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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

استفاده از ونتیالتور در افغانستان؛ 
دستگاهی که نفس می دهد یا نفس می گرید؟

که این دستگاه به آن ها وصل شده اند، باال برده است. در 
موج اول کرونا در کشور داکتران بیشتر شفاخانه های ویژه 
کووید19 تنها یک دوره آموزشی هشت روزه را در زمینه 
بخش مراقبت های ویژه یا ICU گذرانده اند که از سوی 

سازمان جهانی بهداشت با | صفحه 4

بررسی های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد که داکتران 
شفاخانه های ویژه کووید19 در افغانستان به ویژه در موج 
استفاده  کافی  آموزش  در کشور،  ویروس  این  اول شیوع 
ندیده اند  را  ونتیالتور  یا  مصنوعی  تنفس  دستگاه های  از 
را  کرونایی  بیماران  مرگ  احتمال  درصدی  مسأله  این  و 

ارزگان  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
شهر  در  انفجار  یک  نتیجه ی  در  که  می گویند 

ترینکوت، مرکز این والیت ده نفر...
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مکزیک از امریکا 
خواست در سیاست 

مهاجرتی  خود تغییرات 
اساسی ایجاد کند

عراق: 
انفجارهای دو شب قبل 
کار داعش بود؛ امریکا: 
حمله هوایی نکردیم صفحه 6صفحه 6

دارد  قرار  کشورهایی  جمع  در  هنوز  افغانستان 
هنوز  آن  در  کودکان  فلج  یا  پولیو  بیماری  که 
شایع است و به عنوان یک خطر بسیاری جدی 
می شود.  شناخته  صحی  سازمان های  سوی  از 
پولیو در  موارد مثبت  آمارهای رسمی  براساس 
والیات  در  به ویژه  و  افغانستان  در   2020 سال 
است.  داشته  افزایش  درصد   ۵0 حدود  جنوبی 
وزارت صحت  عامه افغانستان گفته است در این 
سال ۵۶ مورد مثبت به ثبت رسیده درحالی که 
یک سال پیش از آن یعنی در سال 2019 شمار 
مورد   29 کشور  سراسر  در  پولیو  مثبت  موارد 

شناسایی شده بود. 
ساالنه هزاران کودک به دالیل گوناگون از تطبیق 
سراسری کارزار واکسن فلج اطفال بازمی مانند. 
وزارت صحت نگران است که در دور تازه کارزار 
سراسری واکسن فلج کودکان در کشور بیشتر 
به دلیل ممنوعیت کارزار  از سه میلیون کودک 
خانه به خانه از گرفتن واکسن محروم شوند. در 
این صورت در افغانستان فاجعه فلج کودکان رخ 
خواهد داد. جنگ و ناامنی مانعی بزرگی بر سر 
راه این کارزار است، اما مشکل بزرگ تر طالبان 
است. ساالنه هزاران کودک به دلیل مخالفت این 

گروه از...
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امرالله صالح: 
تنها یک انتخابات در تابستان 
سال آینده برگزار خواهد شد

نگاه های منتظر
چرا دور دوم مذاکرات دوحه پیشرفتی ندارد؟

یکسان سازی معاشات؛ 
معنوی: معاشات کارمندان 
وزارت عدلیه باید عادالنه شود

صفحه 6 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری می گوید که به خاطر تحکیم هرچه 
بیشتر پایه های جمهوریت، یکی از چهار انتخابات 
)شوراهای والیتی، شورای ولسوالی های،...

رمزگشایی از حرکت هند 
در کابل

هند  ملی  امنیت  قدرت مند  مشاور  دووال،  آجیت 
سفر  این  داشت.  کابل  به  سفری  گذشته  هفته ی 
سابرامانیام  پیش  چندی  که  گرفت  صورت  درحالی 
حمایت  وعده ی  هند  خارجه  امور  وزیر  جای شنکر، 
جزئیات  هرچند  داد.  را  افغانستان  از  بیشتر  نظامی 
کمکی  هرگونه  اما  نیست،  مشخص  حمایتی  چنین 
که هند برای افغانستان ارائه دهد، بعید می نماید که 
پس از خروج ایاالت متحده، ورق را در میدان جنگ 
برگرداند. پس چرا هند تصمیم گرفته  کابل  نفع  به 
تشدید  درحالی   افغانستان  حکومت  از  را  حمایتش 
منافع  تالش حفظ  در  واقع  در  بقیه جهان  که  کند 

خود و تعامل با طالبان است؟
در  طالبان  و  کابل  میان  گفت وگوها  در  بن بست   با 
)از  افغانستان  در  درگیری ها  شدت گرفتن  دوحه، 
غیرنظامیان(،  هدف مند  ترورهای  افزایش  جمله 
فزاینده درون کابل، بی اطمینانی درباره  جناح گرایی 

موضع رییس جمهور...
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صفحه 2

قطر از کشورهای 
عرب خلیج فارس 
خواست با ایران 

گفت وگو کنند

ده نفر به شمول 
یک خبرنگار در انفجاری 
در ارزگان زخمی شدند کرونا در افغانستان؛ 

هشت مریض در 
شبانه روز گذشته 

جان باخته اند

»پدر بهترین لباس و زیورآالت را برای من می خرید اما 
اجازه ی رفتن به مکتب را نمی داد. تا صنف هفت با گریه 
و زاری رفتم. بعد از صنف هفت هرکاری کردم اجازه نداد. 
از خدا می خواستم،  دلم  در  هربار که خواستگار می آمد، 

کاش یکی پیدا شود که بعد از ازدواج | صفحه 5

رویای آموزش و کابوس ترس
روایت دخرتاین که پنهاین درس خوانده اند

طالبان فقط 
به جنگ می اندیشند

استقبال و نگرانی؛ 
فیفا: ظرفیت و امکانات الزم 
برای برگزاری چهار انتخابات 
در یک سال وجود ندارد
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انتخابات و حکومت افغانستان برای برگزاری 
آینده ی خورشیدی  سال  در  انتخابات  چهار 
اعالم آمادگی کرده است. دو روز پیش، بنیاد 
نیز ضمن  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات 
ابراز نگرانی در این مورد، گفته بود که شرایط 
سال  یک  در  انتخابات  چهار  برگزاری  برای 

