خــود را بــه خوانــدن 
ــد.  ــاص بده ــوب اختص ــای خ قصه ه
در قصــه )رمــان، داســتان کوتــاه، 
داســتان بلنــد و نظایرشــان( حکمــِت 
ــر  ــوال ه ــت. معم ــیار اس ــی بس زندگ
کــدام از مــا از پــِی یــک عمــر تجربه ی 
دریافت هــای  بعضــی  بــه  زندگــی 
درس هــا،  بعضــی  بــه  تجربــی، 
ــا  ــا ب ــن درس ه ــا ای ــیم. غالب می رس
ســختی و تلخــی می آینــد. طرفــه 
ــا  ــا و درس ه ــن دریافت ه ــه همی آن ک
و حکمت هــا بــه تکــرار در قصه هــا 
ــه در  ــا ک ــده اند و ای بس ــوده ش بازنم
کتابــی یــا در کتاب هایــی در نزدیکــی 
خانــه ی مــا خامــوش نشســته  باشــند. 
الزم نیســت پنجــاه ســال منتظــر 
ــخ آن حکمــت  ــرِق تل ــا ع بنشــینیم ت
ــوان  ــراود. می ت ــان بت ــن خودم از جبی
ــتقبال آن حکمــت  ــه اس ــا ب در قصه ه
آن  ســراغ  بــه  می تــوان  رفــت. 
ــه ســخن  ــت و ب ــای قصــه رف کتاب ه

ــرد.  ــان ک ــن وادارش گفت
دارد:  شــرط  قصه خوانــی  امــا 
اوال قصــه بایــد قصــه ی خــوب باشــد. 
زندگــی  قصــه ای حکمــت  هــر  در 
نیســت. هــر مجموعــه کاغــذ کلمــه داِر 
محصــول  بسته شــده ای  شــیرازه 
ــق  ــناخِت عمی ــت و ش ــر و خالقی هن
ــت.  ــر نیس ــر و خبی ــنده ای بصی نویس
قصــه  در  حکمــت  دیــدن  ثانیــا، 
ــدن«  ــی »دی ــرورش توانای ــه پ ــاز ب نی
ــک  ــی ی ــه گاه ــید ک ــده باش دارد. دی
ــا  ــم و ت ــی را می خوانی ــب تحلیل مطل
ــرای مطلــب خــود  ــی ب نویســنده مثال
ــه چــه  ــم ک ــاورد، خــوب نمی فهمی نی
جریــان  ایــن  قصــه  در  می گویــد. 
معکــوس اســت. یعنــی در قصــه فقــط 
مثــال داریــم و خــود ماییــم کــه 
بایــد از آن تحلیلــی نیــز درآوریــم. 
ــه بیانــی دیگــر، بایــد بتوانیــم پــس  ب
ــه  ــوب ب ــه ی خ ــک قص ــدن ی از خوان
خــود بگوییــم: »اگــر مــن ایــن قصــه 
را زندگــی می کــردم، در پایــان چنــان 
ــم رخ  ــه ای چنیــن دریافتــی برای تجرب
این کــه  یعنــی  ایــن  می نمــود.« 
»اهــا، گرفتــم. پیــش از آن کــه پنجــاه 
ســال در ایــن تجربــه غوطــه بخــورم و 
بشــکنم و بیفتــم و برخیــزم، دریافتــم 
کــه در چنیــن راهــی چــه تجربه هــای 

ممکنــی چهــره می گشــایند.« 
قصــه ی خــوب کــدام اســت؟ ایــن 

بمانــد بــرای فرصتــی دیگــر.

کنــد )آن هــم نــه هــر تمریــن و 
ــن  ــته(. ای ــی پیوس کاری؛ کار و تمرین
ــر  ــمندان دیگ ــاد دانش ــدگاه از انتق دی
ــا  ــده اســت. منتقــدان ی در امــان نمان
ــت  ــن دریاف ــه ای ــیدن ب ــر روش رس ب
نمونه هــای  یــا  گرفته انــد،  خــرده 
ایــن  نقــض  در  آورده انــد  دیگــر 
ــزار  ــدد ده ه ــن ع ــا تعیی ــده و ی قاع
ــود  ــا وج ــد. ب ــی خوانده ان را دل بخواه
ــان  ــن می ــه در ای ــا، آنچ ــن انتقاده ای
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــه نمی پذی خدش
آدم هرقــدر هــم کــه بااســتعداد و 
ــی و  ــه خبرگ ــا ب ــد، ت ــمند باش هوش
چیره دســتی در کاری برســد، بارهــا 
هنگامــی  و  برمی خیــزد  و  می افتــد 
ــد  ــدا می کن ــی پی ــان قلب ــه اطمین ک
کــه حــاال دیگــر سررشــته به دســتش 
آمــده و چنــد و چــون کار خــود را 
ــال ها  ــه س ــد ک ــی بین ــد، م می شناس
را پشــت ســر گذاشــته. تــو بگو هشــت 
هــزار ســاعت، ده هــزار ســاعت، پانزده 
هــزار ســاعت. قــدِر مســلم ایــن اســت 
کــه خبــره شــدن در هــرکاری بســیار 
ــر  ــس، اگ ــس هرک ــرد. پ ــان می ب زم
ســودای خبرگــی در فنــی هســت، 
ــاز  ــی نی ــن عمل ــه تمری ــه ب ــز آن ک ج
ــن  ــوزه ی ف ــته در ح ــد پیوس دارد، بای
ــد.  و حرفــه ی خــود کتــاب نیــز بخوان

ــت.  ــان ماجراس ــمت آس ــن قس ای
ــه  ــوار پاســخ دادن ب قســمت دش
ــن اســت:  ســوال »چــه بخوانیــم؟« ای
ــی در  ــه خبرگ ــی ک ــام زندگ تم
ــه نیســت. آدمــی  ــا حرف ــن ی ــالن ف ف

