
کــه  امریــکا می گویــد  اســتخبارات  رییــس ســازمان 
ــرده  ــن ایجــاد ک ــاه گاه ام ــرای تروریســت ها پن پاکســتان ب
ــکا و  ــر منافــع امری و تروریســت ها از ایــن منطقــه در براب

ــد. ــدام می کنن ــتان اق افغانس
دانیــل کوتــس، رییــس ســیا، اســام آباد را متهــم کــرد کــه 

از برخــی بــه عنــوان ابــزار سیاســی بهــره بــرده می بــرد.
امریــکا  ســنای  اســتخباراتی  کمیتــۀ  در  کــه  کوتــس 

صحبــت می کــرد، گفــت: حمایــت پاکســتان از تروریســم، 
تاش هــای امریــکا بــرای مقابلــه بــا طالبــان در افغانســتان 

را از بیــن می بــرد.
او گفتــه اســت: اگــر حمایــت ناتــو و نیروهــای امریکایــی 
از نظامیــان افغانســتان در ســطح فعلــی باقــی بمانــد، 
هیچ کــدام از طالبــان و یــا دولــت افغانســتان قــادر نیســت 

ــد. ــته باش ــال 2019 داش ــی در س ــرفت نظام پیش
همچنــان در گــزارش ســیا بــه ســنای امریــکا آمــده اســت 
ــت  ــل ماموری ــه دلی ــتان ب ــی افغانس ــای نظام ــه نیروه ک
ــظ  ــی در حف ــدم توانای ــودن و ع ــیال ب ــدم س ــی، ع دفاع

ــت. ــده اس ــل ش ــادی را متحم ــات زی ــرزمین تلف س
ــح  ــرای صل ــاش ب ــه ت ــد ک ــادآور ش ــا ی کوســت در انته
ــکا از  ــان امری ــروج نظامی ــرای خ ــم ب ــان و تصمی ــا طالب ب
ــد  ــتان خواه ــدۀ افغانس ــی در آین ــش مهم ــتان نق افغانس

ــت. داش
ــی در  ــروی نظام ــزار نی ــر 14 ه ــال حاض ــکا در ح امری
ــه 5  ــت ک ــرده اس ــام ک ــپ اع ــه ترام ــتان دارد ک افغانس
ــه زودی خــاک افغانســتان را  ــن کشــور ب ــی ای ــزار نظام ه

ــرد. ــد ک ــرک خواهن ت
ــه  ــرد ک ــام ک ــش اع ــکا دو روز پی ــور امری ــس جمه ریی
ــان ایجــاد شــده و ایــن  ــا طالب پیشــرفت های در مذاکــره ب

ــی رود. ــش م ــی پی ــه خوب ــا ب گفت وگوه

ــهروندان  ــادی از ش ــمار زی ــد ش ــان می ده ــا نش آمار ه
ــی  ــل آلوده گ ــه دلی ــود را ب ــان خ ــه ج ــتان روزان افغانس
ــرگ و  ــزان از م ــن می ــه ای ــد ک ــت می دهن ــوا از دس ه
میــر بیشــتر از قربانیانــی اســت کــه جنــگ گرفتــه اســت.
ــد، ســاالنه  ــه می گوین مســووالن در وزارت صحــت عام
ــل آلوده گــی  ــه دلی بیــش از ۳000 نفــر جــان خــود را ب

ــد. ــوا در افغانســتان از دســت می دهن ه
ــد،  ــه می گوی ــت عام ــر صح ــروز، وزی ــن فی فیروزالدی
ــای  ــل خودرو ه ــه دلی ــوا ب ــود در ه ــای موج آالینده ه
فرســوده، ســوخت کــم کیفیــت و در نهایــت، ســوختن 
ــاد  ــهر ایج ــطح ش ــهروندان در س ــت ش ــه دس ــه ب زبال

می شــوند.
عــاوه بــر آن، حجــم بــاالی ترافیــک در صبــح و 
همچنــان در پایــان روز آلوده گــی هــوا را در شــهر کابــل 
بــه شــدت افزایــش می دهــد. شــهر کابــل ظرفیــت 500 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــا ای ــر را دارد، ام ــزار موت ه
حــال حاضــر بیــش از ۸00 هــزار موتــر در طــول شــبانه 

ــد. ــردد می کنن ــل ت ــای کاب روز در خیابان ه
بــر اســاس آمارها، بیــش از 51 هــزار مرگ در افغانســتان 
مربــوط بــه آلوده گــی هــوا در ســال 201۶ اعــام شــده 
ــا  ــل ب ــتان های کاب ــیاری در بیمارس ــوزادان بس ــت؛ ن اس

بیمــاری عفونــت ریــه دســت و پنجــه نــرم می کننــد.
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صلـح »با عـزت« غنـی 
کـدام صلـح است؟

ارگ نشینان باید از خواب 
افیونی تاریخ بیدار شوند!
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خـروج نظامیـان امریکـایی 

آینـدۀ افغـانستان را تغییـر می دهـد

آلوده گی هوا در افغانستان 
بیشتر از جنگ قربانی می گیرد
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همان گونـه کـه امریـکا در قضیـۀ صلِح افغانسـتان 
فعال شـده، بـه مـوازاِت آن کشـورهای منطقه نیز 
تاش هایـی را آغـاز کرده انـد کـه بتواننـد در این 
رونـد نقش و سـهِم خود را داشـته باشـند. این که 
ایـن تاش هـا چقـدر واقعـًا بـه صلـح افغانسـتان 
ابهـام  از  هاله یـی  در  هنـوز  می رسـاند،  کمـک 
می دهـد  نشـان  تاش هـا  ایـن  ولـی  دارد  قـرار 
کـه هـر یـک از کشـورهای منطقـه بـا توجـه بـه 
منافـع و نگرانی هایـی کـه بـرای خـود متصورند، 
نمی خواهنـد از ایـن رونـد بـه دور باشـند. شـاید 
برخـی از این کشـورها نقش امریـکا را چندان در 
راسـتای منافـِع خـود نمی داننـد و به همیـن دلیل 
می کوشـند کـه از تحـوالِت منطقه بـه دور نمانند. 
یکـی از ایـن کشـورها بدون شـک روسـیه اسـت 
کـه از مدتـی به این سـو بـه صـورِت غیرمترقبه و 
جـدی در رونـد صــلح افغانسـتان خـود را فعال 

نشـان می دهـد. 
روس هـا عمدتـًا نگـران حضـور امریکایی هـا در 
بـا طالبـان  انـد و گفت وگوهایـی را کـه  منطقـه 
شـک  دیـدۀ  بـه  اسـت،  شـده  آغـاز  دوحـه  در 
می نگرنـد. روس هـا هرچنـد پیـش از امریکایی ها 
خـود را بـه طالبـان نزدیـک کـرده بودنـد، ولی به 
دلیـل این که حضور نظامـی در افغانسـتان ندارند، 
نمی تواننـد بـه انـدازۀ ایـن کشـور در رونـد صلح 
موثـر عمـل کننـد. بسـیاری از تحلیل گـران به این 
بـاور انـد کـه روس هـا عمدتـًا تـاش می کننـد 
بـه  افغانسـتان  میـدان  در  را  امریکایی هـا  کـه 
شکسـت نظامـی بکشـانند؛ همـان برخـوردی که 
امریکایی هـا در پایـان جنـگ سـرد بـا این کشـور 

دادند.  صـورت 
در همیـن حـال، نبایـد فرامـوش کـرد کـه نقـش 
برخـی کشـورهای منطقـه نیـز چنـدان در قضیـۀ 
صلـح افغانسـتان روشـن بـه نظـر نمی رسـد و یـا 
این کشـورها بـه یکدیگـر اعتمـاد الزم را ندارند. 
قطـر، پاکسـتان، امـارات متحدۀ عربی و عربسـتان 
سـعودی کـه بیشـتر از دیگـر کشـورها بـا طالبان 
رابطـه دارند و دولت افغانسـتان انتظار داشـت که 
از نفـوذ ایـن کشـورها بتوانـد در راسـتای انجـام 
گفت وگوهـای رو در رو بـا طالبـان اسـتفاده کند، 
هـر کـدام بـا آجنـداِی خـود در ایـن رونـد فعال 
قطری هـا  بـه  سـعودی ها  و  اماراتی هـا  هسـتند. 
نـگاه مثبـت ندارنـد و ایـران و روسـیه از نقـش 
ایـن کشـورها در رونـد صلـح افغانسـتان بیمناک 
مولفه هـا،  و  متغیرهـا  ایـن  می رسـند.  نظـر  بـه 

رونـد صلـح افغانسـتان را بیش از هـر زمان دچار 
پیچیده گی هایـی کـرده اسـت کـه واقعـًا نمی توان 
بـه ارزیابـی درسـت وضعیـت دسـت پیـدا کـرد. 
از یـک جانـب معلـوم نیسـت کـه ادارۀ ترامـپ 
واقعـًا در پـی چـه چیـزی اسـت؟ آیا این کشـور 
می خواهـد بـا بیـرون کشـیدِن سـربازاِن خـود از 
و  تمامیت خـواه  گروه هـای  بـه  را  آن  افغانسـتان 
تنـدرو در ازای چنـد توافق سـطحی بسـپارد؟ آیا 
امریکایی هـا نقشـۀ دیگـری بـرای تأمیـن صلـح 

دارند؟ 
ایـن سـوال ها بـدون شـک ایـن روزهـا ذهن های 
بسـیاری را بـه چالـش طلبیـده، بدون آن کـه واقعًا 
پاسـخ های روشـنی بـه آن هـا داده شـود. زلمـی 
خلیـل زاد نماینـدۀ وزارت خارجۀ امریـکا در امور 
صلح افغانسـتان چنـدان حرِف روشـنی از جریان 
نمی دهـد.  به دسـت  قطـر  در  گفت وگوهایـش 
ترامـپ معتقـد اسـت کـه گفت وگوهـای صلـح 
در مسـیر درسـتی حرکـت می کنـد ولـی سـنای 
امریـکا نگـران بیـرون شـدن سـربازان امریکایـی 
کـه  هـم  کشـور  مقام هـای  اسـت.  افغانسـتان  از 
ابـراز  خصـوص  ایـن  در  عصبانیـت  بـا  گاهـی 
و  روشـن  حـرِف  حـال  بـه  تـا  می کننـد،  نظـر 
درست وحسـابی یی نگفته انـد کـه واقعـًا تصویـر 
روشـنی از وضعیـت ارایه کند. اشـرف غنی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی گاهـی از امضای سـندی 
گندمـک  سـند  مثـل  می توانـد  کـه  می کنـد  یـاد 
باشـد کـه میـان سـه کشـور بریتانیـا، پاکسـتان و 
افغانسـتان بـه امضا رسـیده بـود و تا امـروز باعث 
جنجـال در منطقـه شـده اسـت. اما آقـای غنی به 
صـورِت واضـح نمی گویـد کـه قـرار اسـت چـه 
توافقـی میـان امریکایی هـا و طالبان صـورت گیرد 
کـه تبعاتـی همچـون سـند گندمک داشـته باشـد. 
بـا آن که بـه نظر می رسـد میانۀ ارگ با کاخ سـفید 
در روزهـای اخیر به شـدت بـه وخامـت گراییده، 
ولـی در جبهـۀ مجاهدیـن سـابق خوش بینی هایی 
دیـده  امریـکا  صلـح  گفت وگوهـای  بـه  نسـبت 
رسـمی  صـورِت  بـه  هرچنـد  روسـیه  می شـود. 
شـرکت  بـا  مسـکو  نشسـت  کـه  کـرده  اعـام 
نماینـده گان طالبـان و برخـی از سـران مجاهدیـن 
سـابق بـه دعوت یـک نهـاد خصوصی افغانسـتان 
برگـزار می شـود، ولـی انـکار نباید کـرد که نقش 
ایـن کشـور در برگـزاری ایـن نشسـت برجسـته 
بـوده اسـت. افـرادی هـم کـه بـه این نشسـت از 
افغانسـتان دعـوت شـده اند، نسـبت بـه پیامدهای 

افغانسـتان،  حکومـت  رسـمی  دیـدگاه  خـاف 
خوشـبین بـه نظـر می رسـند. محمـد محقـق یکی 
از دعوت شـده گان نشسـت مسـکو بـه صـورِت 
واضـح گفـت کـه آقـای غنـی بـرای ادامـۀ بقـای 
سـنگ اندازی  صلـح  بـه  رسـیدن  راه  در  خـود، 
بـه  درسـت  جهاتـی  از  دیـدگاه  ایـن  می کنـد. 
نظـر می رسـد، چـون بـه هرحـال اگـر حکومـت 
افغانسـتان بـه عنوان مجری سیاسـت های رسـمی 
و اصلـی در کشـور می خواسـت در رونـد صلـح 
نقش بارز داشـته باشـد، بایـد چنان دیپلماسـی یی 
فرصت هـا  تمـام  از  کـه  می بـرد  کار  بـه  را 
می توانسـت بـه نفـع تأمیـن صلـح و امنیـت در 

کشـور اسـتفاده ببـرد. 
متأسـفانه ادارۀ آقـای غنـی ناکارآمدتر از آن اسـت 
کـه بتوانـد نقـش فعـال و مثبـت در رونـد صلـح 
داشـته باشـد. امـروز از برکـِت همیـن ادارۀ نـاکام 
و فاسـد، گـروه طالبـان در موقعیتـی قـرار گرفتـه 
کـه شـرایط وضـع می کنـد و از انحـال ارتـش و 
نهادهـای حکومتـی در افغانسـتان دم می زنـد. اگر 
آقـای غنـی واقعـًا رهبـری مردمی و بـا صاحیت 
می بـود، امـروز منافـع افغانسـتان در گـرو معاملـۀ 
سـوال  نمی گرفـت.  قـرار  قدرتمنـد  کشـورهای 
می شـود  واقعـًا  کـه  اسـت  ایـن  امـروز  اساسـِی 
بـا طالبـان در مـورد آینـدۀ افغانســتان بـه نتیجـه 
رسـید؟ شـاید برخـی بگویند کـه با تغییـر نظام و 
قانـون اساسـی که مطابق طـرح طالبان باشـد، این 
نتیجـه به دسـت می آیـد؛ ولـی آیـا واقعـًا آن وقت 
جامعـۀ جهانی وحکومـت افغانسـتان می توانند از 
وضعیتـی کـه موجب بـه وجود آمدن آن شـده اند، 

کنند؟  دفـاع 
صلـح به هـر قیمتی، واقعًا بی معنـا و غیرقابِل دفاع 
اسـت. مردم افغانسـتان صلِح باعـزت می خواهند، 
امـا واقعـًا معلوم نیسـت وقتی رییـس حکومت از 
صلـِح باعـزت سـخن می گویـد، منظـورش کـدام 
صلـح اسـت. بـه نظر می رسـد آقـای غنـی عزت 
را بـا موجودیـِت خـودش در رأس قدرت اشـتباه 
گرفتـه اسـت و به همیـن دلیل صلحـی را باعزت 
می دانـد کـه منافـع خودش را آسـیب نرسـاند. اما 
بـه نظر مـردم افغانسـتان، صلحی باعـزت خوانده 
می شـود کـه دســتاوردهای نظـام و ارزش هـای 
دموکراتیـک در آن تضمیـن شـده باشـد. بـا چنین 
صلحـی اگـر طالبـان می تواننـد موافق باشـند، آن 

