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مشورت دهنده یا تصمیم گیرنده؛ 

اختالفات بر سر صالحیت شورای 
عالی دولت پابرجا است

نگرانی مسووالن صحی از 
وخیم شدن اوضاع: 

اگر همکاری نشود، 
مجبوریم همه خانه ها 

را بستر بسازیم
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طرح تکمیلی برای ایجاد شورای عالی دولت
پس از اعالم نتایج انتخابات در ششم میزان ۱۳۹۸، اوضاع سیاسی افغانستان دو قطبی شد. دو تحلیف در دو سوی دیوار ارگ 

برگزار شد. اصل ماجرا از این قرار بود که برنده انتخابات همه چیز را در اختیار نداشته باشد و در سیاست گذاری ها تصمیم گیرنده 
اول و آخر نباشد.

محب: قطع رابطه پاکستان با ما چندان تاثیر ندارد
8صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی، در پیوند به گزارش ها درباره قطع روابط 
پاکستان با وی می گوید که تاکنون به صورت 

رسمی این موضوع اطالع داده نشده است.
او اما گفت که از پاکستان توقع چنین عمل کرد 
غیر دیپلماتیک نمی رود، اما اگر رسمی شود، 

مراجع دیپلماتیک پاسخ آن  را خواهند داد.
ما  با  پاکستان  رابطه  کردن  »قطع  افزود:  او 
رابطه  حاال  همین  زیرا  ندارد؛  تاثیر  چندان 
خوب نیست. چه کاری را می توان مثال آورد 
به  ثابت کند؟  را  پاکستان  با  رابطه خوب  که 

با  که  کرد  متهم  را  پاکستان  هم چنان  او 
در  و  دارد  رابطه  جهان  تروریستی  گروه های 

این مورد کتاب های زیادی نوشته شده است.
رسانه ها گزارش داده اند که پاکستان به دنبال 
موضع گیری تند محب در قبال پاکستان روابط 

رسمی خود را با او قطع کرده است.
والیت های  به  در سفری  پیش  محب چندی 
شرقی اظهارات تندی را علیه پاکستان مطرح 
کرد و این کشور را به توسعه ارضی به داخل 
در  پاکستان  کرد.  متهم  افغانستان  خاک 

گذشته به این موضوع اعتراض کرده بود.

پاکستان  است  بهتر  ما،  با  رابطه  قطع  جای 
قطع  تروریستی  گروه های  با  را  خود  رابطه  

کنند«.
کشور  در  پاکستان  مداخله  که  افزود  محب 
همکاری  با  مساله  این  اما  نیست،  پنهان 
»ما  افزود:  او  می شود.  حل  دیپلماتیک 
می خواهیم که آنان به طور صادقانه از کشتن 
وعده  همیشه  آنان  بردارند.  دست  افغان ها 
می کنند، اما هنوز آن را عملی نکرده اند. حاال 
همه می دانیم که در عقب این جنگ، دست 

کیست«.
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نخستین جشنواره »آغاز فصل 
گردش گری« با حضور هزاران تن 

در»بند امیر« برگزار شد

خارجی ها می روند 
اما امید هم چنان باقی است

3

نخستین جشنواره  تفریحی-هنری »آغاز فصل گردش گری در بامیان«، روز جمعه، 
هفتم جوزا با حضور آوازخوانان محلی و اشتراک هزاران نفر از والیت های مختلف 
کشور، در پارک ملی »بندامیر« برگزار شد. شماری از عالمان دین با نشر بیانیه ای، 
با برگزاری این جشنواره مخالفت کرده بودند؛ اما ریاست اطالعات وفرهنگ بامیان 
می گوید که چنین برنامه ها هیچ گاهی در تضاد با شریعت و باورهای دینی مردم قرار 
ندارد. مسووالن اداره اطالعات  و فرهنگ، هدف از برگزاری این جشنواره را جذب 

گردش گران به بامیان و رشد صنعت گردش گری در این والیت عنوان می کنند.
اسحاق موحد، رییس اطالعات وفرهنگ بامیان در آغاز جشنواره سخنرانی کوتاهی 
داشت و بامیان را »سمبول عزت و افتخار« افغانستان توصیف کرد. موحد از بامیان 
تمدن،  نماد  والیت،  این  مردم  که  افزود  و  کرد  یاد  افغانستان  »نگین«  به عنوان 
مظهر شگوفایی، توسعه و پیشرفت کشور هستند. رییس اطالعات وفرهنگ گفت که 

بامیان »میزبان« و »مهمان خانه« افغانستان است.
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23 روز پس از حمله به مکتب سیدالشهدا؛     
همه دانش آموزان دچار بیماری 

روانی شده اند



 

میدان جنگ بین دولت و طالبان گرم است. به موازات آن 
از میز گفت وگو  دو طرف یک دیگر را به جنگ طلبی و فرار 
متهم می کنند. در این میان، مردم عام نیز قربانی می شوند 
و با گذشت هر روز بر تعداد آواره گان افزوده می شود. جامعه 
جهانی که انتظار می رفت حداکثر فشارها را بر هر دو طرف 
تماشاچی  ظاهراً  کند،  اعمال  مذاکره  میز  به  بازگشت  برای 
مأموریت حمایت  در چارچوب  نیست. کشورهایی که  بیش 
قاطع در افغانستان کار می کردند، فعاًل به چیزی جز خروج 
دادن  پایان  حال  در  نیز  کشورها  از  تعدادی  نمی اندیشند. 
بستن  و  هستند  افغانستان  در  خود  دیپلماتیک  حضور  به 
سفارت خانه ها را آغاز کرده اند. در حال حاضر این تنها بازار 

جنگ و اتهام است که رونق نگران کننده یافته است.
از رجزخوانی های دولت و طالبان چنین برمی آید که جنگ 
تنها انتخاب آن ها در شرایط جدید است. دولت به دنبال اثبات 
توان نظامی خود و نمایش آن به طالبان در غیاب نیروهای 
خارجی در افغانستان است. طالبان نیز در پی آزمایش بخت 
نظامی خود در جنگ با دولتی است که دیگر نیروهای خارجی 
برای بقای آن سینه سپر نمی کنند. جنگ فعلی، جدایی از 
اثبات واقعیت  ابعاد آن، در واقع تالش دو طرف برای  دیگر 
وجودی خود و نیز محک  زدن توان مقاومت، بقا و ظرفیت 
طرف مقابل است. به همین علت، دیده می شود که جنگ بین 
دولت و طالبان با تمام برهنه گی آن در جریان است و هر روز 

از کشته ها، پشته ها ساخته می شود.
دولت تصور می کند که اگر بدون حمایت نیروهای خارجی 
بتواند از قلمرو حاکمیت خود دفاع کند، دیگر نیازی به انعطاف 
و کرنش در برابر زیاده خواهی های گروه طالبان نخواهد داشت. 
از  بخش هایی  بتواند  اگر  که  می کند  تصور  اما  طالبان  گروه 
شانس  به  می تواند  کند،  بیرون  دولت  کنترل  از  را  اراضی 
باج گیری بیش تر از جامعه جهانی و دولت افغانستان دست 
یابد. حتا این گروه در عالم خیال فکر می کند که اگر بتواند 
بر چند والیت مهم تسلط یابد، بخت فتح کل افغانستان و 
سقوط دولت به آن ها دست خواهد داد. طبق چنین خیاالت و 
تصوراتی است که جنگ به بهترین گزینه برای دو طرف تبدیل 
شده است و از ادبیات سیاسی آن ها نیز بوی تسلیم طلبی به 

مشام می رسد.
تا سرنوشت  پایان داده اند  به گفت وگو  فعاًل  دولت و طالبان 
آینده افغانستان را از راه جنگ روشن کنند. تالشی که طی 
بیست سال به جز کشتار، ویرانی و آواره گی، حاصل دیگری 
قضیه  که  شد  توافق  آخراالمر  و  نداشت  افغانستان  برای 
افغانستان باید از راه گفت وگو حل شود. فعاًل اما تصورات باطل 
و نیت انتقام جویی و تصمیم جنگ طلبانه باعث شده است که 
گفت وگو به عنوان تنها راه حل قضیه افغانستان از برنامه دو 
طرف خارج شود. در این میان، جامعه جهانی فقط تماشاگر 
وضعیت است و به جز توصیه هیچ کار دیگری برای فروکش 
کردن این جنگ انجام نمی دهد. گویا جامعه جهانی تصمیم 
گرفته است که دولت و طالبان را به حال خود واگذار کند تا 
از راه جنگ، تکلیف آینده افغانستان را روشن کنند. این در 
حالی است که همین جامعه جهانی پیش از این بارها گفته 
که جنگ افغانستان به بن بست رسیده است و باید بین دولت 

و طالبان صلح شود.
در حالی که بیم افزایش خشونت ها در ماه های پیش رو متصور 
است، انتظار می رود که جامعه جهانی به نقش فعال خود در 
بر همه جهان روشن شده  باز گردد.  افغانستان  زمینه صلح 
است که جنگ فعلی برنده و بازنده قطعی ندارد و گفت وگو 
تنها راه حل قضیه افغانستان است. با این وصف، واگذار کردن 
آن  در  جاری  جنگ  تماشای  و  خودش  حال  به  افغانستان 
به امید آن که برنده و بازنده آن مشخص شود، گریز جامعه 
جهانی را از مسوولیت های آن نشان می دهد. جامعه جهانی 
اگر فکر می کند که گزینه ترغیب برای وادار کردن دولت و 
طالبان به گفت وگو کارساز نبوده است، بهتر است به سیاست 
به  و طالبان  دولت  زمانی که  تا  بیاورد.  روی  فشار  و  تهدید 
صورت جدی زیر فشار قرار داده نشود، عطش جنگ خواهی 

آن ها فروکش نخواهد کرد.

جامعه جهانی باید از شکست 
کامل روند صلح جلوگیری کند
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8صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی، کشور می گوید که گروه طالبان از ۱۲ 
ماه به این سو از مال هبت اهلل رهبر این گروه 

احوالی ندارد.
نشست  در  جوزا،  هشتم  شنبه،  روز  او 
خبری مسووالن ارشد امنیتی گفت: »هیچ 
نیست.  یا  که هبت اهلل هست  نیست  معلوم 
نه کسی صدایش را شنیده و نه کسی با او 
تأیید  را  دیده. معلومات استخباراتی همین 

می کند«.
به  کویته  شهر  از  موثق  منابع  پیش تر 
روزنامه ۸صبح گفته بودند که مال هبت اهلل 
با  یکجا  طالبان،  گروه  رهبر  آخوندزاده، 
حافظ  و  استخبارات  رییس  مطیع اهلل،  مال 
در  گروه  این  مالی  مسوول  عبدالمجید، 
زمان  شده اند.  کشته  پاکستان  در  انفجاری 

دقیق این رویداد مشخص نیست.
طالبان این گزارش را تأیید نکردند. از نشانی 
رهبر طالبان پیامی به مناسبت عید چندی 

پیش نشر شد. این پیام کتبی بود.
این گروه درباره اظهارات مشاور امنیت ملی 

چیزی نگفته است.

ستاد  رییس  ضیا،  محمدیاسین  کابل:  8صبح، 
گرفتن  اشتهای  ابتدا  طالبان  که  می گوید  ارتش، 

شهرهای بزرگ را داشتند، اما شکست خوردند.
رییس ستاد ارتش که روز شنبه، هشتم جوزا، در 
صحبت  امنیتی  ارشد  مسووالن  خبری  نشست 
گرفتن  برای  طالبان  حمالت  که  گفت  می کرد، 
شهرهای بزرگ از والیت هلمند آغاز شد و به فراه، 
قندهار، غزنی و لغمان رسید، اما از سوی نیروهای 
برای  طالبان  او،  گفته  به  شد.  زده  عقب  امنیتی 
همین هدف دوبار به هلمند حمله کردند، اما ناکام 

شدند.
ولسوالی  چهار  که  کرد  تأیید  ضیا  محمدیاسین 
به تازه گی به دست طالبان سقوط کرده است. به 
گفته او، نیروهای امنیتی از این چهار ولسوالی به 
دلیل بسته بودن راه های مواصالتی و حفظ جان 

سربازان عقب نیشنی کرده اند.
او وعده داد که نیروهای امنیتی این ولسوالی ها را 

رییس  رحمانی،  وحیدالرحمان  کابل:  8صبح، 
عمومی خصوصی سازی وزارت شهرسازی و اراضی 
رشوت  عنوان  به  دالر  هزار  گرفتن۱۰۰  اتهام  به 

بازداشت شده است.
یک منبع روز شنبه، هشتم جوزا، به روزنامه ۸صبح 
وزارت  خصوصی سازی  عمومی  رییس  که  گفت 
شهرسازی و اراضی پس از بازداشت به سارنوالی 
مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری معرفی شده 

است.
پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری رییس 
عمومی خصوصی سازی وزارت شهرسازی و اراضی 

را بازداشت کرده است.

8صبح، کابل: روند توزیع کمک های مواد غذایی 
و  بی جاشده  خانواده  هزار  دو  به  غیرغذایی  و 

متضرر از جنگ در لغمان آغاز شد.
امور  در  دولت  وزیر  جیالنی،  غالم بهاوالدین 
جریان  در  جمعه  روز  حوادث،  به  رسیده گی 
سفرش به والیت لغمان این برنامه را افتتاح کرد.

در مراسم افتتاح این برنامه شماری از مسووالن 
یارمل،  رحمت اهلل  جمله  از  لغمان  والیت  محلی 

والی این والیت حضور داشتند.
وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث بر توزیع 
عادالنه کمک ها پس از سروی و ثبت متضرران 
باشنده گان  حال،  همین  در  است.  کرده  تأکید 
والیت لغمان در مراسمی از وزیر دولت در امور 

رسیده گی به حوادث استقبال کرده اند.

او، روی تغییر  از طالبان پس می گیرند. به گفته 
شیوه جنگ با دیگر نهادهای امنیتی کار شده است 
دست  به  که  ولسوالی هایی  که  می شود  تالش  و 

طالبان افتاده است، پس گرفته شود.
ماه  که  گفت  دیگر  جانب  از  ارتش  ستاد  رییس 
جاری میالدی برای طالبان پرتلفات بوده است و 
امنیتی  نیروهای  تلفات  برابر  ده  این گروه  تلفات 

است.
محمدیاسین ضیا موضوع کاهش حمالت نیروهای 
امنیتی را تکذیب کرد، اما گفت که تالش می شود 
تا از وسایل کم هزینه و پرتلفات برای طالبان کار 

گرفته شود.
عمومی  رییس  سراج،  احمدضیا  نشست  این  در 
طالبان  گروه  سنگین  تلفات  از  نیز  ملی  امنیت 
هفته  او  گفت.  سخن  اخیر  هفته های  جریان  در 
از  گذشته را برای طالبان خونین توصیف کرد و 

کشته شدن یک هزار و ۵۰۰ تن خبر داد.

روز  چند  رحمانی  وحیدالرحمان  منبع،  قول  به 
هفته  پنج شنبه  روز  و  بود  شده  بازداشت  پیش 
گذشته به سارنوالی مبارزه با جرایم سنگین فساد 

اداری سپرده شد.
طبق اطالعات منبع، موارد هنگفتی از فساد اداری 
و  شهرسازی  وزارت  خصوصی سازی  ریاست  در 
اراضی وجود داشت که پس از یک رشته اقدامات 

کشفی و اوپراتیفی متهم بازداشت شده است.
وزارت شهرسازی و اراضی به صورت رسمی در این 

مورد چیزی نگفته است.
پیش از این نیز چندین مقام وزارت شهرسازی و 

اراضی از سوی پولیس بازداشت شده اند.

وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث در این 
بهتر  مدیریت  منظور  به  که  است  گفته  مراسم 
از  ناشی  بی جاشده گان  به  رسیده گی  و  حوادث 
جنگ، نزدیک به ۱۵ میلیون افغانی پول نقد به 

والیت لغمان انتقال داده شده است.
شاهد  گذشته  روزهای  در  لغمان  والیت 

درگیری های گسترده بود.
این والیت در پی  تازه گی ولسوالی دولت شاه  به 
حمله طالبان سقوط کرد و طالبان باری بر مرکز 
اما  کردند،  حمله  جناح  چند  از  نیز  والیت  این 

شکست خوردند.
دلیل  به  خانواده  هزاران  که  است  شده  برآورد 
جنگ و امنی در والیت لغمان در پی درگیری های 

اخیر آواره شده اند.

