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از «خر شیطان» پایین شوید

قطع کمک یک میلیارد دالری

و بازنگری فوری در همکاریهای امریکا با افغانستان؛

واشنگتن از اشرف غنی و عبداهلل ناامید است
۳

کمیسیون حقوق بشر از احتمال شیوع کرونا در کمپهای بیجاشدگان داخلی ابراز نگرانی کرد

اطالعات روز :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از احتمال شیوع
ویروس کرونا در محلهای مسکنگزین و کمپهای بیجاشدگان داخلی
در مرکز و والیات کشور ابراز نگرانی کرده است.
کمیسیون حقوق بشر امروز (سهشنبه 5 ،حمل) در رشتهتویتی گفته
است« :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی عمیق خویش را
از احتمال شیوع ویروس کرونا در محلهای مسکنگزین و کمپهای
بیجاشدگان داخلی در مرکز و والیتهای کشور ابراز میکند».

این کمیسیون از وزارتهای صحت عامه و امور مهاجرین و
عودتکنندگان نیز خواسته است که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
در مکانهای یادشده تالش کرده و تسهیالت صحی برای باشندگان این
محلها فراهم کنند.
این در حالی است که تا کنون  42رویداد مثبت ویروس کرونا در
افغانستان به ثبت رسیده است .از این میان دو نفر بهبود یافته و یک نفر
دیگر فوت کرده است.

اطالعیه
خوانندگان گرامی اطالعات روز!

ضمن آرزوی سالمتی برای شما و تمام هموطنان ،به این وسیله اطالع میدهیم که
روزنامه اطالعات روز از این پس تا پیروزشدن مردم ما در برابر ویروس کرونا ،در چهار
صفحه منتشر خواهد شد .کاهش صفحات بهدلیل کار از خانه است .دفتر اطالعات روز
بهمنظور پیشگیری از ویروس کرونا کارهای روزمره اطالعرسانیاش را بدون حضور
در دفتر انجام خواهد داد .شما میتوانید برای خواندن تمامی گزارشها و خبرهای
افغانستان به وبسایت و شبکههای اجتماعی اطالعات روز بپیوندید.
اطالعات روز همچنان درک میکند که یکی از راههای شیوع ویروس کرونا،
دستبهدستکردن اجناس ،از جمله «کاغذ» است .بنابراین ،هر مشترکی که نخواهد
روزنامه را دریافت کند ،میتواند از طریق ایمیل و تماس تلفنی دفتر اطالعات روز را
مطلع کند.
به آرزوی سالمتی همه
به امید روزهای خوب دوباره
dailyetilaatroz@gmail.com
0797435777

اشرف غنی:

عبداهلل خواهان تغییر قانون اساسی
است و من صالحیت آن را ندارم

اطالعات روز :محمداشرف غنی میگوید که عبداهلل
عبداهلل خواستار تغییر یکشبهی قانون اساسی و در عین حال
خواستار تشکیالتی است که در مغایرت با قانون اساسی
کشور قرار دارد.
آقای غنی دیروز (سهشنبه 5 ،حمل) در پیامی...

۲

اختالفهای سیاسی رهبران منجر به قطع کمکهای یک میلیارد دالری امریکا
به افغانستان شد .وزیر خارجه امریکا در سفر به کابل موفق نشد اختالف آقای غنی
و عبداهلل را بر سر قدرت حل کند .بار سیاسی انتقاد تند امریکا از وضعیت پیشآمده
در افغانستان این است که این کشور از رهبران افغانستان ناامید شده یا دستکم
وضعیت و ثبات سیاسی افغانستان دیگر اولویت امریکا نیست .این ناامیدی در
اعالمیه وزارت خارجه امریکا روشن است .وزیر خارجه امریکا در پیام خود
پس از برگشت از کابل گفته ادامه اختالفات میان آقایان غنی و عبداهلل «متأسفانه
بیاحترامی به افغانها ،امریکاییها و تمامی شرکای ائتالف» جنگ افغانستان است.
امریکا گفته است بهصورت فوری یک میلیادر کمک خود را به افغانستان قطع
میکند و در مورد حمایت خود از افغانستان تجدید نظر خواهد کرد.
قطع کمکهای امریکا و تجدید نظر در حمایت از افغانستان پیامد بدی برای
افغانستان دارد .تنها نیروهای امنیتی افغانستان ساالنه چهار میلیارد دالر کمک
مالی از امریکا دریافت میکند .با قطع این میزان کمک ،وزارتهای داخله و دفاع
افغانستان حتا قادر نخواهد بود معاش کارمندان را خود بپردازند .بیتردید این
وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان را ناتوان خواهد کرد که پیامد آن برهمخوردن
توازن قدرت نظامی در افغانستان است .بعید است که افغانستان بتواند این میزان
کمک را در شرایطی که دچار تنش و بنبست نفسگیر سیاسی است ،از هیچ درکی
جبران کند .این وضعیت افغانستان را به سرعت بهسوی فروپاشی و سلطهی طالب
پیش خواهد برد .در طول  18سال گذشته هیچگاهی سیاستگران امریکا تا این
حد در مورد روابط خود با افغانستان صریح و بیپروا صحبت نکرده بودند .واقع
این است که فضای سیاسی افغانستان وارد مرحله جدیدی از ترس و ناامیدی شده
است .پروپاگندای حکومتیها برای بیاهمیت جلوهدادن قطع کمکهای امریکا
چیزی را تغییر نمیدهد .از لحظهای که خبر قطع کمکهای یک میلیاردی امریکا به
افغانستان بهدلیل اختالفهای سیاسی رسانهای شده ،صحنهگردانان ارگ و سپیدار
تالش میکنند وضعیت را بیاهمیت جلوه دهند یا به نفع خود تعبیر و تفسیر کنند.
واقعیت این است که قطع کمکهای امریکا بیاهمیت نبوده و به سود هیچ طرفی
نیست .امریکا روشن گفته است که امریکا در روابط کابل-واشنگتن تجدید نظر
میکند.
این وضعیت پیامد رفتار نسنجیدهی نیروهای سیاسی و مدیریت ناکام نهادهای
انتخاباتی است .نهادهای انتخاباتی بازی انتقال قدرت را در افغانستان بهدلیل
سوءمدیریت از مجرای قانون در میدان بازیهای سیاسی کشاند .اکنون افغانستان
شاهد دو حکومت است .در شرایطی که نابهسامانی از سر و روی افغانستان
میبارد ،نیروهای سیاسی مشغول بازی قدرت است .این بازی برنده ندارد .اقای
غنی نمیتواند با توسل به اعالم نتیجهی انتخابات افتضاحآمیز برای خود مشروعیت
بتراشد و حکومت کند .سپیدارنشینان نیز نمیتوانند با توسل به فشارهای نامتعارف
به حکومت برسند .نتیجهی این بازی باخت تمام نیروهای سیاسی و تباهی مردم
و سقوط افغانستان در کام سلطهی طالب است .هیچ طرفی به تنهایی نمیتواند
حکومت کند .این بحران سیاسی راه حل سیاسی دارد .باید این مجرا در پیش گرفته
شود .روشن شد اگر سیاستمداران افغانستان برای فردای افغانستان دل نسوزانند،
برای هیچ کسی دیگری پروای سقوط افغانستان در کام یک بحران دیگر را ندارد.
هر روزی که با این وضعیت بگذرد از یک سو بحران عمیقتر میشود و از
طرف دیگر برای افغانستان فرصت رسیدگی به دو اولویت اصلی یعنی مبارزه با
ویروس کرونا و گفتوگوهای صلح از دست میرود .سخنان دیروز وزیر صحت
عامه تکاندهنده بود .در خوشبینانهترین حالب پیشبینی میشود بیماری کرونا
در افغانستان تا مرز  110هزار تن قربانی بگیرد .پیشآمدن این وضعیت برای
افغانستان یک فاجعه است و نیاز دارد اقدامات فوری روی دست گرفته شود .در
آشفتهبازار سیاسی کنونی فرصت برای مهار این بحران نمیماند .بنابراین ،مسئولیت
اخالقی نیروهای سیاسی این است که برای تشکیل یک حکومت فراگیر و قابل
قبول برای تمام طرفها دست به کار شوند .پنهانشدن پشت یک انتخابات بدنام
وضعیت را بهتر نمیکند .برای مردم افغانستان واضح شده که درد هیچ طرفی درد
قانون نیست .همه بهدنبال رسیدن به قدرت است .در سوی دیگر ،وزیر خارجه
امریکا پس از ناامیدی از گفتوگو با غنی و عبداهلل در کابل یکراست به دیدار مال
برادر ،رهبر سیاسی گروه طالبان در قطر رفت .بار سیاسی و دیپلماتیک این رفتار
چراغ سبز به طالبان برای سودای امارت اسالمی در افغاستان است .خرد سیاسی
حکم میکند که نیروهای سیاسی بهشمول ارگ و سپیدار در چنین وضعیت از خر
شیطان پایین شود.
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اشرف غنی:

عبدهللا خواهان تغییر قانون اساسی است و من صالحیت آن را ندارم

اطالعات روز :محمداشرف غنی میگوید که عبداهلل
عبداهلل خواستار تغییر یکشبهی قانون اساسی و در عین
حال خواستار تشکیالتی است که در مغایرت با قانون اساسی
کشور قرار دارد.
آقای غنی دیروز (سهشنبه 5 ،حمل) در پیامی خطاب
به مردم افغانستان گفت که او دو روز پیش با آقای عبداهلل
دیداری داشته و به او پیشنهاد داده است که در روند صلح
نقش اساسی داشته باشد .او همچنان گفت که به عبداهلل
عبداهلل پیشنهاد داده است که اعضای تیم او را نیز در کابینهی
آینده جا میدهد.
غنی گفت که او خارج از میکانیزمی که در قانون اساسی
برای تعدیل آن پیشنهاد شده است ،صالحیت تعدیل قانون
اساسی به خواست هیچ فرد و گروهی را ندارد .او گفت که
تعدیل قانون اساسی تنها و تنها صالحیت لویهجرگه قانون
اساسی است.
غنی گفت که تعهد او برای ایجاد یک حکومت فراگیر
متشکل از تمام جناحهای سیاسی ،قومی ،زبانی ،مذهبی،
جنسیتی و سمتی پابرجاست و در حال حاضر روی آن
کار می کند .او همچنان گفت« :مطمین باشید که تجربهی
حکومتهای گروهی و سمتی در افغانستان ناکام است و ما
دنبال تجربههای ناکام نیستیم».
او در بخشی از سخنانش به اعالمیهی اخیر وزارت

خارجهی امریکا مبنی بر قطع کمک یک میلیارد دالری آن
کشور به افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که این کمک قطع
نه ،بلکه مشروط شده است.
محمداشرف غنی عالوه کرد که از کمکهای ایاالت
متحدهی امریکا به افغانستان تشکری میکند ،اما کاهش
کمکهای امریکا تأثیر مستقیم باالی بخشها و سکتورهای
کلیدی افغانستان نخواهد داشت.
او گفت که برای حاالت غیرمترقبه از قبل برنامههای
مدون و اساسی را طرح کردهاند .غنی افزود که تالش خواهند
کرد که با روش ریاضتی و جستجوی منابع بدیل خالها را
پر کنند.
او گفت«:برای ما حفظ جان ملت  ،حفظ قمیتها،
ارایه و عرضه خدمات و فعال نگهداشتن دستگاه دولت و
جمهوریت مهم و حیاتی است .در این بخشها هیچ تأثیر در
زندگی مردم رونما نخواهد گردید».
اشرف غنی در عین حال مالقات دو روز پیشاش با
وزیر خارجهی امریکا را مثبت و سازنده خواند و گفت که
دو طرف در محور صلح و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی
افغانستان صحبت کردهاند.
وزیر خارجهی امریکا دو روز پیش برای میانجیگری
میان اشرف غنی و عبداهلل به کابل آمد .او با غنی و عبداهلل
بهطور جداگانه دیدار کرد .محور گفتوگوهای طرفین ،روند

صلح و حل بحران سیاسی اعالم شد.
عبداهلل عبداهلل نیز امروز اعالم کرد که سفر پمپئو به کابل
فرصت خوبی برای حل بحران سیاسی موجود در کشور بود،
اما از این فرصت استفادهی خوب صورت نگرفت.
ساعاتی پس از سفر او به کابل ،وزارت خارجهی امریکا
اعالمیهی تُندی را منتشر کرد که محتوای آن از تالشهای
بینتیجهی او برای یافتن یک توافق سیاسی بین رهبران
افغانستان حکایت داشت.
در این اعالمیه آمده است که به دلیل ادامهی اختالفات
میان محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل بر سر پست
ریاستجمهوری افغانستان ،امریکا تصمیم گرفته است که
یک میلیارد دالر از کمکهایش به کابل را قطع کند.
براساس اعالمیه ،واشنگتن از شکلگیری یک حکومت
فراگیر و همهشمول در افغانستان حمایت میکند و آماده
است که ضمن حمایت از این تالشها بازبینیهایی که از
امروز در کمکهای خود به افغانستان آغاز کرده را دوباره
مورد توجه قرار دهد.
از سویی هم ،اشرف غنی در پیام امروزش از طالبان نیز
خواست که به صدای عالمان دین گوش داده و بهخاطر نجات
مردم از ویروس کرونا با آتشبس موافقت کنند .او تأکید کرد
در صورتی که فاجعهای در کشور رخ دهد ،مسئول آن طالبان
و حامیان بیرونیشان خواهند بود.

سازمان جهانی صحت از تشدید سرعت گسترش ویروس کرونا در جهان ابراز نگرانی کرد
اطالعات روز :سازمان
جهانی صحت با ابراز نگرانی
از تشدید سرعت گسترش
همهگیری ویروس کرونا در
سراسر جهان ،همچنان گفته
است که تا کنون بیش از 16
هزار نفر در اثر این ویروس
جانشان را از دست دادهاند.
بیش از  380هزار نفر دیگر به
این ویروس مبتال شدهاند.
تدرس آدهانوم قبرسیوس،

مدیر کل سازمان جهانی صحت
گفته است که در حالی که ۶۷
روز طول کشید تا تعداد مبتالیان
شناسایی شده به  100هزار نفر
برسد ،اما این رقم در یازده روز
دو برابر و پس از آن در جریان
چهار روز سه برابر ( 300هزار)
شده است.
به گفتهی او ،هنوز هم ُکند
کردن روند گسترش ویروس
کرونا امکان پذیر است .او از

کشورهای جهان خواسته است
که با جدیت به گسترش آزمایش
افراد مشکوک و رصد مبتالیان
به این ویروس بپردازند .او گفته
است« :نمی توان در فوتبال
صرفا با دفاع پیروز شد .شما
باید به حمله هم دست بزنید».
مدیرکل سازمان جهانی
صحت در خانه ماندن مردم و
فاصله گرفتن از دیگران را راه
مهمی برای کاهش از سرعت

انتشار ویروس کرونا دانسته ،اما
این اقدامات را ناکافی خوانده
است.
تدرس آدهانوم قبرسیوس
افزوده است که برای پیروزی،
باید با تاکتیکهای تهاجمی و
هدفدار به ویروس کرونا حمله
و تمام افراد مشکوک به ابتال
به این ویروس نیز آزمایش
شوند .او به جدا کردن بیماران
شناسایی شده از دیگران و تحت

مراقبت قرار دادن نزدیکانشان
در قرنطینه نیز تأکید کرده است.
ویروس کرونا نخستینبار
در اواخیر سال گذشتهی میالدی
از شهر ووهان چین شیوع
پیدا کرد و به سرعت در دیگر
کشورها نیز گسترش یافت .در
افغانستان تا کنون  42نفر به این
ویروس مبتال شدهاند .از این
میان دو نفر بهبود یافته و یک
نفر دیگر فوت کرده است.

