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ــان  ــنگتن نش ــارات در واش ــفیر ام ــده س ــک ش ــای ه ایمیل ه
ــال  ــان در س ــفارت طالب ــاح س ــرای افتت ــارات ب ــه ام ــد ک می ده
ــن  ــاح ای ــارات از افتت ــه ام ــر خارج ــرده و وزی ــاش ک 2013 ت
ــود. ــی خشــمگین شــده ب ــه جــای ابوظب ســفارت در دوحــه ب
ــارک تایمــز جزئیــات ایمیل هــای  مجلــه تایمــز و روزنامــه نیوی
هــک شــده یوســف العتیبــه، ســفیر امــارات در واشــنگتن را فاش 
کرده انــد. در ایمیلــی کــه تاریــخ آن بــه ســپتمبر 2011 برمی گــردد 
وزیــر خارجــه امــارات یعنــی عبداهلل بــن زاید، یوســف العتیبــه را 
ســرزنش می کنــد بــه ایــن دلیــل کــه واشــنگتن تصمیــم گرفتــه 
بــود ســفارت طالبــان را در دوحــه دایــر کنــد. امــارات بــرای دایــر 

شــدن ایــن ســفارت در ابوظبــی تــاش زیــادی کــرده بــود.
در ایمیــل دیگــری کــه تاریــخ آن مربــوط بــه 28 جنــوری 2012 
اســت، العتیبــه بــرای یــک مســوول آمریکایــی نوشــته اســت کــه 
عبــداهلل بــن زایــد بــا او تمــاس گرفتــه و خشــم خــود را از ایــن 
مســئله کــه واشــنگتن دوحــه را بــه ابوظبــی ترجیــح داده، نشــان 

داده اســت.
براســاس گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، نمایندگان ســفارت 
امــارات در واشــنگتن واکنشــی بــه ایــن ایمیل ها نشــان ندادنــد اما 
ســه مســئول ســابق آمریکایــی تأکیــد کردند که قطــر در راســتای 

تــاش آمریــکا بــرای تســهیل مذاکــرات صلــح در افغانســتان و نه 
بــه خاطــر حمایــت از طالبــان یــا سیاســت های آن، بــا میزبانــی از 

ســفارت طالبــان موافقــت کرد.
روزنامــه نیویــارک تایمــز نیــز امــارات را بــه دوگانگــی و دورویی 
متهــم کــرده و می گویــد کــه ابوظبــی کــه همســایه اش قطــر را بــه 

حمایــت از تروریســم متهــم می کنــد خــود بــرای افتتاح ســفارت 
طالبــان تــاش کــرده بــود.

ــارات در  ــفیر ام ــای س ــر از ایمیل ه ــی دیگ ــر یک ــوی دیگ از س
واشــنگتن کــه تاریــخ آن بــه مــارس برمی گــردد نشــان می دهــد 
کــه وی تعــداد زیــادی از نهادهــای پژوهشــی و شــخصیت ها در 

آمریــکا را بــرای تبلیغــات بــه نفــع امــارات بــه کار گرفتــه بــود.
ــندی را  ــرا س ــنگتن اخی ــارس در واش ــج ف ــور خلی ــز ام مرک
ــه  ــارات صدهــا هــزار دالر ب ــاش کــرد کــه نشــان می دهــد ام ف
ــاره مســائل  پژوهشــگرانی داده اســت کــه در مقابــل کنگــره درب
سیاســت خارجــی شــهادت می دهنــد تــا بــه ایــن ترتیــب وجهــه 

ــد. ــکا خــراب کن قطــر را در آمری
براســاس ایــن اســناد، ایــان گولدنبــرگ، مدیــر برنامــه خاورمیانه 
در مرکــز امنیــت آمریــکا کــه روز چهارشــنبه در جلســه ارزیابــی 
روابــط آمریــکا و قطــر در مقابــل کمیتــه امــور خارجــه کنگــره 
شــهادت داده بــود، 250 هــزار دالــر از ســفارت امــارات دریافــت 

کــرده اســت.

ــزی  ــور مغـ ــا تومـ ــه بـ ــن کـ ــناتور مک کیـ سـ
دســـت وپنجـــه نـــرم می کنـــد، از دونالـــد 
ترامـــپ، رییـــس  جمهـــور امریـــکا بـــه دلیـــل 
نداشـــتن اســـتراتژی دربـــاره افغانســـتان انتقـــاد 

کـــرد.
ـــا هشـــدار  ـــۀ خدمـــات مســـلح ســـنا ب رییـــس کمیت
بـــه دولـــت ترامـــپ بـــرای تکمیـــل هـــر چـــه 
ـــتان  ـــاره افغانس ـــدون درب ـــه م ـــک برنام ـــریعتر ی س
تهدیـــد کـــرد کـــه در غیـــر ایـــن صـــورت وی 
تهدیـــدش بـــرای  وادار کـــردن رییس جمهـــور 
بـــه پذیـــرش یـــک برنامـــه تنظیـــم شـــده بـــه 
ـــنا را  ـــاالنه س ـــی س ـــت دفاع ـــه سیاس ـــوان الیح عن

ـــرد. ـــد ک ـــی خواه عمل
از  بیـــش  کـــرد:  اعـــام  بیانیه یـــی  در  وی 
ـــپ،  ـــد ترام ـــدن دونال ـــاه از روی کار آم ـــش م ش
ــوز  ــا هنـ ــذرد امـ ــکا می گـ ــور امریـ رییس جمهـ
ـــت  ـــه موفقی ـــتیابی ب ـــرای دس ـــتراتژی ب ـــچ اس هی
ــی  ــت. زمانـ ــده اسـ ــاد نشـ ــتان ایجـ در افغانسـ
ـــاه  ـــی را در م ـــاع مل ـــوز دف ـــند مج ـــنا س ـــه س ک
ـــد  ـــرار ده ـــب ق ـــی و تصوی ـــورد بررس ـــپتامبر م س
ـــه  ـــاس توصی ـــه براس ـــک اصاحی ـــنهاد ی ـــن پیش م
برخـــی از بهتریـــن رهبـــران نظامـــی کشـــورمان 
ــه  ــن اصاحیـ ــه ایـ ــرد کـ ــم کـ ــه خواهـ ارائـ
اســـتراتژی کشـــور مـــا را بـــرای دســـتیابی بـــه 
ـــه خواهـــد  ـــکا در افغانســـتان ارائ ـــی امری ـــع مل مناف

کـــرد.
خواســـتار  مک کیـــن  اخیـــر  هفته هـــای  در 
ـــاع  ـــر دف ـــه افغانســـتان از ســـوی وزی ـــل برنام تکمی

ـــود. ـــده ب ش
وی در جلســـه اســـتماع کمیتـــه خدمـــات 
ـــتان  ـــکا در افغانس ـــرد: امری ـــام ک ـــنا اع ـــلح س مس

می بـــازد.
هنـــوز اســـتراتژی دربـــاره افغانســـتان تکمیـــل 
ـــاره  ـــث درب ـــال بح ـــت در ح ـــت و دول ـــده اس نش
ـــه  ـــر ب ـــی دیگ ـــرباز امریکای ـــزار س ـــج ه ـــزام پن اع

ـــت. ـــتان اس افغانس
مک کیـــن بـــر افزایـــش تعـــداد ســـربازان بـــه 

افغانســـتان تاکیـــد دارد.
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ــل  ــا به دلی ــن روزه ــور ای ــت غ ــوره در والی تی
ــخیر  ــان و تس ــروه طالب ــیانۀ گ ــوم وحش هج
ــوره  ــت. تی ــِر زبان هاس ــر س ــوالی، ب ــن ولس ای
ــای  ــِت نیروه ــه دس ــت، ب ــال های مقاوم در س
بیگانــه نیفتــاد؛ بــه همیــن دلیــل آن را »پنجشــیر 
طــی  امــا  می گوینــد.  افغانســتان«  غــرِب 
ــد  ــق ش ــان موف ــروه طالب ــر، گ ــای اخی هفته ه
ایــن دژ مســتحکم را بــه تصرِف خــود درآورد. 
ــابقه  ــوره کم س ــخیر تی ــان در تس ــاِت طالب تلف
ــه  ــروه ب ــن گ ــای ای ــی پ ــت. وقت ــوده اس ب
ولســوالی تیــوره بــاز شــد، در پــی یــک حملــۀ 
ــار در  ــاِن بیم ــه غیرنظامی ــا ب ــه، حت انتقام جویان
شــفاخانۀ آن رحــم نکــرد و بســیاری از طبیبــان 

ــت. ــه بس ــه گلول ــفاخانه را ب ــاراِنِ ش و بیم
پس گیــری تیــوره نیــز بــا قهرمانــی تــوام بــود. 
دولــت از همــان ســاعاِت اولیــه تاش هــا 
ــاز  ــوره را آغ ــرِی ولســوالی تی ــرای بازپس گی ب
ــه  ــازه دمِ ارتــش و پولیــس ب کــرد. نیروهــای ت
منطقــه گســیل شــدند و بــه زودی ایــن نیروهــا 
ــه  ــدند ک ــق ش ــجاعت موف ــداکاری و ش ــا ف ب
تصــرف  از  را  اســتراتژیک  ولســوالی  ایــن 

غاصبانــۀ طالبــان بیــرون کننـــد.
نیروهــای  جانبازی هــای  نبایــد  البتــه   
ــز  ــوالی را نی ــن ولس ــنده گاِن ای ــی و باش مردم
کــرد.  فرامــوش  تیــوره   بازپس گیــری  در 
ــای  ــر نیروه ــًا در براب ــوره واقع ــنده گان تی باش
وجــود  بــا  و  کردنــد  ایســتاده گی  بیگانــه 
ــوره را  ــدند تی ــق ش ــا موف ــن نیروه ــه ای این ک
ــی هرگــز قلــب مــردمِ آن را  تســخیر کننــد ول

ــتند.  ــرده نتوانس ــخیر ک تس
ــز در  ــور نی ــِس کش ــش و پولی ــای ارت نیروه
ــِی خــود  ــوره شــجاعت و توانای ــری تی پس گی
ــه  ــۀ نمون ــه گون ــتند. ب ــش گذاش ــه نمای را ب
ــای  ــته از جان نثاری ه ــن نوش ــم در ای می خواه
ــول اردوی  ــدوی ق ــدک 9 کمان ــای کن نیروه
ظفــر یــادآوری کنــم. داســتانی کــه بــوی 
و  جنــگ  کاســیِک  داســتان های  طعــِم  و 

قهرمانــی را تداعــی می کنــد. 
از  تــن   24 تیــوره،  بازپس گیــری  بــرای 
ــول اردوی  ــدوی ق ــدک 9 کمان ــای کن نیروه
ظفــر نیــز بــه منطقــه اعــزام شــده بودنــد. ایــن 
نیروهــا بــا تلفــات ســنگینی کــه متقبــل شــدند، 
ــن ولســوالی  ــری ای توانســتند مســیر بازپس گی

ــد.  ــاز کنن را ب
ــدو  ــدِک کمان ــن کن ــاِن ای ــه مجروح ــی ک زمان
بــه هــرات منتقــل شــده بودنــد، بــرای دلجویی 
بــه  قهرمانی های شــان  از  ســپاس گزاری  و 
چهره هــای  دیــدن  از  شــتافتم.  دیدارشــان 

مصمــم و خســته گی ناپذیِر آن هــا احســاس 
ــی  ــا قهرمان ــدام آن ه ــردم. هرک ــحالی ک خوش
ــد.  ــده بودن ــان رزمی ــرای وطن ش ــه ب ــد ک بودن
ــر  ــه زودت ــتند ک ــاش داش ــان ت ــر کدام ش ه
ــی القلب  ــمِن قس ــا دش ــود را ب ــتان رزمِ خ داس
ــد. یکــی از ایــن ســربازان، داســتانی  ــان کنن بی
ــم.  ــرو رفت ــرت ف ــه در حی ــت ک ــم گف را برای
داســتانی بســیار شــگفت انگیز و شــنیدنی. 

داســتانی از یــک قهرمانــی تمام عیــار.
 ایــن ســرباز کنــدک 9 کمانــدوی قــول اردوی 
ظفــر، نجیــب اهلل نــام دارد و از والیــت پــروان 
اســت و حــاال در بیمارســتان ارتــش در هــرات 
ــتانش را  ــه. او داس ــرار گرفت ــان ق ــت درم تح

ــرد:  ــو ک ــه بازگ ــم این گون برای
ــا  ــتۀ م ــه پوس ــی ک ــه منطقه ی ــان ب ــی طالب وقت
قــرار داشــت رســیدند، همــۀ تــاِش مــا ایــن 
ــا  ــِت آن ه ــه دس ــه ب ــم منطق ــه نگذاری ــود ک ب
ــرد  ــغول نب ــخت مش ــی س ــد. وقت ــقوط کنـ س
ــاالی پوســتۀ مــا  ــم، ناگهــان ب ــان بودی ــا طالب ب
انداخت هــای ثقیــل شــروع شــد کــه در نتیجــۀ 
ــت.  ــرو ریخ ــته ف ــی از پوس ــش بزرگ آن، بخ
ســاح ها و تجهیــزات نظامــی مــا زیــر خــاک 
ــود را  ــتیم خ ــکل توانس ــه مش ــدند. ب ــن ش دف
بیــرون بکشــیم. ســاعت 3 شــب راهــی بــرای 
بیــرون شــدن ســراغ کردیــم امــا روبــه روی مــا 
دشــمن کمیــن گرفتــه بــود. کامــًا در محاصــره 
ــح  ــت صب ــاعت هش ــم. س ــه بودی ــرار گرفت ق
ــار  ــد و اخط ــدا کردن ــا را پی ــِل م ــان مح طالب
ــا  ــی م ــویم. ول ــلیم ش ــد تس ــه بای ــد ک دادن
تصمیــم گرفتــه بودیــم کــه تــا آخریــن قطــرۀ 
ــدون شــک در  خــوِن خــود بجنگیــم. مــرگ ب
انتظــار مــا نشســته بــود، چــه بهتــر کــه بــرای 
دفــاع از خــاک و کشــورِ خــود جــام شــهادت 
ــه  ــد ک ــن گفتن ــه م ــتانم ب ــیدیم. دوس می نوش
راهــی بــرای بیــرون شــدن از محاصــره بیابــم. 
پوســتۀ مــا بــر فــراز یــک کــوه قــرار داشــت. 
ــدا کــردم،  ــرار پی ــرای ف ــی یــک دریچــه ب وقت
ــد.  ــم بیاین ــه دنبال ــر دادم ک ــتانم خب ــه دوس ب
ــزی  ــه چی ــم ب ــتیم، پای ــوه می گذش ــی از ک وقت
بنــد شــد و بــه پاییــن ســقوط کــردم. غلتیــدم 
ــه چــه شــد و  ــدم ک ــدم و دیگــر نفهمی و غلتی

ــد.  ــر ســر دوســتانم چــه آم ب
ــه  ــدم ک ــردم، دی ــاز ک ــم هایم را ب ــی چش وقت
ــمت  ــار س ــاده ام و از چه ــوه افت ــن ک در پایی
در محاصــرۀ طالبــان قــرار دارم. از هــر طــرف 
ــی  ــچ راه ــد. هی ــلیک می کردن ــویم ش ــه س ب
بــرای فــرار نبــود. همــۀ راه هــا را طالبــان 
گرفتــه بودنــد. ناگهــان چشــمم بــه جــوی آب 

ــا  ــدم و ت ــه جــوی آب افکن ــاد. خــودم را ب افت
ــان  ــاندم. طالب ــودم را رس ــوالی خ ــت ولس پش
ــد. در  ــرا نیافتن ــی م ــتند ول ــم گش ــاد دنبال زی
ــدن از  ــان مان ــرای پنه ــدم ب ــور ش ــر مجب آخ
ــال  ــت کهنس ــک درخ ــمن، روی ی ــم دش چش
ــود و  ــرگ ب ــاخ و ب ــت پُرش ــوم. درخ ــاال ش ب
ــان  ــا پنه ــرا از نظره ــت م ــی می توانس به خوب
ــا 50  ــه 40 ت ــودم ک ــاهد ب ــر روز ش ــد. ه کن
طالــب از زیــر ایــن درخــت می گذشــتند. مــن 
ــت  ــی از درخ ــتفاده از تاریک ــا اس ــب ها ب ش
ــا دوربیــن شــب بین خــود  پاییــن می شــدم و ب
ــی دســت آخــر  ــذا می گشــتم ول ــال غ ــه دنب ب

ــدم. ــذا می ش ــردن غ ــدا ک ــد از پی ناامی
 در نزدیکــی درخــت، گنــدم زاری قرار داشــت. 
مــن ســرانجام تصمیــم گرفتــم کــه ریشــۀ گندم 
و آب بخــورم و بــه ایــن صورت خود را ســرپا 
ــن طــوری به ســر  ــج روز را همی نگــه دارم. پن
ــک  ــودی نزدی ــای خ ــه نیروه ــا این ک ــردم ت ب
شــدند و جنگنده هــا محــل را بمبــاران کردنــد. 
در نزدیکــی گنــدم زار یــک خانــه وجــود 
داشــت کــه ســاکنان آن از تــرس بمبــاران 
ــه  ــن خــود را ب ــد. م ــرک کردن ــان را ت خانۀش
ایــن خانــه رســاندم و لباســم را عــوض کــرده 
و دوربینــم را پنهــان کــردم. آن گاه بــه روســتای 
دیگــر رفتــم. ولــی بــرای این کــه طالبــان 
ــی  ــدم. ول ــی ش ــگل مخف ــد، در جن ــرا نبینن م
وقتــی دیــدم کــه مــردم از طالبــان دل خوشــی 
ــم  ــردم دادم و گفت ــد، خــودم را نشــان م ندارن
ــاری  ــر ننگره ــزد داکت ــارم و ن ــافر و بیم مس
ــر  ــگ گی ــۀ جن ــاال در میان ــودم و ح ــده ب آم
ــا  ــرد ت ــن کمــک ک ــه م ــردی ب ــده ام. پیرم مان
ســاحه را تــرک کنــم. او بیلــی بــه مــن داد کــه 
روی شــانه بگــذارم و اگــر بــا طالبــان برخــورد 
کــردم، بگویــم کــه کشــاورزم. پیرمــرد مــرا بــه 
محــل نیروهــای دولتــی رســاند. آن گاه خــود را 
معرفــی کــردم و گفتــم کــه دوربینــم را مخفــی 
ــاره بــردارم. همــراه  کــرده ام و بایــد آن را دوب
ــه  ــم ک ــی رفت ــه خانه ی ــی ب ــای دولت ــا نیروه ب
ــودم. از  ــرده ب ــوض ک ــم را ع در آن لباس های
آن جــا دوربینــم را برداشــتم و بــه قــرارگاه 