وقـت حرفی نیسـت.  
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ــا  ــتان ت ــِت افغانس ــدِن جمعی ــه، از دوبرابرش ــت عام وزارت صح
ده ســاِل دیگــر خبــر داده اســت. ایــن پیش بینــی کــه بــر اســاس 
نــرخ رشــِد جمعیــت صــورت گرفتــه، می گویــد: در ســال 20۳0 
ــزارۀ  ــن گ ــد. ای ــر می رس ــون نف ــه ۶0 میلی ــتان ب ــت افغانس جمعی
ــزرگ و وحشــتناک  ــی بســیار ب ــر از حادثه ی ــراً کوچــک، خب ظاه
در آینده یــی نزدیــک می دهــد؛ از ایــن رو می ِســزد پرداختــن 
بــه آن را بــر هــر موضــوِع دیگــری ترجیــح دهیــم و بــا یــادآورِی 
ــروزی  ــه پی ــم ک ــدار دهی ــوس، هش ــۀ نف ــد بی روی ــاِت رش تبع
در جنگ وصلــح و ســازنده گی، همــه بــه مدیریــِت منابــع و 
ــا  ــه نه تنه ــت ک ــته اس ــی  وابس ــر و مجرب ــانِی ماه ــای انس نیروه
ــا و  ــه فرداه ــد ب ــل بتوانن ــند، ب ــه باش ــروزِ جامع ــزاراِن ام کارگ
ــند.  ــان بیندیش ــی و احتمالی ش ــایِ ِ حتم ــده و نیازه ــل های آین نس
جمعیــِت فعلــی افغانســتان، ۳0 میلیــون نفــر بــرآورد شــده و ایــن 
ــون  ــی چ ــراِت جدی ی ــا و خط ــا چالش ه ــز ب ــوس نی ــدار نف مق
ــط  ــایش محی ــوادی، فرس ــاری، بی س ــر، بیم ــی، فق ــگ، ناامن جن
ــه  ــی ک ــد. دولت های ــی مواجه ان ــع طبیع ــش مناب ــت و کاه زیس
ــان روی  ــتین سرمایه گذاری ش ــد، نخس ــر ان ــه و تدبی ــِل برنام اه
ــن  ــکوِی ای ــت و از س ــای انسانی س ــی و ظرفیت ه ــع طبیع مناب
مشــکاِت  جنــِگ  بــه  می خواهنــد  کــه  سرمایه گذاری ســت 
ــتان در 1۸-17  ــت افغانس ــا دول ــد. ام ــان برون ــروز و فردای ش ام
ســالی کــه گذشــت، در ایــن خــواب و گمــان بــود کــه حضــور 
ــد آینــدۀ کشــور را  جامعــۀ جهانــی و کمک هــای بیرونــی  می توان
تضمیــن کنــد؛ از همیــن رو هــم منابــع طبیعــی را بــه فســاد کشــید، 
هــم ظرفیت هــای انســانی را ســرکوب کــرد و هــم فرصت هــای 

ــگان از دســت داد. ــه رای سیاســی را ب
ــی،  ــت بی برنامه گ ــال ها در نهای ــن س ــی ای ــتان ط ــت افغانس دول
ــًا از  ــه دایم ــود: نخســت این ک ــه ب ــد کار را طوطــی وار آموخت چن
ثروت هــا و منابــع طبیعــی و موقعیــِت جغرافیایــِی ویــژۀ افغانســتان 
ســخن بگویــد و بــه مــردم مـــژده دهــد کــه از ایــن رهگــذر چــه 
ــورهای  ــه کش ــد. دوم این ک ــد ش ــان خواه ــی نصیب ش ثروت های
کمک دهنــده را بفریبــد و زیــر نام هــا و عناویــِن خــام یــا 
خیالــی پــول بگیــرد و نتیجــۀ کارهایــش را بــا جعــل و تزویــر در 
ــا  ــه آن ه ــد ک ــه بگوی ــش بگــذارد. ســوم این ک ــه نمای ــانه ها ب رس
ــه  ــد ک ــن کرده ان ــی تدوی ــافِی فراوان ــای انکش ــا و برنامه ه طرح ه
بــه زودی بــا رفــِع ناامنــی و تأمیــن بودجــه مجــاِل اجــرا می یابنــد. 
کــه  بــود  هفده ســاله  الف وگزاف هــاِی  همیــن  ســایۀ  در 
ــتان  ــۀ افغانس ــه جامع ــز این ک ــت ُج ــورت نگرف ــچ کاری ص هی
به  صــورِت ســمارقی رشــد کــرد و یکــی از ایــن رشــدهای 
ســمارقی، جمعیــِت آن بــود. یعنــی دولــت افغانســتان آن قــدر در 
ــه  ــن ب ــی از مهاجری ــش بزرگ ــه بخ ــرد ک ــاده روی ک الف زدن زی
ــی  ــم و بنیادی ی ــاِن منظ ــچ پ ــهرها بی هی ــتند، ش ــور بازگش کش
وســعت یافتنــد، زاد و ولــد رونقــی تــازه گرفــت، تخریــب محیــط 
زیســت و منابــع طبیعــی   چــون آب، خــاک و جنــگات از کنتــرل 
خــارج شــد و از همــه بدتــر جنگــی کــه گویــا پایــان یافتــه بــود، 
ــن  ــه همی ــد. ب ــاز ش ــزون آغ ــای روزاف ــا پیچیده گی ه ــو ب از ن
دالیــِل ســاده، اکنــون ســی میلیــون جمعیــِت افغانســتان کمیتــی را 
ــون  ــی چ ــِد کیفیت های ــا واج ــه نه تنه ــد ک ــش می گذارن ــه نمای ب
ســواد، ثــروت و ســامِت الزم بــرای رقــم زدِن آینــدۀ نیکــو بــرای 
کشــور نیســتند، بلکــه همیــن کمیــت نیــز بــر جغرافیــای طبیعــی، 
ــد.  ــنگینی می کنن ــتان س ــِی افغانس ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس

توضیــح این کــه: ایــن ســی میلیــون جمعیــت، اغلــب یا بی ســوادند 
یــا کم ســواد، و آمــارِ باســوادهایی کــه نظــر بــه نفــوِس محصلیــن 
ــان  ــِت سوادش ــز کیفی ــردد نی ــه می گ ــِن دانشــگاه ها ارای ــا فارغی ی
ـ به دلیــل نــازل بــودِن معیارهــا ـ درحــد و انــدازۀ دنیــای امــروز 
و نیازمندهــای آینــده نیســت. اکثریــت نفــوِس افغانســتان فقیــر و 
ــه از  ــر مســلمًا ن ــر هســتند و انســان های فقی ــر خــط فق ــا زی حت
ــا معیارهــای حفــظ  ــه ب ــد و ن ــِل کافــی برخوردارن شــانِس تحصی
ــا ایــن حســاب،  ســامِت جســمی و روحــی برابــری می کننــد. ب
بخــش بزرگــی از جمعیــِت ســی میلیونی افغانســتان چنــان در غــِم 
جــان و نــان گرفتارنــد کــه آینــده را فرامــوش  کرده انــد. در ایــن 
حالــت، اگــر ده ســال بعــد ایــن جمعیــِت ضعیــف و آســیب پذیر 
ــتان در  ــدِن مشــکاِت افغانس ــر ش ــای دوبراب ــود، معن ــر ش دوبراب
تمــام عرصه هــا را درحالــی می دهــد کــه اوالً منابــع طبیعــی 
ــۀ  ــًا جامع ــده؛ ثانی ــوار ش ــیار دش ــی بس ــرایط اقلیم ــوده و ش فرس
ــتان  ــت از افغانس ــه حمای ــری ب ــۀ کمت ــی و عاق ــی توانای جهان
دارد و ثالثــًا ماشــیِن جنــگ راحت تــر از گذشــته، از لشــکر 

ــد. ــربازگیری می کن ــنه گان س ــصت میلیونِی گرس ش
اگــر مجموعــۀ دولــِت افغانســتان گــزارش وزارت صحــِت عامــه 
را جــدی بگیــرد، دســت کم کاری کــه می تــوان بــرای جلوگیــری 
ــی و  ــای آگاهی   ده ــِت برنامه ه ــورت داد، تقوی ــه ص ــن حادث از ای
تبلیغــات در جهــت کنتــرِل موالیــد در پهلــوی بســته های تشــویقی 

ــه اســت.  ــِی کم هزین و تنبیه

دوبرابرشدِن جمعیت 
و ته کشـیدِن منابع و فرصت ها

احمـد عمـران

غنـی  عـزت«  »با  صلـح 
است؟ صلـح  کـدام 

صلح به هر قیمتی، واقعاً بی معنا و غیرقابِل دفاع اســت. مردم افغانســتان صلِح باعزت می خواهند، اما واقعاً معلوم نیست 
وقتی رییس حکومت از صلِح باعزت ســخن می گوید، منظورش کدام صلح اســت. به نظر می رسد آقای غنی عزت را با 
موجودیِت خودش در رأس قدرت اشتباه گرفته است و به همین دلیل صلحی را باعزت می داند که منافع خودش را آسیب 
نرساند. اما به نظر مردم افغانستان، صلحی باعزت خوانده می شود که دسـتاوردهای نظام و ارزش های دموکراتیک در آن 

تضمین شده باشد. با چنین صلحی اگر طالبان می توانند موافق باشند، آن وقت حرفی نیست  



مســووالن در ارگ می گوینــد کــه قانــون انتخابــات 
ــده،  ــات آورده ش ــاس تعدی ــود و براس ــل می ش تعدی
اصاحــات در کمیســیون  های انتخاباتــی بــه میــان 

می آیــد.
 شاه حســین مرتضــوی معــاون ســخنگوی ریاســت  
ــۀ  ــا روزنام ــو ب ــی در گفت وگ ــدت مل ــت وح حکوم
ــی  ــات آمدن ــدون شــک اصاح ــد: »ب ــدگار می گوی مان
اســت و ایــن اصاحــات تمامــی کمیشــنران کمیســیون 

ــرد«. ــر می گی ــات را در ب انتخاب
ــی  ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــخنگوی ریاس ــاون س مع
ــن اصاحــات براســاس تعدیــات  ــد کــرد کــه ای تأکی

ــود. ــد ب ــات خواه ــون انتخاب در قان
انتخابــات  نامــزدان  از  برخــی  هــم،   ســویی  از 
ــات  ــد از اصاح ــه بای ــد ک ــت جمهوری می گوین ریاس

شــود. جلوگیــری  یک جانبــه 
ــا  ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزدان انتخاب ــماری از نام ش
ــات  ــزدان انتخاب ایجــاد »شــورای تشــریک مســاعی نام
کــه  خواســته اند  حکومــت  از  ریاســت جمهوری« 
اصاحــات  مــورد  در  یک جانبــه  تصمیم گیــری  از 
انتخاباتــی بــه شــمول تغییــر کارگــزاران کمیســیون های 

ــد. ــودداری کن ــی، خ انتخابات
نامــزدان  مســاعی  تشــریک  »شــورای  اعامیــۀ  در 
منتشــر  روز  دو  کــه  ریاســت جمهوری«  انتخابــات 
کارشــیوۀ  شــورا  ایــن  کــه  اســت  آمــده  شــد، 
ــتفاده  ــری از سوءاس ــه جلوگی ــه ب ــنهادی در رابط پیش
ــه هــدف  ــی ب ــات دولت ــع و امکان ــا، مناب از صاحیت ه
ــه  ــد ب ــرای تأیی ــی را ب ــای سیاســی و انتخابات فعالیت ه

اســت. فرســتاده  ریاســت جمهوری 
ــزدان  ــی نام ــرای تمام ــیوه، ب ــن کارش ــاس ای ــر اس ب
رییــس   بــه  شــمول  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــی  ــی حکومــت وحــدت مل حکومــت و رییــس اجرای
حــدود اخاقــی تعییــن شــده امــا در ایــن مــورد بیشــتر 

ــت. ــده اس ــح داده نش توضی
ــه  ــز تهی ــی را نی ــن شــورا طــرح اصاحــات انتخابات ای
کــرده اســت. بــر اســاس ایــن طــرح »حکومــت نبایــد 
بــدون مشــوره بــا نامــزدان، به نــام اصاحــات، در 

ــد«. ــرانه کن ــه و خودس ــۀ یک جانب ــات مداخل انتخاب
شاه حســین مرتضــوی معــاون ســخنگوی ریاســت  
ــد،  ــزی نمی گوی ــه چی ــن اعامی ــورد ای ــت در م حکوم
انتخابــات تعدیــل و  امــا تأکیــد دارد کــه قانــون 
اصاحــات در کمیســیون های انتخاباتــی بــه میــان 

ــد. ــد آم خواه
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی، ریی ــرف غن محمداش
ــیون های  ــه کمیس ــود ک ــه ب ــش گفت ــد روز پی ــز چن نی
و  داده انــد  دســت  از  را  خــود  اعتمــاد  انتخابــات 
ــه  ــی ب ــیون های انتخابات ــترده در کمیس ــات گس اصاح

میــان می آیــد.
ــات  ــون انتخاب ــل قان ــر تعدی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای غن آق
انتخابــات  نتایــج  می  خواهــم  کــه  اســت  گفتــه 
ریاســت جمهوری بــه گونــۀ شــفاف در دو روز بــا 

مــردم افغانســتان شــریک ســاخته شــود.
از طرفــی هــم، در کنــار رهبــران حکومــت افغانســتان و 
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات، کشــورهای تمویل کننــدۀ 
بــر  مشــروط  را  کمک های شــان  نیــز  انتخابــات 
ــد.  ــات کرده ان ــیون انتخاب ــنران کمیس ــاری کمیش برکن
انتخابــات  شــده،  اعــام  تقویــم  براســاس 
ریاســت جمهوری افغانســتان در 29 ســرطاِن ســال 
تاهنــوز  انتخاباتــی  شــد،  خواهــد  برگــزار  آینــده 
اســت. نشــده  داده  اختصــاص  آن  بــه  بودجه یــی 

ـــت  ـــزاری نشس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــی آگاه برخ
مســـکو، می گوینـــد کـــه دولـــت کابـــل منـــزوی 
شـــده اســـت و در مذاکـــرات صلـــح نقـــش و 

صاحیـــت نـــدارد. 
آنـــان می گوینـــد کـــه گفت وگوهـــای امریـــکا 
بـــا طالبـــان بیشـــتر متکـــی بـــه خواســـت طالبـــان 
اســـت، امـــا مســـکو و برخـــی از کشـــورهای 
ــان  ــدن طالبـ ــای آمـ ــا درک پس لرزه هـ ــه  بـ منطقـ
ــد، در  ــاق بیفتـ ــن اتفـ ــه ممکـ ــی کـ و درگیری هایـ
ــخصیت های  ــاع از شـ ــک اجمـ ــاد یـ ــاش ایجـ تـ

سیاســـی و ملـــی بـــا طالبـــان هســـتند. 
ـــه  ـــم ارگ را ب ـــی و تی ـــان غن ـــان، طالب ـــاور آن ـــه ب ب
عنـــوان یـــک تهدیـــد در آینـــده نمی  بیننـــد، بلکـــه 
ـــه  ـــت« ب ـــاد و مقاوم ـــای »جه ـــان نیروه ـــرای طالب ب
ــرح اســـت.  ــد مطـ ــرف و تهدیـ ــوان یـــک طـ عنـ
بنابرایـــن، کشـــورهای منطقـــه بـــا درک ایـــن 
ـــان  ـــترک می ـــان مش ـــاد زب ـــاش ایج ـــیت در ت حساس
نیـــروی تأثیرگـــذار جامعـــه و نیروهـــای مقاومـــت 

بـــا طالبـــان هســـتند. 
از ســـویی هـــم، دولـــت افغانســـتان بـــا برگـــزاری 
ـــت اهلل  ـــت، صبغ ـــرده اس ـــت ک ـــت مخالف ـــن نشس ای
ــد  ــه می گویـ ــخنگوی وزارت خارجـ ــدی، سـ احمـ
کـــه ایـــن نشســـت بـــا چنیـــن چارچـــوب، بـــه 

ــی  ــد و نتیجه  یـ ــک نمی کنـ ــتان کمـ ــح افغانسـ صلـ
هـــم در پـــی نخواهـــد داشـــت.