مایک پمپئو با معاون سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد
اطالعات روز :مایک پمپئو ،وزیر
خارجهی امریکا پس از سفر به کابل و
دیدار با محمداشرف و عبداهلل عبداهلل به قطر
رفت و در آنجا با مال عبدالغنی برادر ،معاون
سیاسی گروه طالبان دیدار کرد.
سهیل شاهین ،سخنگوی دفتر سیاسی
طالبان در قطر در رشتهتویتی گفته است که
دو طرف در این دیدار که ناوقت دو روز
پیش (دوشنبه 4 ،حمل) صورت گرفته ،در
مورد تطبیق «بیشتر» مفاد توافقنامهی امریکا
و طالبان و آزادی زندانیان این گروه بحث
کردهاند.
شاهین افزوده است که وزیر خارجهی
امریکا و مال عبدالغنی برادر در این دیدار

تأکید کردهاند که تطبیق جدی موافقتنامه راه
را برای آغاز مذاکرات بیناالفغانی و رسیدن
افغانها به یک توافقنامه باز میکند.
دو طرف افزودهاند که عملیکردن
توافقنامهی امریکا همچنان زمینه را برای
بحث در مورد نوعیت نظام سیاسی آیندهی
افغانستان و رسیدن به صلح دایمی و آتشبس
نیز فراهم میکند.
همچنان براساس گفتههای سهیل
شاهین ،وزیر خارجهی امریکا اطمینان
داده است که نیروهای امریکایی براساس
موافقنامهی صلح میان امریکا و طالبان ،در
حال خارجشدن هستند.
این در حالی است که مایک پمپئو دو

روز پیش به کابل آمد و با محمداشرف غنی
و عبداهلل عبداهلل دیدار کرد .وزارت خارجهی
امریکا پس از دیدارها در اعالمیهای ضمن
انتقاد تند از اختالفات موجود سیاسی در
افغانستان ،گفته است که این اختالفات
«رابطهی مستقیم با امنیت ملی امریکا» دارد
و واشنگتن کمک یک میلیارد دالری اش به
کابل را قطع میکند.
در اعالمیه همچنان گفته شده است که
رهبران افغانستان از تسهیل زمینه برای آزادی
زندانیان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان
نیز غافل ماندهاند .براساس گفتههای وزارت
خارجهی امریکا ،رهایی زندانیان میتواند به
رسیدن به یک توافق سیاسی و فراهم کردن

آتشبس گسترده کمک کند.
مطابق توافقنامهی صلح میان امریکا و
گروه طالبان که در دهم حوت سال گذشتهی
خورشیدی در شهر دوحه به امضا رسید ،قرار
بود پنجهزار زندانی گروه طالبان در ازای یک
هزار زندانی دولت افغانستان آزاد و مذاکرات
بیناالفغانی نیز در بیستم حوت آغاز شود،
اما تا کنون نه زندانیای آزاد شده و نه هم
مذاکرات بیناالفغانی آغاز شده است.
از سویی هم ،چهار روز پیش (شنبه2 ،
حمل) نخستین دور گفتوگوهای مستقیم
میان هیأت فنی دولت افغانستان و گروه
طالبان برای بحث روی موضوع رهایی
زندانیان ،از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد.

وزیر صحت:

امکان ابتالی بیش از  ۱۶میلیون شهروند افغان به ویروس کرونا وجود دارد
اطالعات روز :فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه
میگوید در صورتی که رهنمود و تدابیر صحی در افغانستان
جدی گرفته نشود ،ممکن است بیش از  16میلیون نفر به
ویروس کرونا مبتال شوند.
آقای فیروز که امروز (سهشنبه 5 ،حمل) در یک
نشست خبری در کابل صحبت میکرد ،همچنان گفت که
از تعداد این  16میلیون نفر ،هشت میلیون نفر آنان میتوانند
اعراض و عالیم ویروس کرونا را نشان دهند و از این تعداد
نیز  700هزار نفر ضرورت به مراجعه به شفاخانهها دارند.
به گفتهی او ،از جمع این  700هزار نفوس کشور،
ممکن در حدود  210هزار نفر آن به مراقبت جدی نیاز
داشته باشند و از  210هزار نفر نیز ،ممکن  110هزار آن بهاثر
ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست بدهند.
وزیر صحت تأکید کرد در صورتی که مردم به
طرزالعملهای صحی توجه کنند و ادارات دولتی و مردم
هماهنگی داشتهباشند ،رقم مبتالیان به ویروس کرونا و
تلفات ناشی از آن در کشور کاهش خواهد یافت.
او اما تأکید کرد« :اینکه هنوز بزکشی جریان داشته
باشد ،تجمعات موجود باشد .هنوزهم به بهانهی عروسی
که گویا هوتل بسته است و چراغ بیروناش گل/خاموش
است و در درونش محفل جریان داشته باشد ،مردم در
تهکویهای خود مراسم عروسی برپا کنند ،برای تفریح به
بیرون بروند و یا هم در بسها به شکل ازدحام روان باشند،

این فکتورها ما را به این مدل میرساند».
آقای فیروز برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا از مردم،
نهادهای دولتی و خصوصی خواست که با این وزارت
همکاری کنند .به گفتهی او ،هماکنون این هماهنگی در تمام
سطوح ادارات و اقشار مختلف مردم وجود دارد.
او همچنان گفت که گروه طالبان نیز به تیمهای صحی
اجازه دادهاند که در مناطق تحت نفوذشان برای جلوگیری
از شیوع ویروس کرونا و شناسایی موارد مشکوک و مثبت
به این ویروس بروند.
در همین حال وحید عمر ،رییس کمیتهی دولتی
ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع کرونا
نیز در این نشست خبری گفت که تمامی نهادهای دولتی
بهگونهی متمم با وزارت صحت عامه کار خواهند کرد .او
همچنان از تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی خواست که
حین تقاضای کمک توسط وزارت صحت برای جلوگیری
از شیوع کرونا ،با این وزارت کمک کنند.
این در حالی است که تا کنون  42رویداد مثبت ویروس
کرونا در افغانستان به ثبت رسیده است .از این میان دو نفر
بهبود یافته و یک نفر دیگر فوت کرده است.
«قیود روزگردی سر از امروز در هرات اعمال میشود»
آقای فیروز همچنان در بخشی از گفتههایش با اشاره به
محدودشدن روزگردی در والیت هرات گفت که یک طرح
در این زمینه به کمک وزارتهای صحت عامه و امور داخله

و دفتر شورای امنیت ملی و کمیتهی دولتی ارتباطات عامه
جهت وقایه و جلوگیری از شیوع کرونا ایجاد شده است.
او گفت که این طرح قرار است برای منظوری به
مسئوالن حکومتی تا ساعاتی دیگر ارسال شود.
آقای فیروز تأکید کرد که سر از امروز این اقدامات
باید عملی شود .او هشدار داد در صورتی که این اقدامات
عملی نشود ،هرات به شهر قم در ایران و ووهان در چین
مبدل خواهد شد.
به گفتهی او ،مطابق قیود روزگردی تمامی تجمعات
بیشتر از دو نفر در هرات ممنوع میشود.
وزیر صحت عامه سه روز پیش (یکشنبه 3 ،حمل) نیز
در یک نشست خبری خواستار قرنطین شدن هرات شده
بود .آقای فیروز گفته بود که باید رفتوآمدها در شهر هرات
از طرف روز محدود و تمامی رفتوآمدها به این والیت نیز
متوقف شود.
دو روز پیش (دوشنبه 4 ،حمل) اما وحیداهلل مایار،
سخنگوی وزارت صحت گفت که پیشنهاد این وزارت
برای قرنطینهکردن والیت هرات تا کنون از سوی ادارات
مسئول عملی نشده و در صورتی که بنابر دالیل سیاسی یا
تفاوت سلیقهها عملی نشود ،فاجعه رخ خواهد داد.
او هشدار داده بود که این وزارت مسئولیت اخالقی
و مسلکی خود را ادا کرده و هر فاجعهای که رخ بدهد،
مسئولیت آن بر دوش وزارت صحت عامه نخواهد بود.