تمام زندگی که خبرگی در فالن فن یا حرفه 
نیست. آدمی به دانستن چیزهای دیگر نیز نیاز 
دارد. برای یک طبیب کافی نیست که فقط در 
دانش طبابت ماهر و خبره باشد. او به عنوان 
فردی که هزار ماجرای دیگر با زندگی فردی 
و اجتماعی دارد، می خواهد یا می باید اطالعات 
خود در زمینه های دیگر را نیز افزایش بدهد و 
پاالیش و پیرایش کند. او نیاز دارد که درخت 
ذوق خود را نیز آب بدهد و گاهی بگذارد که 
احساسش نیز )فارغ از خط کشی های دانش 
تکنیکی( در بوستان کلمات هوایی بخورد. به 
بیانی دیگر، وقتی که از حوزه های خاص فن 
دنیای  در  و  می شویم  فارغ  خود  حرفه ی  و 
دغدغه های دیگر و گسترده تر پا می گذاریم، چه 

بخوانیم؟ 

همان »نخبگان« بوده اند که سابقه ی فرار 
مالیاتی چشم گیر دارند. ناکارآیی دولت در 
کشور  این  در  که  گسترده ای  فساد  کنار 
حاکم است، این »نخبگان« را قادر ساخته 
واقع،  در  بروند.  مالیات طفره  پرداخت  از 
برای این »نخبگان« رشوه دادن ارزان تر از 

پرداخت مالیات شان است.
که  هستند  فقرا  این  نتیجه،  در 
دوش  بر  پاکستان  در  را  مالیاتی  بار 
می کشند؛ کسانی که به سختی می توانند 
نیازهای شان را برآورده کنند، اما دولت از 
آن ها به روش های غیرمستقیم و مختلف 
یک-سوم  حال حاضر،  در  می ستاند.  پول 
پاکستانی ها زیر خط فقر زندگی می کنند.

عمران خان پیش از رسیدن به قدرت 
را  فساد  و  مالیاتی  فرار  که جلو  داد  قول 
می گیرد، اما تا کنون پیشرفت چندانی در 
این زمینه نداشته است. به عنوان مثال، او 
رسیدگی  برای  را  اقداماتی  نتوانسته  حتا 
به فساد در رده های حزب خودش معرفی 
کند. با این که اخیرا معلوم شد که یکی از 
دارایی ها  انتقال  با  خان،  کابینه ی  وزرای 
و ثروتش به یکی از کارمندانش، توانسته 
اما  کند،  فرار  مالیات  پرداخت  از  سال ها 
نگرفته  اقدامی علیه وی صورت  تا کنون 

است.
با توجه به این عدالت گزینشی، جای 
تعجب نیست که طرح معافیت مالیاتی که 
براساس  و  می شود  تطبیق  دولت  توسط 
آن بدهی مالیاتی در بدل مبلغی بخشیده 

می شود، نتوانست شروع به کار کند.
قادر  یک سو  از  خان  عمران  دولت 
افزایش درآمد نیست و از سوی دیگر  به 
نمی تواند هزینه ها و مصارف غیرانکشافی 
این  منبع  بزرگ ترین  دهد.  کاهش  را 
ارتش  بدهی  بازپرداخت  از  پس  مخارج 
پاکستان است که ساالنه حدود 18 تا 23 

درصد بودجه را دریافت می کند. 
بودجه ی  از  ارتش  که  بودجه ای 
دولت دریافت می کند، عالوه بر درآمدی 
است که از عملیات های بزرگ تجاری اش 

واردکننده ی  فعال  شرکت   400 حدود 
این  دارد..  فعالیت  افغانستان  در  دارو 
وارد  را  دارو  قانونی  به گونه ی  شرکت ها 

کشور می کنند.
آقای کاکر می گوید در سراسر کشور 
اکنون تنها یک آزمایشگاه در کابل وجود 
دارد. برای ثبت و راجستر دارو مسئوالن 
تا  کنند  سفر  روزها  مجبورند  شرکت ها 
نمونه ی دارو را در آزمایشگاه برسانند. در 

ـ  که شامل 50 نهاد تجاری با حدود 1.5 
میلیارد دالر درآمد ساالنه است ـ   به دست 
در  به تازگی ،  پاکستان  ارتش  می آورد. 
مواردی با تسهیل دولت خان وارد سکتور 
شده  نیز  گاز  و  نفت  و  معدن  استخراج 

است.
وجود  با  پاکستان  ارتش  بنابراین، 
دوش  بر  باری  همچنان  ثروت مندبودن، 
اقتصاد پاکستان است و از امتیازات ویژه 
هیچ  حاضر،  حال  در  می شود.  برخوردار 
تغییر  از  حاکی  که  ندارد  وجود  نشانه ای 

این وضعیت در دولت فعلی باشد. 
تشکیل  خان  جاری،  ماه  اوایل 
شورای  به نام  را  جدیدی  کمیته ی 
استراتژی  بر  نظارت  برای  ملی  توسعه ی 
رشد اقتصادی پاکستان اعالم کرد. جدا از 
تعدادی از وزرای مربوطه کابینه و مقامات 
کلیدی دولت، رییس ارتش نیز عضو این 
می دهد  نشان  عضویت  این  است.  شورا 
هرگونه  در  همچنان  پاکستان  ارتش  که 
کشور  این  اقتصاد  درباره ی  تصمیم گیری 