مســـووالن در شـــورای عالـــی صلـــح نیـــز اعـــام 
شـــرکت  نشســـت  ایـــن  در  کـــه  کرده انـــد 

. نمی کننـــد
ــی و  ــت غنـ ــی حکومـ ــان سیاسـ ــت مخالفـ نشسـ
ـــخ  ـــه تاری ـــرار اســـت ب ـــان ق ـــروه طالب ـــده گان گ نماین
ــزار  ــکو برگـ ــروری در مسـ ــم فبـ ــم و ششـ پنجـ
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــیه گفت ـــت روس ـــا حکوم ـــردد، ام گ
ایـــن نشســـت از طـــرف یـــک نهـــاد متعلـــق بـــه 
ــا  ــرد، امـ ــورت می گیـ ــتان صـ ــهروندان افغانسـ شـ
ــفارت  ــت را سـ ــن نشسـ ــوت ایـ ــوولیت دعـ مسـ

روســـیه در کابـــل بـــه عهـــده دارد. 
ــو  ــی در گفت وگـ ــتانی، آگاه نظامـ ــد کوهسـ جاویـ
بـــا روزنامـــۀ مانـــدگار می گویـــد: مذاکـــرات 
صلـــح میـــان  طالبـــان و امریـــکا بیشـــتر متکـــی 
ــیون  ــا اپوزسـ ــت، امـ ــان اسـ ــت طالبـ ــه خواسـ بـ
و حکومـــت افغانســـتان در متـــن ایـــن مذاکـــرات 

قـــرار ندارنـــد.  
ــکا  ــت امریـ ــد: دولـ ــتانی می افزایـ ــای کوهسـ آقـ
نســـبت بـــه متحـــدان پیشـــینش در افغانســـتان 
بی بـــاور شـــده و می خواهـــد طالبـــان در قـــدرت 

سیاســـی آینـــده بیشـــتر ســـهیم باشـــند.  
ــژه  ــه ویـ ــه  بـ ــورهای منطقـ ــه کشـ ــت کـ او گفـ
روســـیه، نگـــران تکـــرار تجربـــۀ دهـــه 90 در 
ـــاش دارد  ـــل ت ـــن دلی ـــه همی ـــت و ب ـــتان اس افغانس
ـــذار  ـــای تأثیرگ ـــان نیروه ـــو می ـــۀ گفت وگ ـــا زمین ت
ــان را فراهـــم کنـــد.  مخالـــف حکومـــت و  طالبـ
ــای  ــان طرف هـ ــه میـ ــی کـ ــت: در صورتـ او گفـ
ــاد  ــترک ایجـ ــان مشـ ــتان زبـ ــف در افغانسـ مختلـ
نگـــردد، تاش هـــای موجـــود بـــرای صلـــح 
روســـیه  داشـــت.   پی نخواهـــد  در  نتیجه یـــی 
ـــان  ـــی می ـــم مل ـــک تفاه ـــر ی ـــه اگ ـــد ک درک می کن
ـــورت  ـــان ص ـــتان و طالب ـــذار افغانس ـــای تاثیرگ نیروه
ــک  ــه یـ ــاوی بـ ــان مسـ ــت طالبـ ــرد، برگشـ نگیـ
ـــور  ـــن کش ـــد در ای ـــران جدی ـــزرگ و بح ـــری ب درگی

خواهـــد بـــود. 
ـــرد  ـــان ک ـــر نش ـــان، خاط ـــتانی همچن ـــای کوهس آق
ـــک  ـــوان ی ـــه  عن ـــم ارگ را ب ـــی و تی ـــان غن ـــه طالب ک
ــه  ــای کـ ــد و نیروهـ ــوب نمی کننـ ــد محسـ تهدیـ
بـــرای طالبـــان بـــه عنـــوان یـــک تهدیـــد مطـــرح  

مقاومـــت  و  مجاهـــدان  »نیروهـــای  می شـــود 
هســـتند«. 

ـــت  ـــبت نشس ـــبینی نس ـــا خوش ـــتانی ب ـــای کوهس آق
نشســـت ها  ایـــن  کـــه  می گویـــد  مســـکو 
می تواننـــد شـــک و تردیدهـــای موجـــود در میـــان 
ـــت  ـــاد  و مقاوم ـــی و جه ـــذار سیاس ـــای تأثیرگ نیروه

و طالبـــان را از بیـــن ببـــرد. 
او گفـــت کـــه گروه هـــای دعـــوت شـــده در 
ـــه در  ـــتند ک ـــانی هس ـــًا کس ـــیه عمدت ـــت روس نشس
ـــه  ـــن نشســـت ب ـــرار داشـــته  و  در ای ـــان ق ـــر طالب براب
ـــا  ـــن نیروه ـــوز ای ـــه هن ـــود ک ـــم می ش ـــان تفهی طالب
در افغانســـتان حضـــور دارنـــد و همـــه امکانـــات 
و  »دموکرات هـــا  دســـت  در  صاحیت هـــا  و  

تکنوکرات هـــا« نیســـت. 
آقـــای کوهســـتانی می گویـــد کـــه تیـــم ارگ بـــا  
ـــا  ـــف اســـت، ام ـــح مخال ســـاختار گفت وگوهـــای صل
ـــف  ـــای مخال ـــان و نیروه ـــرای طالب ـــت ب ـــن نشس ای
حکومـــت غنـــی کمـــک می کنـــد تـــا بـــه یـــک 
ــای  ــد گفت وگوهـ ــه در رونـ ــند کـ ــی برسـ تفاهمـ

صلـــح ممـــد واقـــع گـــردد. 
او گفـــت کـــه امریکایی هـــا در تـــاش برداشـــتن 
یـــک گـــروه )دولـــت فعلـــی افغانســـتان( هســـتند 
ــد و  ــن کنـ ــان را تأمیـ ــع آنـ ــته منافـ ــه نتوانسـ کـ
می خواهنـــد کـــه گـــروه دیگـــر )طالبـــان( را 

ــد.   ــن کننـ جایگزیـ
فضل  الرحمـــن اوریـــا، آگاه مســـایل سیاســـی نیـــز 
ــد  ــدگار می گویـ ــۀ مانـ ــا روزنامـ ــو بـ در گفت وگـ
ـــی«  ـــت »بین االفغان ـــک نشس ـــکو ی ـــت مس ـــه نشس ک
ـــذار  ـــخصیت های تأثیرگ ـــت ش ـــن نشس ـــت، در ای اس
از افغانســـتان بـــا نماینده گانـــی از گـــروه طالبـــان 
ـــتان  ـــدۀ افغانس ـــام آین ـــح و نظ ـــد صل ـــه رون در رابط

گفت وگـــو می کننـــد. 
ــکو،  ــتقبال از نشســـت مسـ ــا اسـ ــا بـ ــای اوریـ آقـ
در  نشســـت ها  چنیـــن  ایـــن  کـــه  می گویـــد 
ــک  ــتان کمـ ــح در افغانسـ ــد صلـ ــراری رونـ برقـ

 . می کنـــد
ایـــن آگاه سیاســـی می گویـــد: دولـــت کابـــل 
منـــزوی  صلـــح  گفت وگوهـــای  رونـــد  در 
ــا  ــان بـ ــرات طالبـ ــد مذاکـ ــت. در رونـ ــده اسـ شـ
زلمی خلیـــل زاد، نماینـــدۀ ویـــژۀ واشـــنگتن در 
ـــت  ـــل صاحی ـــت کاب ـــتان، دول ـــح افغانس ـــور صل ام

حضـــور ندارنـــد. بنابرایـــن، در حـــال حاضـــر 
حکومـــت کابـــل بـــه نهـــاد بی صاحیـــت تبدیـــل 
شـــده اســـت و نشســـت هایی کـــه در رابطـــه بـــه 
ـــورت  ـــف ص ـــورهای مختل ـــتان در کش ـــح افغانس صل
ــا  ــل آن جـ ــت کابـ ــدۀ از حکومـ ــرد، نماینـ می گیـ
خضـــور نـــدارد و نـــه نقـــش را بـــازی می کنـــد. 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه پـــس از نشســـت های 
ـــان  ـــز میزب ـــیه نی ـــان، روس ـــا طالب ـــکا ب ـــدد امری متع
ـــه،  ـــورهای منطق ـــده گان کش ـــت از نماین ـــک نشس ی
طالبـــان و نماینـــده گان از شـــورای عالـــی صلـــح 
ــر  ــا اخیـ ــود، امـ ــوری بـ ــاه جنـ ــتان در مـ افغانسـ
ــه   ــادی کـــه گفتـــه می شـــود متعلـــق بـ یـــک نهـ
ــتان اســـت، از شـــخصیت های  شـــهروندان افغانسـ
ـــت  ـــرده اس ـــوت ک ـــت دع ـــف حکوم ـــی مخال سیاس
کـــه بـــا نماینده هـــای طالبـــان در مســـکو دیـــدار 
ـــد  ـــر، حام ـــف اتم ـــعود، حنی ـــی مس ـــد ول ـــد. احم کن
ــق،  ــد محقـ ــار، محمـ ــن حکمتیـ ــرزی، گلبدیـ کـ
ــف،  ــام ضعیـ ــرزی  عبدالسـ ــل کـ ــت خلیـ حکمـ
ـــرای  ـــان ب ـــماعیل خ ـــد اس ـــور و محم ـــد ن عطامحم
ـــده اند.  ـــوت ش ـــکو دع ـــه مس ـــت ب ـــتراک در نشس اش
ـــور  ـــد ن ـــر و عطامحم ـــف اتم ـــق، حنی ـــد محق محم
تاییـــد کرده انـــد کـــه بـــه ایـــن نشســـت خواهنـــد 

ــتاد. ــا نماینده یـــی را خواهنـــد فرسـ رفـــت و یـ
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آگاهان:
دولت کابل منزوی شده است

ریاست حکومت وحدت ملی:
تعدیـل قانـون انتخـابات 

و آوردن اصـالحات حتمـی است

ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  
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اگـر می خواهیـد بدانیـد کـه چگونـه می شـود ارتباط چشـمِی مؤثـری برقرار 
کـرد، بـه موضوعاتـی کـه در ادامـۀ ایـن فصل می آیـد، توجـه کنید.

نـگاهِ شـما بایـد مثـل یک پرتـِو نور لیزر باشـد. باید نـگاه یک نفر در سـالون 
را بـه نـگاهِ خـود جـذب کنیـد، بـرای حـدود یـک ثانیـه آن را نگـه داریـد، 
سـپس بـه سـراغ شـخِص دیگـری در جایی دیگـر از سـالون برویـد و همین 
کار را تکـرار کنیــد. این کار در سـالون های بزرگی که تعـداد مخاطبان در آن 
بیشـتر اسـت، متفـاوت خواهـد بود. در این شـرایط شـما باید مخاطبـان را به 
گروه هایـی تقسـیم کنیـد و نـگاهِ خـود را از یـک گروه بـه گروه دیگـر ببرید. 
متأسـفانه بایـد بدانیـد کـه در هیـچ حالتی شـما نبایـد ارتباط چشـمِی خود و 
مخاطبان تـان را قطـع کنیـد. در هـر صورت شـما دوسـت دارید کـه مخاطباِن 
شـما بـه شـما توجـه کننـد و شـما را نـگاه کننـد. پـس شـما هم سـعی کنید 
بـه آن هـا نـگاه کنیـد، نه بـه دیوارهای سـالون. بـه گونـۀ مطمیـن، خانم هایی 
را دیده ایـد کـه از نداشـتن ارتبـاط چشـمی همسرشـان می نالنـد و می گویند: 

وقتـی بـا من حـرف می زنـی، بـه من نـگاه کن!
یـک ارتبـاط چشـمِی خـوب کمـک می کنـد تـا مخاطـب احسـاِس آرامـش 
بیشـتری نمایـد و در توانایی هایـی کامِی شـما نیـز اعتماد به وجـود می آورد. 
ارتبـاط چشـمی خـود را پیوسـته حفـظ کنیـد؛ بـرای ایـن کار بایـد آن قدر بر 
متـن سـخنرانی خـود تسـلط داشـته باشـید کـه فقـط گاه گاهـی نیاز بـه نگاه 

کـردن بـه متن خـود پیـدا کنید.
چنـد چهـرۀ صمیمی را ـ که به مضمون سـخنان شـما واکنش نشـان می دهند 
ـ در بیـن حضـار پیـدا کنیـد و سـخنرانی خـود را با تمرکـز روی آنـان انجام 
دهیـد. در هـر نوبـت، ارتباط چشـمی خـود را چهار تـا پنج ثانیـه حفظ کنید 

و سـپس به سـراغ نفر بعـدی بروید.

دقیقًا کجا را نگاه کنیم؟
در یـک ارتبـاط چشـمی مؤثـر دقیقـًا بایـد بـه کجـا نـگاه کنیـم؟... مـا بـرای 
این کـه ارتبـاط چشـمی مؤثر داشـته باشـیم، دقیقًا بایـد به چشـم ها )یا اطراف 
چشـم و صـورت( طـرِف مقابل مـان نـگاه کنیم. اگر مـا حواس مان بـه اطراف 
باشـد، بـه احتمـال خیلـی زیـاد آن فـرد ناراحـت می شـود، چـون احسـاس 
می کنـد کـه مـا اصـًا توجهی بـه او نداریـم. ما در یـک لحظه فقـط می توانیم 
بـه یکـی از چشـمان طـرِف مقابل مـان نـگاه کنیـم. بنابرایـن پیشـنهاد می کنم 
هـر چنـد دقیقه یـک بار نگاه تان را از یک چشـم به چشـم دیگـرش معطوف 

کنیـد، این گونـه مخاطـِب ما احسـاس بهتـری پیـدا می کند.

ارتباط چشمی ما چه قدر طول بکشد؟
شـاید ایـن پرسـش بـرای شـما هم پیـش آمده باشـد کـه »ارتباط چشـمی ما 

چه قـدر طول بکشـد؟«
قطعًا مدت زماِن ارتباط چشمِی ما می تواند بسته گی داشته باشد به:

ـ شخص یا اشخاص مقابل ما.
ـ موقعیت و جایی که در آن قرار داریم.

مـدت زمـان ارتبـاط چشـمی ما بـا هر شـخصی، بسـته گی به صمیمیـت ما با 
آن طـرف دارد؛ هرقـدر صمیمـت ما با آن شـخص بیشـتر باشـد، مـدت زمان 
نـگاه کـردن بـه او هم می تواند بیشـتر باشـد، یا حتـی می توانیم برای شـوخی 
بـه چشـماش زل بزنیـم یا خیـره نگاه کنیم. امــــــا اگر با شـخص مقابل مان 
زیـاد دوسـت و صمیمـی نیسـتیم، بهتـر اسـت کـه مـدت زمـان زیـادی را به 

او نـگاه نکنیم.