برگشــتم. 
شـــنیدن ایــن داســتان مــرا بــه شــوق واداشــت 
ــای  ــاد قهرمانی ه ــت. ی ــینم را برانگیخ و تحس
ــاِت  ــی و نج ــرای زنده گ ــه ب ــادم ک ــم افت ملت
متحمــل  را  مشــقت ها  چقــدر  کشورشــان 

می شــوند. 
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مثـل این کـه تاش های ارگ در فروپاشـی ایتاف نجاِت افغانسـتان 
بـا حضـور جنـرال دوسـتم معـاون اوِل ریاسـت جمهوری، محمـد 
محقـق معـاون ریاسـت اجرایـی، عطـا محمـد نـور والـی بلـخ و 
شـماری دیگـر از سـراِن دولتـی و غیردولتـی چنـدان موفقیت آمیـز 
نبـوده و بـا وجـود دادِن برخـی امتیازهـا و وعـدۀ امتیازهای بیشـتر 
بـرای یک تعـداد از طـرف داراِن این احـزاب، آن ها سـرانجام موفق 
شـدند که بـا برگـزاری همایش بزرگی در شـهر مزارشـریف، عمًا 

ایتـاف نجـات را از خـارِج کشـور بـه داخـل منتقـل کنند.
بـه  می توانـد ضربـۀ سـختی  داخـل  بـه  نجـات  ایتـاف  انتقـال   
برنامه هایـی باشـد کـه ارگ بـرای فروپاشـِی آن تا به حـال صورت 
داده اسـت. ارگ پیـش از ایـن، تاش هـای فشـرده و متمرکـزی را 
بـرای از بیـن بـردِن ایتـاف انجـام داد. در نخسـتین روزهایـی کـه 
ایتـاف در انقـره شـکل گرفـت، آقـای غنـی بـا فرسـتادن معصـوم 
اسـتانکزی بـه انقـره سـعی کرد کـه جنرال دوسـتم را متقاعد سـازد 
کـه دسـت از ایتـاِف جدیـد بکشـد و دوبـاره بـه کابـل برگـردد. 
ظاهـراً پاسـخ جنرال دوسـتم بـه پیشـنهاد ارگ تنـد و ناراحت کننده 
بـوده اسـت. بر اسـاس برخی گزارش هـا، جنرال دوسـتم به معصوم 
اسـتانکزی گفتـه کـه تا بـرآورده شـدن مطالبات ایتـاف، تصمیم به 

بیـرون شـدن از آن را نـدارد. 
پـس از ناامیـد شـدِن ارگ از فروپاشـی ایتاف در مقر تأسـیس آن، 
تاش هـای دیگـری آغاز یافـت تا بـا دادن برخی امتیازهـای دولتی 
بـه شـماری از هـواداران و شـخصیت های نسـبتًا جـواِن مربوط این 
احـزاب و یـا هم تبـاران قومـی سران شـان، مـوج نارضایتی هایـی را 
کـه در میـان مـردم نسـبت بـه عملکردهـای ارگ به وجـود آمـده، 
کاهـش دهنـد. امـا ظاهـراً ایـن تاش هـا نیـز به صرفـه نبـوده و بـا 
وجود گماشـته شـدِن یک تعـداد از جوانان به وظایـف مهم دولتی، 
آب از آب تـکان نخـورده و ایتـاف همچنان با اهـداِف خود پابرجا 

باقـی مانده اسـت. 
ارگ  ایـن  مزارشـریف،  همایـش  برگـزاری  بـا  امـا  اکنـون 
ریاسـت جمهوری اسـت کـه بـار دیگر خـود را آمـادۀ حمله یی تازه 
می سـازد. این کـه حملـۀ بعـدی ارگ چه وقـت انجام خواهد شـد و 
از چـه ترفنـِد تازه یی اسـتفاده خواهد کرد، هنوز مشـخص نیسـت؛ 
ولـی مطمینـًا رابطـۀ دوطـرف تیره تر از گذشـته خواهد شـد و عمًا 
افغانسـتان بـر لبـۀ بحراِن کان تری در سـطح کشـور قـرار می گیرد.  
اقدام هـای ارگ متأسـفانه تـا بـه امـروز بـرای حـِل تنش هـا همواره 
چالـش زا و مخاطره آمیـز بـوده و ایـن نهـاد تـاش کـرده اسـت که 

گره هایـی کـه بـا دسـت بـاز می شـوند را بـا دنـدان بـاز کند. 
آن چـه کـه در رابطـه بـا جنرال دوسـتم، عطـا محمد نور و یـا دیگر 
متحـدان و یـا معترضـاِن آقای غنی به وجـود آمد و آن هـا را در یک 
صـف علیـه ارگ متحـد کـرد، کامـًا قابـل پیش بینی بود و می شـد 
حـدس زد کـه حرکت هـای بعـدِی ارگ در رابطـه بـا ایـن افـراد 
چـه خواهـد بـود. رابطۀ آقـای غنـی و اطرافیـاِن او در ارگ از آغاز 
بـا جنـرال دوسـتم، ضیـا مسـعود، عطـا محمـد نـور و دیگرانی که 
ناراضـی انـد، صادقانـه و بر اسـاِس هدف های مشـترِک ملـی نبوده 
اسـت. ارگ در موقعیت هایـی کـه احسـاس نیـاز و یـا خطـر کرده، 
بـه ایـن افـراد برای رسـیدن بـه هدف های خـود نزدیک شـده و به 
محـض بـرآورده شـدِن هدف هـای خـود، آن هـا را در زمیـِن خالی 
رهـا کـرده اسـت. اگـر آن چـه که بـه نـامِ مطالبـات جنرال دوسـتم 
از ارگ ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی نشـر شـده، صحـت 
داشـته باشـد و واقعـًا خواسـته های معـاون اوِل ریاسـت جمهوری 

باشـد، واقعًا تـکان دهنده اسـت. 
علیـه  دارد کـه  اشـاره  ارگ  اقدام هـای  برخـی  بـه  مطالبـات  ایـن 
آقـای دوسـتم از آغـاز روِی دسـت بـوده اسـت و از جملـه این کـه 
صاحیت هـای معـاون اول از او گرفتـه شـود و بـه دادگاه الهـه 
بـرای آن چـه کـه جرایـم جنگـی آقـای دوسـتم خوانـده می شـود، 
معرفـی گـردد. ایـن اقدام هـا را ارگ ریاسـت جمهوری علیـه جنرال 
دوسـتم ظـرف چنـد هفتـۀ اخیـر صـورت نـداده، بـل ماه هـا پیـش 
و همـان اوایـل شـکل گیرِی دولـت وحـدت ملـی آن هـا را تـدارک 
دیـده اسـت. آقـای غنـی هرگـز بـه افـرادی مثل دوسـتم و نـور به 
عنـوان متحـدان اسـتراتژیِک خـود نگاه نکـرده و نه تـاش کرده که 
آن هـا بخشـی از نظام باشـند. شـاید در موقعیت هایـی، چیزهایی در 
وصـِف ایـن افـراد گفته باشـد ولـی در عین حـال چیزهـای زیادی 

نیـز علیه شـان اندیشـیده اسـت. 
برخـورد  ماکیاولیسـتی ترین  یـا  و  غیراخاقی تریـن  ایـن  مسـلمًا 
می توانـد باشـد کـه در زمـان ضـرورت بـا فـردی دسـت در یـک 
کاسـه شـوند و بـه محـض این کـه بـه هدف شـان دسـت یافتنـد، 
تـاش کننـد که او را از قـدرت براندازند. آقای دوسـتم و یا افرادی 
نظیـِر او اشـتباه هایی انجـام داده انـد اما آن هایی که علیه شـان دسـت 
بـه توطیـه می زننـد، کجا پـاک و منـزه اند؟ طبیعی اسـت کـه وقتی 
شـما کسـی را می آوریـد و معـاون ریاسـت جمهوری می سـازید، او 
را الیـِق ایـن منصـب و صاحیت هایـش دانسـته اید و توقعـاِت او 

را بـاال برده ایـد.  
افغانسـتان در لبـۀ بحـران و سـقوط قـرار گرفتـه و ارگ همچنان در 
تـدارِک حمـاِت تـازه علیـه رقبـا اسـت. پایـان ایـن بـازی هرچـه 
باشـد، مسـوولیِت آن به دوش غنـی و تیـِم تمامیت خواهش خواهد 

 . بود

ارگ در تدارِک
حمالت تازه بر ایتالف نجات
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بـــه گـــزارش یـــک اداره نظارتـــی ایـــاالت 
متحـــده امریـــکا، در چهـــار مـــاه نخســـت 
 2531 مجموعـــَا  میـــادی  روان  ســـال 
پرســـونل نیروهـــای امنیتـــی افغانســـتان 
ـــده  ـــی ش ـــر زخم ـــن دیگ ـــته و 4238 ت کش
ـــت از  ـــتر در محافظ ـــا بیش ـــن نیروه ـــد. ای ان

پُســـته ها تلفـــات داده انـــد.
"اداره بـــارزس ویـــژه ایـــاالت متحـــده 
امریـــکا بـــرای بازســـازی افغانســـتان" 
ـــت  ـــه اس ـــود گفت ـــزارش خ ـــیگار( در گ )س
کـــه ایـــن آمـــار شـــامل تلفـــات نیروهـــای 
امنیتـــی افغانســـتان از اول جنـــوری تـــا 
هشـــتم مـــاه مـــی می شـــود و بـــر اســـاس 
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــت آمـ ــه دسـ ــاری بـ آمـ
ایـــاالت  اردوی  بـــه  افغـــان  مقام هـــای 

ــد.  ــکا داده انـ ــده امریـ متحـ
ایـــن اداره در مـــاه فبـــروری در یـــک 
ـــاه  ـــه در 10 م ـــود ک ـــه ب ـــر گفت ـــزارش دیگ گ
ــَا  ــادی مجموعـ ــال 201۶ میـ ــت سـ نخسـ
۶۷85 عضـــو نیروهـــای امنیتـــی افغانســـتان 

کشـــته شـــده بودنـــد.
ایـــن آمـــار نشـــان می دهـــد کـــه روزانـــه 
حـــدود 20 ســـرباز و پولیـــس کشـــته 
ـــت  ـــی اس ـــده چالش ـــان دهن ـــوند و نش می ش
ـــو در  ـــع« نات ـــت قاط ـــت »حمای ـــه ماموری ک
ـــان  ـــی افغ ـــای امنیت ـــاد نیروه ـــوزش و ایج آم

بـــا آن مواجـــه اســـت.
"ســـیگار" در ایـــن گـــزارش گفتـــه اســـت 
بعـــد از ایـــن کـــه نیروهـــای امنیتـــی 
افغانســـتان در پایـــان ســـال 2014 کنتـــرول 
ــه  ــارزه علیـ ــت و مبـ ــن امنیـ ــل تامیـ کامـ
ایـــن  تلفـــات  گرفتنـــد،  را  شورشـــیان 
ــش  ــته افزایـ ــورت پیوسـ ــه صـ ــا بـ نیروهـ

ــت. ــه اسـ یافتـ
در ایـــن گـــزارش آمـــده اســـت کـــه در مـــورد 
ـــت و  ـــرول حکوم ـــر کنت ـــرو زی ـــطح قلم س
ـــده  ـــان نیام ـــه می ـــی ب ـــر چندان ـــان تغیی طالب
ـــان  ـــه از می ـــت ک ـــزوده اس ـــیگار اف ـــت. س اس
ـــد آن  ـــت 59،۷ درص ـــوالی، حکوم 40۷ ولس
را زیـــر کنتـــرول و یـــا نفـــوذ خـــود دارد، 
در حالـــی کـــه طالبـــان بـــر حـــدود 11،1 
ــدود 30  ــد. حـ ــرول دارنـ ــد آن کنتـ درصـ

ـــرار دارد. ـــزاع ق ـــورد ن ـــرو م ـــد قلم درص

ـــه  ـــته ب ـــتر از گذش ـــا بیش ـــت ه ـــن وق در ای
ـــد  ـــان تاکی ـــای افغ ـــز نیروه ـــوزش و تجهی آم
ـــی درک  ـــه جهان ـــه جامع ـــرا ک ـــود؛ چ ـــی ش م
کـــرده اســـت کـــه ایـــن نیروهـــا شـــدیدا 
ــل از  ــد. قبـ ــتر انـ ــت بیشـ ــد حمایـ نیازمنـ
خـــروج نیروهـــای ناتـــو مقامـــات افغـــان 
بارهـــا بـــر تجهیـــز بیشـــتر و حمایـــت 
ـــرده  ـــد ک ـــا تاکی ـــن نیروه ـــر از ای ـــی ت طوالن

ـــد. ان
ـــدار  ـــرار هش ـــه تک ـــی ب ـــان امریکای فرمانده
ـــتان  ـــی افغانس ـــای امنیت ـــه نیروه ـــد ک داده ان
بـــه صـــورت پیوســـته از تلفـــات زیـــاد در 
ــد و  ــیب می بیننـ ــان آسـ ــا طالبـ ــگ بـ جنـ
یکـــی از دالیـــل آن، اســـتفاده از پُســـته های 
امنیتـــی آســـیب پذیـــر اســـت. شورشـــیان 
ـــن  ـــی ای ـــات تهاجم ـــا حم ـــا ب ـــان غالب طالب

ـــد. ـــی دهن ـــرار م ـــدف ق ـــا را ه ـــته ه پس
ـــت  ـــان در والی ـــه گذشـــته 30 ســـرباز افغ هفت
قندهـــار در جنـــوب افغانســـتان زمانـــی 
ـــورد  ـــان م ـــته های ش ـــه پُس ـــدند ک ـــته ش کش

ـــد. ـــرار گرفتن ـــان ق ـــوم طالب هج
ــات  ــد تلفـ ــه انـ ــی گفتـ ــران امریکایـ افسـ
ســـربازانی کـــه از پُســـته ها دفـــاع می کننـــد 
10 برابـــر بیشـــتر از تلفـــات ســـربازانی اســـت 
کـــه در عملیات هـــای جنگـــی شـــرکت 
ـــی  ـــتمداران محل ـــا برخـــی از سیاس ـــد. ام دارن
ـــا  ـــته ه ـــن پس ـــود ای ـــه وج ـــد ک ـــی گوین م
ـــزی  ـــت مرک ـــانه ای از حکوم ـــوان نش ـــه عن ب

ـــت. ـــروری اس ـــت ض ـــق دوردس در مناط
ــان  ــزارش از فرماندهـ ــن گـ ــیگار در ایـ سـ
امریکایـــی نقـــل قـــول کـــرده اســـت کـــه 
جنـــگ میـــان نیروهـــای امنیتـــی و گـــروه 
طالبـــان را در وضعیـــت »بـــن بســـت« 

ارزیابـــی کـــرده انـــد.
در ایـــن گـــزارش از والیت هـــای هلمنـــد، 
قندهـــار، ارزگان و زابـــل در جنـــوب و 
ـــوی  ـــز ق ـــوان مراک ـــه عن ـــمال ب ـــدز در ش کن
ـــده  ـــه ش ـــده اســـت. گفت ـــاد ش ـــگری ی شورش
ـــک  ـــی ی ـــر، یعن ـــون نف ـــه میلی ـــه س ـــت ک اس
ـــرول  ـــر کنت ـــق زی ـــت، در مناط ـــم جمعی ده
ــد  ــی می کننـ ــیان زندگـ ــوذ شورشـ ــا نفـ یـ
ـــر  ـــق زی ـــر در مناط ـــر دیگ ـــون نف و 21 میلی

کنتـــرول حکومـــت زندگـــی می کننـــد.

ــود  ــرای بهب ــتان ب ــات افغانس ــاف نج ایت
ــتبداد و  ــه اس ــن ب ــه گفت ــام، ن اصــاح نظ
خــود کامگــی ایجــاد شــده کــه بــه زودی 
ــی را  ــدت مل ــت وح ــج حکوم ــای ک پاه

راســت می کنــد.
اعضــای ارشــد ایتــاف نجــات افغانســتان 
دیــروز ســه شــنبه )10 اســد( در همایشــی 
ــی،  ــخصیت های سیاس ــماری از ش ــه ش ک
از  تــن  صدهــا  و  سیاســی  احــزاب 
شــهروندان در حمایــت از ایــن ایتــاف در 
والیــت بلــح اشــتراک کــرده بودنــد، تأکبد 
ــری  ــکل گی ــال ش ــاف در ح ــد ایت کردن
ــا  ــد ت ــام  می کنن ــمَا اع ــه زودی رس را ب
پاهــای کــج ایــن حکومــت مســتبد را 

ــد.  ــت  کنن راس
ــخ و  ــی بل ــور وال ــد ن ــا محم ــتاد عط اس
ــاف نجــات افغانســتان،  عضــو ارشــد ایت
در ایــن همایــش گفــت کــه ایــن ایتــاف 
ــا زور  ــود را ب ــنهادی خ ــات پیش اصاح
بــازوی مــردم افغانســتان بــاالی حکومــت 

عملــی می کنــد.
آقــای نــور تأکیــد کــرد کــه ایتــاف 
اول  معــاون  دوســتم  ژنــرال  حضــور 
ریاســت جمهــوری را بــدون قیــد و شــرط 
در افغانســتان و در وظیفــه اصلــی اش مــی 

ــد. خواه
بــه گفتــۀ او، ایــن همایــش بــه منظــور رای 
زنــی بــا مــردم بلــخ برگــزار شــده و قــرار 
اســت ایتــاف نجــات طــی یــک همایــش 
بزرگــی در کابــل اعــام موجودیــت کنــد..
ــت  ــه عدال ــا زمانیک ــت: ت ــور گف ــای ن آق
تامیــن نشــود و ســران حکومــت از غــرور 
پاییــن نیاینــد و انحصــار قــدرت از دســت 
چهــار پنــج نفــر بیــرون نشــود، از فعالیــت 

نخواهــد ایســتاد.
ــم  ــی مته ــی قوم ــه نفاق افگن او ارگ را ب
ــن  ــا در بی ــان داشــت، شــما حت ــرد و بی ک
ــد و  ــه ای ــاف انداخت ــتون اخت ــوم پش ق
بــه غلجایــی و محمــد زایــی تقســیم 
ــد  ــت برداری ــاق دس ــَا از نف ــد، بن کرده ای
کــه قابــل تحمــل بــرای ملــت مــا نیســت.