دبیرکل سازمان ملل متحد
خواسـتار آتشبـس جهانی
برای مقابله با کرونا شد

اطالعات روز :همزمان با ابتالی بیش از 380
هزار نفر و فوت بیش از  16هزار و  550نفر به اثر
ویروس کرونا ،آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل
متحد برای مقابله این ویروس خواستار آتشبس
جهانی شده است.
آقای گوترش با نشر بیانیهای گفته است که
ویروس کرونا هماکنون دشمن مشترک جهان است
و تمامی مرزهای ملی و یا تمایزهای قومی ،مذهبی و
سیاسی را درنورده است.
او افزوده که این ویروس بر همه حمله میکند
و اکنون زمان آن فرا رسیده است که درگیریهای
مسلحانه خاموش نگهداشته شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد برقراری آتشبس
جهانی را نیاز امروزی بشر خوانده ،تأکید کرده است:
«جهانیان باید در جنگ واقعی زندگی خود متمرکز
شوند».
او از همهی جناحهای درگیر جنگ در جهان
خواسته است که با توجه به تهدیدات جهانی ویروس
کرونا ،دست از جنگ بردارند و بهجای آن ،به مقابله
با این ویروس تمرکز کنند.
به گفتهی آنتونیو گوترش ،جنگها و درگیریهای
مسلحانه در جهان رو به افزایش است و این موضوع
سبب شده که زنان ،کودکان ،افراد دارای معلولیت،
حاشیهنشینان و آوارگان بیشتر از همه در معرض
تهدید ویروس کرونا قرار گیرند.
او همچنان با اشاره به کشورهای جنگزده ،افزوده
است که هماکنون سیستم بهداشت این کشورها از بین
رفته و شمار اندکی از متخصصان بهداشت در این
کشورها فعالیت دارند .آقای گوترش تأکید کرده است
که این کشورها هماکنون در معرض بیشترین خطر
ناشی از ابتالی ویروس کرونا قرار گرفتهاند.
این درحالی است که براساس تازهترین آمارهای
جهانی 16 ،هزار و  558نفر از اثر ابتال به ویروس
کرونا در جهان جان باخته و  381هزار و  694نفر
دیگر نیز به این ویروس تاکنون مبتال شدهاند.
این ویروس در افغانستان نیز در  13والیت
گسترش یافته و رقم ابتالیان به آن به  42نفر میرسد.
از این مجموع 21 ،مورد آن در هرات ،چهار مورد
در سمنگان ،سه مورد در لوگر ،دو مورد در کابل ،دو
مورد در زابل ،دو مورد در بلخ ،دو مورد در فراه و
یک یک مورد نیز در قندهار ،غزنی ،کاپیسا ،دایکندی،
بادغیس و غور به ثبت رسیده است.
گفتنی است که دو نفر در افغانستان بهبود یافتهاند
و یک ابتالی آن نیز فوت کرده است.

سیالب در فراه دو کشته و
 ۱۰زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز  -هرات :منابع محلی در والیت
فراه میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیالب در
ولسوالی خاکسفید این ولسوالی دو کودک جان
باخته و ده نفر دیگر زخمی شدهاند.
غالم فاروق بارکزی ،سخنگوی والی فراه
به روزنامه اطالعات روز گفت که دو شب پیش
(دوشنبه 4 ،حمل) جاری شدن سیالب در روستای
«جیجه» ولسوالی خاک سفید سبب فروریختن سقف
چندین خانه شده است که در نتیجه  12نفر کشته و
زخمی شدهاند.
آقای بارکزی همچنان گفت که دهها خانهی
مسکونی دیگر در نتیجهی جاری شدن سیالب
تخریب شده است .به گفتهی او ،ولسوالی خاک سفید
در کنترل گروه طالبان قرار دارد و روند کمکرسانی
به آسیبدیدگان سیالب دشوار است.
سخنگوی والی فراه همچنان گفت که در
ولسوالی انار درهی این والیت نیز سیالب سرازیر
شده ،اما از تلفات احتمالی آن تا کنون گزارش نشده
است.
این در حالی است که پیشتر اداره هواشناسی
کشور از احتمال جاریشدن سیالب در  28والیت از
جمله والیت فراه خبر داده بود.

گزارش
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به دنبال بینتیجهماندن تالشهای مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا
برای پایانبخشیدن به اختالفها میان اشرف غنی
و عبداهلل عبداهلل ،واشنتگن اعالم کرد که رهبران
افغانستان همسو با تعهداتشان در قبال توافق
دوجانبهی همکاری میان امریکا و افغانستان عمل
نمیکنند و از تشکیل یک تیم همهجانبه برای
پیشبرد گفتوگوهای بیناالفغانی نیز باز ماندهاند.
روز دوشنبه ( 4حمل) وزیر امور خارجه
امریکا به کابل آمد و با محمداشرف غنی و
عبداهلل عبداهلل بهصورت جداگانه مالقات کرد.
ارگ پس از آن اعالم کرد که آقای پمپئو و آقای
غنی روی روند صلح و وضعیت امنیتی و سیاسی
در افغانستان گفتوگو کردهاند اما عبداهلل عبداهلل
اعالم کرد که با وزیر خارجه امریکا درباره روند
صلح و «ضرورت حل بحران سیاسی جاری میان
افغانها» گفتوگو کرده است.
مایک پمپئو پس از آن به افغانستان سفر کرد
که تنش بر سر نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری
افغانستان منجر به برگزاری مراسم تحلیف موازی
محمداشرف غنی و عبداهلل گردید .کمیسیون
انتخابات اشرف غنی را رییس جمهور منتخب
معرفی کرده و برای وی وثیقه انتخاباتی داده ،اما
عبداهلل عبداهلل با رد نتایج انتخابات مراسم تحلیف
را همزمان با آقای غنی برگزار کرد و گفت که
«حکومت همهشمول» را تشکیل میدهد.
قطع کمکهای امریکا به افغانستان
به دنبال سفر وزیر خارجه امریکا به کابل،
واشنگتن اعالم کرد که کمک یک میلیارد دالری
خود به افغانستان را کاهش میدهد و آماده است
که در سال  2021میالدی نیز یک میلیارد دالر
دیگر را نیز کاهش دهد .وزارت خارجه امریکا با
نشر اعالمیهای از ادامهی اختالف میان آقای غنی
و آقای عبداهلل انتقاد کرد و گفته است که دوام این
تنش «رابطه مستقیم با امنیت ملی امریکا» دارد.
مایک پمپئو گفته است که ادامهی اختالفات
میان غنی و عبداهلل «متأسفانه بیاحترامی به
افغانها ،امریکاییها و تمامی شرکای ائتالف»
جنگ افغانستان است که طی سالهای گذشته
برای برقراری صلح در این کشور در کنار یکدیگر
همکاری کردهاند.
او گفته است« :از آنجا که ناکامی در رهبری
حکومت (افغانستان) تهدیدی مستقیم برای منافع
ملی امریکا است ،دولت ایاالت متحده محدوده
یهای خود با دولت افغانستان را بهطور
همکار 
فوری مورد بازبینی قرار خواهد داد و در کنار
اقدامات دیگر ،اعالم میکنیم که از میزان کمک
خود یک میلیارد دالر کم میکنیم و آمادهایم که
برای سال  ۲۰۲۱هم یک میلیارد دیگر کاهش
دهیم».
عالوه بر این ،وزارت خارجه امریکا گفته
است که دولت آن کشور در رابطه به تقاضای
خود برای جلب کمکهای مالی از سوی
کشورها در کنفرانسهای آینده مربوط به کمک
به افغانستان نیز تجدید نظر خواهد کرد.
در واکنش به این تصمیم ایاالت متحده
امریکا ،محمداشرف غنی در یک بیانیهی
تلویزیونی اعالم کرد که کمک یک میلیارد
دالری امریکا به افغانستان قطع نه بلکه مشروط
شده است .او گفت که کاهش کمکهای امریکا
تاثیر مستقیم باالی بخشها و سکتورهای کلیدی
افغانستان نخواهد داشت .آقای غنی گفت که
افغانستان برای حاال غیرمترقبه پیش از پیش
برنامههای اساسی و مدون طرح کرده و دولت
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قطع کمک یک میلیارد دالری و بازنگری فوری در همکاریهای امریکا با افغانستان؛