رسول خان امین /بخش سی وششـم

امین ادریسـی

  
جــادۀ موفقیــت، جاده یــی بســیار شــگفت انگیز 
اســت؛ جاده یــی پُرپیچ وخــم کــه هــر کســی 
ــد و  ــی کن ــر ط ــا آخ ــاده را ت ــن ج ــد ای نمی توان
ــو اســت  ــاده ممل ــن ج ــد. ای ــان برس ــه خــط پای ب
ــا راه موفقیــت را نشــان  ــه م ــی کــه ب از عامت های
ــعی دارد در  ــر کســی س ــه ه ــی ک ــد؛ جاده ی می ده
ــن،  ــای م ــا و عامت ه ــه تابلوه ــد ک ــا کن آن ادع
ــه مقصــد و هــدف کــه همــان  ــد شــما را ب می توان

ــاند.  ــت، برس ــت اس موفقی
کــه  عجیب وغریــب  جــادۀ  ایــن  در  انســان 
ــه او  ــگ در آن ب ــِت رنگارن ــو و عام ــزاران تابل ه
چشــمک می زنــد، مات ومبهــوت می مانــد کــه 
به راســتی کــدام یــک از این هــا می توانــد مــرا 
ــت  ــادۀ موفقی ــون راه و ج ــاند، چ ــدف برس ــه ه ب
ــوان در طــول یــک  ــی اســت و نمی ت بســیار طوالن

ــرد.  ــه ک ــاده را تجرب ــن ج ــی چندی زنده گ
تأملــی  کوچک تریــن  این کــه  بــدون  عده یــی 
ایــن  از  بــا حدس وگمــان یکــی  تنهــا  کننــد، 
جاده هــا را انتخــاب می کننــد و دل را بــه دریــا 
ــوز در  ــه هن ــراد ک ــۀ اف ــرای بقی ــا ب ــد. ام می زنن
ــت  ــن اس ــل روز روش ــتند، مث ــاده هس ــدای ج ابت
کــه آن هــا بــه ناکجاآبــاد می رونــد و هیــچ گاه 
بــه انتهــای جــادۀ موفقیــت نمی رســند.  همــه 
ــد  ــاده می توان ــدام ج ــه ک ــتند ک ــوت هس مات ومبه
آن هــا را بــه کلبــۀ موفقیــت برســاند، همــه دســت 
بــه دعــا برمی دارنــد و از خداونــد می خواهنــد کــه: 
ــا را  ــه راه راســت م ــتَقیَم«: ب ــراَط الُْمْس ــا الصِّ »اْهِدنَ

ــۀ: ۶(  ــاش. )الفاتح ــر ب راهب
همــه منتظرنــد کــه کســی آن هــا را راهنمایــی کنــد 
کــه نــاگاه صدایــی همه جــا را فــرا می گیــرد، همــه 

ــاگاه همــه می شــوند:  ــه ن ــد و ب ســکوت می کنن
ــوا  ــوُه َو ال تَتَّبُِع ــتَقیمًا َفاتَّبُِع »َو أَنَّ هــذا ِصراطــی ُمْس
اُکــْم بـِـِه  َق بُِکــْم َعــْن َســبیلِِه ذلُِکــْم َوصَّ ــبَُل َفتََفــرَّ السُّ
لََعلَُّکــْم تَتَُّقــوَن«: و ]بدانیــد[ ایــن اســت راه راســت 
مــن؛ پــس، از آن پیــروی کنیــد. و از راه هــا]ی 
ــازد  ــده می س ــما را از راه وی پراکن ــه ش ــر[ ک دیگ
ــما را  ــدا[ ش ــه ]خ ــت ک ــد. این هاس ــروی مکنی پی
بــه آن ســفارش کــرده اســت، باشــد کــه بــه تقــوا 

ــام: 15۳(  گرایید.)األنع
از  موفقیــت  راه  کــه  می شــوند  مطمیــن  همــه 
ــرای شــروع  ــن جــاده را ب ــد کدامی کجاســت و بای
ــد  ــه می دانن ــد. هم ــاده کنن ــر آم ــفر پرخط ــک س ی
ــای  ــد چیزه ــه می دانن ــت و هم ــر اس ــه پرخط ک
زیــادی بایــد در ایــن ســفر بــه یــاد داشــته 
ــه  ــا این ک ــی ب ــال عده ی ــن ح ــا ای ــا ب ــند؛ ام باش
ــی اســت  ــان جاده ی ــت، هم ــادۀ موفقی ــد ج می دانن
ــازی  ــا لجب ــاز ب ــنیدند، ب ــده ش ــه از آن ندادهن ک
ــاده  ــن ج ــه ای ــا ب ــز پ ــا هرگ ــد م ــل می گوین کام
کــه  کــه  را  دیگــر  جاده هــای  و  نمی گذاریــم، 
ــاب  ــد را انتخ ــت نمی رس ــۀ موفقی ــه کلب ــز ب هرگ

 : می کننــد
ــبیًا َو إِْن  ــُذوُه َس ــِد ال یَتَِّخ ْش ــبیَل الرُّ ــَرْوا َس »و إِْن یَ
ــْم  ــَک بَِأنَُّه ِ ــبیًا ذل ــُذوُه َس ــیِّ یَتَِّخ ــبیَل الَغ ــَرْوا َس یَ

ــر راه  ــَن«: و اگ ــا غافِلی ــوا َعنْه ــا َو کانُ ــوا بِآیاتِن بُ َکذَّ
صــواب را ببیننــد آن را برنگزیننــد، و اگــر راه 
گمراهــی را ببیننــد آن را راه خــود قــرار دهنــد. ایــن 
ــا را دروغ  ــات م ــان آی ــه آن ــت ک ــبب اس ــدان س ب
ــراف: 14۶(  ــد. )األع ــت ورزیدن ــتند و غفل انگاش
امــا آن عــده کــه خــود را بــرای شــروع ســفر آمــاده 
کردنــد، بایــد هشــدارهایی را بشــنوند؛ هشــدارهایی 
ــاده  ــن ج ــودن ای ــا را در پیم ــد آن ه ــه می توان ک

بســیار کمــک کنــد: 
ــن  ــا ممک ــدون راهنم ــاده ب ــن ج ــی در ای راننده گ

نیســت
ــِه  ــوا إِلَیْ َ َو ابْتَُغ ــوا اهللَّ ــوا اتَُّق ــَن آَمنُ ــا الَّذی ــا أَیَُّه »ی
الَْوســیَلَۀ َو جاِهــُدوا فــی َســبیلِِه لََعلَُّکــْم تُْفلُِحــوَن«: 
ــروا  ــدا پ ــد، از خ ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
ــد؛ و در  ــرب جویی ــل و[ تق ــه او ]توس ــد؛ و ب کنی
ــه رســتگار شــوید.  ــد، باشــد ک ــاد کنی راهــش جه

ــدۀ: ۳5(  )المائ
ممکن است جاده بسته باشد

هشــدار بعــدی ایــن اســت کــه در بعضــی مواقــع 
گاهــی جــاده بســته می شــود و عــدۀ زیــادی 
خــط  پایــان  بــه  شــما  نگذارنــد  می خواهنــد 
ــاد  ــم ی ــه قس ــیطان ک ــد ش ــی مانن ــید؛ عده ی برس

ــت:  ــرده اس ک
»قــاَل َفبِمــا أَْغَویْتَنــی أَلَقُْعــَدنَّ لَُهــْم ِصراَطــَک 
الُْمْســتَقیَم«: گفــت: پــس بــه ســبب آن کــه مــرا بــه 
ــان  ــن[ آن ــرای ]فریفت ــن هــم ب ــدی، م بیراهــه افکن
ــت.  ــم نشس ــو خواه ــت ت ــر راه راس ــر س ــًا ب حتم

)األعــراف: 1۶( 
به دوستان تان در سفر کمک کنید

برســید،  جــاده  آخــر  تــا  می خواهیــد  اگــر 
ــه همــراه و کمــک کار  ــد جــز این ک ــی نداری چاره ی
ــفر  ــختی های س ــکات و س ــید و در مش ــم باش ه
بــه همدیگــر کمــک کنیــد وگرنــه هرگــز بــه پایــان 
خــط نمی رســید، چــون پیمــودن ایــن جــاده 

ــت:  ــن نیس ــاری ممک ــک و ی ــدون کم ب
ِ َو ال تُْلُقــوا بَِأیْدیُکــْم إِلـَـی  »َو أَنْفُِقــوا فــی َســبیِل اهللَّ
َ یُِحــبُّ الُْمْحِســنیَن«: و در  التَّْهُلَکــِۀ َو أَْحِســنُوا إِنَّ اهللَّ
راه خــدا انفــاق کنیــد، و خــود را بــا دســت خــود 
ــدا  ــه خ ــد ک ــی کنی ــد، و نیک ــت میفکنی ــه هاک ب

ــره 195(  ــی دارد. ) بق نیکــوکاران را دوســت م
تاش و استقامت داشته باشید

»إِنَّ الَّذیــنَ آَمنـُـوا َو الَّذیــَن هاَجــُروا َو جاَهــُدوا فــی 
ُ َغُفــوٌر  ِ َو اهللَّ ِ أُولئـِـَک یَْرُجــوَن َرْحَمــَت اهللَّ َســبیِل اهللَّ
ــه  ــانی ک ــان آورده، و کس ــه ایم ــان ک ــٌم«: آن َرحی
هجــرت کــرده و راه خــدا جهــاد نمــوده انــد، آنــان 
ــده  ــد آمرزن ــد، خداون ــدا امیدوارن ــت خ ــه رحم ب

ــرۀ: 21۸(  ــان اســت. )البق مهرب
ــد  ــد و ناامی ــه کنی ــختی ها مقابل ــکات و س ــا مش ب

نشــوید
ــاده  ــان ج ــه پای ــما ب ــد ش ــادی می خواهن ــدۀ زی ع
نرســید. بــا هــر کســی کــه می خواهــد مانــع شــما 
ــا حرف هــای گوناگــون مامــت  شــود و شــما را ب
ــه  ــد، ب ــاب کردی ــن راه را انتخ ــرا ای ــه چ ــد ک کن
ــوید و  ــد نش ــز ناامی ــد و هرگ ــه کنی ــختی مقابل س

ــوید:  ــروز می ش ــه پی ــد ک بدانی
ِ َو ال یَخاُفــوَن لَْوَمــَۀ الئـِـٍم  »یُجاِهــُدوَن فــی َســبیِل اهللَّ
ــٌع  ُ واِس ــاُء َو اهللَّ ــْن یَش ــِه َم ِ یُْؤتی ــُل اهللَّ ــَک َفْض ِ ذل
َعلیــم«: در راه خــدا جهــاد می کننــد و از ســرزنش 
فضــل  ایــن  نمی ترســند.  مامت گــری  هیــچ 
ــه بخواهــد می دهــد، و  ــه هــر ک خداســت. آن را ب

ــدۀ: 54(  ــت. )المائ ــگر داناس ــدا گشایش خ
عده یی در راه موفقیت کشته می شوند

ــه  ــد ب ــراد بتوانن ــر اف ــه دیگ ــرای این ک ــی ب عده ی
راحتــی جــادۀ موفقیــت را طــی کننــد، در ایــن راه 

ــوند:  ــته می ش کش
ــْم لََمْغفِــَرٌۀ مـِـَن  ِ أَْو ُمتُّ ــْم فــی َســبیِل اهللَّ »َو لَئـِـْن ُقتِْلتُ
ــر در راه  ــوَن«: و اگ ــا یَْجَمُع ــٌر مِمَّ ــۀٌ َخیْ ِ َو َرْحَم اهللَّ
ــرزش  ــًا آم ــد، قطع ــا بمیری ــوید ی ــته ش ــدا کش خ
خــدا و رحمــت او از ]همــه[ آن چــه ]آنــان[ جمــع 

ــران 157(  ــت. )آل عم ــر اس ــد، بهت می کنن
ــان جــاده  ــه پای ــز در حقیقــت ب ــراد نی ــن اف ــا ای ام
رســیده انــد و طعــم واقعــی موفقیــت را درک 

 : می کننــد
ــًا  ِ أَْموات ــبیِل اهللَّ ــی َس ــوا ف ــَن ُقتُِل ــبَنَّ الَّذی »َو ال تَْحَس
بـَـْل أَْحیــاٌء ِعنـْـَد َربِّهـِـْم یُْرَزُقــوَن«: هرگــز کســانی را 
ــدار؛  ــرده مپن ــد، م ــه در راه خــدا کشــته شــده ان ک
بلکــه زنــده انــد کــه نــزد پروردگارشــان روزی داده 

می شــوند. )آل عمــران: 1۶9( 
ــای  ــد راهنم ــه می توان ــد ک ــا می کن ــر کســی ادع ه
شــما بــرای موفقیــت باشــد، اگــر می خواهیــد قــدم 
ــد  ــدا بای ــد، ابت ــم بگذاری ــادۀ پرپیچ وخ ــن ج در ای
ــی  ــه همــان نســخه های طای ــن راهنمــا را ک بهتری
ــام  ــه تم ــد ب ــد و بع ــاب کنی ــت را انتخ ــرآن اس ق
توصیه هــا و هشــدارهای آن در طــول مســیر کامــًا 
ــته  ــم جــزو آن دس ــا شــما ه ــد ت ــرا دهی گــوش ف
ــیدند  ــاده رس ــای ج ــه انته ــه ب ــید ک ــراد باش از اف
ــه  ــود تجرب ــی خ ــی را در زنده گ ــت واقع و موفقی
ــد  ــودۀ خداون ــه فرم ــه ب ــانی ک ــد؛ کس ــرده ان ک

ــتند. ــی هس ــتگاران واقع ــال، رس متع
هر تاشی در این راه بی نتیجه نمی ماند

ـی ال أُضیــُع َعَمــَل  »َفاْســتَجاَب لَُهــْم َربُُّهــْم أَنِـّ
ــْن  ــْم مِ ــی بَْعُضُک ــٍر أَْو أُنْث ــْن َذَک ــْم مِ ــٍل مِنُْک عامِ
ــْم  ــْن دِیارِِه ــوا مِ ــُروا َو أُْخِرُج ــَن هاَج ــٍض َفالَّذی بَْع
ــَرنَّ  َو أُوُذوا فــی َســبیلی َو قاتَُلــوا َو ُقتُِلــوا أَلَُکفِّ
ــْن  ــری مِ ــاٍت تَْج ــْم َجنَّ ــیِّئاتِهِْم َو أَلُْدِخَلنَُّه ــْم َس َعنُْه
ــَدُه  ُ ِعنْ ِ َو اهللَّ ــِد اهللَّ ــًا مِــْن ِعنْ ــاُر ثَواب تحــت هــا األْنْه
ُحْســُن الثَّــواِب«: پــس، پروردگارشــان دعــای آنــان 
را اجابــت کــرد ]و فرمــود کــه:[ مــن عمــِل هیــچ 
صاحــب عملــی از شــما را، از مــرد یــا زن، کــه همه 
ــه  ــس، کســانی ک ــم؛ پ ــاه نمی کن ــد، تب از یک دیگری
ــده شــده  ــای خــود ران ــرده و از خانه ه هجــرت ک
و در راه مــن آزار دیــده و جنگیــده و کشــته شــده 
ــان  ــم، و آن ــان می زدای ــان را از آن ــد، بدی های ش ان
ــا  ــان[ آن نهره ــر ]درخت ــه از زی ــی ک را در باغ های
ــن[ پاداشــی اســت از  روان اســت، درمــی آورم؛ ]ای
ــزد خداســت. )آل  ــاداش نیکــو ن ــب خــدا و پ جان

ــران: 195(  عم

هشدارهای قرآن در جادۀ موفقیت
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و  حافــظ  اشــعار  در  پارســی  اســطوره های  ســیمای 
ــث  ــن مباح ــی از مهم تری ــطوره یی، یک ــخصیت های اس ش
ــدون شــک حافــظ، قلــۀ  ــوان حافــظ شــیرازی اســت. ب دی
ــت.  ــانی اس ــخصیت انس ــورِ ش ــگ و اوج تبل ــع فرهن رفی
ــوده  ــر آگاه ب ــن ام ــه ای ــش ب ــان حیات ــود در زم ــظ خ حاف
کــه بلــوغ، هنــر و شــعرش از مرزهــا گذشــته و او را 
دردانــۀ عالــم وجــود ســاخته اســت. ایــن ویژه گــی خــاص 
انســان های آگاه و داناســت کــه در زمــان خــود بــر اهمیــت 
و عظمــت کارِ خــود وقــوف دارنــد و خــوب می داننــد کــه 
ــری  ــا چــه اث ــار آن ه ــدم گذاشــته اند و آث در چــه راهــی ق

ــۀ بشــری دارد.  ــر جامع ب
ـ عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ 