دست خواهد داشت.
بودجه ی  این که  از  پیش  روز  چند 
عمران  شود،  فرستاده  پارلمان  به  ساالنه 
به صورت  ارتش  که  کرد  اعالم  خان 
بودجه اش  کاهش  خواهان  داوطلبانه 
است. خان این تصمیم ارتش را مشخصا 
با  داد.  نسبت  اقتصادی  آشفتگی  به 
این حال، وقتی که جزئیات بودجه عمومی 
به جای کاهش، سهم  شد، معلوم شد که 
ارتش 17.6 درصد نسبت به سال گذشته 
برخی  نتیجه،  در  است.  یافته  افزایش 
سخنان  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
جذب  برای  تالشی  صرفا  خان  عمران 
فریب دادن  هدف  به  عمومی  حمایت 
مانند  پاکستان  بین المللی  طلب کاران 
دولت  از  ـ که  پول  بین المللی  صندوق 
را  غیرانکشافی اش  هزینه های  خواسته 

کاهش دهد  ـ بوده است.
سوی  از  مستمر  فشارهای  وجود  با 
به  همچنان  پاکستان  خارجی،  نهادهای 

ضمن، پروسه ی تجزیه و تحلیل دارو تنها 
در آزمایشگاه 15 روز در برمی گیرد: »بنابر 
تا این که  روند پیچیده ی اداری، سرانجام 
از  را  دارو  خروج  امر  عامه  وزارت صحت 
گمرگ می دهد بیش از یک ماه تا 40 روز 

در برمی گیرد.« 
به گفته ی آقای کاکر اگر در تأسیس 
بیش تر آزمایشگاه ها در شماری از والیات 
و محل نگهداری دارو در گمرگ ها توجه 

و  می دهد  اولویت  دفاعی اش  هزینه های 
این سیاست را با آنچه که تهدید از جانب 
توجیه  می خواند،  همسایه  کشورهای 

می کند.
در  مرتب  پاکستان  و  افغانستان 
پاکستان  اصلی  جریان  رسانه های 
می شوند،  قلمداد  تهدید  منابع  به عنوان 
شبه نظامی  گروه های  که  واقعیت  این  اما 
که این دو کشور را هدف قرار می دهند، 
در  ارتش  اجازه ی  با  را  فعالیت های شان 
می کنند،  سازمان دهی  پاکستان  خاک 

اغلب نادیده گرفته می شود.
حضور این گروه ها در خاک پاکستان 
همسایه  کشورهای  با  اختالفات  ریشه ی 
است و دولت به راحتی از آن برای توجیه 
حفاظت  برای  نظامی  هزینه های  افزایش 
خارجی«  »دشمنان  برابر  در  پاکستان  از 

استفاده می کند. 
در  پاکستان  که  می رسد  به نظر 
و  ارتش  منافع  تأمین  فاسد  چرخه ی 
کرده  گیر  قدرت مند  اقتصادی  نخبگان 
است که اقتصاد این کشور را فلج می کند 
از  قرض گرفتن  به  می کند  مجبور  و 
ادامه دهد؛ امری که  نهادهای بین المللی 
پاکستان را بیش تر در گرداب بدهی غرق 
نزدیک تر  اقتصادی  کامل  فروپاشی  به  و 

می کند.
کسانی که در قدرت هستند و کسانی 
که از امتیازات اقتصادی برخوردارند باید 
است.  ناپایدار  موجود  وضعیت  که  بدانند 
نظام  یک  تطبیق  رفت،  برون  راه  یگانه 
مالیاتی درست همراه با کاهش یا دست کم 
نظامی  »بودجه  افزایش  از  جلوگیری 

همواره در حال افزایش« است.
فاجعه  ی  از  می خواهد  پاکستان  اگر 
است،  در حال شکل گرفتن  که  اقتصادی 
هزینه های  مورد  در  باید  کند،  جلوگیری 
را  مصارفی  و  کند  تجدیدنظر  کنونی اش 
در اولویت قرار دهد که واقعا به توسعه ی 
اقتصادی و اجتماعی می انجامد و وضعیت 

فقرا را بهبود می بخشد. 

و  آمد  خواهد  سهولت  درصد   80 شود، 
شد:  خواهد  تضمین  نیز  دارو  کیفیت 
بخش ها  سایر  مانند  نیز  صحت  »سکتور 
سیاسی شده است. بدون آزمایشگاه کافی 
کیفیت  چطور  مناسب  نگهداری  محل  و 
دوا را در داخل تضمین کرد. با چشم ساده 

نمی توان مواد و داروها را بررسی کرد.« 
و  دوایی  امور  تنظیم  اداره ی  رییس 
محصوالت نیز می پذیرد که کیفیت دارو با 
شرایط کنونی گمرگ ها و توقف 40روزه ی 
آن، تضمین شده نمی تواند، اما در تالش اند 
تا سال آینده این مشکل ها رفع شود. به 
چهار  ساختمان  کار  راشد  آقای  گفته ی 
جالل آباد،  شهرهای  در  بزرگ  آزمایشگاه 
ماه  تا شش  هرات  و  مزارشریف  کندهار، 
آینده تکمیل می شود. همچنان تجهیزات 
و نیروی بشری آن نیز تا آخر سال آینده 

تکمیل خواهد شد. 
چه کسانی عامل افزایش خودسرانه ی 

بهای دارو است؟
با  خودسرانه  به صورت  دارو  فروش 
همیشه  داروفروشان  سوی  از  باال  قیمت 
است.  داشته  پی  در  را  شهروندان  انتقاد 
بخش  مسئول  سلیمان خیل،  هدایت 
وارداتی  های  شرکت  از  یکی  بازاریابی 
دارو می گوید که شرکت های بزرگ، دارو 
فروش  به  آن  قانونی  و  ثابت  قیمت  با  را 
می رسانند، اما داروخانه های کوچک شهر 
به طور خودسرانه و بدون توجه به قیمت 