واشنگتن از اشرف غنی و عبداهلل ناامید است
الیاس نواندیش

هیچ جناحی به تنهایی
توان خلق مشروعیت
ندارد و به تبع آن ،هیأت
هیچ جناحی نیز نمیتواند
از جمهوری اسالمی
افغانستان در مذاکرات
با طالبان نمایندگی کند.
اشرف غنی ممکن است به
لجاجتاش برای رهبری
یکجانبه بر پروسه ادامه
داده و بحران و تشتت را
تشدید کند اما در عمل،
توان تسلط بر واقعیتهای
سیاسی افغانستان و خلق
مشروعیت را نخواهد
داشت.

متأسفانه در شرایط حساس کنونی که مردم افغانستان
گرفتار مشکالت فراوان هستند ،دولت مردان ناالیق کشور ما
در حال نبرد برای تصاحب رایهای تقلبی و بهدستآوردن
چوکی قدرت هستند .دولت ما و خصوصا وزیر مهاجران
که تنها وظیفهاش حمایت از مهاجران است ،در این شرایط
باید با دولت و مقامات ایران در تماس شده و مراقب
وضع مهاجران بیپناه باشد .از سوی دیگر در تماس با
سازمانهای بینالمللی و خصوصا کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان آنان را وادارند به مسئولیت خود در
قبال پناهندگان و مهاجران عمل کنند.

Jacquelyn Martin, AP

تالش میکند با استفاده از «روش ریاضتی» و با
جستوجوی منابع بدیل ،خال کاهش کمکهای
امریکا به افغانستان را پر کند.
اشرف غنی در این بیانیهاش گفت« :برای ما
حفظ جان ملت ،حفظ قیمتها ،ارایه و عرضه
خدمات و فعال نگهداشتن دستگاه دولت و
جمهوریت مهم و حیاتی است .در این بخشها
هیچ تأثیر در زندگی مردم رونما نخواهد شد».
هنوز روشن نیست که ایاالت متحده امریکا
یک میلیارد دالر کمک خود به افغانستان را از کدام
بخشها قطع کرده است .وزارت مالیه افغانستان
میگوید تاهنوز روشن نیست که «کمکها از
کدام مورد است چون اینها (امریکا) بیشتر
روی سال جاری و سال آینده صحبت کردند،
دقیق معلوم نیست که از کدام کمکهای خود
صحبت میکنند .ما هم منتظر هستیم که جزئیات
بیشتر داده شود».
این برای نخستین بار نیست که امریکا
کمکهایش به افغانستان را قطع کرده است .در
ماه سنبله  1398نیز ایاالت متحده امریکا کمک
 100میلیون دالری خود به افغانستان که برای
اجرای یک پروژه انرژی برق اختصاص یافته
بود ،برگشت داد .امریکا دلیل برگشت دادن
این کمک خود را موجودیت فساد در ادارات
دولتی افغانستان خوانده بود .عالوه بر این ،امریکا
کمک  60میلیون دالر دیگر خود به افغانستان را
نیز در آن زمان تعلیق کرد .این پول قرار بود به
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا
« »MECارسال شود.
امریکا چقدر به افغانستان کمک کرده است؟
براساس یک گزارش سیگار یا اداره
سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان که در

اطالعیه تصمیم بر اعطای قرارداد

اواخر ماه مارچ  2019میالدی منتشر شده است،
ایاالت متحده امریکا از سال  2001میالدی به این
طرف بیش از  780میلیارد دالر را برای مجموع
برنامههایش در افغانستان تخصیص داده است.
 15درصد از مجموع این رقم برای بازسازی
افغانستان تخصیص یافته است.
در این گزارش آمده است که برنامههای
بازسازی امریکا در افغانستان طیف وسیعی از
فعالیتها را در بر میگیرد که شامل «حمایت
از قوای امنیتی افغانستان ،ارتقا ظرفیت نهادهای
دولتی ،توسعه زیربناهای انرژی و ترانسپورت،
اعمار مکاتب و کلینیکها ،آموزشدهی معلمان و
کارمندان خدمات صحی و رونقبخشیدن به رشد
تجارت و پوتانسیل صادرات افغانستان» میشود.
در بخشی از گزارش آمده است« :مجموع
پولهای اختصاصیافته برای امور بازسازی
و مصارف مربوطهی آن از سال مالی  2002تا
 31دسامبر  2018به حدود  132میلیارد دالر بالغ
میگردید .تخصیص تخمینی  780میلیارد دالر
امریکا از  2001بدینسو در افغانستان ،مشمول
مصارف جنگ ،برنامههای دیپلماتیک و قونسلی،
فعالیتهای نهادهای دولتی امریکا در پیوند
به افغانستان و پروژههای ساختمانی نظامی و
سفارتخانه میشود».
امریکا یکی از بزرگترین حامیان مالی
افغانستان در نزده سال پسین بوده است .براساس
گزارش سیگار ،بخش عمدهی مصارف امریکا
در قسمت بازسازی افغانستان وقف بخش
امنیتی شده است 63 .درصد تمام پولهای
اختصاصیافته برای بازسازی افغانستان که 83.1
میلیارد دالر میشود ،برای تقویت ارتش و پولیس
ملی افغانستان مصرف شده است.

بدینوسـیله بتأسـی از فقـره ( )2مـاده ( )43قانـون تـدارکات بـه اطالع عموم رسـانیده میشـود که
وزارت انـرژی و آب در نظـر دارد قـرارداد خریـداری تعـداد ( )71قلـم رنگبـاب آیتـی بـرای سـال
مالی  1399دارای کود نمبر  MoEW/PD/G002-99/NCBرا به شـرکت سمیررسـول دارنده
جـواز نمبـر ( )3345-0101چهارراهـی صـدارت مرکـز کابـل بـه قیمـت مجموعـی ()2984600
افغانـی اعطـاء نماید.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند ،میتواننـد اعتـراض
خویـش را از تاریـخ نشـر اعلان الـی هفـت روز تقویمـی طـور کتبی تـوام بـا دالیل آن به ریاسـت
تـدارکات وزارت انـرژی و آب واقـع سـرک داراالمـان ایسـتگاه سـناتوریم ،وفـق احـکام مـاده ()50
قانـون تـدارکات ارائـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقد قـرارداد نبـوده و الـی تکمیل میعـاد فوقالذکـر و طی مراحـل قانونی
بعـدی ،قـرارداد منعقد نخواهد شـد.