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است 
ـ به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند 

سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 
ـ شکر شکن شوند همه طوطیان هند 
زین قند پارسی که به بنگاله می رود 

ــطوره یی،  ــم اس ــع عظی ــر مناب ــل ب ــوف کام ــا وق ــظ ب حاف
خــود،  بی نظیــر  هنرمنــدی  بــا  ادبــی،  و  تاریخــی 
ــه صــورت فشــرده و  اســطوره های پارســی و اســامی را ب
در نهایــت ایجــاز در غزلیــات و اشــعار خــود آورده اســت. 
او بــا هنرمنــدی تمــام، جواهــرات رنگارنــگ را تــراش داده 
ــا یــک  ــا حت ــا توانمنــدی تمــام در قالــب یــک بیــت ی و ب

ــت.  ــده اس ــرع گنجان مص

جام جهان نما 
گوینــد »جمشــید« را »جــام« می بــود کــه چــون در آن 
نگریســتی، احــوال جهــان و اســرار نهــان بدیــدی و از ورای 
ــکان، آن چــه خواســتی، مشــاهده  ــان و بعــد م حجــاب زم
کــردی. ایــن جــام را بــه »کیخســرو« نیــز نســبت می دهنــد. 
چنان کــه حکیــم فردوســی در شــاهنامه آورده اســت، 
ــه پادشــاهی رســید و  ــد ســیاووش ب وقتــی کیخســرو فرزن

ــرد. ــه ک ــن غلب ــپاه توران زمی ــر س ب
چو کیخسرو آمد به کین خواستن 

جهان ساز نو ساخت آراستن 
ز توران زمین گم شد آن آب و جاه 

بیامد به خورشید بر، تخت شاه 
بپیوست با شاه ایران سپهر 
برآزادگان بر، برافکند مهر 

در زمــان پادشــاهی کیخســرو، عده یــی از شــهر ارمــان کــه 
نزدیــک مــرز بــا تــوران بــود، بــه دادخواهــی نــزد کیخســرو 
آمدنــد و اظهــار داشــتند گــرازان وحشــی در ناحیــۀ آن هــا 
بــه مــزارع و کشــتزارها و حتــا درختــان حملــه می کننــد و 

ــد.  آســایش را از آنهــا ســلب کرده ان
گراز آمد اکنون فزون از شمار 
گرفت آن همه بیشه و جویبار 

همان چارپایان و همان کشتمند 
چه مایه از ایشان به ما بر گزند 

چــون کیخســرو گفتــار دادخواهــی آن هــا را شــنید، از 
نامــوران و دالوران پرســید، چــه کســی جویــای نــام 
ــد، هرچــه  ــع کن ــن مشــکل را رف ــد ای اســت؟ و اگــر بتوان
ــد  ــژن فرزن ــان دالوران، بی ــم. از می ــه وی می ده ــد ب بخواه
گیــو دالور پــای پیــش نهــاد و قبــول کــرد کــه بــه جنــگ 
گــرازان بــرود. ولــی پــدرش از این کــه بیــژن جــوان اعــام 
ــن  ــت م ــژن گف ــی بی ــد. ول ــند ش ــرد، ناخرس ــی ک آماده گ
جوانــم ولــی اندیشــه پیــران دارم و بــدون فکــر و اندیشــه 

کاری انجــام نمی دهــم. 
ــه ســردار دیگــر  ــژن را پذیرفــت و ب کیخســرو پیشــنهاد بی
خــود » گرگیــن میــاد« کــه مســن تر از بیــژن بــود، گفــت 
ــودی  ــرای ناب ــد، ب ــان را نمی دان ــژم راه ارم ــون بی ــه چ ک

ــه ارمــان بــرو.  گرازهــا تــو هــم همــراه بیــژن ب
بیــژن و گرگیــن بــه حوالــی شــهر ارمــان رســیدند و چــون 
ــرازان  ــا گ ــگ ب ــژن در جن ــه بی ــرد ک ــر می ک ــن فک گرگی
ــه  ــژن ب ــرد و بی ــی نک ــا او همراه ــد، ب ــد ش ــق نخواه موف
ــا  ــت و آنه ــرازان رف ــگ گ ــه جن ــا شــجاعت ب ــی و ب تنهای
ــزد  ــا ن ــد ت ــد گــراز را کن ــد چن را کشــت و دندان هــای بلن

ــرد.  کیخســرو بب
ــژن را  ــرد بی ــعی ک ــادت س ــی و حس ــا بداندیش ــن ب گرگی
ــه  فریــب دهــد و هنگامــی کــه عــزم مراجعــت داشــتند، ب
ــوران،  ــرز ت ــک م ــا نزدی ــی این ج ــت در نزدیک ــژن گف بی
ــبزه و  ــر از س ــا و پ ــرم و زیب ــیار خ ــت بس ــنگاهی اس جش
ــی و پــس از  ــه آن جــا بزن ــی ســری ب گل هاســت و می توان

برمی گردیــم.  آن 
بیــژن جــوان خــام شــد و پیشــنهاد گرگیــن را پذیرفــت و 
بــه ســوی مکانــی کــه گرگیــن گفتــه بــود، بــه راه افتــاد و 
ــاه  ــیاب ش ــر افراس ــژه دخت ــا منی ــید و در آنج ــا رس بدان ج
تــوران کــه او هــم بــدان جشــنگاه آمــده بــود، ماقــات کــرد 
و طــی ماجــرای جالبــی پایــش بــه دربــار افراســیاب کشــید 
و چــون افراســیاب از ایــن موضــوع مطلــع شــد، دســتور داد 

بیــژن را در چاهــی زندانــی کننــد. 
گرگیــن بــا ایــن دسیســه و گرفتــار کــردن بیــژن، خــودش 
ــت.  ــن برگش ــه ایران زمی ــژن ب ــوار بی ــدون س ــب ب ــا اس ب
ــن  ــو از سرگذشــت پســرش پرســید، گرگی ــدر گی ــی پ وقت
بــه دروغ گفــت کــه بــا همدیگــر بــه جنــگ گرازهــا رفتیــم 
ــال او  ــه دنب ــد و ب ــری دی ــژن گورخ ــت، بی و در راه برگش
رفــت و دیگــر برنگشــت و هرچــه گشــتم، فقــط توانســتم 
اســبش را پیــدا کنــم. ولــی گیــو نامــور، حرف هــای 

ــاور نکــرد.  ــن را ب گرگی
چو بشنید گیو این سخن، هوشیار 

بدانست که او را تباهست کار 
ز گرگین سخن سربه سر خیره دید 
همه چشمش از روی او تیره دید 

ــن را  ــرو گرگی ــرد و کیخس ــرو ب ــه کیخس ــکایت ب ــو ش گی
دربنــد کــرد و بــه گیــو قــول داد بــه دنبــال بیــژن همــه جــا 
ــن  ــاه فروردی ــد، در م ــدا نش ــر پی ــت و اگ ــد گش را خواه
ــد.  ــل او را می یاب ــم و مح ــگاه می کن ــا ن ــام گیتی نم در ج
گیــو تــا پایــان زمســتان صبــر کــرد و بــا آمــدن ایــام نــوروز 

ــزد کیخســرو رفت.  ن
چو نوروز خرم فراز آمدش 

بدان جام فرخ نیاز آمدش 
بیامد پر امید آن پهلوان 

ز بهر پسر کوژ گشته، نوان 
چو خسرو، رخ گیو پژمرده دید 
دلش را به درد اندر، آزرده دید 

بیامد بپوشید رومی قبای 
بدان تا برد پیش یزدان ثنای 
خروشید پیش جهان آفرین 

به رخشنده بر، چند کرد آفرین 
ز فریادرس، زو فریاد خواست 

وز اهریمن بدکنش داد خواست 
خرامان از آن جا بیامد پگاه 
بسر برنهاد آن کیانی کاه 

پس آن جام برکف نهاد و بدید 
درو هفت کشور همی بنگرید 

زکار و نشان سپهر بلند 
همه کرد پیدا، چه وچون، چند 

ز ماهی به جام اندرون تا بره 
نگاریده پیکر بدو یک سره 

چه کیوان، چه هرمز، چه بهرام، شیر 
چه مهر و چه ماه، چه ناهید و تیر 

همه بودنی ها بدو اندرا 

بدی جهان ار افسونگرا 
بهر هفت کشور بنگرید 

که آید ز بیژن نشانی پدید 
سوی کشور گرگساران رسید 

بفرمان یزدان، مرو را بدید 
بدان چاه بسته به بند گران 

ز سختی همی مرگ جست اندر آن 
ــه در آن  ــا« ک ــام جهان نم ــی از »ج ــر پارس ــم و نث در نظ
ــون  ــری چ ــامی دیگ ــا اس ــد و ب ــوده می ش ــم نم ــه عال هم
»جــام جــم« ، »جــام کیخســرو« ، »جــام جمشــید« ، »جــام 
ــه  ــکندر«، »آیین ــه س ــن«، »آیین ــام جهان بی ــا« ، »ج گیتی نم
ــه  ــان گفت ــد. فرهنگ نویس ــرده ان ــاد ک ــره ی ــلیمان« و غی س
انــد؛ جامــی بــوده اســت کــه احــوال خیــر و شــر عالــم در 

آن معلــوم می شــد. 

حافظ و جام جهان بین 
حافــظ نیــز در غزلیــات و اشــعار خــود از مضمــون 
ــر  ــوم ضمی ــان مفه ــرای بی ــا ب ــام جهان نم ــم و ج ــام ج ج
آگاه مــردان روشــن بین و کســانی کــه از ســر غیــب و 
ــاد  ــرده اســت و اعتق ــد، اســتفاده ک ــر ان ــی باخب اســرار اله
ــاش و کســب فیــض از  ــا ســعی ت ــه هــر کســی ب دارد ک
ــن  ــام جهان بی ــد ج ــش، می توان ــردان نیک اندی ــر م محض
ــر و  ــردد و خی ــر گ ــرار درون باخب ــر اس ــد و ب ــته باش داش

ــد.  ــر را بیاب ش
جام جهان نماست ضمیر منیر دوست 

اظهار احتیاج، خود آن جا چه حاجت است؟ 
روان تشنۀ ما را به جرعه یی دریاب 

چو می دهند زالل خضر ز جام جمت 
آیینه سکندر جام می است بنگر 

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 
هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند 
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست 

ساقی بیار باده و با مدعی بگو 
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت 

گفتم ای مسند جم جام جهان بین ات کو 
گفت: افسوس که آن دولت بیدار بخفت 

تو را ز حال دل خسته گان چه غم که مدام 
همه دهند شراب خضر ز جام جمت 

آن کس که به دست جام دارد 
سلطانی جم مدام دارد 

دلی که غیب نمای ست و جام جم دارد 
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد 
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد 

وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد 
گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ 

گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد 
به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد 

که خاک میکده کحل بصر توانی کرد 
دل در جهان مبند و ز مستی سوال کن 

از فیض جام و قصه جمشید کامگار 
گرت هوس ست که چون جم به سر غیب رسی 

به یاد همدمی جام جهان نما می باش 
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار 

که من پیمودم این صحرا به بهرام ست و نه گورش 
ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار 

کآیینه یی ست جام جهان بین که آه ازو 
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد 

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 
گوهر جام جم از کان جهانی دگر است 

تو تمنا ز گل کوزه گران می داری 
باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم 

شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی 
چو مستعد نظر نیستی وصال مجو 

که جام جم نکند سود وقت بی بصری 
همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان 

پرتو جام جهان  بین دهد ات آگاهی 
بده ساقی آن می کزو جام جم 

زند الف بینایی اندر عدم 

جمشید، تخت جم 
جمشــید یکــی از بزرگ تریــن قهرمانــان آریایــی اســت و در 
ــش،  ــش او و نوآوری های ــک نق ــی، بی ش ــانه های پارس افس
ــود  ــش کاری او و وج ــاز و خوی ــخصیت ممت ــن ش هم چنی
فــره ایــزدی، او را چونــان خورشــید تابنــاک اقــوام آریایــی 

ــر ســاخته اســت.  جلوه گ
ــاهی  ــام پادش ــید ن ــی، جمش ــاهنامۀ فردوس ــت ش ــه روای ب
ــاه  ــن پادش ــی و چهارمی ــم آریای ــاهان قدی ــت از پادش اس
ــرث،  ــط کیوم ــاهی توس ــلۀ پادش ــذاری سلس ــد از پایه گ بع
کــه پــس از پــدرش تهمــورث، بــه پادشــاهی رســید. 
ــام  ــزرگ، ن ــاه ب ــلطان و پادش ــی س ــم یعن وی در اول، ج
داشــت. ســبب جمشــید نامیــدن، آن شــد کــه او ســیر عالــم 
ــه  ــود ک ــید، روزی ب ــان رس ــه آذربایج ــون ب ــرد و چ می ک
آفتــاب بــه نقطــۀ حمــل آمــده بــود، دســتور داد کــه تخــت 
مرصعــی را در جــای بلنــد گذاشــتند و تــاج جواهــر نشــان 
ــاب  ــون آفت ــته و چ ــت نشس ــر آن تخ ــاد و ب ــر نه ــر س ب
ــاد،  ــاج و تخــت افت ــر آن ت ــاب ب ــو آفت ــرد و پرت ــوع ک طل
شــعاعی در نهایــت روشــنی پدیــد آمــد و چــون بــه زبــان 
ــن  ــد، ای ــید« می گوین ــور را »ش ــوار ن ــعاع و ان ــوی ش پهل
لفــظ را بــر جــم افزودنــد و وی را »جمشــید« گفتنــد یعنــی 
پادشــاه روشــن، و در آن روز جشــنی عظیــم برپــا کردنــد و 

ــد.  ــام نهادن ــوروز« ن آن روز را »ن
جهان انجمن شد بر تخت اوی 

فرومانده از فره بخت اوی 
به جمشید بر گوهر افشاندند 

مر آن روز را روز نو خواندند 
ــتان  ــن داس ــری از ای ــا بهره گی ــود ب ــعار خ ــظ در اش حاف
ــاد کــرده  شــاهنامه، بارهــا از جمشــید و تخــت جمشــید ی
ــارگاه  اســت و از بیــن رفتــن تخــت جمشــید و عظمــت ب
او را نشــانه یی بــرای انســان عاقــل بــه منظــور عــدم تعلــق 
ــوی  ــه اســباب دنی ــی و دل نبســتن ب ــای فان ــه دنی انســان ب
ــت وی،  ــید و تخ ــت جمش ــن از سرگذش ــرت گرفت و عب

می دانــد. 
قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش 
ز کاسه سر جمشید و بهمن ست و قباد 

که آگه ست که کاووس و کی کجا رفتند 
که واقف ست که چون رفت تخت جم برباد 
بیفشان جرعه بر خاک و حال اهل دل شنو 

که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد 
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان 

که صد جمشید و کیخسرو غام کمترین دارد 
بر تخت جم که تاجش معراج آسمان ست 

همت نگر که موری با آن حقارت آمد 
دل در جهان مبند و به مستی سوال کن 

از فیض جام و قصه جمشید کامگار 
ای حافظ، ار مراد میسر شدی مدام 

جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش 
تاج شاهی طلبی، گوهر ذاتی بنمای 

ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی 
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد 

زنهار دل مبند براسباب دنیوی
 

حجت اهلل مهریاری

بخش نخسـت



روزنامــۀ نیویــورک تایمــز در گزارشــی تحلیلــی ایــن 
ــام  ــگ ویتن ــۀ جن ــا تجرب ــه »آی ــرده ک پرســش را مطــرح ک
می توانــد الگــوی پســندیده یی بــرای پایــان دادن بــه 