قانونی آن، به مردم می فروشند. 
رییس اداره ی ملی تنظیم امور ادویه 
به  دارو  فروش  نیز  صحی  محصوالت  و 
بهای غیرمعیاری را در سطح داروخانه ها 
می پذیرد، اما می گوید که برای جلوگیری 
بهای  افغانی   1 هر  »از  دارند:  برنامه  آن 
تا  می شوند.  جریمه  افغانی   50 اضافی 
و  شده  جریمه  داروخانه  صدها  کنون 
و  غیرمجاز  داروی  جمع آوری  کمپاین 
نیز جریان  به صورت دست فروش  نشه آور 

دارد.«
بنابر آمار رسمی اداره ی ملی تنظیم 
اکنون  صحی  محصوالت  و  ادویه  امور 
کشور  سطح  در  دواخانه  هزار   14 حدود 

فعالیت دارد.

لیاقت الیق
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آقای ترمپ مانند پل مانفورد، رییس 
کوهن،  مایکل  او،  تبلیغاتی  کمپین 
فلین،  مایکل  و  او  شخصی  وکیل 
مشاور امنیت ملی او محاکمه شدند.

در  هم اکنون  افراد  این  از  برخی 
زندان هستند.

در  مولر  رابرت  این که  ضمن 
نمی تواند  که  کرد  اعالم  نهایت 
اتهام  از  نیز  را  شخص دونالد ترمپ 
تالش برای اعمال نفوذ بر پرونده های 
عدالت(  اجرای  از  )ممانعت  قضایی 
که  کرد  اعالم  مولر  آقای  کند.  تبرئه 
او  نیز  قانونی  اختیارات  براساس 
نمی تواند به عنوان بازپرس ویژه علیه 
این  رییس جمهور اعالن جرم کند و 
امریکا  اساسی  قانون  براساس  کار 

برعهده کنگره است.
کارتر  جیمی  تازه ی  اظهارات 
روسیه  مداخله ی  اهمیت  درباره ی 
بیان  زمانی  در  امریکا  انتخابات  در 
مناظره های  آغاز  با  که  می شود 
برای  دموکرات ها  درون حزبی 
فصل  عمال   ،2020 سال  انتخابات 
امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 

پس بگیرم، بله.«
سال های  فاصله  در  کارتر  آقای 
امریکا  تا 1981 رییس جمهور   1977
بود. او یک سیاست مدار بازنشسته ی 
رقیب  که  است  دموکرات  حزب 
در  جمهوری خواه  حزب  سیاسی 

امریکا محسوب می شود.
امریکا  اطالعاتی  سازمان های 
درباره ی  تحقیقات شان  پایان  در 
کردند  اعالم   2016 سال  انتخابات 
دولتی،  عملیات  یک  در  روسیه  که 
)مانند هک کردن  با حمالت سایبری 
و  ترمپ(  دونالد  رقیب  ایمیل های 
و  خبرها  گسترده ی  انتشار  همچنین 
غیرواقعی در شبکه های  گزارش های 
امریکا  انتخابات  در  اجتماعی، 

مداخله کرده است.
تا  شد  موجب  موضوع  این 
رابرت  امریکا  دادگستری  وزارت 
ویژه ی  بازپرس  به عنوان  را  مولر 
پرونده ی مداخله روسیه در انتخابات 
تعیین کند. در پی این تحقیقات، علیه 
روسیه  کشور  شهروندان  از  تعدادی 
نزدیکان  برخی  و  شد  جرم  اعالن 

که به نمایندگی از او انجام دادند، او 
را در قدرت قرار دادند.«

در  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
آقای  از  برنامه  مجری  لحظه،  این 
آیا  وصف  این  با  که  پرسید  کارتر 
ترمپ  دونالد  که  است  معتقد  او 
نامشروع« است؟  یک »رییس جمهور 
آقای کارتر در پاسخ گفت: »با توجه 
نمی توانم  حاال  و  زدم  که  حرفی  به 

کارتر،  جیمی  روز:  اطالعات 
امریکا،  اسبق  رییس جمهور 
دونالد  ریاست جمهوری  مشروعیت 
امریکا  کنونی  رییس جمهوری  ترمپ 
را زیر سوال برد و گفت که او به دلیل 
»مداخله ی روسیه« هم اکنون در کاخ 

سفید است.
در  نشستی  در  که  کارتر  آقای 
می گفت،  سخن  ویرجینیا  دانشگاه 

را  ترمپ  دونالد  غیرمستقیم،  به شکل 
به هم دستی با روسیه نیز متهم کرد.

»تردیدی  گفت:  کارتر  جیمی 
وجود ندارد که روس ها در انتخابات 
2016 دخالت کردند. من فکر می کنم 
یک تحقیقات کامل نشان خواهد داد 
 2016 سال  انتخابات  در  ترمپ  که 
انتخابات شکست  در  او  نشد.  پیروز 
روسیه  مداخله ی  خاطر  به  و  خورد 

از فعاالن  آغاز شده است و بسیاری 
دموکرات این نگرانی را بیان می کنند 
دونالد  نفع  به  کماکان  روسیه  که 
ترمپ در این انتخابات مداخله کند.

دوجانبه ی  مالقات  هم زمان 
پوتین،  والدیمیر  با  ترمپ  دونالد 
حاشیه ی  در  روسیه  رییس جمهوری 
تا  شد  موجب  نیز  جی 20  نشست 
در  مسکو  مداخله ی  بحث  دیگر  بار 

انتخابات امریکا مطرح شود.
دو  که  زمانی  و  دیدار  این  در 
خبرنگاران  برابر  در  رییس جمهور 
در  ترمپ  آقای  بودند،  گرفته  قرار 
ارتباط  این  در  پرسشی  به  پاسخ 
به  رو  جدی  چندان  نه  لحنی  با 
»در  گفت:  روس  دیپلمات های 

انتخابات ما مداخله نکنید.«
برخی رسانه های امریکایی لحن 
توصیف  طنزگونه  را  ترمپ  آقای 

کردند.
ریاست جمهوری  انتخابات 
نوامبر  سوم  روز  در  امریکا  بعدی 
برگزار   )1399 عقرب   13(  2020

خواهد شد.

