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رهبـری شـورای عالـی صلـح می گویـد که 
این شـورا کارهای خوب و امیدوارکننده ای 
را بـرای آغـاز مذاکرات رسـمی بـا مخالفان 

مسـلح روی دسـت گرفته است.
شـورای  رییـس  خلیلـی  کریـم  محمـد 
عالـی صلـح روز دوشـنبه ) 4 جـدی ( در 
گردهمایـی تحـت نـام » جلسـه مشـورتی 
علمـای دینـی پیرامـون صلـح« بـر آوردن 
طـرف  دو  منافـع  کـه  عزتمنـد  صلـح 
گفتگوهـای صلـح در آن تامیـن شـود تاکید 

کـرده.
آقـای خلیلـی گفـت کـه در حـال حاضـر 
شـرایط مناسـبی بـرای رسـیدن بـه صلـح 
در داخـل و خـارج از کشـور فراهـم شـده 

. ست ا
آقـای خلیلـی بیان داشـت که شـورای عالی 
صلـح هم اکنـون کارهای خـوب و امیدوار 
کننـده ی را بـرای آغـاز مذاکرات رسـمی با 
مخالفـان مسـلح دولـت روی دسـت گرفته 
و ایـن تالش هـا بـه صـورت دوام دار ادامه 

خواهد داشـت.

آقـای خلیلـی علمـای دینـی را بـر جهـاد 
صلـح فراخوانـده و تاکیـد کرد کـه کامیابی 
پروسـه صلـح بـدون حمایـت آنـان ممکن 

بود. نخواهـد 
تاکیـد کـرد  عالـی صلـح  رییـس شـورای 
جنگـی  وضعیـت  تغییـر  بـرای  علمـا  کـه 
افغانسـتان بهتریـن تربیون هـا را در اختیـار 
بـاالی  آنـان  تاثیرگـزاری   نیـز  و  داشـته 

اسـت. زیـاد  درگیـر  طرف هـای 
رییس شـورای عالی صلح از علما خواسـت 
که رونـد صلح افغانسـتان را حمایت نموده 
و اجـازه ندهنـد که در در فرصت حسـاس 
کنونـی مـردم افغانسـتان از رویایی رسـیدن 

بـه صلح محروم شـوند.
اکـرم اخپلـواک رییـس  ایـن،  بـا  همزمـان 
دبیرخانـه شـورای عالـی صلـح گفـت کـه 
جنـگ  ختـم  بـرای  عالـی صلـح  شـورای 
و رسـیدن بـه صلـح بـا تمامـی گروه هـای 
مخالـف حکومـت خواهـان مذاکـره بـدون 

قیـد و شـرط اسـت.
ارادگـی  بـی  بهـر  از  انتقادهـا  چنـد  هـر 
حکومـت در زمینه گفتگوهـای صلح وجود 
داشـته امـا آقـای اخپلـواک از علمـای دینی 
خواسـت که بـرای به وجـود آوردن فضای 
اعتمـاد و باورمنـدی در زمینـه گفتگوهـای 
صلـح بـا مخالفان مصلـح دولـت پیش قدم 

ند. شو
در همیـن حـال، مولوی عبدالسـالم ضعیف 
دارد،  را  بـا گـروه طالبـان  کار  کـه سـابقه 
بـر بـی طرفـی شـورای عالـی صلـح تاکید 
کـرده گفـت که در حـال حاضـر گروه های 
مخالـف دولـت باالی شـورای عالـی صلح 
اعتمـاد ندارد. وی از حکومت خواسـت که 
در ایـن زمینـه تجدیـد نظـر کنـد و یاهم به 
گـروه طالبـان دفتـر رسـمی بدهـد تـا آنان 
نیز هماننـد حکومت افغانسـتان یک آدرس 
مشـخص در زمینه گفتگوهای صلح داشـته 

شند. با
 40 از  بیـش  موجودیـت  ضعیـف  آقـای 
هـزار زندانـی گـروه طالبـان در زندان هـای 
رسـیدن  مشـکالت  از  یکـی  را  افغانسـتان 
بـه صلـح دانسـته تاکیـد کـرد کـه محاکـم 
افغانسـتان آنگونـه کـه باید، عادالنه نیسـت 
و حکومـت بایـد در این زمینـه توجه کنند.

را  افغانسـتان  کـه جنـگ  کـرد  تاکیـد  وی 
گـروه طالبـان آغـاز نکرده بلکـه موجودیت 
بیـش از 150 هـزار سـرباز خارجـی سـبب 
جنگ افغانسـتان شـده اسـت. آقای ضعیف 
می گویـد که بـا حضـور نیروهـای خارجی 
در افغانسـتان جنگ ادامه داشـته و حکومت 
و شـورای عالـی صلـح بایـد در ایـن زمینه 

اقدامـات جـدی را روی دسـت بگیرند.

خواجـه آصـف وزیر امـور خارجه پاکسـتان 
بـا بیـان این کـه از سـخنان مسـئوالن امریـکا 
می  تـوان بـه راحتـی پـی بـه شکسـت ایـن 
کشـور در جنـگ افغانسـتان بـرد بـه ترامپ 
پیشـنهاد کـرد به جـای اتهام وارد کـردن، در 
ایـن جنـگ از تجربیـات اسـالم آباد اسـتفاده 

. کند
پیـام توییتـر  بـه گـزارش داون، آصـف در 
خـود تأکیـد کـرد: تهدیـد پاکسـتان فایده ای 
نـدارد اگـر امریـکا به دنبـال هدف مشـترک 
یعنـی مبـارزه بـا تروریسـم اسـت بایـد با ما 
اسـتفاده  اسـالم آباد  تجربـه  از  و  همـکاری 

. کند
کـه  می شـود  منتشـر  حالـی  در  خبـر  ایـن 
امـور  وزارت  سـخنگوی  فیصـل  محمـد 
اظهـارات  بـه  پاسـخ  در  پاکسـتان  خارجـه 
تهدیـد آمیز معاون رییس جمهـور امریکا در 
سـفر بـه کابل گفـت: کشـورهایی کـه با هم 
متحـد هسـتند یکدیگر را تهدیـد نمی کنند و 
امریکایی هـا بایـد دربـاره عملکـرد خـود در 

افغانسـتان پاسـخگو باشـند.

امـور  وزارت  سـخنگوی  پیـش  چنـدی 
خارجـه پاکسـتان بـا رد اظهـارات ترامـپ، 
سیاسـت امنیتـی جدیـد امریـکا را ردکـرد و 
گفـت: بـا وجود حضـور نظامیـان امریکایی، 
از خـاک افغانسـتان علیـه پاکسـتان اسـتفاده 

شـود. می 
پاکسـتان  ارتـش  سـخنگوی  غفـور  آصـف 
در ایـن خصـوص گفـت: امریـکا و متحدان 
ایـن کشـور بـه جـای تهدیـد دیگـران، در 
افغانسـتان علیـه تحریـک طالبـان پاکسـتان 

موسـوم بـه TTP وارد عمـل شـوند.
کـه  می شـود  منتشـر  حالـی  در  خبـر  ایـن 
مایـک پنـس معـاون رئیـس جمهـور امریکا 
روز پنجشـنبه در سـفر غیـر منتظره بـه کابل 
امریکایـی  نظامیـان  جمـع  در  حضـور  بـا 
اظهـارات تهدیدآمیـزی را علیـه پاکسـتان به 

کار بـرد.
وی اظهار داشـت: ترامپ به پاکسـتان اطالع 
داده اسـت که اگر این کشـور بـه حمایت از 
گروه هـای تروریسـتی ادامـه دهـد چیزهـای 

زیـادی را برای از دسـت دادن دارد.
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برنامـۀ سـیاه و  یکشنبه شـب، مشـغول دیـدن 
نیـوز  طلـوع  خصوصـی  تلویزیـون  از  سـفید 
بـودم. بـه محتـوای برنامه و موضـوع آن کاری 
نـدارم، امـا سـخنم در مـورد نوع پرسـش هایی 
شـرکت  سـوی  از  برنامـه  ایـن  در  کـه  بـود 
کننـده گان مطـرح شـد. وقتـی بـه پرسـش های 
سـخن  ایـن  می کـردم،  توجـه  شـده  مطـرح 
مارتیـن هایدگـر در ذهنـم جـان گرفـت کـه 
می گفـت: » پرسـش پارسـایی تفکـر اسـت«. 
برخـی نیـز می گوینـد، پرسـش درسـت نیمـی 
از پاسـخ اسـت. در فلسـفه پرسـیدن از اصلـی 
تریـن ارکان آن اسـت. اصـاًل بـه باور بسـیاری 
از فیلسـوفان منشـأ فلسـفه پرسـش گری است. 
تـا ذهـن انسـان دچار پرسشـی نشـود، فلسـفه 
نیـز بـه وجـود نمی آید. تفـاوت فلسـفه با علم 
نیـز در نوع پرسـش های اسـت کـه در این دو 
حـوزه معرفتـی مطـرح می شـوند. علم پاسـخ 
فزیـک جهـان می جویـد در  را در  پرسـش ها 
حالـی کـه فلسـفه بـه دنبـال پاسـخ ها در ورای 
فزیـک موجـود می گـردد. بـه همیـن دلیـل هم 
شـاید ارسـتو فلسـفه را متافزیک نام گذاشـت. 
در علـم وقتـی بـه پرسشـی پاسـخ داده مـی 
شـود، به نوعـی دیگران در آن خود را شـریک 
همـان  دوبـاره  کـه  آینـد  نمـی  و  داننـد  مـی 
پرسـش را مطـرح کننـد و بـه دنبـال پاسـخی 
دیگـر بگردنـد مگـر ایـن کـه ابطـال آن پاسـخ 
مـورد قبـول واقـع شـده باشـد. مثـال وقتی می 
گوینـد کـه آب در صـد در درجـه بـه جـوش 
مـی آیـد همـه آن را مـی پذیرنـد مگـر این که 
تجربـه ابطـال آن را ثابـت کـرده باشـد. امـا در 
فلسـفه همواره فیلسـوفان به دنبال پاسـخ های 
متفـاوت به پرسـش هـای مشـابه اند. پرسـش 
متفـاوت  هـای  گونـه  بـه  گـی  زنـده  معنـای 
همـواره ذهـن فیلسـوفان را مشـغول داشـته و 
هـر کـدام از منظـر خود بـه آن پاسـخ داده اند. 
پرسشـگری اسـاس معرفـت جهـان مـی تواند 
باشـد. تـا پرسشـی بـه میـان نیایـد، کسـی بـه 
دنبـال پاسـخ نمـی گـردد. امـا در برنامـه سـیاه 
وسـفید به جنبـه دیگر از معضـل جامعه کنونی 
خـود رو بـه رو شـدم و آن ایـن کـه مـا هنـوز 
بـه پرسشـگری آغـاز نکـرده ایم و اگـر در این 
وادی گامـی گذاشـته ایـم، بسـیار لغـزان بـوده 
اسـت. جوانانـی کـه در ایـن برنامه سـوال می 
پرسـیدند، گاه حتـا عاجـز از بیان پرسـش خود 
بودنـد. آن گونـه کـه یک جوان سـرانجام بودن 
آن کـه پرسـش خـود را بتواند قالـب بندی کند 

از خیـرآن بعـد از مـن من کـردن هـای زیاد و 
از این شـاخه به آن شـاخه پریدن ها گذشـت. 
ذهـن مـا هنـوز ذهـن پرسشـگر نیسـت. ذهنی 
نیسـت کـه ممارسـت پرسشـگری کرده باشـد 
و بتوانـد بفهمـد کـه بـه دنبال چیسـت. درمیان 
فیلسـوفان دو تن شـهرت کـم نظیـری در بیان 
موضـوع هـای شـان دارنـد. یکـی از ایـن دو 
تـن کارل پوپـر اسـت کـه عالقـه مفرطـی بـه 
نوشـته هـای روشـن و دور از ابهام داشـت. او 
معتقـد بـود کـه طـرح هرگونـه بحـث مغلق به 
معنـای عـدم فهـم آن از سـوی نویسـنده شـده 
اسـت. پوپربـاور داشـت کـه طـرح مسـایل به 
گونـه شـفاف حکایت از آن دارند که نویسـنده 
مـی فهمـد چـه مـی گویـد و از این شـاخه به 
آن شـاخه نمـی پـرد. به همیـن دلیل حـاال این 
انتقـاد بـر پوپـر وارد مـی شـود کـه او بـرای 
وضاحت بخشـیدن به سـخنان و نوشـته هایش 
تـا آن جـا پیش مـی رفت کـه پـروای محتوا و 
اصطالحات را نداشـت و بـه همین دلیل گاهی 
اصطالحـات واحـدی را در معانـی متفاوت به 
کار مـی گرفـت. امـا در آن سـرخط فیلسـوف 
دیگـری قـرار دارد که کامـال در جهت مخالف 
پوپـر حرکـت مـی کـرد. ایـن فیلسـوف روالن 
بـارت فرانسـوی اسـت کـه بیشـتر بـه مسـایل 
ادبـی و زبانـی اشـتغال داشـت. بـارت نگاهـی 
خصمانـه بـه زبـان داشـت و مـی گفـت کـه » 
زبـان نه مسـتبد اسـت و نـه دیکتاتـور بل یک 
سـره فاشیسـت اسـت چـون آن چـه را که می 
خواهـد بیـان مـی کند«. ایـن نوع نگاه بـه زبان 
نشـان مـی دهـد کـه چگونـه مـی توانـد دامنه 
تعابیـر و برداشـت هـای نویسـنده و فیلسـوف 
را توسـع بخشـد. بـارت زبانـی پیچیـده و گاه 
چنـان مغلـق داشـت کـه فهـم برخـی گـزاره 
هـای آن اگـر ناممکـن نباشـد، ولی به راسـتی 
کـه بسـیار دشـوار اسـت. امـا در خـط فاصـل 
ایـن دو نویسـنده و فیلسـوف حـد میانـی نیـز 
متصوراسـت کـه همـان پرهیـز از شـلیخته گی 
و روشـن صحبـت کـردن در عیـن توجـه بـه 
بیـان یـک  پیچیـده گـی هـای زبانـی اسـت. 
را  آن  بـار  بتواننـد  کـه  واژگانـی  بـا  مفهـوم 
بکشـند و بـه مخاطـب برسـانند، از مهـم ترین 
دغدغـه هـای اسـت کـه بـرای هـر کسـی می 
توانـد مطرح باشـد. چگونه مفهوم هـا را قالب 
بنـدی کنیـم و چـه گونه پرسـش هـا را مطرح 
سـازیم از مهـم تریـن فعالیـت هـای ذهنی هر 
انسـان فرهیختـۀ مـی توانـد باشـد. چـرا ما در 

بیـان دیـدگاه های خود کـه گاه در دل به آن ها 
اذعـان داریم و یا طرح پرسـش ها بـه واژگانی 
ناتوانیـم؟  ابهـام چنیـن  از  دور  بـه  و  روشـن 
چـرا جوانـان درس خوانـده مـا نمـی توانند از 
عهـده پرسـیدن یـک سـوال سـاده بـه خوبـی 
بیـرون شـوند؟ چـرا سیاسـت مـداران مـا این 
قـدر طوالنـی و پرابهـام و گاه غلـط صحبـت 
مـی کننـد؟ پاسـخ آن شـاید در نـوع تربیـت و 
فضایـی بـوده باشـد کـه در آن پرورده شـدیم. 
فضـای اسـتبدادی همـان گونـه کـه مـی تواند 
جسـم هـا را بـه زنجیـر بکشـد باعـث درهـم 
ریختـه گـی و پریشـانی فکـری نیـز می شـود. 
ذهـن پریشـان ذهن اسـتبداد زده اسـت. ذهنی 
کـه مـی ترسـد و بـه همیـن دلیـل از وضـوح 
و روشـنی و گفتـن مسـایل بـه شـکل شـفاف 
هـراس دارد. مـا ذهـن هـای پریشـانی داریـم 
توانیـم پرسشـگران  بـه همیـن دلیـل نمـی  و 
مـا  تربیـت  دیگـر  جانـب  از  باشـیم.  خوبـی 
بـه عنـوان انسـان هـای مسـوول کـه بایـد در 
خانـه و مکتـب صـورت گیـرد، همـواره دچار 
نقصـان بـوده اسـت. در خانـه همـواره حق به 
بزرگترهاسـت و آن هـا بایـد سـخن بگوینـد. 
اگـر کـودک و نوجوانی در خانـه جریت حرف 
زدن پیـدا کنـد بـا شـماتت والدیـن مواجه می 
شـود که: حـرف نزن، تـو هنوز آن قـدر بزرگ 
نشـدی کـه در برابـر بزرگترهـا سـخن بگویی. 
در مکتـب نیـز داسـتان همیـن اسـت. معلـم، 
مدیـر و سـرمعلم از مـا مـی خواهند کـه دانش 
آموزان حرف شـنویی باشـیم و نه پرسشـگران 
خوبـی. آن هـا قـوه فکری مـا  را به جـای این 
کـه پاالیـش دهنـد  بـه سـکوت و خاموشـی 
عـادت مـی دهند. به همیـن دلیل ذهـن و زبان 
مـا بـا لکنـت عـادت مـی کنـد و از طـرح یک 
مسـاله بـه روشـنی عاجـز مـی مانیـم، چـون 
چیـزی در درون مـا، مـا را از گفتن و پرسـیدن 
بـاز مـی دارد. از جانبـی دیگر اگـر هیچ چیزی 
نبایـد مانـع پرسـیدن شـود، ولـی در جامعـه ما 
هر پرسشـی قابل پرسـیدن نیسـت، درحالی که 
پرسشـگری هیـچ حـد ومـرزی نمـی شناسـد. 
وقتـی شـما از پرسـیدن برخی مسـایل که ذهن 
شـما را آزار مـی دهـد منـع شـده ایـد بـدون 
شـک تاثیـرآن در دیگـر زمینـه هـا نیـز تبـارز 
پیدا می کند و شـما را از روشـن اندیشـیدن و 