ــه؟« ــا ن ــد ی ــکا  باش ــروج امری ــتان و خ ــگ افغانس جن
ــل در  ــز در کاب ــورک تایم ــر نیوی ــس دفت ــوردال، ریی راد ن
ایــن گــزارش تحلیلــی می نویســد: جنــِگ افغانســتان گــوی 
ســبقت را از جنــگ ویتنــام ربــود و عنــوان  »طوالنی تریــن 
جنــگ امریــکا« را از آن خــود ســاخت. ایــن لقــب در ســال 
2014 وقتــی کــه جنــگ افغانســتان وارد ســیزدهمین ســال 

خــود شــد، بــه جنــگ افغانســتان اختصــاص یافــت.
امریــکا   و  می گــذرد  زمــان  آن  از  پنج ســال  اینــک 
می خواهــد در اینجــا هــم از جنــگ ســخت بــا یــک 

معاهــدۀ صلــح، خــارج شــود.
مقایســه های زیــادی میــان ایــن دو کارزار ســخت و طوالنی 
مــدت امریــکا  شــده اســت حتــا همــه رهبــران امریــکا  کــه 
تــا بــه حــال قــدم بــه خــاک افغانســتان گذاشــته انــد هــم 

ــد. ــام می دهن ــی را انج ــن قیاس های ــک چنی ی
رایــان کروکــر، ســفیر ســابق امریــکا  در افغانســتان از جملۀ 
ایــن شخصیت هاســت کــه بــا توجــه بــه تجربه هــای 
ــکا  از  ــل امری ــروج کام ــف خ ــدت مخال ــه ش ــین، ب پیش

ــت. ــتان اس افغانس
ــروج  ــا خ ــت ب ــرار اس ــه ق ــی ک ــد: »صلح ــر می گوی کروک
ــه یــاد معاهــدۀ  امریــکا  از افغانســتان برقــرار شــود؛ مــرا ب

ــدازد«. ــام می ان ــگ ویتن ــورد جن ــس در م ــح پاری صل
ــام  ــا در ویتن ــد: »م ــح می کن ــن شــخصیت سیاســی تصری ای
هــم بــه پــای میــز مذاکــره آمدیــم و بــه »ویتنــام شــمالی ها« 
ــویم و  ــلیم می ش ــا تس ــه م ــم ک ــا« گفتی ــت کنگی ه و »وی
ــر روی شــروط اعــام شــده کار  ــه اینجــا آمده ایــم کــه ب ب

کنیــم«.
ــل زاد، فرســتادۀ  ــرات شــش روزۀ زلمــی خلی ــر مذاک کروک
ویــژۀ امریــکا  بــه افغانســتان بــا طالبــان را در دوحــۀ قطــر، 
تکــرار مذاکــرات پاریــس در مــورد جنــگ ویتنــام خوانــده 

اســت.
ــه  ــه ب ــق اولی ــک تواف ــا ی ــو ب ــه در ۶ دل ــرات دوح مذاک
ــر اینکــه  ــود ب ــه مشــتمل ب ــق اولی ــن تواف اتمــام رســید. ای
ــد و در  ــرک کنن ــی خــاک افغانســتان را ت ســربازان امریکای
ازای آن، طالبــان هــم تضمیــن بدهنــد کــه بــه ترویســت ها 
اجــازه ندهنــد تــا یــک بــار دیگــر خــاک امریــکا  را هــدف 

ــد. حمــات خــود قــرار دهن
کروکــر در انتقــاد از ایــن توافــق اولیــه گفتــه اســت: »فکــر 
ــون  ــری رهنم ــای بهت ــه ج ــا را ب ــق م ــن تواف ــم ای نمی کن
کنــد. مــا بــا خــروج از افغانســتان، هیــچ اهرمــی در دســت 

نخواهیــم داشــت«.
البتــه شــکی نیســت کــه مقایســه در مــورد دو جنــگ ویتنــام 
و افغانســتان؛ مطلقــًا صحیــح نیســت. ایــن دو جنــگ بیــش 

از آنکــه شــبیه هــم باشــند؛ مغایــر هــم هســتند.
جنــِگ ویتنــام در اوج دوران جنــگ ســرد اتفــاق افتــاد. هــر 
یــک از دو ابــر قــدرت وقــت جهــان؛ در جبهه هــای مقابــل 

هــم صف آرایــی کــرده بودنــد.
ــگ،  ــم در عرصــۀ فرهن ــتان، ه ــام و افغانس دو کشــور ویتن
ــز  ــًا متمای ــخ، کام ــا و هــم در تاری هــم در عرصــۀ جغرافی

ــا  هــم هســتند؛ حتــا جنگ هــای ایــن دو هــم بــه شــدت ب
هــم تفــاوت داشــته اســت. در جنــگ ویتنــام، نیــم میلیــون 
ــوع  ــه در ن ــام گســیل شــدند ک ــه ویتن ــی ب ــرباز امریکای س
خــود بی ســابقه بــود. امــا شــمار ســربازان امریکایــی اعــزام 
شــده بــه افغانســتان 100 هــزار نفــر بــود. امــروز حتــا ایــن 
رقــم کمتــر هــم شــده و بــه 14 هــزار ســرباز تقلیــل یافتــه 
اســت. در ویتنــام 5۸ هــزار ســرباز امریکایــی جــان باختنــد. 
در افغانســتان، آمــار تلفــات امریــکا  ۳ هــزار ســرباز بــوده 

اســت.
بســیاری از شــخصیت های سیاســی و نظامــی امریــکا  
ــتان را  ــام و افغانس ــای ویتن ــد جنگ ه ــه نبای ــد ک ــد ان معتق
ــچ  ــه هی ــگ ب ــن دو جن ــا هــم دانســت. ای ــل مقایســه ب قاب

ــم نیســتند. ــه ه وجــه شــبیه ب
کارل آیکنبــری، فرمانــده نظامیــان امریکایــی بیــن ســال های 
2007-2005 در افغانســتان و ســفیر امریــکا  در افغانســتان 
ــر دو  ــت: »در ه ــد اس ــال های 2011-2009 معتق ــن س بی
کشــور یــک چالشــی وجــود داشــت تــا یــک نیــروی ملــی 
تشــکیل شــود کــه وظیفــه اش محافظــت از دولــت ضعیــف 

و فاســد مرکــزی بــاش«.
ــد  ــتان می گوی ــکا  از افغانس ــروج امری ــف خ ــر مخال کروک
کــه امریــکا  بــا رفتنــش همــه دســتاوردهای ایــن جنــگ را 

قربانــی خواهــد کــرد و بــه محــض رفتــن امریــکا طالبــان 
قــدرت را در دســت خواهنــد گرفــت، دقیقــًا تکــرار همــان 
تحولــی کــه در ویتنــام بــا خــروج امریــکا  از ایــن کشــور 
ــام  ــا ویتن ــام خــارج شــد، ام ــکا  از ویتن ــاد. امری ــاق افت اتف
شــمالی ها بــه هیچ کــدام از قول هایــی کــه داده بودنــد، 

وفــادار نماندنــد.
ــهروندان  ــا و ش ــتان، م ــت: »در افغانس ــار داش ــر اظه کروک
ــل و  ــی تنب ــان خیل ــری جنگجوی ــک س ــط ی ــتان فق افغانس
ــای  ــه آن نیروه ــی ک ــته ایم. در حال ــان را کش ــق طالب احم
ــال  ــد از 1۸ س ــان بع ــد و متعهدش ــم و کار بل ــی محک خیل
ــا  ــی را امض ــم برگه ی ــر ه ــرپایند و اگ ــان س ــگ همچن جن
ــط  ــت، فق ــادار نیس ــای معن ــک امض ــا ی ــن امض ــد؛ ای کنن

ــدن اســت.« ــار آم ــی کن نوع
بســیاری از صاحب نظــران سیاســی معتقــد انــد کــه امریــکا  
بایــد از اشــتباهاتش در جنــگ ویتنــام درس و آن تجربیــات 

را در افغانســتان بــه خدمــت بگیــرد.

ــی  ــال پایان ــکا در س ــاع امری ــر دف ــن، وزی ــی کوردزم آنتون
جنــگ ویتنــام، در بیــان اشــتباهات امریــکا  در جنــگ 
ویتنــام بــه خصــوص بــه پنهــان کاری دولــت در ذکــر آمــار 
ــد، در مــورد  ــن جنــگ اشــاره می کن ــکا  در ای تلفــات امری

آمــار تلفــات، مفقــود االثرهــا، ســربازان شــبح و می گویــد 
ــی در  ــرف غن ــت اش ــن کار را دول ــم همی ــروز ه ــه ام ک

ــود. ــب می ش ــتان دارد مرتک افغانس
ــر  ــام، در ظاه ــر ویتن ــت نظی ــد: »درس ــن می گوی کوردزم
اینطــور وانمــود می شــد کــه رهبــری ارشــد جنــگ واحــد 
ــت. در  ــود داش ــی وج ــه عمیق ــل، تفرق ــا در اص ــت ام اس
افغانســتان، شــما بــا کشــوری مواجــه هســتید کــه جنــگ آن 
ــای  ــدت کمک ه ــه ش ــرده و ب ــده ک ــف و عقب مان را ضعی
خارجــی اســت. هرچــه می گــذرد وضــع بدتــر هــم 
می شــود و دیگــر هیــچ دلیلــی نمی تــوان پیــدا کــرد 
ــگاه  ــا هــم ن ــوان اقتصــاد را و ســاختار سیاســی را ب کــه بت

ــت«. داش
ــل  ــتراتژیک و بین المل ــات اس ــز مطالع ــق مرک ــن محق ای
ادامــه می دهــد: »افغانســتان در حــال حاضــر بــا ویتنــام در 
ســال 197۳ کــه قــوای نظامــی امریــکا  از آن بیــرون رفــت، 
ــام در ســال  ــرار دارد. ویتن در شــکل و وضعیــت بدتــری ق
1975 بــه دامــن کمونیســم افتــاد. در افغانســتان تنهــا منبــع 
ــای خارجــی  ــگ و کمک ه ــر از جن ــه غی ــد کشــور ب درآم
قاچــاق مــواد مخــدر اســت. ویتنــام برعکــس، یــک اقتصــاد 
ــف  ــاده ضعی ــم فوق الع ــتان ه ــش افغانس ــوع دارد. ارت متن
اســت. امــا ارتــش ویتنــام در ســال 197۳، واحدهــای 

ــی داشــت«. خوب
مکــس هاســتینگز، تاریــخ دان انگلیســی نیــز معتقــد اســت: 
ــتراک  ــوه اش ــتان، وج ــام و افغانس ــگ ویتن ــان دو جن »می
ــی و  ــه دولت هــای غرب ــا ن ــا گوی متعــددی وجــود دارد. ام
نــه فرماندهــان غــرب هیچ کــدام ایــن درس را نگرفتــه انــد، 
مادامــی کــه مــا بــا جوامــع بومــی بــه تعهــدات فرهنگــی، 
ــادل  ــروز شــدن در تب ــیده ایم، پی ــی و سیاســی نرس اجتماع

ــود«. ــد ب ــا خواه ــش بی معن آت
ــز  ــتان نی ــردم افغانس ــروز م ــد: »ام ــه می ده ــتینگز ادام هس
ــان  ــۀ ش ــگ، دغدغ ــام در دوران جن ــردم ویتن ــون م همچ
ــن  ــه آخــر رســیدن جنــگ اســت. ای گــذران زنده گــی و ب
ــند،  ــه می پرس ــت ک ــردم اس ــن م ــره در ذه ــوال روزم س
ســرانجام چــه کســی برنــدۀ جنــگ اســت. امــروز در 
ــان  افغانســتان خیلــی از مــردم پول های شــان را خــرج طالب
ــد،  ــان دارن ــه دوست ش ــت ک ــن عل ــه ای ــه ب ــد؛ ن می کنن
بلکــه فقــط بــه ایــن دلیــل کــه می بیننــد امریــکا  کــه دارد 
ــد«. ــان اســت کــه می مان از افغانســتان مــی رود و ایــن طالب
ــکا  از  ــن امری ــت رفت ــر اس ــد: »بهت ــم می گوی ــری ه آیکنب
افغانســتان را نــه بــا جنــگ ویتنــام کــه بــا خــروج شــوروی 
ــوروی ها  ــم. ش ــه کنی ــال 19۸9 مقایس ــتان در س از افغانس
دیگــر نمی خواســتند هیــچ مســوولیتی را در افغانســتان بــر 
ــدرت  ــه ق ــه ن ــی ک ــًا در زمان ــم دقیق ــد، آن ه ــده بگیرن عه
ــار  ــچ ارزش و اعتب ــه هی ــتند و ن ــابی داش ــت و حس درس

ــی«. جهان
ــم  ــام و ه ــم ویتن ــد: »در کل، ه ــح می کن ــری تصری آیکنب
ــی  ــکا  ثروت ــد. امری افغانســتان؛ جنگ هــای »انتخــاب« بودن
بــاور نکردنــی و قدرتــی بــاور نکردنــی دارد و دســتش برای 
ــا  ــن انتخاب ه ــۀ ای ــا هم ــت، منته ــاز اس ــی« ب ــر »انتخاب ه

همیشــه هــم خــوب نیســتند«.

سال l10 شمارۀ مسلسل l2428 دوشنبه15 دلو/ بهمن l1397 28جمادی االول l1440 4 فبروری 2019
www.mandegardaily.com

آیا تجربۀ جنگ ویتنام الگوی پسندیده است؟

عبدالعلی محمدی-حقوق دان 

ــا قیامــت در  ــر اینکــه امریــکا ت 1. تصــور غلــط مبنــی ب
افغانســتان می مانــد؛ درک نکردیــم کــه امریــکا بــه منافــع 

ــد. ــر می کن خــود فک
ــا  ــدات مشــترک ب ــع و تهدی ــف مناف ــی در تعری 2. ناتوان
ــو  ــکا و نات ــم حضــور امری ــال کردی ــو؛ خی ــکا و نات امری
خیرخواهانــه و بــه رضــای خداســت. بــه جــای گــره زدن 
منافــع افغانســتان بــا منافــع امریــکا و ناتــو، بــه دوســتی و 

ــم. ــپرده گی شــخصی دل خــوش کردی سرس
ــط  ــتیم خ ــاق؛ نتوانس ــور وف ــف مح ــی در تعری ۳. ناتوان
ــم کــه همــه شــهروندان  ســرخی تعریــف و ترســیم کنی
ــد. در  ــرام کنن ــه آن احت ــی ب ــر گرایش ــا ه ــتان ب افغانس
ــده  ــوش ش ــداری، ارزش فرام ــت و دولت م ــع، دول واق

ــود و اســت. ب
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــای ت ــه ج ــدار، ب ــاد اقت 4. در ایج
حــس وفــاداری و تعلــق خاطــر مشــترک، بــه ســرکوب 
نیروهــای داخلــی بــا توســل بــه قــوۀ قهریــه خارجــی و 

ــم. ــر کردی ــی فک نفاق افکن
ــتقرار  ــرای اس ــتیم ب ــال، نتوانس ــده س ــول هف 5.  در ط
ــروز،  ــا ام ــازیم ت ــتراتژی بس ــک اس ــح در کشــور، ی صل

ــیم. ــل نباش ــزوی و منفع من
ــاد  ــح« ایج ــام »صل ــی به ن ــض و طویل ــورای عری ۶. ش
کردیــم کــه پــس از ســال های طوالنــی و صــرف 
ــم. ــی برده ای ــه بیهوده گــی آن پ ــک ب ــر، این ــا دال میلیون ه

7. امــروز کــه در برابــر یــک واقعیــت تلــخ قــرار 
گرفته ایــم، هــراس و لــرزه بــر انــدام مــا مســتولی شــده 
ــه  ــم و عاجزان ــال های 1990 برگردی ــه س ــد ب ــه نکن ک