کارتر: 
به دلیل مداخله ی روسیه در انتخابات، ریاست جمهوری ترمپ مشروع نیست

اجالس گروه ۲۰: 
امریکا و چین با از سرگرفتن مذاکرات تجاری موافقت کردند

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا و 
شی جین پینگ، رییس جمهوری چین در حاشیه ی اجالس 
گروه 20 در جاپان موافقت کردند مذاکرات تجاری را از سر 
بگیرند. ایاالت متحده و چین در طی یک سال گذشته جنگ 
تجاری ای را آغاز کرده اند که تبعات مخربی بر اقتصاد جهان 

داشته است.
اجالس گروه 20 به میزبانی جاپان، سومین اقتصاد بزرگ 
جهان در حال برگزاری است. اوزاکا در روزهای 28 و 29 
جون )هفتم و هشتم سرطان( میزبان رهبران 20 کشور جهان 
است و هشت شهر دیگر جاپان، شاهد جلساتی در سطح 

وزرا.
20 اقتصاد مهم جهان از جمله چین و ایاالت متحده در 
این اجالس حضور دارند. این دو کشور قرار بود در حاشیه ی 
اجالس بر سر پایان جنگ تجاری که به رشد اقتصادی جهانی 

صدماتی وارد کرده، مذاکره کنند.
به گزارش شبکه ی جهانی بی بی سی، ترمپ گفته است 
صحبت های امروز میان ایاالت متحده و چین »عالی« بوده 
است. او پیش تر تهدید کرده بود که بر 300 میلیارد دالر از 

واردات چین تعرفه اضافی وضع خواهد کرد.
به نقل از رادیو زمانه، با این حال بعد از جلسه ای که 
شنبه 29 جون )هشتم سرطان( در اوزاکا برگزار شد، ترمپ 
تایید کرد که واشنگتن تعرفه های اضافی وضع نخواهد کرد و 

»فعال« مذاکرات با پکن را ادامه خواهد داد.
ایاالت متحده و چین در طی یک سال گذشته جنگ 
تجاری ای را آغاز کرده اند که تبعات مخربی بر اقتصاد جهان 

داشته است.
و  ابداعات  معنوی  مالکیت  دزدیدن  به  را  چین  ترمپ 
این کشور  متهم کرده و گفته است که  امریکایی  ابتکارات 
شرکت های ایاالت متحده را وادار می کند برای کسب  و  کار 

فرامرزی، رازهای تجاری خود را فاش کنند.
هزار   60 بسته  شدن  دلیل  را  چین  تجاری  اقدامات  او 
فرصت  میلیون  رفتن شش  دست  از  و  امریکا  در  کارخانه 

شغلی می داند.
اصالح  برای  امریکا  درخواست  است  گفته  اما  چین 

کسب  و کار غیرمنطقی است.
رییس جمهوری امریکا در اوایل ماه مارس سال گذشته 
از طرح خود برای وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم 
در راستای سیاست »اول امریکا« پرده برداشت. از آن زمان تا 
کنون تعرفه های واردات کاالهای چینی به امریکا به صورت 

پله ای در حال افزایش بوده است.
در حال حاضر نزدیک به 250 میلیارد دالر از صادرات 
چین به امریکا مشمول تعرفه 25 درصد شده است. دولت 
ایاالت متحده همچنین غول مخابراتی چین، هوآوی را در 

لیست سیاه خود قرار داده است.
در  است  کرده  اعالم  و  ننشسته  ساکت  نیز  چین  البته 
صورت ادامه ی این روند، صادرات خود به امریکا را به صفر 

می رساند.
دولت چین همچنین در مقابله با ایاالت متحده بر 60 
درصدی  تعرفه 25  امریکایی  وارداتی  کاالهای  دالر  میلیارد 
وضع کرده. عالوه بر این، اواسط ماه گذشته وزارت بازرگانی 

چین اعالم کرد به زودی یک لیست از شرکت های غیرقابل 
اعتماد خارجی را به عنوان پاسخی به تصمیم امریکا مبنی بر 
مجازات هوآوی برای نقض حق مالکیت معنوی و فرار از 

تحریم های ایران منتشر می کند.
توافقی  به  که  بار تالش کرده اند  اما چندین  دو کشور 

برای پایان این جنگ تجاری دست یابند.
مذاکرات دور قبل میان چین و ایاالت متحده در ماه می 
سال جاری به شکست انجامید و از این رو تنش ها و تهدیدها 

در ماه های اخیر منتهی به اجالس گروه 20 شدت گرفت.

حال ترمپ بعد از صحبت با شی در اجالس گروه 20 
گفته که مذاکرات بار دیگر در مسیر خود قرار گرفته است.

کرده  اعالم  بیانیه ای  در  امور خارجه چین هم  وزارت 
که دو طرف در مذاکرات آتی جزییات مشخصی را به بحث 
می گذارند، اما در این مورد توضیح بیش تری ارایه نشده است.