رییس ستاد ارتش:  
طالبان اشتهای گرفتن شهرهای بزرگ را داشتند، 

اما شکست خوردند

یک مقام وزارت شهرسازی و اراضی به اتهام 
گرفتن ۱۰۰ هزار دالر رشوت بازداشت شد

روند کمک  رسانی به دو هزار خانواده بی جاشده 
جنگ در لغمان آغاز شد

مشاور امنیت ملی: 
طالبان از یک سال به این سو 
از مال هبت اهلل احوالی ندارند

محمدداوود لغمانی به عنوان 
والی غزنی کارش را آغاز کرد

در حمله بر موتر حامل استادان 
و دانشجویان دانشگاه البیرونی 

چهار تن کشته شدند

8صبح، کابل: محمدداوود لغمانی والی پیشین 
والیت فاریاب روز شنبه، هشتم جوزا، به صورت 

رسمی کارش را به عنوان والی غزنی آغاز کرد.
او به جای سید عمر به عنوان والی غزنی تعیین 

شده است.
اداره مستقل  سمیع الدین حقمل، رییس دفتر 
ارگان های محلی لغمانی را به دفترش معرفی 

کرده است.
به عنوان  ثور  ماه  لغمانی در سوم  محمدداوود 

والی فاریاب تعیین شد.
مخالفت  با  فاریاب  والی  عنوان  به  او  تعیین 
گسترده باشنده گان این والیت روبه رو شد و در 
چند والیت شمالی هواداران مارشال عبدالرشید 

دوستم علیه او تظاهرات کردند.
به  او  بود  قرار  که  زمانی  ثور  بیست وپنجم  در 
میمنه  باشنده گان  شود،  معرفی  کارش  دفتر 
مانع  و  کردند  تظاهرات  والیت  مقر  اطراف  در 

نشست هواپیمای حامل لغمانی شدند.
دو روز بعد لغمانی در لوای اول قول اردوی ۲۰۹ 

شاهین در شهر میمنه به کارش آغاز کرد.
در دهمین روز تظاهراتی که در بیست وپنجم 
لغمانی  داوود  بود،  شده  آغاز  فاریاب  در  ثور 
عنوان  به  فاریاب  والی  معاون  و  شد  برکنار 

سرپرست معرفی شد.

که  می گوید  داخله  وزارت  کابل:  8صبح، 
و  استادان  حامل  کاستر  که  ماین  انفجار  در 
دانشجویان دانشگاه البیرونی را در پروان هدف 
قرار داد، چهار تن کشته شده و ۱۱ تن دیگر 
رییس  که  است  شده  گفته  شده اند.  زخمی 

دانشگاه البیرونی نیز زخمی شده است.
این رویداد هنگام بازگشت استادان و دانشجویان 
شنبه،  روز  چاشت  از  پس  البیرونی  دانشگاه 

هشتم جوزا، رخ داده است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته 
است این انفجار در ساحه رباط حوزه هفتم شهر 

چاریکار رخ داده است.
موقعیت  کاپیسا  والیت  در  البیرونی  دانشگاه 
دارد. در گذشته نیز استادان و دانشجویان این 

دانشگاه هدف حمله قرار گرفته است.



در ادامه تالش ها برای شکل گیری شورای عالی دولت، روز شنبه، هشتم جوزا، دیداری 
میان برخی از سیاسیون صورت گرفته است. هرچند جزییات این دیدار روشن نیست، 

اما منابع می گویند که گفت وگوها نتیجه ای در پی نداشته است. افزون بر این دیدار، 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز با برخی از سیاسیون گفت وگو کرده است. 
ارگ ریاست جمهوری روز جمعه، هفتم جوزا، گفت که آقای غنی با حامد کرزی، رییس 

جمهور پیشین، دیدار کرده است.

الیاس طاهری

برگزاری  در  تاخیر  از  پس 
بار  این  استانبول،  نشست 
دولت  عالی  شورای  ایجاد 
ابهام  از  هاله ای  در  نیز 
هرچند  است.  گرفته  قرار 
شورا  این  ایجاد  برای  تالش ها 
شدت گرفته ، اما طرف ها هنوز 
توافق  آن  و صالحیت های  تشکیل  روی  نتوانسته اند 
کنند. هرچند دیدارهایی میان سیاسیون در این مورد 
نهاد مسوول  به عنوان  ارگ  اما  صورت گرفته است، 
در مورد پیش رفت ها معلومات نمی دهد. با این حال 
منابع می گویند که ارگ بر مشورتی بودن این شورا 
و بیش تر بودن اعضای آن تأکید دارد. بدین ترتیب 
در  تنها  شورا  این  می خواهد  غنی  جمهور  رییس 
بحث های مهم به وی مشورت دهد و شمار اعضای آن 
نیز بیش تر باشد. با این حال منابع می گویند که اگر بر 
مشورتی بودن این شورا و بیش تر بودن اعضای آن از 
سوی رییس جمهور غنی تأکید شود، برخی سیاسیون 
از حضور در آن منصرف می شوند. از میان سیاسیونی 
داشتند،  حضور  شورا  این  ابتدایی  ترکیب  در  که 
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گلبدین حکمتیار با توجه به »نقض توافق سه جانبه« 
از سوی ارگ، در ترکیب شورای عالی دولت اشتراک 
نمی کند. از سویی هم حضور صالح الدین ربانی، رییس 
نیست. گفتنی  نیز مشخص  حزب جمعیت اسالمی، 
افراد  سوی  از  متعددی  تالش های  تاکنون  که  است 
وابسته به ارگ برای شکل دهی این شورا انجام شده، 

اما نتیجه ای در پی نداشته است.
عالی  شورای  شکل گیری  برای  تالش ها  ادامه  در 
برخی  میان  دیداری  جوزا،  شنبه، هشتم  روز  دولت، 
از سیاسیون صورت گرفته است. هرچند جزییات این 
دیدار روشن نیست، اما منابع می گویند که گفت وگوها 
دیدار،  این  بر  افزون  است.  نداشته  پی  در  نتیجه ای 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، نیز با برخی از 
سیاسیون گفت وگو کرده است. ارگ ریاست جمهوری 
روز جمعه، هفتم جوزا، گفت که آقای غنی با حامد 
کرزی، رییس جمهور پیشین، دیدار کرده است. این 
رهبران  با  مشورتی  »نشست های  از  بخشی  دیدار 
سیاسی و شخصیت های مطرح کشور« خوانده شده 
مورد  در  دیدار،  این  در  که  کرد  تصریح  ارگ  است. 
بحث  افغانستان«  صلح  در خصوص  آینده  »اقدامات 

شده و رییس جمهور غنی نیز مشورت های سیاسیون 
به  خاطر  و سیاسی  ملی  اجماع  راستای »تقویت  در 

تأمین صلح عادالنه و پایدار« را مهم خوانده است. 
به دلیل آن چه عدم  از سیاسیون  برخی  این حال  با 
همین  در  می شود،  خوانده  توافقات  به  غنی  پابندی 
اول راه شان را جدا کرده اند. همایون جریر، از اعضای 
برجسته حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار، 
گفت که رهبر این حزب در صورت عملی نشدن توافق 
سه جانبه روزهای گذشته، در این شورا حضور نخواهد 
یافت. این نشست سه جانبه در بیست ویکم ثور میان 
حکمتیار  آقای  و  کرزی  آقای  غنی،  جمهور  رییس 
برگزار شده بود. طرف ها در این نشست فیصله کرده 
بودند که شمار اعضای شورای مورد نظر از هشت نفر 
بیش تر نشود و شورا نیز صالحیت تصمیم گیری داشته 

باشد. 
آقای جریر گفت، ارگ تعهداتی که با آقای حکمتیار 
داشت را نقض کرده است. به گفته او، شورای عالی 
نهایی  آن  مصوبات  می بود،  باصالحیت  باید  دولت 
تلقی می شد و هم چنان جهت های شامل در این شورا 
همایون  نمی شد.  بیش تر  نفر  هشت  تا  هفت  از  نیز 
کار خود  در حال حاضر  ارگ  که  تصریح کرد  جریر 
را می کند و کارهای تازه را در پیش گرفته است. به 
گفته این عضو حزب اسالمی، قرار بر این شده است 
شمار  و  باشد  مشورتی  دولت،  نظر  مورد  شورای  که 
اعضای آن نیز در حال حاضر به حدود ۲۱ نفر رسیده 
است. آقای جریر افزود که حزب اسالمی در گذشته 
در دولت حضور نداشت و در حال حاضر نیز حضور 
ندارد. او تذکر داد که ارگ می تواند شورای عالی دولت 
را تشکیل دهد و هر فردی را که می خواهد، در آن 
شامل سازد، اما حزب اسالمی نمی تواند در آن شرکت 

کند. هرچند پس از آن دیدار سه جانبه تاکنون دو بار 
نماینده هایی از ارگ با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 
گفت وگو کرده ، اما این بحث ها راه به جایی نبرده است.
رییس  ربانی،  مورد، حضور صالح الدین  این  کنار  در 
حزب جمعیت اسالمی، در شورای عالی دولت نیز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد. با آن که مسووالن در حزب 
کرده اند،  مورد سکوت  این  در  او  رهبری  به  اسالمی 
بر  جوزا،  هفتم  جمعه،  روز  ربانی  صالح الدین  اما 
تصمیم گیرنده بودن شورای عالی دولت تأکید کرد. او 
گفت که اگر رهبران سیاسی، شخصیت ها و جریان های 
سیاسی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
شکل  درگیری ها  از  دیگری  دور  نرسند،  اجماع  به 
خواهد گرفت. به گفته رییس حزب جمعیت اسالمی، 
این  و  است  کشور  نجات  راه  تنها  اجماع  شکل دهی 
اجماع با فریب و نمایش حاصل نمی شود. صالح الدین 
ربانی تصریح کرد که هیچ برنامه ای بدون روشن بودن 
هدف آن به نتیجه نمی سد و حزب جمعیت نیز برای 
او طرح  ندارد.  عالی دولت ذوق زده گی  ایجاد شورای 
تصمیم گیری متمرکز و تک محور را به بن بست رسیده 
خواند و آن را یکی از عوامل وضعیت کنونی در کشور 

عنوان کرد. 
پیش تر شماری از سیاسیون بر اجرایی و تصمیم گیر 
جنگ،  و  صلح  مسایل  در  دولت  عالی  شورای  بودن 
تأکید  ملی  حاکمیت  و  استقالل  خارجی،  سیاست 
کرده بودند. با این وجود، ارگ نشینان اصرار داشتند 
و  باشد  مشورت دهنده  تنها  دولت  عالی  شورای  که 
صالحیت تصمیم گیری در قلمرو رییس جمهور باقی 
بماند. گفتنی است که »شورای عالی دولت« در بخش 
یافته  تصریح  ثور ۱۳۹۹  سیاسی ۲۸  توافق نامه  اول 
بود و سپیدار از همان اوایل بر ایجاد آن تأکید داشت. 
ارگ اما گفته است که در کنار این شورا که هنوز نام 
آن مشخص نشده است، یک شورای فنی دیگر نیز با 
حضور حدود ۵۰ تا 6۰ فرد متخصص از اقشار مختلف 
در حال حاضر  که  کرد  تصریح  باید  می گیرد.  شکل 
روند صلح، نشست استانبول و مسایل مرتبط به آن، به 

بحث ایجاد این شورا گره خورده است.

اختالفات بر سر صالحیت شورای عالی 
دولت پابرجا است

فصل  »آغاز  تفریحی-هنری  جشنواره   نخستین 
با  جوزا  هفتم  جمعه،  روز  بامیان«،  در  گردش گری 
از  نفر  هزاران  اشتراک  و  محلی  آوازخوانان  حضور 
والیت های مختلف کشور، در پارک ملی »بندامیر« 
برگزار شد. شماری از عالمان دین با نشر بیانیه ای، 
اما  بودند؛  کرده  مخالفت  جشنواره  این  برگزاری  با 
ریاست اطالعات وفرهنگ بامیان می گوید که چنین 
باورهای  و  شریعت  با  تضاد  در  هیچ گاهی  برنامه ها 
اطالعات  و  اداره  مسووالن  ندارد.  قرار  مردم  دینی 
جذب  را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  فرهنگ، 
گردش گران به بامیان و رشد صنعت گردش گری در 

این والیت عنوان می کنند.
در  بامیان  اطالعات وفرهنگ  رییس  موحد،  اسحاق 
بامیان  و  داشت  کوتاهی  سخنرانی  جشنواره  آغاز 
توصیف  افغانستان  افتخار«  و  عزت  »سمبول  را 
افغانستان  »نگین«  به عنوان  بامیان  از  موحد  کرد. 
تمدن،  نماد  والیت،  این  مردم  که  افزود  و  کرد  یاد 
هستند.  کشور  پیشرفت  و  توسعه  شگوفایی،  مظهر 
رییس اطالعات وفرهنگ گفت که بامیان »میزبان« و 
»مهمان خانه« افغانستان است. او از شهروندان کشور 
و گردش گران خارجی دعوت کرد که به بامیان سفر 
و از جاذبه های گردش گری و منظره های طبیعی این 

والیت بدون هیچ گونه نگرانی امنیتی، دیدن کنند.
ریاست اطالعات وفرهنگ بامیان امیدوار است که پس 
از این، همه ساله این جشنواره را در هفته نخست ماه 
جوزا در این والیت برگزار کند. والیت بامیان افزون بر 
داشتن ساحات تاریخی و باستانی، جاذبه های طبیعی 
زیادی در دل خود جای داده است. گفتنی است که 
برگزاری چنین جشنواره ها برای جذب گردش گران 
در این والیت باستانی بسیار اثرگذار دانسته می شود.

با  دین  عالمان  برخی  مخالفت  به  واکنش ها 
برگزاری جشنواره

شماری از عالمان دین از جمله سیدنصراهلل واعظی، 
در  نوشتن  با  بامیان  شیعه  علمای  شورای  رییس 
را  جشنواره  این  برگزاری  فیس بوک شان،  صفحه 
در  همین طور  دانسته اند.  »حرام«  مختلط«و  »غناء 
از  نیز  بامیان  شیعه  علمای  شورای  بیانیه ی  متن 

در  گونه ی»سرسام آوری«  به  آمار  و  شده اند  سرازیر 
تناسب به سال گذشته باال رفته است. اسحاق موحد 
رییس این اداره گفت که بیش تر از ۲۰۰ گردش گر 
خارجی از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون از بامیان دیدن 
کرده اند. به گفته  او، شمار گردش گران داخلی تاکنون 
مشخص نیست اما رقم آن روزبه روز در حال افزایش 

است.
مهتاب رحیمی، یکی از اشتراک کننده گان جشنواره 
انسانیت،  نماد  بندامیر  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به 
میان شهروندان کشور  و خوشی  اتحاد  نقطه  صلح، 
در  از شرکت  اظهار خوشحالی  مهتاب ضمن  است. 
جشنواره ابراز امیدواری کرد که صلح سرتاسری در 
کشور تأمین شود تا گردش گران بتوانند از هرگوشه 
دیدن  آرام  خیال  با  بامیان  جمله  از  سرزمین،  این 
از  نیز  پروان  غوربند  ولسوالی  باشنده  الهام،  کنند. 
اشتراک در جشنواره خوشحال است. این باشنده ی 
پروان گفت: »خدا کند در وطن ما صلح و آرامی بیاید 
و  که همیشه هم چنین جشنواره ها در فضای صلح 

امنیت در نقاط مختلف کشور برگزار شود.«
جمال شیرزوی، باشنده ولسوالی آریوب زازی والیت 
تأثیر  زیر  بود،  کرده  شرکت  در جشنواره  که  پکتیا 
فضای امن و زیبای والیت بامیان قرار گرفته است. 
دارد.  امن  و  زیبا  فضای  بسیار  »بامیان  گفت:  او 
بسیار  من  و  مهمان نوازند  خیلی  بامیان  باشنده گان 
خوشحال هستم. رویه مردم با ما خیلی خوب بود. 
چنین برنامه ها برای همدیگر پذیری و برقراری صلح 
در کشور بسیار تأثیر مثبت دارد. امیدواریم که روزی 
در سایر گوشه های کشور نیز شاهد چنین برنامه ها 

باشیم.«
تولیدات صنایع دستی و هنری زنان نیز در حاشیه ی 
بس گل  بود.  شده  گذاشته  نمایش  به  جشنواره 
کریمی، مسوول »کارگاه هنری صلصال« در بامیان 
که تابلوهای هنری این کارگاه را به نمایش گذشته 
بود، راه اندازی چنین جشنواره ها را برای بازاریابی و 

فروش تولیدات شان بسیار اثرگذار دانست.

