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مسجدشاه دوشمشیره
با هزینه 23 میلیون افغانی مرمت می شود

مقام هـــای وزارت شهرســـازی اعـــام کـــرده انـــد 
کـــه مســـجد شـــاه دوشمشـــیره در شـــهر کابـــل، بـــا 
هزینـــه ی 23 میلیـــون افغانـــی مرمـــت می شـــود.

در مراســـم افتتاحیـــه ی کار مرمـــت مســـجد شـــاه 
دوشمشـــیره کـــه در ارگ ریاســـت جمهوری برگـــزار 
ـــازی  ـــکار، سرپرســـت وزارت شهرس ـــواد پی ـــود، ج شـــده ب
گفـــت کـــه بـــر بنیـــاد حکـــم رییس جمهـــور، کار 
مرمـــت مســـجد شـــاه دوشمشـــیره از ســـوی آمریـــت 
ترمیـــم و مرمـــت آبـــدات تاریخـــی و مســـاجد وزارت 

ــود. ــاز می شـ ــازی آغـ شهرسـ
ــروژه ی  ــه پـ ــزود کـ ــازی، افـ ــت وزارت شهرسـ سرپرسـ
ـــی  ـــل تدارکات ـــی مراح ـــس از ط ـــجد، پ ـــن مس ـــت ای مرم

ـــی دو  ـــزی ط ـــاس برنامه ری ـــر اس ـــه ب ـــود ک ـــاز می ش آغ
ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــده تکمی ـــاه آین م

ــیره  ــاه دوشمشـ ــجد شـ ــت مسـ ــه ی مرمـ در افتتاحیـ
ــور  ــز حضـ ــان نیـ ــان اهلل خـ ــاه امـ ــران شـ ــه دختـ کـ
داشـــتند، محمداشـــرف غنـــی، رییس جمهـــور کشـــور، 
ـــزود کـــه مســـجد، خانـــه ی خـــدا و مرکـــز اجتمـــاع  اف
مســـلمانان اســـت؛ وظیفـــه ی رییس جمهـــور و دولـــت 

ایـــن اســـت تـــا مســـاجد را اعمـــار و مرمـــت کنـــد.
آبده هـــای  از جملـــه  دوشمشـــیره  مســـجد شـــاه 
تاریخـــی افغانســـتان اســـت کـــه در ســـال 1306 
ـــار  ـــان اعم ـــان اهلل خ ـــاه ام ـــادر ش ـــط م ـــیدی توس خورش

شـــده بـــود.

حنفیت و سلفیت؛ تفاوت ها...
مـرِز میـان حنفیـت و سـلفیت در نـگاه نخسـت، مـرز چنـدان ملمـوس و واضحـی بـه نظـر 
نمی رسـد. در  تصویـر بزرگ تـر، عقایـد حنفی و سـلفی از نظـر کامی تقریبا بـه جوی واحدی 
می ریـزد کـه همـان کام اشـعری باشـد. سـلفیت نیـز ماننـد حنفیـت خـود را اهـل  سـنت 

می دانـد و در همـان مسـیری طـی طریـق می کنـد کـه ... 4

تاریخی که باید پیش از این ها...
در حالـی کـه آفتـاب در محـراق آسـمان اسـت، شـدت گرمـای نزدیک بـه چهـل درجه ی آن 
طاقـت هـر انسـانی را طـاق می  کنـد؛ امـا کارگـران بـرای بازگردانـدن شـکوه تاریخـی قصـر 
داراالمـان بـه شـدت سـرگرم بازسـازی قصر اند و تمام تاش شـان این اسـت که تا 28 اسـد، 

کار بازسـازی قصـر تاریخی)داراالمـان( را بعـد از صد سـال و... 5

دو
تجربه ی همزمان

از زندگی در کابل
 به محض رسیدن به کابل، با مقدار اندکی پولی که از 

تهران برایم باقی مانده بود، توانستم  اتاقی برای خود در 
کوچه ی حلبی سازی گوالیی دواخانه دست و پا کنم و 

اندکی وسایل اتاق نیز برای خود خریداری کنم. کرایه ی 
یک ماه اتاق را پیش پرداخت کردم تا خیالم از کرایه ی 

ماهانه ی اتاق آسوده باشد. چون قبل از این با...
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موج دوم
مهاجرت به اروپا

شایعه است
 هر روز خبر بازداشت ده ها مهاجر غیر قانونی از کشورهای 
مختلف در مسیر اروپا از سوی کشورهایی که سیاست های 

ضد مهاجرت را در برنامه ی کاری دولت های خود قرار 
دادند، سر خط رسانه های جهان است و این گونه تصور 

می شود گویی موج دوم مهاجرت به اروپا بار دیگر در بین 
مهاجران کشورهای افریقایی، ایران، افغانستان، پاکستان و 

سوریه به راه افتاده است.
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سوزن
به جان خود

جوال دوز به جان دولت
 یکی از دوستان نزدیکم، روشنفکر و متفکر است که به 
دموکراسی اروپایی عشق می ورزد. او اغلب این جمله را 
از ماساریک، رییس جمهوری چکسلواکی نقل می کند که 

»خوشبختی یعنی چه؟« یعنی این حق را داشته باشی که 
به میدان اصلی شهر بروی و با آخرین قدرت فریاد بزنی 
»ای خدا! چه دولت ناالیق و بدی داریم« فریادزدن این 
جمله در افغانستان هم متداول است و هم هواخواه دارد. 

همه می دانند که تمام قدرت در...
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چگونگی قتل حافظ احمد
مصداق اختالف شدید میان طالبان

3

حافـظ احمـداهلل، بـرادر ماهبت اهلل، رهبـر طالبان، روز گذشـته در مسـجدی در کویته ی 
پاکسـتان کشـته شـد. طالبـان پـس از ایـن رویـداد، خبـر کشـته شـدن حافـظ احمد را 
تأییـد کردنـد که او در نتیجه ی انفجاری در مسـجدی در شـهر کویته ی پاکسـتان کشـته 
شـده اسـت. پولیس پاکسـتان گفته این انفجار ناشـی از مواد انفجاری جاسـازی شـده در 
ایـن مسـجد بوده اسـت. نـام این مسـجد »حاج محمد حسـنی« اسـت که در شـهرکی به 
نـام کچاغ در شـمال شـهر کویتـه، موقعیـت دارد. گفته می شـود ماهبـت اهلل، رهبر این 
گـروه، پیـش از آن کـه بـه  عنـوان امیرالمومنیـن طالبان تعیین شـود، در این مسـجد ما 
امـام بـوده اسـت. گروه موسـوم به ما رسـول که شـاخه ی انشـعابی گـروه طالبان اسـت، 
مسـؤولیت کشـتن حافـظ احمـد، بـرادر ماهبـت اهلل، رهبـر طالبـان را بـه  عهـده گرفتـه 

اسـت. گـروه طالبـان به  رهبـری ما هبـت اهلل عامل مـرگ حافـظ احمد...

ماراتن نفس گیر صلح و انتخابات
3

تقویـم  اسـاس  بـر  و  می رسـد  فـرا  آرام  آرام  افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
انتخاباتـی، مـردم افغانسـتان تـا بیشـتر از یـک ماه آینـده، شـاهد برگـزاری پنجمین دور 
انتخابـات ریاسـت جمهوری خواهنـد بـود. کمیسـیون های انتخاباتـی تدابیـر الزم را بـرای 
برگـزاری ایـن رونـد روی دسـت گرفتـه و زمینه ی آن را مسـاعد کرده تـا رأی دهندگان با 
رفتـن  شـان بـه پای صندوق های رأی، سرنوشـت  شـان را رقـم بزنند. حکومت افغانسـتان 
هـم بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری اراده ی قاطـع دارد و مصمـم اسـت کـه 

انتخابـات را در ششـم میـزان سـال جـاری برگـزار کند. 
امـا انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان، تحت شـعاع مذاکـرات صلح قرار گرفته اسـت. 
گمانه زنی هـا بـر ایـن اسـت کـه اگـر مذاکرات صلـح نتیجـه دهد، ممکـن اسـت انتخابات 

ریاسـت جمهوری بـه تعویـق انداخته شـود. در ادامـه ی این مسـأله، طالبان بـه عنوان...

اشرف غنی: صلح باعزت تنها در چهارچوب 
نظام جمهوری امکان پذیر است
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در  اسـد(   2۵( جمعـه  روز  متحـده،  ایـاالت  جمهـور  رییـس 
در  امریکایـی،  بلندرتبـه ی  مقام هـای  از  بـا شـماری  نشسـتی 
مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفت وگـو کـرده و این نشسـت را 
»بسـیار خـوب« عنـوان کرده اسـت؛ اما تـا هنوز معلوم نیسـت 
کـه جزئیـات این نشسـت چی اسـت و در مورد صلح بـا طالبان 
و توافق نامـه ای کـه قـرار اسـت میـان ایـاالت متحـده ی امریکا 
و گـروه طالبـان بـه امضـا برسـد، نیـز اطاعـات کاملـی وجـود 

ندارد.
بـا این حـال، دونالـد ترامـپ، در تویتی نوشـته اسـت که »یک 
نشسـت بسـیار خـوب در مـورد افغانسـتان بـه پایـان رسـید. 
بسـیاری از طرف هـا بـه شـمول طـرف مقابـل جنگ 1۹سـاله، 
بـه دنبـال ایجـاد معاملـه اسـتیم؛ در صورتـی که امکان داشـته 

» باشد.
عـدم اطـاع کامـل در مـورد بحث هایـی کـه در رابطـه به صلح 
عمـده ی  چالش هـای  از  یکـی  می گیـرد،  صـورت  افغانسـتان 
مـردم افغانسـتان اسـت. آنچـه کـه در نشسـت های دوحـه و 
نشسـت دیـروز ترامپ بـا مقامـات امریکایی گذشـته، از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت؛ خصوصـا نشسـتی کـه میـان مقامـات 
امریکایـی بـا رییـس جمهوری این کشـور بوده بایـد با حکومت 
افغانسـتان در میـان گذاشـته شـود تـا از ایـن طریـق مـردم 
افغانسـتان بتواننـد در رابطـه بـه جریـان گفت وگوهـا، آگاهـی 

کنند. کسـب 
هرچنـد سـخنگوی ریاسـت جمهوری، دیـروز در یـک نشسـت 
خبـری کـه به همیـن مناسـبت برگزار شـده بـود، به رسـانه ها 
گفـت: »منتظریـم تـا بـه زودتریـن فرصت، بـه گونه ی رسـمی 
از نتایـج نشسـت روز جمعـه در امریـکا، اطـاع حاصـل کنیـم 
و بـه سـوی تحقـق پروسـه ی صلـح پیـش برویـم.« بـا آن هـم 
اطـاع یافتـن حکومـت افغانسـتان از نشسـت های مربـوط بـه 
گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان، نیـاز به تـاش بیشـتری دارد.

را  زیـادی  کشـورهای  پـای  افغانسـتان،  صلـح  گفت وگوهـای 
در خـود دخیـل کـرده اسـت و بسـیاری از ایـن کشـورها، بـه 
بـه خـروج  اصـرار  طالبـان  کـه  نیروهـای خارجـی ای  عنـوان 
آنـان می کننـد، حضـور نظامـی در افغانسـتان دارنـد؛ طـوری 
کـه تـا بـه حـال معلوم شـده اسـت، اگـر توافقـی میـان ایاالت 
متحـده ی امریـکا و گـروه طالبـان صـورت بگیرد، بر اسـاس آن 
بایـد ایـن نیروهـا بـه عنـوان نیروهای خارجـی از کشـور خارج 
شـوند. گزارش هـا نشـان می دهـد کـه امریـکا در مـورد خـروج 
نیروهایـش تـا حـدی به توافق رسـیده اسـت و ممکن اسـت به 

زودی رونـد خـروج آنـان را آغـاز کنـد. 
مقاماتـی از حکومـت افغانسـتان و امریـکا بارها تأکیـد کرده  اند 
کـه خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان نظـر بـه شـرایط 
خواهـد بـود و هرگـز به یک بارگـی و بدون تضمیـن امنیت الزم 
از افغانسـتان بیـرون نمی شـوند. خـروج نیروهـای خارجـی و به 
خصـوص ایـاالت متحـده ی امریکا از کشـور، نگرانی هایـی را در 
رابطـه بـه پیمان های اسـتراتیژیک میان دو کشـور و پیمان های 
افغانسـتان بـا دیگـر اعضـای ناتو بـه وجـود آورده اسـت؛ اما در 
نشسـت دیـروز سـخنگوی ریاسـت جمهوری، گفتـه شـد کـه 
قـرار اسـت در نتیجـه ی توافق ایـاالت متحـده  و گـروه طالبان، 
برعـاوه ی امضـای توافق نامـه بـا ایـن گـروه، یـک توافق نامـه ی 
دیگـر بـا حکومت افغانسـتان به امضا برسـد. به گفتـه ی صدیق 
صدیقـی، ایـن توافق نامـه بـه قصـد تجدید پیمـان با افغانسـتان 

اسـت؛ زیـرا ایـن دو کشـور تعهـدات طوالنـی با هـم دارند.
در واقـع، بـرای حفـظ امنیـت منطقـه و جهـان کـه می توانـد 
از افغانسـتان دچـار آسـیب شـود، الزم و ضـروری اسـت کـه بر 
تعهـدات میـان افغانسـتان، امریـکا و دیگر کشـورهای عضو ناتو 
تأکیـد شـود؛ چـرا کـه بـرای جلوگیـری از خطـرات احتمالـی، 

همـکاری جهانـی بـا افغانسـتان از ضرورت هـا خواهـد بـود.
امنیـت در افغانسـتان،  صرفـا بـا آتش بـس ممکن نیسـت و حتا 
اگـر چنیـن شـود؛ ولـی اگـر نظـام جمهـوری از کشـور برچیده 
شـود، صلـح معنایـی نخواهـد داشـت. امنیـت و صلـح پایـدار، 
صرفـا زمانـی ممکـن اسـت کـه مـردم افغانسـتان بـرای پابرجا 
نگه داشـتن نظـام فعلـی و مردمـی، از سـوی جامعـه ی جهانـی 
حمایـت شـود. نگرانـی افغان هـا بیشـتر از هـر چیـزی بـرای از 
دسـت دادن ارزش هایـی اسـت کـه بـر اسـاس قانـون اساسـی 
بـرای  شـان داده شـده اسـت و امید آینـده ی روشـن را بر مبنی 

آن اسـتوار نگـه داشـته  اند.
ایـن امـر و ایـن آرزو، تنها با برگـزاری انتخابـات و اعمال اراده ی 
مـردم بـر تشـکیل دوبـاره ی حکومت خواهـد بود. گـروه طالبان 
کـه از مخالفـان سرسـخت برگـزاری انتخابـات اسـت، بارهـا بـا 
ابـراز مخالفتش نشـان داده اسـت کـه به اراده ی مـردم و حقوق 
شـهروندی، هیـچ باوری نـدارد. اگر ایـن ارزش هـا و پایبندی به 
آن در گفت وگوهـای صلـح مطرح نشـود، صلح بـرای مردم قابل 

قبـول نیسـت و نگرانی هـا را بیشـتر خواهـد کرد.

رفع ابهام  از گفت وگوهای صلح، 
نیازی که نادیده گرفته شد

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

روز بیسـتم عقـرب، هـوای کابل ابری بـود. باران 
از ابتـدای صبـح شـروع به باریدن کـرد. لحظاتی 
بعـد کـه از مصـا تـا کوتـه ی سـنگی رسـیدیم، 
بـاران توقـف کرده بـود. وقتی از کوته ی سـنگی 
گذشـتیم، قطـرات بـاران دوبـاره نـرم نـرم روی 
سـر تظاهرکننـدگان می باریـد. برخـی از مـردم 
پاسـتیک هایی را روی لباس هـای خود کشـیده 
چتـری  خـود  سـر  روی  هـم  برخـی  بودنـد؛ 
بی پـروا،  و  برهنـه  افـراد،  اغلـب  امـا  داشـتند؛ 
آمیـزش قطره هـای اشـک خود و اشـک آسـمان 

اسـتقبال می کردنـد.  را 
مـردم در هـر جایی کـه منزل مسـکونی یا مغازه 
صـف  بام هـا  روی  و  جـاده  طـرف  دو  در  بـود، 
کشـیده و عبـور راه پیمایـان را تماشـا می کردند. 
وقتـی از دهمزنـگ عبـور کردیـم و بـه نزدیـک 
از چهره هـای سـیک  نوآبـاد رسـیدیم، جمعـی 
آن هـا  پیوسـتند.  مـا  جمـع  بـه  نیـز  هنـدو  و 
ایـن  گرفتنـد.  دوش  روی  را  شـهدا  پیکرهـای 
آخریـن  بـود.  هیجان انگیـز  فوق العـاده  صحنـه 
رنگ هایـی از یـک کمان رسـتم، از یـک تابلـوی 
درخشـان انسـانی تکمیل می شـد. گویی تبسـم 
شـکریه از درون تابـوت پرخونـی که در قلب یک 
حرکـت میلیونـی قـرار گرفتـه بود، به سـوی هر 
چشـمی راه بـاز می کـرد و بـه آن هـا شـادباش 
کسـی  را  شـکریه  بریـده ی  گلـوی  می گفـت. 
امـا تبسـمش جاذبـه ای داشـت کـه  نمی دیـد؛ 
همـه را بـه سـوی خـود کـش می کـرد. اکنـون 
از  فـارغ  هم وطنـش،  انسـان های  دوش  روی  او 
قشـری،  زبانـی،  دینی-مذهبـی،  مرزبندی هـای 
طبقاتـی و جنسـیتی نشسـته بـود و بـا انسـان 
و تاریـخ و زمانـش سـخن می گفـت. گلـوی او 
را بریـده بودنـد؛ امـا اینـک صـدای او بلندتـر و 

رسـاتر از همیشـه طنیـن می انداخـت.
بـه تظاهـرات، حرکـت  نوآبـاد  پیوسـتن مـردم 
کاروان را کندتـر کـرد. مـردم گروه گـروه به هم 
وصـل می شـدند و از حرکت جمعـی آنان خطی 
بـاز می کـرد.  راه  ارگ  بـه سـوی  در دل شـهر 
دموکراسـی نظـام جدیـدی بـود کـه طـی یک و 
نیم دهه ی گذشـته، عده ای را با رأی شـهروندان 
بـر مسـند قدرت نشـانده بـود. حاال همیـن نظام 
بسـتری شـده بود تـا هـزاران شـهروند، در قالب 
یـک اعتـراض بـزرگ، بـه سـوی ارگ برونـد و 
قـرار  بازخواسـت  مـورد  را  ارگ  مسندنشـینان 

 . هند د
***

پایین تـر از جـوی شـیر، نزدیـک جـاده ای کـه 
هشـت مـاه قبـل فرخنـده را زجرکـش کردنـد، 
کـرد.  توقـف  غیرمنتظـره  گونـه ای  بـه  کاروان 
مزاحمت هـای  و  ممانعت هـا  آن  دلیـل  شـاید 
امنیتـی بـود، شـاید هـم تراکـم جمعیتـی که از 
هـر سـمت سـرازیر می شـد، بیشـتر از ظرفیـت 

پوسـت و گوشـتش غوغـا می کننـد و یکـی بـر 
می گیـرد. پیشـی  دیگـری 
***

سـاعت حوالـی یازده چاشـت روز بیسـتم عقرب 
چرک آلـود  صحنه هـای  آن  داغ  هنـوز   ،13۹4
بـه  صحنه هـا  بـود.  زنـده  شـهر  چشـمان  بـر 
گویـی  می شـدند.  ظاهـر  فاش بـک  گونـه ی 
تبسـم کوچـک آمده بود تـا روبـه روی خواهرش 
بایسـتد، بـه چشـمان خون آلـودش خیـره شـود 
و بـر ایـن چشـم ها بوسـه زند. بـرای من، شـاید 
بـرای هـزاران تـن دیگـر در کاروان »تبسـم«، 
کامـره بـر چهـره ی پـر از تضـاد و تناقـض کابل 
زوم شـده بـود و صدهـا قصـه و نکتـه ی ناگفتـه 
را رو می کـرد. تبسـم در کنـار جـاده ی فرخنـده 
توقـف کـرد؛ رویـدادی نمادیـن کـه بـه تعبیر و 
تفسـیر ضرورت داشـت تـا آنچه را تحـول مدنی 
در کابـل می گفتنـد، بیشـتر قابـل درک کنـد. 
بـا تکفیـر  را  در همـان نقطـه ای کـه فرخنـده 
صحرایـی تکـه تکه کردند، »شـاه دو شمشـیره« 
را نیـز دفـن کـرده انـد. می گوینـد ایـن »شـاه« 
سـردار مخوفـی از لشـکر اعـراب بـود کـه بـا دو 
شمشـیر می جنگیـد و افـراد را گـردن مـی زد تا 
ایـن کـه در همیـن نقطـه کشـته شـد و مقتـل 
او را زیارتـگاه سـاختند. بعدهـا در زمـان یعقوب 
لیـث صفـاری در همـان محـل مسـجد »شـاه 
دو شمشـیره« را بنـا کردنـد. از آن زمـان، ایـن 
نقطـه، نقطـه ی تقاطـع دو تاریـخ شـد: تاریخـی 
کـه بـا لشـکر اعـراب و پیـام اسـام آمده بـود تا 
تاریـخ دیگـری را کـه در تعبیر فاتحان مسـلمان 
می شـد،  تلقـی  »کفـر«  و  جاهلیـت«  »تاریـخ 