مساعد نیست.
اول  معاون  صالح،  امراهلل  آن،  دنبال  به 
یادداشت  یک  در  دیروز  ریاست جمهوری 
تحکیم  به خاطر  که  است  گفته  فیس بوکی 
از  یکی  جمهوریت،  پایه های  بیشتر  هرچه 
شورای  والیتی،  )شوراهای  انتخابات  چهار 
ولسوالی های، شهرداری ها و انتخابات پارلمانی 
والیت غزنی( در فصل تابستان سال آینده ی 

خورشیدی برگزار می شود.
آقای صالح همچنان نوشته است که آرزوی 
حکومت برگزاری تمامی این انتخابات ها است، 
اما اگر به دلیل مشکالت لوجستیکی نتواند هر 
برگزار کند، یکی را حتما  را  انتخابات  چهار 

برگزار خواهد کرد.

اطمینان دهد.
در بخشی از خبرنامه ی فیفا بر تالش جدی 
تأکید  انتخابات  برگزاری  به خاطر  حکومت 
افغانستان  شده و آمده است: »اگر حکومت 
نتواند پیش زمینه های الزم انتخابات را فراهم 
و زمینه ی انتخابات قابل قبول را مساعد سازد، 
روی میز مذاکره با طالبان نمی تواند با قاطعیت 
اساسی ترین  و  مردم ساالری  و  جمهوریت  از 

رکن آن یعنی انتخابات دفاع کند.«
فیفا در ادامه گفته است که حکومت افغانستان 
از  همه جانبه  و  واضح  تحلیل  تا  دارد  نیاز 
وضعیت مذاکرات صلح و نتایج آن باالی روند 
انتخابات را انجام دهد تا از تأثیرات منفی آن 

بر روند انتخابات جلوگیری شود.
شرایط  در  افغانستان  نهاد،  این  گفته ی  به 
هر  تا  است  نیاز  و  دارد  قرار  خیلی حساس 
اقدام بااحتیاط و سنجش دقیق صورت گیرد 
تا از تأثیرات منفی آن باالی مردم ساالری و 
اعتماد مردم به روندهای ملی جلوگیری شود.

این درحالی است که اخیرا کمیسیون مستقل 

وضاحت  انتخابات  چهار  برگزاری  برای  نیاز 
بدهد و منابع تمویل را نیز مشخص کند.

این  است  قرار  »اگر  است:  افزوده  فیفا 
گردد،  تمویل  ملی  بودجه ی  از  انتخابات ها 
بودجه ی سال مالی 1۴00  باید شامل سند 
گردیده و با پارلمان/مجلس نمایندگان شریک 
شود و اگر از منابع خارجی تمویل می گردد، 

نیز مشخص شود.«
اساسی  اصول  از  یکی  فیفا،  گفته ی  به 
انتخابات، عمومی بودن آن است، اما وضعیت 
تطبیق  عدم  باعث  افغانستان  امنیتی  وخیم 
ناظر  نهاد  این  باور  به  این اصل خواهد شد. 
بر انتخابات، وضعیت امنیتی در تمام والیات 
برگزاری  نگران کننده است و  به شمول کابل 
انتخابات در چنین وضعیت، پرچالش خواهد 

بود.
فیفا گفته است که حکومت افغانستان باید 
جهت تأمین امنیت مراکز رأی دهی، کارکنان، 
ناظران و رأی دهندگان یک برنامه ی منظم را 
امنیت  از تأمین  روی دست گیرد و به مردم 

و  آزاد  انتخابات  مؤسسه ی  روز:  اطالعات 
آمادگی  اعالم  از  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی 
برگزاری  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
چهار انتخابات در یک سال و حمایت حکومت 

از طرح این کمیسیون استقبال کرده است.
در  جدی(   ۳0 )سه شنبه،  دیروز  فیفا 
خبرنامه ای همچنان از نبود ظرفیت و امکانات 
شوراهای  انتخابات های  برگزاری  برای  الزم 
و  شهرداری ها  ولسوالی ها،  شورای  والیتی، 
ابراز  سال  یک  در  غزنی  پارلمانی  انتخابات 

نگرانی کرده است.
در خبرنامه آمده است که کمیسیون مستقل 
طرح  نهایی سازی  از  پیش  باید  انتخابات 
اصالحات  پیش رو،  انتخابات  چهار  برگزاری 
الزم را در عرصه های مختلف تطبیق و در یک 
نهادهای  پیشنهادی  نشست مشورتی، طرح 
ناظر و احزاب سیاسی را جهت اصالح مراحل 

مختلف در نظر می گرفت.
همچنان در خبرنامه آمده است که حکومت 
افغانستان باید در مورد تهیه ی بودجه ی مورد 

استقبال و نگراین؛ 
فیفا: ظرفیت و امکانات الزم برای برگزاری چهار انتخابات در یک سال وجود ندارد

تمکین نکند، این مجلس طرح بودجه ی سال 
1۴00 مالی را تصویب نمی کند.

طرح  بار  دو  تاکنون  نمایندگان  مجلس 
بودجه ی سال مالی 1۴00 را رد کرده است.

اما وزارت مالیه دو روز پیش اعالم کرد که 
حقوق  و  معاشات  یکسان سازی  مسأله ی 
امکانات  بدون درنظرداشت  کارمندان دولت 
تطبیق  قابل  مالی  عملی  تحلیل  و  مالی 

نیست.
این وزارت همچنان افزوده بود که کابینه ی 
حکومت به یک کمیته ی مشترک نیز وظیفه 
داده که امکان پذیری طرح افزایش معاشات 
و  تشخیص  به  رابطه  در  و  کرده  ارزیابی  را 
تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملی اش 

را در نشست کابینه ارایه کند.

اجتماعی از ُکدهای پالیسی »91« و »92« 
براساس رتب معاشات افزوده شود.