مردم  برای  استثنایی  فرصت  جشنواره ها؛ 
جنگ زده کشور

جشنواره های هنری- فرهنگی، به عنوان »مجالس لهو 
و لعب« یاد شده است، اما این موضع گیری عالمان 
دینی، واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی 
که شماری  نوشته اند  کاربران  برخی  داشت.  پی  در 
از علما فقط با برنامه های فرهنگی و هنری و »یک 

لحظه خوشی مردم« مخالفت می کنند.
در  بامیان  اطالعات وفرهنگ  رییس  موحد،  اسحاق 
واکنش به مخالفت عالمان دین گفت که این برنامه ها 
هیچ گاهی در مخالفت با دین اسالم و اعتقادات دینی 
زنده گی،  دین  »اسالم  افزود:  موحد  آقای  نیست. 
هیچ گاهی  و  است  برابری  و  اقتصاد  خوشی،  صلح، 
و  مغایرت  در  فرهنگی  برنامه های  از  بخشی  هیچ 
باب  از  دین  عالمان  نیست.  اسالم  دین  با  مخالفت 
یادآوری چیزهایی می گویند که ما به آن ها احترام 
داریم. یادآوری های عالمان در جامعه را هم ضروری 

می دانیم و در برابر آن ها قرار نمی گیریم.«
از  شماری  داشت.  نیز  حاشیه هایی  جشنواره  این 
کاربران این حاشیه ها را زیبایی و هم پذیری دو دیدگاه 
آغاز  که جشنواره  آن جایی  از  کرده اند.  معنا  متضاد 
فصل گردش گری روز جمعه برگزار شد، در فاصله ی 
کم تر از نیم ساعت و در چند صدمتری محل برگزاری 
مسووالن  بود.  شده  برگزار  جمعه  نماز  جشنواره، 
اداره اطالعات  و فرهنگ که  از جمله رییس  محلی 
به خاطر برگزاری جشنواره بیش تر مورد انتقاد عالمان 
دین قرار گرفته داشت، در نماز جمعه اشتراک کردند 

و پس از آن در جشنواره حضور یافتند.
اجرای کنسرت توسط هنرمندان محلی؛ به ویژه زهرا 
سال  در  نخستین بار  برای  که  زن  آوازخوان  الهام، 
شد،  افغان  ستاره  تلویزیونی  مسابقه  برنده   ۱۳۹۸
پای هزاران نفر از باشنده گان مناطق مختلف کشور 
را به بندامیر کشاند. افزون بر اجرای کنسرت از سوی 
هنرمندان، تیاتر و بازی های محلی بخش دیگری از 
جشنواره را تشکیل می داد. در این جشنواره، شماری 

از گردش گران خارجی نیز اشتراک کرده بودند.

شمار گردش گران رو به افزایش است
از  پس  که  می گوید  بامیان  اطالعات وفرهنگ  اداره 
روزهای عید فطر، شمار زیادی از شهروندان به بامیان 

حسین سرآمد، نویسنده و فعال فرهنگی در گفت وگو 
جشنواره ها  چنین  برگزاری  از  ۸صبح،  روزنامه  با 
کشور  در  استثنایی«  خیلی  »فرصت  یک  به عنوان 
یاد می کند. به باور آقای سرآمد، بیش از چهل سال 
می شود که در این کشور جنگ و خشونت است و 
شاد  و  آرام  زنده گی  فرصت های  تمامی  شهروندان 
فرهنگی،  فعال  این  گفته   به  داده اند.  دست  از  را 
هنوز هم به جز بامیان، در هیچ جای کشور چنین 
جشنواره  نظیر  برنامه هایی  تا  ندارد  وجود  زمینه ای 
دید سرآمد،  از  برگزار شود.  بندامیر،  در  روز جمعه 
برنامه های از این دست، امکان آن را فراهم می سازد 
از فضای خشونت آمیزی که در  تا شهروندان کشور 
آن خو گرفته اند، کم کم بیرون شوند و ببینند که در 
یک فضای صلح آمیز می توان زنده گی آرام تر و شادتر 

داشت.
به گفته آقای سرامد، یکی از دالیل این که مردم از 
والیت های مختلف کشور در جشنواره اشتراک کرده 
آنان چنین فرصتی را غنیمت  این است که  بودند، 
می شمارند و برای تفریح و لحظه ای آرامش، به بامیان 
سفر می کنند. و افزود: »متأسفانه باید تکرار کنم که 
در هیچ جای دیگر کشور این امکان و فرصت وجود 
ندارد.« این فعال فرهنگی می افزاید که بامیان عالوه 
بر داشتِن مناظر قشنگ طبیعی، ساحات تأریخی و 
باستانی، جذابیت های دیگری نیز دارد که در مناطق 
دیگر کشور کم تر می توان یافت و یا به خاطر ناامنی 
نظر  به  ندارد. همین طور  آن وجود  از  بازدید  امکان 
سرآمد، بامیان افزون بر داشتن امنیت و جذابیت های 
تأریخی- فرهنگی، یک فضای باز اجتماعی- فرهنگی 
نیز دارد که هر کدام برای بازدید کننده ها جذابیت 
دارد. به باور سرآمد، در شرایط فعلی، این یک فرصت 

بسیار استثنایی برای مردم جنگ زده کشور است.
در  که  است  کشور  باستانی  والیت های  از  بامیان 
فصل  های  در  زیادی  جشنواره های  اخیر،  سال های 
اقتصاد  به منظور جذب گردش گران و رشد  مختلف 
مردم برگزار می شود. جشنواره های نوروزی، دمبوره، 
برنامه های  مهم ترین  از  ابریشم  راه  و  کچالو  گل 
فرهنگی- هنری است که در سال های اخیر در این 

والیت راه اندازی می شود.

مشورتدهندهیاتصمیمگیرنده؛

نخستین جشنواره »آغاز فصل گردش گری« با حضور 
هزاران تن در»بند امیر« برگزار شد
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با  و  پرچالش  حضور  دهه  دو  از  پس  است  قرار 
پیامدهای پرسش برانگیز، نیروهای خارجی افغانستان 
با  افغانستان،  کنونی  اوضاع  و  شرایط  کنند.  ترک  را 
و  خارجی  نیروهای  گسترده   حضور  دهه  دو  وجود 
به  بین المللی  کمک های  دالر  میلیاردها  سرازیرشدن 
و  ملت  هیچ  که  است  آن  نشان  دهنده   کشور،  این 
و  زور، ظرفیت  برای همیشه روی  نمی تواند  کشوری 
امکانات بیگانه ها حساب کند و با استفاده از امکانات 
ارزشمند  آرام،  زنده گی  دیگران صاحب  داشته های  و 
و مطمین شود. به عبارت دیگر، برای شدن و بودن، 
شکل گیری ملت و دولت و رسیدن به عزت و آرامش، 
زنده گی مرفه و مطمین و جایگاه ارزشمند در میان 
باالی عوامل، داشته ها، ظرفیت ها و  باید  ملل جهان، 
ارزش های خودی و داخلی تمرکز صورت گیرد و سازه 
و ساختار ملت و دولت روی طرح ها و ستون های ملی 

و میهنی شکل داده شود تا مطمین و ماندگار باشد.
کمک های  قطع  و  کاهش  و  خارجی  نیروهای  رفتن 
و  حتمی  موضوع  یک  افغانستان،  به  بین المللی 
اجتناب ناپذیر بود و بدون شک یک روزی باید نیروهای 
خارجی این وطن را ترک می کردند و معابر سرازیرشدن 
این سرزمین مسدود  به  پول خارجی  دالر  میلیاردها 
آن که  ضمن  گذشته  دهه   دو  در  افغانستان  می شد. 
و  امریکا  متحده  ایاالت  جنگ  طوالنی ترین  میزبان 
متحدان غربی اش در خاک خود بود، طوالنی ترین دوره  
حمایت جامعه  جهانی، به ویژه امریکا را نیز تجربه کرد. 
اما با وجود یک سلسله دستاوردهای قابل مالحظه در 
نتوانست صاحب یک  این کشور  متفاوت،  عرصه های 
با ختم حضور  اکنون  ثبات مطمین شود.  و  سیستم 
نیروهای خارجی و کاهش حمایت های بین المللی، یک 
سلسله نگرانی های جدی و قابل درک در میان مردم، 
به ویژه رهبران و نخبه گان سیاسی نمایان شده است. 
در حالی  که مردم افغانستان به  غیر از کنار آمدن با 
شرایط بعد از خروج نیروهای خارجی، اتکا به ظرفیت 
و امکانات خود، بلند بردن سطح تالش و قرار گرفتن 

در کنار هم، گزینه و چاره دیگری ندارند.
که  است  آن  دهنده   نشان   کشور  کنونی  شرایط 
نمی توان با حضور، حمایت و پول بیگانه ها به ثبات و 
آرامش، زنده گی مرفه و مطمین و جایگاه ارزشمند در 
میان ملل جهان دست یافت. برای رسیدن به اهداف 
و ارزش های یاد شده، باید سختی ها را متحمل شد، 
در کنار هم تالش کرد، فرصت آفرید و از ظرفیت ها و 
امکانات ملی درست استفاده کرد. باید به  گونه  تدریجی 
و طبیعی و با اتکا به داشته ها، ارزش ها و ظرفیت های 
خود، مسیر تعالی و ترقی و دست یابی به ثبات، آرامش 
و زنده گی مرفه  انسانی را طی کنیم تا به آرزوهای خود 

به  گونه  واقعی و ماندگار برسیم.
حاال که نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند 
و کمک های بین المللی نیز به  گونه  چشم گیری کاهش 
یافته و حتا ممکن است متوقف شود به جای ناامیدی 
و نگرانی، بهتر است به ظرفیت، تعهد و تالش جمعی 

 ،۱۳۹۸ میزان  ششم  در  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس 
اوضاع سیاسی افغانستان دو قطبی شد. دو تحلیف در 
دو سوی دیوار ارگ برگزار شد. اصل ماجرا از این قرار 
بود که برنده انتخابات همه چیز را در اختیار نداشته باشد 
و در سیاست گذاری ها تصمیم گیرنده اول و آخر نباشد. 
آن  از  که  نهاده شد  اساس  مشارکتی  باالخره حکومت 
تاریخ ۲۸  به  یاد می شود و  به عنوان »توافق سیاسی« 
ثور ۱۳۹۹ با امضای محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
و داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه به 

وجود آمد.
توافق سیاسی شش بخش دارد. بخش نخست آن ایجاد 
نتوانسته  تاهنوز  حکومت  است.  دولت«  عالی  »شورای 
بیاورد.  ایجاد این شورا به وجود  است اجماعی را برای 
لزوم  ناتو،  و  امریکایی  نیروهای  بیرون شدن  اما  اکنون 
ایجاد شورای عالی دولت را آشکار ساخته است. در این 
به  دولت  عالی  شورای  که  می شود  داده  نشان  نوشته 
افراد قلیل سکان دار و مشوره  دهنده/تصمیم گیر  دست 
در حکومت، چه ضررهایی را بر نهاد دولت وارد و چگونه 
ساحات حکومت و دولت را فلج می کند. در این نوشته 
هم چنان بر احیای مشروعیت مردمی پرداخته می شود 
تا قدرت نظارت و ارزیابی شهروندان بر اعمال حکومت 
حفظ شود و جمهوریت به شبه جمهوریت عقالیی سقوط 

نکند.
یک  در  حکومت  از  بیرون  سیاست مداران  و  حکومت 
مشارکت نظری تالش دارند تا شورای عالی دولت را با 

شایسته ساالری به  گونه  واقعی، نبود سیستم عدلی و 
قضایی پاک و مستقل، عدم تحقق عدالت، تجمع و 
حضور افراد غیرواجد شرایط، استفاده جو و نامتعهد در 
مراجع و نهادهای ملی، عام بودن باور اتکا به داشته ها 
و توانایی های دیگران، مسوولیت گریزی و عدم توجه به 
مسوولیت های فردی، اخالقی و ملی، از جمله عوامل 
تداوم  و  عمومی، گسترش  بهبود شرایط  عدم  اصلی 
مشکالت و ناامنی های بی پایان و بی اعتمادی در کشور 

است.
دارای  و  باثبات  کشورهای  و  ملت ها  حالی  که  در 
زنده گی مرفه و جایگاه ارزشمند در میان کشورها و 
ملل جهان، با درک و تحمل یک دیگر، برخوردار شدن 
ظرفیت سازی،  مفید،  و  معیاری  آموزشی  سیستم  از 
موجودیت  عدالت،  تأمین  مسوولیت پذیری،  تالش، 
رسانه های متعهد و مفید و اتکا به ظرفیت و توانایی های 
خود و تمرکز روی فرصت ها و داشته های ملی صاحب 
زنده گی و جایگاه  خواستنی و ارزشمند شده اند، نه با 
با یک دیگر.  تقابل  از دیگران و  توقع  به دیگران،  اتکا 
بنابراین، برای مدیریت چالش های پس از خروج کامل 
نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان و کاهش و قطع 
کمک های بین المللی به کشور، حکومت، سیاسیون و 
بگیرند و  را در نظر  مردم مکلف  هستند، موارد ذیل 

همه با هم در پی تحقق آن باشند:
گروه های  به  ویژه  افغانستان،  مردم  همه،  از  قبل   -
متخاصم به  خاطر نجات خود، مردم و وطن باید در 
کنار هم قرار بگیرند و امکانات و هزینه های جنگی خود 
را در راستای سازنده گی کشور و بلند بردن سطح رفاه 

اجتماعی هزینه کنند.
- گفت وگوهای صلح از حالت پروژه ای و منفعت محور 
به یک پروسه  واقعی و برنامه محور تغییر کند و از گرو 
و  فرصت ها  همواره  که  گروه هایی  و  خانواده ها  افراد، 
و  کرده اند  حیف ومیل  را  کشور  در  موجود  امتیازات 

کارایی ندارند، بیرون شود.
به  نظامی  امور  و  جنگ  از  ملی  اولویت بندی های   -
آموزش و پرورش، ظرفیت سازی و تربیه متخصصان و 
نیروی کار مسلکی برابر با شرایط بازار کار تغییر کند 
به عرصه های  توجه  نظامی،  امور  و  به  جای جنگ  و 

آموزشی و ظرفیت سازی بیش تر شود.
هم چنان  شود.  جلوگیری  غیرضروری  مصارف  از   -
ایجاد تشکیالت و ساختارهای پرهزینه و غیرضروری، 
نیز  امتیازدهی های بی فایده و تدویر محافل پرهزینه 

جهانی را برآورده می کند و زمینه اعتراض ها را از میان 
می برد.

واگذاری  تطمیع،  با  را  چهره ها  این  حکومت   -۲
معرفی  و  محافظان  شمار  افزایش  دولتی،  قراردادهای 
افراد نزدیک آن ها به نهادهای گردآورنده عواید ملی برای 

ترویج فساد حکومتی مسخ بی قیدوشرط می کند.
۳- عده ای از این پانزده تا بیست نفر در مسایل جنگ 
منازعه  در  دخیل  کشورهای  دیکته ای  نظریات  و صلح 
از بین بردن این  افغانستان را دارند. حکومت در صدد 
نفوذ مخرب است، حتا به قیمت خالی شدن خزانه دولت.

۴- ایجاد شورای عالی دولت با کارکردهای باال مواضع 
حکومت را در جنگ و صلح باال می برد و نقش شورای 
عالی مصالحه را از حد یک نهاد تعیین کننده خط ومشی 
تمام  دولت  عالی  شورای  ایجاد  می کشد.  زیر  به  صلح 
درون  در  صلح  به  رسیدن  برای  را  داخلی  فشارهای 
زیاد حکومت دوره  احتمال  به  و  حکومت حل می کند 

کاری پنج  ساله اش را به پایان می رساند.
حکومت برای احیای مشروعیت خود به فراتر از پانزده 
تا بیست نفر نیاز دارد و هم چنان باید نقش نظارتی و 
دیده بانی فعاالن حقوق بشر، جامعه مدنی و شهروندان 
را در شورای عالی دولت برجسته کند. پیشنهاد می شود:

۱- هفتاد و دو حزب در وزارت عدلیه ثبت شده اند. در 
شورای عالی دولت باید هفتاد و دو کرسی برای احزاب در 
نظر گرفته شود. برای احزابی که بین چند چهره انشعاب 
کرسی های  نیستند،  عدلیه  وزارت  ثبت  اما  کرده اند؛ 
جهادی اند.  احزاب  این  بیش تر  شود.  گذاشته  اضافی 
شورای عالی دولت امکانات معدود و مساوی را به اعضا 
قایل شود و در عوض »شورای عالی دولت« به »شورای 
عالی تصمیم گیری دولت« تبدیل شود. هر کرسی یک 

به عنوان یک ملت  به  جای زیستن  اتکا کنیم.  خود 
وابسته، منفعل و محتاج، می توان به یک ملت و مملکت 
مستقل، فعال و متکی بر داشته ها و ظرفیت های خود 
مبدل شد و با افتخار، با توقع کم و تالش زیاد، صاحب 
شک،  بدون  شد.  باعزت  و  آبرومندانه  آرام،  زنده گی 
رفتن بیگانه ها از کشور به معنای پایان امید و آرزو در 
این سرزمین نیست و این وطن نیز مانند سرزمین های 
دیگر تمام عوامل، الزامات و ارزش ها برای رسیدن به 
ثبات، ترقی و آرامش را در خود دارد. در این میان اما 
چیزی که نیاز است، ظرفیت، تعهد و مسوولیت پذیری 

ملی است.
و  ثبات  به  دیگران  به  اتکا  با  جهان  در  ملتی  هیچ 
می بینیم،  که  را  هرچه  بلکه  است؛  نرسیده  اقتدار 
تالش های  و  مسوولیت پذیری  تعهد،  ظرفیت،  نتیجه 
منسجم، پی گیر و هدفمندانه  خود این ملت ها است. 
مردم افغانستان نیز در صورت درک مکلفیت خود و 
داشته هایش، می توانند صاحب یک زنده گی و جایگاه 