پرسـیدن باز مـی دارد.
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احمدعمران

چـرا پرسشگـران
 خوبـی نیستیـم؟

 

چهـار روز از فصـل اصلـی زمسـتان 1396 گذشـت و احسـاس 
می شـود کـه مـردم با مشـکالت شـدیدی در ایـن فصـل مواجه اند. 
نبـود جاده هـای اسـتندرد، نبـود آب روها و نبـود امکانـات زنده گی 
مسـاعد حتـا پایتخـت کابـل را بـه بدتریـن پایتخـت جهـان تبـدل 
می کنـد چه رسـد بـه والیت ها.در کنار سـایر مشـکالت سیاسـی و 
امنیتـی، مسـالۀ فقـر و نبود امکانـات مالی اصلی ترین مشـکل مردم 
مـا اسـت. کشـور مـا با داشـتن بیـش از پنجـاه فیصد نفـوس که در 
زیـر خـط فقـر بـه سـر می برنـد، از جملـه کشـورهای فقیـر جهان 
محسـوب می شـود و ایـن امـر متاسـفانه بـر اثـر عوامـل مختلـف 
از جملـه عـدم موجودیـت امنیـت، بی سـوادی، عـدم برنامـه ریزی 
صحیـح از طـرف مسـووالن حکومتـی و ... باعـث شـده اسـت که 
فقـر و بیـکاری بـه جـای اینکه سـیر قهقرایـی خـود را بپیماید، هر 
روز دامـن عـدۀ کثیـری از مـردم کشـور را بگیـرد. بـا ایـن همـه، 
سـرد شـدن هـوا نیـز بـر ایـن مشـکالت افـزوده اسـت و هر سـاله 
سـاکنین  مخصوصـًا  کشـور  مـردم  بـرای  را  زیـادی  چالش هـای 
والیت هـای دوردسـت و سردسـیر کشـور به وجـود مـی آورد. فقر 
و عـدم وجـود کار باعث شـده اسـت که زمسـتان ها بـرای اکثریت 
مردم کشـور، سـخت و طاقت فرسـا باشـد. با شـروع زمسـتان قیم 
مـواد خوراکـی و سـوخت بـه طـرز محسوسـی افزایـش می یابد و 
خانواده هـای زیـادی نمی تواننـد از عهـدۀ ایـن مصـارف برآینـد و 
مجبورنـد زمسـتان های سـرد را بـدون سـوخت و خـوراک کافـی 
سـرکنند. موقعیـت جغرافیایـی کشـور مـا بـه گونه یی اسـت که در 
آن معمـوالً زمسـتان های سـرد و پـراز بـرف و بـاران وجـود دارد و 
بنـا به کوهسـتانی بودن کشـور، برف و باران و سـردی هـوا تاثیری 
چنـد برابـر دارد کـه نیـاز بـه تامیـن مـواد غذایـی، خـوراک، دارو، 

البسـه و سـایر مـواد مـورد نیـاز نیـز بـه مراتب بیشـتر می شـود.
ایـن مشـکالت وقتـی بـه اوج خود می رسـد که راه هـای مواصالتی 
ولسـوالی ها بـا والیت هـای مربـوط و ایـن والیـات با پایتخـت و یا 
والیت هـا و شـهرهای مجـاور به صـورت مداوم بـرای چندین روز 
و یـا حتـی در برخـی حاالت چندین ماه مسـدود می باشـد و امکان 

هرگونـه حمـل و نقـل و ترانزیـت انسـان و کاال و ... را از بین برد.
هرچنـد ایـن یکـی از چالش هایـی اسـت کـه حکومـت و مـردم 
کـه  می بایسـت  و  هسـتند  مواجـه  آن  بـه  همه سـاله  افغانسـتان 
راهکارهـای دایمی و اساسـی بـرای نجات از صدمـات و زیان های 
همه سـاله ایـن آفـات و بالیـای طبیعـی همچون سـیل، بـرف کوچ، 
نبـود وسـایل صحـی، مسـدود بـودن راهها و ... جسـتجو کـرد؛ اما 
بنابـر فقـدان منابـع کافـی بشـری و مالـی بـه ایـن امـر همیشـه بـه 
صـورت موقـت و گـذرا نگریسـته شـده و صـرف بـرای حـل این 
مشـکل راه کارهـای موقـت و کوتـاه مـدت را انتخـاب کرده انـد.

بـا آنکـه همیشـه قبـل از شـروع فصـل سـرما، مسـووالن و مقامات 
بلندپایـۀ حکومتـی، از آماده گی هـا و اقدامـات جـدی بـرای مقابلـه 
بـا مشـکالت احتمالـی کـه در فصـل زمسـتان بـه وجـود می آید و 
اطمینـان از اینکـه راه هـای مواصالتـی مناطـق دوردسـت بـر روی 
ترافیـک بـاز نگه داشـته خواهـد شـد و اقـالم و کاالهـای ضـروری 
از جملـه دارو، آرد و ... بـرای مـردم نیازمنـد توزیـع خواهـد شـد؛ 
امـا همه سـاله شـاهد این هسـتیم کـه با اولیـن برف های زمسـتانی، 
راه هـای مواصالتـی والیت هـای سردسـیر کشـور از جملـه بامیـان، 
دایکندی، بدخشـان، ارزگان و ... به روی ترافیک مسـدود می شـود 
و در برخـی ولسـوالی ها تـا آغـاز فصـل بهـار و آب شـدن برف هـا 
راه هـا بـروی ترافیـک بسـته مـی ماند کـه البته مـردم ایـن مناطق با 

مشـکالت زیـادی مواجـه می شـوند.
وسـایل  بـه  مجهـز  شـفاخانه های  و  مراکـز صحـی  نبـود  اثـر  در 
تخنیکـی مناطقـی کـه بر اثر برف و بـاران راه هـای مواصالتی خود 
را بـا مرکـز والیـت یا شـهرهای مجـاور از دسـت می   دهند، همیشـه 
آفـات انسـانی زیـادی بـه وقـوع می پیونـدد. مخصوصـًا کـودکان و 
افـراد کهنسـال و مریـض بـه دلیل وضعیـت خاص جسـمانی خود 

بیشـترین تلفـات را در فصـل زمسـتان می دهنـد.
متاسـفانه وضعیت سیاسـی کشـور نیز بر ایـن امر تاثیر بـد و ناگوار 
دارد و احتمـال ایـن مـی رود که کشـورهای همسـایه مشـکالتی را 
فـراروی تاجـران و اقـالم تجارتـی آنـان قـرار داده و عمـاًل باعـث 
شـوند کـه اجنـاس یـا به موقـع به مـردم نرسـد یـا اینکه بـا قیمت 
بسـیار گزافـی کـه توانایـی خریـد آن بـرای اکثریت مقدور نباشـد، 
برسـد. امـا حکومـت بایـد در قسـمت ثبـات قیـم مـواد خوراکی و 
مـورد نیـاز توجـه جـدی بـه خـرج دهـد زیـرا کـه بـا آغـاز فصل 
سـرد و نیـاز به البسـه گرم و سـوخت، هزینـه های زیـادی را مردم 
تنگنـای  را در  آنهـا  قیـم می توانـد  افزایـش  و  متحمـل می شـوند 
اقتصـادی قـرار دهـد. حکومـت بایـد تـالش کنـد اقداماتـی را کـه 
انجـام می دهـد جنبـه موقتـی و گذرا نداشـته باشـد بلکه سـعی کند 
بـا ایـن مشـکالت بـه صـورت ریشـه یی و پایه یـی برخـورد کند تا 
هر سـاله قسـمتی از مشـکالت کاسـته شـود. هرچند نمی تـوان در 
آینـده ای بسـیار نزدیـک شـاهد حـل ایـن مشـکالت و چالش هـا 
بـود؛ امـا اگـر سـنگ اول این امر گذاشـته شـود گام هـای بعدی هم 

برداشـته خواهد شـد.

زمستان و بی برنامه گی دولت 
برای حل مشکالت
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بیـکاری، فـرار جوانـان از وطـن، افزایـش 
بـدون  کمرشـگن،  مالیـات  افزایـش  فقـر، 
ارایـه خدمـات و حسـاب دهی بـه مـردم، 
فسـاد گسـترده در نهادهای دولتی، گماشتن 
افـراد نـاکار و فاسـد در پسـت های کلیدی، 
حضـور گسـترده داعش و طالـب و افزایش 
حمـالت خونیـن در قلب شـهرهای بزرگ 
از دسـت آوردهای حکومـت  کابـل  ماننـد 

وحـدت ملـی در سـال 2017 اسـت.
سیاسـی  و  مدنـی  فعـاالن  از  شـماری 
می گویند: افغانسـتان در سـال 2017 شـاهد 
خونین تریـن حمالت و کشـتار غیرنظامیان 
توسـط طالـب و داعـش و افزایـش تلفـات 

نیروهـای امنتیتـی بـود.
 ایـن فعـاالن سیاسـی- مدنـی بـاور دارنـد 
کـه ارگ موفـق شـد بـا اجرایـی برنامه های 
قومی،سـمتی و گروهی خود نفـاق در میان 
اقـوام افغانسـتان را به اوج برسـاند و فاصله 

بیـن اقوام را بیشـتر سـازد.
بـه گفتـۀ آنـان: حکومـت وحدت ملـی در 
سـال میـالدی کـه گذشـت، افغانسـتان را 
پاشـاند  درون  از  تفرقـه  و  نفاق افگنـی  بـا 
و شکسـت و ایـن بزرگتریـن دسـت آورد 

حکومـت وحـدت ملـی اسـت. 
عزیـز رفیعی، رییـس مجتمع جامعـه مدنی 
می گویـد: مـا بـه بزرگترین هـدف که همان 
صلـح و اتحاد مردم افغانسـتان بـود، نه تنها 
که نرسـیدیم، بل حکومـت در افزایش نفاق  

و تفرقه افگنـی نقـش اصلی را بـازی کرد.
رفیعی گفت: بیـکاری، فرار جوانان از وطن، 

افزایـش فقـر، افزایـش مالیـات کمرشـگن، 
بـدون ارایـه خدمـات و حسـاب دهی بـه 
مـردم، فسـاد گسـترده در نهادهـای دولتـی، 
گماشـتن افراد ناکار و فاسـد در پسـت های 
کلیدی، حضور گسـترده داعـش و طالب  و 
افزایـش حمالت خونین در قلب شـهرهای 
دسـت آوردهای  از  کابـل  ماننـد  بـزرگ 
 2017 سـال  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 

ست. ا
بـه گفتـه رفیعـی: در یک سـال کـه گذشـته 
شـاهد  کابـل  ماننـد  بزرگـی  شـهرهای 
بزرگتریـن حمـالت انتحـاری و انفجـاری 
در قلـب شـهرها کـه بـه شـدت محافظـت 
بیشـترین  شـاهد  مـا  و  بودنـد  می شـدند، 
تلفـات غیر نظامیـان و نظامیان در یک سـال 

گذشـته بودیـم.
او تاکیـد کرد: در  سـال میالدی که گذشـت، 
داعـش گسـترش یافـت و طالبـان موفـق 
شـدند، حمـالت بـزرگ را طرح ریـزی و 
اجـرا کنـد و بـا وجـود درخواسـت مکـرر 
حکومـت برای پیوسـتن به صلـح، نه گفتند 

و بـه حمالت شـان ادامـه دادنـد.
بـه بـاور رفیعـی: در یک سـال کـه گذشـت 
اقـوام  میـان  اتفـاق  و  همدلـی  و  اتحـاد 
افغانسـتان شکسـت و پاشـید و درکنـار آن 
مالیات کمرشـکن که هیـچ خدماتی در بدل 
آن ارایـه نمی شـود را نیـز متحمـل شـدند.

رفیعـی به روزنامـه ماندگار گفت: شـاید ما 
در مسـایل اقتصادی دست آوردهای هرچند 
ناچیز داشـتیم و موفق شـدیم قراردادهای را 

بـا کشـورهای بیروین ببندیـم، امـا از درون 
پاشیدم و شکستیم.

وی همچنـان گفـت: همیـن اکنـون بیـش 
از 60 درصـد مـردم کابـل بـه آب صحـی 
دسترسـی ندارنـد، در حالی که افغانسـتان از 
جمله کشـورهای اسـت کـه بیشـترین آب 

شـیرین را دارد.
او اضافـه کـرد: در فصـل سـرما مـردم کابل 
بـا پرچوی بـرق مواجه اند و در یک شـبانه 
روز مـرد شـاید بیشـتر از 10 سـاعت بـرق 
ندارنـد؛ بنابرایـن حکومـت نه تنهـا در بُعد 
امنیتـی کار چندانی انجام نداده و نتوانسـت 
امنیـت شـهروندان را تامیـن کنـد؛ بـل در 
بُعـد اقتصادی نیـز کار چندانی انجـام نداده 

است.
باایـن حـال، عتیـق اهلل امرخیل آگاه مسـایل 
نظامی سیاسـی می گوید: یکی از مشـکالت 
اساسـی در سال 2017 مداخالت کشورهای 
خارجـی در امـور افغانسـتان بود که سـبب 

بروز مشـکالت زیادی شـد.
امرخیـل، بیـکاری، فـرار جوانـان از وطـن، 

افزایـش فقـر، فسـاد گسـترده در نهادهـای 
دولتـی، حضـور گسـترده داعـش و طالـب  
و افزایـش حمـالت خونیـن در شـهرهای 
بـزرگ ماننـد کابـل را ضعـف و ناتوانـی 
 2017 سـال  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 

عنـوان کـرد.
بـه گفتـه ایـن آگاه سیاسـی نظامـی: و امـا 
اعالم اسـتراتیژی ترامپ در مورد افغانسـتان 
و حمایـت از ماموریـت قاطـع را می توان به 
عنـوان یک دسـت آورد یاد کرد و نسـبت به 

بود. آن خوش بیـن 
او همچنـان افزود: در یک سـال که گذشـت 
بسـیار از حمـالت طالبـان توسـط نیروهای 
امنیتی خنثی شـد، نیروهـای امنیتی از حالت 
دفاعـی خـارج شـده و حالـت تهاجمـی به 
خـود گرفتنـد و در شـمال، جنـوب، شـرق 
و غـرب توانسـتند مناطـق زیـادی از طالبان 

بازپس گیرنـد.
وی تاکیـد کـرد: در بخـش اقتصـادی هـم 
دست آوردهای وجود داشـت و قراردادهای 
زیـادی بـه امضـاء رسـید؛ بنابرایـن می توان 

گفـت کـه کاری هـم صـورت گرفتـه، امـا 
انتظارهـا از ایـن بیشـتر بـود و بایـد بیشـتر 
کار صـورت می گرفـت که متاسـفانه چنین 

. نشد
ایـن درحالی سـت کـه کمتـر از سـه روز به 
پایـان سـال میـالدی باقـی مانـده اسـت و 
امـا آگاهـان سیاسـی باورندکـه سـال 2018 
بهتـر از 2017 بـرای افغانسـتان نخواهد بود 
و نبایـد انتظـار داشـت کـه در سـال آینـده 
طالبـان به پروسـه صلـح بپیوندنـد و جنگ 
در افغانسـتان پایـان یابـد، زیـرا حکومـت 
فعلـی ایـن توانایـی را نـدارد کـه طالبـان 
را بـه پـای میـز مذاکـره بکشـاند، دسـت 
مداخله گـر پاکسـتان را از افغانسـتان کوتـاه 
کنـد، زمینـه برگـزاری انتخابـات را فراهـم 
کنـد، رونـد مالیه دهـی را شـفاف بسـازد، 
رشد سـرمایه گذاری در افغانستان را تقویت 
کنـد و فاسـدین را از حکومـت کنـار بزند؛ 
زیـرا حکومـت بـه شـدت در درون دچـار 
مشـکالت سیاسـی اسـت و فرصتـی بـرای 

پرداختـن بـه ایـن مسـایل را نـدارد. 