بخشـد. پایان 
و حـاال تبسـم بـا کاروانی از هزاران انسـان شـهر 
در اینجـا توقـف کـرده بـود تـا از منظـر دیگـر، 
بـر وجـدان بیـدار پایتخـت ناخن بگـذارد. گویی 
شـکریه ی کوچـک آمـده بـود تـا بـه فرخنـده 
بگویـد کـه او هم از راه رسـیده اسـت؛ بـا گلویی 
کـه از تیـغ طالـب مسـلمان بـا صـدای اهلل اکبر 
و  تقـارن  تـا  اسـت  آمـده  اسـت.  شـده  بریـده 
شـباهت سرگذشـت خـود بـا فرخنـده را بازگـو 
کنـد و بگویـد کـه اگـر او را بـر روی جـاده و 
در پیـش چشـمان هـزاران نفـِر موبایل به دسـت 
و عـکاس و فیلم بـردار و غیرت منـد، زجرکـش 
گـودال  درون  را  بی جانـش  جسـد  و  کردنـد 
آتـش  و  انداختنـد  شـهر  عفونت بـار  و  خشـک 
زدنـد، او را نیـز در سـرزمین اسـام، بـا دسـتان 
اسـام و بـا فتـوا و فرمـان مفتـی اسـام ذبـح 
کردنـد و گلـوی بریـده اش را بـه عنـوان هدیه ی 
مسـلمانی خـود در قرن بیسـت و یکم بـه تاریخ 

سـپردند. 
توقف تبسـم در جـاده ی فرخنده، تضاد و تناقض 
دیگـری را نیـز برمـا می کـرد: هشـت مـاه قبل 
هـزاران انسـان شـهر کابـل در شکسـتن قامت و 
نقـض کرامـت انسـانی فرخنـده اجتمـاع کردند؛ 
امـا حاال، هشـت مـاه بعـد، صدهـا هزار انسـانی 
دیگـر از همیـن شـهر، بـا گلـوی بریده ی تبسـم 
بـه دادخواهـی آمده اند. تبسـم توقف کـرده بود 
تـا اسـتغاثه های کودکانـه ی خـود در زیـر تیـغ 

جـاده ای بـود کـه بتوانـد این سـیل خروشـان را 
در خـود جـا دهـد. بـه هـر حـال، شـعارها نیـز 
آرام تـر شـده بـود. جـاده ی فرخنده مجالـی داد 
تـا یک بـار خاطـره ی زهرآگین و شـرم آوری که 
در قلـب پای تخـت، در یک کیلومتـری ارگ، در 
جـوار قوماندانـی امنیـه و والیت کابـل روی داده 

بـود، زنده شـود. 
هشـت مـاه قبـل، فرخنـده را پیـش چشـمان 
هزاران تن از باشـندگان همین شـهر زیر مشـت 
و لگـد و چـوب و سـنگ خرد و خمیـر کردند. او 
هـم یـک گلو بـود. یـک حنجـره کـه می گفتند 
سـوالی را بـر یـک خرافه و یک سـوء اسـتفاده از 
باورهـای دینـی و مذهبـی مـردم مطـرح کـرده 
بـود. البتـه اتهامی که بر او بسـتند، سـوختاندن 
و  کـرده  را  ادعـا  ایـن  کـه  بـود. مایـی  قـرآن 
فرخنـده را بـا خشـم مـردم مواجـه کـرده بـود، 
بعـداً در دادگاه اعتـراف کـرد کـه اتهـام او بـر 
فرخنـده دروغ بـوده اسـت. بعدها گفته شـد که 
فرخنـده بـر تعویذ این مـا اعتراض کـرده بود و 
او از فـرط خشـم، بـر فرخنده اتهام بسـت که به 
قـرآن اهانـت کـرده و قرآن را سـوختانده اسـت. 
راسـت و دروغـش هـر چه بـود، فرخنـده در آن 
روز، قربانـی خشـم و نفـرت مؤمنـان پایتخـت 
شـد. مـن، بعدها بـه قطعـه فیلمی دسـت یافتم 
کـه بـا کیفیـت عالی ثبت شـده بـود. ایـن فیلم 
را اسـتاد نجیـب اهلل مسـافر بـه مـن داد. در ایـن 
فیلـم، از لحظـه ی نخسـتینی کـه فرخنـده در 
مـردم خشـم گین  از  اهانت هـای جمعـی  برابـر 
قـرار دارد، تـا آخریـن لحظـه ای کـه او را پشـت 
ثبـت  می کشـانند،  جـاده  روی  و  بسـته  موتـر 
کـرده انـد. در کنـار آن فیلم هـای دیگـری بـر 
صفحـات فیس بـوک ظاهـر شـدند کـه جزئیـات 
در  را  تکان دهنـده  حادثـه ی  ایـن  از  بیشـتری 
لحظـه ای  دادنـد.  قـرار  همـگان  دیـد  معـرض 
کـه فرخنـده بـا عـده ای از جوانـان خشـم گین 
گفت وگـو دارد و بـرای تبرئـه ی خـود از اتهامـی 
کـه بـر او بسـته انـد، سـخن می گویـد؛ لحظه ای 
می اندازنـد؛  پاییـن  دریـا  کنـاره ی  از  را  او  کـه 
لحظـه ای کـه جسـد بی جـان او را روی بسـتر 
کثیـف دریـا با سـنگ و لگـد می زننـد و باالخره 
تکه هـای  کـه  لحظـه ای  می کشـند؛  آتـش  بـه 
باقی مانده از جسـد سـوخته و پاره پاره شـده ی او 
را در آمبوالنسـی بـه سـوی طب عدلـی می برند 

و باالخـره بـه خانـواده اش تحویـل می دهنـد.
ایـن فیلم هـا شـرمی سـنگین بـر دامـان تاریـخ 
کابـل انـد. هـزاران تـن در لحظـه ی حملـه بـر 
دارنـد.  حضـور  زجرکش کردنـش  و  فرخنـده 
تقریبـاً همه، بدون اسـتثنا، از دیـدن این منظره 
بـه وجـد آمـده و با صـدای تکبیر خود بر مشـت 
و لگـد و چـوب و سـنگی کـه بـر فرخنـده فرود 
پایتخـت  جـا  ایـن  می فرسـتند.  درود  می آیـد، 
اسـت؛ مرکز تمدن شـهر؛ مسـکن کابل نشـینانی 
خـود  افتخـارات  بیـان  از  لـب  هیچ گاهـی  کـه 
دسـتان  بـا  فرخنـده  وقتـی  انـد.  نبسـته  فـرو 
می کنـد  اسـتغاثه  خون آلـود  صـورت  و  بلنـد 
و امـان می خواهـد، اطـراف او را صدهـا دهـان 
گرگ صفـت گرفتـه انـد کـه بـرای کنـدن مـو و 

طالـب و داعـش زابـل را با اسـتغاثه های فرخنده 
در زیـر مشـت و لگـد و سـنگ و چـوب و تـف 
و نفریـن مومنـان متعصـب و خشـک مغز کابـل، 
یک جـا کنـد و همـه را در یـک آیینـه ی روبه رو، 
در دو تصویر متفاوت از یک شـهر و سـاکنان آن 
مقایسـه کند و با این مقایسـه، سـوال سـنگینی 
را بـه آدرس ارگ ریاسـت جمهوری و از آن جا به 

سراسـر جهان ارجـاع دهد.
توقـف کاروان تبسـم در جـاده ی فرخنده، همان 
فرصـت کوتاهی بود که شـکریه از درون تابوتش 
بیـرون خزیـد، چشـم در چشـم فرخنده ایسـتاد 
و بـا چشـمان او از زجـری کـه هـر دو کشـیده 
بودند، سـخن گفت. مقایسـه و درهم برهم شـدن 
تصاویـر خون آلـود ایـن دو دختـر کـه بـا هـم 
تکان دهنـده ای  گفت وگـو می کردنـد، لحظـه ای 
از یـک تاریـخ بـود؛ قصـه ی زجـر و آزار فرخنده 
حدود سـه سـاعت دوام کـرد و نزدیک شـام، در 
سـکوت و ننـگ شهرنشـینان کابل پایـان یافت؛ 
امـا قصه ی زجر و آزار شـکریه بیشـتر از پنج ماه 
طـول کشـید تـا باالخـره جنـازه اش از زابـل بـه 
کابـل منتقل شـد. در سـه سـاعتی کـه فرخنده 
زیـر مشـت و لگـد و سـنگ و چـوب مؤمنـان 
متعصـب شـهر نالـه می کـرد و آخ می کشـید و 
قطـره قطره جان مـی داد و ذره ذره بر روی جاده 
و سـنگ فرش جـاده می چکیـد، هـزاران انسـان 
مدنـی و پرافتخـار شـهر، ناظـر زجـر و عـذاب او 
بودنـد؛ عکـس و فیلـم می گرفتنـد؛ برخـی نیـز 
می سـوخت.  شـان  دل  و  می ریختنـد  اشـک 
صدهـا پولیـس نظـاره می کردنـد. اشـرف غنـی 
از  را  خبـر  ایـن  و  نشسـته  ارگ  در  عبـداهلل  و 
کامره هـای  و  تویتـر  و  فیس بـوک  صفحـات 
طـور  بـه  تلویزیـون  پرده هـای  و  مداربسـته 
زنـده دنبـال می کردنـد؛ امـا هیـچ کسـی هیـچ 
گامـی بـر نداشـت و هیـچ دسـتی شـور نخـورد 
تـا فرخنـده را از زیـر دسـت گـرگان آدم نمـا و 
نفـرت زده ی پایتخـت نجـات دهـد. شـکریه نیـز 
پنـج مـاه اسـیر و گـروگان طالـب و داعـش بود. 
حکومـت دسـت از دسـت خطـا نکرد تا بـرادران 
ناراضی و مخالفان مسـلحش آزرده خاطر نشـوند 
و کدورتی در دل نگیرند. شـکریه پنج ماه، شـب 
و روز، لحظـه بـه لحظـه آب شـد و خـرد شـد و 
ترسـید و لرزیـد تـا باالخره کارد طالـب و داعش 
بـر گلویـش لغزیـد و خونـش را بـر زمیـن زابـل 

کرد. جـاری 
دو  ایـن  اوراق  تبسـم،  کاروان  توقـف  در  حـاال 
دادگاه  بـه  و  یکـی می شـدند  هـم  بـه  دوسـیه 
می رفتنـد. شـکریه توقـف کـرده بـود تـا چشـم 
گلـوی  بـا  کـه  سـوالی  از  فرخنـده،  چشـم  در 
بریـده و با تبسـم در خون نشسـته ی خود مطرح 
کـرده بـود، قصـه بگویـد و بـه او اطمینـان دهد 
کـه مرگ هـر دوی آنان نفیر خاموشـی نیسـت، 
صفیـر بیـداری اسـت. او آمده اسـت تا از اشـرف 
غنـی و عبـداهلل و همـه ی سـاکنان ارگ پرسـان 
کنـد که »بـای ذنٍب ُقِتلَـت؟« )بـه کدامین جرم 

شد؟( کشـته 
***

توقـف کارواِن »دادخواهـی تبسـم« در نزدیـک 
جـاده ی یـادگار فرخنده، خاطـره ی تلخ رنج های 
فرخنـده را در ذهـن تظاهرکننـدگان نیـز زنـده 
کـرد تا در شـعاع برق تبسـم شـکریه، التماس و 
زاری چشـمان فرخنده را نیز به خاطر بسـپارند. 
ایـن توقـف شـاید توقفـی نمادیـن بـود؛ شـاید 
فرصتـی بـود تا جریان آگاهی سـاکنان شـهر در 
فاصلـه ی قربانی شـدن فرخنده و شـکریه به هم 

وصل شـود.
لحظاتـی بعـد، وقتی کاروان دوبـاره حرکت کرد، 
سـرعتش تندتـر شـد و تـا نزدیـک چهارراهـی 
کاروان  تـه  و  سـر  نکـرد.  توقـف  پشتونسـتان 
موتـر  کـه  نمی دانسـتم  دقیقـا  نبـود.  معلـوم 
حامـل بلندگـوی مـا در کدامین قسـمت کاروان 
اطـراف  در  جمعیـت  سـیل  وقتـی  دارد.  قـرار 
فـواره ی آب در چـوک پشتونسـتان حلقه خورد، 
می دیـدم کـه هـزاران تـن قبل تـر از مـا بـه آن 
میـدان رسـیده بودنـد. حرکت موج آسـای مردم 
و اهتـزاز صـدا، دیواره هـای ارگ را در می نوردید 
و درون گوش هـای سـاکنان ارگ خانـه می کرد. 
شـکریه  مشـترک  صـدای  صـدا،  ایـن  گویـی 
طنیـن  کابـل  فضـای  در  کـه  بـود  فرخنـده  و 

می انداخـت. 

»تبسم«برچشم»فرخنده«بوسهمیزند!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

دو تجربه ی همزمان
از زندگی در کابل

 حسن ابراهیمی

بـه محـض رسـیدن بـه کابل، بـا مقـدار اندکی  
پولـی کـه از تهـران برایـم باقـی مانـده بـود، 
کوچـه ی  در  خـود  بـرای  اتاقـی  توانسـتم  
حلبی سـازی گوالیـی دواخانـه دسـت و پـا کنـم و اندکی وسـایل 
اتـاق نیـز بـرای خـود خریـداری کنـم. کرایـه ی یـک مـاه اتـاق را 
پیـش پرداخـت کردم تـا خیالـم از کرایـه ی ماهانه ی اتاق آسـوده 
باشـد. چـون قبـل از ایـن با فضای پل سـوخته آشـنا بـودم، صبح 
زود می رفتـم بـرای خـود کمـی مـواد مخـدر تهیـه می کـردم و  
روزهـا در اتـاق وقـت خـود را می گذرانـدم. هنـوز کسـانی که من 
را می شـناختند، از برگشـتن مـن به کابـل با خبر نبودنـد. تصمیم 
داشـتم مصـرف مـواد مخـدر خـود را کاهـش بدهـم و در تـاش 
بـودم تـا بـا اسـتفاده از روابـط خود، شـغلی بـرای خود پیـدا کنم 

تـا دیگر از دسـت مـواد مخـدر رهایـی یابم. 
بـا چنـد تمـاس بـه دوسـتان خبرنـگارم، توانسـتم در تلویزیـون 
آیینـه در بخـش خبـر مشـغول بـه کار شـوم؛ امـا ایـن وظیفـه را 
نتوانسـتم بـه مـدت دو هفتـه بیشـتر ادامـه بدهـم و متأسـفانه به 
خاطـر مصـرف مـواد مخـدرم در طـول روز، نتوانسـتم بـه مقررات 

اداره پایبنـد باشـم و وظیفـه ام را ادامـه بدهـم. 
بیـکار شـدم و در ایـن مـدت بـه خاطـر رفـت و آمدهایـی کـه به 
زیـر پـل سـوخته داشـتم، بـرای تهیه ی مـواد مخـدر پـای دو نفر 
از معتـادان پـل سـوخته کـه از دوسـتان قدیمـی ام بودنـد را بـه 
اتاقـم بـاز کـردم. بـا نزدیکتر شـدن رابطـه ام با ایـن دو نفـر، دیگر 
روزهـا همیشـه بـه زیـر پل سـوخته می رفتـم و فقط شـب ها برای 

اسـتراحت بـه اتـاق بر می گشـتم.
سـپری کـردن روزهـا در زیـر پـل سـوخته و در میـان معتـادان با 
زندگـی عـادی بسـیار متفاوت بـود و همیـن اختاف نـوع زندگی 
معتـادان زیـر پـل سـوخته با آدم هـای باالی پـل، باعث شـده بود 
کـه مـن در دو فضـای مختلـف قـرار بگیـرم و دو زندگـی متفاوت 
را تجربـه کنـم؛ بـا ایـن کـه در یـک شـهر هـر دو جامعـه زندگی 

می کردنـد. 
مـن امـروز بـا تجربـه ی زندگـی در پـل سـوخته، بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدم کـه مدیـران جامعه ی بـاالی پـل )جامعه ی عـادی( چون 
نمی  تواننـد از افـراد پاییـن جامعـه باشـند، بـه همیـن خاطر هیچ 
گاه قـادر بـه درک واقعیت هـای زندگـی افـراد معتـاد زیـر پـل 

بود. سـوخته نخواهنـد 
 پـس همـه ی مـا بایـد ایـن حـرف را یـاد مـان نـرود کـه اگرچـه 
بدبختـي وراثتـي نیسـت؛ اما اگـر در منجاب به دنیا آمده باشـیم، 
دیگـر هیـچ بـوي تعفنـي نمی توانـد مـا را آزار بدهـد؛ پـس هرگز 
دیگـران را بـه خاطـر فاکتـي که بـه آن دچار شـده اند سـرزنش 
نکنیـد؛ چـرا کـه ممکـن بـود شـما جـاي آن هـا باشـید.  ضـرب 
المثلـي قدیمـي ای اسـت کـه مي گویـد؛ دو چیـز هرگـز به چشـم 

نخواهـد آمـد، یکـي مـرگ فقیـر و دیگـري ننـگ ثروت مند.
در کابـل، اعتیـاد بـای جـان افـرادی در جامعـه می شـود کـه 
وقتـی بـا اولیـن مصرف مواد مخـدر دچار اشـتباه می شـوند، دیگر 
فرصـت جبـران اشـتباه خـود را ندارنـد و از ایـن میان افـرادی که 
دارای کمـی تـوان مالی اسـتند، حتـا همین مبتا بودن بـه اعتیاد 
را هـم می تواننـد الپوشـانی کننـد و  آن ها هم مثل بقیـه معتادان، 
بـه صـورت روزانـه اجبـار بـه مصرف می شـوند؛ امـا تنها چـون در 
اطـراف پـل سـوخته و زیر پل سـوخته دیـده نمی شـوند، خیلی از 
افـراد عـادی جامعـه، آن ها را مثل خـود می پندارنـد و معتاد تلقی 
نمی کننـد. همیـن طـرز نـگاه تقریبـا بـه مـن نیـز در دو مـاه اول 
بازگشـتم بـه کابـل بـود تـا زمانی کـه هیچ کـدام از افـرادی که با 
مـن در ارتبـاط بودنـد مـن را در اطراف پل سـوخته ندیـده بودند.

تماشـای معتـادان در زیـر پـل سـوخته، در اوایـل برایـم زجـرآور 
و ترسـناک بـود؛ چـون تـا هنـوز خـود را مثـل آن هـا غـرق شـده 
در مـواد مخـدر نمی دیـدم و پـل سـوخته تنهـا جایـی اسـت کـه 
می توانـی فاجعـه ی اعتیـاد را بـا تمـام وجـود لمـس کنـی. بـرای 
مـن کـه حداقـل روحیـه ی حساسـی داشـتم، پـل سـوخته یـک 
واقعیـت تلـخ و غافل گیرکننـده بـود. با لمـس تلخی پل سـوخته، 
هـر انسـانی می توانـد بـه تصویـر وحشـتناک از جهـان برسـد کـه 
حتمـا اگـر ایـن نـوع زندگـی را دنبـال کنـد، پایـان هولناکـی را 

تجربـه خواهـد کرد.
فیلمـی کامـا متفـاوت می باشـد کـه  رویـا،  بـر یـک  مرثیـه ای 
سـال ها از سـاخت آن می گـذرد؛ امـا هیچـگاه تکـراری نمی شـود. 
پیـدا  یـا  آن  مشـابه  نمونـه ی  کـه  هسـتند  مکان هـا  از  بعضـی 
نمی شـود و یـا کمتـر پیـدا می شـود. پـل سـوخته نیز دقیقـا یکی 
از همیـن مکان هاسـت کـه رشـد آن در سـطح جامعـه، زیسـتن 
یـک زندگـی پـاک را از خیلی هـا خواهـد گرفت و ادامـه ی زندگی 
را بـرای آنـان کـه دچـار اعتیـاد به پل سـوخته می شـوند، سـخت 

کرد. خواهـد 

چگونگیقتلحافظاحمد؛مصداقاختالفشدیدمیانطالبان

ماراتننفسگیر
صلحوانتخابات

حافـظ احمداهلل، بـرادر ماهبت اهلل، رهبـر طالبان، 
روز گذشـته در مسـجدی در کویتـه ی پاکسـتان 
کشـته شـد. طالبـان پـس از ایـن رویـداد، خبـر 
کشـته شـدن حافظ احمد را تأیید کردند که او در 
نتیجـه ی انفجـاری در مسـجدی در شـهر کویته ی 
پاکسـتان کشـته شـده اسـت. پولیـس پاکسـتان 
گفتـه این انفجار ناشـی از مواد انفجاری جاسـازی 
شـده در ایـن مسـجد بـوده اسـت. نام این مسـجد 
»حاج محمـد حسـنی« اسـت کـه در شـهرکی بـه 
نـام کچاغ در شـمال شـهر کویته، موقعیـت دارد. 
گـروه،  ایـن  رهبـر  ماهبـت اهلل،  می شـود  گفتـه 
پیـش از آن کـه بـه  عنـوان امیرالمومنیـن طالبان 
تعییـن شـود، در ایـن مسـجد ما امام بوده اسـت. 
گروه موسـوم به ما رسـول که شـاخه ی انشـعابی 
اسـت، مسـؤولیت کشـتن حافـظ  گـروه طالبـان 
بـه  را  رهبـر طالبـان  بـرادر ماهبـت اهلل،  احمـد، 
 عهـده گرفتـه اسـت. گـروه طالبـان بـه  رهبـری 
مـا هبـت اهلل عامـل مرگ حافـظ احمـد را تا حاال 
معرفـی نکـرده و نسـبت بـه ادعـای شـاخه ی مـا 
رسـول که مسـؤولیت کشـتن بـرادر ماهبت اهلل را 

انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان، آرام آرام 
انتخاباتـی،  تقویـم  اسـاس  بـر  و  می رسـد  فـرا 
مـردم افغانسـتان تـا بیشـتر از یـک مـاه آینـده، 
انتخابـات  دور  پنجمیـن  برگـزاری  شـاهد 
کمیسـیون های  بـود.  خواهنـد  ریاسـت جمهوری 
ایـن  برگـزاری  بـرای  را  الزم  تدابیـر  انتخاباتـی 
رونـد روی دسـت گرفته و زمینه ی آن را مسـاعد 
کـرده تـا رأی دهنـدگان بـا رفتـن  شـان بـه پـای 
صندوق هـای رأی، سرنوشـت  شـان را رقـم بزنند. 
حکومت افغانسـتان هم بـرای برگـزاری انتخابات 
مصمـم  و  دارد  قاطـع  اراده ی  ریاسـت جمهوری 
را در ششـم میـزان سـال  انتخابـات  اسـت کـه 

جـاری برگـزار کنـد. 
افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  امـا 
تحـت شـعاع مذاکـرات صلـح قـرار گرفته اسـت. 
گمانه زنی هـا بـر ایـن اسـت کـه اگـر مذاکـرات 
انتخابـات  اسـت  ممکـن  دهـد،  نتیجـه  صلـح 
انداختـه شـود. در  تعویـق  بـه  ریاسـت جمهوری 
ادامـه ی ایـن مسـأله، طالبـان بـه عنـوان طـرف 
اصلـی مذاکـرات صلـح، مخالـف رونـد انتخابـات 
اسـتند  و قبـل از تحقـق ایـن گفت وگوهـا، ایـن 
رونـد را به گونه ی صریح و هشـدارآمیز رد کردند.