یک خبرگزاری دولتی چین از شی جین پینگ نقل قول 
آورده است که: »چین و ایاالت متحده منافعی دارند که بسیار 
در هم ادغام شده و فضاهای همکاری گسترده ای دارند و 

نباید در به اصطالح دام های نزاع و رویارویی بیفتند.«

شماره دعوت به داوطلبی :- 
واجد شرایط  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  ریجنت ها برای البراتوار ریاست صحت 
حیوانی )Procurement of Lab reagents( ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری 
)nHLP( اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان 
، آبیاری و مالداری  از ریاست تهیه و تدارکات، تعمیرمعینیت مالی و اداری وزارت زراعت 
بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 
 JuLY 30 تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  09:45 قبل از ظهر مورخ
2019 به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات . منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارائه 

نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
قابل یادآوری است که جلسه پیش آفرگشایی مورخ JuLY 16 2019 ساعت 10:00 قبل 
از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ JuLY 30 2019 10:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات 

آفر گشایی ریاست تهیه وتدارکات تدویر میگردد . 

» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«
ــوم  ــالع عم ــه اط ــدارکات ب ــون ت ــوم قان ــل وس ــاده چه ــی از م ــه تاس ــیله ب بدینوس
رســانیده میشــود کــه وزارت زراعــت، آبیــاری ومالــداری در نظــر دارد تــا پــروژه 
)تــدارک 989 قلــم پــرزه جــات وســایط نقلیــه مختلــف النــوع مــورد ضــرورت 
داوطلبــی  شــماره  تحــت  چهارچوبــی(   قــرارداد  اســاس  بــه  اداری  ریاســت 
را به شرکت مقدس عزیزی لمیتددارنده جواز نمبر)10113(     
به قیمت مجموعی فی واحدمبلغ )4.326.354(چهارمیلیون وسه صدو بیست وشش هزارو 

سه صدو پنجاه وچهارافغانی اعطا نماید. 
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعتــراض در زمینــه داشــته باشــند، میتواننــد 
اعتــراض خویــش را از تاریــخ نشــراین اعــالن الــی هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی تــوام 
ــع  ــداری واق ــاری ومال ــت، آبی ــدارکات وزارت زراع ــه وت ــت تهی ــه ریاس ــل آن ب ــا دالی ب
کارتــه ســخی، جمــال مینــه، وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه نماینــد. 
ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرار داد نبــوده والــی تکمیــل میعــاد فــوق الذکــر وطــی 

مراحــل قانونــی بعــدی، قــرار داد منعقــد نخواهــد شــد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد«

MAIL/PD/NCB/G۱۶۸/9۸



هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه USD $120قیمت: 20 افغانی

200$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتها

Months 40006 افغانی
7000Annual افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-GO-20۱9-۴2
MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-GO-20۱9-۴۴
MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-GO-20۱9-۴۴

MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-GO-20۱9-۴2

MAIL/ARTF/NHLP/ICB-LC-GO-20۱9-99 (RE-BID)
MAIL/ARTF/NHLP/NCB-LC-GO-20۱9-۵0 (REBID)

MAIL/ARTF/NHLP/NCB-IMST-GO-20۱9-۵۶

بدینوسـیله بـه تاسـی از ماده چهل وسـوم قانـون تدارکات بـه اطالع عموم 
رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت، آبیـاری ومالـداری در نظـر دارد، تـا 
تطبیـق پـروژه 20 فـارم تجارتـی ماهـی پـروری در والیـت بلـخ( ضرورت  
پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری )nHLP( ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر 
 LiveLiHoods را به موسسه       
 economic and agricuLture deveLoPment organization

Leado دارای جواز نمبر1228 به قیمت مجموعی مبلغ 20.158.000.00 
)بیست میلیون یکصد و پنجاه و هشت هزار( افغانی اعطا نماید.. 

اشـخاص حقیقـی و حکمـی که هرگونـه اعتراض در زمینه داشـته باشـند، 
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـراین اعـالن الـی چهـارده  روز 
تقویمـی طـور کتبـی توام با دالیـل آن به ریاسـت تهیه وتـدارکات  وزارت 
زراعـت، آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی، جمـال مینه، وفـق احکام 

مـاده پنجاهـم قانون تـدارکات ارایـه نمایند. 
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیـل میعـاد فـوق 

الذکـر وطـی مراحـل قانونـی بعـدی، قـرار داد منعقـد نخواهـد شـد. 

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد
بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل وسـوم قانـون تـدارکات بـه اطـالع 
در  ومالـداری  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  کـه  میشـود  رسـانیده  عمـوم 
بخـش  ضـرورت  حیوانـی  خوراکـه  وخریـداری  تهیـه  پـروژه  دارد  نظـر 
مالـداری پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر 
محترم  شرکت  به  را         
طلوع آسیا پامیر لمتید دارای جواز نمبر 0101-19642  به قیمت مجموعی 
مبلغ  12.610.000.00)دوازده میلیون و ششصد و ده هزار افغانی( افغانی 

اعطا نماید. 
باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  حکمی  و  حقیقی  اشخاص 
میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی 
طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  ومالداری 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی 

مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد. 

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا )تطبیق پروژه 20 فارم 
 HatcHerY( تجارتی ماهی پروری در والیت هرات ویک حوض تخم گذاری ماهی
( در والیت گندهار( ضرورت  پروژه ملی باغداری ومالداری )nHLP( این وزارت 

تحت کود نمبر 
 LiveLiHoods economic and agricuLture( موسسـه  بـه  را 
بـه  نمبـر1228  deveLoPment organization )Leado دارای جـواز 
قیمـت مجموعـی مبلـغ 26.973.200.00 )بیسـت و شـش میلیـون نـه صـد و 

هفتـادو سـه هـزار و دوصـد( افغانـی اعطـا نمایـد.. 
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند، 
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریخ نشـراین اعـالن الی چهـارده  روز تقویمی 
طـور کتبـی تـوام بـا دالیـل آن بـه ریاسـت تهیـه وتـدارکات  وزارت زراعـت، 
آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی، جمـال مینه، وفـق احکام مـاده پنجاهم 

قانـون تـدارکات ارایـه نمایند. 
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیل میعـاد فـوق الذکر 

وطـی مراحـل قانونـی بعـدی، قـرار داد منعقـد نخواهد شـد. 