ــد؛  ــت می خواه ــت امنی ــۀ او، مل ــه گفت ب
امنیــت همــه روزه  تامیــن  بــه جــای 
صدهــا شــهروند در والیت هــای مختلــف 
ایــن  می شــوند،  قربانــی  افغانســتان 
وضعیــت قابــل تحمــل نیســت، لطفــًا 
ســران بی کفایــت امنیتــی خــود را بــه دور 
ــگ و الش و چهره هــای  ــد هــر لن بیاندازی

ــد. ــد را دور کنی ــه داری ــکاری ک ناب
ــیون  ــورد کمیس ــور در م ــد ن ــا محم عط
ــس های   ــه پرش ــت ک ــز گف ــات نی انتخاب
ــات در  ــود  و تعیین ــورد وج ــادی در م زی
ــه دســت یــک شــخص  ایــن کمیســیون ب

ــت. اس
والــی بلــخ هم چنــان، بــا اشــاره بــه تأمیــن 
عدالــت، وحــدت ملــی و برابــری، تأکیــد 
داشــت کــه پــس از اعــام عفــو عمومــی 
پرچمی هــا  و  خلقی هــا  مجاهــدان، 
ــا  ــد، ام ــی می کنن ــور زندگ ــا در کش یکج

ــه منظــور کشــتار دســته  چهره هــای کــه ب
جمعــی در محوریــت ارگ گــرد آمــده انــد 
کــه در پــی راه انــدازی حکومــت بــه شــیوۀ 
ــان خــود را  ــن آرم ــد ای ــظ اهلل امین ان حفی

ــه گــور ببرنــد.   ب
آقــای نــور، کمیتــه تــدارکات را منبع فســاد 
گســترده در کشــور خوانــد و تاکیــد ورزید 
کــه جلــو فســاد بایــد گرفتــه شــود . حــق 
ــدارکات  ــه ت ملــت توســط فســاد در کمیت
ــک  ــط ی ــا توس ــود و پول ه ــف می ش تل
ــی  ــرده م ــور ب ــارج از کش ــه خ ــی ب لبنان

شــود.
ــن  ــه بی ــور جامع ــا از حض ــت:  م او  گف
ــم  ــت می کنی ــتان حمای ــی در افغانس الملل
ــه  ــان را در بیراه ــه پول ت ــم ک ــا می گویی ام
ــدن  ــرای بهترش ــه ب ــد، بلک ــرف نکنی مص
عرضــه خدمــات بــه مــردم مصــرف کنیــد؛ 
امــروز پــول شــما مخالــف پالیســی شــما 
ــه  ــا ب ــروز ملــت م ــی رود ام ــه غــارت م ب
مواجــه  اختافــات  و  فزیکــی  حــذف 

اســت.
ــاف  ــکیل ایت ــدف از تش ــخ ه ــی بل وال
مــردم  تمــام  بــرای  حــق خواهــی  را 
ــت: طــرف حــق  ــد و گف افغانســتان خوان
خواهــی مــا ریاســت اجرایــی نیســت 
بلکــه یــک مشــت قلیلــی از ارگ نشــینان 
اســت. اگــر حکومــت اعامیــۀ جمعیــت و 
ــکل  ــده ش ــه در آین ــاف را ک ــۀ ایت اعامی
ــتان  ــا دس ــا ب ــد م ــی نکن ــرد را عمل می گی
ــان  ــاالی ش ــت ب ــوان مل ــر ت ــازوی پ و ب

ــرد. ــم ک ــی خواهی عمل
ــی،  ــای امنیت ــدی در نهاد ه ــات ج اصاح
سیاســی  توافقنامــۀ  کــردن  عملــی 
ــردن  ــرون ک ــی، بی ــدت مل ــت وح حکوم
قــدرت از انحصــار ارگ از پیشــنهادات 
ســت کــه  ایتــاف نجــات افغانســتان 

بــاالی آن تأکیــد کــرده اســت.
هم چنــان، محمــد محقــق، معــاون دوم 
ریاســت اجرایــی و عضــو ارشــد، ایتــاف 
نجــات افغانســتان در ایــن همایــش گفــت: 
تمــام مــردم افغانســتان بــا مــا متحــد شــده 
انــد و مــا حتــی در قندهــار، مشــرقی 
نفــوذ داریــم و ضــرورت تشــکیل ایتــاف 
ــن  ــی در ای نجــات افغانســتان از هــر زمان

ــر اســت. شــرایط محســوس ت
آقــای محقــق افــزود کــه  مــردم افغانســتان 
ــته  ــات گذش ــه  از انتخاب ــدواری را ک امی
مــردم  نیاوردنــد؛  دســت  بــه  داشــتند 
ریاســت  انتخابــات  دور  ســومین  در 
جمهــوری بــه صحنــه آمدنــد و رای دادنــد 
تــا سرنوشــت خــود را تعییــن کننــد، 
صندوق هــای  و  ناپــاک  رای هــای  امــا 
ــار داده شــد و رای مــردم  گوســفندی اعتب

ــد. ــده گرفتن را نادی
محقــق تصریــح کــرد کــه حکومــت 
ــه  ــود ک ــا ب ــن معن ــه ای ــی ب ــدت مل وح
رای هــای هــر دو طــرف اعتبــار داده شــود 
و هــر دو جریــان انتخاباتــی مشــارک 
مســاوی داشــته باشــند؛ بــا ایــن ضمانــت 

دنیــا، مــا حکومــت  وحــدت ملــی را 
ــف  ــال تاس ــا کم ــا ب ــم، ام ــکیل دادی تش
تبعیض هــا و ظلم هــا آغــاز گردیــد؛ در 
ــا  ــه شــکل تقریب ــا ب ــدم اول وزارتخانه ه ق
عادالنــه تقســیم شــد، امــا بــه مــرور زمــان 
ــل از طــرف ارگ در  ــم مقاب ــت تی صاحی

ــت.  ــرار گرف انحصارق
آقــای محقــق افــزود کــه قانــون حکومــت 
ــی  ــر تصمیم ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای ایتاف
ــرف انجــام  ــر دو ط ــا مشــورت ه ــد ب بای
ــود  ــه وج ــا ب ــا انحصــار طلبی ه ــود، ام ش
ــرای  ــا ب ــاه ه ــی م ــس اجرای ــد و ریی آم
کشــید؛  مــی  انتظــار  ماقــات  یــک 
ــتند  ــار گذاش ــا را کن ــی وزارتخانه ه بعض
و بــدون اطــاع ریاســت اجرایــی بــه 
ــت  ــی مخالف ــد؛ حت ــق درام ــت تعلی حال
رییــس اجرایــی اثــر نداشــت و صاحیــت 
وزارتخانــه هــا بــه قــدری تقلیــل شــد کــه 
یــک وزیــر صاحیــت تعییــن یــک مامــور 

ــدارد. ــم ن را ه
ــهردار  ــه  ش ــان این ک ــا بی ــق ب ــای محق آق
کابــل بــه دلیــل تعیــن چنــد هــزاره برکنــار 
کشــور  ایــن  از  هزاره هــا  مگــر  شــد؛ 
نیســتند!  گفــت: مــا قصــد برانــدازی 
ــه  ــی ک ــا حلقات ــم، ام ــت را نداری حکوم
ــد را  ــی زنن ــن م ــاد را دام ــض و فس تبعی

ــرد.  ــم ک ــر خواهی ــن گی زمی
او گفــت کــه نحصــار گــران بایــد محاســبه 
ــتم و  ــرال دوس ــدون رأی جن ــه ب ــد ک کنن
ــدازه رأی  ــه ان ــا چ ــعود ب ــأ مس احمدضی
انتخابــات بــاالی مــردم افغانســتان  در 

ــد. ــی کنن ــت م حکوم
اظهــار  ملــی  وحــدت  حــزب  رهبــر 
ــرای  ــتم ب ــه دوس ــی ک ــا زمان ــت: ت داش
ــود،  ــوری الزم ب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
قهرمــان خوانــده می شــد، امــا وقتــی 
کــه رای او و هوادارانــش گرفتــه شــد 
ــای  ــت و صاحیت ه ــزوا رف ــه ســوی ان ب
ــر  ــان در نظ ــرای ایش ــریفاتی ب ــیار تش بس

ــد. ــه ش گرفت
محقــق تاکیــد کــرد: مداخلــه جامعــه 
ــه در  ــتم مداخل ــده دوس ــی در پرون جهان
ــور سیاســی و اســتقال کشــور اســت؛  ام
میلیون هــا آدم پشــت دوســتم ایســتاده 
ــری از  ــق جلوگی ــی ح ــچ کس ــد و هی ان

ورود او بــه کشــور را ندارنــد.
ــا تماس هــای  ــی اســت کــه ب ایــن در حال
مکــرر نتوانســتیم کــه نظــر ارگ را در 

ــیم. ــه باش ــورد داش م
ــک  ــدود ی ــتان ح ــات افغانس ــاف نج ایت
مــاه پیــش توســط عطــا محمــد نــور والــی 
بلــخ و رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت، 
ــی  ــاون ریاســت اجرای ــق مع ــد محق محم
ــاح  ــی، ص ــدت مل ــزب وح ــر ح و رهب
ــت  ــزب جمعی ــس ح ــی ریی ــن ربان الدی
و وزیــر خارجــه، عبدالرشــید دوســتم 
معــاون اول رییــس جمهــور رهبــر حــزب 
ــکیل  ــه تش ــور ترکی ــی در کش ــش مل حنب

شــد. 
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ــده اســت کــه  ــن بحــث، یــک بحــِث پیچی ای
ــِت  ــدگاه و برداش ــا دی ــف ب ــای مختل از زوای
ــا  ــرد. ام ــرار می گی ــورد بررســی ق ــاوت م متف
ــی، پیشــینۀ  ــۀ اجمال ــه گون ــد ب ــل از آن بای قب
در  آن هــا  حضــور  و  هویــت  تاجیک هــا، 
ــن  ــا ای ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــه م منطق
ــابقۀ  ــا س ــا ب ــه تاجیک ه ــود ک ــه روش ش نقط
ــی  ــود، بخــِش مهم ــِن تاریخــی خ ــیار که بس
یــک  حکومت گــراِن  و  مدنیت ســازان  از 
جغرافیــای بــزرگ و یــک حــوزۀ بــزرِگ 
ــه  ــیای میان ــه، آس ــه در خاورمیان ــِی منطق تمدن
و آســیای جنوبــی و حتــا آســیای صغیــر 

بوده انــد. 

سیاســت  در  ناهمســویی  و  ناهماهنگــی  د: 
خارجــی 

ــویي و  ــاوت، ناهمس ــلیقه هاي متف ــت و س برداش
ناهماهنگــي و حتــا تناقــض و تضــاد در سیاســت 
خارجــي میــان رهبــران دولــت و احــزاب متحــد 
ــی  ــت، بخشــي دیگــر از ضعــف و کمبودي ی دول
ــه  ــن عرص ــتباهات در ای ــه دوامِ اش ــه ب ــود ک ب
مي انجامیــد. رهبــران دولــت، حتــا احمدشــاه 
ــران  ــان خــود و رهب ــی، می ــتاد ربان مســعود و اس
ــلیقه هاي  ــکار و س ــه اف ــت ک احــزاب متحــد دول
ــِر  ــر س ــتند، ب ــف داش ــایل مختل ــاوت در مس متف
ــا  ــز ب ــت نی ــي دول ــبات خارج ــت و مناس سیاس
دیــدگاه متعــدد، ناهماهنــگ و گاهــي متضــاد 

ظاهــر مي شــدند.
ــت  ــارِ دول ــران تاجیک تب ــی رهب ــف و ناتوان ضع
ــرد  ــی و ط ــت خارج ــب حمای ــن در جل مجاهدی
ــل از  ــه قب ــا ب ــود حت ــا خ ــتان ب ــِت پاکس خصوم
دسترســی بــه قــدرت سیاســی و تشــکیل دولــت 
ــد  ــتند متح ــا نتوانس ــت. آن ه ــل برمی گش در کاب
و حامــی خارجــی قبــل از تصاحــِب دولــت 
بــرای خــود پیــدا کننــد. احمدشــاه مســعود 
ــل و  ــا در کاب ــدید جنگ ه ــان تش ــا در جری بعده
ــه ایــن ضعــف  به خصــوص در دوران مقاومــت ب
ــتباه  ــه اش ــت ک ــا می گف ــود و باره ــرده ب ــی ب پ
کاِن مــا ایــن بــود کــه مــا درک درســتی از روابــط 
ــل و  ــرف کاب خارجــی نداشــتیم و قبــل از تص
دسترســی بــه حکومــت، بــا هیــچ کشــور خارجــی 

ــد.   ــت کنن ــا حمای ــا از م ــتیم ت ــاس نداش تم
 

ب: در عرصۀ داخلی 
مشــکات اســتاد ربانــی و احمدشــاه مســعود 
ــت اســامی در عرصــۀ  ــارِ دول ــران تاجیک تب رهب
ــر از مشــکات  ــتر و پیچیده ت ــیار بیش ــی بس داخل

ــود:  ــا ب سیاســت خارجــی آن ه

1 -   چالش مشروعیت 
سیاســي  نظــام  و  حاکمیــت  در  مشــروعیت   
ــی  ــي و علني ی ــدرِت پنهان ــلطه و ق ــورها، س کش
را  موجــود  حاکمیــت  و  دولــت  کــه  اســت 
ــول  ــل قب ــه قاب ــنده گان جامع ــردم  و باش ــراي م ب
اساســي یــک  مي ســازد. وظیفــه و مکلفیــت 
ــردي،  ــي ف ــه از زنده گ ــت همه جانب ــت، حمای دول
ــهروندان و  ــام ش ــوِي تم ــادي و معن ــي، م اجتماع
اتبــاع کشــور اســت. مشــروعیت دولــت بســته گي 
ــه انجــام ایــن وظایــف دارد. ناتوانــي و ضعــف  ب

دولــت در تأمیــن وظایــف مذبــور، مشــروعیِت 
ــرد.  ــوال مي ب ــر س ــت را زی دول

مشــکل و بحــراِن مشــروعیت بــراي اســتاد 
مســعود  احمدشــاه  و  ربانــي  برهان الدیــن 
حــد  از  بیــش  اســامي  دولــت  رهبــران 
ــث  ــا منحی ــرا آن ه ــود. زی ــي ب ــول و طبیع معم
حاکمــاِن جدیــد در زمــان و شــرایطي نیــاز بــه 
مشــروعیت حاکمیــِت خــود داشــتند کــه تمــام 
ســاختارهاي دولتــي در کشــور از هــم پاشــیده 
بــود. در مملکــت عمــًا گروه هــا و قوماندانــان 
بــا ســلیقه هاي ناهمگــون به  صــورت جــدا 
ــي  ــش، متاش ــد. ارت ــان مي راندن ــز فرم از مرک

ــود و ســاح در دســت عــامِ مــردم قــرار  شــده ب
داشــت. یــک و نیــم دهــه جنــگ و اشــغال 
ــِي گذشــته  خارجــي، ســاختار سیاســي و اجتماع
قبایــل،  اقــوام،  شــرکت  بــود.  زده  برهــم  را 
و  سیاســي  مختلــِف  گروه هــاي  و  طوایــف 
ــد   ــگ، دی ــه جن ــم ده ــک و نی ــن ی ــي در ای مذهب
ــر  ــود. ه ــا داده ب ــه  آن ه ــي  ب ــاي  تازه ی و باوره
ــي  ــي و مذهب ــي، سیاس ــاي قوم ــک از گروه ه ی
ــد  ــاختار جدی ــه در س ــاِت جداگان ــور مطالب کش
سیاســي داشــتند. ایــن مطالبــات بــه دور از منطــق 
و عدالــت و در تضــاد و عنــاد بــا منافــِع همدیگــر  

مطــرح  مي شــد.
ــه رهبــري اســتاد ربانــي از  ــِت ب  مشــروعیت دول
ــورد  ــي م ــي و گروه ــِف قوم ــاي مختل دیدگاه ه
از  بســیاري  بــراي  مي گرفــت.  قــرار  تردیــد 
ــا  ــِت تاجیک ه ــتون، حاکمی ــوم پش ــاي ق گروه ه

ــد.  ــته مي ش ــول پنداش ــل قب غیرقاب
ــه  ــدت ب ــزب وح ــر ح ــزاري رهب ــي م عبدالعل
عنــوان حقــوق هــزاره )شــیعیان هــزاره( خواســتار 
25 درصــد ســهم در قــدرت دولتــي بــود. حــزِب 
او و ســایر احــزاب تشــیع، از لــزوم رســمیت 
ــد کــه در  ــِن فقــه جعفــري صحبــت مي کردن یافت

ــید. ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــیار دش ــان بس آن زم
عبدالرشــید دوســتم بــه نــام حقــوق شــمال، 
حاکمیــت انحصــاري در شــمال و رهبــري وزارت 

دفــاع را مي خواســت. 
ــا هــر دو چهــرۀ گروهــي و  ــار ب ــن حکمتی گلبدی
ــه بهانه هــاي گوناگــون در فکــر رســیدن  قومــي ب

بــه رهبــري کشــور بــود. 
ــوي  ــري مول ــه رهب ــامي ب ــاب اس ــت انق حرک
اســامي  حــزب  و  محمــدي  نبــي  محمــد 
مولــوي خالــص بــا بســیاري از سیاســت ها و 
عملکردهــای رییــس دولــت اســامي و احمدشــاه 
مســعود مخالفــت مي کردنــد و بنــا بــر ماحظــات 
و انگیزه هــاي قومــي و سیاســي، طــرف دار بقــاي 

ــد.  ــا نبودن ــري آن ه ــه رهب ــت ب حاکمی
جنــاح محمــد اکبــري در حــزب وحــدت و 
حرکــت اســامي بــه رهبــري آیــت اهلل محســني بــا 
آن کــه از متحدیــن حکومــت اســتاد ربانــی بودنــد، 

ــتند.  ــت داش ــران دول ــي از رهب نارضایتي های
ــاد  ــم اتح ــر تنظی ــیاف رهب ــول س ــدرب الرس عب
ــا  ــز ب ــت نی ــي دول ــن اصل ــامي و از متحدی اس
سیاســت و عملکردهــاي رییــس دولــت اختــاف 
و ناهماهنگــي داشــت. او روش و سیاســِت دولــت 
ــر و  ــي غیرمؤث ــردن ادارات دولت ــامي ک را در اس
ــي  ــم و نزدیک ــورد تفاه ــمرد. در م ــي مي ش ناکاف
بــا عبدالرشــید دوســتم و جنبــش ملــي، او مخالف 

ــه  ــا را ک ــت تکنوکرات ه ــۀ حکوم ــود. نظری ب
ــرح  ــعود مط ــاه مس ــوي احمدش ــي از س گاه
ــل  ــازمان مل ــرح س ــت. ط ــد، نمي پذیرف مي ش
را در ایجــاد حکومــت بي طــرف کــه هرچنــد 
عملــي نگردیــد، در تناقــض بــا اهــداف 
بــا  او  مي کــرد.  تلقــي  جهــاد  آرمــان  و 
ــه  ــتان ب ــه پاکس ــت علی ــاي دول موضع گیري ه
خصــوص بــا سیاســت احمدشــاه مســعود در 