و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  حاضـر،  حـال  در 
مذاکـرات صلـح، از یک سـو باهـم گره خـورده که 
الزم و ملـزوم یک دیگـر شـده اسـت و از سـوی 
دیگـر، ایـن دو رونـد در یـک رقابـت شـدید قرار 
گرفتـه  انـد. حکومـت افغانسـتان سـعی دارد کـه 
ایـن رونـد، بـدون هیـچ  گونـه آسـیب پذیری در 
محمداشـرف  شـود.  برگـزار  تعیین شـده  تاریـخ 
غنـی، رییس جمهـوری کشـور، اسـتدالل می کند 
کـه حکومـت وحدت ملـی به پایـان کار خود قرار 

گرفتـه نیـز واکنشـی نشـان نـداده اسـت.
مـرگ  خبـر   13۹4 سـال  تابسـتان  در  طالبـان 
ماعمـر، رهبـر پیشـین ایـن گـروه را اعـام کرده 
بـود و گفتنـد کـه او در چهـارم ثـور سـال 13۹2 
در گذشـته و علـت آن بیمـاری بوده اسـت. پس از 
اعـام مـرگ ما عمر، برسـر جانشـینی او اختاف 
آمـد. »شـورای   به وجـود  طالبـان  رهبـران  میـان 
کویتـه« کـه هسـته ی رهبـری طالبـان می باشـد، 
مـا اخترمحمـد منصـور را رهبر این گـروه معرفی 
کردنـد؛ اما مـا رسـول و عبدالمنان نیـازی به ما 
اختـر محمـد منصور، بیعـت نکردنـد. در آن زمان، 
یـک دلیـل اختـاف ما رسـول با مـا اخترمحمد 
منصـور، رقابـت قبیلـه ای تلقـی می شـد کـه گویـا 
مـا اخترمحمـد منصـور، بـه دلیل منصـوب بودن 
بـه قبیلـه ی اسـحاق زی و مـا رسـول، منصوب به 
قبیلـه ی نورزایـی، دلیـل ایـن اختاف بوده اسـت. 
مـا اخترمحمد منصور، یک سـال رهبـری طالبان 
را بـه عهـده داشـت و در مـاه جـوزای 13۹۵ در 
حملـه ی هوایـی، هواپیمای بدون سرنشـین امریکا 

در بلوچسـتان پاکسـتان کشـته شد. 
رهبـر  را  هبـت اهلل  مـا  جایـش  بـه  گـروه  ایـن 
تعییـن کـرد. مـا هبـت اهلل از قـوم اسـحاق زی و 
هـم قبیلـه ی مـا رسـول اسـت؛ امـا ایـن پیونـد 
سـبب نشـد کـه مـا رسـول بـه او بیعـت کنـد. 
ایـن شـاخه ی طالبـان در والیت هـای جنوب غربی 
به ویـژه در والیـت فـراه و هـرات فعالیت گسـترده 

دارد و در حـال حاضـر صاحیـت تصمیم گیـری 
در خصـوص مذاکـرات صلـح را ندارد و نیاز اسـت 
تـا حکومـت جدیـد منتخـب روی کار آیـد؛ امـا 
گفت وگوهـای  سیاسـی،  جناح هـای  از  برخـی 
صلـح را اولویـت داده و میـل به انتخابـات ندارند.

در سـطح جامعـه ی جهانـی نیـز، وحـدت نظـر 
وجـود  افغانسـتان  صلـح  و  انتخابـات  پیرامـون 
ارایـه ی  بـا  اروپـا  اتحادیـه ی  و  بریتانیـا  نـدارد. 
برگـزاری  بـر  تأکیـد  مالـی  شـان،  کمک هـای 
انتخابـات دارنـد؛ امـا ایـاالت متحـده ی امریـکا، 
طرفـدار گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان اسـت تا 
بتوانـد بـه جنگ نزده سـاله ی افغانسـتان، نقطه ی 

پایـان بگـذارد.
در پیونـد بـه ایـن موضـوع، شـماری از اعضـای 
پیشـین مجلـس نماینـدگان می گوینـد، انتخابات 
و مذاکـرات صلـح در یـک رقابـت شـدید قـرار 
گرفتـه  انـد که در این صـورت، تشـخیص اولویت 

مبتنـی بـر رقابـت کار دشـوار اسـت.
حفیـظ منصور، عضو پیشـین مجلـس نمایندگان، 
بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گوید: »طرفـداران 
سـعی  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
می کننـد، انتخابـات را مقدم بر مذاکـرات ترجیح 
داده و برگـزار کننـد و آقـای اشـرف غنـی، دالیل 
خـود را داشـت کـه حکومـت موجـود در پایـان 
دوره ی کاری خـود قـرار دارد و از صاحیت هـای 
الزم برخـوردار نیسـت و بایـد حکومـت منتخـب 
جدیـد بـا صاحیت  های کامـل وارد گفت وگوهای 
صلـح شـود؛ امـا ظاهـرا امریکا و شـمار زیـادی از 
جریان هـای سیاسـی به شـمول کاندیـدان، صلح 

را ترجیـح می دهنـد نسـبت بـه انتخابات.«
آقـای منصـور، مذاکـرات صلح را با شـک و تردید 
می نگـرد و بیـان می کنـد، مشـکل اساسـی ایـن 
اسـت کـه هنـوز دقیق نیسـت آیا مذاکـرات صلح 
منجـر بـه تأمیـن صلـح می شـود یاخیـر؛ اگـر به 
صـورت صد درصدی روشـن باشـد کـه مذاکرات 
موجـود تأمین صلـح را به همـراه دارد، طرفداران 
مطـرح  آن  برگـزاری  بـرای  دلیلـی  انتخابـات 

دارد. مـا رسـول، در والیـت فراه اعـام موجودیت 
کـرد و در سـال های گذشـته پیوسـته بـا طالبانـی 
نفـر  بـه رهبـری ماهبـت اهلل جنگیـده و صدهـا 
رسـانه های  اسـت.  شـده  کشـته  طـرف  دو  از 
پاکسـتانی در سـال 13۹۵ اعـام کـرده بـود کـه 
مـا رسـول وارد پاکسـتان شـده و توسـط دولـت 
ایـن کشـور بازداشـت شـده اسـت. از آن زمـان تـا 
کنـون از سرنوشـت مـا رسـول خبری نیسـت. در 
والیت هـای جنوب غربـی، مـا عبدالمنـان نیـازی، 
معـاون سیاسـی ایـن شـاخه، نقـش رهبـری آن ها 
را بـه عهـده دارد. تصاویـر ویدیویـی ای کـه از او 
منتشـر شـده، طالباِن تحت رهبـری ماهبت اهلل را 
وابسـته به سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان می داند 

و بـر ضـد آن هـا، اعـام جنـگ می کنـد.
در مـورد قتـل بـرادر ماهبـت اهلل، رهبـر طالبـان 
کـه شـاخه ی انشـعابی این گـروه مسـؤولیت آن را 
گرفتـه، ایـن رویـداد، از ایـن جهت ها قابـل تحلیل 

ست. ا
یـک؛ حافظ احمد، برادر ماهبت اهلل، در پاکسـتان 
در مسـجدی کشـته شـده کـه رهبـر طالبـان مـا 
امـام آن بـوده اسـت. رسـانه های پاکسـتان به نقل 
از پولیـس ایـن کشـور، علـت مـرگ او را انفجـار 
بمـب  جاسـازی شـده در این مسـجد گفته اسـت. 
هرچنـد حافـظ احمـد، بـرادر ماهبـت اهلل، نقـش 
مهمی را در تشـکیات طالبان نداشـته؛ اما کشـته 
شـدن او در پاکسـتان بـه  عنـوان عضـو خانـواده ی 
رهبـر ایـن گـروه، ثابـت می کنـد که ادعـای دولت 
پاکسـتان کـه می گویـد بـه طالبـان پنـاه نـداده و 
رهبـر ایـن گـروه در ایـن کشـور بـه سـر نمی برد، 
بی اسـاس اسـت. کشـته شـدن بـرادر ماهبـت اهلل 
در پاکسـتان دلیلـی بـر ایـن اسـت که طالبـان در 
ایـن کشـور پنـاه گاه دارنـد. پاکسـتان نمی توانـد  
انـکار کنـد کـه رهبـران طالبـان در بلوچسـتان و 
سـایر شـهرهای ایـن کشـور زندگـی نمی کننـد و 
در سـایه ی حکومـت ایـن کشـور فعالیـت ندارند و 
در مراکـز مذهبـی، آموزش هـای تروریسـتی انجام 
عنـوان هسـته ی  بـه  کویتـه  نمی دهنـد. شـورای 
رهبـری طالبـان و شـبکه ی حقانی، در این کشـور 
فعالیـت دارنـد و از آن جـا رهبـری جنـگ طالبان 

کرد. نخواهنـد 
بـرای  واضـح  دیـدگاه  کـه  گفـت  همچنـان  او   
واقعـا  تـا  نـدارد  تحقـق مذاکـرات صلـح وجـود 
دانسـته شـود کـه آیـا گفت وگوها چند مـاه طول 
خواهـد کشـید و دیگـر ایـن  کـه آیـا بـه نتیجـه 
یقینـی  و  حتمـی  امـر  وقتـی  یاخیـر؛  می رسـد 
وجود نداشـته باشـد، ممکن نیسـت که پروسـه ی 

ملی)انتخابـات( بـه تعویـق انداختـه شـود.
امریـکا  میـان  صلـح  مذاکـرات  پیشـرفت های 
انتخابـات  بـودن  حتمـی  امـر  طالبـان،  و 
داده  قـرار  ابهـام  فضـای  در  را  ریاسـت جمهوری 
از  بخشـی  منصـور،  آقـای  بـاور  بـه  کـه  اسـت 
نداشـته  انتخابـات  بـه  میـل  بـزرگ  قدرت هـای 
بـر  و اساسـا یـک مانـع اسـت. حفیـظ منصـور 
ایـن مسـأله تأکیـد دارد، اگـر دلیـل قاطـع بـرای 
موفقیـت مذاکـرات صلـح وجـود نداشـته باشـد، 
بهانـه ای بـرای تعویـق انتخابـات وجـود نخواهـد 
نهادهـای  از  در همیـن حـال، شـماری  داشـت. 
ناظـر بـر رونـد انتخابـات، نگـران  اند کـه یک نوع 
رفتـاری میـان رونـد انتخابـات و صلح افغانسـتان 
انتخابـات  برگـزاری  امـر  کـه  گرفتـه  شـکل 
اسـت.  کشـیده  چالـش  بـه  را  ریاسـت جمهوری 
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات 
شـفاف و عادالنـه، به روزنامه ی صبـح کابل گفت: 
»بیـن جامعـه ی جهانـی یـک اتحـاد نظـر وجـود 
نـدارد کـه واقعا هم پروسـه ی انتخابـات را تمویل 

مـی کنـد و هـم پروسـه ی صلـح را.«
آقـای رشـید می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان 
بـرای برگـزاری انتخابـات اراده ی جدی داشـته و 
بـه سـوی انتخابـات خواهـد رفـت؛ امـا در موازی 
بـا ایـن مسـأله، رونـد صلـح هـم پیشـرفت هایی 
دارد کـه بـا ایـن وجود، ممکـن اسـت موضوعاتی 

انجـام  افغانسـتان  در  را  تروریسـتی  حمـات  و 
می دهنـد.

دوم؛ اگـر شـاخه ی ما رسـول، عامـل بمب گذاری 
و قتـل بـرادر ما هبـت اهلل باشـد، می توانـد بیانگر 
ایـن واقعیت باشـد کـه در صف طالبـان اختافات 
جـدی وجـود دارد؛ عامـل ایـن اختـاف رقابـت بر 
سـر رهبـری، وابسـتگی بـه کشـورهای مختلـف و 
رقابت هـای قبیلـه ای رهبـران و فرماندهـان ایـن 
گـروه اسـت. شـاخه ی مـا رسـول کـه مسـؤولیت 
قتـل بـردار ماهبـت اهلل را پذیرفتـه و ایـن عمـل 
در پاکسـتان انجـام شـده اسـت، نشـان می دهـد 
کـه ایـن شـاخه ی طالبـان توانایـی نظامـی قـوی 
دارد کـه در پاکسـتان می توانـد اعضـای خانواده ی 

رهبـری گـروه رقیـب خـود را از بیـن ببرد. 
سـوم؛ کشـته شـدن بـرادر مـا هبـت اهلل توسـط 
شـاخه ی انشـعابی ایـن گـروه، در حالـی صـورت 
گرفتـه کـه ایـن گـروه بـا امریـکا در مـورد خروج 
صلـِح  گفت وگوهـای  آغـاز  و  امریـکا  نیروهـای 
بین االفغانـی هشـت دور گفت وگـو را انجـام داده 
و توافـق بر سـر خـروج نیروهـای خارجـی و تعهد 
دادن طالبـان بـه امریـکا کـه بـر ضـد ایـن کشـور 
و متحدانـش از افغانسـتان اسـتفاده نکنـد، نهایـی 
شـده اسـت. این توافق نامـه قرار اسـت در روزهای 
آینـده امضـا شـود. چگونگـی کشـته شـدن بـرادر 
رهبـر طالبـان، می توانـد بازگـوی ایـن باشـد کـه 
طالبـان در آینـده بیشـتر دچـار اختافـات داخلی 
بـر سـر قـدرت خواهنـد شـد و همبسـتگی آن هـا 
شـکننده اسـت. اختـاف داخلی طالبـان، می تواند 
زمینـه ای باشـد که اگر دولـت بتوانـد در مذاکرات 
صلـح بـرای مقابلـه بـا خواسـت های این گـروه که 
خواهـان برگردانـدن امـارت طالبانـی و یـا شـبیه 
طالبـان  اگـر  کنـد.  اسـتفاده  آن  از  اسـتند،  آن 
در نتیجـه ی معاملـه بـا امریـکا در فراینـد صلـح 
قدرت منـد شـوند نیـز از اختـاف میـان طالبـان 
می شـود بـرای تضعیـف این گروه اسـتفاده شـود؛ 
امـا بایـد گفتـه شـود، در صـورت بهره بـرداری از 
اختـاف داخلـی طالبـان ممکـن اسـت کـه بـرای 
اسـتفاده از آن برنامه وجود داشـته و دولت اراده  و 

توانایـی بـرای اسـتفاده از آن داشـته باشـد. 

کـه  گـردد  مطـرح  صلـح  مذاکـرات  جریـان  در 
انتخابـات بـه چالـش کشـیده شـود.

از سـویی هم، شـمار دیگـری از نهادهـای ناظر بر 
رونـد انتخابـات معتقدنـد، اراده ی سیاسـی بـرای 
برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهوری وجـود دارد؛ 

امـا چالش هـای تخنیکـی همچنان وجـود دارد.
نعیـم ایـوب زاده، رییـس بنیـاد انتخابات شـفاف 
بیـان  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  افغانسـتان، 
مـی دارد: »از نقطـه نظـر سیاسـی، صـد درصـد 
اراده وجـود دارد و از نقطـه نظـر تخنیکـی چهـل 
درصـد آمادگـی اسـت کـه انتخابات برگزار شـود. 
نگرانی هـای مـا ایـن اسـت که اگـر ایـن وضعیت 
می شـود،  برگـزار  کـه  انتخاباتـی  باشـد،  حاکـم 

سـالم نخواهـد بـود.«
او فضـای شـک و تردیـد موجـود را نسـبت بـه 
روندهای انتخابات و صلح، ناشـی از سیاسـت های 
تأکیـد  و  می دانـد  جهانـی  جامعـه ی  دوگانـه ی 
سیاسـت های  از  خارجـی  کشـورهای  کـه  دارد 
و  کشـیده  دسـت  افغانسـتان  قبـال  در  دوگانـه 
در شـرایط کنونـی، بـا تعهـد سیاسـت خـود را 
در قبـال افغانسـتان تعریـف کننـد. رییـس بنیاد 
حـال  در  افـزود،  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات 
حاضـر مشـخص نیسـت که آیا مـردم افغانسـتان 
بـه سـوی انتخابـات می روند یـا صلح، عامـل این 
گونـه فضـای ابهـام، کشـورهای خارجی ای اسـت 

کـه افغانسـتان را بی برنامـه سـاخته اسـت.
برگـزاری  مخالـف  امریـکا،  متحـده ی  ایـاالت 
پیـش  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
از توافـق صلـح بـا طالبـان اسـت و بـه همیـن 
منظـور، او در نشسـتی با مشـاوران خود، وضعیت 
افغانسـتان را مـورد بررسـی قـرار داده و از انجـام 
مذاکـره بـا طالبـان ابـراز رضایـت کـرده اسـت.