ــی  ــی حکومــت وحــدت مل رییــس اجرای
در واکنــش بــه اظهــارات اخیــرِ عطامحمــد 
نــور می گویــد کــه در اســتعفای آقــای نــور 
دخیــل نبــوده، بلکــه خــود آقــای نــور 100 

درصــد در اســتعفایش مســوول اســت. 
دکتــر عبــداهلل کــه دیــروز دوشــنبه، 4 
وزیــران  شــورای  نشســت  در  جــدی 
ــه  ــت ک ــان گف ــرد، هم چن ــت می ک صحب
پانــزده روز پیــش بــا اســتعفای آقــای نــور 
ــن  ــه در ای ــرده ک ــالم ک ــش را اع موافقت
زمینــه، رهبــری حــزب جمعیــت اســالمی 

ــد. ــق بودن ــز مواف نی
ــان  ــه در زم ــان داشــت ک ــداهلل بی ــر عب دکت
انتخابــات »مجموعــۀ بزرگــی« از او حمایت 
ــردم  ــهم م ــان، س ــن می ــه در ای ــد ک کرده ان
ــه  ــوده و او ب ــتر ب ــدن او بیش ــده ش در برن

مــردم متعهــد اســت.
ــد  ــده و تعه ــت: »وع ــی گف ــس اجرای ریی
ــت  ــن اس ــتان ای ــردم افغانس ــرای م ــا ب م
کــه همیشــه منافــع کالن کشــور را مدنظــر 
داریــم و در ایــن راســتا کار می کنیــم. 
در ایــن شــکی نیســت کــه در زمــان 
ــزرگ  ــیار ب ــۀ بس ــک مجموع ــات ی انتخاب
از مــا حمایــت کرد ه انــد؛ از جملــه حــزب 
جمعیــت اســالمی افغانســتان، حــزب 
وحــدت مــردم افغانســتان، حــزب اســالمی 
ــر از  ــا مهم ت ــی، ام ــالف مل ــتان، ائت افغانس
همــه مــردم افغانســتان در انتخابــات ســهم 

ــد«. ــال گرفتن فع
ــۀ  ــر موافق نام ــه اگ ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
ــق می شــد،  ــی تطبی حکومــت وحــدت مل
کمتــر  افغانســتان  مشــکالت  امــروز 
ــار  ــرای اولین ب ــت: »ب ــار داش ــود، اظه می ب

ــتعفای  ــرش اس ــا پذی ــش ب ــزده روز پی پان
والــی بلــخ موافقــت کــردم. در ایــن زمینــه 
ــق  ــم مواف ــالمی ه ــت اس ــری جمعی رهب
ــه  ــایل را ب ــه مس ــد ک ــده دادن ــود و وع ب
شــکلی حــل کننــد کــه کســی کــه اســتعفا 
داده اســت، بیایــد و بگویــد کــه اســتعفایش 

ــه شــود«. ــد پذیرفت بای
آقــای عبــداهلل بــدون این کــه از کســی نــام 
ببــرد، می گویــد کــه در جریــان ســه ســال 
گذشــته، »کســانی« می خواســتند که او را از 
ریاســت اجرایــی عــزل کــرده و خــود را به 
ــان  ــا کار آن ــد، ام ــی بگمارن ریاســت اجرای

ــد. ــه مان بی نتیج
رییــس اجرایــی بــا تأکیــد بــه این کــه 
ــخن  ــووالنه س ــد مس ــت مداراِن بای سیاس
ــوی  ــالق نیک ــه اخ ــد ک ــد، می گوی بگوین
شــهید اســتاد ربانــی و شــهید مســعود 
موجــب شــد کــه حــزب جمعیت اســالمی 
بــه عنــوان یــک جریــان مهــم سیاســی در 

ــد. ــه شــمار بیای کشــور ب
ناتــوان  و  ضعیــف  بــه  پیونــد  در  او 
خوانــدِن خــودش از ســوی »شــماری 
داشــت:  اظهــار  سیاســت مدران«  از 
»انعطاف پذیــری ضعــف نیســت؛ درحالــی 
ــم  ــرف داران و منتقدان ــماری از ط ــه ش ک
ــه  ــرده و اضاف ــی ک ــن تلق ــف م آن را ضع
ــودن  ــت داری و ب ــه کار حکوم ــد ک می کنن
در قــدرت، فــراز و نشــیب های را در خــود 

دارد«.
ــارات  ــه اظه ــش ب ــداهلل در واکن ــر عب دکت
ــداهلل در  ــه »عب ــر این ک ــی ب ــور مبن ــای ن آق
برابــر مــن دندان هــای خــود را تیــز کــرده 
ــکنم«  ــش را می ش ــن دندان های ــت و م اس
ــری  ــای دیگ ــن مصروفیت ه ــت: »ضم گف

ــای  ــه دندان ه ــد متوج ــاال بای ــه دارم، ح ک
خــود هــم باشــم کــه کســی آن هــا را 
ــم  ــان می ده ــان اطمین ــه برای ت نکشــد. البت
ــتم و از  ــود هس ــت خ ــه صح ــه متوج ک
ــه  ــۀ ک ــرای وظیف ــا ب دندان هــای خــود تنه

ــم«. ــتفاده کن ــت، اس ــد داده اس خداون
آقــای عبــداهلل می افزایــد کــه تشــکیل 
ــت  ــک حرک ــی ی ــدت مل ــت وح حکوم

تاریخــی بــود و باتوجــه بــه شــرایط 
ــر  ــۀ برت ــه و گزین ــه گزین ــتان، یگان افغانس
بــود. رییــس اجرایــی امــا بیــان داشــت کــه 
ــت  ــان ســه ســال گذشــته، حکوم در جری
داده  دســت  از  را  زیــادی  فرصت هــای 

ــت. اس
ــداهلل در رابطــه  ــای عب ــا آق ــا این همــه، ام ب
ــن  ــده بی ــرِ پیش آم ــای اخی ــه جنجال ه ب

ارگ و عطامحمــد نــور می گویــد، بایــد بــه 
ــد  ــدا شــود و بای ــن  مشــکل ، راه حــل پی ای
ــا  ــود، ت ــل ش ــالمت آمیز ح ــکل مس ــه ش ب
بــه گفتــۀ او: ســالمتی و ثبــات نظــام از بین 

نــرود.
ــد  ــن حــال می گوی ــی در عی ــس اجرای ریی
و  نــدارد  نفــرت  هیچ کســی  از  کــه 
»تفرقه افکنــی« در بیــن شــهروندان بــه 
ماننــد »زهــر« اســت کــه آســیِب آن را مردمِ 

ــید. ــد رس ــتان خواه افغانس
ــال  ــه دنب ــداهلل ب ــر عب ــای داکت ــن گفته ه ای
ــور  ــد ن ــا محم ــه عط ــود ک ــراز می ش آن اب
چنــد روز پیــش در نشســتی در شــهر مــزار 
ــانی  ــداهلل از نش ــای عب ــت، آق ــریف گف ش
حــزب جمعیــت بــه عنــون رییــس اجرایی 
ــق  ــن ح ــی گرفت ــده و توانای ــته ش گماش
ــن حــزب صالحیــت  ــدارد و ای مــردم را ن
دارد تــا او را برکنــار و کســی دیگــر را بــه 

جایــش معرفــی کنــد.
ــت،  ــن نشس ــان در ای ــور هم چن ــای ن آق
بیــن  تفرقه افکنــی  بــه  را  عبــداهلل 
ــه  ــالمی و ب ــت اس ــزب جمعی ــران ح س
ــد  ــان احم ــوادۀ قهرم ــه خان ــی ب بی احترام
شــاه مســعود متهم کــرده و او را مارآســتین 

ــود. ــده ب خوان
ــدن  ــد ش ــس از تایی ــه پ ــت ک ــی اس گفتن
ــوی  ــور از س ــای ن ــتعفای آق ــوری اس منظ
محمداشــرف غنــی، جنجاِل سیاســی بزرگ 
در کشــور رقــم خــورده و عطامحمــد نــور، 
ــت وحــدت  ــس حکوم ــه ریی ــد ک می گوی
ملــی در تصمیــم خــود تجدیــد نظــر کنــد، 
ــار  ــش کن ــی از مقام ــر آن، هیچ گاه در غی

نخواهــد رفــت.

عبداهلل عبداهلل:

متوجهدندانهایممیباشم

شماری از فعاالن سیاسی و مدنی:

در2017 بزرگتریندستآوردحکومت
بود بحرانزایی و نفاقافگنی

ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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بخش دوم و پایانی

راه  هایی 
برای حل

 مشکالت 
سال اول
 ازدواج

چرا ما هیچ عالقه مشترکی نداریم؟!
دو نفری که با هم ازدواج می کنند لزومًا عالقه مندی های مشترکی ندارند و اگر برای یافتن 
زمینه های مشترک بیش از حد تالش کنند فقط خودشان را خسته می کنند. یادتان باشد 
که ازدواج شما لزومًا بر پایه عالقه مندی های مشترک بنا نشده و اگر احساس می کنید از 
نگران  شود،  سهیم  آنها  در  ندارید  دوست  یا  نمی آید  همسرتان خوش تان  سرگرمی های 

نشوید که مبادا ازدواج تان در حال از بین رفتن است.
راهکارهایی برای شیرین شدن سال اول زنده گی

انتظارات خود را مدیریت کنید
باشد.  شما  دوم  نیمۀ  دقیقًا  که  نمی شود  پیدا  هیچ کسی  و  نیست  کاملی  همسر  هیچ کس 
مناسب بودن همسرتان موضوعی نسبی است و شما نباید توقع داشته باشید که تفاهمی 
کامل با هم داشته باشید یا از تمام حرکات و افکار همسرتان راضی باشید. گاهی در مورد 
موضوعاتی پیش پا افتاده باید کوتاه بیایید و یا به موضوعی عادت کنید. این موضوعات 
می تواند طریقه مسواک کردن همسرتان و یا عادت صحبت کردن باشد. حتا ازدواجی که 
با عشقی عمیق شروع شده است در همان ماه های اول روی دیگر خود را نشان می دهد، 
تفاوت های جزیی در رفتارها گاهی شما را عصبانی می کند. هروقت دچار چنین مشکالتی 
شدید نفسی عمیق بکشید، سعی کنید در همان لحظه بحث نکنید، به خوبی های همسرتان 
فکر کنید. بعد ازمدتی اگر نتوانستید با موضوع کنار بیایید، با آرامش آن را با همسرتان 

مطرح کنید.

وفادار باشید
دغدغه  ترین  مهم  و  است  زنده گی تان  در  شخص  مهمترین  همسرتان  ازدواج،  از  بعد 
ذهنی تان است. شما باید کمی مرزهای تان را با خانواده، دوستان و همکاران تان پُر رنگ 
کنید تا در آن میان یک سرزمین با مرزهای مشخص برای خودتان و همسرتان داشته باشید 
و برای تحکیم ارتباط و استقالل تان تالش کنید. از این به بعد باید در مراحل زنده گی با 
هم باشید و خوشی های مشترکی را تجربه کنید و در سختی ها کنار هم باشید. یکی دیگر 
از جنبه های وفاداری این است که هیچ گاه با هیچ کس در مورد کم بودها و مشکالت و 
بدی های همسرتان صحبت نکنید. اگر در زنده گی مشترک تان دچار مشکلی شدید در مورد 

آن تنها با همسرتان صحبت کنید، نه با دوستان و یا خانواده تان.

زبان مشترک پیدا کنید
در رابطه زناشویی مرزی برای ارتباط وجود ندارد. نباید از هم خجالت بکشید و چیزی 
از احساسات تان را پنهان کنید. یاد بگیرید چگونه به بهترین وجه به همسرتان بفهمانید که 
در یک لحظه حوصله ادامه بحث را ندارید و یا موضوعی برای شما جالب نیست. ابراز 
احساسات کنید، از او تشکر کنید و یا معذرت خواهی کنید و هربار این جمالت را به کار 

ببرید. سعی کنید مکالمات تان تا آنجا که می تواند پر از شوق و مثبت اندیشی باشد.

از یک دیگر حمایت کنید
سخنان حمایتی شیرین تر از انتقاد است، پس سعی کنید انتقاد را با محبت همراه کنید. باید 
تالش کنید که هر چند اندک زنده گی روزمره همسرتان را ساده و شیرین تر کنید. در طول 
روز، زمانی هر چند کوتاه را برای توجه به هم و گفت وگو باهم در نظر بگیرید. با این کار 
احساس بهتری نسبت به هم خواهید داشت. سعی کنید هروقت که برای تان ممکن است 
در کارها به هم کمک کنید. گاهی شما ظرف ها را جمع کنید و یا حمام را بشویید. هیچ گاه 
منتظر نباشید که کاری را که به طور مشخص وظیفه هیچ کدام تان نیست را همسرتان انجام 
دهد، سعی کنید پیش دستی کنید. شاید این توصیه ها بسیار ساده و ابتدایی به نظر بیایند اما 

همین نکته های جزیی رابطه تان را می سازد.

به زنده گی شخصی تان اهمیت بدهید
درست است که رابطه زناشویی مهمترین رابطه شما است اما شما نقش های دیگری نیز در 
جامعه دارید. یکی از بزرگ ترین دغدغه های ذهنی زوج های جوان چه گونگی نگاه داشتن 
ارتباط قدیمی شان بعد از ازدواج است. ازدواج هیچ گاه نباید باعث شود که شما با خانواده 
نیز صدق  فعالیت های شخصی تان  و  عالقه ها  مورد  در  این  کنید.  رابطه  قطع  دوستان  و 
می کند. نیازی نیست که شما تمام سرگرمی های تان را کنار بگذارید، بلکه باید توجه کنید 
که با ازدواج شما در مورد رابطه تان مسوول اید و باید مسووالنه زنده گی تان را برنامه ریزی 

کنید و در مورد آنها باید همراه همسرتان تصمیم بگیرید. 

امـا فایـدون کتابی در سـتایش مرگ اسـت. این تنها 
سـخنی اسـت کـه می توان دربـاره این کتـاب گفت. 
ایـن کتـاب در آخریـن روز زنده گـی  سـقراط در 
خویـش، وقتـی کـه فقـط چنـد سـاعت بـه زمـان 
مرگـش فـرا رسـیده، در حلقه شـاگردان و دوسـتان 
و محبـوس در زندانـی کـه خود خواسـته در آن بـه 
بنـد کشـیده شـده اسـت، از مـرگ سـخن می گوید 
و از انسـان و از راز حیـات او. بدیـن سـان فایـدون 
رسـاله یی در معنای مرگ از چشـم فیلسـوف است.
فایـدون می گویـد: »سـقراط چنان بی باک و مشـتاق 
بـه پیشـواز مرگ می شـتافت که از هر چـه می گفت 
و می کـرد شـادی و خرسـندی می باریـد و پیـدا بود 
کـه انتقالـش به جهـان دیگر به خواسـت خداسـت 
او نخواهـد  از  نیکبخت تـر  و در آن جهـان کسـی 
بود.«]16[ سـقراط نخسـت از دوسـتانش می خواهد 
کـه همسـرش گزانتیـپ را کـه شـیون می کنـد و بر 
وقتـی  بعـد  ببرنـد.  بیـرون  سـر و سـینه می کوبـد 
پایـش  از  کـه  می مالـد  را  زنجیرهایـی  جـای  کـه 
ارتبـاط همیشـه گی رنـج و  از  برداشـته اند، سـخن 
راحـت می گویـد. دمـی پیـش رنـج زنجیـری بـر پا 
و اکنـون راحـت برداشـتن آن. زنده گـی همـواره در 

ایـن دو سـویه رنـج و راحـت می گـذرد.
سـقراط  کـه  شـنیده اند  می پرسـند  او  از  دوسـتان 
در زنـدان شـعر می گویـد. چـرا؟ ائونـوس شـاعر 
شـگفت زده شـده و پرسـیده اسـت: چرا سـقراط از 
وقتـی کـه بـه زنـدان افتـاده اسـت شـعر می گوید؟ 
سـقراط در پاسـخ از خوابـی سـخن می گویـد کـه 
دیده  اسـت. در اثنـای همه  رؤیاها بـه او می گفته اند: 
»سـقراط در هنـر بکـوش.« و او می داند که »فلسـفه 
باالتریـن هنرهاسـت.« امـا اکنـون در ایـن واپسـین 
هـم  شـعر  و  می کنـد  احتیـاط  زنده گـی  روزهـای 
می گویـد تـا در اطاعـت از فرمانی کـه در خواب به 
او داده انـد، کوتاهی نکرده باشـد: »بـه ائونوس چنین 
بگـو و از قـول من از او خداحافظی کـن و بگو اگر 
خردمنـد اسـت هـر چه زودتر بـه دنبال مـن بیاید و 
مـن چنـان کـه می دانیـد امـروز خواهم رفـت چون 

آتنیـان چنیـن خواسـته اند.«]17[
دکارت بعدهـا می گفت: »به جـای یافتن راهی برای 
حفـظ زنده گـی، راه دیگـری یافته ام، راهی آسـان تر 
و مطمین تـر و آن نترسـیدن از مـرگ اسـت.«]18[ 
اما از نظر سـقراط »فیلسـوف مشـتاق مرگ اسـت.« 
او می گویـد: »نـه تنهـا از مـرگ نمی هراسـم بلکـه 
شـادمانم کـه پـس از مـرگ زنده گی دیگری هسـت 
و چنـان کـه همواره گفته انـد نیکان سـرانجامی بهتر 
از بـدان دارنـد.«]19[ چـرا مـا از مـرگ هراسـانیم؟ 
آیـا بـه سـبب ایـن اسـت کـه از مـرگ چیزهایـی 
آن  از  کـه  می دانیـم  چـه  مـرگ  از  مـا  می دانیـم؟ 

می هراسـیم؟
مـرگ  »از  می گویـد:  دفاعیـه  رسـاله  در  سـقراط 
ترسـیدن، هیـچ نیسـت جـز ایـن کـه آدمی خـود را 
دانـا بپنـدارد بـی آن کـه دانـا باشـد، یعنـی چیـزی 
را کـه نمی دانـد گمـان کنـد می دانـد. چـه هیچ کس 
نمی دانـد مـرگ چیسـت و نمی توانـد ادعـا کنـد که 
مـرگ بـرای آدمـی واالتریـن نعمت هـا نیسـت. بـا 
ایـن همـه مردمـان از آن چنان می ترسـند کـه گویی 
بالهاسـت.  بزرگ تریـن  مـرگ  می داننـد  یقیـن  بـه 
پـس کسـی کـه از مـرگ می ترسـد خـود را دربـارۀ 

آن دانـا می پنـدارد بـی آن کـه دانـا باشـد.«]20[
نادانـی،  یعنـی  دانایـی،  ادعـای  کـه  کسـی  حـال 
می کنـد و فیلسـوفانه می زیـد، چگونـه می توانـد از 
مـرگ بترسـد؟ از ایـن روسـت کـه فلسـفه  سـقراط 
آشـتی بـا مـرگ اسـت: »مـردی کـه زنده گـی را در 
خدمت فلسـفه به سـر آورده اسـت باید مـرگ را با 
گشـاده رویی بپذیـرد و امیـدوار باشـد کـه در جهان 
دیگـر جـز نیکـی و نیک بختـی نخواهد دیـد.«]21[ 
فلسـفیدن تمریـن مردن اسـت؛ مشـق مـرگ. از این 
بـه مـرگ می اندیشـد و در  فیلسـوف همـواره  رو 
مـرگ می زید. »کسـانی که از راه درسـت به فلسـفه 
دیگـران  کـه  آن  بـی  عمـر،  همـه  در  می پردازنـد 
بداننـد، هیـچ آرزویـی جـز مـرگ ندارنـد. اگـر این 
نکتـه درسـت باشـد شـگفت خواهـد بود کـه چون 

مـرگ را نزدیـک ببیننـد از آن بگریزنـد.«]22[
سـقراط اسـتدالل می کنـد کـه مـرگ جدایـی روح 