ــت. ــازگاري داش ــورد ناس ــن م ای
ــراي بســیاري از ســران احــزاب اســامي و  ب
ــت  ــه در داخــل دول ــا آن هایي ک ــادي، حت جه
قــرار داشــتند و یــا در حالــت بي طرفــي 
اســامي  جمعیــت  مي بردنــد،  به ســر 
نیروهــاي  و  گروه هــا  نظــار،  شــوراي  و 
کــه  مي شــدند  محســوب  انحصارگــري 
مناصــب و مراکــز اصلــي قــدرت را در اختیــار 
خــود نگــه داشــته بودنــد. در حالــي کــه ایــن 
گروه هــاي  خصومــِت  و  کینــه  ذهنیــت، 
در  مي کــرد،  تشــدید  را  دولــت  مخالــِف 
ــه ناخشــنودي و عقده منــدي  ــت ب داخــل دول
مي افــزود؛  دولــت  متحــد  گروه هــاي 
ــارکت در  ــا مش ــان ب ــه هم زم ــی ک گروه های
قــدرت و بهره منــدي از امتیــازات دولــت، 
عمــًا  و  مي کردنــد  بیگانه گــي  احســاس 
ــع و  ــه مناب ــتقیم ب ــي مس ــود را از دسترس خ
ــد.  ــروم مي یافتن ــدرت مح ــي ق ــز اصل مراک
افــزون بــر ایــن، میان اســتاد ربانی و احمدشــاه 
مســعود بــه عنــوان رهبــران اصلــِی دولــت ـ و 
بــر اســاِس برخــی دیدگاه هــا، رهبــران جامعــۀ 
ــایل  ــي از مس ــتان ـ در پاره ی ــک افغانس تاجی

ناهمســویي و اختــاف وجــود داشــت:
معاهــدۀ  امضــاي  از  احمدشــاه مســعود  ـ 
اســام آباد در بهــار 13۷2 توســط رییــس 

ــود؛  ــاراض ب ــت ن دول
ـ از توافق نامــۀ ماهیپــر بــا گلبدیــن حکمتیــار 
ــه  ــم ب ــث صدراعظ ــه حی ــاي او را ب ــه پ ک
داخــل شــهر کابــل کشــانید، دِل خــوش 
ــه  ــد ک ــت ش ــر ثاب ــه بعدت ــت )چنان ک نداش
ــری در  ــچ تأثی ــل هی ــه کاب ــار ب ــدن حکمتی آم

ــت(؛ ــلم نداش ــح و س ــد صل رون
ـ از عــدم اســتعفاي اســتاد ربانــی رییــس 
دولــت اســامي در شــوراي هــرات ناراحــت 

ــود؛ ب
آرام  طــرف دار  ربانــی  اســتاد  درحالي کــه  ـ 
ــا  ــتم ب ــید دوس ــردِن عبدالرش ــار ک ــاختن و مه س
دادن امتیازاتــي بــه او بــود، امــا احمدشــاه مســعود 
ــرش آن را  ــت و پذی ــتم را نادرس ــاِت دوس مطالب

خطرنــاک تلقــي مي کــرد؛ 
ـ همچنیــن دیدگاه هــاي آن هــا در مــورد برخــورد 
ــي  ــویي و هماهنگ ــتان، همس ــا پاکس ــط ب و رواب

نداشــت. 

ــۀ  ــت هزین ــی در جه ــع مال ــود مناب 2 -  نب
ــت  دول

دولــت اســامی مجاهدیــن هیچ گونــه منابــع 
ــۀ  ــد از طریــق آن هزین ــی داخلی یــی کــه بتوان مال
ــی  ــی و ملک ــای نظام ــِت خــود را در بخش ه دول
ــت  ــچ دول ــت. هی ــار نداش ــد، در اختی ــن کن تأمی
ــت  ــود حکوم ــر نب ــز حاض ــی نی ــور خارج و کش
ــاظ  ــعود را از لح ــاه مس ــی و احمدش ــتاد ربان اس
ــت  ــارف دول ــد. مص ــک کن ــی کم ــی و نظام مال
ــی  ــوت افغان ــاپ بانکن ــا از چ ــام بخش ه در تم
ــب اهلل  ــر نجی ــت داکت ــد دوران حکوم ــق رون مطاب
ــرعت و  ــه س ــی ب ــول افغان ــه پ ــد ک ــن می ش تأمی

ــی داد.  ــت م ــود را از دس ــدت ارزِش خ ش

ــرای  ــی ب ــت ناکاف ــی و ظرفی 3 -   ناآماده گ
ــت داری  دول

در  کــه  مســعود  احمدشــاه  و  ربانــی  اســتاد 
ســال 13۷1 )1992م( بــه همــکاری نیروهــا و 
جناح هــای معینــی  از درون حکومــت داکتــر 
ــدرت  ــق ق ــک خل ــزب دموکراتی ــب اهلل و ح نجی
ــامی  ــت اس ــد و دول ــت گرفتن ــی را به دس سیاس
مجاهدیــن را در محــور خــود ایجــاد کردنــد، 
بــرای  الزم   و  کافــی  ظرفیــت  و  آماده گــی 

دولــت داری و رهبــری دولــت نداشــتند. 
منظم تریــن جبهــۀ جنــگ و جهــاد در داخــل 
ــا  ــود، ام ــعود ب ــاه مس ــات احمدش ــور، جبه کش
ــۀ احمدشــاه مســعود  نظــم و ســازمان دهي موفقان
ــرایط  ــور و در ش ــدودي از کش ــق مع ــراي مناط ب
ویــژۀ دوراِن جنــگ بــا قــوای شــوروی و دولــت 
ــي  ــت و کارآی ــق، مؤثری ــک خل ــزب دموکراتی ح
ــت در  ــراي تشــکیل دول ــي کــه ب داشــت. در حال
کابــل و ادارۀ کشــور، بــه ایجــاد ســاختار و نظــام 
ــراِن  ــري از مدی ــِت گــروه کثی ــا موجودی ــي ب دولت
ــت و  ــف حاکمی ــاي مختل ــص در عرصه ه متخص

ــود. اداره ضــروت ب

یک صـدا
ــان  ــهادت قهرم ــل از ش ــان قب ــر طالب ــن ب ــرِض مجاهدی ــن تع در آخری
ملــی )1۶ ســنبلۀ 1380 خورشــیدی(، در منطقــۀ مــاورای کوکچــه، افــراد 
نظامــی یــک تانــک را در خــط نبــرد رهــا کــرده، فــرار کــرده بودنــد. 

ــا  ــت را تماش ــن حال ــن ای ــا دوربی ــای دور، ب ــب، از فاصله ه آمرصاح
ــت  ــک حرک ــن تان ــرا ای ــه چ ــید ک ــوط پرس ــاِن مرب ــرد و از فرمانده ک

نمی کنــد.
ــی  ــرس مرم ــک از ت ــن تان ــرادِ ای ــب! اف ــت: آمرصاح ــدان گف قومان

راکت انــداز، تانــک را در خــط مانــده و فــرار کرده انــد.
مــن و فهیــم  دشــتی در اســتقامت چغه تــای بــا قومانــدان بشــیر 
قانــت در خــط اوِل نبــرد قــرار داشــتیم. در مخابــرۀ بشــیرخان صــدای 

به وضاحــت شــنیده می شــد. آمرصاحــب 
ــدا زد و  ــه" ص ــتقامت "کله کت ــط اس ــاِن خ ــه قوماندان ــب ب آمرصاح
ــن  ــک را از خــط بکشــد، ای ــن تان ــه ای گفــت: کــدام جــوان نیســت ک

ــد! ــان ببرن ــال را طالب ــِک فع ــه تان ــت ک ــرم اس کان ش
ــت  ــرار داش ــان ق ــِش طالب ــر آت ــدید زی ــورِت ش ــور، به ص ــک مذک تان
ــر  ــدای آم ــک ص ــا ی ــت. ب ــه نمی توانس ــِک آن رفت ــس نزدی و هیچ  ک
ــره، دو تــن از مجاهدیــن آمــاده شــدند کــه خطــر را  صاحــب در مخاب
به جــان بخرنــد و تانــک را از زیــر آتــش شــدیِد نبــرد دور کننــد. ایــن 
ــک صــدای آمرصاحــب، در  ــا ی ــد فقــط ب ــا رشــادتی بی مانن ــان ب جوان
خطــر رفتــه و تانــک را از تهدیــد دشــمن دور کــرده و بــه منطقــۀ امــن 

کشــاندند.

آخرین جنگ 
آخریــن تعــرض مجاهدیــن 1۶ ســنبلۀ 1380  خورشــیدی، بــاالی 
متجاوزیــِن عــرب و عجــم در منطقــۀ مــاورای کوکچــه و مناطــق خــط 

ــان انجــام شــد. ــا طالب ــرد ب ــدمِ نب مق
مــن کــه از دیگــر همــکاران و خبرنــگاران عقــب مانــده بــودم، از دریــای 
ــه  جانــب خواجــه  بهاءالدیــن  ــا موتــر عســکری گذشــتم و ب کوکچــه ب
ــت  ــاده در حرک ــق، پی ــِف آن مناط ــدون عل ــک و ب ــت  های خش در دش

شــدم.
ــهرک  ــه و ش ــن کوکچ ــه بی ــدار فاصل ــه مق ــه چ ــتم ک ــق نمی  دانس دقی
ــودم  خواجــه  بهاءالدیــن را پیمــوده ام؛ در ســرک عمومــی در حرکــت ب
کــه امبوالنســی حامــل زخمیــان، برایــم ایســتاد کــرد و بــه موتــر ســوار 

شــدم.
راســتی از دیــدن جوانــاِن زخمــی ناراحــت شــده بــودم، هرکــدام از درد 
ــت  ــی و ناراح ــاد عصبان ــود زی ــرگردانِی خ ــد؛ از س ــی می  نالی جانکاه

ــود. ــم از کار و زنده گــی ســرد شــده ب ــودم، دل ب
ــان  ــیدم. ناگه ــب رس ــرارگاه آمرصاح ــل ق ــر، مح ــی کبی ــاغ  قاض ــه ب ب
ــب در  ــام دادم، آمرصاح ــدم. س ــواری دی ــچ دی ــب را در پی آمرصاح
جوابــم گفــت: »آمــدی بخیــر، مانــده نباشــی!«، بــا همیــن جملــۀ ســاده، 

ــتم.  ــادۀ کار گشـ ــاره آم ــد و دوب ــته  گی هایم دور ش ــۀ خس هم

ذره
ــن  ــد، م ــقوط کردن ــان س ــه طالب ــی  ک ــیدی، زمان ــال 1380 خورش س
ــی  ــی و تربیت ــوِن تعلیم ــو تلویزی ــس رادی ــث ریی ــی به حی توســط فرمان
ــر وقــت، آقــای  ــزد وزی ــی کــه مکتــوب مقــرری ام ن مقــرر شــدم. زمان
ذره رفــت، او در صحبتــی از مــن ســوال کــرد کــه قبــًا در ایــن پُســت 

ــرد. ــی کار می ک ک
در جواِب وزیر گفتم: طبیعی است که کدام طالب بوده!

او جوابــی نــداد و مــرا بــه  ریاســت رادیــو تلویزیــوِن تعلیمــی معرفــی 
کــرد.

حکومت انتقالی 
در حکومــت انتقالــی حامــد کــرزی، 1381  خورشــیدی، تمــام چهره هــا 

نــو بودنــد و شــناختی از یک دیگــر نداشــتند. 
وزیــر معــارِف آن زمــان، رســول امیــن بــود. امیــن آدمــی مســِن بــود کــه 

ــرد. ــوش می ک ــا را زود فرام ــا و چهره ه ــا، آدم ه نام  ه
از جملــۀ 28  رییــس وزارت  معــارف، تنهــا تخلــِص مــن بــه  یــاد وزیــر 
ــای عبداالحــد راصــد،  ــر معــارف آق ــر وزی ــس دفت ــول ریی ــه  ق ــود. ب ب
زمانــی کــه می  خواســت رؤســا را بــرای مجلــس خبــر کنــد، بــه رییــس 
ــه مجلــس خبــر  ــه و دیگــر رؤســا را ب دفتــِر خــود می گفــت کــه بیگان

کنیــد.
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چندهمسری در اسالم 
ــان  ــر زن غنوشــی معتقــد اســت کــه ضعــف حاکــم ب

و نیــاز آنــان بــه مــردان، امــر فطــری نیســت، بلکــه 
تربیتی یــی  راهنمایی هــای  و  فــرآورد روش هــا 

اســت کــه در خانــواده و جامعــه، زن بدان گونــه 
وضعیــت  ایــن  »اگــر  می یابــد.  پــرورش 

اجتماعــی را دگرگــون ســازیم و زنــان را 
ــر  ــه ب ــدون تکی ــر تحمــل مســوولیت ها ب ب
ــد کــه  ــدون تردی ــم، ب مــردان تربیــت کنی
ــرد  ــِت او از م ــی و تبعی ــاس ناتوان احس

کاهــش یافتــه و در عــوض، احســاس برتــری 
 .)9۷ می دهد«)همــان،  دســت  او  بــه  اســتقال  و 

ــه  ــی اســت ک ــق، روش های ــی موف ــای تربیت ــس روش ه پ
روابــط میــان زن و مــرد را بــر اســاس تکامــل، مهربانــی بــا 
ــر اســاس  ــه ب ــد ن ــذاری می کن همدیگــر و انســجام پایه گ

ــه و تســلط.  ــر، غلب قه
غنوشــی بیــان داشــت کــه چندهمســری در جامعــۀ 
اســامی، راه حــِل اســتثنایی اســت تــا بدین وســیله جامعــه 
از فروپاشــی اخاقــی در حالت هــای اســتثنایی ماننــد 
عادتــًا  کــه  جنگ هایــی  شــود؛  نگه داشــته  جنگ هــا 

قربانیــاِن آن جوانانــی در ســِن ازدواج انــد.
پــس چندهمســری در جامعــۀ اســامی، راه حــِل اســتثنایی 
ــًا  ــتثنایی اســت و غالب ــرارِی اس ــای اضط ــرای وضعیت ه ب
ازدواج بــا یــک زن در حالت هــای عــادی در یــک جامعــه 
ــظ  ــًا حف ــردان را تقریب ــان و م ــان زن ــادل می ــد تع می توان

کنــد.  

حق مشارکت عمومی زنان در زنده گی سیاسی 
غنوشــی در ارتبــاط بــا معالجــه، موضــوع مشــارکت 
ــلِم  ــل مس ــه اص ــی، ب ــی عموم ــلمان در زنده گ ــاِن مس زن
ــه  ــت ک ــن اس ــاد آن ای ــه مف ــته ک ــک جس ــرعی تمس ش
ــاب  ــه خط ــد ک ــه متفق ان ــیر و فق ــول، تفس ــای اص »علم
ــت...  ــردان اس ــان و م ــامل زن ــرعی ش ــای ش مکلفیت ه
خطــاب بــه مومنیــن و یــا مســلمین و یــا مــردم - و دیگــر 
صیغه هــای تکلیفــی عمومــی، شــامل مــردان و زنــان 
ــاوات  ــوم و مس ــس عم ــود - ... پ ــان می ش ــور یک س به ط
همانــا اصــل شــرعی می باشــد جــز در مســایلی کــه 
مخصــوص مــردان و یــا زنــان اســت« )همــان، 112-113(.
بــرای مستندســازی مشــارکت زنــان در زنده گــی عمومــی، 
غنوشــی چندیــن مثــال از زمــان پیامبــر و خافِت راشــدین 
ــود، در  ــرادراِن خ ــوی ب ــان در پهل ــه زن ــد ک ــر می کن ذک
دعــوت اســامی و در تأســیس حکومــت اســامی حضــور 
داشــتند و نخســتین شــهید در اســام، زن بــود و در 
ــام،  ــع اس ــوادث و وقای ــام ح ــۀ دوم و در تم ــت عقب بیع
ــی  ــه گونه ی ــود؛ ب ــوس ب ــوس و ملم ــان محس ــور زن حض
ــر خــدا مشــورت داد  ــه پیامب ــه زن ب ــِح حدیبی ــه در صل ک
و بعدهــا زنــان پیامبــر و دیگــر اصحــاب، علــوم اســامی 
را بــه امــت انتقــال دادنــد و زنــان در راه دعــوت متحمــل 
ــان خافــت راشــده،  ــادی شــدند و در زم ســختی های زی
ــن  ــۀ تعیی ــد و در زمین ــاب گردیدن ــب احتس ــی منص متول

ــت. ــا مشــورت صــورت می گرف ــا آن ه ــا ب خلف
ــرح  ــی مط ــا، پرسش ــن مثال ه ــان ای ــس از بی ــی پ غنوش
در  زنــان  مشــارکت  این همــه  »هــرگاه  کــه  می کنــد 
ــارکت  ــامی، مش ــای اس ــۀ نوپ ــی جامع ــی عموم زنده گ
ــی  ــارکت سیاس ــس مش ــد، پ ــاب نیای ــه حس ــی ب سیاس
ــت  ــرم آور نیس ــا ش ــان، 11۶( آی ــت؟ ...)هم ــر چیس دیگ
ــه  ــامی ب ــرزمین های اس ــی از س ــی در برخ ــه فتواهای ک
ــا در  ــت و حت ــۀ سیاس ــان در عرص ــارکت زن ــم مش تحری
ــان  ــه زن ــود، درحالی ک ــادر ش ــتر ص ــر ش ــدن ب ــوار ش س
اســراییلی هرازگاهــی بــر شــهرها و مســاجد مــا حملــه ور 

)118 )همــان،  می شــوند؟ 
ــزد  ــوان نام ــه عن ــلمان ب ــارکت زن مس ــا مش ــاط ب در ارتب
ــه  ــت ک ــی پرداخ ــه ردِ اصول ــی ب ــردم، غنوش ــل م و وکی
ــا کــرده  ــر آن هــا بن مــودودی موضع گیری هــای خــود را ب

اســت.
مــودودی بــه ایــن بــاور اســت کــه »در عضویــت مجلــس 
ــه  ــه این ک ــودن شــرط اســت، چــه رســد ب ــرد ب شــورا، م
ــت  ــت و حکوم ــد... و سیاس ــت باش ــت دول ــزد ریاس نام
ــرای  ــان خــارج اند«)همــان، 121( و ب ــرۀ اعمــال زن از دای
تأییــد دیــدگاه خــود، بــه آیــت 34 ســورۀ نســاء کــه »مردان 
سرپرســت زنــان انــد« و حدیثــی کــه آن را ابوبکــر روایــت 
ــوا  ــوم ول ــح ق ــن یُفل ــود: »ل ــدا فرم ــول خ ــه رس ــرده ک ک

أمرهــم امــرأۀ« اســتدالل مــی ورزد.
ــد  ــه و می گوی ــدگاه پرداخت ــن دی ــاد از ای ــه انتق غنوشــی ب
کــه سرپرســت بــودِن مــردان بــر زنــان کــه در آیــت ذکــر 