که  است  آمده  طرح  این  در  همچنان 
 NTA«، »CBR«،« سیستم  معاشات 
براساس  و  شود  کم  نیز   »»Superskill
رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، 
و  متقاعدین  سربازان،  شهدا،  خانواده های 

اجیران افزوده شود.
رییس  رحمانی،  میررحمان  آن،  به دنبال 
کرد  اعالم  تاریخ 2۴ جدی  در  مجلس  این 
دولت  کارکنان  معاشات  یکسان سازی  که 
تا  و  است  نمایندگان  مجلس  سرخ«  »خط 
زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، 
و  متقاعدین  سربازان،   شهدا،  خانواده های 
معاشات شان  یکسان سازی  بر  مبنی  اجیران 

نباید دو امتیاز بسیار متفاوت را بگیرند.«
صورتی  در  است  گفته  او  حال،  همین  در 
و  یکسان سازی  برابر  در  قانونی  موانع  که 
وزارت  کارمندان  معاشات  عادالنه سازی 
تا  باشد، تالش می کند  داشته  عدلیه وجود 
آن را از طریق شورای عالی حاکمیت قانون 

حل کند.
جدی   1۷ تاریخ  در  نمایندگان  مجلس 
طرحی را برای یکسان سازی حقوق کارمندان 
دولت را تأیید کرد و از حکومت خواست که 
 1۴00 مالی  سال  بودجه ی  طرح  در  را  آن 
بگنجاند. در این طرح پیشنهاد شده است که 
برای یکسان سازی معاش و حقوق مأمورین، 
سربازان،   شهدا،  خانواده های  آموزگاران، 
متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت 

پیشنهاد  رد  با  همزمان  روز:  اطالعات 
مجلس نمایندگان در مورد گنجانیدن طرح 
در  دولت  کارمندان  معاشات  یکسان سازی 
توسط   1۴00 مالی  سال  بودجه ی  طرح 
عدلیه ی  وزیر  معنوی،  فضل احمد  حکومت، 
این  کارمندان  معاشات  که  می گوید  کشور 

وزارت باید »یکسان« و »عادالنه« شود.
در خبرنامه ای که از سوی وزارت عدلیه به 
معنوی  آقای  که  است  آمده  رسیده،  نشر 
را دیروز )سه شنبه، ۳0 جدی(  این موضوع 
در نشست شورای رهبری این وزارت مطرح 
کرده است. او گفته است که تفاوت در معاش 

کارمندان این وزارت قابل قبول نیست.
وزیر عدلیه تأکید کرده است: »دو کارمند در 
یک اداره و در عین بست و با یک مسئولیت 

نیست.
این نهاد ناظر بر انتخابات تصمیم کمیسیون 
انتخابات و حکومت افغانستان را تکان دهنده  
این  برگزاری  که  است  گفته  و  خوانده 
برای  آینده  سال  میزان  ماه  در  انتخابات ها 
دموکراسی، دست آوردهای 20 سال گذشته 

و آینده ی افغانستان نگران کننده است.
پیشنهاد  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
باید  انتخاباتی  اصالحات  که  است  کرده 
از  آموخته شده  درس های  درنظرداشت  با 
انتخابات های گذشته در ساختار و چارچوب 
حقوقی انتخابات وارد شود و برای اعتباردهی 
نهادهای  نظارتی  یافته های  آینده،  انتخابات 
اصالحی  طرح  شامل  انتخابات  در  دخیل 

شود.

به حکومت پیشنهاد کرده بود که انتخابات 
و  والیتی  شوراهای  غزنی،  والیت  پارلمانی 
سال  میزان  ماه  در  شهرداری ها  از  تعدادی 

آینده ی خورشیدی )1۴00( برگزار شود.
با  دیداری  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
به  حکومت  که  بود  گفته  جدی   2۸ تاریخ 
اصل انتخابات متعهد است و تسهیالت الزم 
را برای برگزاری انتخابات شوراهای والیتی، 
انتخابات  و  شهرداری ها  ولسوالی،  شوراهای 

پارلمانی در والیت غزنی فراهم می کند.
دو روز پیش، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
)تیفا( از آمادگی حکومت برای برگزاری این 
که  گفته  تیفا  کرد.  نگرانی  ابراز  انتخابات ها 
شرایط برای برگزاری این انتخابات ها مساعد 

او وظیفه سپرده شده  به  انتخابات،  مستقل 
تا یک ماه دیگر در ارتباط به حوزه بندی برای 
انتخابات شوراهای والیتی گزارش تهیه کند.

است  افزوده  ریاست جمهوری  اول  معاون 
و  پیچیده ترین  از  یکی  حوزه بندی  که 
انتخابات است؛ زیرا به  حساس ترین مسایل 
گفته ی او، حوزه بندی می تواند »حس تجرید 
و تقلیل را برای بخش یا بخش هایی از جامعه 

در پی داشته باشد«.
نشست  در  که  نوشته  صالح  امراهلل 
رییس جمهور با کمیسیون مستقل انتخابات، 
به او همچنان وظیفه سپرده شده است تا با 
سازمان ها و نهادهای جهانی به ویژه سازمان 

ملل هماهنگی کند.
قوس   29 در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
به خاطر  که  می گوید  ریاست جمهوری 
جمهوریت،  پایه های  بیشتر  هرچه  تحکیم 
والیتی،  )شوراهای  انتخابات  چهار  از  یکی 
شورای ولسوالی های، شهرداری ها و انتخابات 
پارلمانی والیت غزنی( در فصل تابستان سال 

آینده ی خورشیدی برگزار می شود.
آقای صالح صبح دیروز )سه شنبه، ۳0 جدی( 
نوشته  خود  فیس بوک  رسمی  صفحه ی  در 
است که آرزوی حکومت برگزاری تمامی این 
مشکالت  به دلیل  اگر  اما  است،  انتخابات ها 
لوجستیکی نتواند هر چهار انتخابات را برگزار 

کند، یکی را حتما برگزار خواهد کرد.
نظر  زیر  نشستی  در  که  است  نوشته  صالح 
کمیسیون  با  غنی  اشرف  رییس جمهور 

امرهللا صالح: 