در گزارش «لیست خطرات بلند »2019
سیگار آمده است« :پولهایی که اخیرا ً اختصاص
یافته ،یعنی حدود  8.4میلیارد دالر یا  82درصد
مجموع بودجه بازسازی سال مالی  ،2018بخش
بیشتر و بیشتر آن به مسیر مساعدت سکتور
امنیتی واریز شده است .این پولها اکثرا در تادیه
معاشات ،زیربناها ،تجهیزات و آموزشدهی
حدود  309هزار منسوب قوای دفاعی و امنیتی
افغانستان به کار رفته است».
در حال حاضر بخش زیادی از مصارف
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را امریکا
و ناتو پرداخت میکنند .در ماه جوالی 2018
سران ناتو توافق کردند تا کمکهای مالی شان را
برای پایدار نگهداشتن نیروهای امنیتی و دفاعی
افغانستان تا سال  2024میالدی تمدید کنند .در
ماه نوامبر  2018امدادگران بینالمللی تعهد شان
را تجدید کرده و اعالم کردند که تا سال 2020
میالدی  15.2میلیارد دالر برای «اولویتهای
انکشافی افغانستان» کمک کنند.
صلح و اختالف سیاسی
در  19حوت  1398و  9روز پس از امضای
توافقنامهی صلح امریکا و طالبان ،دو مدعی
ریاستجمهوری در افغانستان همزمان مراسم
تحلیف برگزار کردند .اشرف غنی در ارگ با
حضور شماری از نمایندگان کشورهای خارجی
از جمله زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه امریکا برای
صلح افغانستان مراسم تحلیف خود را برگزار
کرد .او وثیقه انتخاباتی بهحیث رییس جمهور
منتخب را از کمیسیون انتخابات دریافت کرده
است.
در مقابل عبداهلل عبداهلل ادعا میکند که در
انتخابات تقلب شده و کمیسیونهای انتخاباتی

تحت فشار سیاسی و تهدید از سوی اشرف غنی،
نتیجه انتخابات را به نفع آقای غنی اعالم کرده
است درحالی که براساس نتایج واقعی انتخابات،
تیم ثباتوهمگرایی پیروز شده است .همین
مسأله باعث شد آقای عبداهلل تحلیف موازی را
در کاخ سپیدار برگزار کند .دو مراسم تحلیف
پس از آن برگزار شد که تالشهای زلمی خلیلزاد
برای یافتن راهحل سیاسی و توافق اشرف غنی و
عبداهلل عبداهلل بینتیجه ماند.
پس از انتقاد وزارت خارجه امریکا از
رهبران حکومت وحدت ملی پیشین افغانستان،
اشرف غنی میگوید با عبداهلل عبداهلل مالقات
کرده و وی به وی پیشنهاد کرده تا در روند صلح
نقش اساسی داشته باشد و به اعضای تیم او نیز
در کابینه سهم میدهد.
او گفت که عبداهلل عبداهلل خواهان تغییر
یک شبه قانون اساسی و تشکیالتی است که در
مغایرت با قانون اساسی است .آقای غنی گفت که
صالحیت تعدیل قانون اساسی به خواست هیچ
فرد و گروهی را ندارد و تعدیل این قانون تنها در
اختیار لویه جرگه قانون اساسی است.
اما عبداهلل عبداهلل گفته است که سفر وزیر
خارجه امریکا به کابل فرصتی برای حل بحران
سیاسی موجود بود اما از آن استفادهی خوب
نشد .او گفته است که آقای پمپئو در سفرش به
کابل پیام حکومت امریکا مبنی بر ضرورت جدی
و فوری حل بحران موجود توسط رهبران سیاسی
افغانستان را انتقال داده و بر «استعجالیت» موضوع
تاکید کرد .او گفته است که راه حل مشکالت
گفتوگو و مذاکره است.
پیش از این اشرف غنی در مراسم تحلیف
خود اعالم کرده بود که حکومت همهشمول
تشکیل میدهد و زندانیان طالب را مطابق
توافقنامهی صلح امریکا و طالبان آزاد میکند.
هرچند او پیش از آن برای آزادی زندانیان طالبان
پیششرط تعیین کرده بود اما در مراسم تحلیف
خود گفت« :رهایی زندانیان طالبان به امنیت مردم
و تأمین صلح مرتبط است .در این خصوص فردا
فرمانی صادر میکنم که جزئیات پروسه در آن
شامل باشد».
اما هنوز روند رهایی زندانیان طالبان آغاز
نشده است .اشرف غنی فرمانی هم در مورد صادر
کرده اما روشن نیست چه زمانی بهصورت عملی
روند رهایی زندانیان طالبان آغاز میشود .اکنون
وزارت خارجه امریکا ناکامی در رهبری حکومت
افغانستان را تهدید مستقیم برای منافع امریکا
خوانده و گفته است که «تنها راهحل اختالفات
موجود یک توافق سیاسی است».
مایک پمپئو گفته است که امریکا متوجه
است که رهبران افغانستان همسو با تعهدات شان
در قبال توافق دوجانبهی همکاری میان امریکا
و افغانستان عمل نمیکنند و از تشکیل یک تیم
همهجانبه برای گفتوگوهای بیناالفغانی نیز باز
ماندهاند.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره  2ماده  43قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که اداره ملی
تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد پروژه خریداری  37قلم روغنیات و فلترباب برای سال مالی
 1399دارای کود نمبر  MOEW/G07MoEW/PD/G013-99/NCBرا به شرکت تجارتی
اسرارمیالدلمتد دارای جواز نمبر ( )0101-8636واقع تهیهمسکن جوار هوتل زیبا مرکز کابل به
قیمت مجموعی  3539597.5سهمیلیون و پنجصد و سی و نههزار و پنجصد و نود و هفت اعشاریه
پنج افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را
از تاریخ نشر این اعالن الی هفت ( )7روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات
اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک داراالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی،
قرارداد منعقد نخواهد شد.

zaki.daryabi2@gmail.com
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چگونه از سالمندان در برابر کرونا محافظت کنیم؟
نیویورک تایمز ـ کیتی هافنر

مترجم :جلیل پژواک

ورزش ممکن است در مقابله با
اثرات ناشی از شیوع ویروس
کرونا در یک جامعه ،مفید باشد.
ورزش میتواند به تقویت عملکرد
سیستم ایمنی بدن و کاهش
التهاب کمک کند و دارای مزایای
ی و روانی است .برای بیماری
روح 
که قبال روزانه در «جیم» ورزش
میکرده ،اما اکنون سعی میکند
از موقعیتهای پرخطر دوری
کند ،پیادهروی شاید بهترین گزینه
باشد.