 بشیر یاوری

 سیدمهدی حسینی
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موج دوم مهاجرت به اروپا  نبی ساقی
شایعه است

 هـر روز خبـر بازداشـت ده هـا مهاجـر غیـر قانونـی از کشـورهای 
مختلـف در مسـیر اروپـا از سـوی کشـورهایی که سیاسـت های ضد 
مهاجـرت را در برنامـه ی کاری دولت هـای خـود قـرار دادنـد، سـر 
خـط رسـانه های جهـان اسـت و ایـن گونـه تصـور می شـود گویـی 
مـوج دوم مهاجـرت به اروپـا بار دیگـر در بین مهاجران کشـورهای 
افریقایی، ایران، افغانسـتان، پاکسـتان و سـوریه به راه افتاده اسـت. 
بیشـترین مهاجـران ایـن کشـورها، در تـاش اسـتند تـا بتوانند به 
زودتریـن فرصـت و بـا خریـدن خطرهـای دشـوار، راه هـای قاچاقی 
سـفر بـه اروپـا از مسـیرهای دریایـی و زمینـی، خـود شـان را بـه 
مرزهـای اروپـا برسـانند؛ امـا ایـن مهاجـران بایـد آگاه باشـند کـه 
حـال بسـیاری از کشـورهای اتحادیـه ی اروپا با روی دسـت گرفتن 
کـه  نیسـتند  ایـن  خواهـان  دیگـر  مهاجـرت،  ضـد  سیاسـت های 
بیـش از ایـن مهاجـران از کشـورهای جهـان سـوم وارد مرزهـای 
اروپـا بشـوند و در میـان ایـن کشـورهای اروپایـی تنها کشـوری که 
تاکنـون بـا مهاجـران غیر قانونـی به خصـوص مهاجران افغانسـتان 
مـدارا کـرده اسـت، آلمان بوده اسـت کـه البتـه در چند مـاه اخیر، 
گزارش هایـی نیـز از وزارت مهاجرت این کشـور مخابره شـده اسـت 
کـه تعـدادی از مهاجران افغانسـتان کـه درخواسـت های پناهندگی 

 شـان رد شـده اسـت را، به کشـور شـان بازگردانده اسـت. 
امـا در حـال حاضـر گزارش هـای اخیر در مـورد وضعیـت مهاجران 
افغانسـتان در کشـورهای ایران، ترکیه و یونان، حاکی از این اسـت 
کـه ایـن شـهروندان افغانسـتان بـا دشـواری های بسـیاری بـرای 
اقامـت در کشـورهای نام بـرده اسـتند و بـه تازگـی نیـز  هـم دولت 
ترکیـه اقدامـات جدی ای را برای شناسـایی مهاجـران غیرقانونی که 
در شـهرهای ایـن کشـور اقامت دارند، انجـام داده اسـت. در همین 
دو هفتـه پیـش بـود کـه پولیس مهاجـرت ترکیـه، در گزارشـی به 
نشـر رسـاند کـه توانسـته انـد چندیـن هـزار مهاجـر افغانـی بدون 
مـدرک اقامـت را در شـهرهای ایـن کشـور شناسـایی کننـد و آنان 
را بـه کشـور شـان بازگردانند یـا این کـه در کمپ هـای پناهندگان 

اسـکان دهند.
همچنیـن از کمپ هـای پناهنـدگان افغانسـتان در یونـان نیـز در 
ایـن  نشـان دهنده ی  و  نشـر رسـید  بـه  اخیـر تصاویـری  هفتـه ی 
بـود کـه مهاجـران افغانسـتان در ایـن کمپ هـا در بدترین شـرایط 
زندگـی قـرار دارنـد و خیلی از ایـن مهاجرن معترض به این اسـتند 
کـه بـه وضعیـت آنـان توجـه چندانـی نمی شـود و هیچ نهـادی در 
این کشـور حاضر نیسـت کـه پاسـخگوی درخواسـت های مهاجران 
باشـد و ایـن مهاجـران در وضعیـت باتکلیـف قـرار دارنـد کـه این 
موضوع سـبب شـده اسـت، بسـیاری از مهاجران افغان با مشـکات 

روحـی و روانـی در ایـن کمپ هـا روبه رو شـوند.
ایـران هـم کشـوری اسـت کـه بـه عنـوان همسـایه ی افغاسـنتان 
بیشـترین تعـداد مهاجـران افغانسـتان را در خـود جای داده اسـت 
و بـه  منظـور هـم مـرز بودن بـا ترکیه، اولیـن معیادگاه شـهروندان 
افغانسـتان بـا مهاجـرت بـه سـمت اروپـا می باشـد. البتـه یکـی از 
دالیـل ایـن کـه می تـوان گفـت مـوج دوم مهاجـرت افغان هـا بـه 
اروپـا کـه در ایـن ماه هـای اخیـر بـار دیگـر قـوت گرفتـه اسـت، 
بـه خاطـر عـدم کنتـرل دقیـق مرزهـای مشـترک ایـران و ترکیـه 
از سـوی نیروهـای نظامـی  ایـن کشورهاسـت. حکومـت ایـران، بـه 
خاطـر تیرگی روابطش میان اروپا و سیسـتم دیپلماسـی کشـورش، 
متأسـفانه بـا نداشـتن نظـارت دقیـق بـر روی مرزهـای مشـترک 
خـود بـا ترکیـه، تاش بر این داشـته اسـت که شـایعه ی مـوج دوم 
مهاجـرت بـه اروپـا را در میـان مهاجـران افغانسـتان تقویـت کنـد 
تـا بـا حرکـت مهاجـران بیشـتر از افغانسـتان به سـمت کشـورهای 
اروپایـی، بتواننـد اتحادیـه ی اروپـا را مقیـد همکاری هـای سیاسـی 
در  افغانسـتان  قـرار دهـد؛ مهاجـران  نظامـی خـود در منطقـه  و 
حـال حاضـر اهرمـی فشـار در دسـتان حکومت ایـران بـرای تهدید 
اتحادیـه ی اروپا شـده اسـت و باید تمـام مهاجرن افغانسـتان که در 
شـرایط فعلـی قصد مهاجـرت به اروپـا از راه  ایران و ترکیـه و یونان 
را دارنـد، آگاه باشـند کـه آن سـوی مرزهـای ایـران، نبایـد تـا این 
حـد بـه ایـن شـایعه اهمیت بدهنـد؛ چـون دولـت ترکیـه و یونان، 
در اقدامـات اخیـر خـود، نشـان داده انـد کـه مرزهای این کشـورها 
بـه سـختی مراقبت می شـود و بـه هیچ مهاجـر غیرقانونـی اجازه ی 
ایـن را نخواهنـد داد کـه از مرزهای این کشـورها به هدف رسـیدن 
بـه اروپـا بگذرنـد. در یـک کلیـت می تـوان نوشـت کـه شـهروندان 
افغانسـتان نبایـد فریـب حرف هـای قاچاقبـران انسـان را بخورنـد و 

هیـچ گاه بـرای مهاجـرت از افغانسـتان عجله نداشـته باشـند. 
مهاجرت مسـلما آخرین گزینه برای شـهروندان افغانسـتان نخواهد 
بـود و نبایـد در صورتـی کـه می تـوان در سـرزمین مـادری خود به 
آرامش رسـید، برای رسـیدن به اروپا تاش کرد و حتا در بسـیاری 
از موارد دیده شـده اسـت که شـهروندان افغانسـتان بـه منظور این 
کـه به اروپا برسـند، راهی مسـیری شـده اند که پایـان آن تراژیدی 

غمنـاک و تلخـی خواهد بود.

ِنظرها حنفیتوسلفیت؛تفاوتهاواختالف

مـرِز میان حنفیت و سـلفیت در نگاه نخسـت، مرز 
چنـدان ملمـوس و واضحـی بـه نظر نمی رسـد. در  
تصویـر بزرگ تـر، عقایـد حنفـی و سـلفی از نظـر 
کامـی تقریبـا بـه جـوی واحـدی می ریـزد کـه 
نیـز ماننـد  باشـد. سـلفیت  همـان کام اشـعری 
حنفیـت خـود را اهـل  سـنت می دانـد و در همان 
در  حنفیـت  کـه  می کنـد  طریـق  طـی  مسـیری 
همـان راه قـدم گذاشـته اسـت؛ امـا با ایـن وجود، 
در عمـل تفاوت هـا میـان ایـن دو نحلـۀ فکـری - 
همـان گونـه که در میان سـه مذهـب فقهی دیگر 
اهـل سـنت- گاهـی خیلـی عمیـق و ژرف بـه نظر 
می رسـد. مسـلمانان، تمام شـان پیرو کتـاب واحد 
اسـتند؛ اما درک و برداشـت و فهم و تفسـیر  شـان 
از ایـن کتـاب، گاهـی به حـدی متفاوت اسـت که 
بـه تکفیـر همدیگـر می انجامـد. در مورد تفسـیر و 
درک و فهـم از سـنت نیـز بـا وجـود ادعـای یکـی 
بـودن، گاهـی همـان شـکاف و همـان اختافـات، 
حتـا به پیمانـه ی وسـیع تر و عمیق تر وجـود دارد. 
در ایـن جـا بـه صورت بسـیار فشـرده بـه برخی از 

ایـن تفاوت هـا نـگاه مختصـری می اندازیـم.
تقلید و عدم تقلید

پیـروان حنفیـت، بحـث تقلیـِد عـوام از مذاهـب 
اربعـه را ظاهـرا یـک نیـاز و یـک ضـرورت عملـی 
می داننـد و فکـر می کننـد مـردم عام چـاره ای جز 
تقلیـد از مجتهدیـن بـزرگ ندارنـد؛ امـا سـلفیون 
ادعـای غیرمقلـد بـودن دارنـد و نظـر شـان ایـن 
بایـد  مذاهـب،  از  پیـروی  جـای  بـه  کـه  اسـت 
مسـتقیما بـه سـنت رجـوع کـرد؛ امـا در عمـل، 
عامـه ی سـلفیون  نیـز در واقـع دنبالـه رو و مقلـِد 
مجتهـدان  و  بـزرگان  کـه  اسـتند  راهـی  همـان 

سـلفی در آن قـدم زده انـد. 
 مرتکب گناه کبیره

از امـام اعظـم روایـت شـده کـه گفتـه بـود: »مـا 
هیـچ مومنـی را تکفیـر نمی کنیـم«؛ امـا ظاهـراً 
برخـی سـلفیون بـه تکفیـر و یـا مشـرک خواندن 
بیشـتری  دل بـازی  و  بـا دسـت  اندکـی  دیگـران 
برخـورد می کننـد و در مـورد تکفیـر دیگـران آن 
حـزم و احتیاطـی را کـه احنـاف داشـتند، ندارند. 
و  نیسـت  تـازه ای  رسـِم  همدیگـر،  تکفیـِر  البتـه 
مذاهـب کامی در ادیـان مختلف، از گذشـته های 
دور بـا ایـن مسـأله دسـت و گریبـان بـوده انـد و 
بـزرگان نامـداری ماننـد امـام محمـد غزالـی نیـز 
در مـورد نظریـات فاسـفه ی اسـامی در کتـاب 
ایـن  بـه  دیگـر  جاهـای  و  الفاسـفه«  »تهافـت 

مسـأله، توسـل جسـته اسـت.
شفاعت

معنـا، مفهـوم و کاربُرد شـفاعت در مـورد پیامبران 
متفـاوت  سـلفیت  بـا  حنفیـت  در  اهلل،  اولیـاء  و 
معلـوم می شـود. ظاهـرا سـلفیت شـفاعت و کمک 
خواسـتن، غیـر از خداونـد را شـرک آمیز می دانـد. 
حنفیـون وتعریـف  شـان از شـفاعت؛ اما بـا تعریف 
سـلفیون متفـاوت بـه نظـر می آیـد. ظاهـراً چیزی 
کـه حنفی هـا از شـفاعت در نظـر دارند، بـا درکی 
مسـأله ی  بـا  برخـورد حنفی هـا  از  سـلفیون  کـه 
شـفاعت دارنـد، یکـی نیسـت. البتـه عـوام مـردم 
بـا  از شـفاعت وکرامـت  نیـز فهـم  شـان  حنفـی 
خـواص حنفـی تفـاوت دارد. نقـد سـلفیت بـر این 
موضـوع، بیشـتر متوجـه همیـن قرائـت عامیانه از 
بحـث شـفاعت اسـت کـه بـه قرائـت خـواص نیـز 

می شـود. داده  تعمیـم 
بزرگان مذاهب

برخـی سـلفیون، امامـان مذاهـب اربعه و بـزرگان 
مذاهـب را مصـداق »اربابا مـن دون اهلل« می دانند 
امـا  می شـمارند؛  ناجایـز  را  آن هـا  از  پیـروی  و 
احتـرام  دیگـر  مذاهـب  بـزرگان  بـه  حنفیـون 
بیشـتری قایـل اسـتند. سـلفی ها فکـر می کننـد 
کـه پیـروان مذاهب بـه رهبـران و امامـان مذاهب 
بـه حـدی اقتـدا و دنبالـه روی دارنـد، کـه پیـروی 
از پیامبـر و سـلف، تحت الشـعاع آن قـرار گرفتـه 
اسـت؛ امـا حنفی هـا ظاهرا پاسـخ شـان این اسـت 
کـه بـزرگان مذاهـب، خـود شـان در همان مسـیر 
سـلف صالـح رفته انـد و پیروی از امامـان مذاهب، 
در حقیقـت جـز پیـروی از سـلِف صالـح، چیـزی 
دیـده  آن هـا  میـان  تضـادی  و  نیسـت  دیگـری 

نمی شـود.
تأویل گرایی و  ظاهر گرایی

حنفیـون ماننـد برخـی دیگـر از مذاهـب کامی و 
فقهـی، بعضـی آیـات را بر حسـب ضـرورت عقلی، 
تأویـل می کننـد و بـه مجـاز و اسـتعاره و کنایـه 

در مـزارع و کشـت زارها مصـروف کار و زحمـت 
اسـتند و یـا از چشـمه ها و کاریزها آب آشـامیدنی 
از  یکـی  امـا  دارنـد؛  رویکـردی  چـه  می آورنـد، 
راه هـای حـل ، ظاهـرا تأکیـد بیشـتر روی الزامیت 
اگـر اجـرا شـود،  بـرای مـردان اسـت کـه  نفقـه 
می توانـد کار زنـان بـاالی مـزارع را منتفـی کنـد؛ 
امـا رویکـرد حنفی هـا شـاید بیشـتر بـه ضـرورت 

اجتماعـی و اقتصـادی قضیـه، اسـتوار باشـد.
بحث عنصر ایرانی/ خراسانی

و  ایران گرایـی  بـا  حنفیـت  از  بیشـتر  سـلفیت 
همچنان با شـیعیان سـتیز نشـان داده اسـت. اگر 
از زاویـه ی نـژادی و فرهنگی به مسـأله نگاه شـود، 
سـلفیت بیشـتر به فرهنگ اسـامی-عربی نزدیک 
بـه نظـر می رسـد، در حالـی کـه حنفیـت همـان 
بـود،  ابوحنیفـه چنیـن  امـام  گونـه کـه شـخص 
نمادهـای  اسامی-ایرانی/خراسـانی.  فرهنـگ  بـه 
خراسـانی ماننـد نـوروز و تقویم خورشـیدی مورد 
مخالفـت شـدید سـلفیون بـوده اسـت. امـام اعظم 
از  حـل ،  راه هـای  و  احـکام  اسـتنباط  در  ظاهـرا 
روی ضـرورت، نیم نگاهـی هـم بـه عنصـر ایرانـی/

خراسـانی داشـته و گفتـه می شـود کـه حتـا بـه 
صـورت  در  نیـز  فارسـی  زبـان  بـه  نمازخوانـدن 

ضـرورت، جـواز قایـل بـوده اسـت.
رابطه با تصوف

مخالفـت  عرفـان  و  تصـوف  اهـل  بـا  حنفی هـا 
از صوفیـه  انـد و حتـا بسـیاری  کمتـری داشـته 
حنفـی بوده اند؛ اما سـلفیت با بسـیاری از مراسـم 
و ریاضـات صوفیـه نـه تنهـا کـه مخالـف اسـت، 
تلقـی  را شـرک آمیز  آن هـا  رفتـار  از  برخـی  بـل 
می کنـد. عمده تریـن مخالفـت نظـری در ایـن جا 
روی مفهـوم توحیـد و شـفاعت اسـت؛ امـا از نظـر 
عملـی، زیـارت قبـور و حلقـات سـماع و جذبه، به 
آشـکارترین موضـوع منازعـه تبدیـل شـده اسـت. 
البتـه برخـی حنفی هـا نیـز بـا بسـیاری از رفتـار 
عملـی صوفیـه، در گذشـته ها نیـز موافـق بـه نظر 
نمی رسـیده انـد؛ امـا مخالفـت آشـکار و شـدیدی 

اند. نداشـته  هـم 
خالفت و سلطنت

حنفیـت سـال های سـال با سـاطین و پادشـاهان 
ایـده ی  بـا  سـلفیون  ظاهـرا  امـا  آمـده؛  کنـار 
خافت گرایـی، رابطـه ی نزدیک تـری دارنـد. بعـد 
در  بیشـتری  تئوری هـای  سـلفیت،  گسـترش  از 
مـورد مسـأله ی خافت طرح شـد. البتـه حنفی ها 
نیـز در مـورد خافـت و حکومـت واحـد اسـامی 
بی عاقـه نبـوده  انـد؛ امـا تأکیـد و انحصـاری کـه 
سـلفیون در این بـاره روی آن پافشـاری می کنند، 

در مـورد حنفی هـا کمتـر دیـده شـده اسـت.
تحمل مذاهب دیگر

مطابـق آن اصـل مهـم حنفـی کـه »مرتکـب گناه 
مسـلمانانی  بـا  حنفیـون  نیسـت«  کافـر  کبیـره 
مسـلمان  چشـم  بـه  بودنـد،  مخالـف  شـان  کـه 
گنـاه کار نـگاه می کردنـد و بـه هرحـال به کشـتن 
شـان حکـم نمی کردنـد؛ امـا ظاهـرا سـلفیون در 

در برخـی مـوارد، اهمیـت می دهنـد؛ اما سـلفیون 
مثـل ایـن که بـه ظاهر آیات، خود شـان را بیشـتر 
و  تأویـل  مثـل  مفاهیمـی  از  و  متعهـد می داننـد 
مثـال  طـور  می کننـد.  دوری  اسـتعاره،  و  مجـاز 
در بـاِب ایـن کـه خداوند جسـم اسـت یا نیسـت، 
علمـای حنفـی ظاهـرا بـه تأویـل چنیـن آیاتـی 
بیشـتر متوسـل شـده انـد؛ اما سـلفیون بـه ظاهرا 
نـص و در نتیجـه به جسـمانیت، بیشـتر نزدیک به 
نظـر می آینـد. موالنا جـال الدین بلخـی، در دفتر 

اول مثنـوی می گویـد:
من چو لب گویم، لِب دریا بَُود

من چو »ال« گویم مراد »ااِّل« بَُود
و یا

گفت پیغمبر ز سرمای بهار 
تن مپوشانید یاران، زینهار
لیک بگریزید از سرد خزان

کان کند کو کرد با باغ و رزان
راویان این را به ظاهر برده اند

هم  بران صورت قناعت کرده اند
آن خزان نزد خدا، نفس و هواست

عقل و جان عین بهار است و بقاست
تأویـل  را  روایـت  ظاهـر  موالنـا  فـوق،  ابیـات  در 
راویـان معنـای عمیـق  می کنـد و می گویـد کـه 
روایـات را درک نکـرده و بـه »صـورت « قناعـت 
کـرده انـد؛ در حالی کـه معنای حقیقـی ظاهر آن 

 . نیست
اهل رأی، اهل حدیث

حنفیـون بـه اهـل رأی و عقل گـرا بـودن شـهرت 
دارنـد و سـلفیون به  اهـل حدیـث و روایت گرایی. 
از ابـن خلـدون نقـل شـده اسـت، کـه ابوحنیفـه، 
حدیـث   17 وثاقـت  و  صحـت  مـورد  در  فقـط 
اسـت.  می کـرده  احسـاس  مطمئـن  را  خـودش 
البتـه ترتیـب مصـادر احکام در حنفیـت نیز همان 
/ استحسـان و اجمـاع  کتـاب و سـنت و قیـاس 
اسـت؛ امـا ایـن کـه، آیـا بـه هـر روایتـی می توان 
اعتمـاد کـرد کـه قـول پیامبـر هسـت یـا نیسـت، 
بحـث و جدل هـای بسـیاری صـورت گرفته اسـت. 
قیاس گرایـی حنفیـون، ظاهـرا بـه زعـم سـلفی ها 
چنـدان خـوش نمی آیـد و فکـر می شـود وقتـی 
بـه  نیـازی  دیگـر  باشـد،  داشـته  وجـود  روایتـی 
قیـاس وجـود نـدارد؛ اما حنفی هـا ظاهـراً در مورد 
صحـت روایت ها احتیاط و سـخت گیری بیشـتری 
دارنـد و فقـط بـه روایت هایـی اسـتناد می کننـد 
کـه در مـورد صحت آن هـا، اطمینان کامل داشـته 

. شند با
مسأله ی حجاب

بحـث حجـاب و مقدار آشـکار بودن صـورت، یکی 
دیگـر از مـوارد اختـاف اسـت. بسـیاری علمـای 
حنفـی بـا آشـکار بـودن روی و دسـت مخالفـت 
نکـرده  انـد؛ امـا سـلفیون ظاهـراً »نقـاب« را بـر 
بـاز بـودن صـورت زن)حجـاب( ترجیـح می دهند. 
روشـن نیسـت که سـلفی ها در مورد زنانـی که در 
روسـتاها از صبـح تا شـام بـه دلیل فقـر و ناچاری 

و  سـخت گیری  گنـاه کار  مسـلمانان  بـا  برخـورد 
تحمل ناپذیـری بیشـتری از خـود نشـان داده انـد. 
ایـن مسـأله کـه کـدام عمـل، گنـاه کبیـره اسـت 
وکـدام عمـل شـرک اسـت، بـا وجـود این کـه در 
ظاهـر روشـن و سـاده به نظـر می آیـد، در عمل به 
چنیـن وضاحت وسـادگی نیسـت و همین مسـأله 
بیشـتری سـوق  احتیـاط  بـه  را  شـاید حنفی هـا 

مـی داده اسـت.
قیام علیه قدرت

قیـام در برابـر سـلطان جائـر، از سـوی اکثریـت 
حنفیـان توصیـه نمی شـود. البته حنفی هـا نیز آن 
روایـت را کـه می گویـد »الملـک یبقـا مـع الکفر و 
الیبقـا مـع الظلـم« پیوسـته روایـت کـرده و ظلم 
را تقبیـح کـرده انـد؛ امـا از سـوی دیگـر، بیشـتر 
شـان قیـام و شـورش در برابر پادشـاه ظالـم را نیز 
توصیـه نکـرده انـد؛ ولی قرایـن نشـان می دهد که 
بیشـتر سـلفیون علیـه سـلطان جائـر عاقه منـد 
قیـام و شـورش و جنـگ اسـتند؛ بـا ایـن وجـود 
علمـای سـلفی تقریبا اکثرشـان در مـورد حکومت 
کنونـی عربسـتان سـعودی سـکوت اختیـار کـرده 
انـد و ظاهـرا در همـان راهـی روان اسـتند کـه 