تنها یک انتخابات در تابستان سال آینده برگزار خواهد شد

یکسان سازی معاشات؛ 
معنوی: معاشات کارمندان وزارت عدلیه باید عادالنه شود

طـرح تطبیـق فلـج اطفال محـروم می شـوند. 
دوونیم سـال پیش گـروه طالبـان کارزار خانه 
بـه خانـه گرفتن واکسـن پولیو را ممنـوع قرار 
داد. از آن زمـان بـه بعـد براسـاس آمارهـای 
دریافـت  از  کـودک  میلیـون  یـک  رسـمی 
بیشـترین  شـده اند.  محـروم  پولیـو  واکسـین 
داده  رخ  مناطقـی  در  پولیـو  مثبـت  واقعـات 
اسـت کـه طالبـان ممنوعیـت کارزار خانـه  به 

 خانـه را اعمـال کرده انـد. 
کارزار  بـا  سیاسـی  به دلیـل  طالبـان  عمدتـا 
آن  بـر  و  مخالف انـد  کـودکان  فلـج  واکسـن 
طالبـان  نظـر  از  می کنـد.  وضـع  ممنوعیـت 
کارزار خانـه بـه خانـه بـرای تطبیـق واکسـن 
پولیـو، طرحـی بـرای جاسوسـی اسـت و ایـن 
گـروه فکـر می کنـد بیشـتر کارمنـدان تطبیق 
بـه  واکسـن جاسـوس اند. حتـا گزارش هایـی 
ثبـت رسـیده اسـت کـه طالبـان از نهادهـای 
اخـاذی می کننـد.  کارزار  ایـن  تطبیق کننـده 
برخـورد سیاسـی و باج خواهـی طالبـان بـازی 
بـا آینـده ی کـودکان اسـت. ایـن کار ممکـن 
اسـت بـرای یـک عمـر کـودکان را بـه خـاک 
سـیاه بنشـاند. بنابرایـن، ممانعـت از تطبیـق 
واکسـین پولیـو، از سـوی هر کس بـا هر نیتی 
کـه باشـد، جنایـت اسـت. ایـن کار مصـداق 

جنایـت علیـه انسـانیت اسـت. 
می گوینـد  کـه  طالبـان  ادعـای  برخـالف 
زمینه سـازی بـرای ارائـه خدمـات بهداشـتی 
بـه شـهروندان را مسـئولیت خـود می داننـد، 
در عمـل هیـچ تعهدی بـه این کار نداشـته اند. 
بمـب  بـا  را  درمانـی  مراکـز  طالبـان  بارهـا 
منفجـر کـرده و کارمندان صحی را کشـته اند. 
سـیطره  تحـت  کـه  اجتماعـی ای  گروه هـای 
بـه کم تریـن  نیـز  طالبـان زندگـی می کننـد 
خدمـات درمانـی و رفاهـی دسترسـی ندارند. 
نمونـه دیگـر برخـورد سـهلنگارانه طالبـان بـا 
خطـرات صحـی بحـران کرونـا در یـک سـال 
گذشـته بـود. در شـرایطی کـه جهـان بـرای 
در  بـود،  شـده  بسـیج  کرونـا  بحـران  مهـار 
افغانسـتان طالبـان بـه جنـگ دامـن می زدند. 
کسـی نمی توانـد انکار کنـد که ماهیـت گروه 
طالبـان بـا جنـگ گـره خـورده اسـت. جنگ 
سرشـت آنـان را معنـا می دهـد. ایـن جنـگ 
دارنـد.  اسـتراتژی  برایـش  آن هـا  کـه  اسـت 
هرچیـزی در سـایه ی جنـگ که این گـروه را 
یـک قـدم بـه اهدافـش نزدیک تـر کنـد از آن 
ابایـی ندارنـد؛ ایـن کار ولو به قیمـت زندگی و 

آینـده هـزاران کـودک باشـد. 
ایـن روزها کارزار واکسـن پولیو در افغانسـتان 
ادامـه دارد. این نخسـتین دور در سـال جدید 
میـالدی اسـت. وزارت صحـت کشـور گفتـه 
میلیـون   10 دسـت کم  اسـت  قـرار  اسـت 
قـرار  پوشـش  زیـر  افغانسـتان  در  کـودک 
گیـرد. بـرای اولیـن بـار طالبـان نیـز اعـالم 
کـرده اسـت کـه از کارزار واکسـن پولیـو در 
افغانسـتان حمایـت می کنـد. ظاهـرا مالبـرادر 
صحـی  سـازمان های  برخـی  بـا  نشسـت  در 
اطمینـان داده اسـت که طالبـان از این کارزار 
حمایـت می کننـد. امـا واقعیـت این اسـت که 
اطمینانـی بـرای ایـن کار وجـود نـدارد. زیـرا 
سـخن گوی دفتر سیاسـی طالبان گفته اسـت 
ایـن گـروه مطابـق اصـول خـود از ایـن طـرح 
حمایـت می کند. اصـول طالبان سـخت گیرانه 
و دسـت وپاگیر اسـت. مهم تر از این، مسـأله ی 
جنـگ اسـت. ایـن روزهـا عمـال در 20 والیت 
افغانسـتان جنـگ جریـان دارد. در والیت های 
جنوبـی کـه شـاهد بیشـترین مـوارد مثبـت 
اسـت،  پولیـو  بیمـاری  بـه  کـودکان  ابتـالی 
ایـن روزهـا در آتش جنـگ می سـوزد. ممکن 
نیسـت کـه در مناطق جنگی ایـن طرح موفق 
شـود. حـرف اساسـی ایـن اسـت کـه طالبـان 
تنهـا برای جنـگ اسـتراتژی و برنامـه دارند و 

فقـط هـم بـه جنـگ می اندیشـند. 

یض در شبانه روز گذشته جان باخته اند کرونا در افغانستان؛ هشت مر
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته هشت مورد مرگ 

ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
به  ابتال  دلیل  به  و سمنگان  زابل  هلمند، خوست،  کابل،  والیت های  در  افراد  تعداد  این 
کووید19 جان باخته اند. شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید19 در افغانستان 
تا دیروز به دو هزار و ۳۵۴ نفر افزایش یافته است. همچنان، در یک شبانه روز گذشته 1۴۳ 
مریض کووید19 در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، بغالن، نیمروز، بدخشان 
هلمند و خوست بهبود یافته اند. به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور 

به ۴۶ هزار و ۵۵۴ نفر افزایش یافته است.

گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
 1۳۷ آزمایش  نتایج  که  است  کرده  تست  را  کرونا  ویروس  به  مشکوک  نمونه ی   209۷

نمونه ی آن مثبت تشخیص شده است.
پکتیا،  تخار،  ننگرهار،  قندهار،  کابل، هرات،  موارد مثبت کرونا در والیت های  تعداد  این 
بغالن، پروان، قندوز، نیمروز، میدان وردک، بدخشان، بادغیس، کاپیسا، هلمند، لغمان، کنر، 

غور، خوست، فاریاب، سمنگان و نورستان به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵۴ هزار و 2۷۸ نفر رسیده است.

ده نفر به شمول یک خربنگار در انفجاری در ارزگان زخمی شدند
از سویی هم، یک منبع دیگر حکومتی در ارزگان که نخواست نامش در خبر ذکر شود، 
به روزنامه اطالعات روز گفت که یک خبرنگار نیز در جمع زخمیان این انفجار قرار دارد.

والی ارزگان همچنان گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده در یک عراده 
موتورسایکل بوده که موتر حامل سربازان پولیس را هدف قرار گرفته است.

هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اما در بیشتر نقاط 
والیت ناامن ارزگان در جنوب کشور جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده 

دارند.

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت ارزگان می گویند که در نتیجه ی یک انفجار در 
شهر ترینکوت، مرکز این والیت ده نفر به شمول یک خبرنگار زخمی شده اند.

این رویداد چاشت دیروز )سه شنبه، ۳0  ارزگان گفته است که  محمدعمر شیرزاد، والی 
جدی( در »چهارراهی غازی امان اهلل خان«، از مربوطات شهر ترینکوت رخ داده است.

آقای شیرزاد افزوده است که زخمیان شامل دو سرباز پولیس و هشت غیرنظامی اند. در 
میان غیرنظامیان کودکان و یک زن نیز شاملند. او گفت که این افراد به صورت سطحی 

زخمی شده اند.
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رمزگشایی از حرکت هند در کابل

نگاه های منتظر

رویکرد  همچنان  پاکستان  اگر  براین که 
تجدیدنظرطلبانه منطقه ای اش را دنبال کند، با 
یک چالش پرهزینه و خشونت آمیز و در نهایت 
منحرف کننده در افغانستان مواجه خواهد شد. 
در  باور  این  از  ناشی  هند  سیگنال دهی  این 
دهلی نو است که حتا اگر ایاالت متحده کامال 
مسکو،  نه  و  تهران  نه  کند،  رها  را  افغانستان 
طالبان،  با  تعامل  و  چین  با  اتحادشان  به رغم 
خواهان امارت اسالمی در افغانستان نیستند. 
این امر برای هند فضای مانور و امکان اعمال 
نفوذ را بر نتیجه جنگ ) های( افغانستان طی ۶ 

تا 12 ماه آینده فراهم می کند.
بنابراین معنای واقعی توییت ناشیانه صالح که 
امنیت  مشاور  با  دلپذیری  بود »جلسه  نوشته 
ملی هند اجیت دووال داشتم. در مورد دشمن 
بحث کردیم. بحث عمیقی بود« این است که 
چالش ]کابل-دهلی  نو[ برای پاکستان واقعی 

است و ادامه دارد.

شرقی  مطالعات  »مدرسه  در  پالیوال  آویناش 
و آفریقایی« دانشگاه لندن تدریس می کند. او 
در  هند  من؛  کتاب »دشمن دشمن  نویسنده 
ایاالت  تا خروج  تهاجم شوروی  از  افغانستان، 

متحده« است.

و کندی دور دوم مذاکرات در دوحه می داند.
نظرمحمد مطمئن، نویسنده و تحلیلگر مسائل 
گفت وگو  در  طالبان  گروه  به  نزدیک  سیاسی 
چالش های  به  رابطه  در  روز،  اطالعات  با 
رهایی  برای  طالبان  درخواست  بر  مبنی  تازه 
زندانیان و خروج از لیست سیاه، می گوید این 
طالبان  و  امریکا  بین  قرارداد  در  موضوع  دو 
شدند،  رها  زندانی  هزار   ۵ »وقتی  بود:  آمده 
بعداز  می شود.  شروع  بین االفغانی  مذاکرات 
افغانستان  حکومت  بین  نیت  برای حسن  آن 
دیگر  زندانی  هزار   11 یا   ۷ رهایی  طالبان،  و 

نیز شروع  شود.«
و طالبان  امریکا  میان  آقای مطمئن می گوید 
توافق شده بود که »در سه ماه نام های طالبان 
از لیست سیاه امریکا و ملل متحد بیرون شود 
تاکنون  و  بود  توافق نامه  در  مورد  دو  هر  که 
معطل شده است. اگر این موضوع قبول نشود، 
به معنای این است که امریکا از توافق خارج 

شده و تطبیق آن مشکل است.«
دوحه  در  مذاکرات  دوم  دور  شروع  از  روزها 
اما پیشرفتی در این مدت به میان  می گذرد، 
هر  در  جنگ  دیگر،  طرف  از  است.  نیامده 
گوشه افغانستان شعله ور است. ادبیات سیاسی 
آشتی جویانه  افغانستان  حکومت  و  طالبان 
رییس جمهور  اول  معاون  به تازگی  نیست. 
افغانستان گفته است که طالبان دستگیرشده 
این  واکنش  در  طالبان  شوند.  اعدام  باید 
صلح  روند  سبوتاژ  برای  تالشی  را  اظهارات 
جنگ جویان شان  اعدام  پیامد  از  و  خوانده  

هشدار داده است. 
اکنون برای شهروندان افغانستان پرسش اصلی 
این است که مذاکرات در سایه ی بی اعتمادی 
به  روند  کندی  و  جنگ  زبانه های  طرف،  دو 
نویسنده  پاسخ علی عادلی  کدام سو می رود؟ 
افغانستان  تحلیلگران  شبکه  در  پژوهشگر  و 
این است که روند صلح هر روز آسیب بیشتر 
لفاظی ها  تشدید  باعث  یک سو  »از  می بیند: 
اعتمادسازی  به  که  می شود  طرف  دو  در 
برای  را  زمینه  دیگر  طرف  از  و  می زند  ضربه 