ــت. و  ــویی اس ــی زناش ــر زنده گ ــه خاط ــط ب ــده، فق گردی
ــن  ــوا م ــا انفق ــد: »وبم ــه می فرمای ــد ک ــار خداون ــن گفت ای
ــان )در  ــه از اموال ش ــی ک ــر انفاق های ــه خاط ــم«: »ب امواله
مــورد زنــان( می کننــد« گویــای ایــن اســت کــه سرپرســت 
بــودِن مذکــور در آیــت منحصــر در خانــواده اســت، نــه در 
جاهــای دیگــر ...« امــا والیــت برخــی از زنــان بــر برخــی 
ــر  ــزی ب ــواده، چی ــوب خان ــارج از چارچ ــردان در خ از م
ــرگاه  ــت«)همان، 119(. »ه ــده اس ــت آن وارد نش ممنوعی
ــا  ــه نصیحــت و ی ــه ب ــی داشــته باشــد ک زن شــرعًا توانای
ــروف  ــه مع ــر ب ــان در چهارچــوب ام ــر زن مشــورِت دیگ
و نهــی از منکــر بپــردازد، پــس مانــع شــرعی یی بــر 
عضویــت او در مجلــس، کــه وظیفــۀ آن هــم همیــن اســت، 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــان، 120(. غنوش ــود ندارد«)هم وج
نیــز اشــاره کــرده کــه عــدم مشــارکت زن در مجلس شــورا 
ــت  ــرای ممنوعی ــل شــرعی یی ب ــته دلی ــای گذش در زمان ه
مشــارکِت او در عصــر حاضــر بــه حســاب نمی آیــد. 
ــم  ــورِت منظ ــه ص ــورا ب ــته ها ش ــه در گذش ــرای این ک »ب
ــان ـ  ــرای زن ــه ب ــردان و ن ــرای م ــه ب ــدام ـ ن ــرای هیچ ک ب
تنظیــم نگردیــده بود«)همــان، 120(. پــس سرپرســت بــودن 
اگــر بــه معنــای ریاســت مطلــق باشــد ـ چنان چــه مــودوی 
ــت  ــه ریاس ــع زن از هرگون ــۀ آن، من ــت ـ نتیج ــد اس معتق
به طــور دایمــی خواهــد بــود، حتــا اگــر ریاســت داراالیتــام 
یــا شــفاخانه یــا شــرکت یــا فابریکــه و یــا مدرســه باشــد« 

و چنیــن ســخنی جــز پراکنده گویــی چیــز دیگــری نیســت 
ــر  ــته و معاص ــای گذش ــدام از علم ــه هیچ ک ــرای این ک ب
ــا  ــان، 123(. حت ــخنی را نگفته اند«)هم ــن س ــام چنی اس
ــش  ــود گرای ــا وج ــی ـ ب ــول غنوش ــه  ق ــب ـ ب ــید قط س
ســلفی یی کــه در تفســیر داشــت، بــه ایــن بــاور بــود کــه 
ــی  ــای ریاســت عموم ــه معن ــودن، ب ــوام ب ــت  ق ســیاق آی
مــردان بــر زنــان در همــه چیــز نیســت، بلکــه ســیاق آیــت 
همانــا »ســخن از اختافــات زناشــویی اســت کــه ریاســت 
ــد.«  ــاوز نمی کن ــواده تج ــدودۀ خان ــت از مح وارد در آی

ــان، 123( )هم
ــد،  ــر گردی ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــا حدیث ــاط ب ــا در ارتب ام
غنوشــی بــه ایــن بــاور اســت کــه ایــن حدیــث در ارتبــاط 
ــوم کســرای  ــه ق ــی وارد شــده و آن این ک ــۀ معین ــا حادث ب
فــارس پــس از مــرگ او، دختــرش را جایگزینــش کردنــد. 
پیامبــر ایــن ســخن را بــرای اظهــار خشــم و نفــرِت خــود 
ــان  ــد، بی ــته بودن ــر را کش ــفیر پیامب ــا س ــه آن ه از این ک

داشــت. 
ــع در  ــوان منب ــه عن ــد »ب ــث نمی توان ــن حدی ــن، ای بنابرای
مــادۀ قانــون اساســی باشــد، به ویــژه این کــه علمــای 
ــرت  ــه عب ــد ک ــم ندارن ــاق ه ــر اتف ــن ام ــر ای ــول ب اص
ــه خصــوص ســبب. آن چــه  ــه ب ــه عمــوم لفــظ اســت ن ب

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــد، ب ــام باش ــش ع لفظ
ــوق  ــث ف ــلمًا حدی ــت. مس ــام اس ــز ع ــم آن نی حک
نمی توانــد بــه عنــوان حجــِت قاطــع در ایــن زمینــه بــه 
حســاب آیــد، برعــاوۀ این کــه از نــگاه ســند هــم ظنــی 

ــان، 122(  ــت.« )هم اس
ــره اســت.  ــث ابوبک ــن حدی ــه راوی ای ــر این ک ــراد دیگ ای
ــری باعــث  ــن ام ــذف زده شــده اســت و چنی وی حــد ق
ــه  ــد ب ــرده، نتوان ــت ک ــه وی روای ــی را ک ــود حدیث می ش
ــرد،  ــرار گی ــوان مســتند محکمــی در احــکام شــرعی ق عن
بــه ویــژه مســأله یی کــه بســته گی بــه نظــام دولــت 
ــا نشــوند  ــی بن ــر اســاِس ظن ــد ب ــن مســایلی بای دارد. چنی
ولــو کــه درجــۀ ظنــی بــودن هــم ضعیــف باشــد. »نتیجــۀ 
ســخن این کــه در اســام چیــزی کــه مانــِع زن از تصــدی 
ــد،  ــارت ـ باش ــا ام ــاوت ی ــواه قض ــه ـ خ ــت عام والی

ــان، 123( ــدارد.« )هم ــود ن وج
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــری ک ــکاِل دیگ ــه اش ــخ ب ــا در پاس ام
حــق زن در والیــت عامــه ـ از جملــه ریاســت حکومــت 
ــری،  ــد طب ــی مانن ــام علمای ــر ن ــه ذک ــی ب ـ اســت، غنوش
ــا  ــه اســت. این ه ــزم اندلســی پرداخت ــن ح ــه و اب ابوحنیف
ــه  ــه از جمل ــه تصــدی منصــِب قضــا را ک ــد ک کســانی ان
والیت هــای عامــه اســت و شــروط آن بــا شــروط امامــت 
ــی  ــام عده ی ــه ن ــد. چنان ک ــز می دانن ــی دارد، جای همگون
ــداهلل دراز  ــر عب ــیخ االزه ــه ش ــر از جمل ــای معاص از علم
ــی  و  ــای اجتماع ــواع فعالیت ه ــه وی ان ــرده ک ــر ک را ذک
ــد  ــیخ محم ــت، و از ش ــازه داده اس ــان را اج ــی زن سیاس
غزالــی و قرضــاوی نــام بــرده کــه ایــن دو بــه ایــن بــاور 
انــد کــه »در جهان بینــی اســامی هیــچ مانــع دینــِی 
ــی  ــدی منصب ــه زن را از تص ــدارد ک ــود ن ــی وج واقعی ی
در حکومــت اســامی و جامعــۀ اســامی درحالی کــه وی 

ــان، 124(  ــاز دارد.« )هم ــد، ب ــته باش ــت آن را داش لیاق
آن چــه گفتــه آمدیــم، فشــردۀ مباحثــی در ارتبــاط با مســایل 
زنــان بــود کــه غنوشــی آن را در کتــاِب خــود مــورد بحــث 
قــرار داده اســت. بــدون تردیــد چنیــن تصــوری از دیــن، 
ــا آن  ــاِن مســلمان ب ــادی را کــه زن ــد مشــکاِت زی می توان
ــی  ــراث فقه ــد. می ــل نمای ــد، ح ــرم می کنن دســت وپنجه ن
و فکــرِی مســلمانان نیــاز بــه بازنگــری و ارزیابــی مجــدد 
دارد تــا بدین وســیله بتــوان حابــل را از نابــل تفکیــک کــرد 
و دیــن را از لــوِث اندیشــه های وارداتــی پیراســت در 
غیــر آن، میــراث فقهــی موجــود نه تنهــا باعــث ســربلندی 
و  شــرمنده گی  باعــث  بلکــه  نمی شــود،  مســلمانان 
راه  در  مانــع  بزرگ تریــن  همچنــان  و  عقب مانده گــی 

ــود.  رشــد و ترقــی جوامــع اســامی خواهــد ب

سخنان ماندگار غنوشی به مناسبت های مختلف 
ــدگاری  ــخنان مان ــف، س ــبت های مختل ــه مناس ــی ب غنوش
ــِر  ــر و مداراگ ــۀ دیگرپذی ــِر روحی ــه بیانگ ــت ک ــه اس گفت
در  آن چــه  می باشــد.  مختلــف  عرصه هــای  در  وی 
ــدۀ وی در  ــخناِن نشرش ــی از س ــل برخ ــد، نق ــه می آی ادام

روزنامه هــا و ســایت های انترنتــی مختلــف اســت. 
ــور  ــان کش ــت. زب ــکوالر نیس ــور س ــک کش ــس ی »تون
ــرای  ــا ب ــا م ــت. ام ــام اس ــن آن اس ــی و دی ــس، عرب تون
باشــند و چــه  تونــس، چــه ســکوالر  مــردم  تمــام 
اســام گرا، تضمیــن می کنیــم کــه دولــت بــر اســاس 
موازیــن جامعــۀ مدنــی اداره شــود. همــۀ مــردم اعــم از زن 
ــن  ــان در ای ــد از حقوق ش ــر گرایشــی، بای ــا ه ــرد و ب و م
ــه  ــر از این ک ــا صرف نظ ــند. آن ه ــوردار باش ــور برخ کش
ــر  ــون براب ــل قان ــند، در مقاب ــام گرا باش ــا اس ــکوالر ی س

ــود.« ــد ب خواهن
»دنیــا بــه انقــاب تونــس خوش آمــد گفتــه و مــا نیــز بــه 

ــم.« ــد می گویی ــه خوش آم هم
»بیــن ترکیــه و تونــس نیــز شــباهت های بســیاری وجــود 
ــی و  ــعۀ تاریخ ــوب توس ــور در چهارچ ــر دو کش دارد. ه
ــۀ غــرب و اصاحــات ســدۀ نوزدهــم،  نزدیکــی بــه تجرب
شــباهت های زیــادی دارنــد و رابطــۀ مــا بــا حــزب 
عدالــت و توســعه و هــر حــزب اســامی میانــه روِی دیگــر 
ــوان  ــه عن ــه ب ــۀ ترکی ــه تجرب ــا ب ــت. م ــق اس ــیار عمی بس
ــتاوردهای آن  ــژه دس ــم و به وی ــاور داری ــرو ب ــک پیش ی
ــان  ــوق بشــر و دمکراســی برای م ــۀ اقتصــاد و حق در زمین
ــه هــر کشــوری ویژه گی هــا و  ــل اســتفاده اســت و البت قاب

ــودش را دارد.«  ــاِص خ ــت خ ــرایط و موقعی ش

کامیاب سیاست مداری و اندیشـــه ورز  غنـوشـی؛ 

احمد ذكی خاورنیا

بخش نهـم
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        حمید فرهادی
یــک  از  »دیوانه«تصویــری  واژه  باشــنیدن  هرکســی 
قابــل  غیــر  و  الباالــی  خشــن،  ترســناک،  شــخص 
ــنیدن  ــا ش ــد. ب ــی می نمای ــش تداع ــی را در ذهن پیش بین
ــا و حــس  ــاوت از دیوانه ه ــف و برداشــت های متف تعاری
کنجــکاوی ام از دنیــای ایــن افــراد، در یــک بعــد از 
چاشــت آفتابــی روانــه مکانــی شــوم کــه در آنجــا بیماران 

روانــی نگهــداری می شــوند. 
ــات  ــزات و امکان ــد تجهی ــکان نیازمن ــن م ــه ای ــن ب رفت
خاصــی نیســت. فقــط خــودم را آمــاده ای شــنیدن و دیدن 

هرصحنــه ای می ســازم و راه می افتــم.
ــس کوچــه ،  ــد کوچــه و پ ــچ چن باگذشــتن از خــم و پی
ــته  ــرخ نوش ــط س ــا خ ــه ب ــورم ک ــه ای برمی خ ــا لوح ب
شــده »مرکــز نگهــداری بیمــاران روانــی والیــت هــرات«. 
ایــن مرکــز در منطقــۀ »بکرآبــاد« والیــت هــرات موقعیــت 
ــای  ــواه ویژگی ه ــه 1۶ ســال گ ــی ک ــه اســت؛ مکان گرفت

ــت. ــوده اس ــار ب ــای بیم ــون روان ه گونه گ
ــا  ــرات تنه ــت ه ــی والی ــاران روان ــداری بیم ــز نگه مرک
ــتو  ــتان اس ــی در افغانس ــاران روان ــداری بیم ــز نگه مرک

نزدیــک بــه 300 بیمــار از مــردان و زنــان در آن نگهــداری 
می شــود.این مرکــز 1۶ ســال پیــش جمعیــت هــال 
ــن  ــوی ای ــون از س ــده و تاکن ــاخته ش ــی س ــر افغان احم

ــود. ــل می ش ــاد تموی نه
پــس از آنکــه واردمحوطــۀ ایــن مرکــز می شــوم، مشــتاقم 
ــان  ــی داشــته باشــم. عبدالرحم ــاران روان ــداری از بیم دی
کارفرمــای ایــن مرکزمــرا بــرای رســیدن بــه هدفــم 

رهنمایــی می نمایــد.
ویژگی ها

ــینم  ــان می نش ــا میان ش ــای دیوانه ه ــد از دنی ــرای بازدی ب
ــردازم. ــت می پ ــه صحب و ب

ــی  ــی دارد« کس ــه عالم ــر دیوان ــروف؛ »ه ــول مع ــه ق ب
ــری  ــه و دیگ ــرو رفت ــر ف ــته و در فک ــش نشس در جای
ــم  ــمار ه ــک ش ــد. ی ــودش آواز می خوان ــرای خ ــم ب ه
ســرگردان هســتند، انــگار چیــزی را گــم کــرده و دنبــال 
ــته  ــر پیوس ــمار دیگ ــک ش ــه ی ــی ک ــد، ضمن آن می گردن

می گیرینــد.  و  می خندنــد  می گوینــد، 
ــت  ــتر صحب ــوان بیش ــک نوج ــاران ی ــن بیم ــان ای در می
ــرار  ــته تک ــت. وی پیوس ــخنانش شنیدنی س ــد و س می کن
می کنــد کــه رئیــس جمهــور بــه نیروهــای ارتــش مهمات 
ــه  ــان ب ــودم، طالب ــگ ب ــتد: »در جن ــزات نمی فرس و تجهی
مــا حملــه نمودنــد و بــاالی مــا زوری کردنــد. بــه رئیــس 
جمهــور زنــگ زدم کــه بــه مــن مهمــات بفرســت، امــا او 
میگویــد کــه مــن رفتــم خــارج.. مــن چــی کنــم کــه تــو 
ــه ســربازان  ــن مهمــات بفرســت ک ــه م ــی، ب خــارج رفت
مــن کشــته شــدند، امــا رئیــس جمهــور حرفــم را نشــنید 

و ســربازانانم کشــته شــدند.«
ــظ دارد و  ــعار حف ــتان ها و اش ــر داس ــوان دیگ ــک ج ی

ــد. ــتان می خوان ــعر و داس ــی ش ــن جالب ــا لح ــردم ب ه
 ظاهــراً بیمــاران میــان خودشــان خــوب ســازگار هســتند. 
آنانــی کــه در یــک زنجیــر بســته شــده اند باهمدیگرشــان 
ــی  ــه یک ــرف ک ــد و هرط ــی دارن ــیار مایم ــورد بس برخ
ــد.  ــت میافت ــو در حرک ــه آنس ــز ب ــری نی ــد، دیگ بخواه
ــیم  ــر تقس ــد، باهمدیگ ــان برس ــه دست ش ــی ک چیزهای

می نمایــد.
ــران  ــا دیگ ــیده و ب ــتش رس ــوار« دس ــی »نس ــا: یک مث
تقســیم می نمایــد. یــک بیمــار هــم یــک گیرنــدۀ 
ــه  ــد ک ــحالی می گوی ــا خوش ــت دارد. ب ــی در دس رادیوی
مــادرش بــه دیدنــش آمــده بــود و ایــن گیرنــده رادیــو را 
مــادرش بــه وی داده اســت. ایــن بیمــار از دیگــر بیمــاران 
ــو  ــه صــدای رادی ــته و ب ــار وی نشس ــه کن ــد ک می خواه

ــد.  ــوش بدهن گ
هنــگام آوردن و تقســیم غــذا نیــز بیمــاران بــا کارمنــدان 
ــذا  ــان غ ــه یکدیگرش ــد و ب ــک می کنن ــتان کم تیمارس
بســته  صــف  دســت ها،  شســتن  هنــگام  میدهنــد. 
ــه  ــت دست هایشــان را می شــویند و ب ــه نوب ــد و ب می کنن

همدیگــر آب می دهنــد.

بیماران زنجیری
عد ه یــی از بیمــاران حالــت بســیار خشــنی دارنــد. 
عبدالرحمــان یکــی ازیــن بیمــاران را جــواد باشــندۀ 
ــرد.  ــزد او میب ــرا ن ــد و م ــی می کن ــراه معرف ــت ف والی
جــواد بــا زنجیــر بــه یــک ســتون آهنــی و در یــک اتــاق 
جداگانــه بســته شــده اســت. وی جــوان بیســت و چنــد 
ســالی بــه نظــر میرســد. ایــن جــوان پیوســته بــا خــودش 
صحبــت می کنــد و دســت بــه کارهــای عجیــب میزنــد؛ 
ــد  ــغ میزن ــر اســت و گاهــی جی ــر درگی ــا زنجی ــی ب گاه
ــه او  ــه ب ــد ک ــا می خواه ــش از م ــا آرام ــم ب ــاری ه و ب

ــویم.  ــک ش نزدی
ــت  ــار اس ــن ب ــواد دومی ــه ج ــد ک ــان می گوی عبدالرحم
ــس  ــار پ ــود. وی یکب ــز آورده می ش ــن مرک ــه ای ــه ب ک
ــد  ــاب ش ــز صحت ی ــن مرک ــداوی در ای ــت و ت از مراقب
ــط  ــت توس ــدی نگذش ــا چن ــت، ام ــه برگش ــه خان و ب

ــد.  ــز آورده ش ــن مرک ــه ای ــاره ب ــواده اش دوب خان
ــران  ــه دیگ ــت ک ــز اس ــن مرک ــار ای ــر بیم ــی دیگ عل
ــه  ــرا ب ــد، زی ــه وی را ندارن ــدن ب ــک ش ــرأت نزدی ج
گفتــۀ مســووالن مرکــز، شــخصی کــه بخواهــد بــه علــی 

ــد.  ــه می نمای ــه چشــم طــرف حمل ــک شــود، وی ب نزدی
ــال  ــز ده س ــن مرک ــی در ای ــاش عل ــود و ب ــان ب از زم
و  کوچــک  اتــاق  یــک  در  ســال  ده  وی  می گــذرد. 
لبــاس وی  مخصــوص نگهــداری می شــود. غــذا و 
توســط کارمنــدان تیمارســتاندر یــک پنجــره خــورد 

می شــود.  دریافــت  همانجــا  از  و  گذاشــته 
دو ســه بیمــار دیگــر نیــز همســان جــواد و علــی خشــن 
هســتند و کســی اجــازه نزدیــک شــدن بــه آنهــا را نــدارد. 