حنفی هـا در آن رفتـه بودنـد.
ساختن مقبره

در تاریـخ اسـام به ویـژه در جهان حنفـی، از هند 
گرفته تا افغانسـتان و آسـیای میانـه و خاور میانه، 
مقبره هـای بسـیاری برای مشـایخ، علما و شـاهان 
سـاخته شـده اسـت و ظاهـرا حنفیـون مخالفتـی 
بـا ایـن مسـأله نکـرده انـد؛ امـا سـلفیون در مورد 
سـاختن مقبره هـای مجلـل بـا حنفیـون متفـاوت 
فکـر می کننـد و حتـا گفتـه شـده، داعـش تهدید 
کـرده بود کـه در صورتی پیـروزی آرامـگاه پیامبر 

را نیـز ویـران خواهـد کرد.
روی هم رفتـه نظریـات کامـی و فقهـی در میـان 
و  تفاوت هـا  همرنگی هـا،  تمـام  بـا  مسـلمانان 
بـه  را  کار  گاهـی  کـه  دارد  هـم  تفکیک هایـی  
دشـمنی و جنـگ نیـز کشـانیده اسـت. نظریـات 
شـرایط  و  نـژاد  و  سیاسـت  از  فقهـی  و  کامـی 
و  خـرد  و  دانـش  سـطح  و  اقتصـاد  و  اجتماعـی 
تأثیـر  دیگـر  بسـیار  مسـایل  و  جهانـی  وضعیـت 
می پذیـرد. حنیفی هـا و سـلفی ها بـا وجـود ایـن 
کـه دیـن واحدی دارنـد، گاهی اوقـات دیدگاه های 
سیاسـی و کامـی و فقهـی متفاوتی اختیـار کرده 
انـد. تسـاهل، تسـامح و همدیگرپذیـری ای کـه در 
جهـاِن امروز از سـوی فاسـفه و اهل خـرد، تبلیغ 
و توصیـه می شـود، بـا تحمـل و مـدارای مذهـب 
امـا  می کنـد؛  پیـدا  بیشـتری  حنفـی، همخوانـی 
حمـات نظامـی و لشکرکشـی ها و قـدرت نظامی 
و تکنالوژیکـی ای کـه هـر روز بیشـتر از پیـش از 
سـوی قدرت هـای جهانـی نمایـش داده می شـود، 
جایـگاه و دیدگاه هـای سـلفی را بـه عنـوان یـک 
اسـام،  در جهـان  تمدنـی  و  اجتماعـی  واکنـش 
اسـتوارتر و جذاب تـر می سـازد. سرنوشـت جهـان 
اسـام، جـز بـا کسـب دانـش و علـم و موجودیت 
نظام هـای سیاسـی کـه کشـمکش قـدرت را بـه 
صـورت مسـالمت آمیز مهـار کند، تغییـر نمی کند. 
واکنش هـای سیاسـی و چریکـی، در برابر وضعیت 
جنـگ  جـز  حاصلـی  حـال  تـا  جهـان،  موجـود 
داخلـی و اختافـات فرقه ای و فرار مغز و سـرمایه، 
در پـی نداشـته اسـت و اگـر مـا اسـتراتیژی  مـان 
را عـوض نکنیـم و راز پیشـرفت و رفـاه سـرزمین 
خـود مـان را ماننـد دیگـران پیـدا نتوانیـم، آینده 

همچنـان تاریـک و مبهـم باقـی خواهـد مانـد.

پیـروان حنفیـت، بحث تقلیـِد عوام از مذاهب اربعـه را ظاهرا یک 
نیـاز و یـک ضـرورت عملـی می داننـد و فکـر می کننـد مـردم عـام 
چـاره ای جـز تقلیـد از مجتهدین بـزرگ ندارند؛ اما سـلفیون ادعای 
غیرمقلـد بـودن دارند و نظر شـان این اسـت که به جـای پیروی از 
مذاهـب، بایـد مسـتقیما به سـنت رجوع کـرد؛ اما در عمـل، عامه ی 
سـلفیون  نیـز در واقـع دنبالـه رو و مقلـِد همـان راهـی اسـتند که 

بـزرگان و مجتهـدان سـلفی در آن قـدم زده اند. 

 صفر اسکندری
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قصـر داراالمـان، در حدود هشـت کیلومتری جنوب غرب شـهر کابل و 
در جـوار تعمیـر جدیـد پارلمان افغانسـتان قرار دارد؛ جایـی که قرار 
اسـت کمپلکـس اداره هـای دولتـی نیـز در آن اعمار شـود و این قصر 

نگین آن باشـد.
 قصرداراالمـان، بـا داشـتن 150 اتـاق کوچـک و بـزرگ، د راوایـل 
دهـه  1٣00هجـری شمسـی در مـدت زمـان شـش سـال اعمـار شـد.  
اثـر جنگ هـای دهـه ی 1٣70 در طـول چهـل سـال  بـه  ایـن قصـر، 

گذشـته، بـه شـدت آسـیب دیـد. 

بازسـازی ایـن قصـر می گویـد: »دولـت افغانسـتان  جاویـد حمـاد، مسـؤول 
بـرای بازسـازی قصـر هزینـه ی هنگفتـی را پرداختـه اسـت. هزینـه ای کـه 
می توانسـت بـا آن تعمیرهـای دیگـر را از نـو اعمـار کند؛ اما انتظار این اسـت 
کـه بازسـازی قصـر و تبدیـل شـدنش بـه مـوزه، هزینه هـا را جبـران کنـد و 
سـرمایه ای بـرای افغانسـتان باشـد.« انتظـاری کـه در افغانسـتان و بـا وجـود 
ناامنـی عملـی بـه نظـر نمی رسـد؛ چنانچـه در روز بازدیـد مـن از ایـن قصـر و 
در جـاده ی منتهـی بـه آن، انفجـاری نیرومنـدی رخ داد. ایـن انفجار خسـارات 

هنگفـت مالـی و جانـی برجـا گذاشـت.

در حالـی کـه آفتـاب در محراق آسـمان اسـت، شـدت 
گرمـای نزدیک بـه چهل درجه ی آن طاقت هر انسـانی 
را طـاق می  کنـد؛ امـا کارگران بـرای بازگرداندن شـکوه 
تاریخـی قصـر داراالمـان بـه شـدت سـرگرم بازسـازی 
قصـر انـد و تمام تاش شـان این اسـت که تا 28 اسـد، 
کار بازسـازی قصـر تاریخی)داراالمـان( را بعـد از صـد 
سـال و در سـال روز اسـتقال افغانسـتان تکمیل کنند.

امسـال، صدمین جشن سـالروز اسـتقال در افغانستان 
در کنـار مخالفت هـای گسـترده، بـه نظـر می رسـد که 
متفاوت تـر از هـر سـالی دیگـری باشـد؛ زیـرا از مـردم 
عادی تـا مقامـات بلندپایه ی حکومت افغانسـتان، برای 
بزرگداشـت از آن، لحظه شـماری می کننـد؛ امـا چیزی 

نمانده به 28 اسـد، سـالروز اسـتقال افغانسـتان.
سـال  مناسـب صدمیـن  بـه  امسـال  کـه  اسـت  قـرار 
قصـر  در  اسـتقال  جشـن  افغانسـتان،  اسـتقال  روز 
در جنگ هـای  کـه  قصـری  شـود؛  برگـزار  داراالمـان، 
جریـان  در  و  گذشـته  سـال  صـد  طـول  در  داخلـی 
جنگ هـا بـه شـدت آسـیب دیـده اسـت. کار بازسـازی 
ایـن قصـر تاریخـی، سـه سـال پیـش آغـاز شـده بـود.

بـا آن کـه حجـم زیـادی از کار هـا باقـی مانـده، جاوید 
حمـاد، مسـؤول بازسـازی قصـر داراالمـان می گوید که 
آنـان شـبانه روزی کار می کننـد تـا این قصر، بـرای 28 
اسـد و تجلیـل از اسـتقای کشـور آمـاده شـود. »هـم 
اکنـون مـا در دو شـفت کاری، کار می کنیـم تـا قصـر 
داراالمـان کارش تمـام شـود و بـه بهره برداری سـپرده 

شود.« 
آغاز کار

کیلومتـری  هشـت  حـدود  در  داراالمـان،  قصـر 
جدیـد  تعمیـر  جـوار  در  و  کابـل  شـهر  جنوب غـرب 
پارلمـان افغانسـتان قـرار دارد؛ جایـی کـه قـرار اسـت 
کمپلکـس اداره هـای دولتـی نیـز در آن اعمـار شـود و 

باشـد. نگیـن آن  ایـن قصـر 
 قصرداراالمـان، بـا داشـتن 1۵0 اتاق کوچـک و بزرگ، 
در اوایـل دهـه  1300هجـری شمسـی در مـدت زمـان 
شـش سـال اعمـار شـد.  ایـن قصر، بـه اثـر جنگ های 
دهـه ی 1370 در طول چهل سـال گذشـته، به شـدت 
آسـیب دیـد. از این قصـر در ابتدا برای مرکز سـلطنتی 
امـان اهلل خـان و بعدهـا بـه حیـث تعمیـر  در دوره ی 
وزارت دفـاع اسـتفاده می شـد. کار بازسـازی و احیـای 
مجـدد آن در دهـم جـوزای 13۹۵ افتتـاح شـد. ایـن 
پـروژه در آخـر مـاه حـوت سـال 13۹4، بـا هزینـه ی 
بیـش از 16 میلیـون دالر امریکایی، در جلسـه ی کابینه 
بـه  موظـف  شهرسـازی،  وزارت  و  رسـید  به تصویـب 
بازسـازی آن شـد.  براسـاس فرمان محمد اشـرف غنی، 
پـروژه ی طراحـی و بازسـازی قصـر داراالمـان، توسـط 
شهرسـازی،  امـور  وزارت هـای  فنی-تخنیکـی  هیـأت 
اطاعـات و فرهنـگ و ریاسـت عمومـی اداره ی امـور، 
ترتیـب شـده کـه طـی پنـج مرحله بـا بودجـه ی 16.۵ 

میلیـون دالـر امریکایـی تکمیل شـود.
تیم تخنیکی

پـروژه ی  اولیـن  داراالمـان،  قصـر  بازسـازی  پـروژه ی 
انجنیـران و  افغانسـتان اسـت کـه توسـط  دولتـی در 
مهندسـان افغانسـتان مشـمول زنـان کـه 2۵ درصد از 

تمـام نیـروی کاری آن را تشـکیل می دهـد، بدون هیچ 
کمـک فـرد خارجـی برنامه ریـزی، طراحی، بازسـازی و 

اجرا شـده اسـت.  
ابتـدا در ایـن پـروژه یـک کمیتـه ی تخنیکی متشـکل 
از آقـای عباسـی )وزارت اطاعـات و فرهنـگ( اجمـل 
میونـدی )بنیـاد آغاخـان(، انجنیـر فرید سـوما و محمد 
تمـام  شـده  ایجـاد  تیـم  شـد.  ایجـاد  حسـینی  ضیـا 
نقشـه ها و طراحی هـا را بررسـی و کنتـرل می کـرد و 
پـس از تأییـد، بـرای اجـرا بـه بخـش اجرائیوی ارسـال 

می شـد. 
در قسـمت های دیگـر، حمیـداهلل محمـدی )مهندس(، 
سـادات  اهلل  ذبیـح  )مهنـدس(  دلیجـم  معصومـه 
)اسـتراکچر(، ناصـر یونسـی )اسـتراکچر(، جاوید حماد 
آبـدات  بازسـازی  کتـاب  نویسـنده ی  و  )اسـتراکچر 
تاریخـی در افغانسـتان(، جواد طهماسـب )اسـتراکچر(، 
ممتازحسـین یعقوبـی )بـرق( رضا نجفی )بـرق(، مرتضا 
اکبـری )میکانیـک( و متخصص هـای دیگـر بـا امکانات 
انـدک از جملـه کمپیوتر، پرینتر و محل مناسـب کار با 
امکانـات شـخصی خود شـان کار اولیه ی قصـر را پیش 
می بردنـد. در ایـن تیـم نیـز بعد هـا حـدود 100 انجنیر 
و مهنـدس در رشـته های دیگـر برای پیشـبرد پروژه ای 

کـه همـه افغانسـتانی اسـتند، اضافه شـد.
و  سیسـتم  از  اسـتفاده  بـا  را  قصـر  نقش هـای  تیـم، 
کردنـد.  بازسـازی  اسـکن  تریـدی  پیشـرفته  دسـتگاه 
جاویـد حمـاد کـه بعـد و بـه جـای دکتـر سـید ضیـا 
حسـینی، مسـؤول بازسـازی پـروژه ی قصـر داراالمـان 
می گویـد:  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  شـد،  تعیـن 
»پـردازش نقشـه ها، بعـد از مطالعـه ی نقشـه ی اولیه ی 

اعمـار قصـر و مطابـق بـا همـان خصوصیات با سیسـتم 
تریـدی نقشـه بـرداری شـد تـا جریـان کار براسـاس 

همـان نقشـه بـه پیـش بـرده شـود.«
او، از پوشـه ی گنبد هـای قصـر یـاد می کنـد و می گوید 
کـه در نقشـه ی اولیـه و مطابـق بـا عکس هـای بـه جـا 
مانـده از قصـر، گنبد هـای قصر پوشـه ی مسـی داشـته 
اسـت کـه بعـد ایـن پوشـه ها بـه آهـن چـادر تبدیـل 

است. شـده 
سبک معماری قصر داراالمان

قصـر داراالمـان، در دهه ی 1300 سـاخته شـده اسـت. 
در آن زمان سـبک معماری خاصی بر افغانسـتان حاکم 
نبـوده اسـت؛ بـل بـه گفتـه ی کارشناسـان بازسـازی 
آبـدات تاریخی در افغانسـتان، سـبک معماری حاصل و 
نتیجه ی کار کشـورهایی بود که در افغانسـتان مشـغول 

بـه اجـرای پروژه هـای متعـدد سـاختمانی بودند. 
جرمنـی  کشـور  فعالیـت  خاطـر  بـه  دهـه  ایـن  در 
بیشـتر پروژه هـا، سـبک و سـیاق دوره ی رنسـانس و 
معمـاری آلمـان شـرقی را داشـته اسـت. چنانچه سـید 

وجـود ناامنـی عملـی بـه نظـر نمی رسـد؛ چنانچـه در 
روز بازدیـد مـن از ایـن قصـر و در جـاده ی منتهـی بـه 
آن، انفجـاری نیرومنـدی رخ داد. ایـن انفجار خسـارات 

هنگفـت مالـی و جانـی برجـا گذاشـت.
هزینه ی بازسازی قصر

 براسـاس بـرآورد اولیـه، برای بازسـازی قصـر داراالمان 
حـدود 20 میلیـون دالـر در نظر گرفته شـد، اما بعدا بنا 
بـر بازسـازی محوطـه ی آن و دیگـر پروژه هـای جانبـی 
ایـن مبلـغ افزایـش یافت و بـه 24 میلیون دالر رسـید؛ 
امـا یـک شـرکت خارجـی هزینـه ی بازسـازی و مرمت 
قصـر را 100 ملیـون دالـر امریکایـی ارزیابـی کـرده به 
دولت افغانسـتان پیشنهاد بازی سـازی آن را داده است.

دولـت افغانسـتان امـا بـرای اولیـن بـار در کشـور، این 
پـروژه را به مهندسـان افغان سـپرد و بـه افغانی بودنش 
تأکیـد ورزیـد و در نهایـت بـرای بازسـازی آن 16.۵ 
میلیـون دالـر اختصـاص داد. با این حـال، جاوید حماد، 
رییـس پروژه ی بازسـازی قصـر داراالمـان، می گوید که 
کار بازسـازی قصـر بـا هزینـه ی کمتـر از 10.۵ میلیون 

دالـر و بـا اضافه شـدن محوطـه تکمیل می شـود.
چرا تغییر ارقام تا این حد؟

جاویـد حماد، مسـؤول پروژه ی بازسـازی قصر می گوید 
کـه دلیـل تغییـر ارقـام اسـتفاده از منابـع داخلـی و 
جلوگیری از فسـاد مالی اسـت. »در بازسـازی این قصر 
از تمام منابع داخلی اسـتفاده شـده  اسـت و این سـبب 
شـد کـه هزینه ها به صـورت قابل توجهـی کاهش یابد. 
از سـوی دیگر از فسـاد مالی در بازسـازی قصر با افغانی 

شـدن روند بازسـازی آن جلوگیری شـد.«
از  بسـیاری  ایـن  از  پیـش  کـه  می کنـد  تصریـح  او 
نیـروی  بـه  بی اعتمـاد   دلیـل  بـه  دولتـی  پروژه هـای 
پیمـان کار خارجـی سـپرده  بـه شـرکت های  داخلـی، 
می شـد  و ایـن موضـوع سـبب می شـد کـه در کنـار 
بـاال رفتـن هزینه هـا و پاییـن آمـدن کیفیـت پروژه هـا،  
فـرار  زمینـه ی  و  آمـده  وجـود  بـه  نیـز  مالـی  فسـاد 
حالـی  در  ایـن  شـود.  فراهـم  افغانسـتان  از  سـرمایه 
اسـت کـه افغانسـتان در رده بنـدی شـفافیت، جایـگاه 
چهـارم فاسـدترین کشـور جهـان را به خـود اختصاص 
داده اسـت. پیـش از ایـن سـیگار، در یک گـزارش خود 
آورده بـود کـه خارجی هـا نیـز در گسـترش فسـاد در 

افغانسـتان دسـت دارنـد.
بنـا برگفته ی مسـؤول پروژه ی قصر داراالمان، بازسـازی 
قصـر بـا مـواد داخلـی صـورت گرفتـه اسـت. از مرمـر 
هـرات، چـوب کنـر، تـا سـمنت غـوری و حتـا نیـروی 

کاری آن نیـز از افغانسـتان بـوده اسـت.
قصـر  بازسـازی  کاری  نیـروی  ایـن  معـاش  باالتریـن 
داراالمـان، 80 هـزار افغانـی و پایین ترین آن با هشـت 

سـاعت کار، هشـت صـد افغانـی اسـت.
کارگـران بـرای بازسـازی قصـر در دو شـفت کار کـرده  
از  معـاش  »باالتریـن  می گویـد:  حمـاد  جاویـد  انـد. 
مـن اسـت، امـا تمـام کارگـران بـا شـوق عجیبـی کار 

می کردنـد.«
کارگـران  از  شـماری  قصـر،  سـازی  بـاز  جریـان  در 
کـه  می گویـد  تیـم  مسـؤول  انـد.  دیـده  آسـیب  نیـز 
خوشـبخانه آسـیب ها جـدی نبـوده و کارگـران بعـد از 
مدتـی اسـتراحت و درمـان بـه کار شـان برگشـته انـد. 
بـا ایـن حال اما کارشناسـان آبـدات تاریخـی می گویند 
کـه بـا توجـه بـه ماهیـت پروژه هـای آبـدات تاریخـی، 
همیشـه احتمـال افزایـش یـا کاهـش  هزینه هـا وجود 
دارد و در قسـمت قصـر داراالمـان نیـز هزینه ها کاهش 

اسـت. یافته 

از سـردرهای کرونتـی مثلـث شـکل،  ضیـا حسـینی، 
سـتون های درون و ایجـاد سـایه بان آن یاد کـرده آن را 

می دانـد. شـرقی  آلمـان  معمـاری  ویژگی هـای  از 
تاریخـی  آبـدات  کارشناسـان  از  دیگـر  شـماری  امـا 
می گوینـد کـه معمـاری قصـر داراالمـان ترکیـب هنـر 
مهندسـان آلمان شـرقی و فرانسـویان اسـت کـه گنبد 
آن شـبیه مراکـز مذهبی فرانسـه و قوس هـا و پایه های 
آن شـبیه کاخ های آلمانی اسـت و ترکیـب این دو هنر، 

قصـری بـه زیبایـی کنونـی را به وجـود آورده اسـت. 
 از سـویی هم، سـید ضیا حسـینی، می گوید که شـبیه 

قصـر داراالمان در شـهر »کیل« جرمنی اسـت. 
بـه هـر حـال بـه نظـر کارشناسـان، نکتـه ی جالـب در 
فنـی  اقتصـادی،  بسـیار  اسـتفاده ی  داراالمـان،  قصـر 
و تخصصـی از خشـت و کانکریـت اسـت کـه در عیـن 
سـادگی مسـتحکم بـوده و زیبـا طراحـی شـده  اسـت. 
افغانسـتان، کشـوری بـا پیشـینه ی تاریخی کهن اسـت 
و مهـد تمدن هایـی نظیر بودیزم و زردشـت بوده اسـت؛ 
از ایـن رو قـرار اسـت ایـن قصـر بعـد از بازسـازی بـه 
مـوزه ی ملـی تبدیـل شـود و آثـاری از تمدن های کهن 
در آن گـردآوری شـده مکانـی بـرای جلـب سـیاحان 
باشـد تـا در کنـار جبـران هزینـه ی سـاختش، بـرای 