ارزشمند و مطمین شوند.
خارجی  نیروهای  اصلی  تمرکز  که  داشت  توجه  باید 
در افغانستان روی میدان جنگ بوده است. بلندترین 
سطح کمک های اختصاص داده شده به افغانستان هم 
در جنگ و موارد مرتبط به آن به مصرف رسیده است. 
قسمت دیگری از کمک ها و امکانات هم توسط دالالن، 
قومی  استخباراتی،  پیمان کاران سیاسی،  و  زورمندان 
کمک های  مجموع  از  و  است  رسیده  مصرف  به  و... 
مملکت  و  مردم  به  آن  اندک  مقدار  سرازیرشده، 
اختصاص داده شد. با خروج نیروهای خارجی، برچیدن 
بساط دالالن و زورمندان و تمرکز روی عرصه های مفید 
و سازنده به  جای جنگ و یک دیگرکشی، هزینه های 

ملی در حد چشم گیری کاهش خواهد یافت.
بودن  بلند  ملی،  تعهد  و  ظرفیت  بودن سطح  پایین 
و  مسوولیت پذیری  سطح  بودن  پایین  توقع،  سطح 
به  توسل  هم گرایی،  روحیه  موجودیت  عدم  تالش، 
و  مسائل  و  تبعیض  تعصب،  ظاهر گرایی،  تن پروری، 
مفاهیم تفرقه جویانه، موجودیت سیستم های آموزشی 
روز،  نیازمندی های  و  شرایط  با  نابرابر  و  غیرمعیاری 
موجودیت رهبران و دالالن قومی، محیطی و سمتی 
استفاده جو، موجودیت رسانه های دیداری و شنیداری 
نشر  و  پخش  راستای  در  موظف  و  وابسته  نامتعهد، 
ارزش ها،  با  متضاد  و  غیرمفید  مفاهیم  و  خشونت 
واقعیت ها و نیازمندی های اساسی جامعه، عدم تحقق 

مشارکت چند نفر ایجاد کنند. این کار به حکومت اجازه 
می دهد تا سریع و مبتنی بر منافعش تصمیم گیری کند 
را  از حکومت  بیرون  ادامه جنگ، سیاست مداران  در  و 
به حیث تریبون پروپاگاندا استفاده کند و این گونه این 
سیاست مداران در درون شورای عالی دولت حل شوند. 
به نظر می رسد، این خواست متحدان افغانستان و جامعه 
سیاسی کشور است؛ اما حکومت در این کار به این دو 

دلیل ناکام است:
جامعه  امروزی  رهبران  همه  نمی تواند  حکومت   -۱
دیدگاه  آن ها  از  شماری  کند.  جمع  سقف  یک  زیر  را 
گلبدین  مثاًل  دارند،  را  هفتاد  دهه  دیکتاتورمنشانه 
حکمتیار طرفدار عضویت چند رهبر جهادی است که 
کارنامه سقوط دولت داکتر نجیب اهلل و هم چنان پایگاه 
را  به چالش کشیدن حکومت  توان  و  مردمی گسترده 

دارند.
و  سیاسی  موتلفان  به  نمی تواند  حکومت   -۲
مشروعیت بخش خود با جا باز نکردن در شورای عالی 
به شکل خودکار گروه های  کار  این  کند.  دولت، پشت 
آن  در  می آورد.  وجود  به  جامعه  در  را  دیگر  ناراضی 
گروه هایی  از  حکومت  برابر  در  اعتراض  میدان  صورت، 

گرفته و به گروه های دیگر واگذار می شود.
اما حکومت دوست دارد، پانزده تا بیست نفر عضو شورای 

عالی دولت باشند. به این دالیل:
نفر، مشروعیت  بیست  تا  پانزده  در چهره  ۱- حکومت 
برای جامعه جهانی  آنچه  نمایش می گذارد.  به  را  خود 
برابر  در  اعتراض ها  سطح  آوردن  پایین  است،  مهم 
حکومت است که این بیست نفر توان راه اندازی تظاهرات 
را در کابل، والیات و دیگر کالن شهرها دارند. حکومت 
با هم سو کردن این تعداد افراد، شروط حمایت جامعه 

متوقف شود.
به   قانون  تنفیذ  نهادهای عدلی و قضایی و مراجع   -
متعهد،  افراد  شوند.  بازنگری  اساسی  و  جدی  گونه  
متخصص و پاک امور و مسوولیت نهادهای متذکره را 
به دست گیرند و برای نابودسازی فساد ویرانگر، یک 
برنامه  جدی، عملی، سراسری و همه جانبه روی دست 

گرفته شود.
- نهادهای مهم ملی، مانند پارلمان و نهادهای مهم 
سیاسی و امنیتی باید از وجود افراد خاین، استفاده جو، 
فسادپیشه و فعال در آجنداهای تفرقه جویانه و مبتنی 
بر تعصب، پاک سازی شوند و از حضور چنین افرادی 

در نهادهای یادشده جلوگیری شود.
برای  مداوم،  و  هدفمند  منظم،  برنامه های  با طرح   -
مردم تبلیغ و تفهیم شود که تداوم حیات با حمایت 
و  است  ناممکن  و  برای همیشه غیرمنطقی  بیگانه ها 
باید آن ها برای تداوم حیات خود با اتکا به توانایی و 
ظرفیت خود و امکانات و فرصت های موجود سرزمین 
خود، کار و پیکار و در کنار هم به  گونه  مسالمت آمیز 

زنده گی کنند.
- امکانات ملی باید در راستای ترویج زراعت و مالداری 
و راه اندازی برنامه های کارآفرینی و تشبثات کوچک و 
مطمین و متکی بر امکانات داخلی هزینه شود و مردم، 
به ویژه دهقانان و کسبه کاران به کار و تولید بیش تر 

تشویق شوند.
- از هرگونه گفتار و رفتار تفرقه جویانه و مخالف  منافع 
روحیه   شدن  نهادینه  برای  و  شود  جلوگیری  ملی 
هم دیگرپذیری در کشور برنامه های مفید روی دست 

گرفته شود و کار و تالش صورت گیرد.
دیداری  رسانه های  به  ویژه  همه گانی،  رسانه های   -
و شنیداری، با درک مکلفیت و مسوولیت ملی خود 
در این شرایط حساس، باید از نشر و پخش هرگونه 
و  ترویج  کننده  خشونت، جنگ  برنامه های  و  مطالب 
نفرت و مخالف روحیه  ملی خودداری کنند و برای بلند 
فروگذار  تالشی  هیچ  از  هم دیگرپذیری  روحیه  بردن 

نکنند.
- افراد و حلقاتی که با سوءاستفاده از امکانات عامه و 
عواید نامشروع، برای شان کاخ ها ساخته اند و هم چنان 
بر گرده مردم سوار هستند، باید به مردم حساب پس 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  با  مسوولیت  این  بدهند. 
عامه شناسایی  منابع  تا چپاول گران  است  نیاز  است. 
شوند و سرمایه ملت به ملت بازگردانده شود. در غیر 
استفاده جو و فسادپیشه،  افراد و حلقات  این صورت، 
هم چنان به فساد و تاراج منابع ملی ادامه خواهند داد.

و  خود  به  اتکا  با  باید  افغانستان  مردم  نهایت،  در   -
زنده گی  زمینه  دست داشته شان  امکانات  و  ظرفیت 
بهتر، ثبات، آرامش و زنده گی مسالمت آمیز را در کشور 
فراهم کنند. قرار نیست معجزه ای اتفاق بیفتد. هیچ 
ملتی با اتکا به دیگران به خودکفایی و صلح نرسیده 
است. افغانستان در صورتی به صلح و امنیت می رسد 

که شهروندانش تصمیم به ساختن این کشور بگیرند.

رأی محسوب شود.
۲- نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی، رسانه های آزاد 
نظارت و  برای  داخلی و خارجی و شهروندان کنش گر 
از روند کار شورای عالی تصمیم گیری دولت  دیده بانی 
براساس یک مکانیسم دوره ای حق اشتراک داشته باشند؛ 
یا دخالت نداشته  ابراز نظر  اما در تصمیم گیری ها حق 

باشند.
۳- اگر حزب یا احزاب و افراد با شورای عالی تصمیم گیری 
باید کرسی های خالی  دولت مقاطعه می کند، حکومت 
آن ها را حفظ و مطابق به آجندا نشست ها را برگزار و 

با اکثریت آرا تصمیم های کالن کشوری را اتخاذ کند.
با این طرح، حکومت از باج دهی به پانزده تا بیست نفر 
ندارد که مشروعیت  نیاز  پیدا می کند. حکومت  رهایی 
خود را از یک گروه کوچک کسب کند. با تطبیق این 
طرح، حکومت از حمایت هشتاد حزب و چهره سیاسی 
بهره مند می شود. احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه نقش 
تصمیم گیری های  در  خود  موجودیت  براساس  یکسان 
حکومت را کسب می کنند. بی اعتمادی مردم از حکومت 
رفع می شود. سازمان ها و نهادها با اشتیاق بحث و آرای 
هر نشست شورای عالی تصمیم گیری دولت را به خورد 
مردم با تحلیل و تجزیه می دهند. مردم نیز می دانند که 
تصامیم را در حکومت چند نفر معدود نمی گیرند. از همه 
افغانستان  در  را  تصامیم حکومتی  تاریخ  این که  مهم تر 
دگرگون می کند و مردم شاهد خواهند بود که حکومت 
کشور  و  مردم  سرنوشت ساز  و  موارد حساس  به  دقیق 
با پی گیری  از کدام روزنه رسیده گی می کند. هم چنان 
سیاسی«  »توافق  ماهیت خواست  این طرح،  تطبیق  و 
بین محمد اشرف غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل برآورده 

می شود .
یادآوری: در متن توافق سیاسی »شورای عالی دولت« 
درج است. ارگ ریاست جمهوری قرائت مشورتی از ایجاد 
جهادی  رهبران  از  شماری  و  دارد  دولت  عالی  شورای 
برداشت و تأکید به تصمیم گیری دارند. عنوان این نوشته 
براساس متن توافق سیاسی در نظر گرفته شده است و 
برای بیرون رفت از این معضل پیشنهاد شد که »شورای 

عالی تصمیم گیری دولت« ایجاد شود.

اما امید هم چنان باقی است
خارجی ها می روند





هستند. کم سوادها متأسفانه از بی سوادها بدتر هستند؛ 
جامعه ای  در  نمی خوانند.  و  بخوانند  می توانند  چون 
مانند افغانستان و برای بی سوادان و کم سوادان، شعر 
می کنند،  را حفظ  مردم شعر  دارد.  بیش تری  مانایی 
کمااین که بسیاری از مردم بی سواد این کشورها اشعار 
و  دارند  را در حافظه  مولوی  و  و حافظ  طنز سعدی 
خیلی اوقات به عنوان ضرب المثل استفاده می کنند. 
یکی از معاصران عارف قزوینی از شاعران ایرانی عصر 
مشروطه می گوید: وقتی شعر عارف سروده می شد، به 
سرعت و در یکی دو هفته در تمام ایران و افغانستان 
و آذربایجان و بسیاری کشورهای دیگری که فارسی 
اشعار میرزا  می دانستند، منتشر می شد و حتا وقتی 
زبان  به  به »هوپ هوپ«  معروف  اکبرخان صابر  علی 
به  تفلیس گرجستان منتشر می شد، هنوز  ترکی در 
و  فارسی ترجمه می شد  به  نرسیده شعرش  ماه  یک 
فارسی زبان  زبان شعر درمی آمد و در همه دنیای  به 

نشر می شد.

یا  حکایت  دارد:  ماندگاری  توانایی  حکایت  دو- 
داستان کوتاه که در گلستان سعدی یا در منابع دیگر 
فارسی  آمده است و به خصوص انواع شفاهی آن  که 
در مورد مال نصرالدین بسیار است، بسیار محبوب و 
مطلوب عامه است. داستان های مال نصرالدین که معلوم 
نیست از ترکیه است یا ایران یا عراق یا افغانستان یا 
کدام کشور دیگری، می تواند بالهت و حماقت آدم ها 
در  را  کسی  کم تر  دهد.  نشان  را  آنان  ساده لوحی  و 

ابراهیم نبوی
قسمت ششم

گل رحمان فراز

حکومت  ایجاد  با  و  بگذارند  احترام  جهان شمول 
توافقی، به جنگ فرسایشی این سرزمین پایان دهند. 
غیر از این گزینه، ادامه جنگ به خاطر تصرف کابل، 
خیال خامی است که به واقعیت تبدیل نخواهد شد. 
جنگ  سیاسی،  قدرت  سر  بر  طالبان  جنگ  ادامه 
چنین  هرگاه  ساخت.  خواهد  شعله ور  را  داخلی 

جنگی آغاز شود، مسوول آن گروه طالبان است.
دولت افغانستان به خاطر صلح با طالبان از روش های 
برادر  آن،  بارز  مثال های  که  کرد  استفاده  مختلف 
خواندن طالبان، ارائه پیشنهاد آتش بس و برگزاری 
نشست های اختصاصی و ویژه در پیوند به صلح بود/

است. ولی طالبان به جز اعالم آتش بس موقت، گام 
برنداشته اند.  صلح  راستای  در  دیگر  عملی  و  موثر 
نظامی  از گزینه  اگر دولت  این در حالی است که 
طالبان  از  بیش تر  مراتب  به  استفاده کند، شانسی 
دارد و می تواند صدمات جدی به این گروه وارد کند.
صلح  راستای  در  عملی  گام های  طالبان  هرگاه 
برندارد، مردم ناگزیر می شوند به این نتیجه برسند 
که باید دولت از گزینه نظامی در برابر این گروه کار 
بگیرند. نتیجه گیری دیگر مردم می تواند این باشد 
که صلح با طالبان در عمل ممکن نیست، چون این 
گروه از رهبری واحد فرمان نمی گیرد و استخبارات 
منطقه نیز بر آن کنترل کامل دارد. در چنین یک 
برداشتی، طالبان تنها یک گزینه خواهند داشت و 
آن گزینه، برخورد نظامی با این گروه است. بنابراین، 
تالش های آشتی جویانه جاری در جانب دولت کنار 
گذاشته خواهد شد. طالبان باید با درک وضعیت، 
شعار جنگ را کنار بگذارند و از فرصت موجود برای 

صلح استفاده کنند.

با  لحاف  »زیر  می گویند:  افغانستان  دری  فارسی  در 
ایران با کمی  دشمنان دست می دهد.« و در فارسی 
قافله«.  رفیق  و  دزد  »شریک  می گویند:  شباهت 
از  بسیاری  دارد.  زیادی  نقش  طنز  در  ضرب المثل ها 
طنزنویسان و طنزسرایان یا از ضرب المثل های موجود 
استفاده می کنند یا خودشان عباراتی می سازند که به 
برای  ضرب المثل ها  این  می شود.  تبدیل  ضرب المثل 
یک جامعه کم سواد بسیار موثر است و می تواند موجب 
اشاعه بیش تر مفاهیمی شود که در طنز آمده است. 
بسیاری از ضرب المثل هایی که از گلستان سعدی آمده 
است، تفکر صلح و تسامح و تحمل دیگران و همدردی 

با آنان را به مردم می آموزد.