چشم به راه خانواده
یــک شــمار دیگــر از افــرادی کــه در ایــن مرکــز 
نگهــداری می شــوند، بــه قــول عبدالرحمــان حالــت 
ــای  ــون از خانواده ه ــا چ ــه، ام ــود یافت ــان بهب ــی ش روان
ــز  ــن مرک ــر در ای ــدارد، ناگزی ــود ن ــی وج ــان آدرس آن

می شــوند.  نگهــداری 
ــا و  ــاران از بازاره ــر بیم ــه اکث ــد ک ــان می گوی عبدالرحم
ــده اند و  ــز آورده ش ــن مرک ــه ای ــی ب ــای عموم مکان ه

ــان مشــخص نیســت.  ــارب آن ــن اق ــت همی باب
ــودش را از  ــام دارد. آرش خ ــراد آرش ن ــن اف ــی ازی یک
ــر  ــش بهت ــد کــه حال ــد، وی می گوی ــران معرفــی می کن ای
اســت و بــه دنبــال پــدرش و مــادرش میگــردد. آرش کــه 
ــد:  جــوان بســیار آرام و خــوش  برخــورد اســت می افزای
ــا  ــور در همینج ــدارم مجب ــواده ام آدرس ن ــون از خان »چ

زندگــی کنــم. چــی کنــم، مجبــور هســتم!« 
ــزد  ــر ن ــوان دیگ ــک ج ــا آرش ی ــت ب ــگام صحب در هن
مــن میایــد و خــودش را عبدالغنــی معرفــی می کنــد. وی 
ــا از  ــده و ام ــگ ش ــواده اش دلتن ــه خان ــه ب ــد ک می گوی
ــدر و  ــت: »بســیار پشــت پ ــدارد. وی گف ــری ن ــان خب آن
مــادرم دق شــدیم.. اینجــا پــدر و مــادر دیگــرا بــه دیــدن 
شــان میاینــد و برایشــان میــوه و خوردنــی میاورنــد، امــا 

ــد«. ــی نیامده ان ــن هیچگاه ــادر م ــدر و م پ
جعفــر ســومین شــخصی اســت کــه چشــم بــه راه 
ــده و  ــران گذرانی ــی را در ای ــواده اش اســت. وی مدت خان
بــه گفتــۀ خــودش اســتفاده از موادهــای نشــه آور در ایران 
و نرســیدن بــه معشــوق پــای وی را بــه اینجــا کشــانیده 
ــی ام را از دســت  ــش روان ــی آرام ــران اندک اســت: »در ای
ــه  ــدم ک ــدم، دی ــتان آم ــه افغانس ــه ب ــس از آنک دادم و پ
ــه  ــماً دیوان ــد، رس ــری داده ان ــی دیگ ــه کس ــزدم را ب نام

ــد«. ــز آوردن ــن مرک ــه ای ــرا ب ــدم و م ش
ــه و  ــود یافت ــاال بهب ــه ح ــد ک ــه می گوی ــر در ادام جعف
ــه  ــه خان ــد و وی را ب ــواده اش بیای منتظــر اســت کــه خان

ــد. برگردان
در همیــن حــال عبدالرحمــان می گویــد کــه یــک شــماری 
از خانواده هــا پــس از آوردن بیماران شــان بــه ایــن مرکــز، 
آدرس  و مشخصات شــان را اشــتباه می دهنــد و مــا هنــگام 

ضــرورت نمی توانیــم بــا آنــان در تمــاس شــویم.
بیماران روانی زن

کمــی آنســوتر از دنیــای بیمــاران مــرد، بیمــاران زن 

ــکان  ــن م ــان وارد ای ــا عبدالرحم ــود. ب ــداری می ش نگه
می شــوم.

در نخســتین نــگاه، مکانــی کــه بیمــاران روانــی زن 
نگهــداری می  شــوند، آرام و سرســبزی بــه نظــر میرســد. 
ــرو  دســت راســت خــود  ــه راه ــان ب توســط عبدالرحم
ــه  ــذارم ک ــو می گ ــدم جل ــد ق ــوم و چن ــت می ش هدای
بــا شــکل ها و  بــه زنانــی می خــورد کــه  چشــمم 
ــای  ــف و حالت ه ــای مختل ــاوت، لباس ه ــای متف ظاهره
ــای خودشــان  ــی نشســته و در دنی ــر درخت ــون زی گونه گ
ــش ُزل زده و  ــرۀ مقابل ــه پنج ــه ب ــی ب ــد؛ یک ــرق ان غ
دیگــری بیخیــال از همه چیــز دراز کشــیده، یکــی هــم بــا 
ــم  ــرادی ه ــدد، هســتند اف ــد و می خن ــش می گوی اطرافیان
کــه چهرۀ شــان اوج غضــب و ناراحتــی را بیــان می کنــد. 
بــا وارد شــدن مــن و عبدالرحمــان بــه ایــن مــکان، یــک 
ــام  ــد و س ــا می دوزن ــه م ــان را ب ــای ش ــماری نگاه ه ش
ــا  ــدن م ــه وارد ش ــتند ک ــم هس ــانی ه ــا کس ــد، ام می کنن

ــد.  ــرون نمی کن ــان بی ــان را از خلوت ش نیزآن
در همیــن حــال، زن میان ســالی از راه میرســد و خــودش 

را رقیــه، کارفرمــای زنــان ایــن مرکــز معرفــی می کنــد. 
بــی بــی رقیــه می گویــد کــه زنــان بیمــار در ایــن 
ــه  ــه ق ــی ق ــد، گاه ــی دارن ــوای متفاوت ــال و ه ــکان ح م
می خندنــد، گاهــی هــم گیریــه می نماینــد و خیلــی 
وقت هــا چیــزی نمی گوینــد و فقــط نــگاه می کننــد. 
ــوی  ــدن از س ــوب ش ــت و ک ــابقۀ ل ــه س ــی رقی ــی ب ب
ــه مــن  ــار ب ــن ب بیمــاران را هــم دارد. وی گفــت: »چندی
ــتاندند«.  ــتم را شکس ــار دس ــا یکب ــد و حت ــه کردن حمل
بــا آنهــم، امــا ایــن زن میــان ســال می افزایــد کــه بیمــاران 
ــازی  ــچ امتی ــد فرزندانــش دوســت دارد و اگــر هی را مانن
هــم ازیــن مرکــز دریافــت نکنــد، بازهــم در اینجــا 

ــد.  ــد کار کن میخواه
در جریــان صحبــت کارفرمــای بیمــاران زن هســتیم کــه 
ــد،  ــا را قطــع نماین دو – ســه زن می خواهنــد صحبــت م
بــه ایــن بیمــاران کــه گــوش می  دهیــم؛ صحبــت مهمــی 

دارنــد. 
ــد.  ــی می کن ــان خــودش را حســنیه معرف ــن زن یکــی ازی
ــال از  ــه س ــی س ــت ول ــه نیس ــه دیوان ــد ک وی می گوی
ــه  ــی رقی ــی ب ــذرد. ب ــکان می گ ــن م ــور وی در ای حض
ــه،  ــود یافت ــی اش بهب ــت روان ــه حســنیه حال ــرد ک می پذی
امــا از آنجــای کــه وی از مــرز هــرات – ایــران بــه ایــن 
مــکان آورده شــده، از اعضــای خانواده وی خبــری ندارند 
ــود.  ــه داری می ش ــکان نگ ــن م ــل در ای ــن دلی ــه همی و ب
حســنیه کــه خــودش را از والیــت بامیــان معرفــی 
می کنــد تاکیــد می نمایــد کــه چشــم انتظــار یــک 
ــر  ــه منتظ ــوده و وی بی صبران ــواده اش ب ــوی از خان عض

ــت.  ــش اس ــن فرزندان ــوش گرفت ــه آغ ب
کمبود امکانات

در همیــن حــال، مســووالن و کارمنــدان مرکــز نگهــداری 
ــداری و  ــرای نگه ــات ب ــود امکان ــی از کمب ــاران روان بیم

ــد. ــاران ســخن می گوین ــن بیم ــت ازی مراقب
ــاران  ــداری بیم ــز نگه ــس مرک ــدی، رئی ــن احم نورالدی
ــه  ــر ب ــال  احم ــت ه ــای جمعی ــت: کمک ه ــی گف روان
ــرای  ــت و  ب ــنده نیس ــه بس ــچ وج ــه هی ــز ب ــن مرک ای
نگهــداری و مراقبــت بهتــر از بیمــاران بــه امکانات بیشــتر 

ــاز اســت. نی
ــه  ــا ب ــرما و گرم ــل س ــاران در فص ــه داد: »بیم وی ادام
ــاس  ــه لب ــد، ب ــاز دارن ــردکن نی ــن و س ــات گرم ک امکان
ــه  ــد لحظ ــون هرچن ــد، چ ــاز دارن ــتر نی ــاک بیش و پوش
ــه  ــان ب ــاره می کننــد و همچن ــا پ لباس شــان را ناپــاک و ی

ــد.« ــاز دارن ــوه نی ــر و می ــذای بهت غ
ــی والیــت  عبدالرحمــان، کارفرمــای مرکــز بیمــاران روان
ــز کار  ــن مرک ــال بدینســو در ای ــت س ــه از هف ــرات ک ه
می کنــد، نیــز از کمبــود پرســونل کاری ســخن می گویــد. 
وی گفــت: »شــمار کارمنــدان ایــن مرکــز بــرای مراقبــت 
از  300 بیمــار 1۶  تــن اســت کــه ایــن تعــداد بــه هیــچ 

مجــه کافــی نیســت.«
ــز  ــی مرک ــش صح ــد بخ ــدی، کارمن ــد محم نصیراحم
ــات صحــی  ــود دارو و امکان ــز از کمب ــی نی بیمــاران روان

شــکایت دارد.
عوامل و عالیم دیوانگی

ــانیدن  ــل کش ــن عوام ــگ مهمتری ــی و جن ــر، آوارگ   فق
افــراد بــه دیوانه خانه هــا خوانــده می شــود. داســتان 
ــل  ــۀ قاب ــز نکت ــه معشــوق نی عاشــق شــدن و نرســیدن ب
توجهــی در کشــانیدن یــک عــده ای بــه تیمارســتان اســت. 
ــی  ــایل ژنیتیک ــه مس ــی ک ــودکان و نوجوانان ــتند ک هس

ــا شــده اســت. ــل دیوانگــی آنه عام
حکایــت و قصــۀ بیمــاران از زبــان خودشــان و کافرمایــان 
مرکــز نگهــداری بیمــاران روانــی والیــت هــرات متعدد و 
شــنیدنی اســت. هــر لحظــه ســخنی تــازه ای از زبــان آنــان 
ــت  ــدی از وضعی ــت تراژی ــه حکای ــود ک ــرون می ش بی

بیمــاران دارنــد. 
ــن  ــاک و خش ــالم خطرن ــراد س ــد اف ــه از دی ــی ک بیماران
ــه  ــۀ جامع ــر طبق ــر از ه ــا مظلوم ت ــوند، ام ــده می ش خوان
ــه  ــی حمل ــان کس ــه ج ــه ب ــان ن ــند. آن ــر میرس ــه نظ ب
ُزل  فقــط  می دهنــد،  دشــنام  هــم  نــه  و  می نماینــد 
ــغ  ــد و ناگهــان جی ــرو میرون ــق ف ــد، در فکــر عمی می زنن
میزننــد. عــده ای هــم کــه پیوســته تکــرار می  کننــد: »چــی 

ــویم؟«. ــرون میش ــا بی ــت ازینج وق
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پــه   »MSF« يــا  ســازمان«  روغتیايــي  ډاکرتانــو  »بې پولــې  د 

افغانســتان کــې خپلــو روغتیايــي خدمتونــو تــه پراختیــا ورکــوي.

»ام. اس. اف« يــا د بې پولــې ډاکرتانــو ســازمان وايــي، پــه 

افغانســتان کــې روغتیايــي اړتیــاوو تــه پــه کتــو غــواړي پــه دغــه 

ــړي. ــراخ ک ــه پ ــل فعالیتون ــې خپ ــواد ک هې

د دې ســازمان د روغتیايــي چــارو د همغــږۍ د برخــې مرســتیال 

ډاکــرت ويل اللــه د ســې شــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویل چې 

ــدې  ــۍ وړان ــوه اوون ــدې ي ــو ســازمان څــه بان ــې ډاکرتان د بې پول

ــون  ــو بې بســرته روغت ــاره ي ــې لپ ــو د درملن ــدز کــې د ټپيان ــه کن پ

ــو کــې  ــورو والیتون ــه ن جــوړ کــړی او دغه شــان غــواړي چــې پ

هــم خپــل فعالیتونــه وغځــوي.

نوموړي زیاته کړه:

ــي  ــک روغتیاي ــې رضورت وي او خل ــې چ ــای ک ــوم ځ ــه ک "پ

ــوږ  ــو م ــه کت ــه پ ــاوو ت ــري، دې اړتی ــی ونه ل ــه الرسس ــو ت خدمات

خپــل خدمــات غځــوو چــې ښــه بېلګه يــې د جــوالی پــه ۲۲مــه 

ــر بســرتیز  ــو غی ــاره ي ــې لپ ــو د درملن ــدز کــې د ټپيان ــه کن مــوږ پ

روغتــون جــوړ کــړ او رصف »OPD« خدمــات مــوږ تــررسه 

کــوو."

ــدې  ــه وړان ــو پ ــي د دوی د فعالیتون ــا امن ــره ن ــه خ ــوړي پ د نوم

ــډ دی. ــوی خن ل

ــا »ام. اس.  ــازمان ي ــي س ــواک روغتیاي ــو خپل ــې ډاکرتان د بې پول

اف« پــه ۱۹۸۱ میــادي کال کــې پــه افغانســتان خپــل فعالیتونــه 

ــه  ــې د دوی پنځ ــه چ ــې کل ــه ۲۰۰۴ کال ک ــو پ ــړل، خ ــل ک پی

ــه  ــول، دوی ل ــې ووژل ش ــت ک ــس والی ــه بادغي ــي پ کارکوونک

ــل. ــه ووت افغانســتان ن

ــو ځــل  ــه ۲۰۰۹ میــادي کال کــې ي ــي ســازمان پ دغــه روغتیاي

ــړل  ــل ک ــه پې ــي خدمتون ــل روغتیاي ــې خپ ــتان ک ــه افغانس ــا پ بی

چــې اوس مهــال د افغانســتان پــه پنځــو والیتونــو کابــل، کنــدز، 

کندهــار، هلمنــد او خوســت کــې شــپږ بېابېــل روغتیايــي 

ــري. ــه ل مرکزون

دوی  د  مخــې  لــه  معلوماتــو  د  ســازمان  روغتیايــي  دغــه  د 

ــې  ــې دي چ ــیمو ک ــو س ــو او هغ ــا امن ــه ن ــره پ ــر ډې ــه ت فعالیتون

خلــک روغتیايــي خدمتونــو تــه الرسســی نه لــري.

پــه افغانســتان کــې »ام. اس .اف« فعالیتونــه د ۲۳۰۰ تنــو افغــان 

او ۱۰۰ تنــو بهرنیــو کارکوونکــو له خــوا پــر مــخ وړل کېــږي.

پــه ۲۰۱۶  يــوازې  خپلــواک ســازمان  ډاکرتانــو  بې پولــې  د 

ــه  ــه پ ــانو ت ــو کس ــه زیات ــو څخ ــپږو لک ــه ش ــې ل ــادي کال ک می

افغانســتان کــې بېابېــل روغتیايــي خدمتونــه وړانــدې کــړي دي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه ۲۰۱۵ میــادي کال کــې پــه 

ــي  ــون د امریکاي ــو روغت ــر ي ــو پ ــې ډاکرتان ــې د بې پول ــدز ک کن

ځواکونــو د هوايــي حملــو پــه نتيجــه کــې ۴۲ کســان ووژل شــول 

چــې د بې پولــې ډاکرتانــو ســازمان دا حملــه يــو جنګــي جنايــت 

وبالــه او پــه دې اړه يــې د پلټنــو غوښــتنه وکــړه.

پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، 

ــا  ــې روغتی ــتان د عام ــې د افغانس ــې چ ــه مخ ــې ل ــې ژمن د هغ

ــه  ــوی دغ ــځ ش ــازمان ترمن ــو د س ــې ډاکرتان وزارت او د بې پول

ســازمان بــه پــه کنــدز والیــت کــې يــو مجهــز روغتــون جــوړوي 

ــه پراخــوي. ــل فعالیتون ــه هــم خپ ــو کــې ب ــورو والیتون ــه ن او پ

د دغه وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل:

"»ام. اس. اف« د روغتیــا پــه برخــه کــې د عامــې روغتیــا وزارت 

يــو ډېــر مهــم همــکار دی چــې پــه تېــرو ۱۵ کالونــو او لــه هغــه 

ــه،  ــه برخــه کــې همــکاري لرل ــا پ ــې هــم د روغتی ــدې ی ــه وړان ن

ــه کــړې چــې  ــه مخــې دوی د وزارت رسه ژمن ــوې هوکــړې ل د ن

خپــل فعالیــت بــه دوامــدره ســايت او پــه کنــدز کــې بــه يــو ډېــر 

مهجهــز روغتــون هــم جــوړوي."

ښــاغلی مجــروح وايــي، د عامــې روغتیــا وزارت د یــاد ســازمان 

فعالیتونــو تــه د قــدر پــه ســرتګه ګــوري او هرکلــی یــې کــوي.

ــا وزارت هڅــه کــوي چــې د »ام.  ــه خــره د عامــې روغتی د ده پ

ــرې  ــانتیاوې براب ــې اس ــاره ښ ــو لپ ــازمان د فعالیتون اس. اف« س

کــړي څــو د دغــه ســازمان فعالیتونــه نــورو ســیمو تــه هــم پــراخ 

يش.