کشـور منبـع عاید شـود.
جاویـد حمـاد، مسـؤول بازسـازی ایـن قصـر می گویـد: 
هزینـه ی  قصـر  بازسـازی  بـرای  افغانسـتان  »دولـت 
هنگفتـی را پرداختـه اسـت. هزینـه ای که می توانسـت 
بـا آن تعمیرهـای دیگـر را از نـو اعمـار کند؛ امـا انتظار 
ایـن اسـت کـه بازسـازی قصـر و تبدیـل شـدنش بـه 
بـرای  سـرمایه ای  و  کنـد  جبـران  را  هزینه هـا  مـوزه، 
بـا  افغانسـتان و  انتظـاری کـه در  باشـد.«  افغانسـتان 

عکس: شفیع کریمی
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رمانتیســـم، بـــدوي اســـت، تعلیـــم نادیـــده 
اســـت، احســـاس پـــر شـــر و شـــور؛ اشـــتیاق 
مســـتي بخش،  رویـــاي  دم،  در  زیســـتن 
دل زدگـــي و بیـــزاري از زندگـــي اســـت؛ انـــکار 
دانـــش اســـت، نوســـتالرژي اســـت. اگـــر مـــن 
بـــه چیـــزي معتقـــد باشـــم و تـــو بـــه چیـــز 
ــم.  ــم بجنگیـ ــا هـ ــه بـ ــت کـ ــر، الزم اسـ دیگـ
ـــرا بکشـــي،  ـــو م ـــد ت ـــن باش ـــاید راه درســـت ای ش
ـــز  ـــر چی ـــر از ه ـــا بدت ـــم؛ ام ـــورا بکش ـــن ت ـــا م ی
ـــا  ـــن معن ـــه ای ـــازش ب ـــون س ـــت؛ چ ـــازش اس س
ـــه در  ـــي ک ـــه آن آرمان ـــردو ب ـــا ه ـــه م ـــت ک اس
ـــار  ـــت رفت ـــم؛ واقعی ـــرده ای ـــت ک ـــم خیان دل داری

ـــراق  ـــک اش ـــروي از ی ـــت پی ـــن اس ـــک ای رمانتی
ـــي  ـــي؛ یعن ـــدف آرمان ـــراي ه ـــردن ب ـــي، م درون
ـــتن  ـــرفت. کش ـــش و پیش ـــه دان ـــي ب ـــي توجه ب
و یـــا کشـــته شـــدن را در پـــی دارد؛ بایـــد 
ـــود  ـــازش وج ـــرای س ـــی ب ـــد، راه ـــا میران ـــرد ی م
نـــدارد. رفتـــاری کـــه عقـــل را نمی شناســـد و 
ــرد  ــم می گیـ ــاتی تصمیـ ــه ی احساسـ ــر پایـ بـ
ــری در  ــده. تفکـ ــراغش آمـ ــه سـ ــه در دم بـ کـ
میـــان نیســـت و آینـــده ای مـــد نظـــر گرفتـــه 
نمی شـــود.  پیـــروزی در دم و ســـرکوب کـــردن 
را خواهـــان اســـت و بـــه نتیجـــه ی بـــر آمـــده 
توجهـــی نـــدارد. هـــر وســـیله و هـــر زمـــان را  
ــر  ــد و در هـ ــت می دانـ ــروزی غنیمـ ــرای پیـ بـ
ــی  ــان احساسـ ــه آرمـ ــیدن بـ ــرای رسـ کاری بـ
ــی  ــل در آن جایـ ــق عقـ ــی دارد. منطـ توجیهـ
نـــدارد و بـــر پایـــه ی شـــور و هیجانـــی آنـــی 
ـــم  ـــر رمانتیس ـــوژی را اگ ـــود. ایدیول ـــار می ش رفت
ـــر  ـــن ام ـــل ای ـــم از عوام ـــی می توانی ـــم؛ ول ندانی

بـــه حســـاب آوریـــم.  

ـــس  ـــن ب ـــه ی افغانســـتاني، همی ـــراي درک جامع ب
کـــه رمانتیســـم را درک کنیـــم؛ ایـــن زمانـــي 
اســـت کـــه خواهیـــم فهمیـــد ریشـــه هاي 
رفتـــار ایـــن مردمـــان از کجـــا آب مي خـــورد. 
رمانتیســـم، همیشـــه بـــد نیســـت؛ جامعـــه ای 
آورده،  روی  مطلـــق  عقل گرایـــی  بـــه  کـــه 
رمانتیســـم را راهـــی بـــرای رهایـــی می دانـــد؛ 
طـــوری کـــه آیزیـــا برلیـــن، رمانتیســـم را 
ــای  ــه در دنیـ ــت کـ ــی دانسـ ــن اتفاقـ بزرگتریـ
ـــط  ـــرب فق ـــا در غ ـــد؛ ام ـــود آم ـــه  وج ـــرب ب غ
در غـــرب . در ایـــن جـــا، در جغرافیایـــی کـــه 
ـــام  ـــی انج ـــار عاطف ـــاس رفت ـــر اس ـــز ب ـــه چی هم
ـــت،  ـــد اس ـــز مهرپیون ـــه نی ـــوع جامع ـــود و ن می ش
ــا  ــار آدم هـ ــدازه ای در رفتـ ــه انـ ــات بـ احساسـ
ـــای  ـــان ج ـــودآگاه آن ـــه در ناخ ـــد ک ـــه می کن رخن
می گیـــرد. شـــور و هیجـــان بـــه جـــای تفکـــر، 
ــان  ــیند؛ همـ ــی نشـ ــری مـ ــش و آینده نگـ دانـ
می شـــود تاریـــخ ایـــن کشـــور را سراســـر 
ــد.  ــوا می کنـ ــر، احتـ ــتار و قهـ ــت و کشـ کشـ

ــاالی  ــی بـ ــاتی از رده هایـ ــای احساسـ تصمیم هـ
ــول  ــی در طـ ــای اجتماعـ ــا رفتارهـ ــی تـ دولتـ
ایـــن ســـال ها، وضعیتـــی را بـــرای مـــردم 
ایـــن مـــرز و بـــوم بـــه وجـــود آورده کـــه بـــا 
شـــنیدن کمتریـــن انتقـــاد، آن را بـــه مثابـــه ی 
ـــن  ـــزاع خونی ـــرای ن ـــته و راه را ب ـــمنی پنداش دش
بـــاز می کنـــد. رفتـــار احساســـاتی یـــا همـــان 
ـــان در  ـــذل آن، چن ـــوع مبت ـــه از ن ـــم البت رمانتیس
ـــت  ـــرده اس ـــه ک ـــی رخن ـــی جمع ـــار اجتماع رفت
ـــدارد.  ـــود ن ـــیدن وج ـــرای اندیش ـــی ب ـــه مجال ک
ناخـــود آگاه مـــردم در اجتمـــاع، پـــر اســـت از 
ـــود  ـــم خ ـــه زع ـــم ب ـــه؛ آن ه ـــای قهرمانان حادثه ه
ـــاع از  ـــرای دف ـــود دارد ب ـــوری وج ـــه ش و همیش
ـــوان  ـــا نمی ت ـــه واقع ـــی ک ـــی و مل ـــا دین ارزش ه
تصـــور کـــرد کـــه ایـــن ارزش هـــا ارزش انـــد 
ـــاتی را  ـــار احساس ـــت، رفت ـــه اس ـــر. هرچ ـــا خی ی
ــتانی  ــروزی افغانسـ ــه ی امـ ــوان در جامعـ نمی تـ
ــه  ــه علیـ ــه همیشـ ــاری کـ ــرد؛ رفتـ ــکار کـ انـ
ـــی  ـــت و گاه ـــری اس ـــال جبهه گی ـــری در ح دیگ
ـــته  ـــترک گام برنداش ـــس مش ـــوی ح ـــه س ـــم ب ه
اســـت. از آن جـــا ایـــن رمانتیســـم را مبتـــذل 
ـــوزن  ـــر س ـــک س ـــدازه ی ی ـــه ان ـــه ب ـــم ک خواندی
ـــی  ـــدن را در پ ـــت ش ـــه مل ـــی ک ـــه حس ـــم ب ه
ــای  ــه جـ ــتر بـ ــت. بیشـ ــیده اسـ دارد، نیندیشـ
ـــود  ـــرای خ ـــم اندیشـــیدن، اندیشـــیدن ب ـــرای ه ب

را انتخـــاب کـــرده اســـت. 
ـــمن  ـــی و دش ـــع قوم ـــی از مناف ـــات ناش احساس
ــای آن و درپـــی  ــر مبنـ ــران بـ پنداشـــتن دیگـ
حـــذف یکدیگـــر برآمـــدن، رویـــه ی ســـال های 
دور ایـــن رمانتیســـم مبتـــذل در جامعـــه ی 
ــان  ــرگ قهرمانـ ــت. مـ ــوده اسـ ــتانی بـ افغانسـ
ـــرای  ـــه ب ـــز ن ـــه هرگ ـــه ای ک ـــا نتیج ـــیار؛ ام بس
همـــان قـــوم قهرمـــان پیامـــد دارد و نـــه 
بـــرای دیگـــر کســـانی کـــه در یـــک خطـــه ی 
جغرافیایـــی همـــرای آنـــان زندگـــی می کننـــد. 
ــه  ــا بـ ــت؛ امـ ــخت اسـ ــی سـ ــم عقانـ تصمیـ

ــی دارد.  ــری را در پـ ــج بهتـ ــب نتایـ مراتـ

رمانتیسممبتذل

سوزن به جان خود جوال دوز به جان دولت

نزدیکـم،   دوسـتان  از  یکـی 
کـه  اسـت  متفکـر  و  روشـنفکر 
عشـق  اروپایـی  دموکراسـی  بـه 
مـی ورزد. او اغلـب ایـن جملـه را از 
ماسـاریک، رییس جمهـوری چکسـلواکی نقـل می کند 
را  ایـن حـق  یعنـی  یعنـی چـه؟«  کـه »خوشـبختی 
داشـته باشـی کـه بـه میـدان اصلـی شـهر بـروی و بـا 
آخریـن قـدرت فریاد بزنـی »ای خدا! چـه دولت ناالیق 
و بـدی داریم« فریـادزدن این جمله در افغانسـتان هم 
دارد.  هواخـواه  هـم  و  اسـت  متـداول 
دولـت  اختیـار  در  قـدرت  تمـام  همـه می داننـد کـه 
نیسـت؛ امـا فریـادزدن سـر دولـت، هزینـه ی کمتـری 
دارد. دولتـش هـم خیلـی فرقـی نمی کنـد. در جریـان 
حـوادث اخیـر، هـر نوشـته ای کـه فاقـد ایـن ادبیـات 
باشـد، از سـوی برخـی سـازش کارانه و سفارشـی لقب 
می گیـرد و نویسـنده اش هـم بـه جیره خـواری متهـم 
می شـود. بـه همیـن خاطـر بـرای دیـده شـدن، الیک 
گرفتـن و مقبـول افتـادن در نظـرگاه عمومـی، حتمـا 
بایـد بـا قاطعیـت و پرخـاش گفـت کـه هرچـه سـر ما 
می آیـد از ناتوانـی، ناکارآمـدی و ضعف مدیـران دولتی 
اسـت. فرامـوش می کنیـم ما هم مسـؤولیم؛ اما رسـانه 
هـا چطـور؟ آیـا آن هـا هـم حـق دارنـد ایـن نـگاه را 
در شـرایط بحرانـی ترویـج کننـد؟ تقریبـا همـه روی 
ایـن موضـوع وفـاق داریـم کـه عمل کـرد دولت هـا در 
تقابـل بـا بحران هـا مطلـوب نیسـت.  در هنـگام بـروز 
یـک بحـران طبیعی یـا انسان سـاخت، مدیـران دولتی 
غالبـا غافل گیـر می شـوند. اول تـاش می کننـد فضـا 
را بـا گفتـن ایـن کـه »همـه چیز تحـت کنترل اسـت 
کننـد؛  کنتـرل  کرده انـد«  بزرگ نمایـی  رسـانه ها  و 
می زننـد  فریـاد  می شـود،  زیـاد  فشـارها  وقتـی  بعـد 
کـه بودجـه و توجـه کـم اسـت و در آخـر هـم دسـت 
اسـتمداد بـه سـوی مـردم دراز می کننـد یـا همـکاری 

از همسـایه ها می داننـد. بخشـی از ایـن عـدم اعتمـاد 
عمومـی بـه رسـانه های رسـمی، ریشـه در رفتارهایـی 
دارد کـه سـال ها مـورد نقـد قـرار گرفـت و کسـی بـه 
آن گـوش نکـرد. رفتارهایـی کـه بـه تک صدایـی بـاور 
دارنـد، سـفیدنمایی را می پسـندند و گمـان می کننـد 
کـه تـا ابـد تنهـا مرجـع ناگزیـر مـردم باقـی می مانند؛ 
امـا حاال بـا پدیـده ی جاافتـاده »خبرنگاری  شـهروند« 
هـر روز انبوهـی از ویدیوهـا، بـدون دروازه بانـی  خبـر 
اختیـار  در  راسـتی آزمایی،  و   )Gatekeeping(
عمـوم قـرار می گیرد کـه در کنـار امتیازات درخشـان، 
می توانـد آثـار منفـی ای ماننـد وحشـت افزایی، سـلب 
امیـد اجتماعـی، ناتوان جلـوه دادن نیروهـای امدادی، 
افزایـش خشـم  بی پناهـی،  احسـاس  نهادینـه کـردن 
عمومـی، رهاشـدگی و ... را ایجـاد کند. ما در رسـانه ها 
بارهـا مدیـران را شـماتت می کنیـم کـه فاقـد آمادگی 
از  الزم در مراحـل سـه گانه ی پیـش، هنـگام و پـس 
بحـران اسـتند؛ امـا تـا چـه انـدازه خـود رسـانه های 
رسـمی برنامه هـای منظمـی بـرای آمـوزش پیـش از 
بحـران دارنـد؟ در هنـگام بـروز بحـران، رفتـار آن هـا 
یـا  اسـت  منسـجم  الگـوی  و  پروتـکل  یـک  مطابـق 
هـر خبرنـگار و نویسـنده ای بـر اسـاس احساسـات و 
گرایش هـای سیاسـی و حزبـی خـود، واکنـش نشـان 
می دهـد و همـان را بـه جامعـه تزریـق می کنـد. پـس 
بـه فراموشـی سـپرده  آیـا ماجـرا  از بحـران چطـور؟ 
می شـود یـا درس نامـه ی آموزشـی از آن تهیـه شـده 
و بـرای پرهیـز از تکـرار خطاهـا در بحران هـای آینده، 

مـورد اسـتناد قـرار می گیـرد؟ 
مـردم حـق دارنـد گله منـد و شـاکی باشـند؛ متوقـع و 
مطالبه گـر بماننـد. از کسـی کـه خانـه و زندگـی اش را 
آب بُـرده و چشـم انداز روشـنی بـرای جبران خسـارت 
نـدارد، انتظـار نمـی رود کـه زاهدانه بنشـیند و ثناگوی 
نهـاد قدرت باشـد؛ اتفاقاً خشـم و پرخاشـگری کسـانی 
کـه ایـن روزهـا رخدادهـای ناگـوار زندگـی  شـان را بر 
آب داده، کامـا قابـل درک اسـت؛ امـا مـا سـبک باران 
سـاحل ها چطـور؟ آیـا بایـد در دام احساسـات صـرف 

گرفتـار بشـویم؟ همـان را بگوییـم که مدیران دوسـت 
دارنـد؟ از تـرس طرد شـدن توسـط افـکار عمومـی در 
دام پوپولیسـم بیفتیم و برای کسـب الیک و محبوبیت 
چشـم بـر واقعیت هـا ببندیـم؟ بحران هـا فقـط محـک 
سـنجش کیفیـت مدیـران نیسـتند؛ مجـال وزن کشـی 
و  رسـانه ها  حقیقـی  هوش منـدی  و  اعتبـار  میـزان 
روزنامه نـگاران هـم اسـتند. وقتـی صـد جـوال دوز بـه 
مدیـران و مسـؤوالن می زنیـم، گاهـی یـک سـوزن هم 
بـه خـود مان بزنیـم و در آیینه به خودمان نـگاه کنیم.

علت و درمان لجبازی کودکان 

)قسمت دوم(
لجبـازی در کـودکان از 2 سـالگی شـروع می شـود، در 3 یـا 4 
سـالگی بـه اوج خـود می رسـد و در حدود 7 سـالگی کاهش پیدا 
می کنـد. چگونگـی برخـورد بـا لجبازی کـودکان اهمیـت زیادی 
دارد و بـرای ایـن کـه بتوانیـد برخـورد مناسـبی بـا فرزنـد لجباز 
خـود داشـته باشـید بایـد آگاهی کامـل از علـت لجبـازی فرزند 
خـود داشـته باشـید و بعد از این کـه دلیل لجبـازی کودک خود 
را متوجـه شـدید، راه کارهای زیـر را در برابر لجبـازی فرزند خود 

داشـته باشید.
3سـاله  تـا   2 کـودکان  در  لجبـازی  کاهـش  و  درمـان  بـرای 
الزم اسـت در ابتـدا والدیـن بـا وظایـف کـودک 3سـاله ی خـود 
آشـنایی داشـته باشـند. پـدر و مـادر نبایـد از کودک خـود فراتر 
از توانایی هایـش انتظـار داشـته  باشـند؛ زیـرا بـا ایـن کار باعـث 
ایجـاد اسـترس و بـروز لجبـازی در فرزنـد خـود می شـوند و باید 
طبـق توانایی هـای فرزنـد خـود از آن هـا انتظـار داشـته باشـند. 
یکـی دیگـر از روش هـای کاهش لجبـازی در کودکان این اسـت 
کـه زمانـی که کـودک تان شـروع بـه لجبـازی و نافرمانـی کرد، 
بـه جـای ایـن کـه بـا او بحث و جـدل کنیـد، بهتر اسـت حواس 
کـودک را بـه موضوعـات دیگـر معطـوف کنید و به عبـارت دیگر 
حـواس او را از موضـوع اصلـی کـه باعـث لجبـازی کودک شـده 

اسـت منحـرف کنید.
بـرای درمـان لجبـازی در کـودکان 4 تا ۵سـاله، توصیه می شـود 
کـه به خواسـته های آن هـا گوش دهید و بـا آن ها مقابلـه نکنید؛ 
حتـی بهتر اسـت بـا کودک تان ارتبـاط برقرار کنیـد؛ زیرا ممکن 
اسـت علـت لجبـازی کـودک تـان را متوجه شـوید و بـه صورت 
منطقـی بـا یک دیگـر کنـار بیاییـد و دیگـر نیـازی بـه بحـث و 
جدل نباشـد. سـعی کنیـد به کودک خـود احتـرام بگذارید و در 
بعضـی از مـوارد بـه او حـق انتخاب دهید تـا از بـروز لجبازی در 
کـودک تـان پیشـگیری کنیـد و اگـر بـا این وجـود کـودک تان 
پرخاشـگری کـرد، خونسـردی تان را حفـظ کنید و سـعی کنید 

بـا صحبـت و گفت وگـو مسـأله را حـل کنید.
لجبـازی در کودکانـی کـه در ایـن سـن اسـتند، متفاوت تـر از 
لجبـازی کـودکان در سـنین پاییـن اسـت و راهکارهـای درمانی 
مختلفـی دارد. لجبـازی کودکان در این سـن، ممکن اسـت برای 
انجـام دادن کارهایـی باشـد که انجـام آن در توانش اسـت؛ اما به 
دلیـل تنبلـی لجبـازی می کند و تمایـل دارد دیگـران کارهای او 
را انجـام دهنـد. مثـا بسـتن بنـد کفش یکـی از کارهایی اسـت 
کـه کـودکان می تواننـد آن را انجـام دهنـد؛ امـا به خاطـر تنبلی 
سـعی می کننـد انجـام ایـن کار را از طریـق لجبـازی کـردن بـه 
دیگـران موکـول کننـد. این طور وقت هـا، اطرافیان کـودک نباید 
در برابـر ایـن گونه خواسـته های کودک تسـلیم شـوند و کار های 
او را انجـام دهنـد؛ زیـرا اگـر والدیـن کـودک، کارهـای شـخصی 
کـودک را انجـام دهنـد، باعـث می شـود کـودک بـه این شـرایط 
عـادت کنـد و حتـا در آینـده نیز دیگـران مجبور شـوند کارهایی 

کـه مربـوط به او هسـت را انجـام دهند.
تهیـه ی یـک جـدول مصوری کـه تصاویـری از کارهـای روزانه ی 
کـودک در آن باشـد نیـز در کاهـش لجبـازی کـودک و تشـویق 
او بـه انجـام کارهـای روزانـه مؤثـر اسـت. جـدول مصور بـه این 
صـورت اسـت کـه کارهـای روزانه ی کـودک مثل مسـواک زدن، 
لبـاس پوشـیدن، غذا خـوردن و ... به صورت تصویـری در جدول 

نشـان داده شود. 
درصورتـی کـه کـودک در طـول روز آن هـا را بـه درسـتی انجام 
داد تشـویق می شـود و سـتاره دریافـت می کند؛ اما اگـر لجبازی 
کـرد و کارهایـش را انجـام نداد سـتاره ای دریافـت نمی کند. این 
کار باعـث می شـود کـودک بـا وظایـف خـود آشـنا شـود و برای 
انجـام دادن کار هـای شـخصی خـود تشـویق شـود و لجبـازی 

کند. کمتـری 
 علت و درمان لجبازی کودکان 

 - زمانـی کـه بـا نافرمانـی فرزنـد تـان مواجـه شـدید، خـود تان 
را کنتـرل کنیـد و سـعی کنیـد بـرای آرام کردن خـود تان نفس 
عمیـق بکشـید؛ زیـرا اگـر شـما نیـز پرخاشـگری کنید، نـه تنها 
گامـی برای کاهـش نافرمانی کـودک تان برنداشـتید؛ بلکه باعث 

وخیم تـر شـدن شـرایط نیز می شـوید.
گاهـی  و  دارد  زیـادی  اهمیـت  لجبـازی  علـت  - جویـا شـدن 
لجبـازی کـودکان علـت خاصـی دارد؛ مثـا امتنـاع کـودکان از 
رفتـن بـه مهـد کـودک یـا مدرسـه، ممکن اسـت بـه علـت آزار 
و اذیت هایـی باشـد کـه در مدرسـه اتفـاق می افتـد و بـا از بیـن 
بـردن و حـل کـردن آن ها می تـوان لجبـازی کـودکان را کاهش 

داد.
 - اجـازه دهیـد کـودکان حـق انتخـاب داشـته باشـند و بتوانند 
و  لجبـازی  آن هـا  ایـن صـورت  در  زیـرا  کننـد؛  تصمیم گیـری 
نافرمانـی کمتـری دارنـد و بهتر می توانند با مسـائل کنـار بیایند.