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل وسـوم قانـون تـدارکات بـه اطـالع 
عمـوم رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت، آبیـاری ومالـداری در نظـر 
داردتـا پـروژه تهیـه وخریـداری بسـته انکشـاف طویلـه ضـرورت بخـش 
مالـداری پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر 
محترم  شرکت  به  را         
طلوع آسیا پامیر لمیتد )toLo-e-asia Pamir co. Ltd( دارای جواز 
نمبر 0101-19642 به قیمت مجموعی تصحیح شده مبلغ 5.167.920.00 
)پنج میلیون یکصد و شصت هفت هزارو نه صد و بیست( افغانی اعطا نماید. 
اشـخاص حقیقـی و حکمـی که هرگونـه اعتراض در زمینه داشـته باشـند، 
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـراین اعـالن الـی چهـارده روز 
تقویمـی طـور کتبـی توام با دالیـل آن به ریاسـت تهیه وتـدارکات  وزارت 
زراعـت، آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی، جمـال مینه، وفـق احکام 

مـاده پنجاهـم قانون تـدارکات ارایـه نمایند. 
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیـل میعـاد فـوق 

الذکـر وطـی مراحـل قانونـی بعـدی، قـرار داد منعقـد نخواهـد شـد. 

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد
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است. به باور او در زمان طالبان مردم آرامش 
و  ُعشر  فقط  »مشکل  داشته اند:  بیش تری 
باشد/  دولت  را  آن  که  بود  طالبان  مالیات 

نباشد، از مردم می گیرند.«
و  مبهم  را  خواجه عمری  وضعیت  او 
که  می گوید  و  می کند  توصیف  ناامیدکننده 
روستاها به ساحه ی جنگی مبدل شده است، 
و  کار  وضعیت  است،  تعطیل  تقریبا  مکاتب 
احتمال  می گوید  نیست.  خوب  مردم  زندگی 
و  کند  اصابت  توپی  و  هاوان  دم  هر  دارد 
به  نیز  را  خواجه عمری  باقی مانده ی  ساکنان 

سرنوشت کاکایش دچار کند. 
خواجه عمری  ولسوال  یعقوبی،  احمدضیا 
نگران  ولسوالی  این  وضعیت  به  نسبت  هم 
مسئوالن  وعده ی  امید  به  چشم  و  است 
بلندپایه ی ملکی و نظامی است: »وضعیت 40 
درصد قابل تشویش است که با ایجاد پسته ها 

حل می شود.«
ولسوالی  مردم  نماینده ی  احمد،  سید 

عنوان  ولسوالی  این  مردم  فعلی  عمده ی 
می کند. 

از  کردم،  گفت وگو  که  کسانی  تمام  با 
به سوی  غزنی  از  که  دوربُرد  توپ های  فیر 
دارند.  شکایت  می شود،  شلیک  خواجه عمری 
به گفته ی سمیع نیروهای دولتی توپ دوربرد 
را از غزنی به سمت خواجه عمری بدون توجه 

به نقطه ی هدف، شلیک می کنند. 
سید احمد با ابراز نارضایتی می گوید که 
در این جنگ فقط مردم ملکی قربانی می شود: 
»دو شهید و 12 زخمی ملکی داریم، خانه های 
12 قریه و سولرهای برقی مردم تخریب و یک 

تعداد مکاتب مسدود شده است.«
به گفته ی آقای سید احمد این ولسوالی 
36 شورای انکشافی قریه دارد که از این میان 
در تصرف طالبان  انکشافی  هنوز 15 شورای 

است.
مردم  به  اما  امنیتی  و  محلی  مقام های 
وحیداهلل  می دهند.  اطمینان  خواجه عمری 
مردم  با  صحبتی  در  غزنی  والی  کلیم زی، 
این ولسوالی می گوید: »اطمینان می دهم که 
درکنار مسایل امنیتی، در بخش حکومت داری 
در  کرد.  خواهیم  خاصی  توجه  انکشاف  و 
به  باشید.  نداشته  تشویش  نیز  امنیتی  بخش 
به دشمن دوباره  نیستیم  قیمتی حاضر  هیچ 

فرصت بدهیم.«
در  طالبان  حاکمیت  زمان  در 
خواجه عمری، تمام مکاتب آن فعال بوده است. 
محدودیت هایی،  و  شرایط  وضع  با  طالبان 
که  بودند  داده  اجازه  ولسوالی  این  مردم  به 

کودکان شان را به مکتب بفرستند. 
خواجه عمری  ساکن  میری،  اصغر  سید 
که  داشتند  تاکید  طالبان  که  می گوید 
و  شود  تدریس  بیش تر  اسالمی  مضامین 
به  کنند.  رعایت  را  اسالمی  حجاب  دختران 
اضافه ی این، سه کلینیک نیز در این ولسوالی 
می کرده  ارایه  مردم خدمات  به  و  بوده  فعال 

است.
مقام های  وعده های  مورد  در  اسحاق  از 
ایجاد پاسگاه و  محلی و مرکزی در خصوص 
آن  از  هنوز  می گوید  می پرسم.  نیرو  افزایش 
از  معدودی  تعداد  و  نیست  خبری  پاسگاه ها 
ولسوالی  ساختمان  اطراف  در  فقط  سربازان 
مستقر شده اند. اسحاق پیام و خواست صریح 
دارد: »اگر دولت واقعا برای این آمده که برای 
این که  به جای  بیاورد،  آرامش  و  امنیت  مردم 
خانه و کشتزارهای مردم را به ساحه ی جنگی 
حاکم  طالبان  که  مناطقی  به  کند،  مبدل 