از تـن اسـت و فیلسـوف راسـتین نیـز همـواره بـه 
روح بیـش از تـن بهـا می دهـد. و چه وقـت بهتر از 
زمانـی کـه روح بـی  قیـد و بنـد تن بـه سـیر آزادانه 
بپـردازد و بـه آزادی مطلق برسـد. فیلسـوف چیزی 
را کـه به او آزادی مطلق می بخشـد دوسـت خواهد 
داشـت و مشـتاق آن خواهـد بـود. تـن همـواره و 
دم بـه دم زحمـت و رنجـی نـو بـرای آدمـی پدیـد 
مـی آورد. سرچشـمه همـه جنگ هـا و دشـمنی ها و 
خسـته گی ها نیـز تن اسـت. وقتـی گرفتـار دام تنیم، 
لحظه یـی فراغـت آن نداریـم کـه بـه خـود بپردازیم 
و آنـی بیاسـاییم. »روحـی کـه در بنـد تـن اسـت 
دسترسـی بـه شناسـایی نخواهـد داشـت...پس باید 
امیـدوار بـود کـه من چـون بـه آن مقام برسـم همه 
چیزهایـی را کـه در زنده گـی بـا کوشـش فـراوان 
می جسـتم در آنجـا به آسـانی خواهم یافـت. از این 
رو نـه تنهـا مـن بایـد سـفری را که در پیـش دارم با 
دلـی شـاد و آکنده از امیـد آغاز کنم بلکه هر کسـی 
کـه گمان می کند توانسـته اسـت روح خـود را پاک 
نـگاه دارد بایـد بـا نهایـت اشـتیاق بـار این سـفر را 
ببنـدد.«]23[ هـم بـه این دلیل اسـت که »فیلسـوفان 
راسـتین در آرزوی مرگ انـد و کمتـر از همه مردمان 

می ترسـند.«]24[ آن  از 
تـن،  از  رهایـی  بـر  مکالمه هـا  ایـن  در  سـقراط 
شـجاعت اخالقـی، خویشـتن داری و دوسـت داری 
دانـش تأکیـد می کنـد و حقیقـت دانایـی را در ایـن 
صفـات می بینـد. تفکر و تعقل یگانـه دارایی حقیقی 
انسـان اسـت که بـا هیـچ ثروتی همسـان نیسـت و 
بـر تمامی ارزش ها برتـری می یابد. سـقراط فایدون 
می کوشـد تـا از رهگـذر همـان شـیوه همیشـه گی 
»مامایـی« بتوانـد بقـای جاودانـه روح را تبییـن کند. 
در نـگاه سـقراط زنـده گان از مـرگ بـه زنده گی باز 
می گردنـد، همـان گونـه کـه مـرده گان از زنده گـی 
بـه مـرگ رسـیده اند. ایـن دو چـون دو نیم دایـره در 
یـک جـا بـه هـم می رسـند و بدیـن سـان زنده گـی 
از مـرگ زاده می شـود. این حرکت »دایـره وار«]25[ 

جریـان حیـات و زایـش و پیدایـش مداوم اسـت.
اقامـه  مـرگ  از  پـس  بـر حیـات  دالیلـی  سـقراط 
می کنـد کـه کـم و بیـش صـورت افالطونـی دارد 
و یـادآورد »نظریـه مثـل«، »نظریـه تذکـر« و ماننـد 
نظریه هـا  ایـن  اسـناد  حـال،  هـر  در  آن هاسـت. 
بـه او چیـزی از معنـای اندیشـه فلسـفی سـقراطی 
نمی کاهـد. لـب سـخن ایـن اسـت کـه مـا دانایـی 
سرچشـمه  و  می آوریـم  دیگـر  جـای  از  را  خـود 
دانایـی مـا آدمیـان در سـرزمین دیگـر اسـت. علـم 
معنـا و رنگـی آن سـویی دارد و از ایـن رو به جهان 

بریـن متعلـق اسـت.
و  دلیل آ وری هـا  ایـن  همـه  کـه  اسـت  غریـب 
مکالمه هـا در واپسـین سـاعت های عمـر فیلسـوف 
انجـام می گیـرد. خوانـدن ایـن کلمـات، بـا توجه به 
زمـان آن هـا، دشـوار اسـت، چه رسـد به شـنیدن و 
بیـش از همـه گفتـن آن ها. سـقراط مشـغول مشـق 
فلسـفه اسـت و به کار زنـدان و مـرگ کاری ندارد. 

ایـن واپسـین لحظه هـا نیـز هماننـد دیگـر روزها و 
شـب های عمـر فیلسـوف، گـرم عشـق ورزیـدن به 
دانسـتن سـپری می شـوند. »فیلسـوفان چون به یقین 
دریافته انـد کـه تنهـا بـه دسـتیاری فلسـفه می تـوان 
بـه پاکـی و رهایـی رسـید هرگـز در راهـی خالف 
فلسـفه گام نمی نهنـد بلکـه روی به راهـی می آورند 
کـه فلسـفه بـه آنـان می نمایـد و بـه جایـی می روند 

کـه فلسـفه رهبـری می کنـد.«]26[
دیگـر  پرسشـی  می خواهنـد  شـاگردان  از  تـن  دو 
طـرح کننـد. امـا دریغـا کـه در ایـن واپسـین دمـان 
سـخن گفتـن بـا مـردی چنیـن چگونـه توانـد بود؟ 
آیـا در دم مـرگ پرسـیدن و بـاز پرسـیدن ابلهانـه یا 
سـنگدالنه نیسـت؟ سـقراط لبخنـد می زنـد: »چـه 
دشـوار اسـت کـه بتوانم بـه مردمـان دیگـر بفهمانم 
کـه حـال کنونـی خـود را اندوهبـار نمی دانـم! چـه 
هنوز نتوانسـته ام شـما دو تن را که از دوسـتان منید 
بـه ایـن مطلـب معتقـد سـازم و هنـوز می ترسـید 
امـروز ملول تـر از روزهـای دیگـر باشـم و مـرا در 
چـون  کـه  می دانیـد  قـو  از  ناتوان تـر  پیش گویـی 
مـرگ را نزدیک می بینـد از فرط شـادمانی زیبا ترین 
نغمـه  خویـش را سـاز می کنـد زیـرا می دانـد که به 
زودی نـزد خدایـی خواهـد رفـت کـه خدمت گزار 

اوسـت.«]27[
روح مکالمـه در جـان سـقراط چنان جا کرده اسـت 
کـه حتـی در ایـن سـاعت ها نیـز دسـت از روش 
برنمـی دارد  خـود  فکـری  زنده گـی  همیشـه گی 
بـا صبـوری مـردی آسـوده در  آرام و مطمیـن،  و 
گوشـه باغـی خـّرم، می اندیشـد و پاسـخ می دهـد.  
از آرامـش مرد چیزی کاسـته نشـده اسـت. سـقراط 
مکالمه گـر راسـتین اسـت. گریـز از گفت وگو برای 
کشـف حقیقـت به نظـر او گونه یـی بیماری اسـت: 
»بـرای آدمـی هیـچ بیمـاری بدتـر از آن نیسـت کـه 
از بحـث بیـزار شـود و بگریـزد و بیـزاری از بحـث 
درسـت مانند بیـزاری از آدمیان پیدا می شـود.«]28[
او چنـان آرام اسـت کـه گاه در میانـه بحـث سـر به 
گریبـان می بـرد، دمـی در ژرف تریـن نهـان وجودی 
خویـش فـرو مـی رود و سـپس بـاز می آیـد تـا از 
گوهـری کـه فراچنگ آورده سـخن بگوید. سـقراط 
آرامـش پیامبرگونـی دارد که هیچ آشـفته نمی شـود: 
»هنگامـی کـه مـرگ بـه آدمـی روی مـی آورد جـزء 
فناناپذیـر آدمـی می میـرد و جـزء مرگ ناپذیـرش از 
فنـا و نابـودی مصـون می مانـد و از حیطـه تسـلط 
مـرگ می گـذرد... اگـر روح مرگ ناپذیر اسـت پس 
همـه مـا ناچـار بایـد نـه تنهـا در طـی زمانـی کـه 
زنده گـی نامیـده می شـود، بلکـه همـواره و الینقطع 
در اندیشـه آن باشـیم و بدانیم که غفلـت از این کار 
عاقبتـی وخیـم دارد... ولـی چـون مسـلم گردید که 
روح مرگ ناپذیـر اسـت پـس بـرای رهایـی از بدی 
یـک راه بیـش نیسـت و آن ایـن که خوب شـوند و 
تـا آن جـا کـه می تواننـد گـوش بـه فرمان خـرد فرا 

دارند.«]29[

احمد شهدادی  

بخش دوم



دكتر شمس الحق آریانفر
رمان نویـس  و  نویسـنده  وارسـته،  امـان  محمـد 
توانای افغانسـتان، ناشـر و مولد قرطاسیه و کتاب 
فـروش صاحـب نعمـت و جـاه بـود. وارسـته با 
آنکـه پُرکارتریـن رمان نویس افغانسـتان بـود، اما 

همچنـان در فراموشـی مانده اسـت.
محمـد امـان وارسـته در 1308 خورشـیدی بـه 
دنیـا آمـد،  نـگارش و آفرینـش او از 1340 بـه 
گونـۀ مشـخص آغـاز گردیـده اسـت. زبان هـای 
انگلیسـی، عربـی، پشـتو و اردو را آموخـت و به 

تألیـف و ترجمـه آغـاز کـرد.
گفتـه می شـود، وارسـته از شـمار کسـانی اسـت 
کـه واقعـًا در زمـان خـودش رمـان نویسـی در 
سـایر  از  برگرفتـه  و  ترجمـه  کـه  را  افغانسـتان 

آفریـد. نیسـت،  زبان هـا  و  مناطـق 
و  منظـوم  گونـۀ  بـه  داسـتان  و  قصـه  نـگارش 
منثـور در کشـور و ادب مـا پیشـینۀ هـزار سـاله 
دارد. بـا معیارهـای کهـن هـر متنی کـه حادثه یی 
در آن پـرورش می یابـد ادب داسـتانی اسـت. اما 
مـدرن  ویژه گی هـای  بـا  معاصـر  داستان نویسـی 
از  بیـش  پیشـینۀ  مـا،  داسـتان پردازی در کشـور 
صـد سـال نـدارد. نخسـتین داسـتان هایی کـه بـا 
معیارهـای نـو بـه زبـان فارسـی-دری نـگارش 
یافـت، توسـط کسـانی خلـق شـد کـه پـروردۀ 
فرهنـگ بیـرون از افغانسـتان و یـا متأثـر از آن 

ند. بود
داستان نویسـی معاصـر افغانسـتان را به چند دوره 

کرد: تقسـیم  می شود 
دورۀ نخست داستان نویسی: 1300 تا 1320؛

در این دوره شـاهد نگارش و نشـر چند داسـتان 
هسـتیم. نخسـتین اثـر )جهـاد اکبـر( نـام دارد که 
توسـط مولـوی محمـد حسـین پنجابـی نوشـته 
شـده و در سـال 1298 در پاروقی نشـریۀ معرف 
معـارف نشـر گردیـد. نویسـندۀ ایـن اثـر در 24 
سـاله گی از افغانسـتان خارج شـده و در بیرون از 

کشـور بـارور گردیده اسـت.
تصویـر عبـرت: تصویـر عبـرت )بی بـی خوری 
از  دور  و  روان  و  سـاده  داسـتان  کـه  جـان( 
افنـدی  عبدالقـادر  توسـط  پیچیده گی هاسـت، 
در 1301 ایجـاد شـده اسـت. عبدالقـادر افنـدی 
یک سـاله بـود کـه از افغانسـتان بیـرون شـد، بنـًا 
ایـن اثـر نیز متأثـر از فرهنـگ و محیط بیـرون از 

افغانسـتان اسـت.
نـدای طلبـۀ معـارف: این اثـر در سـال 1302 در 
هـرات چـاپ شـد. مولـف آن محی الدیـن انیس 
اسـت کـه  او نیـز در مصـر تربیـه شـده و رشـد 

اسـت. یافته 
مکالمـات روحانـی: ایـن کتاب در 1304 توسـط 
سـلطان محمـد در بـارۀ حیـات افغانـی نوشـته 

است. شـده 
مرتضـی  را  اثـر  ایـن  بولیویـا:  اسـتقالل  جشـن 
احمـد محمدزایـی در انگلیـس نوشـته اسـت که 
در سـال 1306 نشـریۀ »امـان افغـان« آن را نشـر 

. د کر
ایـن آثـار با آنکـه به زبـان و فرهنگ سـرزمین ما 
وابسـته اسـت، اما نویسنده گان آن کسـانی اند که 
در بیـرون از کشـور تربیـه و بـارور گردیده انـد؛ 
یـا تـداوم  آثـار را سـر آغـاز و  ایـن  نمی شـود 
منطقـی سـیر ادب و هنـر داستان نویسـی معاصـر 
در جامعـۀ افغانسـتان خواند. اما در تـداوم همین 
رونـد، آثـار دیگـری آفریـده  شـد کـه مایه هـای 

آنهـا بیشـتر ملـی م  باشـد. از آن جمله اسـت:
»پانـزده سـال قبل«، نوشـتۀ مخلـص زاده 1311، 
»شـام تاریـک و صبح روشـن« از محمـد ابراهیم 
عالمشـاهی 1317، »خنجـر« از جـالل خوشـنوا 
جاغـوری  علـی  سـلیمان  از  »بیگـم«   ،1317
1318،» فیـروز« ازگل محمـد ژونـدی 1318، در 
جسـتجوی کیمیـا از امین الدیـن انصـاری 1319، 
غمیـن  از حسـین  داد«  فریبـم  کـه  »دوشـیزه یی 
آریـان  عبداللطیـف  از  مکتبـی«  »جـوان   ،1319

.1319
دورۀ دوم داستان نویسی: 1320- 1340؛

در ایـن دوره چهره هایـی ظهـور کردند که نسـل 
امـروز بـا شـماری از آنـان و آثـار شـان آشـنایی 

بیشـتر دارند. از آن شـمار اسـت:
از  خضـرا«  »قبـۀ  »اوشـاس«،  محمـود«،  »مـرگ 
نجیـب اهلل توروایانـا ، »رودابـه و زوال«، »دختـر 
عبدالرحمـن  از  بسـت«  »شـاهزاده  کوچـی«، 
پـژواک، »طلـوع سـحر« 1328، »دریـای نسـترن« 

فتحـی. الرحمـن  عزیـز  از   1320
محمـد  سـید  رمـزی،  داکتـر  از  داسـتان های 
سـلیمان، حسـین فعـال، غـوث خیبـری، شـفیع 
رهگـذر، حسـین توفیـق، پائیـز حنفـی، عثمـان 
صدقی، عبدالغفور برشـنا، مایل هـروی، خلیل اهلل 
خلیلـی، موسـی شـفیق، محمـد صدیـق فرهنگ.

دورۀ سوم داستان نویسی: 1340-1360؛ 
انـد.  مـا  هـم روزگار  دوره  ایـن  داستان نویسـان 
شـماری از داستان نویسـان ایـن دوره در کشـور 

می برنـد. به سـر  مهاجـرت  در  برخـی  و 
»ماجـرای  سرنوشـت«،  »بـازی  چـون  آثـاری 
هواپیمـا«، »بچـۀ یتیـم« از امان وارسـته، »اژدهای 
خـودی« از شـمس الدین مجـروح. »در اکـوال و 

شـاگردش« از اکـرم عثمـان، »زمـرد خونیـن« از 
خلیـل اهلل خلیلـی، »لبخنـد مـادر« از کریـم میثاق، 

نمود هـای کار ایـن دوره انـد.
دورۀ چهارم داستان نویسی: 1360-1380؛

در ایـن دوره شـاهد تحـوالت جـدی در عرصـۀ 
نـگارش و آفرینـش هسـتیم. دگرگونـی در تولید 
و آفرینـش، هم زمـان بـا دگرگونی هـای سیاسـی 
ایـن دور نظـام کودتایـی  بـود. در  و اجتماعـی 
حـزب دموکراتیـک خلـق بـه قـدرت رسـید و 
رونـد نـگارش را همراه بـا باور های کمونیسـتی 
وارونـه سـاخت. جریان جهـاد شـکل گرفت که 
در تقابـل بـا کمونیسـت ها و در راسـتای جهـاد 
و مبـارزات آزادی خواهـی حرف هایی داشـتند و 

جریـان آفرینـش ادبـی از ایـن متأثـر گردید.
انجمـن  خلـق،  دموکراتیـک  حـزب  دورۀ  در 
اعظـم  ریاسـت  بـه  افغانسـتان  نویسـنده گان 
رهنـورد زریـاب نویسـندۀ بـزرگ کشـور بهتـر 
و بیشـتر از هـر وقـت درخشـید. در ایـن دوره 
بیـش از 250 عنـوان مجموعۀ شـعر و داسـتان از 

کشـور نویسـنده گان 
 چاپ شد که بی پیشینه بود.

آثـاری چـون »کوچـۀ ما« از اکـرم عثمـان، »گلنار 

و آئینـه«، »سـیب و ارسـطا طالیـس« از رهنـورد 
حسـین  از  سـاتگین«  در  »شـوکران  زریـاب، 
فخـری، »خاکسـتر و خـاک« از عتیـق رحیمـی، 
»دیگـر برگ هـا نفس نمی کشـند« از قـادر مرادی 
و فـراوان آثـار دیگـر در این دوره هسـتی یافت.
سـوم  دور  نویسـنده گان  از  وارسـته،  امـان 
و  آثـار  اسـت.  افغانسـتان  در  داستان نویسـی 
نوشـته های وارسـته، بـا چنـد ویژه گی مشـخص 

. د می گـرد
- نخسـت ایـن کـه وارسـته بیشـترین و شـاید 
اسـت.  نوشـته  افغانسـتان  رادر  رمـان  نخسـتین 
شـمار آثـار او که چاپ شـده اند و برخـی از آنها 
تـا چـاپ بیسـتم نیز رسـیده اسـت. بیشـتر از ده 
رمان اسـت: بـازی سرنوشـت، ماجـرای هواپیما، 

بـه سـوی گناه، شـیخ 
و شیطان و ...