د "بې پولې ډاکرتانو سازمان" په بازدید از ُدنیای دیوانه ها

افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخوي

ACKU
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ورزش
ملک ستیز

سفیر کیست؟
ــک  ــروع ی ــدۀ مش ــت و نماین ــمی دول ــتادۀ رس ــفیر فرس س
ملــت بــه جهــان اســت. ســفیر نمــادی از فرهنــگ، 
ــر  ــت دوم اســت. ســفیر پیام ب ــت در دول ــک مل ــع و ارادۀ ی ــت، مناف هوی
ــات  ــک دیپلوم ــفیر ی ــت. س ــان اس ــه جه ــت ب ــک مل ــت های ی خواس
ــعۀ  ــی و توس ــع مل ــا مناف ــی را ب ــبات جهان ــه مناس ــت ک ــی اس حرفه ی
ــت.  ــد اس ــک هنرمن ــفیر ی ــد. س ــره می زن ــی گ ــگ مل ــاد و فرهن اقتص
ــک  ــفیر ی ــت. س ــد اس ــنج و هدف من ــر، سخن س ــه البی گ ــدی ک هنرمن
ــد.  ــت می کن ــک نماینده گــی سیاســی را مدیری ــه ی ــر اســت ک ــر مدب مدی
ــه و  ــا را توصی ــی از دیپلومات ه ــه گروه ــت ک ــر اس ــک رهب ــفیر ی س
ــی  ــاختاری مل ــه س ــت ک ــر اس ــک هم آهنگ ــفیر ی ــد. س ــفارش می ده س
ــتاده یی  ــر فرس ــه ه ــدم ب ــد. خواهش من ــره می زن ــان گ ــا کشــور میزب را ب

ــد. ــاب نکنی ــفیر« خط »س

حوريه مصدق

ــت  ــت معینی ــه امنی ــراق ب ــفارت ع ــه س ــه ب ــد از حمل بع
ــوار عقبــی اش  ــه نگــران اســتم کــه دی امنیتــی وزارت داخل
ــی  ــن کوچــه می باشــد و از امنیــت چندان در بن بســت همی
برخــورد دار نیســت. وقتــی مــن منحیــث یــک شــهروند عــادی می دانــم 
کــه ایــن معینیــت از امنیــت خوبــی برخــورد دار نیســت؛ نمی دانــم چــرا 
مســووالن امــور بــه ایــن وضعیــت توجــه نمی کننــد؟ آیــا منتظــر فاجعــۀ 
ــی در  ــاختارهای نظام ــن س ــه ای ــر این ک ــه مهم ت ــتند؟ از هم ــری اس دیگ
مناطــق مســکونی قــرار دارنــد کــه از هــر لحــاظ می توانــد آســیب پذیری 

مــردم ملکــی را بلنــد ببــرد.
ــردن  ــرون ک ــی در جداســازی و بی ــردم و نهادهــای مدن خــوب اســت م
ســاختارهای نظامــی، امنیتــی و اســتخباراتی از مناطــق مســکونی و مراکــز 
ملکــی  اداره هــای  و  بیمارســتان ها  مکاتــب،  جملــه  از  عام المنفعــه 
ــه  ــن ســاختارها ســبب می شــوند ک ــراً همی ــد، چــون اکث دادخواهــی کنن
ــرود. ــد ب ــازمان یافته بلن ــات ملکــی در حمــات گســترده و س ــار تلف آم
ــا  ــوار ب ــم ج ــتخباراتی ه ــی و اس ــاختار نظام ــن س ــتان چندی در افغانس
ــی  ــز ملک ــم مراک ــا ه ــکونی و ی ــق مس ــتان ها، مناط ــا، بیمارس مکتب ه
ــورد  ــاختارها م ــن س ــوارد ای ــر م ــه در اکث ــند ک ــه می باش و عام المنفع
ــود آوردن  ــه وج ــِب ب ــه و موج ــرار گرفت ــلح ق ــیان مس ــات شورش حم

ــد.  ــده ان ــی ش ــدۀ ملک ــات عدی تلف
پ.ن: از دیــد قوانیــن جنــگ؛ ســاختارهای نظامــی بــه دلیــل آنکــه اهــداف 
ــه  ــگ ب ــون جن ــاختارها تخطــی از قان ــن س ــر ای ــه ب ــد و حمل ــی ان نظام
شــمار نمی آیــد، بایــد از مناطــق مســکونی و ســاختارهای ملکــی و 

ــند. ــه دور باش ــه ب عام المنفع

مختار وفايی

وحشت در قلب خونین ترین پایتخت جهان
ــۀ  ــر در منطق ــوادۀ فقی ــک خان ــوان ی ــودک و نوج ــج ک پن
و  مرمــوز  گونــۀ  بــه  یک شــنبه  روز  کابــل،  وزیرآبــاد 
وحشــت ناک بــه قتــل رســیده انــد. کشــته شــده گان کــودکان و نوجوانــان 
ــه،  ــا تیش ــیدن ب ــل رس ــه قت ــس از ب ــوده و پ ــاله ب ــانزده س ــا ش ــار ت چه

ــد. ــده ان ــوزانیده ش ــل س ــا تی ــان ب جسدهای ش
ــرای انجــام کاری  ــه او ب ــه اســت ک ــد گفت ــج فرزن ــن پن ــادر ای ــه م راضی
بیــرون از خانــه رفتــه بــود کــه قاتــل هــر پنــج پســرش را بــا تیشــه بــه 

ــل رســانیده و آتــش زده اســت. قت

احسان شايگان

ــذرم  ــی می گ ــی روم، از دو مکان ــه م ــه روزان ــیری ک در مس
کــه در آنجــا انتحــاری شــده اســت. ســرک هنــوز زخمــی 
اســت. هــر روز از روی تکه هــای قیــر و ســوخته گی 
ســرک عبــور می کنــم. از روی زخــم ســرک. زخــم انتحــاری. ایــن یعنــی 
ــس  ــرک آن را ح ــتی س ــر روز در درش ــه ه ــی ک ــرگ«. مرگ ــس »م لم

می کنــم. آن را لمــس می کنــم. عبــور می کنــم.
ــرد؟ زنده گــی  ــه ک ــد و تجرب ــن دی ــر از ای ــرگ را عینی ت ــا می شــود، م آی
ــن  ــت. ای ــردن اس ــۀ م ــرار تجرب ــع تک ــل در واق ــا در کاب ــن روزه ای
ــد حمــات انتحــاری در ســال های  ــار بلن ــد. آم ــر کن ــد تغی وضعیــت بای

ــت. ــت ناک اس ــر وحش اخی

نورآغا شريفی

چند نکتۀ مهم در مورد کانکور!
1(تبدیلــی قطعــًا ممکــن نیســت؛ نــه از رشته به رشــتۀ دیگــر و نــه 

هــم از موسســۀ تحصیــات عالــی بــه موسســۀ دیگــر؛
2(نتایــج تــا هنــوز رســمًا مواصلــت نورزیــده، اکنــون جهــت ثبــت نــام ســرگردان 

؛ ید نشو
ــکایت  ــت ش ــمًا ثب ــه رس ــر این ک ــد مگ ــی ندارن ــچ چاره ی ــه هی ــراد بی نتیج 3(اف
کننــد و اگــر مســتحق شــمرده شــوند، بــه حق شــان خواهــد رســیدند و اال هیــچ؛
ــد  ــاز خواه ــری وزارت آغ ــۀ شــورای رهب ــا از 15 اســد حســب فیصل 4(درس ه

شــد؛
5(افــرادی کــه بــه نیمــۀ عالــی معرفــی شــدند، از ســوی ادارۀ معــارف ثبــت نــام 

خواهنــد شــد؛
۶(کســانی کــه قرنطینــه شــدند بــه ایــن معنــا اســت کــه رشــتۀ مخصــوص بانــوان 

و یــا برعکــس را انتخــاب کردنــد؛
۷(نتایج شبانه و اختصاصی تا دو روز دیگر مشخص می گردد؛

8(تخفیف با توجه به موسسه یی که معرفی شدند، تطبیق می گردد؛

نخستین بانو کوهنورد 
امریکایی، قلۀ K2 را 

تسخیر کرد

فیـسبـوک نـــامــه

وانیســـا اوبرایـــن، نخســـتین بانـــوی کوهنـــورد امریکایـــی اســـت 
کـــه توانســـت دومیـــن بلندتریـــن قلـــۀ کـــوه جهـــان را تســـخیر 

ـــد. کن
ایـــن بانـــو 52 ســـالۀ امریکایـــی کـــه قبـــًا کارمنـــد بانـــک در 
ـــرق  ـــی، بی ـــری بین الملل ـــم 12 نف ـــک تی ـــود، در رأس ی ـــارک ب نیوی
 K2 ـــوه ـــراز ک ـــر ف ـــوالی، ب ـــخ 28 ج ـــه تاری ـــده را ب ـــاالت متح ای

ـــزار درآورد. ـــه احت ـــتان ب پاکس
ـــرز  ـــداد م ـــاع، در امت ـــر ارتف ـــزار و ۶11 مت ـــت ه ـــا هش ـــوهK2، ب ک
ــن  ــی از خطرناک تریـ ــده و یکـ ــع شـ ــن واقـ ــا چیـ ــتان بـ پاکسـ

ــود. ــوب می شـ ــوردی محسـ ــرای کوهنـ ــان بـ ــای جهـ قله هـ
ـــود  ـــته ب ـــل توانس ـــال قب ـــی 39 س ـــرد امریکای ـــورد م ـــتین کوهن نخس

ـــد. ـــخیر کن ـــان را تس ـــع جه ـــۀ مرتف ـــن قل ـــن دومی ای
 K2 اوبرایـــن، در ســـومین تـــاش خـــود بـــرای تســـخیر قلـــۀ
ـــم  ـــار خان ـــن دوب ـــش از ای ـــد؛ پی ـــت یاب ـــت دس ـــه موفقی ـــت ب توانس
اوبرایـــن نتوانســـته بـــود بـــه هـــدف خـــود نایـــل آیـــد؛ یکـــی 
در ســـال 2015 کـــه هـــوای نامســـاعد مانـــع بلندرفتـــن گـــروه 
ـــوچ  ـــه برف ک ـــم در 201۶ ک ـــری ه ـــود و دیگ ـــده ب ـــوردان ش کوهن
ـــه را تســـخیر  ـــرد و نتوانســـتند قل ـــا خـــود ب ـــان را ب ـــام وســـایل آن تم

ـــد. کنن
ـــرار داشـــت،  ـــن در رأس آن ق ـــوردان کـــه وانیســـا اوبرای گـــروه کوهن
ـــپ  ـــت از کم ـــاعت توانس ـــس از 1۶ س ـــوا، پ ـــی ه ـــر خراب ـــه خاط ب
ـــن  ـــه بلندتری ـــوه، ب ـــر ک ـــزار و ۶81 مت ـــت ه ـــاع هف ـــع در ارتف 4 واق

ـــد. ـــه K2 برس قل
ـــه  ـــس از آنک ـــت، پ ـــه اس ـــکا گفت ـــدای امری ـــه ص ـــن ب ـــا اوبرای وانیس
ـــن  ـــوه پایی ـــری ک ـــان در 5100 مت ـــه کمپ ش ـــوون ب ـــۀ مص ـــه گون ب
ـــت  ـــر موفقی ـــه خاط ـــا ب ـــود، ام ـــده ب ـــته ش ـــی خس ـــدند، "خیل ش

تیمـــش نهایـــت ســـپاس گزار و خوشـــحال" بـــود.
ـــن  ـــه م ـــود ک ـــیری ب ـــوارترین مس ـــد: "دش ـــن می گوی ـــم اوبرای خان
در عمـــرم آن را پیمـــودم. نه تنهـــا 50 کیلومتـــر را بـــا وزش بـــاد 
و ریـــزش بـــرف در روبه روی مـــان مواجـــه بودیـــم، بلکـــه یـــخ 
ضخیمـــی در زیـــر پای مـــان بـــود کـــه هـــر آن لحظـــه امـــکان 

ـــت." ـــود داش ـــا وج ـــزش م لغ
اوبرایـــن، نُزدهمیـــن بانویـــی اســـت کـــه توانســـته موفقانـــه تـــا 
بلندتریـــن قلـــۀ کـــوه K2 بـــاال شـــود. پیـــش از این کـــه ایـــن 
ـــان  ـــۀ جه ـــن قل ـــن بلندتری ـــخیر دومی ـــه تس ـــی ب ـــورد امریکای کوهن
ـــخیر  ـــورد را در تس ـــو کوهن ـــریع ترین بان ـــکارد س ـــود، ری ـــق ش موف

ـــود. ـــاره دارا ب ـــت ق ـــان در هف ـــع جه ـــه مرتف ـــت قل هف
ــا را  ــتان وانیسـ ــوردی در پاکسـ ــپ کوهنـ ــوول کمـ ــبیر، مسـ شـ
ـــدار  ـــان دی ـــده و خواه ـــح" خوان ـــام آور صل ـــتان و پی "دوســـت پاکس
دوبـــارۀ او از پاکســـتان شـــده گفـــت کـــه تســـخیر موفقیت آمیـــز 
کـــوه K2 توســـط ایـــن بانـــو امریکایـــی "پیـــام مثبتـــی از پاکســـتان را 
ـــتر  ـــده گان بیش ـــفر کنن ـــا و س ـــته و امریکایی ه ـــه داش ـــان ارای ـــه جه ب

ــد." ــویق می کنـ ــتان تشـ ــه پاکسـ ــی را بـ بین المللـ
افزایـــش حمـــات تنـــدروان در ســـال های اخیـــر در پاکســـتان، 
شـــرایط امنیتـــی را در آن کشـــور بدتـــر ســـاخته و مانـــع 
خارجی هـــا از ســـفر و بازدیـــد از پاکســـتان شـــده اســـت. امـــا 
ـــات  ـــت در عملی ـــه موفقی ـــد ک ـــور می گوین ـــی آن کش ـــات امنیت مقام
ـــت  ـــش داده و امنی ـــی را کاه ـــدات امنیت ـــت افگنی، تهدی ـــد دهش ض

را در پاکســـتان بهبـــود بخشـــیده اســـت.

دیداری با کرزی و توصیۀ عارفانه

ــد.  ــام ش ــردم« اع ــور م ــام »مح ــر ن ــور زی ــدی در کش ــان جدی جری
اعضــای آن برمی تابــد کــه رهبــری عقــب پــردۀ ایــن حرکــت را حامــد 
ــی  ــت تاش ــن حرک ــه دوش دارد و ای ــین ب ــور پیش ــرزی، رییس جمه ک
ــه ایــن  ــرای قدرت یابــی جنــاب کــرزی در انتخابــات بعــدی. ب اســت ب
ــم  ــل از خت ــاه قب ــک م ــه حــدود ی ــد ک ــادم آم ــی به ی ــبت خاطره ی مناس

ــوع پیوســت. ــه وق حکومــت 12 سالۀشــان، ب
ــا 14 ســپتمبر 2014،  ــر ب حامــد کــرزی روز 23 ســنبلۀ ســال 1393 براب
بــرای 49 تــن از فرهنگیــان کشــور نشــان غــازی میربچــه خــان را اهــدا 
ــان ها،  ــع نش ــد از توزی ــود. بع ــمار ب ــم در آن ش ــده ه ــه نگارن ــرد ک ک
ــد،  ــده بلن ــناتور بدخشــان قصی ــی، س ــرم واصف ــن از شــعرا: محت ــه ت س
جنــاب مظلوم یــار شــاعر پشــتو، منظومــۀ طوالنــی در ده صفحــه و بــاری 
غیــرت، شــعری را کــه گفتــن حیــن حضــور جنــاب کــرزی در ارزگان 
در عقــرب 1380 ســروده، ارائــه کردنــد. اســتاد بــاوری رییــس دانشــگاه 
خوســت در رابطــه بــه آثــار باســتانی خوســت و غزنــی صحبــت کــرد.
ایــن زمانــی بــود کــه دوتیــم انتخاباتــی، نســبت تقلــب در انتخابــات در 
مقابــل هــم قــرار داشــتند و کشــور در بحــران عمیــق فــرو رفتــه بــود کــه 
بــر همــه ایــن جریانــات جنــاب کــرزی صاحــب اشــراف داشــت. بــدون 
برنامــۀ قبلــی اجــازۀ صحبــت گرفتــم و گفتــم: بــه نــام خــدا و بــه اجــازۀ 
جنــاب رییــس صاحــب جمهــور. نمی خواســتم صحبــت داشــته باشــم، 
امــا اگــر ایــن برنامــه توزیــع جوایــز وقتــی نشــر شــود، مــردم خواهنــد 
گفــت کــه  رفتیــد و جایزه هــای خــود را گرفتیــد و حتــا یــک کلمــه از 
ــر  ــد، مگ ــا نگفتی ــت اســف بار م ــه و وضعی ــن جامع ــداد ای بحــران و بی

ــم: ــرض می کن ــن رو ع ــن اســت؟ از ای ــالت روشــن فکر همی رس
ــراث و افتخــار  ــد، دو می ــای ارج من ــراوان میراث ه ــار ف ــا در کن ــت م مل
ــخن  ــان س ــا جه ــم ب ــه می توانی ــه از آن دریچ ــوی دارد ک ــزرگ معن ب
بگوییــم؛ نخســتین میــراث مــا شــعر اســت. از هــزار ســال قبــل، 
شــاهکار های ادبــی داریــم. از زمانــی کــه شــماری از قدرت هــای 
امــروزی الفبــا نداشــتند و از برخی هــا نشــانی در جهــان نبــود. شــاعران 
بــه محضــر شــاه می رفتنــد، شــعر هدیــه می کردنــد. امــروز هــم شــاعران 
مــا شــعر های را خدمــت شــما تقدیــم کردنــد .میــراث پُرافتخــار دیگــر 
ــل می شــدند، ُهشــدار  ــاهان مقاب ــا ش ــی ب ــا وقت ــان اســت. عرف ــا عرف م

ــاختند. ــدگار می س ــت کار وآفری ــه عاقب ــاه را متوج ــد و ش می دادن
ــا عــارف بــزرگ زمانــش ابــن ســماک مواجــه  روزی هــارون الرشــید ب
ــماک  ــن س ــد. اب ــت کن ــا او را نصیح ــت ت ــماک خواس ــن س ــد. از اب ش
ــتن را  ــده یی، خویش ــته ش ــدا گماش ــق خ ــر خل ــو ب ــرد ت ــت: ای م گف
نگــر و چیــزی مکــن کــه ســزاوار خشــم آفریــدگار شــوی. تــو برجــای 
صدیــق نشســته یی، تــو برجــای فــاروق نشســته یی، تــو برجــای 
ــه  ــی نشســته یی. زود ب ــن نشســته یی و توبرجــای مرتضــی عل ذی النوری
فکــر خــود شــو و بــر خــود رحــم کــن. چــون امیــری، عدالــت کــن و 

ــا خلــق خــدا نیکــی نمــا. ب
ــا شــکوهی ســاخت و  ــاد، قصــری ب ــی پادشــاه روم عاالدیــن کیقب زمان
ــه آن  ــه ب ــد بلخــی ک ــن محم ــا جال الدی ــدر موالن ــا پ ــلطان العلم از س
دیــار مهاجــر بــود، خواســت تــا مهمــان او باشــد و از قصــر دیــدن کنــد. 
هم چنــان کــه شــما هــم چنــد روز قبــل قصــر ســپیدار را افتتــاح کردیــد 