ــرو! ــکا ن ــه امری ــم ک ــاس می کنی التم
۸. بزرگ تریــن قــدرت جهانــی تصمیــم گرفتــه بــه 
ــار  ــل، ب ــان بگــذارد و حداق ــگ افغانســتان نقطــۀ پای جن
ــه  ــر دوش نکشــد. دو گزین ــی آن را دیگــر ب ســنگین مال
بیشــتر نیســت؛ یــا نقشــه و اســتراتژی بــرای صلح داشــته 

ــم. ــه شــده را بپذیری ــه ارای ــا نقشــه و برنام باشــیم و ی
ــا  ــا و حکومــت م 9. وضعیــت نشــان می دهــد دســت م
ــی و  ــاب رییس جمهــور، ســخنان ُکل ــی اســت و جن خال
ــح  ــاب صل ــود را در ب ــش خ ــال پی ــوی پنج س ــد پهل چن

ــد. ــرار می کن تک
10. نتیجــه ایــن اســت کــه نخبــگان سیاســی افغانســتان، 
ــت  ــود ثب ــام خ ــی را به ن ــی تاریخ ــر ناکام ــار دیگ یکب

ــد. کردن

صـلح
و خطاهای

اسرتاتژیک



ــواب  ــم در خ ــوز ه ــه ارگ هن ــد ک ــر می آی ــن ب چنی
ــه باشــد.  ــرو رفت عمیقــی ف

ــری  ــکا از ســر ناگزی ــاید امری ــه ش ــی رود ک ــان م گم
ــر ســر تقســیم  ــا پاکســتان ب و درماندهگــی، ناچــار ب
ــی  ــق نهای ــه تواف ــتان ب ــوذ در افغانس ــای نف حوزه ه
دســت یافتــه باشــد. معاملــه احتمــاالً چنیــن می توانــد 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــکا اج ــه امری ــتان ب ــه پاکس ــد ک باش
در افغانســتان پایگاه هــای خــود را داشــته باشــد؛ امــا 
تنهــا در شــمال و مناطــق غربــی. در عــوض، عجالتــًا 
امریــکا کنتــرل والیــات پشتون نشــین منهــای هلمنــد 
ــپارد. در  ــتان می س ــه پاکس ــا ب ــا کنره ــار را ت و قنده
کابــل هــم بخــش بزرگــی از قــدرت بــه طالبان ســپرده 
ــده را  ــت آین ــس دول ــال، ریی ــن ح ــود. در ای می ش
امریــکا از جمــع دســت نشــاندهگان خــود بــا توافــق 
ــرۀ  ــار چه ــن ب ــا ای ــد. ام ــد گزی ــر خواه ــتان ب پاکس
جوانــی را خواهنــد آورد کــه هــم گــوش بــه فرمــان 
امریــکا و هــم مــورد تاییــد طالبــان و پاکســتان باشــد. 
ــد کــه در  ــان و پاکســتان پافشــاری دارن ــد طالب ار چن

رأس نفــر خودشــان باشــد.
ــد.  ــازی نمی کن ــک کارت ب ــا ی ــا ب ــتان تنه ــا پاکس ام
بــر  نیــز  مســکو  بــا  گونــه  همیــن  اســام آباد 
افغانســان در  نفــوذ در  ســر تقســیم گســتره های 
ــد  ــم تاکی ــاز ه ــال، ب ــن ح ــت. در ای ــو اس گفت وگ
ــی  ــرل مناطــق پشتون نشــین یعن ــر ســر ســپردن کنت ب
جنــوب هندوکــش به دســت پاکســتان اســت. بــاز هم 
در کابــل بایــد یــک دولــت ایتافــی تشــکیل شــود. در 
ــیون  ــی کنفدراس ــر ســر تشــکیل نوع ــع ســخن ب واق
اســت. اســتدالل چنیــن اســت کــه امریکایی هــا 
ــد و  ــا آمده ان ــوی اقیانوس ه ــد و از آن س ــه ان بیگان
ناگزیــر روزی خواهنــد رفــت. امــا روســیه و پاکســتان 
جایــی رفتنــی نیســتند و بایــد مناطــق زیــر نفــوذ خود 
را در افغانســتان دادگرانه تقســیم کنند. روشــن اســت، 

هیچ کــدام در مواضــع خــود صداقــت ندارنــد . ظاهــراً 
ــام  ــن ج ــیدن ای ــر کش ــز از س ــی ج ــکو چاره ی مس
ــین  ــق پشتون نش ــرل مناط ــپردن کنت ــدارد. س ــر ن زه
افغانســتان بــه پاکســتان، کابوســی اســت کــه همــواره 
ــن رو،  ــد. از همی خــواب آرام مســکو را برهــم می زن
مســکو می کوشــد، تــا جــای امــکان از ایــن کار 
جلوگیــری کنــد، در اوضــاع و احــوال کنونــی، چــارۀ 
ــدارد.  ــر پاکســتان ن ــدن در براب ــاه آم دیگــر جــز کوت
سیاســت مداران زیــرک و زرنــگ پاکســتانی عیــن 
نیــز  ایرانیــان  بــا  مواجهــه  در  را  موضع گیــری 
ــوی  ــت صف ــین دول ــترۀ پیش ــا گس ــد. ایرانی ه دارن
یعنــی سیســتان و زابلســتان را حیــات خلــوت خــود 
می پذیرنــد  پاکســتانی ها  رو،  ایــن  از  می پندارنــد. 
ــمول  ــه ش ــرات، ب ــا ه ــار ت ــتره یی از قنده ــه گس ک
ــر  ــا در براب ــران اســت؛ ام ــوذ ای هزارســتان حــوزۀ نف
ــا  ــار ت ــتره یی از قنده ــا گس ــد ت ــران می خواهن از ای

ــد.  ــتان بشناس ــوذ پاکس ــر نف ــترۀ زی ــا را گس کنره
ــه  ــم، گســترۀ افغانســتان در عمــل ب اگــر نیــک بنگری

شــرایط دورۀ پــس از فروماشــی امپراتــوری تیمــوری 
بــر می گــردد. شــمال در آن هنــگام اســمًا زیــر نفــود 
خــان نشــین های آســیای میانــه، کابلســتان زیــر نفــوذ 
ــوذ  ــر نف ــرب زی ــوب غ ــرب و جن ــری و غ ــد باب هن

ایــران صفــوی بــود. 
ــت  ــتان در گام نخس ــتراتژی پاکس ــال، اس ــن ح در ای
ــه  ــی و شــرقی را ب ــات جنوب ــر والی ــرل ب اعمــال کنت
ــروه  ــش، گ ــامی، داع ــزب اس ــان، ح ــیلۀ طالب وس
ــانده،  ــت نش ــای دس ــر گروه ه ــی و دیگ ــر گیان پی
ــمال  ــترۀ ش ــز گس ــا نی ــرای روس ه ــر دارد. ب ــد نظ م
ــرای تأمیــن امنیــت آســیای  همچــون گســترۀ بوفــر ب
ــن  ــی جــز از په ــز راه ــران نی ــت دارد. ای ــه اهمی میان
ســاختن گســترۀ نفــوذ خــود در والیــات غربــی بــرای 
دفــاع در برابــر وهابیســم و اخوانیســم و نفــوذ اعــراب 

ــدارد.  ــتان ن و پاکس
بــر  ارگ  در  مــا  سیاســت مداران  حــال،  ایــن  در 
ــم  ــه ه ــاری ک ــر ب ــوده و ه ــو غن ــر ق ــترهای پ بس
ــه  ــعارهای کودکان ــر دادن ش ــا س ــوند، ب ــدار می ش بی
ــد کــه  ــا می دارن ــر پ ــان معرکــه ب و هنگامه ســازی چن
ــد.  ــتاره می کنن ــر س ــاز ب ــک و ن ــر فل ــر ب ــی ام گوی
ســخن کوتــاه، وضعیــت فوق العــاده خطرنــاک و 
ــز شــده اســت. وقــت آن رســیده کــه ارگ  انفجارآمی
ــه  ــتوار و قاطعان ــای اس ــور گام ه ــات کش ــرای نج ب

ــردارد.  ب
ــه  ــک لوی ــزاری ی ــتا برگ ــن راس ــتین گام در ای نخس
جرگــه اضطــراری اســت کــه در آن بایــد از شــورای 
ــازمان  ــانگهای و س ــو و ش ــل، نات ــازمان مل ــت س امنی
ــا  ــود ت ــته ش ــامی خواس ــورهای اس ــس کش کنفران
کشــور مــا را بــه عنــوان یــک کشــور بی طــرف 

ــد.  ــن کنن ــت را تضمی ــن وضعی ــناخته و ای ش
در ضمــن بایــد قانــون اساســی کنونــی ملغــا اعــام و 
ســاختار نظــام اصــاح شــود و بی درنــگ کمیســیونی 
بــرای تســوید قانــون جدیــد گماشــته شــود. بایــد بــه 
ــان  ــی پای ــه کنون ــه غیرعادالن ــت انحصارگرایان وضعی
ــد زون تقســیم و در  ــه چن ــد کشــور ب داده شــود. بای
ــدرت  ــی ق ــات ارگان هــای محل ــات انتخاب همــه والی

صــورت بگیــرد و امنیــت بومــی شــود. 
پارلمانــی  و  ریاســت جمهوری  قابــی  انتخابــات 
دردی را در اوضــاع دوا نمی کنــد.  داد و فریــاد کــردن 
و ســر دادن شــعارهای کودکانــه و هنگامه ســازی هــم 

ســودی نــدارد.
ــی از  ــرد، بخش های ــات صــورت نگی ــن اقدام ــر ای اگ
خــاک مــا عمــًا بــه دســت پاکســتان خواهــد افتــاد و 

دیگــر پشــیمانی ســودی نخواهــد داشــت.
ــپردن  ــد. س ــتان ان ــد پاکس ــران زر خری ــان نوک طالب
ــای  ــذار منه ــی و مشــرقی )بگ ــات جنوب ــرل والی کنت
جال آبــاد(، و ســپردن نیمــی از قــدرت در کابــل 
بــه طالبــان طبــق ســناریوی واشــنگتن ضایعــه جبــران 

ــت.  ــری اس ناپذی
در صــورت بی طرفــی، می تــوان بــه حمایت هــای 
ســاختن  خنثــا  بــرای  هنــد  و  ایــران  و  روســیه 

کــرد. پاکســتان حســاب  توطیه هــای 
دو راه بیــش نمانــده اســت: یکــی ایــن کــه ارگ تــن 
ــن  ــن ای ــد و ای ــتان بده ــکا و پاکس ــه امری ــه معامل ب
یــک معاهــده دیورنــد دیگــر اســت. در ایــن صــورت 
ــع  ــان و در واق ــه طالب ــت ب ــماری از والی ــرل ش کنت
ــی از  ــش بزرگ ــد و بخ ــد ش ــپرده خواه ــتان س پاکس

ــان ســپرده خواهــد شــد. ــه طالب ــل ب ــدرت در کاب ق
راه دیگــر ایــن اســت کــه بــا برگــزاری لویــه جرگــه 
و  گــردد  اعــام  بی طــرف  کشــور  اضطــراری، 
ارگ نشــینان دســت از انحصارگرایــی برداشــته، زمینــه 
ــۀ همــه الیه هــای جامعــه  ــرای مشــارکت دادگران را ب
در مدیریــت کشــور فراهــم بســازند. در ایــن صــورت 
ــد  ــت خواهن ــاع از دول ــه دف ــان ب ــردم از دل و ج م

ــت. برخاس
ــا نزدیــک  ــی احمــدزی بکوشــد، ب شــاید اشــرف غن
شــدن بــه هنــد و ایــران؛ تــا جایــی از فشــار امریــکا 
و پاکســتان بکاهــد. زیــرا دهلــی و تهــران نظــر 
ــر  ــی ب ــکا و پاکســتان مبن ــۀ امری ــه معامل مســاعدی ب
ــی  ــرا دهل ــون و چ ــی چ ــد. ب ــان ندارن آوردن طالب
ــتان  ــد پاکس ــش از ح ــوذ بی ــید از نف ــد کوش خواه
ــی کار  ــه تنهای ــا ب ــد؛ ام ــری کن ــتان جلوگی در افغانس
از دســتش بــر نمی آیــد. از همیــن رو، می کوشــد 

ــد. ــگ گردان ــران هماهن ــا ته ــود را ب ــع خ مواض
دیپلماســی ایــران هــم بــه گونه یــی اســت کــه 
ــر  ــر س ــام آباد ب ــی و اس ــکو، دهل ــا مس ــه ب جداگان
افغانســتان گفت وگــو می کنــد تــا بتوانــد منافــع 
خــود را حفــظ کنــد. روشــن اســت تــا مســایل 
ــی و  ــت خارج ــی سیاس ــد مش ــور مانن ــادی کش بنی
اصــاح ســاختار نظــام حــل نشــود، بحــران بــه گونــۀ 
ــش  ــه روی آت ــا ب ــد و تنه ــد ش ــل نخواه ــادی ح بنی

ــد. ــد ش ــیده خواه ــتر پاش ــروزان خاکس ف
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محمد مرادی

خواب های پریشان اشرف غنی از خواب  باید  ارگ نشینان 
شوند! بیدار  تاریخ  افیونی 

اشــرف غنــی و اطرافیانــش اگــر اوضــاع را بــه درســتی درک 
کــرده باشــند، بایــد ایــن شــب ها خواب هــای پریشــانی 
ببیننــد. اگــر شــعور آنــان کمــی باال باشــد، اصــًا نبایــد خواب 
ــیرمحمد  ــر »ش ــخنان اخی ــد. س ــدا کن ــان راه پی ــه چشمان ش ب
طالبــان،  مذاکره کننــدۀ  تیــم  سرپرســت  اســتانکزی« 
ــارات  ــن اظه ــرد. ای ــاش ک ــح را ف ــرات صل ــای مذاک ناگفته ه
بــه درســتی منعکــس نشــد و رســانه ها، جنبه هــای مثبــت آن 
را تیتــر و منتشــر کردنــد امــا ســخنان او تلویحــًا و صراحتــًا، 
بــر ســرنگونی دولــت افغانســتان توســط طالبــان، اشــاره دارد. 
اگــر طالبــان نگرانی هــای امریــکا را بابــت ســرنگونی دولــت 
افغانســتان، رفــع کننــد، کاخ ســفید از دودلــی خــارج شــده و 
بــه ســرنگونی دولــت کابــل، رأی خواهــد داد. اکنــون بــرای 
ــدارد  ــی ن ــتان تفاوت ــت افغانس ــان و دول ــپ، طالب اداره ترام
ــفید  ــرای کاخ س ــری ب ــه کمت ــدام هزین ــن دو، هرک ــن ای و بی
داشــته باشــد، همــان مــورد تاییــد اســت. لــذا اشــرف غنــی بــا 
درک ایــن موضــوع، از ترامــپ خواســته اســت هزینه هایــش 
ــکا  ــای امری ــه کمک ه ــا ادام ــد ت را در افغانســتان کاهــش ده
بــه افغانســتان بــر دوش ادارۀ ترامــپ ســنگینی نکنــد. طالبــان 
نیــز ایــن نکتــه را درک کــرده و اکنــون بــه کمتــر از ســرنگونی 
دولــت افغانســتان راضــی نیســتند. ایــن گــروه پیــش از ورود 
ــی  ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــماری از اح ــا ش ــل، ب ــه کاب ب
ــچ گاه  ــا هی ــت ام ــد پرداخ ــی خواه ــه رای زن ــتان، ب افغانس
ــا احــزاب نخواهــد شــد. طبــق  ــه تقســیم قــدرت ب راضــی ب
ســخنان اســتانکزی، دربــارۀ دولــت آینــده، بــا احزاب سیاســی 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــو کرده ان ــتان گفت وگ ــی افغانس ــران قوم و س
می رســد طالبــان در نشســت مســکو کــه تــا چنــد روز دیگــر 
ــارۀ تقســیم  ــۀ خــود را درب ــات برنام ــزار می شــود، جزیی برگ
ــا نماینــده گان احــزاب سیاســی و ســران قومــی در  قــدرت ب
ــی  ــه تنهای ــد ب ــان گفته ان ــه طالب ــن ک ــا ای ــد. ب ــان بگذارن می
ــود  ــوی وج ــی ق ــچ جریان ــا هی ــد ام ــدرت را نمی خواهن ق
نــدارد کــه پــس از ســقوط دولــت کابــل، طالبــان را متقاعــد 
ــان را  ــد طالب ــه می توان ــی ک ــا نیروی ــد. تنه ــان کن ــه تعهدش ب
ــه  ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت ــازدارد، نیروه ــی ب از زیاده خواه
ــر،  ــن خاط ــه همی ــت. ب ــور اس ــن کش ــش ای ــوص ارت خص
سرپرســت تیــم مذاکره کننــدۀ طالبــان، از انحــال ارتــش 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــد ب ــه اســت. هرچن افغانســتان ســخن گفت
کابــوس، راه طوالنــی در پیــش اســت امــا تعبیــر آن، بــه دور 
ــرف  ــازی اش ــا و لج ب ــرور بی ج ــت. غ ــم نیس ــت ه از حقیق
ــرف  ــگان از ط ــه بیگان ــکای او ب ــرف و ات ــک ط ــی از ی غن
دیگــر، دولــت او را در موقعیــت حساســی قــرار داده اســت. 
ــود را از آن  ــود و خ ــی می ب ــع و فروتن ــرد متواض ــر او ف اگ
ــت. او  ــادی داش ــرف داران زی ــروز ط ــت، ام ــردم می دانس م
ــی  ــتان، یکی یک ــی افغانس ــاختارهای اجتماع ــدون درک س ب
ــد و  ــا مان ــه و تنه ــود یک ــرانجام خ ــا س ــد ت ــود ران را از خ
ــه بیمــار خودخواســته یی  ــه انــزوا کشــیده شــد. او اکنــون ب ب
ــی رود  ــل م ــاق عم ــوی ات ــود به س ــای خ ــا پ ــه ب ــد ک می مان
ــد.  ــا می انجام ــه کج ــش ب ــه عاقبت ــت ک ــخص نیس ــا مش ام
اشــرف غنــی و تیــم او، محبــوب ملــت نیســتند امــا اگــر قــرار 
باشــد بیــن طالبــان و ادارۀ کابــل، یکــی را برگزیــد، اداره کابــل 
ــد و  ــن ب ــتان بی ــت افغانس ــروز مل ــرد. ام ــد انتخــاب ک را بای
ــاب  ــر از انتخ ــد، بهت ــاب ب ــت و انتخ ــده اس ــع ش ــر واق بدت