- بـا وجـود ایـن فراوانـی آثـار، کـم آشـناترین 
نویسـنده کشـور اسـت. در داخـل کشـور آثـار 
او بسـیار کـم چـاپ شـده و نسـل امـروز از آن 

شـناخت فـراوان ندارنـد.
- آثار وارسـته بیشـتر از هر نویسـندۀ افغانسـتان، 
در بیـرون از کشـور و بـه ویـژه در ایـران چـاپ 

است. شـده 
از وارسـته تـا حـال 22 اثـر چاپ گردیده اسـت، 
برخـی از آثـار او در ایـران چندیـن چـاپ شـده 

اسـت از آن شـمار است:
تقدیـر و تصـادف چـاپ پنجـم، عاطفـه چـاپ 
چهـارم، کتـاب فـروش دوره گـرد، چاپ سـوم، 
مظلومـی که همیشـه رنج می کشـد چـاپ پنجم، 
بچـه یتیـم چاپ ششـم، بـازی سرنوشـت چاپ 
26 در ایـران چـاپ 11 در کابل، صـدای وجدان 
چـاپ چهـارم، ماجـرای هواپیما، چـاپ چهارم، 
دختـر در دواخانـه چـاپ پنجم، مـادر اندر چاپ 
پنجـم، عشـق و تعصـب چـاپ پنجـم، رؤیاهای 

آشـفته چاپ دوم.
خـدا،  سـوی  بـه  چـاپ:  حـال  در  کتاب هـای 
ترجمـه  اعقـاب  خاطـر  قلمـی،  ریشـخندهای 
شـبنم حجـازی، سـنگ های الماس ترجمۀ شـبنم 

حجـازی.
توجـه به شـمار چاپ، انـدازۀ پذیرش آثـار او را 
در بیـرون از کشـور بـه روشـنی بر می تابـد. چرا 

آثـار وارسـته در ایران بیشـتر چاپ شـد؟
در این زمینه چند علت را می شود بر شمرد:

- آثـار وارسـته بـه فارسـی دری اسـت و طبیعی 
اسـت در یک کشـور فارسـی زبـان مـورد توجه 

قـرار می گیـرد.
- وارسـته امکانـات پولی خوب داشـت، در آغاز 

خـود خواسـته آثارش را در بیـرون چاپ کند.
- در داخـل کشـور امـکان چـاپ میسـر نبـود. 
کمیسـیونی در وزارت اطالعـات و فرهنـگ آن 
روزگار، آثـار را غربـال می کـرد و بـه هـر اثـر 
امـکان چـاپ نمـی داد و فرصت چـاپ نیز اندک 

. د بو
از  و  مـردم  اجتماعـی  درد  از  وارسـته  آثـار   -
بیـداری آنهـا سـخن داشـت و ایـن بـرای نظـام 

نبـود. پذیرفتنـی  روز  آن  شـاهی 
ایـران داشـت و خـود  - وارسـته دوسـتانی در 
ایـن  بـود.  فـروش  قرطاسـیه  و  کتاب فـروش 
مسـلک و ایـن شناسـایی سـبب گردیـده اسـت 
کـه آثـارش در ایـران بیشـتر چاپ شـود.  سـبک 
نـگارش، نحـوۀ نـگاه بـه مسـایل و رویـداد های 
بازتـاب یافتـه در رمان هـای وارسـته کـه حـال و 
هـوای افغانـی داشـت، در جامعـۀ ایـران جالـب 
و جـذاب بـود. از آنـرو بـه آنهـا بیشـتر توجـه 

می کردنـد.
سـبب  نیـز  وارسـته  معلوماتـی  رمان هـای   -
گردیـده بـود، تـا خواننـده در ضمـن خوانـش 
داسـتان، معلوماتـی را نیـز به دسـت آورد. این امر 

نیـز پذیـرش آثـار او را بیشـتر سـاخته بـود.
شـیطان،  و  شـیخ  رمـان  در  نمونـه،  گونـۀ  بـه 
خواننـده بـه آگاهی هـای فـراوان دینـی، مسـایل 
غـرور؛  غضـب،  کینـه،  حسـد،  روان شناسـی، 
معلومـات نجومی مانند فاصله زهره از خورشـید 
کـه 108 کیلـو متـر اسـت، مریـخ کـه بـا دو قمر 
خـود بـه دور آفتـاب می چرخـد، زحـل کـه صد 
برابر زمین اسـت و مشـتری کـه در فاصله 1428 
کیلومتـری خورشـید قـرار دارد، آشـنا می گـردد. 

)شـیخ و شـیطان 114(
- مفاهیـم و مسـایل اجتماعـی بازتـاب یافتـه در 
آثـار وارسـته، نیـز نبشـته های او را مـورد توجـه 
قرار داده اسـت. سـخن در مورد شـراب، تریاک، 
تنباکـو  و یا سـخن در مـورد آزادی که می گوید:
بشـر فطرتـًا آزاد خلق شـده اسـت. تعقـل عالی، 
ابتـکار  قـوۀ  اراده،  آزادی،  بیـان،  و  نطـق  قـوه 
و بسـا موهبه هـای دیگـر کـه بـه هیـچ یـک از 
موجودات داده نشـده اسـت، بشـر اعطـا گردیده 
شـفقت،  رحـم،  قبیـل  از  انگیزه هـای  اسـت. 
خودگـذری،  از  نوع دوسـتی،  محبـت،  عاطفـه، 
اشـرف  وغیـره، مخصـوص  ایثـار، جوان مـردی 
و  قـدر  بشـر  افسـوس  امـا  اسـت.  المخلوقـات 
منزلـت خود را نداشـته، حلقه غالمـی و برده گی 
را بـه نحـوی از انحـا در گـوش دارد و بـا آن 
مفتخـر اسـت و بـا آن عـادت کـرده )نازنین 75(

سبک نگارش وارسته:
1. سـبک نـگارش وارسـته، سـاده و قابـل فهـم 

بـرای همـکاران اسـت. شـاید همیـن امر سـبب 
شـده کـه حتـا در ایـران مـورد توجـه خـاص و 

قـرار گیرد.  عـام 
 آغاز و بیان خوب و ساده:

 تـرا بـه خـدا بگـذار داخـل شـوم، چـرا مزاحـم 
مـن مي شـوي! آخـر بي انصـاف درکجـا ي دنیای 
خـراب شـده مرسـوم اسـت کـه دروازۀ مسـجد، 
کلیسـا، دیـر، مندر، کنشـت، آتشـکده و میکده و 
خرابـات رابـه روي عاشـقان و رنـدان ببندند. )به 

سـوي گناه، داسـتان میکـده 119(
و  انسـان  محیـط،  طبیعـت،  وصـف  توصیـف: 
داسـتان  نـگارش  ویژه گی هـای  از  رویداداهـا 
اسـت. وارسـته در ایـن زمینـه یـد طـوال دارد. 
درسـت در همیـن حـال، هواپیمـا لحظـۀ متالطم 
و بي موازنـه شـد... بحـران آغـاز گردیـد از همـه 
سـرخ  چـراغ  کـه  درحالـي  برخاسـت،  غریـو 
رنـگ داخـل هواپیمـا خطـر را وانمـود مي کـرد. 
بعضي هـا بـه اسـتفراغ مبتال شـده بودنـد هرج و 

مـرج در داخـل طیـاره رونمـا گردیـد.
پیلـوت مي کوشـید هواپیمـا را دوبـاره اوج دهـد 
توفـان نمي گذاشـت. پیلـوت جان فشـاني مي کرد 
هواپیمـا نالـه مي کـرد توفان بیـداد داشـت، زبانه 

مـي زد و ایـن غـول پوالدیـن را ماننـد پرکاهـي، 
پاییـن و باال می انداخـت. )ماجـراي هواپیما 10(

یا توصیف هوا پیما:
 طیـارۀ غـول پیکـر آمـاده بـود تـا میـدان هوایي 
بـزرگ و بین المللـي بیـروت را تـرک کند غرش 
و صـداي مهیـب آن میـدان را بـه لـرزه انداختـه 

. بود
 مسـافرین هریـک در جاهـاي خـود قرارگرفته و 
کمربندهـا را محکـم کـرده از عقـب شیشـه هاي 
هواپیمـا مشـایعت کننـده گان را بـا دسـت و سـر 

وداع مي کردنـد. )ماجـراي هواپیمـا 5(
بیان زیبا و وصف حالت

لـذت شـهوت وقتی که سـر به طغیـان در وجود 
ناتـوان بنـی نـوع بشـر می زنـد، هیـچ چیـز جلو 
او را گرفتـه نمی توانـد و منطـق و دلیـل و برهان 
را نمی شناسـد و مشـابه بـه اژدهایی چندین سـر 
وجـود آدمـی را نیـش می زنـد مسـموم م  سـازد، 
تشـنجی در وجـودش رونما  می گردد، چشـمش 

و  راکـد  عقلـش  نمی توانـد،  دیـده  را  چیـزی 
وجدانـش خاموش می گـردد. گرمی هـوس آلود 
بدنـش را می سـوزاند و از هیـچ چیز نمی ترسـد. 

)شیخ وشـیطان 109(
توصیـف متضـاد: در ایـن گونه وصف نویسـنده 
بـه گونـۀ مقایسـه یی نـکات متضـاد را در کنـار 
قـرار هـم می دهـد؛ با زن هـای زیبای خـود روی 
امـواج سـرکش و لغزان دریا از سـویی به سـوی 
دیگـر می رونـد و صمیمانـه از هـم کام می گیرند 
و تـا زمانـی کـه سراسـر پیکـر شـان از لـذت 
سرشـار نشـده اسـت از ایـن معاشـقه و کنارهـا، 

نمی گشـتند.
نفـر  هـزاران  شـهر  همیـن  کنـار  و  کوشـه  در 
هسـتند کـه شـب ها بالیـن شـان خـاک اسـت و 
روانـدازی جـز آسـمان ندارنـد. هرگز خـواب به 
چشـمان شـان نمی رود. شـاید گرسـنه اند. شاید 
هـم دردی باالتـر از گرسـنه گی دارنـد. )بـازی 

)4 سرنوشـت 
اسـتفاده از ابیـات در داسـتان: از کهـن روزگاران 
کـه  اسـت  بـوده  ایـن  بـر  نویسـنده گان  عـادت 
بـا شـعر مسـتند و موکـد  را  نوشـته های خـود 
بسـازند. وارسـته نیـز از ایـن ویژه گـی اسـتفاده 
ابیـات را بـه گونـۀ  کـرده اسـت. برخـی از آن 
نمونـه، می آوریـم نمـازی کـه در چشـم مـردم 

نمـاز آن  اسـت  کلیـد در دوزخ  گـزاری دراز 
بازی سرنوشت 127

قبریرست دهر را دره به نزد شرع مزن
پنـد بگیـر زنـده ام بوسـه مکـن مـزار را )شـیخ و 

شـیطان 154(
آثار ما به صحفه گیتی نشان ماست

از بعد ما نگاه به آثار ماکنید )عاطفه 34(
از دفتر زمانه فتد نامش از قلم

نداشـت  قلـم  صاحـب  مـردم  کـه  ملتـی  آن 
)3 کـرد  دورو  )کتابفـروش 

اصطالحـات و واژه هـای  ایرانـی: اصطالحـات 
خـاص ایـران و یا تهـران در آثار وارسـته فراوان 
اسـت. بـا آنکـه حـدس زده می شـود، وارسـته 
به خاطـر خواننـدۀ ایرانـی چنـان نوشـته باشـد، 
امـا حـدس دیگـر این اسـت کـه ناشـران ایرانی 
بـرای اسـتفاده خواننده گان خود برخـی واژه ها و 
اصطالح هـا را دگرگـون کـرده انـد و بـه عـوض 
آن بـرای جلـب خواننـدۀ ایرانـی، اصطالحـات 

معمـول در ایـران را گذاشـته انـد.
- دربـان! بروگمشـو مردیکه مفلـوک گورت گم 

. کن
را عوضـی  بـه خـدا حرفـم  پیرمـرد! شـمارا   -

نگیریـد.
- اربـاب مخصوصـًا بـه مـن سـپرد، شـمارا راه 

. هم ند
- دسـت های قـوی مـرد گنـده دربـان، او را لـو 
داد و بـه یک طـرف مشـابه پرکاهـی پـرت کـرد.

- بـا زن هـای زیبـا خـود تـوی قایق هـا. )بـازی 
)3 سرنوشـت 

رضیـه در حالـی که در فنجـان اوچای می ریخت. 
)بازی سرنوشت 135(

کـت احمـد را برداشـت و به تن اش کـرد. )بازی 
)135 سرنوشت 

لحظـۀ بعـد بـا اتومبیـل بـه طـرف مغـازه رفـت. 
)بـازی سرنوشـت 135(

مرکـز  در  آغـا رضـا  کـرد.  فـروش دور  کتـاب 
اسـت.

برخـی  از غلطی هـا در  برخـی  امالیـی:  اغـالط 
کـه  می شـود  دیـده  وارسـته  چاپـی  کتاب هـای 
انـدک توجه ویراسـتار می توانسـت آن را بزداید.
از همـه غریـو برخواسـت )خاسـت(. ) ما جرای 

)11 هواپیما، 
عقلـش راکـت )راکد( می گردد. )شـیه و شـیطان 

)109 ،
و  مفاهیـم  مـوارد  برخـی  در  تـو:  یافت هـای 
مضامیـن نـو و بکـر را در مـورد مسـایل کهنـه 

می کنـد. ارایـه 
نکته جالب در مورد زن:

کـه  تقـدس  قابـل  موجـودات  اینکـه  بـا  زنـان 
باالخـره مـا در می شـوند تـا چـه انـدازه مظلـوم 
انـد: در خانـه پـدر بـرده انـد، در خانـه شـوهر 
آن  اوالدهـای  بـه  نسـبت  آخرالعمـر  کنیـز، 
خدمـت گار صدیـق انـد.  ایـن جنـس لطیـف در 
تمـام دورۀ حیـات حلقـه برده گـی را بـه گـردن 
می کشـد. )مطلوبـی کـه همیشـه رنـج می کشـد 

وجـدان( )صـداي 

سرچشمه ها:
1-وارسـته، محمدامـان، صـدای وجـدان، کابـل: 

انتشـارات سـعید، چـاپ چهـارم، 1393
2- وارسـته، محمدامـان، صـدای وجـدان، کابل: 

سـباون،1393 چاپخانه 
3- وارسـته، محمدامـان، صـدای وجـدان، کابل: 

سـباون،1393 چاپخانه 
4- وارسـته، محمدامـان، صـدای وجـدان، کابل: 

سـباون،1393 چاپخانه 
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وزارت دفـاع ملـی ادعـای نماینـده ویژه روسـیه در مورد 
گسـترش نفـوذ داعـش در افغانسـتان را رد کرد.

جنـرال محمـد شـریف یفتلـی رییس سـتاد ارتش کشـور 
در مـورد اظهـارات ضمیـر کابلـوف  نمایده ویژه روسـیه 
تاییـد  افغانسـتان گفـت: »مـن اظهـارات کابلـوف را  در 
نمی کنـم کـه گفته 10 هزار داعشـی در افغانسـتان حضور 

دارد؛ ایـن اظهـارات اصـاًل قابـل قبول نیسـت«.
آقـای یفتلـی کـه در نشسـت اسـتجوابیه روز دو شـنبه )4 
افـزود،  می کـرد،  صحبـت  نماینـدگان  مجلـس  جـدی( 
کابلـوف مریـض اسـت و بـا ایـن گونـه اظهـارات خـود 
می خواهـد در افغانسـتان چالش هـای بیشـتر ایجـاد کنـد.
سراسـر  در  داعـش  جنگجویـان  شـمار  وی،  گفتـه  بـه 

نیسـت. نفـر  هـزار   3 تـا   2 از  بیشـتر  افغانسـتان 
او در مـورد انتقـال افـراد داعـش توسـط چرخبال هـای 
ناشـناس نیـز گفـت کـه چرخبال هـای نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان بـا اسـتفاد از شـب در مناطـق زیـر اداره طالبان 
بـرای انجام عملیات نشسـت و برخواسـت دارنـد و مردم 
فکـر می کننـد کـه ایـن چرخبال ها افـراد داعـش را انتقال 

می دهنـد.
رییـس سـتاد ارتش کشـور تاکیـد ورزید که گـروه داعش 

در هر نقطه افغانسـتان سـرکوب می شـود.
آقـای یفتلی در خصوص گسـترش نفوذ داعش در شـمال 
کشـور نیـز گفت: »تروریسـتان داعشـی در شـمال کشـور 
چنـان ضربه ای از سـوی نیروهای امنیتـی متحمل خواهند 
شـد کـه در هیچ جـای چنین ضربـه ای نخواهنـد خورد«.
ایـن در حالـی اسـت کـه روسـیه از فعالیـت هـای گـروه 

داعـش در افغانسـتان بـه شـدت نگـران اسـت.
افغانسـتان  در  روسـیه  ویـژه  نماینـده  کابلـوف  ضمیـر 
اخیـراً گفتـه اسـت که شـمار افـراد وابسـته بـه داعش در 
افغانسـتان بـه 10 هزرا نفر رسـیده اسـت و ایـن گروه در 
حـال گسـترش فعالیـت های خـود در شـمال افغانسـتان 

. ست ا

آقـای کابلـوف همچنیـن گفته اسـت که دولت افغانسـتان 
و نیروهـای ناتـو مسـتقر در افغانسـتان تـا هنـوز درمـورد 
ابهاماتـی کـه گفته می شـود افـراد داعش توسـط چرخبال 
هـای ناشـناس شـبانه بـه برخـی والیت هـای افغانسـتان 

منتقـل مـی شـود، وضاحت نداده اسـت.
شـماری از نماینـدگان در نشسـت امروز دوشـنبه مجلس 
نیـز گـروه داعـش را خطـری جـدی بـرای افغانسـتان و 
منطقـه عنـوان کردنـد و از حکومـت خواسـتند کـه ایـن 

تهدیـد را جـدی بگیـرد.