نقش  شخصیت پردازی  شخصیت پردازی:  و  طنز 
خان«  »عجب  شخصیت های  دارد.  طنز  در  مهمی 
که  برشنا  عبدالغفور  استاد  ساخته  خان«  »رجب  و 
طنزپردازان فراوانی در تاریخ معاصر طنز افغانستان از 
آن استفاده کردند، یا شخصیت »کاکا توفیق« و »گل 
آقا« در ایران که توسط نشریاتی به همین نام هشتاد 
باعث می شد  استفاده می شد،  سال و سی سال قبل 
و  کلیدی  نقطه  ماندگار شود.  مردم  در ذهن  تا طنز 
که  است  »گیره« هایی  ماندگاری  برای  طنز  طالیی 
مانند کلیپس کاغذ، ما به مفاهیم و کلمات و موضوعات 
می زنیم تا آن ها را در ذهن مخاطب ماندگار سازد و 
این ماندگاری موجب آگاهی و هوشیاری دایمی شود. 
وقتی از شعر، ضرب المثل، شخصیت، داستان و مواردی 
شبیه این استفاده می کنیم، مفهوم را در ذهن و زبان 

مخاطب ماندگار می کنیم.
هرگز یک سخنرانی یا مقاله آتشین و تند -هر چقدر 
در همان لحظه تأثیرگذار باشد- نمی تواند ماندگار و به 
آگاهی تبدیل شود؛ در حالی که طنز، این ویژه گی را 
دارد که با استفاده از آن گیره ها، ماندگار شود. گیره ها 
فراوان هستند، من پنج مورد اصلی آن را نام بردم و 
شاید چندین مورد دیگر آن را هم بتوان نام برد؛ اما 
و  رنج ها  و  دردها  از  یکی  تبدیل  دارد،  اهمیت  آنچه 
آالم مردم در قالب طنز است تا با یک پرداخت خوب، 
تبدیل به آگاهی و خودآگاهی مردم نسبت به وضعیت 

خود و جامعه شود.
تا گفتار دیگر، شما را به خیر ما را به سالمت.
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پناه گرفتن در آغوش قطر و در دامن ایران و روسیه 
چه درد طالبان را دوا می کند و به کدام زخم شان 
مرهم می گذارد؟ یگانه استداللی که با تکیه بر آن 
به جنگش مشروعیت می بخشید، همانا  این گروه 
اداره  برای  قابل مالحظه خارجی ها  و  فعال  حضور 
بود.  کشور  در  و حکومت داری  کنترول سیاست  و 
دست  کردن  کوتاه  منطق  با  را  طالبان جنگ شان 
خارجی از امور سیاسی، ملی و تصمیم گیری کشور 

به پیش می بردند.
نایل  خواسته های شان  به  نحوی  به  طالبان  اکنون 
آمده اند و تا سه ماه دیگر امریکا به حضور نظامی اش 
در افغانستان خاتمه خواهد داد. هرچند دالیل ارایه 
افغانستان  در  جنگ  ادامه  خاطر  به  طالبان  شده 
و  قبول  قابل  از دید شهروندان مسوول  هیچ گاهی 

کرونای طنز
چرا طنز در جوامعی مانند افغانستان، ترکیه و ایران، 
کاربرد فراوان دارد و می تواند به زبانی برای گفت وگوی 
گسترده تبدیل شود؟ منظور از گفت وگوی گسترده، 
شیوه ای از بیان است که به مشارکت ملی یا عمومی 
تبدیل می شود و می تواند با تکرار و بازتاب و انعکاس 
وسعت بیش تری بیابد. هنوز اشعار شاعران طنزسرای 
یا  شمال  نسیم  و  دهخدا  مانند  ایران  مشروطه  عصر 
گفته ها و شوخی های اسماعیل سیاه هراتی )گوُزک( 
این  راز  است.  مردم جاری  زبان  بر  قرن  یک  از  پس 

موفقیت چیست؟
فراموش نکنیم که به دلیل خشونت کالمی رایج در 
میان مردمان ایران و افغانستان، گفت وگو که راه مهمی 
برای تبادل نظرات و اندیشه ها است، غالباً بسته است. 
شاهد، خشمی است که در میان کلمات فارسی زبانان 
می زند.  موج  اجتماعی  رسانه های  در  کشور  دو  این 
کاربران اینترنتی که بسیاری پشت نقاب نام مستعار 
پنهان می شوند، بدون این که واقعاً دعوایی در کار باشد، 
از کلمات خود چنان استفاده می کنند که گویی سنگی 
پرتاب و یا تیری در چله کمان رها می کنند. این شیوه، 
گفت وگو را نیمه و ناقص می گذارد و مردم را بیهوده به 
دشمن تبدیل می کند. در چنین حالتی، طنز می تواند 
از کالم خشونت زدایی کند و به جای فحاشی، گفت وگو 
به زبان شوخی را رایج سازد، ضمن این که طنز خود به 

خود آگاهی را نیز منتقل می کند.
در  عبید  و  سعدی  طنزهای  خواندن  دیگر،  سوی  از 
میان قدما، یا نشریاتی مانند توفیق و انیس در پنجاه 
سال پیش، یا شوخی های معاصر کاکه تیغون و جالل 
نورانی و احسان سالم و نجیب اهلل دهزاد و دیگران -چه 
به صورت طنز و چه در قالب شعر- ماندگاری بیش تری 
زبان  و  ذهن  در  گفت،  خواهم  که  دالیلی  به  و  دارد 
مخاطب بیش تر می ماند و به  تدریج به تفکر و آگاهی 

تبدیل می شود. دالیل من چنین است:

مسری  »کرونا«  ویروس  مثل  طنز  شعر  یک- 
است: به یاد داشته باشیم که ما )مردم افغانستان و 
ایران( در سویس و پاریس زنده گی نمی کنیم. جمعیت 
کثیری بی سواد و جمعیت بیش تری متأسفانه کم  سواد 

از  بلکه  نه،  شالق/تازیانه  البالی  از  را  سیاسی اش 
طریق گفت وگو از میان می برد.

در  آتش بس  اعالن  برای  طالبان  میانجی  امروز 
افغانستان، ابرقدرت دنیا است؛ ابرقدرتی که با انگیزه 
نابودی النه های تروریسم بین المللی وارد این خاک 
شد؛ ولی اکنون با تعامل می خواهد از این سرزمین 
بیرون شود. قدر مسلم اما این است که طالبان حاال 
بهانه ای برای جنگ، انسان کشی و عدم تمکین به 
درخواست آتش بس ندارند. با خروج حتمی امریکا، 
افغانستان  از  نیز  ناتو  پیمان  دیگر کشورهای عضو 
خارج خواهند شد. بنابراین، هیچ بهانه ای برای ادامه 

جنگ باقی نمی ماند.
اگر جنگ طالبان بر سر مشارکت سیاسی و دخیل 
ارزش های  به  است  بهتر  است،  قدرت  در  شدن 

خاورمیانه و حتا در جهان می توان شناخت که کمی 
یا  یا ُجحا  باشد و مالنصرالدین  با فرهنگ ملل آشنا 
نصرالدین خوجا را نشناسد. بسیاری از داستان هایی که 
درباره دلقک ها یا مسخره )مسقره( های دربار سلطان 
محمود و دربارهای دیگر و حتا اسماعیل سیاه هراتی 
نقل می کنند، همان داستان های مال نصرالدین است 
که اگرچه برخی از آن ها را بعضی اشخاص مشخص 
مردمی  ساخته  و  نوشته  آن ها  اغلب  اما  نوشته اند؛ 
است معمولی که در جامعه زنده گی می کردند و هیچ 
که  کشورهایی  در  ندارد.  خاصی  سازنده  یا  نویسنده 
مردم سواد خواندن و نوشتن ندارند، حکایت یا لطیفه 
یکی از شیوه های گفت وگو است و تأثیر بسیاری دارد، 
این تأثیر چنان عمیق است که می تواند رفتارهای افراد 

را تغییر دهد.

سه- ضرب المثل های طنز: زبان فارسی پر است از 
براساس تحقیقی  ضرب المثل و تکیه کالم طنز. من 
که در گلستان سعدی کردم، حداقل ۱7۰ ضرب المثل 
فارسی زبانان  توسط  که  دارد  وجود  آن  در  فارسی 
در  ضرب المثل ها  این  اوقات  گاهی  می شود.  استفاده 
زبان فارسی ایرانی با فارسی دری متفاوت است، مثاًل 
به کوچه حسن  را  فارسی دری می گویند: »خود  در 
چپ زدن« و در فارسی ایرانی می گویند: »خود را به 
کوچه علی چپ زدن«، یا در فارسی دری افغانستان 
می گویند: »پشت نخود سیاه روان کردن« و در فارسی 
یا  فرستادن«،  سیاه  نخود  »دنبال  می گویند:  ایران 

قناعت بخش نبوده است، چون طالبان به تکرار اعالن 
کردند که طرف مذاکرات آنان دولت افغانستان نه، 
بلکه جامعه جهانی و به خصوص امریکا است. امریکا 
نیز در یک تصمیم یک جانبه به نوعی بر برد طالبان 
براساس  گذاشت.  تأیید  مهر  افغانستان  جنگ  در 
همان تصمیم در اداره قبلی امریکا بود که به زودی 
نیروهای امریکایی بدون رسیدن به اهدافی از قبل 

تعیین شده شان افغانستان را ترک خواهند کرد.
انجام داد، مبارزه  امریکا در قبال طالبان  آنچه که 
بود.  گروه  این  به جنگ  دادن  بلکه مشروعیت  نه، 
در ظاهر امر، طالبان فعلی با طالبان دهه نود فرق 
می کنند؛ طالب امروز در ذیل یک هیأت دیپلماتیک 
وارد کشورها می شود و از حقوق سیاسی اش با زبان 
انزوای  امروز  طالب  می کند.  دفاع  میزبان  کشور 

طالبان بهانه ای برای ادامه جنگ ندارند

طنز چیست؟
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وضعیت  شدن  بحرانی  از  عامه  صحت  وزارت 
این  مسووالن  می دهد.  هشدار  کشور  در  کرونایی 
وزارت می گویند که در جریان دو هفته اخیر، شمار 
مبتالیان به ویروس کرونا افزایش یافته است. این 
مسووالن دلیل افزایش و سیر صعودی این ویروس 
را بی توجهی مردم به توصیه های صحی این وزارت 
صحت  وزارت  مسووالن  باور  به  می کنند.  عنوان 
عامه، شهروندان در جریان روزهای عید میزان دید 
و بازدیدشان را محدود نکردند و این سبب افزایش 
ویروس کرونا شد . هم زمان با این، کمیته مبارزه با 
ویروس کرونا، مکاتب و دانشگاه ها را در ۱6 والیت 
برای دو هفته تعطیل کرده است. مسووالن نهادهای 
آموزشی می گویند در صورتی که وضعیت بدتر شود، 
احتمال دارد این رخصتی تمدید شود. با این حال 
مسووالن وزارت صحت عامه تاکید دارند که برای 
مبارزه با ویروس کرونا آماده گی کامل گرفته اند. به 
گفته این مسووالن، وزارت صحت عامه برای ارایه 
شفاخانه های  و  بسترها  تعداد  معیاری،  خدمات 
این  هم چنان  است.  داده  افزایش  را  کووید-۱۹ 
مسووالن می افزایند که ظرفیت انجام آزمایش ها نیز 
باال رفته است. هم اکنون وزارت صحت عامه توانایی 
انجام ۲۵ تا ۲۸ هزار آزمایش را در یک شبانه روز 
عامه  صحت  وزارت  مسووالن  دیگر  سوی  از  دارد. 
تصریح می کنند تا زمانی که شهروندان با این وزارت 
همکاری نکنند و توصیه های صحی را جدی نگیرند، 
مسووالن  این  بود.  نخواهد  موثر  آماده گی ها  این 
را جدی  اگر شهروندان کرونا  هشدار می دهند که 
نگیرند، وضعیت بحرانی می شود و این وزارت مجبور 
همین  در  بسازد.  بستر  را  خانه ها  که  بود  خواهد 
حال وزارت تحصیالت عالی می گوید در صورتی که 
شرایط بحرانی شود، تمامی دانشگاه ها را در اختیار 

وزارت صحت عامه قرار می دهد.
فطر  عید  از  پیش  عامه  صحت  وزارت  آن که  با 
از  و  داده  هشدار  کشور  در  وضعیت  بدتر شدن  از 
مردم خواسته  بود که در جریان روزهای عید دید و 
بازدیدشان را محدود کنند، مردم اما نسبت به این 
هشدارها توجه نکردند. پس از آن، آمارهایی که از 
سوی این وزارت به نشر رسید، بیانگر گسترش این 
ویروس بود. براساس معلومات وزارت صحت عامه، 
در جریان یک هفته اخیر بیش از پنج هزار تن به 
این ویروس مبتال شده اند. تنها در روز گذشته 6۵۴ 
تن به این ویروس گرفتار شده اند. در کنار این، میزان 
مرگ و میر نیز افزایش یافته است. وزارت صحت عامه 
اعالم کرده است که ۲۰ بیمار کرونایی روز شنبه، 
هشتم جوزا، جان باخته اند. با این حال سیر صعودی 
شیوع ویروس کرونا نگرانی های وزارت صحت عامه 
را بر انگیخته  است. در نخستین اقدام، کمیته مبارزه 
با ویروس کرونا به توصیه وزارت صحت عامه مکاتب 
وزارت  کرد.  تعطیل  والیت   ۱6 در  را  دانشگاه ها  و 
در  کرونا  ویروس  شیوع  که  می گوید  عامه  صحت 
لوگر،  قندهار،  هلمند،  غزنی،  کابل،  والیت های 

را مخاطب قرار داد و گفت که کلید سالمت جامعه، 
عزت نظام صحی و حیات نظام سیاسی و اقتصادی، 
به دست آنان است. او از بی توجهی مردم انتقاد کرد 
و گفت که تا به کی با نقد و بهانه گرفتن از سکتور 
صحت خود را مبرا می کنند. آقای مجروح بیان کرد 
همکاری  عامه  وزارت صحت  با  شهروندان  اگر  که 
و  عقل  »هوش،  با  را  سوم  موج  وزارت  این  کنند، 
او  باور  به  ترتیب  این  به  می کند.  مدیریت  تدبیر« 
»مصیبت هایی« که در کشورهای هم جوار افغانستان 
رخ داده، در کشور به وقوع نخواهد پیوست. آقای 
مجروح هشدار داد که در صورت همکاری نکردن 
مردم، وزارت صحت عامه به هیچ عنوان نمی تواند با 
وجود بی اعتنایی های مردم معجزه کند. او گفت که 

احتمال هر نوع خطر وجود دارد. 

تدابیر  امکانات  محدوده  در  صحت  وزارت 
گرفته است

از جانب دیگر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت 
عامه، در این نشست گفت که وزارت صحت عامه به 
دنبال تشدید موج سوم ویروس کرونا، آرام ننشسته 
ظرفیت  افزایش  او  است.  گرفته  را  خود  تدابیر  و 
تعداد  افزایش  و  آکسیجن  تهیه  کرونا،  آزمایش 
بسترها را از آماده گی هایی خواند که برای مبارزه با 
موج سوم کرونا گرفته شده است. آقای مجروح گفت 
که این وزارت با توجه به تجربه  موج های اول و دوم 
ویروس کرونا، ظرفیت انجام آزمایش ها را »بسیار« 
افزایش داده است. به گفته او در حال حاضر وزارت 
صحت عامه در بیست وچهار ساعت ۲۵ تا ۲۸ هزار 
آزمایش »پی سی آر« را وابسته به نیاز، انجام می دهد؛ 
انجام ۲۸ هزار  توانایی  وزارت  این  این معنا که  به 
آزمایش در ۲۴ ساعت را دارد. هم چنان سرپرست 
وزارت صحت عامه بیان کرد که این وزارت در تالش 
است تا در اواسط ماه جون، امکانات انجام آزمایش 
را در ۳۴ والیت فراهم کند. افزون بر این، او تصریح 
جریان  در  عامه  صحت  وزارت  مسووالن  که  کرد 
روزهای گذشته این تصمیم را گرفته  اند تا در ده روز 
آینده بیش از ۱۰۰ هزار »تست سریع« را بر مبنای 
انتی جن انجام دهند. به گفته او، وزارت صحت عامه 
در نظر دارد که این نوع آزمایش را در محالت خطر 
انجام دهد. او گفت: »توقع داریم که روز پنج تا ده 
هزار تست انجام شود. ما آماده هستیم که روز پنج 

تا ده هزار تست سریع انجام دهیم.«
آقای مجروح هم چنان بیان کرد که در فاصله موج 
اول و موج دوم آرام ننشسته و پرسونل وزارت صحت 
است.  برده  باال  را  بسترها  تعداد  و  داده  آموزش  را 
اختصاصی  تنها شفاخانه  اول  موج  در  که  او گفت 
افغان  شفاخانه  کابل،  در  کووید-۱۹  بیماران  برای 
شفاخانه های  وزارت  این  اکنون  اما  بود،  جاپان  ـ 
دیگر را نیز در این والیت آماده کرده است. به گفته  
اندونیزیایی  احمر،  هالل  قصبه،  شفاخانه های  او، 
کابل  غرب  در  جناح  محمدعلی  و  ارزان قیمت  در 

یافته   اختصاص  کرونایی  بیماران  تداوی  به  نیز 
این  که  افزود  عامه  وزارت صحت  است. سرپرست 
را  بیمار   ۲۰۰ تا   ۱۵۰ حدود  ظرفیت  شفاخانه  ها 
دارد و با بهترین امکانات مجهز است. در کنار این، 
آقای مجروح تصریح کرد که در والیات نیز آماده گی 
گرفته شده و با بانک جهانی نیز در بخش افزایش 
بسترها صحبت شده است. از سویی هم او از مردم 
انتقاد کرد و گفت که تا کجای کار بستر ایجاد کنیم. 
او گفت: »اگر شهروندان همکاری نکنند، مجبوریم 

تمام خانه ها را بستر بسازیم«. 