تخریب گران فراهم می کند.«

تعامـل نپوشـیده بـا هنـد روابـط طالبـان بـا 
پاکسـتان را پیچیـده خواهـد کـرد و طالبـان 
بـه هیچ وجـه ایـن را نمی خواهـد. همین طور 
بـرای هنـد تعامل آشـکار بـا طالبان بـه جای 
کمـک بـه اطمینـان از برقراری تـوازن داخلی 
در افغانسـتان باعـث تسـریع سـقوط سیاسـی 
غنـی می شـود. بـا این حـال هـم دهلـی نـو و 
هـم طالبـان می داننـد کـه نمی تواننـد بـرای 
خصوصـا  بماننـد،  دور  یک دیگـر  از  همیشـه 
بنابرایـن  برسـد.  قـدرت  بـه  طالبـان  اگـر 
تصمیـم هنـد بـرای حمایـت از غنی نشـانه ی 
ایـن اسـت که بـرای هنـد در افغانسـتان هیچ 
بـازی پایانـی در کار نیسـت و بنابراین ترجیح 
می دهـد کـه در پی دسـت یابی به تـوازن بین 
کابـل و اسـالم آباد و حفـظ چنـد دسـتاوردی 
کـه افغانسـتان طـی دو دهـه گذشـته داشـته 
اسـت، بـه جـای فرصت طلبـی، عقب نشـینی 

کند.  اختیـار 
دارد.  تیزتری  لبه ی  هند  تصمیم  دیگر  جنبه 
ترور شیخ  پی  در  در 1۵ آگست 19۷۵ هند 
مجیب الرحمان در بنگالدش شوک استراتژیکی 
دریافت کرد. ظهور ضیأالرحمان، رییس ارتش 
در  رییس جمهور  به عنوان  پاکستان  طرفدار 
راو  کرد.  تشدید  را  دهلی نو  در  اضطراب  داکا 

هیچ از یک کشورها و سازمان های اسالمی را 
ندارند. برعالوه این که پس از بازگشت رهبران 
این گروه از سفر پاکستان، بی میلی این گروه 
این که  امکان  و  ادامه گفت وگوها کم شده  به 
نیز  شود  کند  و  بطی  این  از  بیشتر  مذاکرات 

وجود دارد. 
جمهوری  مذاکره کننده  هیأت  دیگر  عضو  دو 

قـرار دارنـد( بـرای ایـن کار متحـدان قاطعـی 
اسـت. یافته 

رویکرد  که  ندارد  وجود  تضمینی  این حال  با 
دهلی نو نتیجه خواهد داد. در حقیقت باتوجه 
به افزایش چالش های امنیتی هند با پاکستان 
در  که  دارد  وجود  نگرانی های جدی  و چین، 
باخت  معرض  در  هند  کابل،  سقوط  صورت 
وقتی  چرا  پس  گرفت.  خواهد  قرار  کامل 
با طالبان ندارد،  هند تمایلی به تعامل آشکار 
حمایتش را از کابل شدت می بخشد؟ گذشته 
به درگیرکردن  نیازی  از آن که دهلی نو هیچ 

خود با حکومت غنی ندارد.
این  بهتر  درک  برای  را  سرنخ هایی  تاریخ، 

تصمیم هند به دست می دهد.
راجیو گاندی،  فبروری 19۸9 نخست وزیر  در 
را  ورما  کی.  ای.  »راو«  سازمان  وقت  رییس 
محاصره  در  که  نجیب اهلل  دولت  ارزیابی  برای 
نیروهای مجاهدین قرار داشت، به کابل اعزام 
و  بازگشت  نو  دهلی  به  خوشحال  ورما  کرد. 
گفت که نجیب اهلل با حمایت شوروی می تواند 
همزمان  بیاورد.  دوام  نامحدود«  مدت  »برای 
ارتباط  برقراری  به  شروع  هند  ورما،  سفر  با 
و  بود  کرده  مجاهدین  مختلف  جناح های  با 
همگرایی جالبی در منافع خود با آن ها یافته 

بود.
که  مجاهدین  با  ارتباط  موفقیت آمیز  برقراری 
از دید عموم پنهان بود به هند کمک کرد تا 
حمایت  پایان  از  پس  را  جدید  واقعیت های 
نجیب اهلل  حکومت  سقوط  و  کابل  از  شوروی 
در سال 1992 بپذیرد. درحال حاضر شواهدی 
غیررسمی  ارتباط  نشان دهد  که  ندارد  وجود 
هند با طالبان و بالعکس، تفاهمی از نوع تفاهم 
کرده  ایجاد  طرف  دو  بین  مجاهدین،  و  هند 
باشد. اما حتا اگر چنین تفاهمی وجود داشته 
باشد، برخالف آنچه از سوی مجاهدین رخ داد، 
علنی  طالبان  یا  هند  جانب  از  که  است  بعید 

شود.

جنگ  ماهیت  جدی  و  مشخص  به طور  که 
و  مشروعیت  منتظر  از  افغانستان  در  جاری 
دینی  منظر  »از  شود:  روشن  مشروعیت  عدم 
به موضوع  پیامبر  قرآن و سنت  به  با تمسک 

جنگ جاری افغانستان پرداخته شود.«
کشاندن  به  تمایل  طالبان  می شود،  گفته 
میانجی گری  و  قطر  از  بیرون  به  مذاکرات 

آویناش پالیوال، هندوستان تایمز
مترجم: جلیل پژواک

ملی  امنیت  قدرت مند  مشاور  دووال،  آجیت 
داشت.  کابل  به  سفری  گذشته  هفته ی  هند 
چندی  که  گرفت  صورت  درحالی  سفر  این 
امور  وزیر  جای شنکر،  سابرامانیام  پیش 
بیشتر  نظامی  حمایت  وعده ی  هند  خارجه 
چنین  جزئیات  هرچند  داد.  را  افغانستان  از 
حمایتی مشخص نیست، اما هرگونه کمکی که 
هند برای افغانستان ارائه دهد، بعید می نماید 
در  را  ورق  متحده،  ایاالت  خروج  از  پس  که 
میدان جنگ به نفع کابل برگرداند. پس چرا 
حکومت  از  را  حمایتش  گرفته  تصمیم  هند 
افغانستان درحالی  تشدید کند که بقیه جهان 
در واقع در تالش حفظ منافع خود و تعامل با 