نماینـدگان خاطرنشـان کردنـد کـه قضیه سـوریه نباید در 
افغانسـتان تکـرار شـده و افغانسـتان میدان جنـگ قدرت 

هـای بـزرگ جهانی قـرار گیرد.
ایـن در حالی اسـت که دولت روسـیه در افغانسـتان متهم 
اسـت کـه بـا طالبـان ارتبـاط دارد و این گـروه را حمایت 
و تسـلیح مـی کنـد؛ امـا روسـیه نیـز ارتبـاط با طالبـان را 
تاییـد کـرده ولـی هرگونـه کمـک مالـی بـه گـروه طالبان 

را رد کرده اسـت.

ده هـا تـن از جوانـان و فعـاالن 
مدنـی دیروز در برابر سـاختمان 
وزارت  جوانـان  معینیـت 
کابـل  در  فرهنـگ  و  اطالعـات 
گردهم آمدنـد و از عملکردهای 
جوانـان  معیـن  سـادات،  کمـال 
فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 

می کننـد. انتقـاد 
کمـال  می گوینـد،  معترضـان 
برخـورد  جوانـان  بـا  سـادات 
مصـارف  و  دارد  تبعیض آمیـز 
ایـن معینیـت را بـه شـکل گنگ 

می کنـد. هزینـه  مبهـم  و 
رییـس  اختـرزوی،  نصیراحمـد 
حرکـت اداره و تغییـر می گوید، 
را  اسـتعدادها  جوانـان  معینیـت 
سـرکوب می کنـد و هیـچ برنامۀ 
بنیادی یـی بـرای رشـد جوانـان 
پایتخـت و والیت هـا نـدارد. بـه 
گفتـۀ اختـرزوی، کمال سـادات 
آدرس  از  را  بی کفایـت  افـراد 

معینیـت جوانان به نشسـت های 
بین المللـی معرفـی کرده اسـت.

معترضـان آقـای سـادات را بـه 
فسـاد و تبعیـض متهـم می کننـد 
و خواهـان برکناری وی هسـتند.
اما کمال سـادات، معیـن جوانان 
وزارت اطالعـات و فرهنـگ در 
گفت وگـو بـا سـالم وطندار ایـن 

گفته هـا را رد می کنـد.
اگـر  سـادات،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
و  اسـناد  معتـرض  جوانـان 
مدارکـی بـرای اثبـات بی کفایتی 
و قومگرایـی اش داشـته باشـند، 

کننـد. ارایـه 
عملکـرد معینیـت امـور جوانـان 
فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت 
انتقادهایـی  نیـز  ایـن  از  پیـش 
امـا  اسـت.  داشـته  پـی  در  را 
مسـؤوالن هـر بـار ایـن انتقادها 
را یـا نادیـده گرفتـه و یـا هم رد 

کرده انـد.
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در حمله انتحاری در کابل شش تن کشته شدند

رییس ستاد ارتش:

نمـاینـدۀ ویـژۀ روسیـه 
در امـور افغـانستان بیمـار است

معترضان معین وزارت فرهنگ را 
به قوم گرایی متهم کردند

۱۰ مناقشه بزرگ...
 موقتا تایید کرد.

4- اظهارات تند علیه بازیکنان راگبی
چنــد مــاه پیــش گروهــی از بازیکنــان راگبــی امریــکا در 
اعتــراض بــه نابرابــری نــژادی در ایــن کشــور بــه هنــگام 
ــد؛  ــو زدن ــتادن زان ــای ایس ــه ج ــی ب ــرود مل ــش س پخ
ترامــپ بعــد از ایــن رخ داد در اظهارنظــر تنــدی بــه آنهــا 
ــن  ــد ای ــی بای ــگ راگب ــه مقام هــای لی ــه و گفــت ک تاخت

ــد. ــراج می کردن ــدان اخ ــزاده« را از می ــان »حرام بازیکن
5- توصیف رهبر کره شمالی به »مردک موشکی«

ــپتامبر در  ــاه س ــخنرانی اش در م ــان س ــپ در جری ترام
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل کیــم جونــگ اون، رهبــر 
کــره شــمالی را بــا لفــظ مــردک موشــکی خطــاب قــرار 
ــره  ــد ک ــکا می توان ــه امری ــده داد ک ــن وع داد و همچنی
ــره  ــر ک ــل رهب ــازد. در مقاب ــود س ــال ناب ــمالی را کام ش
شــمالی نیــز ترامــپ را یــک فــرد فاقــد ســالمت روانــی 

ــد. خوان
6- صحبت هــای مناقشــه برانگیــز خطــاب بــه 

ــی ــده امریکای ــته ش ــرباز کش ــک س ــواده ی خان
ــورد  ــالدی برخ ــاری می ــال ج ــر س ــاه اکتب ــپ در م ترام
ــی  ــک ســرباز کشــته شــده امریکای ــواده ی ــا خان ــدی ب ب
در کشــور نیجــر بــه نــام الدیویــد جانســون داشــت. ایــن 
ــون  ــکا ویلس ــه فدری ــد ک ــاد ش ــد از آن ایج ــه بع مناقش
ــواده  ــی و دوســت خان ــده دموکــرات امریکای یــک نماین
جانســون گفــت ترامــپ در تمــاس بــا همســر بیــوه ایــن 
ســرباز بــه او گفتــه کــه قطعــا می دانیــد کــه شــوهر شــما 
ــه  می دانســته چــه وظیفــه ای دارد. ویلســون ترامــپ را ب
ــرد و  ــم ک ــداکاری مته ــن ف ــه ای ــبت ب ــی نس ــی تفاوت ب
همچنیــن همســر ویلســون نیــز گفــت کــه ظاهــرا ترامپ 

اســم شــوهر او را بــه خاطــر نداشــته اســت.
۷- صدور کیفرخواست

تحقیقــات تحــت رهبــری مولــر اواخــر مــاه اکتبــر منجــر 
ــان  ــپ شــد. در آن زم ــرای ترام ــه مشــکالت جــدی ب ب
پــل مانافــورت، رییــس ســابق کمپیــن انتخاباتــی ترامــپ 
ــات  ــا اتهام ــاط ب ــس در ارتب ــارد گیت ــتیارش ریچ و دس
ــن  ــدند. همچنی ــرو ش ــت روب ــا کیفرخواس ــوئی ب پولش
ــر  ــتیار رده پایین ت ــک دس ــوس ی ــه جــورج پاپادوپول علی
ــد  ــز کیفرخواســت صــادر شــد. تهدی ــن ترامــپ نی کمپی
بــزرگ آنجــا بــود کــه گفتــه شــد پاپادوپولــوس در حــال 
همــکاری بــا پرونــده دادســتان ها در ارتبــاط بــا پرونــده 
ــاه  ــز در م ــدا نی ــیه اســت و بع ــا روس ــپ ب ــاط ترام ارتب
ــی  ــن، مشــاور امنیــت مل ــکل فل ــه شــد مای دســامبر گفت
ســابق ترامــپ بــه دروغگویــی بــه اف بــی آی اعتــراف 
ــرار  ــق برق ــک تواف ــر ی ــی مول ــم تحقیقات ــا تی ــرده و ب ک

کــرده اســت تــا هرچــه بیشــتر همــکاری کنــد.
ــک  ــه ی ــپ علی ــز ترام ــن آمی ــر توهی 8- اظهارنظ

ســناتور زن دموکــرات امریکایــی
ــرات  ــناتور دموک ــد، س ــتن گیلیبران ــه کرس ــد از آنک بع
خواهــان اســتعفای ترامــپ بــه دلیــل رســوایی های 
در  ترامــپ  شــد،  او  علیــه  شــده  مطــرح  جنســی 
ــه او  ــاب ب ــر خط ــز در توئیت ــن آمی ــری توهی اظهارنظ
نوشــت: ایــن ســناتور »ســبک« یکبــار بــه دفتــر مــن آمــد 
ــت  ــرد و گف ــاس ک ــی التم ــای انتخابات ــرای کمک ه و ب
ــم  ــا می کن ــن کمک ه ــت ای ــرای دریاف ــرکاری« ب ــه »ه ک
و حــاال بــا ترامــپ در میــدان درافتــاده اســت. ایــن اشــاره 
ترامــپ بــه لفــظ »هــرکاری« بــه توهیــن جنســی وی بــه 

ــد. ــر ش ــی تعبی ــده زن امریکای ــن نماین ای
ــر  ــون اسپایس ــر ش ــه اظهارنظ ــوط ب ــه مرب ۹- مناقش
ریاســت  آغــاز  مراســم  در  حاضــران  دربــاره 

جمهــوری ترامــپ
ــا  ــی ســابق کاخ ســفید ب ــر مطبوعات شــون اسپایســر، دبی
ــاز  ــاد از نحــوه پوشــش رســانه ها از روز مراســم آغ انتق
ــن  ــه در ای ــد ک ــی ش ــپ مدع ــوری ترام ــت جمه ریاس
مراســم بیشــترین میــزان مــردم شــرکت کننــده در تاریــخ 
ــوط  ــر مرب ــا انتشــار تصاوی ــکا حضــور داشــته اند ام امری
بــه حاضــران در مراســم آغــاز بــه کار ریاســت جمهــوری 

ــن ادعــا را رد کــرد. ــه 2009 ای ــا در ژانوی اوبام
10- مناقشــه مربــوط بــه آنتونــی اســکاراموچی مدیــر 

ارتباطــات ســابق کاخ ســفید
ــپ در  ــتان ترام ــی از دوس ــوان یک ــه عن ــکاراموچی ب اس
21 ژوئیــه از ســوی وی بــه عنــوان مدیــر ارتباطــات کاخ 
ســفید منصــوب و 10 روز بعــد بــه دلیــل اظهارنظرهــای 
توهیــن آمیــزش اخــراج شــد. او در مصاحبــه ای بــا یــک 
ــه رینــس پریبــاس اولیــن  ــگار نیویورکــر شــدیدا ب خبرن
رییــس دفتــر کاخ ســفید در دولــت ترامــپ و اســتیو بنــن 
ــا  استراتژیســت ارشــد ســابق وی حملــه کــرده بــود و ب

الفاظــی توهیــن آمیــز آنهــا را خطــاب داده بــود.

دفتـر  یـک  نزدیکـی  در  انتحـاری  حملـه  یـک  در 
ریاسـت امنیـت ملـی در کابـل صبـح روز دوشـنبه 
شـش تن کشـته شـدند. گـروه داعش مسـئولیت این 

حملـه را بـه عهـده گرفتـه اسـت.
ایـن حملـه صبـح دوشـنبه زمانی صـورت گرفت که 
کارمنـدان ادارات بـه دفاتر شـان می رسـیدند. وزارت 
داخلـه افغانسـتان گفتـه اسـت کـه یـک انتحارکننده 

نوجـوان در نزدیکـی یـک پُسـته بازرسـی در دروازه 
ورودی دفتـر ریاسـت امنیـت ملـی مـواد انفجـاری 

خـود را منفجـر کرد.
گفـت:  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  دانـش،  نجیـب 
»شـش فـرد ملکـی شـهید و سـه تـن دیگـر زخمـی 
شـدند.« بـه گفتـه او، این افـراد ملکـی در داخل یک 
موتـر از محـل عبـور می کردنـد کـه انفجـار صورت 

. فت گر
نصـرت رحیمـی، معـاون سـخنگوی وزارت داخلـه 
افغانسـتان گفـت کـه گزارش هـای مقدماتـی نشـان 
می دهـد کـه دفتـر ریاسـت امنیـت ملـی در منطقـه 

شـش درک کابـل هـدف ایـن حملـه بـوده اسـت.
گـروه داعـش در صفحـه تبلیغاتـی اش موسـوم بـه 
»اعمـاق نیـوز« مسـئولیت ایـن حملـه را بـه عهـده 

گرفتـه اسـت.
هفتـه گذشـته نیز دفتـر بخش تعلیمی ریاسـت امنیت 
ملـی افغانسـتان در ناحیـه افشـار شـهر کابـل هـدف 
حملـه جنگجویـان قـرار گرفـت. در آن حملـه نیـز 
داعـش مدعـی شـده بـود کـه مهاجمـان جنگجویان 

ایـن گـروه بـوده اند.
بـر اسـاس یـک خبـر دیگـر، شـش پولیـس مـرزی 
افغانسـتان در والیـت جنوبـی هلمنـد زمانـی کشـته 
شـدند کـه موتـر زرهی شـان بـا مایـن کنار جـاده ای 

کرد. برخـورد 
عمـر زواک، سـخنگوی والی هلمند گفـت که در این 
حمله که شـب گذشـته در ولسـوالی مارجه به وقوع 

پیوسـت، شـش پولیس دیگر زخمی شدند.
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ورزش
فرید مزدک

تمامیت خواهــی،  برآینــد  می گــذرد،  کشــور  در  آنچــه 
ــیار  ــن بس ــت و ای ــدرت اس ــازی ق ــی و قومی س تمرکزطلب
ــرای تمــام قوم هــای  ــد اســت، ب ــرای همــه ب ــد اســت. ب ب
ســاکن در ســرزمین مــا بــد اســت، بــرای مــردم بــد اســت، بــرای تفاهــم 
ــرای پیشــرفت و خوشــبختی مــا بــد  و مصالحــه و اجمــاع بــد اســت، ب
اســت، بــرای منطقــه و همســایه ها بــد اســت و... تأکیــد بــر تــداوم ایــن 
بــد، بــرای همــه بیشــتر بــدی و ویرانــی مــی آورد. نــه گفتــن بــه این همــه 

بــد و بــدی، ســتودنی اســت.

عزیز رفیعی

واقعیت های تلخ!
ــزار  ــس از پنج ه ــان پ ــت قهرم ــن مل ــه ای ــوقتم ک خوش
ســال تاریــخ، فرهنــگ و تمــدِن بــا شــکوه، صاحــب 
مقــررۀ منــع تبعیــض و تعصــب در اســتخدام می شــود. واقعــًا مــا از چــه 
فرهنــگ باالیــی برخــوردار ایــم کــه در نتیجه گیــری از تاریــخ پنج هــزار 

ــم: ــن می خوانی ــاله اش، چنی س
1. وقتی نظام جمهوری داشتیم، حکومت شاهی بود؛

2. وقتی نظام دموکراتیک اعالن شد، حکومت دیکتاتوری بود؛
3. وقتی نظام اسالمی شد، حکومت غیر اسالمی بود؛

4. چون دولت مردم ساالر شد، مردم زیرپا شدند؛ 
5. و چون نظام وحدت ملی شد، حکومِت نفاق مستولی شد.

ــدن  ــگ و تم ــخ، فرهن ــر از تاری ــل دقیق ت ــود تحلی ــن نمی ش ــتر از ای بیش
ــوند و  ــن می ش ــوه پایی ــت ک ــه از پش ــران چ ــرد. رهب ــاله ک ــزار س پنج ه
چــه در ارگ هــای مجلــل انــد، فقــط تخــم کینــه، نفــرت، نفــاق، تعصــب 
و تبعیــض می پاشــند. عجــب وحــدت ملــی اســت کــه هــر لحظــه بــرای 

ــه می ســازند. ــوزی و نفــاق، زمین ــه ت کین

لطیف پدرام

چهارچـوب مـادی و معنـوی و فکـری نظـام موجـود افغانسـتان، 
سـرمایه داری اسـت و یـا بـه سـوی سـرمایه داری حرکـت می کند. 
ایـن نظـام، نظام مطلـوب سـرمایه داران، ثروت منـدان، کمپرادورها، 
اقتصـاد زیرزمینـی، مافیـای اقتصـادی و دزدان چراغ به دسـت اسـت. نبـرد بـرای 
سـودآوری و انباشـت هـر چـه بیشـتر سـود و سـرمایه را بـا مبـارزه بـرای عدالت 
اجتماعـی و ملـی اشـتباه نگیرید. برخـی از درگیری هـا و رقابت هـا در چهارچوب 

رقابت هـای بـازار، قابـل تحلیل اسـت.
آنچـه پیوسـته پنهـان می مانـد، همان سـود و سـرمایه بـه مثابۀ هدف اصلی اسـت، 
امـا چـه گونـه می توان اهـداف واقعـی این رقابت هـای سـرمایه را در پشـت انبوه 
شـایعات، سـخن پراکنی ها و جلوه هـای رنگارنـگ، اصلـی یـا فرعـی، حاکـم بـر 
سـرزمین ما تشـخیص داد؟ روشـن فکران متعهد که در این سـرزمین بسـیار اندک 
انـد و پیشـروی و پیـروزی مقطعـی سـرمایه داری شـاید عده یی شـان را مجـاب 
کـرده باشـد، در معـرض خطرهای، بسـیاری قرار گرفتـه انـد. در داوری های خود 
نبایـد شـتاب زده باشـند، چـون هر نـوع خطایـی جنبـش عدالت خواهـی را به نفع 
سـتمگران و قدرتمنـدان تضعیـف می کنـد و فرصت هـا را تلـف و حرام می سـازد. 
سـرمایه داران بـرای عدالـت طبقاتـی و ملـی مبـارزه نمی کننـد و خـود را بـه خطر 
نمی اندازنـد؛ مگـر آنکـه در افق ایـن مبارزه، ُدمِ خروس ثروت و سـرمایۀ بیشـتری 
جلوه گـری کنـد، آنچـه آخـر کار می مانـد، باز همـان معامله هـا و شب نشـینی های 

سـرمایه داری اسـت، نـه چیزی بیشـتر از آن.
پیشـنهاد مـن بـه همـان عدۀ انـدک روشـن فکِر متهعـد این اسـت که بـار دیگر در 
همیـن روزهـا متون کانونی شـناخت و سـنجش سـرمایه داری را از نو مـرور کنند، 
آنـگاه بهتـر می تواننـد تصمیـم بگیرنـد. تاریـخ جنبش هـای اجتماعـی و فرهنگـی 
نشـان داده اسـت کـه غالبـًا برده های فکـری نمی خواهنـد و نمی تواننـد در بهترین 
لحظه هـای رهایی بخـش، زنجیرهـای اسـارت خـود را بـه سـوی رهایـی در هـم 

بشـکنند و ریسـمان های سـخت سـنت ها و عادت هـا را از هـم بـاز کننـد.