- بـرای کاهـش لجبـازی کـودکان رفتارهـای خـوب آن هـا را 
تقویـت کنیـد. بـرای ایـن کار دادن پـاداش، گزینـه ی مناسـبی 

اسـت و باعـث کاهـش لجبـازی کـودکان می شـود.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی
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محمداشرفغنی:صلحباعزتتنهادرچهارچوب
نظامجمهوریامکانپذیراست

صدیقصدیقی:توافقنامهصلحمیانطالبانو
امریکانهایینشدهاست

انتخاباتـی  تکـت  رییـس  غنـی،  اشـرف  محمـد 
»دولت سـاز« می گویـد، صلحـی در افغانسـتان قابـل 
قبـول اسـت کـه ارزش هـای ملـی و نظـام جمهوری 

کشـور را حفـظ کنـد. 
آقـای غنی که روز شـنبه )26اسـد( در یـک همایش 
انتخاباتـی  در میـان هوادارانـش از مناطـق مرکـزی 
می کـرد،  صحبـت  جرگـه  لویـه  تـاالر  در  کشـور، 
تأکیـد کـرد صلـح باعـزت تنهـا در چهارچـوب نظام 
جمهـوری امکان پذیر اسـت؛ زیرا در عـدم موجودیت 
مـردم  دیگـر  بـار  اساسـی،  قانـون  و  فعلـی  نظـام 

افغانسـتان بـه گذشـته ی سـیاه بـر می گردنـد. 
بـه گفتـه ی محمد اشـرف غنـی، صلح آمدنی اسـت: 

ســخنگوی ریاســت جمهوری، بــا اشــاره بــه احتمــال 
نماینــدگان  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  امضــای 
ــه افغانســتان،  ــد ک ــد می کن ــان، تأکی ــکا و طالب امری
ــه  ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــو اس ــتان ن ــک افغانس ی
پیشــرفت های زیــادی دســت یافتــه و یــک گروهــی 
ــع آن  ــد مان ــت)طالبان(، نمی توان ــت اس ــه در اقلی ک

شــود.
ــک  ــد(، در ی ــنبه )26 اس ــی، روز ش ــق صدیق صدی
نشســت خبــری گفــت کــه هــر نــوع توافقــی 
ــورت  ــان ص ــکا و طالب ــدگان امری ــان نماین ــه می ک
ــاز  ــس و آغ ــت آتش ب ــد در گام نخس ــرد، بای می گی
را  افغانســتان  بــا حکومــت  مســتقیم  مذاکــرات 

ــد. ــن کن تضمی
او، در مــورد توافق نامــه ی صلــح و تاریــخ امضــای آن 
ــن  ــون ای ــا کن ــان، گفــت: »ت ــا طالب ــکا ب ــان امری می
ــه دارد و  ــی نشــده و نشســت ها ادام ــه نهای توافق نام
معلــوم نیســت کــه چــه زمانــی بــه امضــا می رســد.«

آقــای صدیقــی تأکیــد کــرد: »پیشــرفت هایی در 
گفت وگوهــای صلــح صــورت گرفتــه، در تاش هایــی 
کــه از ســوی امریــکا صــورت می گیــرد، چنــد 
نکتــه ی مهــم بایــد در نظــر گرفتــه شــود. آتش بــس 
ــردم  ــر م ــر ب ــان دیگ ــرد و طالب ــورت بگی ــد ص بای

»امـروز نـه زن، نـه مـرد و نه پیـر و جوان افغانسـتان 
از طالـب هـراس ندارنـد؛ زیـرا می دانم همـان طوری 
کـه حـزب اسـامی را در چنـد مـاه، حـل کردیـم، 

طالبـا را صبـا حـل خواهیـم کرد.«
امـا آقـای غنـی در ایـن همایـش تأکیـد کـرد کـه 
افغانسـتان  پیشـرفت  بـرای  طرحـی  هیـچ  طالبـان 
ندارنـد. او گفـت: »طالبـان باالخـره بایـد انتخابات را 
قبـول کننـد. اگر در رونـد صلح، چند سـال مرحله ی 
گـذار باشـد درسـت اسـت؛ اما اگـر این که بـه خاطر 
چنـد روز تمـام آینـده ی افغانسـتان را سـیاه کننـد 

قابـل قبول نیسـت.«
ایـن در حالـی اسـت کـه امیـد مـی رود در آینـده ی 

ــود  ــاز ش ــی آغ ــرات بین االفغان ــد، مذاک ــه نکنن حمل
ــرایط  ــاس ش ــر اس ــی ب ــای امریکای ــروج نیروه و خ

ــرد.« ــورت بگی ص
ــت  ــا حکوم ــکا، ب ــت امری ــه دول ــرد ک ــاوه ک او ع
افغانســتان نیــز توافق نامــه ای را امضــا خواهــد کــرد 
ــای  ــه کمک ه ــده ب ــاالت متح ــاس آن، ای ــر اس و ب

ــد داد. ــه خواه ــتان ادام ــه افغانس ــود ب ــدار خ دوام
»ایــن  افــزود:  ریاســت جمهوری  ســخنگوی 
ــا  ــکا ب ــدات امری ــد تعه ــی از تجدی ــه، بخش توافق نام
ــتراتیژیک  ــای اس ــت، پیمان ه ــتان اس ــردم افغانس م
بــا امریــکا نیــز ملغــا نخواهــد شــد و پابرجــا خواهــد 
ــد.  ــود نمی آی ــه وج ــری در آن ب ــچ تغیی ــود و هی ب
مشــارکت دوامــدار و پایــدار جامعــه ی جهانــی را بــا 
ــن اســت کــه  ــرای ای ــن تعهــدات ب ــم؛ ای خــود داری
حکومــت بتوانــد برنامه هــای انکشــافی خــود را 
تکمیــل کنــد. پیمانــی کــه بــا حکومــت افغانســتان 

ــت.« ــد اس ــد تعه ــود، تجدی ــا می ش امض
ــه  )2۵ اســد(  ــه نشســت روز جمع ــی ب ــای صدیق آق
دونالــد ترامــپ بــا شــماری از مقام هــای بلندرتبــه ی 
ــرد  ــاره ک ــتان اش ــح افغانس ــورد صل ــی در م امریکای
و گفــت کــه دولــت افغانســتان انتظــار دارد تــا 
ــت  ــن نشس ــات ای ــه جزئی ــت، ب ــن فرص ــه زودتری ب

نزدیـک توافق نامـه ی صلح میـان امریـکا و طالبان به 
امضـا برسـد و مذاکـرات بین االفغانـی نیز آغاز شـود. 
از  دیگـری  بخـش  در  غنـی  اشـرف  محمـد 
صحبت هایـش بـر محرومیـت مناطق مرکـزی تأکید 
کـرد و گفـت کـه هـزاره بـودن در افغانسـتان جـرم 
نـه بلکـه یـک افتخـار اسـت و دورانـی که ایـن مردم 
در اسـتبداد و بی عدالتـی بـه سـر می بردنـد، تکـرار 

نخواهـد شـد. 
بـه بـاور این نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری، برای 
افغانسـتان،  پایـان بخشـیدن بـه مشـکات کنونـی 
دروازه هـای قومـی بایـد شکسـته شـود، در غیـر آن 

وحـدت ملـی ایـن کشـور در خطر اسـت.
مـردم  گفـت،  کـه  حـال  عیـن  در  غنـی  آقـای 
مناطـق مرکـزی بیـش از سـی سـال را در بردگـی و 
بی عدالتـی سـپری کـرده انـد، همچنـان افـزود: »از 
دایرهـی دردهـای هـزاره بیـرون شـوید، درد تمـام 
مردم افغانسـتان را احسـاس کنید. ضـرورت واضح را 
ببینیـد، درد مشـترک اسـت. مـا می خواهیـم که فقر 
را خاتمـه بدهیـم. بار اول اسـت که به زن افغانسـتان 
ادامـه  رونـد  ایـن  و  می شـود  دیـده  زن  حیـث  بـه 

خواهـد داشـت.«
نامـزدان  انتخاباتـی  کارزارهـای  اسـت  قـرار 
ریاسـت جمهوری، تـا یـک مـاه و نـه روز دیگـر ادامه 
یابـد. تـا کنـون تیـم انتخاباتـی زلمـی رسـول و تیم 
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال بـه رهبری محمـد حنیف 
اتمـر از ایـن رونـد کنـار رفتند. قـرار اسـت انتخابات 
سـال  میـزان  ششـم  تاریـخ  بـه  ریاسـت جمهوری، 

جـاری برگـزار شـود.

ــد. ــدا کن ــی پی دسترس
او عــاوه کــرد کــه رییــس جمهــور غنــی، روز 
خلیــل زاد  زلمــی  بــا  اســد(،   24( پنج شــنبه 
پیشــرفت های  از  و  داشــته  تلفونــی  گفت وگــوی 
دور هشــتم مذاکــرات در قطــر اطــاع حاصــل کــرده 

ــت. اس
کــرد:  عــاوه  ریاســت جمهوری  ســخنگوی 
ــه ی  ــه گون ــت، ب ــن فرص ــه زودتری ــا ب ــم ت »منتظری
ــکا،  ــه در امری ــت روز جمع ــج نشس ــمی از نتای رس
اطــاع حاصــل کنیــم و بــه ســوی تحقــق پروســه ی 

ــم.« ــش بروی ــح پی صل
گفتنــی اســت کــه رییــس جمهــور ایــاالت متحــده، 
ــماری از  ــا ش ــتی ب ــد( در نشس ــه )2۵ اس روز جمع
ــد  ــورد رون ــی، در م ــه ی امریکای ــای بلندرتب مقام ه
ــت  ــن نشس ــرده و ای ــو ک ــتان گفت وگ ــح افغانس صل

ــرده اســت. ــوان ک را »بســیار خــوب« عن
ــته  ــود نگاش ــر خ ــه ی تویت ــپ، در برگ ــد ترام دونال
اســت: »یــک نشســت بســیار خــوب در مــورد 
ــا  ــیاری از طرف ه ــید. بس ــان رس ــه پای ــتان ب افغانس
ــه  ــاله، ب ــگ 1۹س ــل جن ــرف مقاب ــمول ط ــه ش ب
دنبــال ایجــاد معاملــه اســتیم؛ در صورتــی کــه 

ــد.« ــته باش ــکان داش ام

هشتخدمهییککشتیآلمانیازسویدزداندریاییربودهشدند

ــرون،  ــای ســاحلی کام ــی در آب ه دزدان دریای
بــه یــک کشــتی تجــاری آلمانــی حملــه کردنــد 
و هشــت خدمــه ی آن را ربودنــد. شــرکت مالک 
ایــن کشــتی، تــا کنــون در بــاره ی ملیــت افــراد 

ربــوده شــده جزئیاتــی ارائــه نکــرده اســت.
دریایــی،  دزدان  دویچه ولــه،  از  نقــل  بــه 
ــا  ــه کشــتی مارماالیت جمعه شــب )2۵ اســد( ب
حملــه کــرده  انــد و هشــت نفــر از 12 خدمــه ی 
کشــتی را ربــوده و بــه مــکان نامعلومــی انتقــال 

ــد. داده  ان
ــال  ــتی در س ــن کش ــه ای ــود ک ــه می ش گفت

2002 ســاخته شــده و بــا پرچــم یکــی از 
ــرده  ــت می ک ــب فعالی ــه ی کارائی ــر منطق جزای

ــت. اس
کشــتی حادثــه دیــده، در خلیــج گینــه در 
غــرب افریقــا و در نزدیکــی بنــدر دواال کــه بــا 
ــن  ــر پرجمعیت تری ــزار نف ــون و 400 ه 2 میلی
لنگــر  می شــود،  کامــرون محســوب  شــهر 

ــود. ــه ب انداخت
اداره ی مقابلــه بــا جرایــم دریایــی ســازمان 
تجــارت جهانــی، گفتــه اســت کــه یــک کشــتی 
ــه ی  ــا حمل ــه ب ــن منطق ــز در همی ــی نی یونان

ــت.  ــده اس ــه رو ش ــی روب دزدان دریای
ایــن اداره افــزوده اســت کــه در جریــان چنــد 
ســاعت، دســت کم 17 ملــوان در ایــن منطقــه 

ربــوده شــده  انــد.
شــرکت کشــتی رانی مســتقر در هامبــورگ، در 
مــورد ایــن کــه آیــا شــهروندان آلمانــی هــم در 
ــر،  ــا خی ــد و ی ــوده  ان ــدگان ب ــوده ش ــان رب می

جزئیاتــی ارائــه نکــرده اســت. 
در همیــن حــال، شــماری از رســانه ها بــه 
ــد  ــه  ان ــیه، گفت ــه ی روس ــل از وزارت خارج نق
کــه ســه شــهروند روســیه نیــز در میــان افــراد 

ــتند. ــامل اس ــده ش ــوده ش رب
اداره ی  ســوی  از  کــه  آمــاری  اســاس  بــر 
ــده، از  ــر ش ــی منتش ــم دریای ــا جرای ــه ب مقابل
7۵ خدمــه ی کشــتی کــه در نیمــه ی نخســت 
ــه شــده   ســال جــاری میــادی گــروگان گرفت
ــوده  ــه رب ــج گین ــا در خلی ــر آن ه ــد، 62 نف ان
شــده  انــد. بــه گفتــه ی ایــن اداره، بیشــتر 
ــه  ــای نیجری ــی، در آب ه ــات دزدان دریای حم

رخ داده اســت.
بخشــی  افریقــا،  غــرب  در  گینــه  خلیــج 
نزدیکــی  در  و  اســت  اطلــس  اقیانــوس  از 
گابــون  و  کامــرون  نیجریــه،  کشــورهای 

دارد. موقعیــت 

بـاره ی  در  گزارش هـا  روسـیه،  خارجـه ی  وزارت 
حمایـت مسـکو از یـک نامزد مشـخص در انتخابات 
کـرده  تکذیـب  را،  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 

. ست ا
ایـن وزارت، بـا نشـر اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه 
پیـش از ایـن گزارش هایی به نشـر رسـیده که گویا 
روسـیه از یک نامزد مشـخص برای برنده شـدن در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری افغانسـتان پشـتیبانی و 

کمـک مالـی می کنـد؛ امـا این یک شـایعه اسـت.
در ایـن اعامیـه  آمـده اسـت: »روسـیه در انتخابات 
هیـچ  از  افغانسـتان،  آینـده ی  ریاسـت جمهوری 
نامـزدی پشـتیبانی نمی کنـد؛ زیرا ایـن یک موضوع 

داخلـی افغانسـتان محسـوب می شـود.«

وزارت خارجـه ی روسـیه، تأکیـد کـرده اسـت کـه 
تحـوالت سیاسـی افغانسـتان را از نزدیک مشـاهده 
می کنـد و امیـدوار اسـت کـه تمام پروسـه ها، منجر 

بـه صلـح و ثبـات پایدار در این کشـور شـود.
کارزارهـای  آغـاز  از  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
تـا  امـا  می گـذرد؛  روز  یـک  و  بیسـت  انتخاباتـی، 
کنـون هشـت نامـزد، کارزارهـای انتخاباتـی خود را 
آغـاز کـرده اند. تکـت انتخاباتی محمـد حنیف اتمر 
نیـز هفته ی قبـل، کارزارهـای انتخاباتی خـود را به 

حالـت تعلیـق درآورد.
ریاسـت  انتخابـات  اسـت  قـرار  همـه،  ایـن  بـا 
جمهـوری افغانسـتان، در ششـم میزان سـال جاری 

شـود. برگـزار 

مسکومداخله
درانتخاباتافغانستانراتکذیبکرد

تمـاس  در  پاکسـتان،  نخسـت وزیر  عمران خـان، 
تلفونـی بـا دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور ایاالت 
افغانسـتان  مـورد وضعیـت  در  امریـکا،  متحـده ی 

اسـت. کـرده  گفت وگـو 
شـاه محمـود قریشـی، وزیـر خارجـه ی پاکسـتان، 
بـه شـماری از رسـانه های پاکسـتانی گفتـه اسـت 
کـه این گفت وگـوی تلفونی، روز جمعه )2۵ اسـد( 
انجـام شـده و دونالـد ترامـپ و عمران خـان، تعهد 
کـرده  انـد کـه در جریان رونـد صلح افغانسـتان، به 

تماس هـای خـود ادامه خواهنـد داد.
ایـن  بیشـتری در مـورد  آقـای قریشـی جزئیـات 

اسـت. نکـرده  ارائـه  تلفونـی  گفت وگـوی 
مـاه  در  عمران خـان،  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـا  و  بـود  رفتـه  امریـکا  بـه  میـادی،  گذشـته ی 
دونالـد ترامـپ، در مورد گفت وگوهـای جاری صلح 

افغانسـتان صحبـت کـرده بـود. 

نخسـت وزیر پاکسـتان، در آن دیـدار گفتـه بود که 
افغانسـتان بیـش از هـر وقـت دیگـری، بـه دسـت 
یافتـن بـه صلـح نزدیـک شـده و بـه زودی طالبان 
را ترغیـب می کنـد تا بـا حکومـت افغانسـتان وارد 
مذاکـره شـوند و بـه راه حل سیاسـی دسـت یابند.

متحـده،  ایـاالت  رییـس جمهـور  هـم،  از سـویی 
روز جمعـه )2۵ اسـد( در نشسـتی بـا شـماری از 
رونـد  مـورد  در  امریکایـی  بلندرتبـه ی  مقام هـای 
صلـح افغانسـتان گفت وگـو کـرده و این نشسـت را 

»بسـیار خـوب« عنـوان کـرده اسـت.
دونالـد ترامـپ، در برگـه ی تویتـر خـود نگاشـته 
مـورد  در  خـوب  بسـیار  نشسـت  »یـک  اسـت: 
افغانسـتان بـه پایـان رسـید. بسـیاری از طرف هـا 
بـه شـمول طـرف مقابل جنگ 1۹سـاله، بـه دنبال 
ایجـاد معامله اسـتیم؛ در صورتی که امکان داشـته 

» باشد.

گفتوگویتلفونی
عمرانخانودونالدترامپدرموردصلحافغانستان

شـورای امنیـت ملی افغانسـتان، حمله بر مسـجد 
»حاج محمـد حسـنی« در شـهرک ُکچـاغ واقـع 
در حومـه ی شـمالی کویته ی پاکسـتان را محکوم 

کرده اسـت.
مسـجد  در  انفجـاری  اسـد(   2۵( جمعـه  روز 
ُکچـاغ  شـهرک  در  حسـنی«  »حاج محمـد 
ادای  هنـگام  کویتـه  در حومـه ی شـمالی  واقـع 
نمـاز جمعـه رخ داد. در ایـن رویـداد، بـه شـمول 
حافـظ احمـداهلل، برادر مـا هبت اهلل، رهبـر گروه 
طالبـان، چهـار نفـر کشـته شـدند و 22 نمازگزار 
دیگـر هم زخـم برداشـتند. در همین حـال، دفتر 
مطبوعاتـی شـورای امنیـت ملی، روز شـنبه )26 
اسـد(، بـا نشـر اعامیـه ای کفتـه اسـت: »مـا این 
حملـه را نکوهـش کرده و انفجارات در مسـاجد را 

خـاف اسـام و شـریعت می دانیـم.«

در اعامیـه آمده اسـت که افغانسـتان همیشـه بر 
ایـن بـاور بـوده کـه تروریـزم در هـر کجـا بـه هر 
نـوع آن باید محکوم شـده و در مقابـل آن مبارزه 

صـورت گیرد. 
کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  ملـی  امنیـت  شـورای 
تروریـزم پدیـده ی کشـنده و بر ضد ملت ها اسـت 
کـه همـه بایـد در مقابل آن مشـترکا ایسـتادگی 

کـرده و آن را بـه قاطعیـت رد کننـد.
گروه انشـعابی طالبان به رهبری ما محمدرسـول 
هبـت اهلل،  مـا  بـرادر  تـرور  مسـؤولیت  آخونـد، 
رهبـر گـروه طالبـان را بـه عهـده گرفتـه اسـت. 
ایـن گـروه ادعـا کـرده اسـت کـه ایـن حملـه ی 
»انتقام جویانـه« توسـط یک فـرد انتحـاری انجام 
شـده کـه در آن بـرادر ما هبت اهلل و شـمار دیگر 

کشـته شـده  اند.