ــر اســت. بدت

عزیز آریانفر
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ــل )یونیســف(  ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای صن
اعــام کــرده کــه چهــار میلیــون کــودک در افغانســتان بــه 
ــزار  ــودکان، 500 ه ــن ک ــان ای ــد و در می ــاز دارن کمــک نی

نفــر بــه کمــک فــوری نیــاز دارنــد.
ــتی در  ــزاری نشس ــا برگ ــروز ب ــی، دی ــاد بین الملل ــن نه ای
ــی  ــۀ جهان ــتان از جامع ــرب افغانس ــرات در غ ــت ه والی
خواســت کــه بــرای رســیدهگی بــه وضعیــت ایــن 

ــد. ــک کنن ــر کم ــون دال ــودکان، 50 میلی ک
بــه گفتــۀ یونیســف، ایــن کــودکان بــه دلیــل ادامــۀ جنــگ، 
ــا  ــژه در غــرب افغانســتان ب ــه وی ــی و خشک ســالی ب ناامن

مشــکات جــدی روبهــرو هســتند.
قــرار اســت از ایــن مقــدار پــول حــدود 2۶ میلیــون دالــر 
ــرای  ــر ب ــه، هفــت میلیــون دال ــا ســو تغذی ــارزه ب ــرای مب ب
ــرای  ــر ب ــون دال ــت میلی ــالم، هف ــامیدنی س ــه آب آش تهی
آمــوزش، پنــج میلیــون دالــر بــرای حفاظــت از کــودکان، دو 
و نیــم میلیــون دالــر بــرای بهداشــت و دو میلیــون دالــر نیــز 

بــرای هماهنگــی و وضعیــت اضطــراری مصــرف شــود.
فریــدون آریــن، ســخنگوی یونیســف در کابــل بــه بی. بــی .
ــای  ــتر در والیت ه ــا بیش ــن کمک ه ــه ای ــت ک ــی گف س
ــرب  ــس در غ ــز و بادغی ــوردر مرک ــرب، غ ــرات در غ ه

ــودکان داده خواهــد شــد. ــه ک افغانســتان ب
ــن  ــوار در ای ــزاران خان ــف ه ــام یونیس ــاس اع ــر اس ب
آواره  ناامنــی  و  خشک ســالی  دلیــل  بــه  والیت هــا 

ند. شــده ا
بــه گفتــۀ آریــن خشکســالی، ناامنــی و جنــگ باعــث شــده 
ــود  ــی خ ــی زندهگ ــای اصل ــودکان از محل ه ــن ک ــه ای ک

رانــده شــوند.

ــه آب  ــدم دسترســی ب ــه زندهگــی، ع ــات اولی ــود امکان نب
آشــامیدنی ســالم، سوءاســتفاده جنســی از کــودکان و انجــام 
کارهــای شــاق، محرومیــت از آمــوزش، مشــکات عمــده 

کــودکان افغانســتان اســت.
ــرای  ــادی ب ــه در ســال گذشــتۀ می ــد ک یونیســف می گوی
یــک میلیــون کــودک آب آشــامیدنی ســالم فراهــم کــرده، 
1۳ میلیــون کــودک را نیــز در برابــر بیمــاری فلــج کــودکان 
ــه  ــودک را ب ــون ک ــک میلی ــن ی ــۀ رفت ــن زده و زمین واکس

مکتــب فراهــم کــرده اســت.
بــر اســاس اعــام ایــن نهــاد بــه حــدود ده میلیــون کــودک 
نیــز بــرای نجــات از ســوءتغذیه غــذا و دارو کمــک شــده 

اســت.
ــا تمــام تاش هایــی کــه انجــام شــده صنــدوق حمایــت  ب
از کــودکان ســازمان ملــل معتقــد اســت کــه هنــوز کــودکان 
افغانســتان در وضعیــت بــدی بــه ســر می برنــد و نیــاز بــه 

ــد. ــای بیشــتر دارن کمک ه
ــش از دو  ــتان بی ــت افغانس ــمی دول ــار رس ــاس آم ــر اس ب
ــا  ــتی خانواده ه ــر و تنگ دس ــل فق ــه دلی ــودک ب ــون ک میلی

ــد. ــن کشــور مشــغول کارن در ای
وزارت کار و امــور اجتماعــی هفتــۀ پیــش اعــام کــرد کــه 
بــرای نخســتین بار اســتراتژی ملــی کار کــودکان را تدویــن 
کــرده کــه بــر بنیــاد ایــن اســتراتژی بایــد تــا ســال 2025 
ــور  ــن کش ــودکان در ای ــه کار ک ــا 20۳0 ب ــخت و ت کار س

پایــان داده شــود.
مشــخص نیســت کــه دولــت افغانســتان تــا چــه حــد بــه 
ایــن اجرایــی شــدن ایــن اســتراتژی موفــق خواهــد شــد.

وزارت معــارف اعــام کــرده کــه از آغــاز 
ــاه  ــا اول م ــیدی ت ــی 1۳97 خورش ــال مال س
ــه،  ــدوق قرض ــق صن ــال، از طری ــرب امس عق
ــع  ــه توزی ــم قرض ــار و 2۳7 معل ــرای یک ه ب

ــت. ــده اس ش
ــه  ــش از روزان ــه پی ــد ک ــن وزارت می گوی ای
ــه  ــن قرض ــرای گرفت ــم ب ــت معل ــا هف ــج ت پن
ــد،  ــه می کردن ــی مراجع ــدوق قرضه ده ــه صن ب
امــا اکنــون ایــن رقــم روزانــه بیــن بیســت تــا 

ــت. ــیده اس ــر رس ــت وپنج نف بیس
ــه  ــد ک ــه ان ــارف گفت مســووالن در وزارت مع
ــج  ــا پن ــاه چهــار ت ــه طــور اوســط در هــر م ب

ــه داده  ــوزگاران قرض ــه آم ــی ب ــون افغان میلی
ــزار  ــوزگار ده ه ــر آم ــرای ه ــًا ب ــود. قب می ش
ــن  ــاال ای ــا ح ــد ام ــه داده می ش ــی قرض افغان
رقــم بــه هجــده هــزار افغانــی رســیده اســت.
صنــدوق  کــه  می گویــد  معــارف  وزارت 
قرضه دهــی آمــوزگاران، اکنــون چهل وپنــج 
میلیــون افغانــی وجــوه مالــی دارد امــا درنظــر 
ایــن صنــدوق  مالــی  تــا وجــوده  اســت 
نمایندهگی هــای صنــدوق  و  شــده  بیشــتر 
قرضه دهــی بــه آمــوزگاران در ۳4 والیــت 

ــود. ــوده ش گش
آمــوزگاران  بــرای  قرضه دهــی  صنــدوق 

بــه  خورشــیدی   1۳9۳ ســال  در  مکاتــب، 
فکــری«  »آرامــش  و  همــکاری  منظــور 

شــد. ایجــاد  آمــوزگاران 
ــزده میلیــون  ــد کــه پان وزارت معــارف می گوی
وزارت   1۳97 ســال  بودجــه ی  از  افغانــی 
معــارف، دو میلیــون افغانــی از کمک هــای 
ــون و 7۶4  ــت، یک میلی ــس  حکوم ــدی ریی نق
ــران  ــه وزی ــات یک ماه ــی از معاش ــزار افغان ه
و معاونیــن 22 نهــاد دولتــی، 21.۶ میلیــون 
افغانــی هــم از پــول ســفریۀ زایــران حــج بــه 
ــده  ــز ش ــان واری ــی معلم ــدوق قرضه ده صن

اســت.

ــواد کــې د  ــه هې ــا وزارت پ د افغانســتان د عامــې روغتی

رسطــاين ناروغیــو پــه ځانګــړي ډول، پــه ښــځو کــې د 

ســینې د رسطانونــو لــه ډېرېــدو اندېښــنه ښــیي.

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت وايــي، تېــر ۲۰۱۸ 

ــان  ــورې افغان ــر ۴۰ زرو پ ــه ۳۰ ت ــې ل ــادي کال ک می

پــه رسطــان اختــه شــوي وو چــې لږترلــږه ۱۵ زرو یــې 

خپــل ژونــد لــه الســه ورکــړی.

د عامــې روغتیــا وزیــر فیــروز الدیــن فیــروز د یکشــنبې 

ــې  ــارزې نړېوال ــدې د مب ــر وړان ــان پ ــه ورځ د رسط پ

ورځــې ملانځغونــډې تــه وویــل چــې پــه هېــواد کــې د 

رسطــاين ناروغیــو پــه ځانګــړي ډول، پــه ښــځو کــې د 

ــدو اندېښــمن دی. ــه ډېرې ــو ل ســینې د رسطانون

دی زیاتــوي: »نــه یــوازې پــه افغانســتان بلکــې د نــړۍ 

ــاين  ــې د رسط ــو ک ــو کلون ــو لس ــه راتلونک ــه پ ــه کچ پ

ناروغیــو لــه ډېرېــدو اندېښــنې ډېــرې شــوي او ممکــن 

ــا ده چــې  ــو اړتی ــرې يش، ن ــر ۵۰ ســلنې دا پېښــې ډې ت

ــر  ــه تې ــرو، پ ــه ول ــاره پانون ــوي لپ ــې د مخنی ــږ ی مون

ــورې  ــر ۴۰ زرو پ ــه ۳۰ ت ــې ل ــادي کال ک ۲۰۱۸ می

ــږدې ۱۵ زرو  ــوي او نې ــه ش ــو اخت ــه رسطانون ــان پ کس

یــې خپــل ژونــد لــه الســه ورکــړی، پــه افغانســتان کــې 

ــدو دي.« ــه ډېرې ــې پېښــې مــخ پ ی

ــدې د  ــر دې وړان ــې ت ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــه  ــې پ ــي چ ــې وی ــن خپرون ــنل مګزی ــتان نېش انګلس

ــری د  ــته ډې ــړې ورس ــر جګ ــځې ت ــې ښ ــتان ک افغانس

ــري. ــه م ــه امل ــان ل ــینې د رسط س

الملونــه  دوه  رسطــان  وايــي،  ډاکــران  متخصــص 

ــر  ــې ډې ــوی ی ــې ژینیټیکــي دی چــې مخنی ــو ی ــري، ی ل

ســتونزمن دی او بــل المــل  یــې غیــر ژینیټیکــي دی چــې 

د مخینــوي وړ دی.

د وزن ډېروالــی، د فزیکــي فعالیــت نشــتوالی، د الکــويل 

ــه  ــوم ت ــتل، ماش ــل نه اخیس ــل، د حم ــو څښ مرشوبات

ــه  ــینې پ ــی د س ــر ډېروال ــول او د عم ــه  ورک ــیدې ن ش

رسطــان د اختــه کېــدو عمــده الملونــه پــه ګوتــه کېــږي.

متخصــص ډاکــرن وايــي، کــه چېــرې د ســینې رسطــان 

پــه وخــت تشــخیص او درملنــه  یــې ويش، د مخنیــوي 

وړ ناروغــي ده.

د افغانســتان د عامــې روغتیــا وزارت دغــه شــان وتلــې 

ســندرې غــاړې اریانــا ســعید د رسطــان پــر وړانــدې د 

مبــارزې لپــاره د ښــه نیــت ســفیره اعــان کــړه.

ــې د  ــړه چ ــه وک ــې ژمن ــته ک ــه دې ناس ــعید پ ــې س اغل

ــه  ــو ت ــه خلک ــاره ب ــارزې لپ ــدې د مب ــر وړان ــان پ رسط

ــه  ــو ب ــه وال ــو مین ــه خپل ــړي او ل ــاوی ورک ــه پوه عام

ــارزه  ــزه مب ــه دې برخــه کــې هــر اړخی وغــواړي چــې پ

ــړي. وک

ــه د  ــه توګ ــوې افغانــې مېرمنــې پ ــل: »زه د ی دې ووی

خپــل مســؤلیت ادا کولــو پــه نیــت دلتــه راغلــې یــم او 

ــه  ــررسه ب ــه غــاړه ده چــې ت ــده مــې پ ــوه ســپېڅلې دن ی

یــې کــړم، د رسطــاين ناروغیــو د پېښــو کمولــو لپــاره د 

عامــه پوهــاوي دنــده بــه پــه ښــه توګــه تــررسه کــړم او د 

خلکــو پــه همــکارۍ بــه لــه ټولــو هڅــو کار واخلــم.«

ــر  ــو پ ــا وزارت د معلومات ــې روغتی ــتان د عام د افغانس

بنســټ، اوس  مهــال د رسطــان د تشــخیص او درملنــې 

او اســتقال  پــه جمهوریــت  دوه مرکزونــه د کابــل 

روغتــون کــې فعالیــت لــري او متــه ده چــې پــه 

راتلونکــي کــې د کابــل پــه طبــي پوهنتــون کــې هــم یــو 

ــوړ يش. ــز ج مرک

یونیسف: 

چهار میلیون کودک در افغانستان 
به کمک نیاز دارند

روزانـه حـدود 2۵ معلـم قـرضه  می  گیـرند

په هېواد کې د رسطاين ناروغیو 

د ډېروايل په اړه د عامې روغتیا وزارت اندېښنه