عزیز آریانفر

پیمان شـکنی  نـاروا  و  ناجوان مردانـه  غنـی  اشـرف  اگـر 
ملـی  سازشـنامۀ حکومـت وحـدت  مفـاد  بـه  و  نمی کـرد 
تمکیـن می کـرد و تقسـیم پنجـاه درصـدی قـدرت را بـه 
گونه یـی کـه جامعـۀ جهانـی هـم آن را تضمین کـرده اسـت، می پذیرفت؛ 

امـروز کشـور دچـار بحـران و کشـمکش نمی شـد. 
آوخ! 

بانـد  و  او  افراطـی، چشـم های  تبارگرایـی  و  خودپرسـتی، خودخواهـی 
مافیایـی اش را کـور کـرده اسـت. اکنـون خوابانـدِن بحران هـم در گرو آن 
اسـت تـا مـردم یک پارچـه فشـار سـهمگینی بـر او وارد کنند تا سـرانجام 
بـا انحصارگرایـی لگام گسـیخته پـدرود گوید و متـن توافق نامـه را موبه مو 
عملـی کنـد. در غیـر آن، کشـور به سـوی آشـوب و ناآرامـی فزاینده پیش 

رفت. خواهـد 
غلزایی گـرای افراطـی هیـچ توجیهـی نـدارد و سـودی هـم نـدارد. از یک 
سـو درانیـان بیـرون از قـدرت مانـده انـد و شـکوه و شـکایت دارنـد و از 
سـوی دیگـر، سـایر اقـوام از عـدم مشـارکت در مدیریـت دولـت و عـدم 
اشـتراک در تصمیم گیری هـا گالیـه دارنـد. بایسـته اسـت تا چنان بسـتری 
همـوار گـردد و چنـان زمینه یـی فراهـم شـود تـا همـه اقـوام با هم بـردارِ 
کشـور، دست دردسـت هـم و در کنـار هـم بـدون تبعیـض و امتیـاز در 

مدیریـت کشـور مشـارکت ورزیـده بتوانند. 
بایـد دموکراسـی، دادگـری اجتماعـی، برابـری و بـرادری تأمین شـود. هر 
گونـه افزون خواهـی و برتری جویـی و سـلطه طلبی مردود و مطرود اسـت 

و سـزاوار هـر گونه نکوهش و سـرزنش.

صدرنشین های بالمنازع 
لیگ های بزرگ اروپایی

فیـسبـوک نـــامــه

بــا  زیــادی  اختــالف  اروپایــی  بــزرگ  لیگ هــای  صدرنشــین های 
دارنــد. خــود  تعقیب کننــدگان 

بــه  گــزارش مــارکا، هنــوز بــه پایــان لیگ هــای اروپایــی چنــد مــاه باقــی  
ــدت  ــن م ــود. در ای ــام ش ــد انج ــادی بای ــای زی ــت و بازی ه ــده اس مان
ــورد.  ــد خ ــت خواهن ــا شکس ــد ی ــد ش ــروز خواهن ــادی پی ــای زی تیم ه
ــی   ــان باق ــر حریف ــگفتی دیگ ــک و ش ــای نزدی ــم، بازی ه ــای مه دیداره
ــان  ــوان قهرم ــه عن ــا تیمــی را ب ــی زود اســت ت ــوز خیل ــده اســت. هن مان
لیــگ کشــورش بنامیــم و منتظــر باشــیم تــا جــام قهرمانــی را بــاالی ســر 
ببــرد. بــا ایــن حــال تعطیــالت ســال نــو در لیگ هــای اروپــا فــرا رســیده 
ــا تعقیــب کننــدگان خــود  اســت و تیم هــای صدرنشــین فاصلــه زیــادی ب
دارنــد. ایــن تیــم هــا در شــروع بــه خوبــی کار کردنــد و اکنــون بــا خیــال 
ــد داد. تیم هــای صدرنشــینچهار لیــگ  ــه کار خــود ادامــه  خواهن راحــت ب
بــزرگ قــاره اروپــا در  اســپانیا، آلمــان، فرانســه و انگلیــس بــا یــک فاصلــه 

ــرد. ــه تیــم دوم از تعطیــالت  خــود لــذت خواهنــد ب زیــاد نســبت ب
بارســلونا ماننــد بایــرن مونیــخ، منچسترســیتی و پــاری  ســن  ژرمــن 
ــدول  ــدر ج ــم دوم در ص ــه تی ــبت ب ــادی نس ــه زی ــا فاصل ــید و ب درخش
قــرار دارد. ال کالســیکو شــنبه هفتــه  جــاری باعــث شــد شــاگردان ارنســتو 
والــورده ســه امتیــاز دیگــر کســب کننــد و در 17 هفتــه  بتواننــد 45 امتیــاز 
بــه دســت آورنــد. آبی اناری هــا فاصلــه خــود را بــا رئــال مادریــد کــه بــا 
ــن  ــد. هم چنی ــر کردن ــد، بیش ت ــرار دارن ــارم ق ــگاه چه ــاز در جای 31 امتی
ــاندند.  ــاز رس ــه 9 امتی ــان را ب ــد فاصله ش ــی اتلتیکومادری ــم دوم یعن ــا تی ب
شــاگردان دیگــو پابلــو ســیمئونه نخســتین شکســت فصــل خــود را برابــر 

ــد. ــه کردن  اســپانیول تجرب
ایــن فاصلــه مشــابه میــان پــاری  ســن  ژرمــن و موناکــو در لیــگ فرانســه 
وجــود دارد. البتــه در 19 هفتــه  ایــن اتفــاق افتــاده اســت. شــاگردان اونــای 
امــری بــه همــراه MCN بــه نظــر می رســند بــرای قهرمانــی کامــال آمــاده 
ــا 41  ــدول تنه ــم دوم ج ــد. تی ــاز کســب کردن ــون 50 امتی ــتند و تاکن هس

امتیــاز دارد. لیــون نیــز بــا امتیــاز مشــابه در جایــگاه ســوم اســت.
در آلمــان اختــالف تیــم اول بــا دوم کمــی بیش تــر اســت و فاصلــه یــازده 
امتیــازی آن هــا را از هــم جــدا کــرده اســت. بایــرن مونیــخ در 17 هفتــه  47 
امتیــاز بــه دســت آورده و باالتــر از شــالکه 30 امتیــازی اســت. جالــب ایــن 
جاســت کــه چهــار تیــم بعــدی یعنــی دورتمونــد، لورکــوزن، الپیزیــگ و 

مونشــن گالدبــاخ 28 امتیــازی هســتند.
برجسته ترین صدرنشین در لیگ برتر انگلیس

ــخص  ــی اش مش ــا قهرمان ــه تقریب ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــر تیم اگ
شــده باشــد آن منچسترســیتی نــام دارد. شــاگردان پــپ گواردیــوال 
ــت را در  ــون شکس ــه تاکن ــتند ک ــی هس ــا تیم های ــلونا تنه ــار بارس در کن
ــروزی  ــا پی ــش را ب ــه بازی های ــیتی هم ــد. س ــه نکردن ــان تجرب لیگ های ش
پشــت ســر گذاشــت و تنهــا تســاوی اش برابــر اورتــون در آگوســت اتفــاق 
ــب  ــت. تعقی ــر اس ــگ برت ــین لی ــاز صدرنش ــا 55 امتی ــم ب ــن تی ــاد. ای افت
کننــده ســیتی، منچســتریونایتد ژوزه مورینیــو اســت کــه فاصلــه زیــادی بــا 

ــت. ــاز اس ــم 13 امتی ــالف دو تی ــهری اش دارد. اخت همش

اشرف غنی یا عطا محمد نور؟
بوی باروت از دور در فضا پیچیده است !

دكتر كریم پاكزاد
جــدال میــان اشــرف عنــی و عطــا محمد نــور بیشــتر و فراتــر از اختالف 
ــور«  ــی »رییس جمه ــی، یک ــام دولت ــخص، دو مق ــان دو ش ــدال می و ج
ــار  ــمبول تمام عی ــالف س ــن اخت ــد. ای ــخ« می باش ــی بل ــری »وال و دیگ
اوضــاع کنونــی افغانســتان اســت. تضــاد میــان آن هایــی کــه قــدرت را 
ــاد  ــد، تض ــور نمی آین ــم ج ــن ه ــیم آن، بی ــد و در تقس ــار دارن در اختی

میــان حکومــت کننــده گان و حکومــت شــونده گان اســت.
از نــگاه حقوقــی، نمی تــوان حتــا تصــور کــرد کــه یــک والــی، هرچــه 
در رأس یــک والیــت بــزرگ باشــد و بــه اصطــالح »قدرتمنــد« باشــد، 
در مقابــل اوامــر یــا تصامیــم رییــس دولــت، مقاومــت و ســرپیچی کنــد. 
ــای سرکشــی و مخالفــت  ــه معن ــرد، ب ــری صــورت بگی ــن ام اگــر چنی
بــا قانــون اســت؛ ولــی مشــکل در ایــن اســت کــه افعانســتان کشــوری 
اســت کــه قانــون در آن حاکمیــت نــدارد. آنچــه را کــه بــه نــام 
ــان  ــی می ــت ائتالف ــک حکوم ــد، ی ــی« می نامن ــدت مل ــت وح »حکوم
دو حــزب یــا چنــد حــزب و یــا یــک حکومــت وحــدت ملــی واقعــی 
کــه در حالــت اضطــراری میــان تمــام و یــا اکثریــت نیروهــای سیاســی، 
مدنــی، حرفه یــی، قومــی و... بــه وجــود می آیــد و بعــد از رســیدن بــه 
ــه طــور مثــال یــک خطــر خارجــی بــرای حاکمیــت کشــور  هــدف )ب
ــان  ــر اســت( پای ــه آســانی حل ناپذی ــه ب ــک بحــران سیاســی ک ــا ی و ی
ــت. ــردد، نیس ــر می گ ــادی ب ــت ع ــه حال ــی ب ــاع سیاس ــد و اوض می آب

کــه  باشــد  می توانــد  موفــق  وقتــی  ملــی  وحــدت  حکومــت 
رییــس  ریاســت جمهوری،  مهــم،  موسســات  ادارۀ  صالحیت هــا، 
حکومــت، روســای بنیادهــای مهــم بــا توافــق جانبیــن صــورت بگیــرد. 
ــود  ــت وج ــت و اکثری ــان واقلی ــًا پارلم ــی، قاعدت ــن حکومات در چنی

ــدارد. ن
ــک  ــی. ی ــاد مل ــه اتح ــت، ن ــی اس ــه ائتالف ــتان ن ــت در افغانس حکوم
ــون اساســی توســط  ــا قان ــه در تضــاد ب ــی اســت ک ــت مصلحت حکوم
ــون  ــده و »قان ــود آم ــه وج ــی(، ب ــم خارج ــوم )آن ه ــروی س ــک نی ی
اساســی« آن، همــان ســندی اســت کــه دو طــرف امضــا کــرده انــد و بــه 
ویــژه تعهــد کــرده بودنــد کــه بــه زودی تصامیمــی را اتخــاذ می کننــد 
ماننــد دعــوت لویــه جرگــه، اصالحــات قانــون اساســی، انتخابــات وکال 
ــه  ــازند؛ کاری را ک ــی بس ــی را قانون ــر قانون ــت غی ــن حال ــه ای و ... ک
ــن تقســیم  ــه همی ــردو ب ــش، ه ــک دورۀ تن ــد از ی ــد و بع انجــام ندادن
قــدرت میــان دو نفــر خــوی گرفتنــد و بــه عمــر یــک حکومــت غیــر 

ــد. ــی ادامــه دادن قانون
ایــن حکومــت، غیــر قانونــی و در عیــن حــال، نامشــروع هــم می باشــد. 
ــر  ــه اپوزیســیون مســلح و تروریســتی اســت، اکث ــان ک گذشــته از طالب
ــردم  ــه م ــای محرک ــه گان و نیروه ــی و نخب ــی و قوم ــزاب سیاس اح
ــت  ــی و سیاس ــرف غن ــخصی اش ــتبداد ش ــت داری اس ــرز حکوم ــا ط ب

ــد. ــف ان تبعیضــی او مخال
در آن طــرف، عطــا محمــد نــور از ایــن حکومــت غیــر قانونــی دفــاع و 
ــا رییــس اجرایــی کــه  آن را همراهــی می کــرد، ولــی بــروز اختــالف ب
ــازی  ــدرت و یکه ت ــیم ق ــی از تقس ــود و نارضایت ــت او ب ــورد حمای م
اشــرف غنــی در حکومــت کــردن، او را بــه مخالفــت واداشــت. خــود 
عطــا می پذیــرد کــه از مدافعــان ایــن رژیــم غیــر قانونــی بــود. مخالفــت 
فعلــی او در صورتــی می توانــد اعتبــار داشــته باشــد کــه او بپذیــرد کــه 
در ایجــاد ایــن وضــع اســفناک سیاســی در افغانســتان مســوولیت بــزرگ 

دارد. یــا بــه عبــارت دیگــر، از خــود انتقــاد کنــد.
ــا و  ــال، عط ــن ح ــت. در عی ــز اس ــق نی ــتم و محق ــع دوس ــن وض ای
همراهــان او بایــد بگوینــد کــه چــه پــروژه و برنامــه دارنــد. بعــد از آن، 
نخبــه گان افغانســتان و جوانانــی کــه از مســایل آگاه هســتند، قضــاوت 
خواهنــد کــرد. آن هــا دیگــر بــه ایــن آســانی زیــر بــار نخواهنــد رفــت. 

ــه کســی مشــروعیت نمی بخشــد. ــی ب ــا غن ــت ب ــا مخالف تنه
در پــس منظــر ایــن اختالف هــا، یــک واقعیــت تلــخ و دردنــاک 
ــان  ــی از می ــود، ول ــان نمی ش ــا صراحــت بی ــه ب ــه گرچ وجــود دارد ک
ــت از در  ــر حکوم ــه »اگ ــت ک ــان اس ــا نمای ــرال عط ــری جن موضع گی
ــا  ــن حرف ه ــب چنی ــلحانه در عق ــت مس ــد«! مقاوم ــش نیام ــم پی تفاه
ــۀ  ــی مقابل ــی توانای ــرف غن ــه اش ــن اســت ک ــت ای ــود دارد. واقعی وج
ــر را  ــد القدی ــرقی و عب ــورای مش ــا، رازق، ش ــتم، عط ــا دوس ــی ب نظام
نــدارد، مگــر این کــه دســت بــه دامــن نیروهــای امریکایــی شــود. یعنــی 
بــه طــور عیــان بــه حیــث خــادم امریــکا تبــارز کنــد و یــک شــاه جاع 

دیگــر شــود.
بیچــاره مــردم مظلــوم افغانســتان و نســل جــوان کــه در میــان ســرداران 
جنگــی و ســربازان امریکایــی کــه در ایــن صــورت بــه ارتــش 
ــت  ــک حکوم ــوت ی ــه دع ــرا ب ــد، )زی ــد ش ــدل خواهن ــغال گر مب اش
ــۀ  ــد. تجرب ــاب کن ــی را انتخ ــد یک ــد( بای ــکار را نمی کن ــی این قانون
ــد  ــی را نخواهن ــربازان خارج ــب س ــه جان ــد ک ــان می ده ــی نش تاریخ
گرفــت. مگــر مــن خــودم بــرای مقابلــه بــا ارتــش اشــغالگر شــوروی 
ــم  ــه نمی خواه ــه ام ک ــه گفت ــردم؟ همیش ــکاری نک ــدان هم ــا مجاه ب
زادگاهــم توســط یــک کشــور خارجــی اشــغال شــود. اگــر شــد، بــرای 
مــن بی تفــاوت اســت کــه از طــرف کــی اشــغال می شــود: ســرخ، ســبز 
یــا ســیاه، امریــکا، روســیه، چیــن، ایــران، پاکســتان و ... تفاوتــی نخواهد 
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــن نعمت ــتقالل، گران بهاتری ــت. آزادی و اس داش

خواهــد داشــت.