است، برود و آن جاها را پاکسازی کند.«

نیروهای  امسال،  جوزای  هفدهم  در 
ولسوالی  سال  یک  به  نزدیک  از  پس  دولتی 
گروه  کنترل  از  را  غزنی  والیت  خواجه عمری 
ولسوالی  این  که  هرچند  درآوردند.  طالبان 
این  مرکز  از  کمی  فاصله ی  غزنی  شمالی 
مجبور  ولسوالی  این  مردم  اما  دارد،  والیت 
و  باج  طالبان  به  ماه  یازده  به  نزدیک  شدند 
عشر و ذکات بدهند و از قوانین و فرامین شان 

تابعیت کنند. 
این  ساکنان  که  است  این  پرسش 
حاکمیت  زیر  ماه  یازده  مدت  در  ولسوالی 
از حقوق  طالبان چه کشیدند؟ به چه میزان 
برخوردار  خود  آموزشی  و  مذهبی  اجتماعی، 
شکست  از  هفته  سه  گذشت  با  حاال  بودند؟ 
طالبان، آیا مردم این ولسوالی در شرایط بهتر 

از زمان حاکمیت طالبان قرار دارند؟ 
با آن که حاال همه چیز زیر سایه ی دولت 
است، اما مردم دل خوشی از وضعیت ندارند. 
تعدادی هنوز در حال ترک کردن این ولسوالی 
و  جنگ  احتمال  و  بی ثباتی  به دلیل  است. 
و  توپ  پراکنده ی  انداخت های  و  درگیری 
دانش آموزان  و  است  بی رمق  مکاتب  هاوان، 

میلی به مکتب رفتن ندارند.
با چند باشنده ی بیجاشده ی خواجه عمری 
خواجه عمری  فعلی  وضعیت  به  رابطه  در 
طالبان  حاکمیت  زمان  در  مردم  روزگار  و 
ساکنان  از  اسحاق  سید  کردم.  صحبت 
بیجاشده ی این ولسوالی فعال با خانواده اش در 
شهر غزنی زندگی می کند. او برادرزاده ی یکی 
از قربانیانی است که در درگیری میان طالبان 
اسحاق  است.  شده  کشته  دولتی  نیروی  و 
وضعیت  به دلیل  کاکایش  کشته شدن  از  پس 
به  را  آن جا  خواجه عمری،  بی ثباتی  و  جنگی 

قصد غزنی ترک کرده است. 
آبیاری  مصروف  کاکایم  »وقتی 
با اصابت هاوانی به شهادت  زمین هایش بود، 
از  هاوان  این  که  نیست  معلوم  هنوز  رسید. 
نیروهای  یا  بود  شده  شلیک  طالبان  طرف 
به درستی  را  شهدا  فاتحه ی  حتا  ما  دولتی. 
گرفته نتوانستیم. در روزی که فاتحه داشتیم، 

شلیک  توپ   خواجه عمری  به سمت  غزنی  از 
داشته  تلفات  دوباره  بود  نزدیک  می شد. 

باشیم.«
دیگر  بیجاشده ی  باشندگان  از  سمیع 
خواجه عمری می گوید آن هایی که توان مالی 
داشتند، به غزنی و کابل کوچیدند و حاال فقط 

کسانی مانده اند که توانایی آن را ندارند. 
»همین امروز یکی از فامیل های ما محل 
را ترک کرده و در مسیر راه است که به کابل 
غزنی  به  قبال  که  هم  خودم  خانواده  بیاید. 
متواری شده بود، تا چند روز دیگر طرف کابل 

می آید.« 
به گفته ی سمیع، فعال مرکز ولسوالی در 
کنترل دولت و چهار اطراف در کنترل طالبان 
حال  در  و  آمده  تنگ  به  ملکی  مردم  است. 
امکان  لحظه  زیرا هر  است؛  ترک کردن محل 

دارد که هاوان و توپ در محل اصابت کند.
از وضعیتی  اسحاق زمان طالبان را بهتر 
حاکم  خواجه عمری  در  امروز  که  می داند 

خواجه عمری می گوید هنوز تمام این ولسوالی 
پاکسازی نشده و در بخش های از آن طالبان 
حضور دارند. به باور او در مسیری که طالبان 
ایجاد  نظامی  پاسگاه های  می کنند،  حمله 
مقر  نزدیکی  تا  می توانند  طالبان  و  نشده 

ولسوالی بیایند. 
از سید احمد در رابطه به روحیه ی مردم 
و وضعیت مکاتب می پرسم. می گوید که مردم 
هنوز آرامش الزم و اطمینانی را که باید داشته 
از دو جانب تهدید وجود  باشند، ندارند؛ زیرا 
دارد. اشاره ی او به درگیری طالبان و نیروهای 
دولتی است که راکت های کور آن ها می تواند 
از ساکنان این ولسوالی بار دیگر قربانی بگیرد. 
بزرگی  ریسک  مکتب  به  رفتن  که  می افزاید 
نمی گذارند  خانواده ها  از  بسیاری  و  دارد 
فرزندان شان به مکتب بروند. »شش مکتب ما 

هنوز غیر فعال است.«
ولسوال خواجه عمری تبدیل شدن قریه ها 
و مزارع مردم به »منطقه ی جنگی« را مشکل 

یازده ماه طالبانی، سه هفته ی دولتی؛ 
خادم آزادروایتی از صلح و جنگ در خواجه عمری غزنی