در میانهی ابهامها در مورد پاندمی (همهگیری جهانی)
ویروس کرونا ،واقعیتی آشکار شده که نمیتوان آنرا انکار
کرد .آ ن اینکه ،باالترین میزان مرگومیر ناشی از ابتال به
بیماری «کووید »19نزد افراد سالخورده و بهخصوص کسانی
است که از قبل مشکالت صحی دارند.
از مجموع موارد تأییدشده در چین ،حدود  15درصد از
بیمارا ِن باالی  80سال جان خود را از دست دادهاند .میزان
مرگومیر ناشی از کووید 19نزد افراد زیر  50سال ،کمتر از 1
درصد گزارش شده است.
با اینحال ،هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد افراد
مسن بهطور قابلتوجهی بیشتر از افراد جوان ویروس کرونا
میگیرند .اما کارشناسان پزشکی میگویند که اگر افراد باالی
 60سال به این ویروس آلوده شوند ،حتا اگر وضعیت صحی
عمومیشان خوب باشد ،بیشتر از دیگران احتمال دارد بهدلیل
آلودهشدن به این ویروس ،به بیماری شدید و حتا کشنده دچار
شوند .آنها میگویند افراد مسن بهخصوص آنانی که از قبل
مشکالت صحی دارند ،بیشتر در معرض خطرند .کارشناسان
این آسیبپذیری را تا حدی به ضعف سیستم ایمنی بدن افراد
سالخورده نسبت میدهند.
این مسأله باعث میشود افراد مسن و خانوادههایشان
سوال کنند که چه تدابیر احتیاطی اضافی را باید در پیش
بگیرند« .مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریها»ی ایاالت
متحده« ،سازمان بهداشت جهانی» ،متخصصان امراض دورهی
پیری (متخصصان سالمندان) و کارشناسان بیماریهای عفونی
چند روش محافظتی را بهعنوان بهترین تدابیر برای محافظت
از افراد سالخورده در برابر ویروس جدید کرونا توصیه
میکنند.
با رهنمودها آشنا شوید و از آنها پیروی کنید
متخصصان سالمندان توصیه میکنند که بیمارانشان باید
از توصیههای فعلی مرکز کنترل و جلوگیری از بیماریهای
ایاالت متحده و سازما ن بهداشت جهانی پیروی کنند؛ سلسله
توصیههایی که اکنون نزد خیلیها آشناست :دستان خود را به
مدت  20ثانیه با آب گرم و صابون بشویید یا آنها را با ژل
الکلی تمیزکنندهی دست پاک کنید ،از دستدادن خودداری
کنید ،از اجتماعات دور بمانید ،اشیا و سطوحی را که اغلب
لمس میکنید تمیز و ضدعفونی کنید ،از سیستم حملونقل
عمومی استفاده نکنید و از ورود به محالت شلوغ خودداری
کنید .اقالم موردنیاز خود را ذخیره کنید .از هرگونه سفر
غیرضروری خودداری کنید .اکنون زمان مناسبی برای سرزدن
به نوههایتان نیست.
داکتر «الیزابت اکستروم» ،رییس متخصصان سالمندان در
«دانشگاه بهداشت و علوم اورگن» در شهر «پورتلند» میگوید:
«این گفتوگو را طی هفتهی گذشته بیش از صد بار داشتهام».
داکتر اکستروم میگوید که بیشتر بیمارانی که به کلینیک او
مراجعه میکنند باالی  80سال سن دارند .همهی آنها آشکارا
ابراز نگرانی کردهاند.
داکتر اکستروم میگوید که تمام بیماران وی دستکم یک
بیماری مزمن دارند .او میگوید« :بیشتر آنها سه ،چهار ،پنج
یا بیشتر» از این بیماری دارند.
این تصور مردم که اگر فرد مسنی با مشکالت صحی قبلی
به خوبی مورد مراقبت پزشکی و درمان قرار بگیرد ،از خطر
در امان خواهد بود ،اشتباه است .حتا کسانی که از وضعیت
صحی پایدارتری برخوردارند ،باید تدابیر احتیاطی اضافی را
مدنظر بگیرند.

علی کریمی – پژوهشگر مطالعات ارتباطات ،کانادا

داکتر «آنی لوتکیمایر» ،متخصص بیماریهای عفونی
در «شفاخانه عمومی زاکربرگ» در شهر «سانفرانسیسکو»
میگوید« :مشکالت صحی میتواند توانایی بدن را وقتی افراد
مسن با کرونا آلوده میشوند ،تضعیف کند و این امر منجر به
تشدید بیماری نزد افراد مسن میشود».
او با اشاره به سندرمی که ویروس جدید کرونا ایجاد
میکند ،میگوید« :برای مثال دیابت میتواند مبارزه با عفونت
را برای سیستم ایمنی بدن دشوار کند .و بیماریهای قلبی یا
ریوی ممکن است کار مبارزه را برای این ارگانها که درگیر
رسیدگی به عفونت جدی ناشی از کووید 19هستند ،دشوارتر
سازد».
داکتر «دنیل وینتسکی» ،متخصص بیماریهای عفونی
از «دانشگاه کلمبیا» در «نیویورک» میگوید که مشاورهی وی
به والدینش که در سانفرانسیسکو زندگی میکنند ،به طرز
چشمگیری تغییر کرده است .او میگوید که یک هفته پیش
او به والدینش اطمینان داده بود که ایمن هستند و حتا اگر
میخواهند ،به سفر گروهی کوچکی که قبال برنامهریزی کرده
بودند ،بروند .اما در آخر هفته ترس او افزایش یافت و روز
سهشنبه نهتنها به والدینش گفته که به سفر نروند بلکه به آنها
توصیه کرده که تماس خود را با سایر افراد به حداقل برسانند.
او پدر و مادر خود را از مالقات با نوههایشان منع کرده است.
داکتر وینتسکی به مادر خود« ،کارول»  73ساله و مبتال
به آسم ،گفته است که دورهمیهای گروه بافندگی خود را که
قبال هر دو هفته یک بار برگزار میشد ،متوقف کند .همچنین
او به پدر خود« ،هانک» ،توصیه کرده است که دیگر در
جلسات کتابخوانی گروهی خود شرکت نکند.
با اینحال مادر او ضمن اجتناب از مکانهای شلوغ،
همچنان برای خرید به فروشگاههای مواد غذایی میرود .او
همچنین با اجازهی فرزندش ،بهدلیل آسیبدیدگی در ناحیه
کمر به فیزیوتراپی میرود اما مراقب است که فیزیوتراپ قبل
از شروع جلسه درمانی دستان خود را بشوید و تجهیزات

در این روزها که ویروس کرونا دنیا
را درنوردیده و به یک بالی عالمگیر
بدل شده است ،برخی مورخان
پیشنهاد کردهاند که مردم تجربیات
شخصیشان را ثبت کنند تا سندی
باشد برای آیندگان .امراض عالمگیر
در تاریخ بیسابقه نیستند .در عصر
مدرن ،مرگبارترین مرض مسری
عالمگیر آنفلوانزای اسپانیایی بود که
در سال  1918اتفاق افتاد و بیش از
یکچهارم بشر را مبتال کرد و جان
پنجاه میلیون نفر را گرفت.

موردنیازش را با ضدعفونیکننده تمیز کند.
در مورد قرار مالقات غیرضروری با داکتر معالج چه
تدابیری باید سنجیده شود؟
برخی از متخصصان توصیه میکنند که افراد مسنِ در
معرض خطر ،قرار مالقاتهای غیرضروری خود را با داکتران
معالج خود لغو کنند .آنها اغلب جلسات درمانی از راه دور
را در صورت امکان ،بهعنوان جایگزین معقول توصیه میکنند.
داکتر اکستروم با این توصیه در کل موافق است اما احتیاط
را امری واجب میداند .او با اینکه موافق لغو مالقاتهای
غیرضروری است ،اما میگوید «بسیاری از افراد مسن دارای
مشکالتی ـ مانند زوال عقل ،بیماری پارکینسون و مشکالت
قلبی ـ اند که باید بهصورت منظم با داکتر معالج پیگیری
شود ».او میگوید که نگران است لغو جلسات ممکن است
باعث شود این مشکالت از کنترل خارج شود .با اینحال،
داکتر اکستروم موافق است که جلسات درمانی از راه دور
معموال میتواند این خال را پر کند.
توصیهی مفید دیگر متخصصان سالمندان این است که
سالمندانی که دچار مشکالت قلبی و سایر مشکالت صحی
اند در مورد انبارکردن داروهای مهم و ضروری خود که برای
دو یا سه ماه کافی باشد ،با داکتر معالج خود مشوره کنند.
انزوای اجتماعی پیامدهایی دارد
کارشناسان هشدار میدهند که فاصلهگیری اجتماعی که
اکنون سنگبنای کنترل اپیدمی ویروس کرونا دانسته میشود،
میتواند به انزوای اجتماعی منجر شود .انزوای اجتماعی قبل
از ویروس کرونا یک مشکل اساسی در میان جامعه مسن بوده
است .طبق پژوهش اخیر «مرکز تحقیقی پیو» در بیش از 130
کشور و منطقه ،حدود  16درصد از افراد  60ساله یا باالتر به
تنهایی زندگی میکنند .محققان دریافتهاند که تنهایی خطرات
صحی خاص خود را به همراه دارد.
داکتر وینتسکی از خطر آگاه است و به والدین خود
پیشنهاد کرده است به مالقاتهای مجازی (آنالین) با دوستان