خبرگزاری آسوشیتدپرس 
تمـام  تقریبـا  داعـش  گـروه  علیـه  مبـارزه 
در  جنـگ  اسـت  ممکـن  و  اسـت  شـده 
سـوریه نهایتـا بـه پایـان برسـد. ایـن منطقه 
از جنـگ بـه سـمت مدیریت تبعـات پس از 
جنـگ حرکـت می کنـد کـه ایـن بـه معنای 
ترمیـم ویرانـی و مدیریت جمعیـت آواره و 
تبعـات سیاسـی اسـت. قدرت ایـران پس از 
پیـروزی حامیـان منطقه ای آن و نگه داشـتن 
توافـق هسـته ای با غرب رشـد کرده اسـت. 
در عربسـتان هـم رهبـر جدیـد و جـوان آن 
وعـده مدرنیزه سـازی طوالنـی در داخـل و 
مقابلـه گسـترده تر با ایـران در ایـن منطقه را 
داده اسـت. دونالـد ترامـپ، رئیس جمهوری 
آمریـکا هـم در کاخ سـفید بـه آتـش ایـن 

می افزایـد. تنش هـا 
از  ردی  می تـوان  بدبینانـه  نگاهـی  بـا 
شکسـت انقالب هـای بهـار عربـی 2010-
11 علیـه اسـتبداد را دیـد. به جای سـونامی 
دموکراتیکـی کـه بسـیاری پیش بینـی کردند، 
یـک رشـته  جنـگ بـه وقـوع پیوسـت. لیبی 
بـه هـرج و مـرج محکـوم شـد و جنـگ در 
یمـن یـک بحـران انسـانی واقعی اسـت. در 
بسـیاری از نقـاط، حاکمان قدیمـی همچنان 
چشـم انداز  بنابرایـن  هسـتند.  جـا  بـر  پـا 
تقریبـا  کـه  اسـت  حـدی  بـه  آن  ویرانـی 
هیچکـس بـه هیـچ وجـه بـه بهـار عربـی 

نمی کنـد. اشـاره 
مصـر کـه هفـت سـال پیـش توجـه جهـان 
را در پـی تظاهـرات خیابانـی و ارتـش کـه 
منجـر بـه سـرنگونی دولـت حسـنی مبارک 
شـد جلب کرده بود، شـاید بهترین نمونه از 
جـاه طلبی کوچک شـده باشـد. پـس از چند 
سـال آشـوب، مصر اکنـون پایدارتـر به نظر 
می رسـد، اقتصـاد و گردشـگری آن شـروع 
به رشـد کرده اسـت. بـا این حال تروریسـم 
افراطـی، بـه ویـژه در شـبه جزیـره سـینا و 
علیـه مسـیحیان هنـوز یک مشـکل اسـت و 
آزادی هـا محـدود شـده اند. از سـوی دیگـر 
خیابان هـا  در  برانگیختگـی  حـس  هنـوز 
تظاهرات هـا  کـه  جایـی  دارد؛  وجـود 

جـای  و  می شـوند  محـدود  شـدت  بـه 
السیسـی،  عبدالفتـاح  کـه  نیسـت  تردیـدی 
رئیس جمهـوری مصـر می توانـد مجـددا در 

چنـد مـاه آینـده در سـمتش ابقـا شـود.
در درون اسـرائیل هـم چشـم انداز بیشـتری 
بـرای تغییـر بـه چشـم می خـورد چـرا کـه 
اسـرائیل  نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن 
بـا تحقیقـات فسـاد روبروسـت و بـا خطـر 
عـزل و یا انتخابـات زودهنگام روبروسـت. 
گرچـه نتانیاهـو بسـیار محتـاط اسـت اما به 
نظـر می رسـد بـه شـرایط ویرانگـر کنونـی 
بـا فلسـطینیان عـادت کـرده باشـد. ممکـن 
تندتـر  جناح هـای  بـا  سیاسـتمداری  اسـت 
و یـا میانـه رو چپ میانـه روی کار آیـد کـه 
همیـن امـر احتمـاال فرصت هـای جدیـدی 

می کنـد. ایجـاد 
در ادامـه بـه نـکات احتمالـی 2018 نگاهی 

می اندازیـم:
جناح سوریه تماما آرام می ماند؟

از  سـوریه  رئیس جمهـوری  اسـد،  بشـار 
زمـان آغـاز جنـگ در حـدود هفـت سـال 
پیـش همچنـان درگیـر اسـت و بـر خـالف 
اسـت.  مانـده  قـدرت  در  اولیـه  پیش بینـی 
در شـرایطی کـه بـه نظـر می رسـد جنـگ 
سـوریه بـه پایـان خود نزدیک شـده باشـد، 
باشـد.  میـدان  پیـروز  اسـد  گمـان مـی رود 
عملیات هـای مهـم نظامـی کاهـش یافتـه و 
اسـد بخش هـای کلیـدی را به دسـت گرفته 
تقریبـا  ایـن جنـگ علیـه گـروه داعـش  و 
کنتـرل  تحـت  شـهرهای  گرفتـن  پـس  بـا 
آنهـا بـه پایـان رسـیده اسـت. بـا ایـن حال 
اگـر اسـد اکنـون هـم بـرای گرفتـن مابقـی 
مناطـق تحت کنتـرل شورشـیان اقـدام کند، 
خون هایـی ریختـه خواهـد شـد؛ از جملـه 
در نزدیکـی پایتخـت و یـا در اسـتان ادلـب 
در شـمال سـوریه امـا آتش بس هـای محلی 
بـا میانجیگـری روسـیه، ایـران و ترکیـه بـه 
صـورت چشـمگیری از کشـتارهای سـوریه 
کـه آن را در صـدر اخبـار نگـه داشـته بـود، 

کاسـته اسـت.
سرنوشـت اسـد هـم همچنـان یـک مسـاله 

مبهم اسـت که تمـام تالش هـای دیپلماتیک 
بـرای حصـول صلـح را پایمال کرده اسـت. 
او با پشـتیبانی روسـیه و ایران بـه نظر پیروز 
شـده اسـت: بسـیاری از مخالفان ناامید او به 
سـمت القاعـده و داعـش که از نظـر آمریکا 
و غـرب گروه هـای افراطـی هسـتند، رفتنـد 
و وارد درگیری هـا شـده و خطـر جنـگ بـا 
روسـیه را بـه جـان خریدنـد امـا پایـان این 

بـازی همچنـان نامعلوم اسـت.
ققنوسی در دجله

پایـان جنـگ علیـه گـروه داعـش در عـراق 
پـس از چهـار سـال خونریـزی اعالم شـده 
گـروه  ایـن  نظامـی  سـوءرفتارهای  اسـت. 
قتل عـام  زنـان،  علیـه  بـرده داری  شـامل 
مـردم، کشـتارهای بی رحمانـه و تروریسـم 
جمعـی منجـر بـه یـک واکنش خشـمگینانه 
شـد که بخش هـای عظیمـی از عـراق را در 
باقـی گذاشـته اسـت.  ویرانه هـای سـوخته 
مبـارزه ائتـالف تحت امر آمریـکا در فلوجه، 
نهایتـا موصـل  تلعفـر و  رمـادی، حویجـه، 
بتوانـد  عـراق  اینکـه  می شـود.  فرسایشـی 
بازسـازی شـود یک سـوال مهم برای 2018 
بغـداد می توانـد  از آن  تنهـا پـس  اسـت و 
حاکمیـت خـود را پـس بگیرد و بـر کل این 

کشـور حکومـت کنـد.  
دولـت عـراق اعـالم کـرده اسـت بـه 100 
میلیـارد دالر بـرای کل ایـن کشـور نیاز دارد 
می گوینـد  موصـل  در  عـراق  رهبـران  امـا 
کـه ایـن میـزان فقـط بـرای موصـل کفایت 
می کنـد. بودجـه مشـخص نیسـت و ایاالت 
متحـده آمریکا که ائتـالف آن از اکتبر 2016 
تـا جـوالی 2017 حـدود 27 هـزار و 700 
مهمـات در اطـراف موصـل رهـا کـرد، بـه 
نمی خواهـد مسـوولیت  کـه  نظـر می رسـد 

آن را بپذیـرد.   
بـه  عراقـی  میلیـون   2.7 کـه  حالـی  در 
آزاد  داعـش  دسـت  از  کـه  سـرزمین هایی 
میلیـون  سـه  از  بیـش  بازگشـتند،  شـدند 
تـن دیگـر از جملـه حـدود 600 هـزار تـن 
کننـد.  کاری  چنیـن  نمی تواننـد  موصـل  از 
هـزاران غیرنظامـی کشـته شـدند. بـه گفتـه 
مقام هـای محلـی، بیـش از 70 درصد رمادی 

ویـران یـا تخریـب شـده اسـت.
یکـی دیگـر از اصلی تریـن مسـائلی کـه نـه 
تنهـا بـرای عـراق بلکه بـرای سـوریه، لبنان 
دردسـر  منطقـه  ایـن  بخش هـای  سـایر  و 
ایجـاد می کنـد، اختالفـات فرقـه ای اسـت. 
سنی نشـین  عمدتـا  شـده  ویـران  مناطـق 
هسـتند، در حالـی کـه دولـت بغـداد تحـت 
سـلطه شیعه هاسـت. چنانچـه تالش ها برای 
بازسـازی نـاکام بمانـد، مناطـق سنی نشـین 

مجـددا نـاآرام خواهـد شـد.
وعده ها و مخاطرات در عربستان سعودی

و  مراکـش  از  منطقـه،  ایـن  پادشـاهی های 
اردن تـا حـوزه خلیج فـارس، کمتریـن تاثیر 
را از بهـار عربـی گرفتنـد. شـاید مقاوم ترین 
آنهـا عربسـتان بـود؛ یـک متحـد آمریـکا و 
قـدرت مهـم نفتـی کـه تفسـیرهای وهابـی 
منتقـدان  نظـر  از  اسـالم  از  آن  سـختگیرانه 
عامـل اشـاعه تفکـر جهادیسـم در سراسـر 

اسـت. جهان 
حـال محمـد بـن سـلمان، ولیعهد 32 سـاله 
عربسـتان تغییراتـی را بـه صـورت نمادیـن 
در  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  کـرده  ایجـاد 
2018 رسـما جـای پـدرش ملـک سـلمان 
را بگیـرد. او بـه داشـتن دیدگاهـی میانـه رو 
هـم  اخیـرا  و  می شـود  شـناخته  دیـن  از 
بـه  دادن  پایـان  بـرای  اقداماتـی  انجـام  بـا 
ممنوعیت هـای کهنـه علیـه زنـان از جملـه 
ممنوعیـت رانندگـی و ممنوعیـت ورود بـه 

سـینما در کانـون توجـه قـرار گرفـت.    
ولیعهـد عربسـتان همچنیـن در پشـت پـرده 
بازداشـت ده هـا شـاهزاده بـا اتهامات فسـاد 
اسـت. گرچه تعداد اندکی از اتهامات فسـاد 
متعجـب شـدند امـا منتقـدان بابـت غصـب 

از  بسـیاری  نگرانـی کردنـد.  ابـراز  قـدرت 
بازداشـتی ها همچنـان در هتـل لوکسـی در 

ریـاض زندانـی هسـتند.
عربسـتان همچنیـن بـا همکاری کشـورهای 
خلیـج فارس یک حمله سیاسـی و اقتصادی 
علیـه کشـور کوچک اما ترسـناک قطر به راه 
انداخـت و آن را بـه حمایـت از تروریسـم 
متهـم  ایـران  بـه  از حـد  بیـش  نزدیکـی  و 
کـرد. یـک سـری از درخواسـت ها از جمله 
تعطیلـی شـبکه تلویزیونـی دولتـی الجزیـره 
فـورا رد شـد و بـه نظـر می رسـد ایـن بازی 

شـطرنج به بن بسـت رسـیده باشـد.
جنـگ  یـک  حـدودی  تـا  سـوریه  جنـگ 
نیابتـی میـان ایـن دو قدرت  منطقه ای اسـت 
و تهـران از اسـد و ریـاض از بسـیاری از 
شورشـیان حمایـت می کنـد. ظاهـرا همیـن 
امـر بـه اسـتعفای نیمـه کاره سـعد الحریری، 
عربسـتان  تحریـک  بـا  لبنـان  نخسـت وزیر 
منجر شـد. او به آسـان گیری علیـه حزب اهلل 
در  کـه  شـد  متهـم  ایـران  تحـت حمایـت 
کـه  جایـی  یمـن  در  می جنگـد.  سـوریه 
سـعودی ها از دولـت آن بـا حمـالت هوایی 
علیـه حوثی هـا حمایـت می کننـد، هـزاران 
هنـوز  حوثی هـا  شـدند،  کشـته  غیرنظامـی 
کنتـرل بخش هـای زیـادی از ایـن کشـور را 
در دسـت دارنـد و قحطی و وبـا به رکوردی 

بی سـابقه رسـیده اسـت.
عربسـتان و سـایر قدرت هـای سـنی انزجار 
بی حـدی علیه ایـران دارند و برخـی ناظران 
معتقدنـد کـه ایـن نفـرت از مخالفـت آنهـا 
قـدس،  در  مـی رود.  فراتـر  بـا صهیونیسـم 
مقام هـا دربـاره ظهـور یـک محـور سـنی-
اسـرائیلی علیـه ایـران گمانه زنـی می کننـد.

یک توافق نیمه نهایی؟
شـدید  ناکامی هـای  از  شـاید  کـه  ترامـپ 
سـلفای اخیر خود بـرای ترغیب اسـرائیلیان 
توافـق  بـه  رسـیدن  بـرای  فلسـطینی ها  و 
از  مکـررا  اسـت،  گرفتـه  انگیـزه  پایانـی 
»توافـق نهایـی« سـخن می گوید. اما سـخت 
اسـت کـه تصـور کنیم یـک رهبر اسـرائیلی 
میانه روتـر بـا شـرایط فلسـطینیان که شـامل 
تقسـیم قـدس می شـود، کنـار بیایـد. حتـی 
موافقـت  تقسـیم بندی  ایـن  بـا  آنهـا  اگـر 
کنند، اسـرائیل و یک فلسـطین آتـی احتماال 
بـه مـرزی نیـاز دارنـد کـه بتوانـد صلـح را 
فلسـطینیان خواسـتار  و  دارد.  نگـه  برقـرار 
بـه رسـمیت شـناخته شـدن حـق بازگشـت 
از  اندکـی  کـه  هسـتند  آواره  میلیون هـا 
دهـه  دو  می اندیشـند.  آن  بـه  اسـرائیلی ها 
مذاکـرات شکسـت خورده منجر به تشـکیل 

باتالقـی شـده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن پـس زمینـه بسـیاری از 
اسـتراتژی  کـردن  رهـا  دربـاره  فلسـطینیان 
دو کشـوری و درخواسـت بـرای الحـاق و 
حقـوق برابـر به جـان آن صحبـت می کنند. 
ایـن امـر اسـرائیل را بـه یـک »کشـور« دو 
صـورت  بـه  کـه  می کنـد  تبدیـل  ملیتـی 
مسـاوی تقسـیم  شـده اسـت؛ امـری انتظـار 
مـی رود دولت تل آویـو بـا آن مخالفت کند، 
حتـی اگـر بـه آپارتاید متهم شـود. بـا توجه 
بـه اینکـه اسـرائیل 600 هزار یهـودی را در 
کرانـه باختـری و شـرق قدس مسـتقر کرده 
اسـت، خـالص شـدن از آن دشـوار خواهد 

. د بو
برخـی انتظـار دارند تیـم ترامـپ در عوض 
بـرای ایجـاد یـک توافق نسـبی تـالش کند: 
یک کشـور فلسـطینی تنهـا روی بخش های 
مشـخصی از اراضـی آنهـا و موکـول شـدن 
بحث هـا دربـاره قـدس و آوارگان بـه زمانی 
امیـد  بـه  واشـنگتن  اسـت  ممکـن  دیگـر. 
عربسـتان و شـاید قاهره باشـد تا فلسطینیان 
را قانـع کنـد امـا ایـن امـر در گذشـته، حتی 
زمانـی کـه پیشـنهادات جذابتـری روی میـز 

مذاکـره بـود، هرگـز محقق نشـد.«

دونالــد ترامــپ، رییــس  جمهــور امریــکا در اولیــن 
ســال ریاســت جمهــوری اش مناقشــات فراوانــی را 
ــتن  ــا گذاش ــه زیرپ ــپ ب ــل ترام ــرد. تمای ــاد ک ایج
در  را  او  متحــدان  خشــم  سیاســی  هنجارهــای 
ــتقبال  ــش از آن اس ــی حامیان ــا برخ ــت ام ــی داش پ
می کردنــد. در اینجــا می تــوان بــه 10 مناقشــه 

ــرد. ــاره ک ــال 2017 اش ــپ در س ــزرگ ترام ب
10 مناقشــه بــزرگ ترامــپ از نــگاه پایــگاه خبــری 

هیــل، بــه شــرح زیــر اســت:
1-اخراج جیمز کومی

تصمیــم ترامــپ بــرای اخــراج کــردن جیمــز 
ــود  ــن لطمــه ای ب ــی آی بزرگتری ــر اف ب ــی، مدی کوم
کــه او در اولیــن ســال بــه خــودش وارد کــرد. ایــن 
ــد  ــر انجامی ــرت مول ــاب راب ــه انتص ــتقیما ب کار مس
ــوان  ــه عن ــکا ب ــتان کل امری ــاون دادس ــوی مع از س
ــپ  ــاط ترام ــات ارتب ــده تحقیق ــژه پرون ــازرس وی ب

ــا روســیه منجــر شــد. ب
2-مناقشه شارلوتزویل

نحــوه واکنــش ترامــپ بــه تجمــع راســت های 
ــاه  ــا در م ــت ویرجینی ــهر ایال ــک ش ــی در ی افراط
از  انتقــادات شــدیدی را  اوت خبرســاز شــد و 
داخــل حــزب خــود ترامــپ در پــی داشــت. 
ترامــپ در واکنــش بــه ایــن تجمــع گفتــه بــود کــه 
»نفــرت، تعصــب و خشــونت از ســوی طرف هــای 
مختلــف« مشــاهده شــده اســت. ایــن پاســخ بــه این 
ــی  ــا و معترضان ــپ نئونازی ه ــه ترام ــود ک ــی ب معن
ــد را  ــراد تظاهــرات کردن ــن اف ــه تجمــع ای ــه علی ک
برابــر دانســته اســت و ایــن خشــم مــردم را در پــی 

داشــت.
3-ممنوعیت مسافرتی

ترامــپ بعــد از یــک هفتــه از آغــاز ریاســت 
جمهــوری اش فرمــان اجرایــی ممنوعیــت ســفر 
ــکا را امضــا  ــه امری ــاع هفــت کشــور مســلمان ب اتب
ــد  ــدی بع ــد. او چن ــاکام مان ــه در دادگاه ن ــرد ک ک
فرمــان دیگــری امضــا کــرد و ایــن فرمــان نیــز بــه 
ــی  ــامبر دادگاه عال ــل دس ــا اوای ــورد ام ــته خ در بس
امریــکا ســومین اصالحیــه فرمــان ترامــپ را بــرای 
ــش  ــامل ش ــه ش ــافرتی ک ــای مس ــن ممنوعیت ه ای
کشــور می شــد،...               ادامــه صفحــه 6
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