طالبان است؟
و  کابل  میان  گفت وگوها  در  بن بست   با 
طالبان در دوحه، شدت گرفتن درگیری ها در 
افغانستان )از جمله افزایش ترورهای هدف مند 
غیرنظامیان(، جناح گرایی فزاینده درون کابل، 
رییس جمهور  موضع  درباره  بی اطمینانی 
منتخب جو بایدن درباره خروج ایاالت متحده 
پرسش  پاکستان،  سماجت  و  افغانستان  از 
که  است  این  اکنون  هند  پیش روی  اصلی 
در  می تواند  کی  تا  غنی  اشرف  رییس جمهور 
بعدش چه  و  مقاومت کند؟  فشارها  این  برابر 

خواهد شد؟
قبـال  در  هنـد  سیاسـت  اصلـی  محـرک 
افغانسـتان تمایـل دهلی نـو بـرای اطمینان از 
برقـراری تـوازن اسـتراتژیک بین افغانسـتان و 
پاکسـتان اسـت. باتوجه به عدم تقـارن قدرت 
بیـن پاکسـتان و افغانسـتان، برقـراری چنیـن 
توازنـی از نظـر هنـد کابل را قادر می سـازد در 
تعییـن شـرایط گفت وگوهـا بـا نیروهای تحت 
بی تأثیـر  طالبـان،  ماننـد  پاکسـتان  حمایـت 
امـراهلل  معاونـش  و  غنـی  دهلی نـو  نباشـد. 
صالـح را )هرچنـد که تحـت فشـار فزاینده ای 
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جمهوری  مذاکره کننده  هیأت  عضو  یک 
طالبان  »رهبران  می گوید:  افغانستان  اسالمی 
ادامه  به  تمایل  پاکستان  از  بازگشت  از  پس 
هیأت  عضو  این  ندارند.«  صلح  گفت  وگوهای 
روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در  مذاکره کننده 
یکی از دالیل تأخیر و کندی روند مذاکرات را 
تأخیر در بازگشت رهبران و برخی از اعضای 
رییس   به شمول  طالبان  مذاکره  کننده  هیأت 
پاکستان  از  گروه  این  مذاکره کننده  هیأت 
آن ها،  نبودن  »به خاطر  می  گوید:  او  می داند. 
کردند.  وقت کشی  مذاکره کننده شان  تیم 
اما  آمده اند،  دوحه  به  طالبان  رهبران  فعال 
عالقه ای به ادامه گفت وگوها نشان نمی دهند. 
با  زندانیان شان  رهایی  برای  که  می کنم  فکر 

امریکایی ها کدام جلسه خوبی نداشتند.«
مذاکرات  دوم  دور  شروع  از  هفته  دو  حدود 
اما  می گذرد،  دوحه  در  بین االفغانی  صلح 
و  پیشرفت  هیچ  مذاکرات  روند  تاکنون 
گشایشی نداشته است. به جز دو نشست میان 
گروه تماس هیأت های مذاکره کننده دو طرف 
مفاد  شریک ساختن  برای  نخست  روزهای  در 
آجندای مذاکرات، تاکنون گروه های تماس دو 

طرف دیدار و نشست های رسمی نداشته اند. 
حفیظ منصور، عضو دیگر هیأت مذاکره کننده 
دولت در گفت وگو با اطالعات روز می گوید که 
تازه ترین و عمده ترین فیصله هیأت جمهوری 
طالبان  از  که  است  این  افغانستان  اسالمی 
خواسته شود تا با هر مرجع و در هر جای که 
آماده هستند، در قطر یا بیرون از قطر برای یک 
خالص  و  غیرسانه ای  یا  رسانه ای  گفت وگوی 
دینی آمادگی بگیرند تا این قضیه فیصله شود: 
»طالبان که خود را پیروان شریعت می گویند 
و ادعا می کنند که خواستار اقامه ی یک نظام 
اسالمی هستند، باید روشن شود که کی برحق 
است و جنگ فعلی و کشتار مردم افغانستان 

جواز شرعی دارد یا ندارد.«
جمهوری  هیأت  می گوید  منصور  آقای 
می خواهند  طالبان  از  افغانستان  اسالمی 

از  اکنون  که  خود  محرمانه  فوق  گزارش  در 
که  کرد  ارزیابی  است  شده  خارج  طبقه بندی 
وزارت خانه ها  در  نفوذ گسترده ای  از  پاکستان 
و ادارات متختلف دولت بنگالدش به ویژه در 
وزارت امور خارجه برخوردار است و اختالفات 

بین هند و بنگالدش را گسترش می دهد.«
راو توصیـه کـرد کـه رهبـری سیاسـی هنـد 
در پاسـخ بایـد تمـام تدابیـر عملـی را بـرای 
»نرم کـردن مناطـق همجـوار با سـرزمین هند 
بـه ویـژه جاهایی که ما آسـیب پذیر هسـتیم« 
اتخـاذ کند و روابط با پاکسـتان مـورد ارزیابی 
مجـدد قـرار گیـرد. راو به عنـوان اولیـن گام از 
اینـدرا گانـدی خواسـت کـه »ایـده حمایـت 
در  را  ضدپاکسـتانی  فعالیت هـای  از  قـوی 
بـه  بلوچسـتان«  و  سـرحد  صوبـه  منطقـه 
طـور جـدی بررسـی کنـد؛ فعالیت هایـی کـه 
بـه گفتـه راو در آن زمـان »از پایگاه هایـی در 
افغانسـتان« انجام می شـد. راو معتقـد بود که 
بـرای کاهـش فشـارهای پاکسـتان بـر هند از 
طریق بنگالدش، »تشـدید فشـار بر پاکسـتان 