یونیسف دستگاه های تولید آکسیجن را فراهم 
نکرده است

از سوی دیگر وزارت صحت عامه در بخش تأمین 
آکسیجن مورد نیاز برای شفاخانه ها گفت که این 
وزارت به گونه مستقیم به تمامی منابع مالی خود 
از کمک هایی  او، بخشی  به گفته  ندارد.  دسترسی 
تطبیق  موسسه ها  طریق  از  می گیرد،  صورت  که 
می شود. او به تأمین آکسیجن اشاره کرد و گفت که 
یونیسف  برعهده  تأمین آکسیجن  مسوولیت عمده 
و بنیاد آغا خان است. آقای مجروح افزود که اداره 
یونیسف اما تاکنون به این تعهدش عمل نکرده و 
برای  بود  قرار  که  را  آکسیجن  تولید  دستگاه های 
شفاخا نه های کووید-۱۹ در ۳۴ والیت تهیه و نصب 
شود، فراهم نکرده است. او تصریح کرد که رییس 
جمهور به بانک جهانی و یونیسف پیام جدی داده 
و یونیسف تعهد سپرده که تا پایان ماه آگست این 
دستگاه ها را آماده می کند. در همین حال سرپرست 
عربی  متحده  امارات  که  افزود  عامه  وزارت صحت 
یک دستگاه تولید آکسیجن را به افغانستان کمک 
نصب  جاپان  ـ  افغان  شفاخانه  در  که  است  کرده 
تولید  قابلیت  دستگاه  این  که  گفت  او  می شود. 
آکسیجن برای ۲۵۰ بستر را دارد. آقای مجروح اما 
بیان کرد که مسووالن وزارت صحت عامه توانایی 
نصب آن را ندارند، از این رو این وزارت یک انجنیر را 
از ترکیه خواسته است تا آن را نصب کند. هم چنان 
محمدعلی  شفاخانه  در  آکسیجن  تولید  دستگاه 
جناح غیرفعال است، اما آقای مجروح گفت که این 
دستگاه نیز فعال خواهد شد. بدین ترتیب، سرپرست 
بخش  در  که  داد  اطمینان  عامه  صحت  وزارت 
آکسیجن کدام مشکل جدی وجود ندارد. به گفته 
او هم اکنون در هر شفاخانه از ۲۰۰ تا ۴۰۰ بالون 
آکسیجن ذخیره دارد. عالوه بر این، وزارت صحت 
عامه از یونیسف خواسته است که ۴۸۰۰ بالون دیگر 
برای این وزارت فراهم کند. او گفت: »این بالون ها 
پر می شود و در شفاخانه ذخیره می شود. تقریباً در 
حال حاضر سه هزار دستگاه کوچک مولد آکسیجن 

داریم، از آن ها هم استفاده می کنیم«.
 با این حال سرپرست وزارت صحت عامه بار دیگر از 
شهروندان خواست که توصیه های صحی را مراعات 
را  توصیه های صحی  مردم  اگر  که  گفت  او  کنند. 
جدی نگیرند، همه مصاب خواهند شد. او گفت که 
مبارزه با این ویروس مسوولیت مشترک همه است و 

دولت به تنهایی مسوولیت عام و تام ندارد. 
و  تحصیلی  نهادهای  مسووالن  حال  همین  در 
آموزشی از شهروندان به ویژه آموزگاران خواستند که 
توصیه های صحی را جدی بگیرند. رنگینه حمیدی، 
سرپرست وزارت معارف، از استادان و دانش آموزان 
والیت هایی که روند آموزش در آن جا به گونه عادی 
جریان دارد، خواست که توصیه های صحی وزارت 
وزیر  بصیر،  عباس  کنند.  رعایت  را  عامه  صحت 
تحصیالت عالی، نیز از نهادها و موسسات تحصیالت 
عالی خواست که مطابق رهنمود وزارت صحت عامه 
عمل کنند. او گفت که وزارت تحصیالت عالی برای 
مبارزه با ویروس کرونا با وزارت صحت عامه همکار 
است، از این رو او افزود که در صورت وخیم شدن 
تمامی  از  می تواند  عامه  صحت  وزارت  وضعیت، 

مکان ها و دانشگاه ها استفاده کند. 
گفتنی است که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا 
در پنجم حوت سال گذشته در کشور ثبت شد. از 
آن زمان تاکنون، این سومین بار است که شیوع آن 
افزایش یافته است. براساس معلومات وزارت صحت 
عامه، این ویروس تاکنون بیش از 7۰ هزار تن را در 
کشور مصاب کرده که از این میان ۵7 هزار و ۲۸۱ 
بیمار بهبود یافته و دو هزار و ۹۱۹ تن دیگر جان 

باخته اند.

ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بلخ، 
سریع  نیمروز  و  کندز  کاپیسا،  بدخشان،  لغمان، 
شده، از این رو برای جلوگیری از گسترش بیش تر 
آن، مکاتب و دانشگاه ها را در این والیت ها تعطیل 
پنج شنبه،  روز  که  است  در حالی  این  است.  کرده 
ششم جوزا، شهرداری کابل نیز اعالم کرده بود که 
برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، تاالر های 

عروسی را مسدود می کند. 
روز  عامه،  وزارت صحت  سرپرست  مجروح،  وحید 
شنبه، هشتم جوزا، در یک نشست خبری مشترک 
گفت  عالی  تحصیالت  و  معارف  وزارت های  با 
والیت ها  این  در  کرونا  ویروس  انتشار  سرعت  که 
افزایش یافته است. او دلیل افزایش ویروس کرونا را 
بی توجهی مردم نسبت به توصیه های صحی عنوان 
در جریان  که شهروندان  افزود  مجروح  آقای  کرد. 
و  نکردند  توجه  نکات صحی  به  فطر  عید  روزهای 
این سبب افزایش شیوع ویروس کرونا شد . او گفت: 
»بی اعتنایی هایی که در عید صورت گرفت، سیلی 
آن را هم در سال گذشته و هم امسال خوردیم«. 
که  کرد  خاطر نشان  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
کلید مصونیت جامعه به دست مردم است. به باور او، 
شهروندان نقش تعیین کننده ای در کاهش ویروس 

کرونا دارند. 
آقای مجروح تصریح کرد که اگر شهروندان در امر 
مبارزه با ویروس کرونا شرکت نداشته باشند و ماسک 
نپوشند، مبارزه تنهایی وزارت صحت عامه کارساز 
تا   6۰ حدود  ماسک  پوشیدن  که  افزود  او  نیست. 
7۰ درصد در امر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا 
موثر است. سرپرست وزارت صحت عامه شهروندان 
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نگرانی مسووالن صحی از وخیم شدن اوضاع:

اگر همکاری نشود، مجبوریم همه 
خانه ها را بستر بسازیم

وزارت صحت عامه به دنبال 
تشدید موج سوم ویروس کرونا، 

آرام ننشسته و تدابیر خود را 
گرفته است. او افزایش ظرفیت 

آزمایش کرونا، تهیه آکسیجن 
و افزایش تعداد بسترها را از 

آماده گی هایی خواند که برای مبارزه 
با موج سوم کرونا گرفته شده 

است. آقای مجروح گفت که این 
وزارت با توجه به تجربه  موج های 

اول و دوم ویروس کرونا، ظرفیت 
انجام آزمایش ها را »بسیار« 

افزایش داده است. به گفته او در 
حال حاضر وزارت صحت عامه در 

بیست وچهار ساعت 25 تا 28 هزار 
آزمایش »پی سی آر« را وابسته به 
نیاز، انجام می دهد؛ به این معنا که 
این وزارت توانایی انجام 28 هزار 

آزمایش در 24 ساعت را دارد.
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و  می کند  صنفی اش  به  رو 
ما  »هم صنفی های  می گوید: 
دو نفر شان که دیدم، زخمی 
شهید  نفرشان  یک  و  شدند 
اما تراژدی را به  شد«. فرزانه 
می گی.  چه  »زلیخا،  دارد:  یاد 
هیچ  که  شده  زخمی  زیاد 
پرسان نکو. لطیفه، فاطمه، صغرا، ریحانه، زهرا، مریم 
هیچ کدام شان جور نیس . شکیال که از قلعه نو می آمد. 
زینب کورس آمده نمی تانه، چون خانه شان سه نفر 
زخمی شده و خودش هر دو پایش سوخته. فکر کو 
از یک خانه سه نفر«. به روایت تلخش ادامه می دهد: 
و  حدیثه  صدیقه،  آمنه،  شهربانو،  سهیال،  »حبیبه، 
فرشته همو شام شهید شدن. حبیبه که پهلوی خودم 
بود، دیدم که چره خورد و از هوش رفت«. یکی پس 
مانند  و  می گرفت  را  هم صنفی هایش  نام  دیگری  از 
همان عصر که در شفاخانه ها هر ساعت ارقام شهدا 

باال می رفت، اسم می برد ، سهیال، شهربانو...
به صنفی اش تسلی می دهد: »فرزانه، گریه نکو. ببین 
ببین  آورده.  نو  ره رنگ کدن. چوکی های  ما  مکتب 
۱۰ ساله که ده خرابه واری جای درس خواندیم، حاال 
فرزانه  به گونه های  ببین چطو مقبول شده«. دست 
می کشد، اشک هایش چون باران بهاری از گونه های 
سرخش می غلتد و تنها دست های راضیه آرام کننده 

دل بی قرار فرزانه است. 
»چطو گریه نکنم، تا خون هم صنفی های ما نریخت، 
ما  خود  کنیم.  چه  حالی  نشد،  جور  مکتب  ای 
ده  مه  حالی  کنیم.  رنگ  فطر  پول  با  می خواستیم 
گریه  بشینم«.  قسم  چه  نیست،  حدیثه  که  چوکی 
آهسته  راضیه  می سوخت.  درون  از  انگار  و  می کرد 
آغوشش را پناه دلتنگی فرزانه کرد و می خواست آرام 

کند؛ اما خودش بیش تر از او بی قرار بود. 
این تنها حکایت راضیه، فرزانه و صنف یازدهم نیست، 
بلکه تمام دانش آموزانی که پس از ۲۳ روز به مکتب 
آمده بودند، این احساس را داشتند. گاه می ترسیدند 
و  می کردند  وحشت  مکتب  دیوار  و  در  از  گاه  و 
بسیاری به تنها جای خالی هم صنفان شان ساعت ها 
فکر  داشتند  که  تمام خاطراتی  به  و  می کردند  نگاه 
می کردند. گاه خنده های شان در فضای خالی و خلوت 
صنف به گوش شان می رسید، گاه بازی گوشی های شان 
سر امتحان و از اذیت کردن استادان شان تا حناهای 
دست شان که پنهانی از استادان شان زیر میز دست های 

هم دیگر را با نقش های مختلف حنا می کردند.
َره  »او روز مه خینه آوردم و کد حدیثه دستای ما 
وقتی  و  کشید  نقش  مَره  دستای  او  کدیم.  خینه 
َره خینه کنم، زنگ رخصتی  او  می خواستم دستای 
خورد. رفتیم. باز گفتم صبح به خانه ما بیا تا دستای 

تو َره خینه کنم«. 
درمی آید،  به صدا  وقتی  زنگ رخصتی  درنگ درنگ. 
خوردن  قصد  به  و  می گیرد  را  فرزانه  دست  حدیثه 
با  راه  مسیر  در  می شوند.  بیرون  صنف  از  آیسکریم 
اولین انفجار موتر بمب، حدیثه به هوا می پرد و خونش 

در نبود دست با خاک زمین همگون می شود. 
از آن عصر سیاه می گذرد. ۲۳ روز گذشته  ۲۳ روز 
است و در تمام این روزها صدها خانواده ۲۳ روز را 
دوم،  روز  اول،  روز  دختران شان سوخته اند؛  نبود  در 
روز سوم. روزها گذشت و دنیا به نبود حدیثه ها عادت 
کرد. فیس بوک ها خاموش شد و کسی دیگر از صدها 
نکرد.  یاد  شد ،  بسته  روشنی  روی  به  که  چشمی 
»مهربان«  کتاب های  به  کسی  و  آمد  عید  روزهای 
فکر نکرد. در این ۲۳ روز حادثه هایی ثبت خاطرات 
دنیا شد. شهر غزه در یک شب از هم پاشید و صدها 
کودک مانند مهربان که هنوز مزه  زنده گی را نچشیده 
بودند، از زنده گی محروم شدند. ایران انتخابات ریاست 
جمهوری خود را اعالن کرد و تیم چلسی وارد لیگ 
لطیفه،  اما هنوز در چوکی آخر کنار  قهرمانان شد، 
اما  شد،  نو  چوکی های شان  است.  خالی  صغرا  جای 
هنوز خون صغرا روی دیوار مکتب دیده می شد. هنوز 
وقتی آفتاب می تابد، بوی خون فاطمه را می شود به 

خوبی فهمید. 
روز پنج شنبه، نوزدهمین روز شهادت شهدای مکتب 
سیدالشهدا بود. مانند همیشه آفتاب با شدت نورش 
تمام  در  می کرد.  پخش  شهر  مردم  سمت  به  را 

گذاشته شده بود. چیزی درون صنف بود که شاید من 
نمی دانستم، شاید هنوز هم صدای خش خش تباشیر 
ثریا می رسید. هنوز هم صدای  به گوش  روی تخته 
ورق  زدن کتاب نیلوفر به گوشش می رسید و یا صدای 
قدم های راحله که همیشه کفش پاشنه بلند می پوشید. 
پس از چند دقیقه، ثریا به آخر صنف رفت و با قلم به 
روی نقاشی ای که تازه کشیده شده بود، خط کشید و 

گفت: »صدای طیبه هنوز ده گوشم است«. 
از وسط چوکی های دو طرف صنف راه می رفتم و پس 
از معرفی چوکی ها توسط ثریا که کدام یک از چه کسی 
بود، جای ۱6 نفر را خالی یافتم، ۱6 نفر از یک صنف، 
از نفیسه،  از شفیقه، بعدی  صنف هفتم. چوکی اول 
عارفه... جای همه خالی بود، اما انگار ثریا هنوز حضور 
همه آن ها را در صنف حس می کرد. لحظه در میان 
تیک تاک عقربه های ساعت به آهسته گی می گذشت. 
ساعت دیواری کج شده بود، انگار سرش خمیده باشد 
و به انتهای صنف خیره شده باشد. صدای عقربه گرد 
در صنف منعکس می شد. پایین تر از ساعت دیواری، 
و  می رسید  نظر  به  کهنه  که  بود  نصب  سیاه  تخته 
که  سیاهی  تخته  بود؛  مانده  دست نخورده  هنوز  تا 
شاید به اندازه عمر مکتب سن و سال داشته باشد و 
تباشیرهای رنگارنگ و کوچک و بزرگ که کنار تخته 
افتاده بود ، روایت عجیبی از آخرین روز دانش آموزان 
صنفی بود که ۱6 نفر آن چوکی های شان خالی است. 
انگار همان ساعت آخر مضمون بیولوژی داشتند، روی 

تخته درباره  مگس و بال های آن نوشته شده بود. 
که  بود  کلماتی  لرزاند،  را  وجودم  تمام  که  چیزی 
کنار »7۸6« نوشته شده بود: »اطالعیه  رخصتی: از 
فردا تا دو هفته دیگر رخصت است، سه شنبه  بعد از 
عید برگردید«. چندین بار آن جمله را خواندم. شاید 
وقتی معلم آن اطالعیه را نوشته باشد، چه قدر شفیقه 
با  بازهم  طیبه  و  کرده  خوشحالی 
شوخی به بازوی ثریا زده و از لباس 
کلمات  هنوز  باشد.  گفته  جدیدش 
روی تخته روشن دیده می شد، اما 
۱6 نفر نبودند و دیگر برای همیشه 
نیست  مالل آور!  چه قدر  نیستند. 
یعنی نبودن. تخته سیاه گواه تمام 
ماجراهای یک صنف است؛ شوخی، 
آن  روز  شاید  غم.  و  لبخند  گریه، 
تباشیر نوشته است،  با  وقتی معلم 
تخته نیز احساس کرده و در نبود 

نرگس ها گریسته است. 
بعد از آن صنف، به تمام صنف ها سر 
زدم، صنف نهم، چهارم، پنجم و ششم. چهره  مکتب 
تغییر کرده بود، اما هنوز بقایای آن  روز را می شد از 

روی تخته های سیاه دانست. 
در یکی از تخته ها مساله ای  ریاضی را حل کرده بودند، 

a+b=یا شاید حاال این گونه باشد: مرگ a+b=c
 همان طور که ثریا حاال ضجه می زند و انگیزه ای برای 
باز کردن کتابش ندارد، آخر حاصل تمام فرمول های 
حل شده  شان تنها مرگ است. تخته های تمام صنف ها 
انگار روایت  گویای یک عمر درس هایی بود که تا حاال 

کسی نخوانده باشد. 
 

۲۳ روز از ۱۸ ثور می گذرد و هزاران دقیقه از ۴:۲7 
دقیقه که صدای مهیب انفجار تمام منطقه برچی را 
زنده گی  دیگر  باقی مانده  دانش آموزان  اما  داد ؛  تکان 
ندارند. زنده گی دیگر برای شان همان روزگار کودکانه 
نیست و یا همان صنف های درسی نیست. لطیفه که 
بود،  آورده  مکتب  تا  از خانه  به سختی  را  خواهرش 
باز می کنم، جز  باز نمی تانم. وقتی  می گفت: »کتاب 

برای  و  بودند  زنده گی شان  مردم مشغول  نقاط شهر 
بلندترین  در  مکتبی  می زدند.  چانه  بیش تر  زنده گی 
از  شلوغ  می رسید؛  نظر  به  شلوغ تر  برچی،  نقطه  
دانش آموزان نه، بلکه بیش تر خانواده ها آمده بودند و 
برای این که بتوانند زخمی های شان را تداوی کنند، در 
جست وجوی کمک هایی بودند که به مکتب آمده بود. 
مکتب با تمام بزرگی اش کوچک به نظر می رسید و 
ترسناک. در گوشه گوشه  آن دختران کنار هم حلقه 

زده بودند و در آغوش هم دیگر گریه می کردند. 
تانکر  کنار  دختری که حدوداً ۱6 سال سن داشت، 
به صورتش  شکیبا  دوستش  بود.  رفته  هوش  از  آب 
آب می زد و سرش را در بغل گرفته بود. قطرات منظم 
آب یکی پس از دیگری از صورتش می غلتید. هر دو 
کنار سنگی نشسته بودند. وقتی نگاه شکیبا را تعقیب 
کردم، به دروازه ورودی مکتب رسیدم. شاید او صدای 
دروازه  از  که  می شنید  را  هم صنفانش  کفش های 
بیرون می شوند و دیگر برنمی گردند و یا شاید آن روز 
وقتی باد با سرعت می وزید، آن ها را از همان دقایق 
شوم خبردار کرده بود و شاید و شاید. چشمانش را 

برنداشته بود که از کنارشان گذشتم.
دیوارهای کهنه و فرسوده مکتب رنگ گرفته بود، رنگ 
آبی و سبز که با نقاشی هایی مزین شده بود، نقاشی 
قلم و کتاب. شاید این مکتب قربانی می خواسته و حاال 
که قربانی اش را داده و با خون دانش آموزانش سیراب 
شده ، زمان مرمتش رسیده باشد. چوکی های جدید و 
تمیز در حیاط چیده شده بود. دروازه ها و پنجره ها که 
پیش از امروز شکسته و کهنه بود، حاال تازه و جدید 
به نظر می آمد. آن  روز تمام دانش آموزان با توافق هم  
پول های فطریه شان را جمع کرده بودند تا دروازه و 
پنجره مکتب را ترمیم کنند، اما حاال در نبودشان همه 

چیز تغییر کرده است. 