و شــماری را بــه تماشــای آن دعــوت نمودیــد.
ــاه  ــه ش ــاب ب ــر خط ــاهدۀ قص ــد از مش ــا بع ــلطان العلم ــد، س می گوین
ــا  ــادی، ام ــادی نه ــو بنی ــیل نیک ــع س ــل و من ــع خی ــرای دف ــت: ب گف
ــار  ــرج و ب ــی کــرد کــه از هــزاران ب ــان را چــه توان ســیر دعــای مظلوم
ــان  ــا حصــار عــدل و احســان را درســت بنی ــن ت ــذرد. جهــدی ک می گ

ــی. کن
هــدف از دو روایــت ایــن بــود تــا دو موضــوع را یــاد کنــم کــه مــردم را 

بــه جــان رســانیده اســت: بحــران انتخابــات و فقــر و مظلومیــت مــردم.
ــان  ــما در جری ــد. ش ــل کنی ــد ح ــما می توانی ــات را ش ــکل انتخاب مش
قضایــا هســتید و میــزان حقانیــت هــر دو طــرف بــه شــما روشــن اســت. 
ــان در جــای دیگــر ادعــای فــراوان داشــته باشــند، در  بنابرایــن، اگــر آن
ــۀ مــردم، آن وقــت  ــول عام ــه ق ــرا ب ــد، زی ــان نمی توانن ــل شــما چن مقاب
خواهیــد گفــت: پیــش پنــج هــم پنــج، پیــش صاحــب پنــج هــم پنــج. 
شــما مســوول مملکــت هســتید، شــما بــر انتخابــات اشــراف داشــتید و 
در جریــان قضایــا هســتید. شــما میــزان حقانیــت هــر یــک را نیــز خــوب 
می دانیــد. عقــد و حــل ایــن مســأله بــه شــما پیونــد دارد. ایــن مشــکل 

را حــل کنیــد.
ــد.  ــاد رســیده ان ــه فری ــکاری ب ســخن دیگــر این کــه مــردم از فقــر و بی
یــک شــهر یــا یــک کشــور بــه گــدا تبدیــل شــده اســت. زمانــی انــوری 
شــاعر نامــۀ بــه ســلطان ســنجر نوشــت انــوری از ظلــم و فســاد حــکام 
ــود:  ــان، چنیــن نوشــته ب ــم از آن ســلطان و مظلومیــت مــردم و دفــع ظل
اگــر روا میــداری کــه پوســتین از جــان مــردم بــر کننــد، بــاری روا مــدار 

کــه پوســت از آنــان بــر کننــد.
ــان  ــات و پای ــرای حــل بحــران انتخاب ــم ب ــا داری ــادآوری تمن ــن ی ــا ای ب
بیچاره گــی مــردم، دســت بــه کار شــوید. تــداوم ایــن وضــع بــا 
هیزم افگنــی دشــمنان و نافهمــی مخالفــان، ملــت را بــه افتــراق و کشــور 
ــما  ــه ش ــود ک ــی ش ــه گونه ی ــت ب ــاید وضعی ــرد. ش ــی می ب ــه تباه را ب

ــد. ــا می دانی ــر از م بهت
ــا نامــزدان صحبــت جــدی  بعــد کــرزی گفــت: مــن تــا 20 روز قبــل ب
ــن  ــای دارم. همی ــان صحبت ه ــا آن ــو ب ــه این س ــتم. از 20 روز ب نداش
دیــروز بــا هــردو طــرف صحبــت کــردم. بــه آنــان گفتــم: دو راه بیشــتر 
وجــود نــدارد. یــا بایــد حکومــت مــن دراز شــود و یــا شــما بــه توافــق 
ــن،  برســید. مــن درازشــدن حکومــت خــود را اجــازه نمی دهــم. بنابرای
فقــط یــک راه وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه شــما توافــق کنیــد. جــز 
توافــق شــما، راه دیگــری نیســت. انشــااهلل تمــام مشــکات حــل شــده 
ــر  ــا دو روز دیگ ــک ی ــه در ی ــده ک ــی مان ــای جزئ ــط چیز ه ــت. فق اس
ــه  کامــًا حــل می شــود. مراســم تحلیــف خــوب صــورت می گیــرد و ب

ــیم. ــش می رس آرام
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وزارت فوایـد عامـه کشـور، قـرارداد شـش پروژه انکشـافی 
را بـه ارزش ۷۷2 میلیـون افغانـی بـا چند شـرکت خصوصی 

داخلـی به امضا رسـاند.
محمـود بلیـغ، وزیـر فوایـد عامـه در نشسـتی خبـری که به 
همیـن منظـور روز سه شـنبه ) 10 اسـد ( در کابـل برگـزار 
شـده بـود گفـت کـه ایـن پروژه هـا شـامل سـاخت و سـاز 
سـرک، پـل آهنـی و سـروی تخنیکـی، محیطـی و اجتماعی 

می باشـد.
وی تصریـح نمـود کـه این پروژه هـا در والیت هـای قندهار، 

تخـار، پنچشـیر، فاریـاب و غزنی عملی خواهد شـد.
وزیـر فوایـد عامـه بیـان داشـت کـه بـا تکمیـل شـدن ایـن 
قسـمت  در  مـردم  بـرای  زیـادی  هـای  پروژه هـا سـهولت 
ترانزیـت، دسترسـی آسـان به مارکیت هـا، رشـد اقتصادی و 

غیـره فراهـم خواهـد شـد.
بـا  پروژه هـا  ایـن  قـرارداد  امضـای  حیـن  بلیـغ،  آقـای 
شـرکت های پیمـان کار خصوصـی گفـت کـه هیـچ بهانه ای 
را در زمینـه عـدم تطبیـق درسـت ایـن پروژه هـا از سـوی 

نمی پذیـرد. خصوصـی  شـرکت های 
وی از شـرکت های قـرارداد کننده خواسـت کـه این پروژه ها 
را طبـق قـرارداد آن اجـرا نمـوده و در مـدت زمـان معیـن 
بـه اتمـام برسـاند. ایـن پروژه هـا از سـوی حکومـت تمویل 

می شـود.
در همیـن حـال رنگینه کارگـر یک عضو مجلـس نمایندگان 
بـا انتقـاد از نحـوه  کارکرد برخـی از شـرکت های خصوصی 
می گویـد کـه شـماری از شـرکت ها آنگونـه کـه در قـرارداد 

پروژه هـا تعهـد می سـپارند کار نمی کننـد.
وی از وزیـر فوایـد عامه خواسـت که قرار داد ایـن پروژه ها 
را بـا نماینـدگان مجلس شـریک سـازند تـا آنها نیز بـر بنیاد 
صاحیت هـای قانونی شـان از نحـوه  کار شـرکت های قـرار 

داد کننـده نظـارت کنند.
قـرار داد بخـش چهـارم سـرک شـورابک الی اسـپن بولدک 
والیـت قندهـار، قـرارداد فـاز پنجـم بخش اول سـرک بنگی 
اشـکمش والیـت تخار، قرارداد سـرکت پیاوشـت ولسـوالی 
رخـه والیت پنجشـیر، قـرارداد یـک پایه پل آهـن کانکریتی 
والیـت  بلچـراخ  ولسـوالی  الـی  میمنـه  سـرک  مسـیر  در 
فاریـاب، قـرارداد سـروی تخنیکـی، محیطـی و اجتماعـی 
سـرک ولسـوالی چغتـو الـی نـاور والیـت غزنـی و قـرارداد 
کمـپ  حفاظتـی  و  اسـتنادی  دیـوار  سـاختمان  و  اعمـار 
سـاحوی ریاسـت فواید عامه والیت تخار شـامل این شـش 

هسـتند. پروژه 

نمایشـگاه عکاسـی و نقاشـی، آزمـون 
رقابـت  برتـر،  دانشـجویان  خاقیـت 
بایسـکل رانی زنان و رسـتم سـمنگان، 
برنامه هـای شـعرخوانی زیر چتـر آواز 
سـیتا قاسـمی، وحید قاسـمی، شـریف 
سـاحل و پنجشـنبه مفتون امـا همه در 

رویـا باقـی ماند.
ایـن همـه برنامه قرار بود در جشـنوارۀ 
علمی-فرهنگی سـمنگان، فـردا برگزار 
شـود. قرار بـود کودکان بـرای کودکان 
ترانـه بخواننـد و زنـان در رقابت هـای 
برونـد،  هـم  مصـاف  بـه  گوناگـون 
امـا ایـن برنامـه بـرای سـمنگانیان بـا 
مخالفـت شـماری از علمـای مذهبـی 
و خدیجـه حسـنی، رییس امـروز زنان 
هـم  از  و  روبـه رو شـد  ایـن والیـت 

. شید پا
سـمیع حامد، یکـی از برگزارکننده گان 

ایـن برنامـه می گوید، دسـت اندرکاران 
دفتـر فرهنگی-هنـری سـمیع حامـد و 
چندیـن نهـاد مدنـی دیگر بـا همکاری 
دفتـر همکاری هـای بین المللـی آلمـان 
)GIZ( ماه هـا تـاش کردنـد تـا ایـن 
جشـنواره را برگزار کننـد. مقام والیت 
سـمنگان و دیگر نهادهـای این والیت 
از هیـچ تاشـی در ایـن مـورد دریـغ 
سـاعات،  فرجامیـن  در  امـا  نکردنـد، 
خدیجـه حسـنی، رییـس امـور زنـان 
ایـن  ماهـای  تحریـک  بـا  سـمنگان 
والیـت، کمـر بـرای لغـو ایـن برنامـه 

. بست
بـه گفتـۀ آقـای حامـد، قـرار بـوده بـه 
امـا پیـش از  جشـنواره حملـه شـود، 
دفتـر  امنیـت  بخـش  از  آنـان  پیـش 
قضیـه  ایـن  از  آلمـان  همکاری هـای 
باخبـر شـده و در نتیجـه برنامـه را لغو 

کرده انـد، ایـن قضیـه بعدهـا از سـوی 
دفتـر والـی نیـز تأییـد شـد.

مدنـی  فعـال  شـاهرخی،  وفـی اهلل 
از  پیـش  کـه  می گویـد  سـمنگان  در 
برگـزاری جشـنواره، شـایعاتی مبنی بر 
سـرودخوانی و رقـص زنان ومـردان و 
بایسـکل رانی دختـران در شـهر پخش 
شـده بـود و ایـن شـایعات با پشـتوانۀ 
حرف هـای تحریک آمیـز رییـس امـور 
زنـان سـمنگان قوت پیدا کـرد و ماها 
را بـر جلوگیری از برگزاری جشـنواره 

واداشـت.
امـا خدیجـه حسـنی می گویـد کـه از 
ایـن قضیـه کامـًا بی خبر اسـت. او به 
سـام وطندار می گویـد، علـت عمـدۀ 
ناهماهنگـی  سـمنگان  جشـنوارۀ  لغـو 
بـا  جشـنواره  ایـن  برگزارکننـده گان 

ریاسـت امـروز زنـان اسـت.
بانـو حسـنی می گویـد، شـورای علمـا 
مخالـف ایـن برنامه اسـت و اگر قضیه 
گذاشـته  میـان  در  او  بـا  پیش ازپیـش 
در  مخالفـان  بـا  می توانسـت  می شـد، 
برگـزاری جشـنواره بـه تفاهم برسـد.

سـمنگان، یکـی از والیت هـای نسـبتًا 
دورافتـادۀ کشـور اسـت کـه میـان بلخ 
و بغـان در شـمال افغانسـتان موقعیت 

دارد.

امضای قرارداد شش پروژه 
به ارزش ۷۷2 میلیون افغانی در وزارت فواید عامه

لغو جشنوارۀ سمنگان در پی »مخالفت مالها«

صحــت  وزارت  در  مســووالن 
ــه  ــد ک ــی گوین ــور م ــه کش عام
ســال  یــک  در  وزارت  ایــن 
ــش  ــت بی ــواز فعالی ــته ج گذش
از 800 شــرکت تولیــد و وارد 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــده دارو را ب کنن
ــت. ــرده اس ــو ک ــان لغ فعالیت ش

داکتــر فیــروز الدیــن فیــروز، 
روز  عامــه  صحــت  وزیــر 
ــت  ــد( در نشس ــنبه )10اس سه ش
از کارکردهــای یــک  بررســی 
ــور  ــم ام ــی تنظی ــاله اداره مل س
دارویــی در کابــل گفــت کــه 
ایــن اداره در یــک ســال گذشــته 
جــواز فعالیــت بیــش از 800 
شــرکت تولیــد و وارد کننــده 

دارو را لغــو کــرده اســت.
آقــای فیــروز بیــان داشــت:" 
براســاس بررســی هــای اداره 
تنظیــم امــور دوایــی از میــان 
و  ثبــت  بــاب شــرکت   1154
راجسترشــده تولیــد و وارد کننده 
دارو در ســطح کشــور تعــداد 
800 بــاب از ایــن شــرکت ها 
عمــا فعالیــت ندارنــد بــه همین 
دلیــل جــواز فعالیــت شــان لغــو 

ــده اســت". گردی
ــداد 450  ــرای تع ــزود:" ب وی اف
خارجــی  و  داخلــی  شــرکت 
دیگــر تولیــد و وارد کننــده دارو 
ــه طــور غیرمجــاز  کــه تاکنــون ب
انــد، 10 روز  فعالیــت داشــته 
فرصــت داده شــده تــا جــواز 
ــد در  ــذ نماین ــان را اخ فعالیت ش
غیــر صــورت جلــو فعالیــت این 
ــد  ــه خواه ــز گرفت ــرکت ها نی ش

شد".
وزیــر صحــت عامــه همچنــان از 
متمرکــز شــدن خریــد و واردات 
نیــاز ســاالنه  دارویــی مــورد 
ــه در  ــر داده گفــت ک ــت خب دول
آینــده 5 شــرکت معتبــر داخلــی، 
داروهــای  تامیــن  مســوولیت 
مــورد نیــاز دولــت کــه هزینــه آن 
ــال  ــر در س ــون دال ــه 200 میلی ب
ــد  ــده خواهن ــه عه ــد را ب می رس

ــت. گرف
وی، علــت انحصــاری شــدن 
داروهــای  واردات  و  خریــد 
ــن  ــه ای ــت را ب ــاز دول ــورد نی م
پنــج شــرکت، کنتــرول و نظارت 
ــده  ــا خوان ــن داروه ــر از ای بهت
ــه  ــن کار ب ــه ای ــت ک ــان داش بی
ــرکت های وارد  ــرت ش ــل کث دلی
ســاختار  نبــود  و  دارو  کننــده 
ــان  ــرای اطمین ــق ب ــی دقی نظارت
ــا  ــن داروه ــت ای ــی از کیفی یاب

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــان  ــه همچن ــت عام ــر صح وزی
داروخانــه  هــزاران  فعالیــت 
ــلکی  ــر مس ــراد غی ــه در آن اف ک
مشــغول کار انــد را از دیگــر 

وزارت  راه  فــرا  مشــکات 
ــوان نمــوده گفــت:"  صحــت عن
هــم اکنــون از میــان بیــش از 
ــر  ــه در سراس ــزار داروخان 14ه
ــاب  ــزار ب ــر از 4 ه ــور کمت کش
توســط  خانه هــا  دارو  ازایــن 
ــی  ــور داروی ــا ام ــت ه فارمیس

می شــوند". اداره 
نحــوه  از  نظــارت  بــرای  وی 
لغــو  و  داروخانه هــا  فعالیــت 
غیــر  داروخانه هــای  فعالیــت 
ــاختار  ــک س ــاد ی ــتندرد، ایج اس
ــته  ــل دانس ــره ای را راه ح زنجی
ــن وزارت  ــه ای ــار داشــت ک اظه
14 زنجیــره نظارتــی کــه هــر 
زنجیــره تعــداد یــک هــزار دارو 
خانــه را پوشــش دهــد در ســطح 
ــن  ــرده و از ای ــاد ک ــور ایج کش
داروخانه هــا  فعالیــت  طریــق 
قــرار  دقیــق  نظــارت  مــورد 

خواهــد گرفــت.
ــاه  ــر نورش ــن حــال داکت در همی
ملــی  اداره  رییــس  کامــه وال، 
ــن  ــی در ای ــور داروی ــم ام تنظی
ــن اداره  ــه ای ــت ک ــت گف نشس
بــرای تنظیــم و نظــارت بهتــر از 
تولیــد و واردات دارو چندیــن 
ــم  ــا ادارات تنظی ــه را ب تفاهمنام
و  ایــران  دارویــی کشــورهای 

ــت. ــرده اس ــا ک ــد امض هن
امضــای  بــا  کــه  گفــت  وی 
اطاعــات  تفاهمنامه هــا  ایــن 
مربــوط شــرکت های تولیــد و 
وارد کننــده دارو کــه در ســه 

کشــور فعالیــت مــی کننــد بیــن 
طرف هــا رد بــدل شــده و از 
معیــاری بــودن فعالیــت ایــن 
حاصــل  اطمینــان  شــرک ها 

ــد. ــد ش خواه
ــاق دارو و  ــه وال، قاچ ــای کام آق
کمبــود ظرفیــت و امکانــات اداره 
ملــی تنظیــم امــور دارویــی را در 
ــد و  ــارت از تولی ــرول و نظ کنت
واردات دارو از مشــکات عمــده 
ایــن اداره عنــوان نمــوده اظهــار 
ــون تنهــا ۷  داشــت کــه هــم اکن
درصــد از مجمــوع داروهــای 
درالبراتورهــای/ شــده  وارد 

ســنجش  آزمایشــگاه های 
کیفیــت، زیــر کنتــرول قــرار 

می گیرنــد.
وی بــاال رفتــن ظرفیــت اداره 
دارویــی  امــور  تنظیــم  ملــی 
فعــال شــدن البراتوارهــای  و 
جدیــد ســنجش کیفیــت دارو 
ــن مشــکل عمــده  را راه حــل ای
در کشــور خوانــده خاطــر نشــان 
ــار  ــه زودی چه ــه ب ــاخت ک س
البراتــوار ســنجش کیفیــت در 
ــرات،  ــرزی ه ــت م ــار والی چه
قندهــار، ننگرهــار و بلــخ نصــب 

ــد . ــد ش خواه
ــدن  ــال ش ــا فع ــه وی ب ــه گفت ب
جدیــد  البراتوارهــای  ایــن 
ــن اداره در  ــی ای ــت نظارت ظرفی
کنتــرول کیفیــت دارو تــا 45 
درصــد بــاال خواهــد رفــت.

لغـو جـواز بیش از ۸۰۰ شـرکت 
تولیـد و واردکننـدۀ دارو
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