کارشناسان هشدار میدهند که فاصلهگیری اجتماعی که اکنون سنگبنای کنترل
اپیدمی ویروس کرونا دانسته میشود ،میتواند به انزوای اجتماعی منجر شود.
انزوای اجتماعی قبل از ویروس کرونا یک مشکل اساسی در میان جامعه مسن بوده
است .طبق پژوهش اخیر «مرکز تحقیقی پیو» در بیش از  130کشور و منطقه ،حدود
 16درصد از افراد  60ساله یا باالتر به تنهایی زندگی میکنند .محققان دریافتهاند که
تنهایی خطرات صحی خاص خود را به همراه دارد.

و نزدیکان خود رو آورند .او میگوید« :سعی کردهام بگویم
گفتوگوها و تعامل خود را لغو نکنید بلکه به اسکایب یا
فیستایم تغییر دهید».
اپریل ولمر که  68ساله و هنرمند اهل نیویورک است،
ماه نوامبر به کالیفرنیا آمد تا مدتی با پدر  91سالهی خود که
در سانتا کروز اقامت دارد ،زندگی کند .او هنوز کالیفرنیا را به
مقصد خانه ترک نکرده است .او میگوید ماه گذشته درست
وقتی که قصد داشت به نیویورک برگردد ،ویروس کرونا در
این شهر شیوع یافت .همسر و دوستان خانم ولمر در نیویورک
زندگی میکنند .او در این شهر زندگی فرهنگی غنی دارد .با
اینحال ،اکنون او مسئول نظارت بر وضعیت صحی پدرش
است و برای انجام آنچه که او یک فعالیت «عاری از ویروس»
میخواند ،پیادهروی میکند.
اخیرا خانم ولمر ایمیلی از یکی از دوستان پدرش دریافت
کرده که در خانهی سالمندان زندگی میکند .خانم ولمر
میگوید« :خانهی سالمندان برنامههای گروهی را لغو کرده و
ساکنان آنجا در اتاقهای خود به تنهایی غذا میخورند .به نظر
میرسد این تغییر گستردهتر از تغییری است که کسانی که در
خانههای خودشان زندگی میکنند ،شاهدند».
زندگی در خانهی سالمندان
در ایاالت متحده ،حدود  1.7میلیون نفر که بیشتر افراد
مسن هستند در خانههای سالمندان زندگی میکنند .این رقم
بخشی از  50میلیون امریکایی باالی  65سال را تشکیل میدهد.
با توجه به باالرفتن میزان مرگومیر ساکنان خانهی
سالمندان کرکلند در واشنگتن دیسی که ویروس کرونا در آن
شیوع یافته ،مسئوالن خانههای سالمندان در حالت آمادهباش
قرار دارند .بسیاری از این خانهها بهصورت کامل قرنطینه
شدهاند.
دولت فدرال به خانههای سالمندان توصیه میکند که قرار
مالقاتهای مراجعین را لغو و ورود افراد غیرمسئول به این
اماکن را ممنوع کنند .آنها فقط مالقاتهای «دلسوزانه مانند
مالقات دم مرگ» را استثنا قرار دادهاند.
کورتیس وونگ که  66ساله و پژوهشگر بازنشستهی
مایکروسافت است و در منطقه سیاتل زندگی میکند ،عادت
داشت به دیدار والدینش برود .پدر و مادر آقای وونگ
باالتر از  90سال سن دارند و در مرکز سالمندان در سیرا
مادرهی کالیفرنیا زندگی میکنند .روز پنجشنبه ،این مرکز
تمام بازدیدهای غیرپزشکی را ممنوع اعالم کرد و گفت که
درحال تغییر پروتکلهای ورود به این مرکز است .این مرکز
در ایمیلی ،با اعالم این اقدام پیشنهاد کرده است که ساکنان این
مرکز از طریق فیستایم با اعضای خانوادهی خود در بیرون
تماس بگیرند.
آقای وونگ میگوید که سه روز پیش در جریان تماس
تصویری با پدرش «نگران شدم که دیگر او را نبینم .اوضاع
بسیار عاطفی شد».
کتی جانسون که در خارج از بوستون زندگی میکند،
در تالش است تا کنترل امور را خودش به دست گیرد .خانم
جانسون از پدر  96سالهی خود سرپرستی میکند .پدر او در
همان حوالی در یک مرکز مستقل سالمندان با  2200نفر دیگر
زندگی میکند .دو مورد ابتال به ویروس کرونا در این منطقه
گزارش شده است و خانم جانسون نگران است که مبادا مرکز
سالمندان محلهاش دروازههای خود را بهروی بازدیدکنندگان
ببندد .به دلیل همین نگرانی او قصد دارد پدر خود را از مرکز
سالمندان خارج کند و به خانه بیاورد.
داکتر ناس میگوید« :به نظرم اگر [ویروس] در جامعه
شما شیوع پیدا کرده باشد و شما نیز توانایی مراقبت از افراد
مسن خانوادهی خود را دارید ،غیرمنطقی نیست که او را از
مرکز سالمندان به خانه بیاورید».
اما پدر خانم جانسون که به زندگی در این مرکز عادت
کرده است ،تاکنون حاضر به ترک آن و بازگشت به خانه نشده
ا ست.
دست از فعالیت نکشید
متخصصان سالمندان میترسند که فاصلهگیری اجتماعی
بهدلیل شیوع ویروس کرونا ممکن است انرژی و زندهدلی
افراد بزرگسال را به خطر اندازد .آنها بر اهمیت حفظ
عادتهای روزمرهی سالم از جمله خواب کافی ،خوردن
غذای سالم و ورزش تأکید میکنند.
ورزش ممکن است در مقابله با اثرات ناشی از شیوع
ویروس کرونا در یک جامعه ،مفید باشد .ورزش میتواند به
تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن و کاهش التهاب کمک کند
ی و روانی است .برای بیماری که قبال
و دارای مزایای روح 
روزانه در «جیم» ورزش میکرده ،اما اکنون سعی میکند از
موقعیتهای پرخطر دوری کند ،پیادهروی شاید بهترین گزینه
باشد.
بعدازظهر چهارشنب ه هفتهی گذشته ،هانک وینتسکی 80
ساله تازه از بازی گلف با دوستانش برگشته بود .اعضای گروه
چهارنفری او از  70تا  81سال سن دارند .او گفت« :وقتی
مسأله تماس با انسان باشد ،گلف بازی ایمنی است».
اما در طول بازی ثابت شده که حتا گلف نمیتواند عاری
از تماس باشد .آقای هانک وینتسکی گفت« :یک بوتل آب
در آنجا بود و هرکس فکر میکرد که بوتل از خودش است.
هر چهار نفر ما از آن نوشیدیم .اکنون همه ترس خوردهایم».