به صنف ها سر می زنم، یکی بزرگ، کوچک و متوسط 
که چوکی های کهنه در وسط صنف چیده شده بود و 
باز کردن هر دروازه ای، بوی رنگ تازه می آمد. به  با 
از دانش آموزان دختر  تا  صنف هفتم وارد شدم، سه 
هم دیگر  آغوش  در  و  ایستاده  بودند  صنف  روبه روی 

گریه می کنند. 
 

»اینجی جای گلثوم استه، ای قدر شوخ بود که نگو. 
وقتی خنده می کد، دیگه جمع نمی توانستیم«. 

ثریا دستانش می لرزید، وقتی تمام چوکی ها را دید. 
گریه اش  صدای  و  افتاد  یک باره  آخر  چوکی  نزدیک 
فضای صنف را پر کرد. »اینجی جای مه بود و اینجی 
جای طیبه، می گن که چره ده گردنش خورده بود«. 

چوکی های قدیمی و رنگ  و  رو رفته دو طرف صنف 

خون چیزی نمی بینم. دلم نمی شه به درس خواندن، 
اما وقتی یاد هم صنفی هایم می افتم، با خود می گم که 
باید دفترچه ای که آن ها تکمیل نتوانستند، ما تکمیل 

کنیم«. 
صنف هایی  سمت  به  سختی  به  را  خواهرش  لطیفه 
روان شناسان  از  تیمی  خودش  گفته  به  که  می برد 
برای همکاری و مشاوره به دانش آموزانی که مشکالت 
اعصاب و روان داشتند، آمده بودند. شماری از استادان 
دانشگاه که در بخش روان شناسی تدریس می کردند 
درس  روان شناسی  رشته  در  که  دانشجویانی  و 
نام  به  را  روان شناسی  خدمات  موسسه   می خواندند، 
به  کمک  کارشان  اولین  که  ساخته  اند  »مهرآوران« 
دانش آموزان متضرر مکتب سیدالشهدا است. فرشاد 
این  که  می گوید  مهرآوران،  موسسه  مسوول  امینی، 
به کارش در مکتب  از حادثه  موسسه یک روز پس 
وضعیت  دانش آموزان  که  می گوید  او  کرد.  شروع 
خوب صحی و روانی ندارند و بسیاری از آن ها دچار 
بیماری افسرده گی، تشنج و یا حمالت عصبی شده اند 
که روزانه بیش از ۱۲۰ نفر از دانش آموزان را معاینه 
می کنیم و با جلسات مشاوره دهی کوشش می کنیم 

آن ها را تداوی کنیم. 

»بسیاری از دانش آموزان در حالت های شوک هستند 
و بسیاری شان قسمت هایی از بدن شان فلج می شود و 
بسیاری پس از حادثه از حرف زدن مانده اند که پس 
معاینات کوشش می کنیم خوب شوند.  و  از مشاوره 
دانش آموزان تا چند ماه به روال عادی شان برنمی گردند 

و این بیماری به ساده گی درمان نمی شود«. 
 

حادثه  از  پیش  که  مکتب  صنف های  از  بسیاری 
مراکزی  به  تبدیل  حاال  بود،  درسی  صنف های 
است.  شده  روانی  ـ  روحی  و  صحی  مریضان  برای 
با  حاال  مانده اند،  سالم  انفجار  از  که  دانش آموزانی 
مشکالت اعصاب و روان دست و پنجه نرم می کنند. 
بسیاری از دانش آموزان وقتی وارد مکتب می شدند، با 
دیدن به دور و بر مکتب، از هوش می رفتند یا تشنج 
مادرانی  بیش تر  مکتب  داخل  فضای  در  می کردند. 
دختران شان  سختی  به  که  می خوردند  چشم  به 
تداوی  از  پس  بعضی  شان  تا  می آوردند  مکتب  به  را 
عصر  همان  خاطرات  از  دیگر  بعضی   و  بزنند  حرف 
فراموش ناشدنی آزاد شوند که تمام این خاطرات منجر 

به تشنج و حمالت عصبی شده بود. 
محبوبه  ۱6 ساله پس از آن عصر حرف نمی زند و تمام 
روز به نقطه ای خیره می شود، گاه داد می زند که لیال، 
را  راهش  که  بغضی  و  بی حوصله گی  با  مادرش  لیال. 
او را آزار می داد، می گفت: »َشو هم  گم کرده بود و 
جیغ می زنه، روز هم. نمی دانم چطور کنم. پول ندارم 
که شفاخانه بستری شود، همین جه باز خوبه میارم«. 
این حالت، حالت تنها محبوبه نیست، بلکه روزانه ۸۰ 
تا ۱۱۰ نفر از دانش آموزان به داکتران بخش صحی و 

روانی مراجعه می کنند.
بالک دیگری از مکتب اختصاص پیدا کرده به بخش 
صحی. کسانی که مشکالت حمالت عصبی و تشنج 
دارند و یا زخمی اند، به این بخش مراجعه می کنند. 
دهلیز صنف پر از دانش آموزانی است که شاید ادامه 
راه و درس خواندن را در نبود دوستان و هم صنفان شان 
غیر ممکن می دانند و یا شاید اصاًل نمی دانند که در 

کدام عالم هستند.
ادامه در صفحه 9

همه دانش آموزان دچار بیماری 
روانی شده اند

23 روز از آن عصر سیاه می گذرد. 23 روز گذشته است و در تمام این روزها صدها خانواده 23 روز را در نبود دختران شان 
سوخته اند؛ روز اول، روز دوم، روز سوم. روزها گذشت و دنیا به نبود حدیثه ها عادت کرد. فیس بوک ها خاموش شد و کسی دیگر 
از صدها چشمی که به روی روشنی بسته شد ، یاد نکرد. روزهای عید آمد و کسی به کتاب های »مهربان« فکر نکرد. در این 23 روز 

حادثه هایی ثبت خاطرات دنیا شد. 

23 روز پس از حمله به مکتب سیدالشهدا؛

معصومه عرفان



»رستاخیز بازمانده گان« روایت رنج قوم هزاره است که در قالب داستان تاریخی 
با قلم یونس صالح نوشته شده و نشر زریاب آن را منتشر کرده است. قصه ها 
و روایت های این داستان از سال 1۷4۷ تا 1900 میالدی را دربرمی گیرد و در 

پس گفتار داستان به طور کوتاه به مبارزات سال های اخیر قوم هزاره چون جنبش 
بزرگ روشنایی نیز پرداخته شده است. کتاب رستاخیز بازمانده گان »داستان 

ملتی را که وجود ندارد، حکایت می کند.« به تابوهای این ملت دست درازی می کند 
و از فرهنگش سخن می گوید. سبک رمان واقع گرایانه - تارخی است و بعضی از 

شخصیت های داستان شخصیت های تاریخی - واقعی هستند.

روایت  بازمانده گان«  »رستاخیز 
در  که  است  هزاره  قوم  رنج 
قالب داستان تاریخی با قلم 
و  شده  نوشته  صالح  یونس 
نشر زریاب آن را منتشر کرده 
است. قصه ها و روایت های این 
داستان از سال ۱7۴7 تا ۱۹۰۰ 
در  و  دربرمی گیرد  را  میالدی 
پس گفتار داستان به طور کوتاه به مبارزات سال های 
نیز  روشنایی  بزرگ  جنبش  چون  هزاره  قوم  اخیر 
بازمانده گان  رستاخیز  کتاب  است.  شده  پرداخته 
»داستان ملتی را که وجود ندارد، حکایت می کند.« به 
تابوهای این ملت دست درازی می کند و از فرهنگش 
تارخی   - واقع گرایانه  رمان  سبک  می گوید.  سخن 
است و بعضی از شخصیت های داستان شخصیت های 

تاریخی - واقعی هستند.
قبل از این، شبیه به کار آقای صالحی، رمان مشهور 
اکرم عثمان »کوچه ما« نوشته و نشر شده است. با این 
تفاوت که رمان آقای صالحی مختص به زنده گی قوم 
خاص افغانستان است و کار اکرم عثمان دربرگیرنده  
افغانستان.  تاریخی  مرحله  یک  فرازوفرود  و  حوادث 
این یادداشت کوتاه که در آن به بعضی از قسمت های 
کتاب اشاره خواهد شد، به منظور معرفی مختصر این 
اثر مهم و دعوت اهل مطالعه به خواندان این کتاب 

ارزشمند، تهیه شده است.
قصه از قریه ای به نام »سربوم« و با شخصیت مرکزی 
آن به نام نوروز در والیت ارزگان آغاز می شود. بعضی 
از شخصیت های این داستان واقعی هستند و بعضی 
از آنان را نویسنده خلق کرده است. نویسنده به دنبال 
و  است  هزاره ها  رهبری  برای  ایده آل  آدم های  خلق 
هم چنان داشتن مردم و جامعه ا ی که وجود ندارد؛ ولی 
باید وجود داشته باشد. همین طور اغلب روایت های آن 
اتفاقاتی است که در افغانستان و باالی ملیت هزاره 
به  با توجه  تاریخ رخ داده است.  در مراحل مختلف 
شرایط حاکم در افغانستان و به خصوص شرایط حاکم 
مورد  پادشاهان،  و  امیران  )ظلم  هزاره  جامعه  باالی 
غارت و چپاول کوچی ها قرار گرفتن، گمراه شدن از 
طرف سادات  و اربابان و مالهای محلی که مردم را با 
سحر و افسانه و خرافات دیگر می ترسانند( باید کسی 
پرورش یابد که با آگاهی و روشن اندیشی، ملیت هزاره 
را پیامبروار رهبری کند و نجات دهد. برای همین، 
کسی به نام نوروز پا به زمین می گذارد که عالمت های 
رهبری در وجود او دیده می شود و او از عنفوان جوانی 
با دانش و آگاهی  متعهد می شود تا نخست خود را 
از زیر  برای نجات هزاره ها  از آن  بعد  آراسته کند و 
در  او  کند.  کابل تالش  پادشاهان  و  امیران  شکنجه 
کودکی تعهد می کند که برای مردم قریه خود و بعد از 
آن برای کل مردم هزاره قربانی بدهد: »من می خواهم 
زنده گی خود را وقف ساکنان قریه کنم.« )صالحی، 

)۱۰ :۱۳۹۹
را خودش  داستان  از شخصیت های  بعضی  نویسنده 
خلق می کند و ویژه گی هایی هم برای آن ها قایل است 

ضامن علی براتی، مسوول انجمن علمیـ  تحقیقی 
آفاق، از یک هفته به این  سو با تیمی از داکتران 
رضاکار به مکتب آمده اند تا به دانش آموزان کمک 
دادن  و  دارو  تجویز  و  معاینه  با  تیم  این  کنند. 
داروی رایگان به دانش آموزان، با آن ها همکاری 
این  که  می گوید  براتی  ضامن علی  می کند. 
بیماری یک نوع بیماری است به نام P.T.S.D که 
به نام اختالالت استرسی پس از حادثه نیز گفته 
می شود. »این بیماری یک بیماری مسری است 

و اتحاد... اما او همیشه می گفت این قسم باور اجازه 
اگر  با هر عقیده ای  و  از هرجایی  تا هرکس  می دهد 
ضرر نرساند، می تواند در میان هزاره ها زنده گی کند.« 

)همان، ۱7(
امیر  بخش زیادی داستان به تشریح دوره حاکمیت 
هزاره  مردم  با  او  جنگ  و  ظلم  خان،  عبدالرحمان 
همه چیز  شهزاده گان  و  کشور  حاکم  است.  پرداخته 
را بر محور »افغانیت« و »اسالمیت« شکل داده اند و 
تمام سعی خود را می کنند تا این فرهنگ تازه وارد 
را بر قلمرو و تمدن فارسی - خراسانی تحمیل کنند 
زبان  از  از کتاب  بسازند. در جایی  آن  یا جانشین  و 
شهزاده نقل می شود: »فکر نکنید وقتی من پسر شاه 
هستم، هم فکر او هم هستم. برای من به جای یهودیت 
و مسلمانیت،  افغانیت ]پشتون بودن و پشتون گرایی[ 
مهم است. می خواهم افغان ها را از بیگانه ها جدا کنم.« 

)همان، ۵۱(
هزاره ها در این زمان با چند معضل بزرگ دست وپنجه 
نرم می کنند: وضع کردن مالیه سنگین از سوی امیران 
هزاره و شیعه ستیز، ستم و شکنجه مستقیم امیرانی 
که در پی افغانیزه سازی کل کشور هستند، بی سوادی 
انتخاب  به  کتاب،  آخر  تا  اول  از  برای همین  فقر.  و 
دانش و عقل به جای دریافت کمک از دست های غیب 
و اتکا به مذهب و ادبیات عرب تأکید می شود: »این 
روزها هزاره ها میراث دار دردهای تاریخی، فرهنگی و 
فرهنگ شان  دست کاری  بودند.  گوناگونی  اجتماعی 
توسط جهادگران عرب در یک هزار و اندی سال قبل 
و قتل عام ها توسط درانی ها در یک ونیم قرن گذشته، 

و نگاری که روی دیوارهای مکتب کار کرده اند، 
است.  نیامده  دانش آموزان  حال  در  بهبودی  اما 
نزدیک به ۲۰۰ نفر در آن حادثه کشته و زخمی 
مشکالت  با  دانش آموزان  تمام  تقریباً  و  شدند 
این زودی  روانی و اعصاب دچار هستند که به 
نمی توانند به زنده گی برگردند. ۲۳ روز گذشت، 
اما هنوز جای آن ها روی چوکی ها  خالی  است. 
تا هنوز قبرهایی هست که وارث ندارد یا شاید 
وارث شان قلم باشد، اما حتا کسی به یاد آن ها 
ناپدید  هنوز  که  شکریه هایی  و  نمی کند  گریه 
تکان  آب  از  آب  اما  گذشته ،  روز   ۲۳ هستند. 

نخورده است.