شورایامنیتملی
حملهبرمسجدیدرکویتهیپاکستانرامحکومکرد

دولـت امریـکا به تازگـی، با فـروش جنگنده هـای اف-
16 بـه تایـوان، در قـراردادی بـه ارزش هشـت میلیارد 

دالـر موافقت کرده اسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی، رسـانه های امریکایـی گـزارش 
تسـلیحاتی  قـرارداد  بزرگ تریـن  ایـن  کـه  انـد  داده  
میـان ایـاالت متحده و تایـوان، در جریـان چند دهه ی 
گذشـته محسـوب می شـود. دولـت امریکا گفته اسـت 
کـه دلیـل فـروش تسـلیحات بـه تایـوان، بـاال بـردن 
توانایی های دفاعی این کشـور اسـت. شـماری از منابع 

امریکایـی، گفتـه اند که دولـت امریکا رسـما به کنگره 
در مورد پیشـنهاد فـروش این جنگنده ها اطاع رسـانی 
کـرده اسـت. دولت چین کـه تایوان را بخشـی از خاک 
خـود عنـوان می کنـد، تـا کنـون به گونـه ی رسـمی در 
ایـن بـاره ابراز نظـری نکرده اسـت؛ اما پیـش از این، با 

فـروش تسـلیحات بـه تایـوان مخالف کـرده بود.
تایـوان از سـال 1۹۵0 به گونـه ی مسـتقل عمـل کرده 
اسـت؛ امـا دولت چین همـواره این جزیره را بخشـی از 

خـاک تحـت حاکمیت خـود عنوان کرده اسـت. 

فروشجنگندههایاف-16ازسویامریکابهتایوان

در پـی افزایـش تنش هـا میـان هنـد و پاکسـتان بـر 
سـر موضـوع کشـمیر، اعضای شـورای امنیت سـازمان 
بـه  را  اسـد(، طرفیـن  روز جمعـه )2۵  ملـل متحـد، 
خویشـتن داری فراخوانـد. ژانـگ جون، سـفیر چین در 
سـازمان ملـل، پـس از نشسـت روز جمعـه ی شـورای 
امنیـت کـه بـه بحـران کشـمیر اختصـاص یافتـه بود، 

شـرایط کشـمیر را موجـب نگرانـی جـدی خوانـد.
از سـویی هم، سـید اکبرالدین، سـفیر هند در سـازمان 
ملـل، بـا رد اظهـارات آقـای ژانـگ، او را متهـم کرد که 
قصـد دارد سـخنان خـود را بـه عنـوان »خواسـته های 
تأکیـد کـرد  او،  جامعـه ی بین المللـی« مطـرح کنـد. 
کـه تصمیـم هنـد یـک موضـوع داخلـی اسـت. ملیحه 
نیـز در  ملـل،  پاکسـتان در سـازمان  لودهـی، سـفیر 

سـخنانی گفـت که برگـزاری نشسـت شـورای امنیت، 
نخسـتین گام پاکسـتان بـرای مقابلـه بـا سیاسـت های 
آمـاده ی  اسـام آباد  و  بـوده  کشـمیر  مـورد  در  هنـد 
برداشـتن گام هـای بعـدی  اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه در روزهـای پنج شـنبه و جمعـه ی گذشـته، چهـار 
پاکسـتانی در جریـان درگیـری در منطقـه ی  سـرباز 
کشـمیر بـا نظامیـان هنـدی، کشـته شـدند. درگیـری 
میـان سـربازان پاکسـتان و هنـد، هنگامـی آغاز شـده 
کـه بـار دیگـر تنش هـا میـان ایـن دو کشـور بـر سـر 
موضـوع کشـمیر شـدت یافتـه اسـت. تنش هـا بر سـر 
پارلمـان هنـد  کـه  اوج گرفـت  آن  از  پـس  کشـمیر، 
الیحـه ی مدغـم شـدن ایالـت جامو و کشـمیر بـه هند 

را تصویـب کـرد.

نشستشورایامنیتدرموردبحرانکشمیر
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قریه ی سوگ وار در عید قربان 
به خاطر طالبان

درسـت یـک هفتـه مانـده بـود کـه عیـد قربـان فرا 
برسـد و هلهلـه ی رسـیدن شـادی عیـد، در تمـام 
روسـتا میـان اهالی زمزمه می شـد. بـزرگ و کوچک، 
زن و مـرد، پیـر و جـوان، همـه در روسـتایی از توابع 
ولسـوالی خواجه عمـری والیـت غزنـی هیـچ گاه بـر 
ایـن فکـر نمی کردنـد کـه طالبـان شـادی آن هـا را ایـن قـدر زود بتواننـد 
تبدیـل بـه ماتم و سـوگ کنند. ولسـوالی خواجـه عمری والیـت غزنی، در 
سـمت شـمال این والیت قرار دارد. مسـاحت این ولسـوالی 208 کیلومتر 
مربـع و دارای 42 قریـه اسـت. قریه هـای مشـهور این ولسـوالی عبارت اند 
از: قریـه ی بنـی سـنگ، طورمـی، علی آبـاد، ده نهـال، قلعـه ی نـو، آقاصی، 
ده درات، کاریـز، چهـل گنبـد، پای مسـت علی، قبلـدال، ده قلـی، نه برجه، 
متأسـفانه  ولسـوالی  ایـن  و کـدول کندهـاري.  برجـه، ده دولـت  چهـار 
همیشـه مـورد تهدیـد طالبـان بوده اسـت و این ولسـوالی تـا همین چند 
مـاه پیـش در زیر تسـلط طالبـان قرار داشـت؛ امـا مرکز این ولسـوالی در 
سـاعت ۹ صبـح 17 جـوزا با عملیات نظامـی نیروهای ارتش افغانسـتان از 
دسـت طالبـان آزاد شـد. بـا ایـن همه تا هنـوز دیده می شـود کـه طالبان 
در بسـیاری از نقـاط این ولسـوالی تحرکات نظامی دارنـد و حضور طالبان 
در قریه هـای ایـن ولسـوالی سـبب وحشـت مردم شـده اسـت. روایتی که 
در ادامـه می آیـد، یکـی از جنایت هـای فراموش نشـدنی طالبـان در برابـر 
مـردم قریـه ی کاریـز اسـت کـه بـه تازگی توسـط طالبـان صـورت گرفته 
اسـت. ایـن رویـداد تمـام اهالی قریـه ی کاریز را، در آسـتانه ی عیـد قربان 
متأثـر کـرد و هیـچ یـک از اهالـی روسـتا بـه خاطـر ایـن جنایـت طالبان 
حاضـر بـه برگـزاری رسـم و رواج هـای رایـج عیـد قربـان در قریه ی  شـان 
نشـدند. درسـت شـامگاه جمعـه،  18 اسـد بـود کـه عبدالخالـق )نـام 
مسـتعار( و بـرادرزاده اش کـه سـر زمین هـای کشـاورزی شـان مشـغول 
آب یـاری بودنـد، مـورد حملـه ی بی رحمانـه ی طالبـان قـرار می گیرنـد. 
افـراد طالـب کـه بـا تاریک شـدن هوا همیشـه جسـارت حضـور در بیرون 
از پناهگاه هـای خـود را پیـدا می کننـد و مشـغول گشـت زنی می شـوند، 
گـذر شـان بـه زمین هـای عبدالخالـق می خـورد. ایـن مـرد میان سـال که 
همـراه بـرادرزاده ی جـوان خـود دیگـر در حال اتمـام آب یـاری زمین های 
کشـاورزی خـود بودنـد و آماده می شـدند برای برگشـتن به خانه ی شـان، 
بـا افـراد طالـب روبـه رو می شـوند. البتـه چـون تاکنـون گزارشـی از هیچ 
منبـع رسـمی در مـورد دلیـل قتـل ایـن دو فـرد به دسـت طالبـان وجود 
نـدارد، انگیـزه ی قتـل ایـن دو فرد نیـز تا هنـوز نامعلوم اسـت و هیچ یک 
از اهالـی روسـتا نیز نمی داننـد که چرا طالبـان عبدالخالق و بـرادرزاده اش 
را بـه گلولـه بسـته انـد. اهالـی روسـتا می گوینـد کـه وقتـی خانـواده ی 
ایـن مـرد کشـاورز بـا تاریک شـدن هـوا نگـران تأخیـر آمـدن عبدالخالق 
و بـرادرزاده اش می شـوند، همسـایه های خـود را بـه کمـک می طلبنـد و 
مـردان همسـایه بـه دنبـال ایـن مـرد کشـاورز و همراهـش بـه زمین های 
وی سـر می زننـد کـه بـا رسـیدن بـه آن جـا بـا جنازه هـای ایـن دو مـرد 
روبـه رو می شـوند کـه هـر کـدام چندیـن گلولـه در بـدن شـان شـلیک 
شـده اسـت. ایـن مـرد کشـاورز، تنهـا نـان آور خانـواده ی خود بوده اسـت 
و ایـن مـرد دارای خانـواده ی پـر جمعیـت ده نفـره بـوده و تنهـا راه امرار 
معـاش ایـن خانـواده در قریـه ی کاریـز ولسـوالی خواجـه عمـری، تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی بـود کـه حاال با کشـته شـدن ایـن مـرد دیگر هیچ 
فـرد بالغـی ایـن خانـواده نـدارد تا برای شـان کار کنـد و همسـر این مرد 
کشـاورز دچـار سـرگردانی بزرگـی شـده اسـت. تمامـی اهالی قریـه کاریز 
بـا آگاه شـدن از ایـن رویـداد غم انگیـز توسـط طالبـان، آن هـم در چنـد 
روز باقی مانـده بـه عیـد قربـان، بـرای ادای احتـرام بـا خانـواده ی ایـن دو 
کشـته شـده، تصمیـم بر ایـن گرفتند تـا در روزهای عید از شـادی کردن 
بپرهیزنـد و تـاش کننـد بـا برپا نکـردن رسـم و رواج عیدی و نپوشـیدن 
لبـاس نـو، خـود شـان را در غـم ایـن خانواده های سـوگوار شـریک بدانند 
و  تـاش کننـد کـه نگذارنـد خانـواده ی این دو مـرد کشـاورز، در این غم 

خـود را تنهـا احسـاس کنند.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای 
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبـان 
در افغانسـتان گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل 
ایمیـل و یـا صفحـه ی  از طریـق  را  تـان  شـریک کـرده  انـد. خاطـرات  
فیس بـوک روزنامـه ی صبـح کابل با ما شـریک کنیـد. ما متعهـد به حفظ 

هویـت شـما و نشـر خاطـرات  تـان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4۵00 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵00 افغانی
یک سال: 4۵00 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 3۵0 $

 ساره ترگان

و  برمـی دارد  شـمع دان  جفـت  یـک  خانمـی، 
می گویـد، زمانـی کـه شـمع را داخـل این ظرف 
محیـط  در  آن  رنگـی  طرح هـای  و  می گـذارم 
پخـش می شـود، حـس خوبـی را برایـم منتقـل 

می کنـد.
ایـن  در  کـه  خیلی هایـی  گویـد،  مـی  نازنیـن 
در  خوبـی  حرف هـای  می آینـد،  نمایـش گاه 
مـورد کارهایـم برایـم می گوینـد کـه ماننـد یک 

روزنـه ی امیـدی اسـت بـرای مـن. 
در افغانسـتان مقولـه ی هنـر هنـوز هـم جدیـد 
اسـت. مـردم درگیر غـِم نان اند و امنیـت؛ اما در 
ایـن اواخـر جریان هـای پیشـروی شـکل گرفتـه 
اسـت تـا نبـض هنـر را هـر قدر هـم ُکنـد، زنده 
نگه دارنـد؛ نمایـش گاه نازنین یکی از آن هاسـت. 
نازنیـن در ادامـه ی حرف هایـش می گویـد کـه 
روشـن  رنگ هـای  از  کارهایـم  در  خواسـته ام 
اسـتفاده کنـم تـا بتوانـم حـس خـوب و انـرژی 

مثبـت را بـرای بیننـده منتقـل کنـم. 
در کنـار رنگ هایـی کـه بـرای مخاطبان حسـی 
را منتقـل می کنـد، نام هایـی اسـت کـه نازنیـن 
بـرای طرح هایـش انتخاب کـرده اسـت، آرامش، 

رقـص، نظام شـمس و...
»هـدف مـن در نهایـت ایـن اسـت کـه از طریق 
نمایـش  را  بزرگـی  مفاهیـم  طرح هـا،  همیـن 
بدهـم؛ اما ایـن کار نیاز بـه زمان بیشـتری دارد. 
در گام هـای اول کارهایـم خواسـتم بـا طرح های 
سـاده تر وارد شـوم تـا در میان مردم جـا بیفتد و 

بـه عنـوان بخشـی از هنـر پذیرفته شـود.«
هنـر و هنرمنـد در افغانسـتان، بـه جایـگاه آن 
چنانـی اش دسـت پیـدا نکـرده اسـت که ریشـه 

در ناآگاهـی مـردم دارد.
بعضـی از منتقـدان نازنیـن، کارهـای او را هنـر 
نمی داننـد و آن را صرفـا صنایـع دسـتی عنـوان 
می کننـد؛ امـا دیـد خیلی ها نسـبت بـه کارهای 

نازنیـن، دیـد هنری اسـت. 
کار نازنیـن، چند بُعـد دارد؛ بعد هنـری، معنایی 
و اقتصـادی. زمانـی کـه نازنیـن کارهایـش را به 
بـرای  هنـر  عاقه منـدان  می گـذارد،  نمایـش 
ارج گـزاری بـه هنـر یک مبلـغ مـادی را در برابر 
آن پرداخـت مـی کننـد - هـر چند هیـچ گاهی 
نمی شـود ارزش هنـر را بـا پـول تعییـن کـرد - 
کـه یـک منبـع درآمدزا بـرای نازنین می شـود و 
گاهـی هـم برای بیـان حسـی، به عزیـزی هدیه 

می شـود. داده 
یکـی از زنـان بازدید کننـده از نمایـش گاه، مـی 
گویـد کـه ایـن نمایـش گاه در کنـار داشـتن بار 
مـادیِ ای کـه  برای نازنیـن دارد، مسـأله ی قابل 
تاملـش، معرفـی یـک بخـش جدیـدی از هنـر 
اسـت کـه حداقـل در افغانسـتان، کمتـر بـه آن 
پرداختـه شـده اسـت. ایـن خانـم، کار نازنین را 
یـک تجـارت کوچـک از مجـرای هنـر می دانـد 
کـه می توانـد معـرف خوب بـرای هنر او باشـد و 

زنـان را بـه خودکفایی برسـاند.
»خانـه ی  کافـه ی  مسـؤول  احمـد،  عابـداهلل 
ایـن  برگزارکننده هـای  از  یکـی  و  دوسـت« 
صبـح  روزنامـه ی  بـا  گفت وگـو  در  نمایـش گاه، 
نمایـش گاه  »برگـزاری  کـه،  گویـد  مـی  کابـل 
کابلـی  در  خانـم  دختـر  یـک  هنـری  کارهـای 
و  کشـتار  و  انفجـار  فقـط  اخبـار  سـرخط  کـه 
نابسـامانی اسـت، یـک ارزش کوچـک نیسـت، 
بـل در نـوع خـود انقابـی اسـت کـه حاکـی از 
تغییـر جهان بینـی ایـن نسـل دارد. نسـلی کـه 
بـرای فرداهـای روشـن، در فضـای پـر از موانـع 
و خشـونت و  محرومیـت، امیـد خلـق می کنـد و 
بـه پیـش مـی رود. این اتفـاق خوب را بـرای بانو 
نازنیـن فـردوس رحیمی، کافه ی خانه ی دوسـت 

می گویـم.« مبارک بـاد  هنردوسـتان  همـه  و 
در شـرایطی کـه گفت وگوهـای صلـح حکومـت 
بـا طالبـان جریـان دارد و طالبـان تـاش دارنـد 
تـا زنـان را از صحنـه ی فعالیت هـای سیاسـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی کنـار بزننـد، ایـن که زنی 
جـرأت می کنـد و از مـزار می آیـد و بـا وجـود 
تمـام تهدیدهـای امنیتـی در کابـل، نمایـش گاه 
بـرای  اسـت  پیامـی  می کنـد،  برگـزار  هنـری 
فکـر  هـم  طالبـان  بـا  کـه  آن هایـی  و  طالبـان 
اسـتند، تـا نشـان دهنـد کـه شـما نمی توانیـد 
چنیـن  شـدن  برگـزار  کنیـد.  حـذف  را  مـا 
اعتـراض  نـوع خـود یـک  بـه  نمایش گاه هایـی، 
مسـالمت آمیز مدنـی بـرای وضعیت هنـر و زنان 

هنرمنـد در کشـور اسـت.

کابل تنها شـهر انتحار نیسـت؛ شـهر درخت های 
جـدا از هـم محله ی مـا، شـهر خواهرخوانده های 

است. خورشید 
کـه  دختـری  رحیمـی،  فـردوس  نازنیـن 
کوله بـارش را از مـزار بسـته و آمـده اسـت تا در 
این شـهر نمایشـگاه کارهای هنـری اش را برگزار 
کنـد. یـک بنـر تبلیغاتـی در صفحـات اجتماعی 
دسـت بـه دسـت می شـود. در یـک گوشـه ای 
از آن نوشـته شـده، »غیـر از هنـر کـه تـاج سـر 

آفرینـش اسـت«
هنـر، هنـوز در میـان مـردم جـا نیفتاده اسـت و 
متأسـفانه خیلی سـطحی بـا این مقولـه برخورد 
می شـود. ماننـد نازنین جوانان دیگـری نیز برای 
ترویـج هنـر در میـان مـردم کارهـای درخـور و 
ارزنـده ای انجـام داده اند. چنـد روز قبل، گروهی 
از دختـراِن نقـاش، نمایـش گاه »چهارچـوب « را 
در کابـل برگـزار کردنـد کـه از سـوی هـوادارِن 
هنـر مورد اسـتقبال خوبی قرار گرفت. از سـویی 
هـم تا کنـون برنامه هـای زیاد شـعرخوانی نیز از 

سـوی شـاعران پایتخت برگزار شـده اسـت. 
یـک  اسـد،  مـاه  از ظهرهـای  بعـد  از  یکـی  در 
هـا  کافـه  از  یکـی  در  دیگـر  فرهنگـی  رویـداد 
در شـهر کابـل اتفـاق می افتـد. یـک نمایشـگاه 
جدیـد بـا یـک رویکـرد جدیـد. زمانـی کـه وارد 
کافـه می شـوم، حضـور پررنـگ مـردم از مقاطع 
جوانـان.  بیشـتر  و  می بینـم  را  سـنی  مختلـف 
هوش منـد  گوشـی های  بـا  بازدیدکننـدگان 
شـان، از کارهـای نازنیـن عکس می گیرنـد و در 
صفحـات اجتماعـی بـه اشـتراک می گذارند؛ حتا 
کـودکان در اطـراف میزهایی کـه کارهای نازنین 
بـه نمایش گذاشـته شـده اسـت، چـرخ می زنند 
و از دیـدن طرح هـای جالبـی کـه روی ظرف هـا 

ریختـه شـده اسـت، ذوق می کننـد. 
کارهایـی کـه نازنیـن انجـام می دهـد، طراحی با 

دسـت روی ظـروف شیشـه ای، چینـی و سـفال 
بـا رنـِگ ویتـرای اسـت کـه اکثـرا بـرای تزئیـن 
اسـتفاده می شـود. روی میزهایـی که در سـالون 
کافـه، چیده شـده اسـت، بشـقاب ها، گیاس ها، 
بـا  دیوارکـوب  کارگاه هـای  و  شـمع دانی ها 

طرح هـای مختلـف گذاشـته شـده اسـت.
 دختـر و پسـری می آینـد و یـک جفـت گیاس 
بـا طـرح عاشـقانه را بـر می دارنـد؛ حرکت هـای 

فرهنگـی و عاطفـی در مقابـل جنـگ و انتحار.

غیـر از هنـر که تـاج سـر آفرینش است

 هما همتا

هنـر، هنـوز در میـان مـردم جـا نیفتـاده اسـت و متأسـفانه خیلـی 
سـطحی بـا ایـن مقولـه برخـورد می شـود. ماننـد نازنیـن جوانـان 
دیگـری نیـز بـرای ترویـج هنـر در میـان مـردم کارهـای درخـور و 
ارزنـده ای انجـام داده انـد. چنـد روز قبـل، گروهـی از دختـراِن 
نقـاش، نمایـش گاه »چهارچـوب « را در کابـل برگـزار کردنـد کـه 
از سـوی هـوادارِن هنـر مـورد اسـتقبال خوبـی قـرار گرفـت. از 
سـویی هـم تـا کنـون برنامه هـای زیـاد شـعرخوانی نیـز از سـوی 

شـاعران پایتخـت برگـزار شـده اسـت. 