شهرهای  در  هنوز  را  ویژه گی ها  این  با  مردمانی  که 
افغانستان نداریم. الال یکی از بزرگان ِده برای نوروز 
پیامبر مردم  اگر  نیست  می گوید: »خیلی غیرممکن 
خود شوی. می دانی که از میان پیامبران بزرگ، تنها 
بودا شهزاده بود. پیامبر یهودیت و پیامبر اسالم مثل 
نداشت.«  پدر  مسیح  حتا  بودند.  یتیم  و  بازمانده  تو 

)همان، ۱۱(
نوروز در آغاز همانند بقیه مردم ِده یک بچه روستایی 
مذهبی و دین خوی است و برای همین گاهی برفراز 
تپه های محیط زنده گی اش می رود و برای نجات مردم 
هزاره دعا می کند. اما الال که همیشه حکیمانه سخن 
او  برای  می داند. الال  بیهوده  را  او  کار  این  می گوید، 
مشوره می دهد که وحی قطع شده است و از این راه 
را  هزاره ها  به شمول  نجات هیچ کس  امید  نمی توان 
داشت: »روزگار دریافت وحی از خدا به پایان رسیده 
است. امروز زمانش رسیده که آدم ها به جای دریافت 
از  کند؛  دریافت  پیام  کله اش  از  خدا،  جانب  از  پیام 

عقلش.« )همان، ۱۱(
جامعه  داشتن  ضرورت  داستان  تمام  در  نویسنده 
اهل مدارا، بدون حاکمیت مذهب، مسلح با دانش و 
استدالل را تبلیغ می کند. برای همین فراسوی ادبیات 
حاکم مذهبی و قومی در پی ترویج ادبیات انسانی و به 
نحوی در پی ترویج ادبیاتی است که در برابر ادبیات 
اسالمی جهادگران عرب قرار می گیرد. ترویج ادبیات 
تازه انسانی به جای ادبیات و سبک زنده گی ای که از 
هزار سال قبل برای مردم به میراث رسیده و مبنای 
است: »مدارا، هم زیستی  مردم محل  رفتارهای  همه 

که از دانش آموزان به خانواده ها سرایت می کند 
خانواده شان  و  دانش آموز   ۱۱۰ تا  روزانه  ما  و 
گاه  می آیند،  که  بسیاری  می کنیم.  معاینه  را 
تشنج می کنند و گاه حمالت عصبی دارند که 
به  است،  وخیم  حالت شان  که  را  بسیاری شان 

شفاخانه فرانسوی انتقال دادیم«. 
سیدالشهدا  مکتب  بر  حمله  از  پس  روز   ۲۳
تمام  افتاد،  اتفاق  ثور  روز ۱۸  که ساعت ۴:۲7 
مکتب دگرگون شده است. با وجود رنگ و نقش 

بارزترین رنج های شان به شمار می آمدند. در حالی که 
از ادامه تبعیض، به انزواکشانی و برده سازی تجاوزگران 
زانو  به  را  آن ها  نیز  فقر  امروزه  می کشیدند،  عذاب 

درآورده بود.«
نویسنده در پی خلق یا آفرینش ملیت خالص هزاره 
عقل باوری  و  آگاهی  چون  ویژه گی هایی  با  که  است 
دشمنان  باید  خالص  ملیت  این  و  می شود  شناخته 
خویش چون افغان ها،  سادات،  کوچی ها و عمال آنان 
در محالت را بشناسد. به نظر او، سادات و افغان هر 
دو از هزاره بهره کشی می کردند: »در حالی که جمعه 
آقای روزهای سال است، ما سادات آقای شما مردم 

استیم.«
نویسنده هرجا فرصت پیدا می کند، نیشی به کوچی 
و پشتون های همراه و هم پیمان با امیر عبدالرحمان 
خان می زند. شاه به ملکه می گوید: »اگر من از قوم تو 
و خودم نوکر استخدام کرده بودم، تا حال من کشته 
شده بودم و تو بی سیرت. خدمت کاران افغان به جبار 
چرس می دهند و نوکران هزاره سالم. کدامش بهتر 

است؟« )همان، 77(
میزان ظلم و جنایت امیر و کوچی ها در سطحی است 
که کوچی ها هم وطن هزاره دانسته نمی شوند. هزاره ها 
نگاه  کشنده  و  واگیر  مرض  چشم  به  کوچی ها  به 
می کنند: »در نگاه عوام هزاره، صدمات کوچی ها انتقام 
الهی شمرده می شد. اما طبقه منورشان کوچی ها را 
اخیر  طاعون  با  را  آن ها  و  می دانستند  زنده  طاعون 
در ارزگان و مناطق دیگر مقایسه می کردند.« به نظر 
کوچی،  رفت وآمد  راه  »...در  هزاره،  مردم  و  نویسنده 

آدم نباید زن و اوالد داشته باشد.« )همان، ۱۴7(
قبل از این که امیر عبدالرحمان خان به قدرت برسد، 
هزاره ها مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته بودند و این 
از وطن اصلی خویش  ستم سبب شده بود که آنان 
و  هند  عراق،  سوریه،  ایران،  پاکستان،  کشورهای  به 
امیر عبدالرحمان خان  آسیای میانه مهاجرت کنند. 
بعد از به قدرت رسیدنش اعالم می کند که سیاست 
داخلی اش پشتون والی در کل بخش های کشور است. 
او اعالم می کند که از پدر خودم پیروی می کنم. پدرم 
را از مردم هزاره بد می آمد. به تبعیت از سیاست پدرم، 
من را هم بد می آید. پدرم هزاره ها را می کشت و من 

هم می خواهم هزاره ها را بکشم. )همان، ۱6۱(
تلخ  داستان،  جریان  و  شروع  همانند  داستان  پایان 
است. چون قهرمان داستان قبل از حل کامل مشکل 
ستم و تبعیض علیه هزاره ها از میان برداشته می شود. 
در واقع بعد از مرگ قهرمان، داستان به برده گی گرفتن 
هزاره ها آغاز می شود. قهرمان مردم هزاره )نوروز( که 
پس از محنت فراوان در پاکستان درس خوانده و بعد 
از برگشت در برابر تهاجم امیر عبدالرحمان خان قیام 
و ایستاده گی می کند، در برابر نیروهای مسلح وفادار به 
امیر کشته می شود. دختران و زنان هزاره با او در برابر 
نیروهای امیر عبدالرحمان خان می رزمیدند؛ اما پس 
از مرگ نوروز -قبل از این که به دست نیروهای امیر 
عبدالرحمان خان اسیر شوند- از باالی کوهی خود را 

به پایین می اندازند.
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و  »ناما«  اقوام  گسترده  کشتار  از  پس  سال   ۱۰۰ حدود 
وزیر  استعمار،  دوران  در  آلمانی  نظامیان  توسط  »هیریرو« 
را  نامیبیا  در  »نسل کشی«  ارتکاب  رسماً  آلمان  خارجه 
پذیرفت. یک روز پیش از این فرانسه نیز به خاطر مسوولیت 
خود در نسل کشی سال ۱۹۹۴ در رواندا عذرخواهی کرده 

بود.
به گزارش رادیو فردا، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز 
در  آلمانی  نظامیان  قساوت های  بیانیه ای  انتشار  با  گذشته 
نامیبیا را رسماً »نسل کشی« نامید و گفت آلمان برای جبران 
داده، ۱.۱  انجام  تا ۱۹۰۸  کشتارهایی که سال های ۱۹۰۴ 
میلیارد یورو به بازمانده گان اقوام »ناما« و »هیریرو« پرداخت 

خواهد کرد.
دوران  در  »جنایت  ارتکاب  به  خاطر  آلمان  که  گفت  وی 

استعمار« با پرداخت غرامت درخواست بخشش می کند.
نامیبیا  به  به زودی سفری  آلمان  قرار است رییس  جمهور 
خاطر  به  کشور  این  دولت  و  مردم  از  رسماً  و  باشد  داشته 

نسل کشی عذرخواهی کند.
در  »هیریرو«  و  »ناما«  اقوام  تا ۱۹۰۸  سال های ۱۹۰۴  در 
واکنش به ضبط و تصرف زمین های شان به دست نظامیان 
دوران استعمار آلمان، قیام کردند و این خیزش اعتراضی با 
سرکوب خونین مواجه شد. گفته می شود نظامیان آلمان ۸۰ 

هزار نفر از اقوام »ناما« و »هیریرو« را کشتند.
خاطره  که  است  این  آلمان  هدف  می گوید  هایکو  آقای 
کشتارها را از ذهن بازمانده گان قربانیان بزداید و در این راستا 
صراحتاً اعالم می کند که قساوت های نظامیان آلمانی علیه 

مردم نامیبیا »نسل کشی« بود.
طی پنج سال گذشته مذاکراتی میان آلمان و دولت نامیبیا 

در رابطه با کشتارهای قرن گذشته در جریان بود.
دولت نامیبیا اقدام آلمان برای پذیرش نسل کشی را مثبت 
خوانده و گفته است که مردم قادر به فراموش کردن کشتارها 
نیستند، اما این اقدام آلمان مرهمی بر زخم های بازمانده گان 

است.
با این حال وکویی روکورو، از رهبران قوم هیریرو، به سی ان ان 
قبول  را  آلمان  و  نامیبیا  دولت  میان  توافق  که  است  گفته 
حضور  مذاکرات  در  قربانی  اقوام  نماینده گان  چون  ندارد، 
نداشته اند و از این نظر دولت نامیبیا، نسبت به اقوام قربانی 

»خیانت« کرده است.
غرامت ،  یورو  میلیارد   ۱.۱ که  کرده  عنوان  هم چنین  وی 
بازمانده گان قربانیان تعلق نمی گیرد و صرف  به اشخاص و 

پروژه های عمومی خواهد شد.
پذیرش قساوت های آلمانی ها در نامیبیا در قرن گذشته، یک 
روز بعد از عذرخواهی فرانسه به خاطر نقشش در نسل کشی 

روآندا اعالم شده است.
امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، روز پنج شنبه، ششم 
جوزا، با شرکت در مراسم یادبودی که در کیگالی، پایتخت 
اذعان به »مسوولیت« فرانسه در  روآندا، برگزار شد، ضمن 
عادی  روابط  سرگیری  از  خواستار  سال ۱۹۹۴،  نسل کشی 

میان دو کشور شد.
از هشت صد هزار  بیش  روآندا،  در سال ۱۹۹۴ میالدی در 
نفر، اغلب از اقلیت قومی »توتسی« توسط تندروهای »هوتو« 

کشته شدند.
کم تر از دو دهه پیش،  وزارت دادگستری روآندا در بیانیه ای 
نظامی   ۲۰ و  سیاسی  مقام های  از  تن   ۱۳ که  کرد  اعالم 

فرانسه ای در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند.
فرانسوا میتران، رییس جمهور وقت فرانسه که در سال ۱۹۹6 
ژوپه،  الن  نخست وزیر،  باالدور،  ادوار  هم چنین  و  درگذشت 
دفتر  رییس  ودرین،  اوبر  و  فرانسه  وقت  خارجه  امور  وزیر 
فرانسه ای  مقام  سیزده  میان  در  فرانسه،  جمهوری  ریاست 

بودند که به دست داشتن در نسل کشی روآندا متهم شدند.

مایکروسافت اعالم کرده که یک حمله جدید و گسترده از 
هکری  گروه  از  است.  گرفته  صورت  روس  هکرهای  سوی 
»نوبلیم« سخن می رود. در ماجرای حمله سایبری به شرکت 
»سوالرویندز« نیز انگشت اتهام متوجه این گروه هکری بود.

به گزارش دویچه وله ، تام برت، معاون شرکت مایکروسافت، 
حمله هکری به موسسات امریکایی را رسانه ای کرده است. او 
گفته است که یک گروه از هکرهای احتماالً روسی با نفوذ در 
بخش بازاریابی اداره همکاری های عمرانی امریکا موفق شده  
با استفاده از پست الکترونیکی این اداره، به موسسات و ادارات 

دیگر این کشور حمله کند.
گفته می شود که دامنه حمله سایبری گروه هکری نوبلیم 
تنها محدود به امریکا نبوده و دست کم ۲۳ کشور هدف این 

حمالت قرار گرفته اند.
مایکروسافت اعالم کرده است که این حمالت هم چنان ادامه 
دارد. بنا بر اظهارات تام برت، حدود ۳۰۰۰ حساب ایمیلی 

بیش از ۱۵۰ سازمان و اداره مورد حمله قرار گرفته  است.
گروه هکری نوبلیم از جمله متهم به حمله بر سامانه رایانه ای 
شرکت امریکایی سوالرویندز است. امریکا در واکنش به آن 

حمله اقدام به وضع تحریم هایی علیه روسیه کرده بود.
از  استفاده  با  و  »تله گذاری«  فیشینگ  طریق  از  گروه  این 
ایمیل هایی  امریکا،  عمرانی  همکاری های  اداره  ایمیل های 
حاوی  که  بود  کرده  ارسال  نهادها  و  موسسات  سایر  برای 
بدافزاری بود که می توانست سامانه کمپیوتری آن ها را آلوده 

کند.
کارین جین پیر، معاون سخنگوی کاخ سفید، گفته است که 
دولت امریکا از این حمله سایبری مطلع است. او گفته است 
که امریکا اوضاع را تحت نظارت دارد و این حمالت بدون 

پاسخ نمی ماند.

آلمان ارتکاب »نسل کشی« 
در نامیبیا را پذیرفت

گور دسته جمعی بیش از 2۰۰ کودک بومی 
در محوطه یک مکتب شبانه روزی کانادا کشف شد

مایکروسافت از حمله جدید 
هکری به موسسات امریکایی 

خبر داد

یک گور دسته جمعی حاوی بقایای ۲۱۵ کودک 
بومی در محوطه یک مکتب شبانه روزی سابق 
در والیت بریتیش کلمبیای کانادا کشف شده 

است.
ترودو،  جاستین  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
خود  پریشانی  و  شوک  از  کانادا،  نخست وزیر 
این کودکان در  بقایای اجساد  در مورد کشف 
محوطه یک مکتب شبانه روزی سابق که بیش از 
یک قرن پیش برای جذب مردم بومی تاسیس 

شده بود، سخن گفته است.
آقای ترودو این مساله را یادآور دردناک آن چه 
او به عنوان یک فصل تاریک و شرم آور از تاریخ 

کانادا خواند، دانست.
شهر  در   TteS قبیله  رییس  کازیمیر،  روزان 
کشف  آن چه  گفت  کلمبیا،  بریتیش  کملوپس 
شده، یک فقدان غیرقابل تصور است که هرگز 

توسط مدیران مکتب ثبت نشده بود.
با  همکاری  حال  در  قبیله  این  مقام های 
ایجاد  برای  قانونی  پزشکی  دفتر  و  متخصصان 
اطالعات بیش تر در مورد مرگ این افراد هستند.
برخی از اجساد کشف شده متعلق به کودکان 
سه ساله است. هنوز علت و زمان مرگ این افراد 

مشخص نیست.
حاضر،  حال  »در  است:  گفته  کازیمیر  خانم 

سوال ها بیش تر از پاسخ های مان است«.
 ۱۸۹۰ سال  در  کملوپس  شبانه روزی  مکتب 
سال  در  و  تأسیس  کاتولیک  کلیسای  توسط 

۱۹7۸ تعطیل شد.
بومی  کودکان  کردن  دور  هدف  با  مکتب  این 
ممنوع کردن صحبت  و  و جوامع شان  خانه  از 
فرهنگی  اقدامات  انجام  با  مادری،  زبان های  به 

خاص، تاسیس شد.
سوء استفاده های  از  متعددی  گزارش های 
جسمی، عاطفی و جنسی در چنین نهادهایی 

منتشر شده است.
اسناد موجود نشان می دهد که دانش آموزان این 
مکتب در معرض شیوع سرخک، سل، آنفلوانزا و 
سایر بیماری های مسری قرار داشتند و بسیاری 

جان خود را از دست دادند.
سال  در  کانادا  دولت  سفارش  به  که  گزارشی 
۲۰۱۲ منتشر شد، خاطرنشان کرد که آثار سوء 
به  بومیان  کودکان  اجباری  اعزام  طرح  اجرای 
انگلیسی زبان، موجب پدید  مکاتب شبانه روزی 

آمدن نسلی آزرده شد.
از زمان شکل گیری کانادا در قرن ۱۹ میالدی، 
دولت، کودکان بومیان کانادا را از خانواده و قبیله 
جدا می کرد و آن ها را در مکاتب شبانه روزی و 
نزد خانواده های سفید  پوست به فرزند خوانده گی 

می فرستاد.
در این گزارش آمده بود کودکان بومی کانادا که 
از این مکاتب فارغ التحصیل شدند، »کودکانی با 

روح مرده و آزرده« بودند.
دولت کانادا تا کنون چندین میلیارد دالر غرامت 

پرداخت کرده است.

ایران قصد دارد از مسیر منابع مالی خود در عراق، 
برای خرید ۱6 میلیون دوز واکسین کرونا اقدام کند 
و در این راستا مجوزی برای تامین مبلغ ۱۲۵ میلیون 
دالر از محل منابع ارزی این کشور و انتقال آن به یک 

بانک اروپایی، صادر شده است.
پایگاه  سوی  از  جوزا،  هشتم  شنبه،  روز  خبر  این 
رضا  از  نقل  به  ایران  نیروی  وزارت  اطالع رسانی 

اردکانیان، وزیر نیروی ایران، اعالم شد.

رضا اردکانیان اعالم کرد: »با پی گیری های مستمر، 
خوش بختانه مجوزهای الزم برای حواله ۱۲۵ میلیون 
به  عراق  تجارت  بانک  از  ایران  پولی  منابع  از  دالر 
بانک سوییسی برای تامین ۱6 میلیون دوز واکسین 

کوواکس اخذ شد«.
او افزود: »انتظار می رود تا پایان هفته، ترتیبات اداری 
واکسین ها در  این  به  زودی  و  انجام گرفته  کار  این 
اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 

قرار بگیرد«.
کرده  اعالم  نیز  ثور   ۱۲ در  این  از  پیش  اردکانیان 
از  بود که »ارز مورد نیاز برای خرید واکسین کرونا 
روسیه« از محل مطالبات  ایران از عراق تامین شده 

است.
تالش برای تامین نیاز واکسین  کرونا در حالی انجام 
می شود که ایران در حال حاضر و مطابق با آمارهای 
رسمی، با بیش از ۲ میلیون و ۸۸6 هزار مبتال و بیش 
از 7۹ هزار و ۵۰۰ قربانی، سیزدهمین کشور جهان با 

بیش ترین آمار ابتال به کووید-۱۹ است.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت ایران، تا پایان روز جمعه، 
هفتم جوزا، بیش از ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر ، معادل 
۲.۹ درصد جمعیت این کشور، در مقابل ویروس کرونا 
واکسین شده اند و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر نیز دوز 

دوم این واکسین را دریافت کرده اند.
هم اکنون عموماً برای واکسیناسیون مردم ایران، از 
و  چین  سینوفارم  روسیه،  اسپوتنیک  واکسین های 

آسترازنکا استفاده می شود.

۱2۵ میلیون دالر از منابع ارزی ایران در عراق برای خرید واکسین کرونا آزاد می شود