از طریـق افغانسـتان« ضـروری اسـت.
هند،  امروز  امنیتی  چالش های  به  باتوجه 
به  دووال  سفر  که  دارد  وجود  احتمال  این 
مبنی  است  اسالم آباد  به  سیگنالی  کابل 

گفت وگوهای  در  نیز  افغانستان  اسالمی 
جداگانه با اطالعات روز، دالیل تأخیر و کندی 
از  طالبان  جدید  درخواست های  را  مذاکرات 
مذاکره  فعال  »طالبان  می دانند:  امریکایی ها 
نمی کنند، آن ها از امریکایی ها رهایی زندانیان 
و خروج از لیست سیاه را طلب دارند.« ظاهرا 
برداشت اعضای هیأت افغانستان این است که 
یکی  است.  آمده  تازه  دستورهای  با  طالبان 
است  ممکن  »البته  می گوید:  عضو  دو  این  از 
گرفته  دیگری  دستورهای  نیز  پاکستان  از 

باشند.« 

نگاه های منتظر به سوی امریکا
از  یکی  می گویند  افغانستان  هیأت  اعضای 
عجله   مذاکرات  برای  طالبان  این که  دالیل 
مراسم  است  وقت کشی  تالش  در  و  ندارد 
بایدن و سیاست   تحلیف ریاست جمهوری جو 

دولت جدید امریکا در قبال افغانستان است. 
شبکه  در  پژوهشگر  و  نویسنده  عادلی،  علی 
تحلیلگران افغانستان در گفت وگو با اطالعات 
روز به همین مسأله اشاره می کند و می گوید 
روند  کندی  و  تأخیر  عمده  دالیل  از  یکی 
منتظر  طرف  دو  هر  که  است  این  مذاکرات 
طالبان  »طرف  متحده اند:  ایاالت  جدید  اداره 
در  سیاستی  چه  جدید  اداره  که  منتظرند 
در  و  متحده  ایاالت  با  گروه  این  توافق  قبال 
و  می کند  اتخاذ  افغانستان  صلح  روند  کل 
که  است  این  پی  در  بیشتر  جمهوری  جانب 
اداره جدید رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به 

طالبان در پیش بگیرد.«
پژوهشگر  و  نویسنده  اندیشمند،  محمداکرام 
ناوقت آمدن  روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در 
مذاکره کننده  هیأت  رییس  عبدالحکیم،  شیخ 
طالبان از پاکستان، اختالف میان هیأت دولت 
در رابطه به بحث حکومت موقت، عدم توافق 
افغانستان،  صلح  پروسه  مورد  در  منطقه ای 
مشترک  دولت  ریاست  سر  بر  اختالف  وجود 
اولویت  سر  بر  اختالف  و  صلح  توافق  از  پس 
یا  اسالمی  نظام  آتش بس،  آجندا  موضوع 
رهایی زندانیان طالبان را از دالیل عمده تأخیر 
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از یک برنامه آموزشی، برنامه آموزشی دیگر 
فعال  ما  »ونتیالتورهای  است:  نشده  برگزار 
تخنیکی  آموزش  به  کارمندان  ولی  است، 
تطبیق  فعال  هرچند  دارند.  نیاز  پیشرفته  و 
می کنند، اما ضرورت ایجاب می کند کارمندان 
بیشتر  آموزش های  به  آن ها  ببینند.  آموزش 

ضرورت دارند.« 
مسئوالن  از  دولت زی،  شمس الرحمن 
مصاحبه  در  قندهار  در  کووید19  شفاخانه 
با اطالعات روز می گوید دستگاه های تنفس 
مصنوعی پیش از شیوع کرونا در افغانستان 
ناشناخته بود و او که خود متخصص اطفال 
است قبال آن را ندیده و استفاده نکرده بود. 
این  داکتران  که  می افزاید  دولت زی  آقای 
شفاخانه نیز در نخست استفاده از ونتیالتور 
کردن  سپری  از  پس  اما  نمی دانستند،  را 
آن  از  می توانند  اکنون  آموزشی،  دوره های 
استفاده کنند. به گفته ی او، به تاریخ پنجم 
قوس 1۳99 پنج پایه ونتیالتورها به قندهار 
رسید و تاکنون داکتران این شفاخانه سه دوره 

آموزشی را سپری کرده اند. 
تن  تاکنون 21  که  می گوید  دولت زی  آقای 
کرده  فوت  قندهار  کووید19  شفاخانه  در 
که بیشتر آنان )1۵ تن( در روزهای نخست 
او می افزاید کسانی  ماه قوس فوت کرده اند. 
هستند  بزرگ سال  عمدتا  کرده اند،  فوت  که 
به شفاخانه  در وضعیت وخیم  بیشترشان  و 
مراجعه کرده اند: »ونتیالتور هم طوری نیست 
برخی  دهد.  نجات  صددرصد  را  مریض  که 
می کنند  مراجعه  وضعیتی  یک  در  مریضان 
شود،  وصل  آن ها  به  هم  ونتیالتور  اگر  که 
ونتیالتور  مجموع  در  نمی کنند.  پیدا  نجات 
یک چیزی کمک کننده است، به آن ضرورت 

داریم و تاکنون مفید تمام شده است.«
می دهد  نشان  بازرس  اداره  گزارش  هرچند 
تخصص  و  مهارت  بودن  پایین  به دلیل  که 
شفاخانه  جمله  از  شفاخانه ها  درمان  کادر 
محمدعلی جناح، بیش از 9۵ درصد بیماران 
مبتال به کرونا که به آن ها دستگاه ونتیالتور 
جاوید  سید  اما  کرده اند،  فوت  شده،  وصل 
اکبری، سرطبیب شفاخانه محمدعلی جناح 
در مصاحبه با اطالعات روز می گوید که این 
شفاخانه در زمینه استفاده از ونتیالتور دچار 
می افزاید  اکبری  آقای  است.  نشده  مشکل 
در  کرونا،  شیوع  از  قبل  شفاخانه  این  در 
بخش مراقبت های ویژه از ونتیالتور استفاده 
دستگاه  این  برای  متخصص  افراد  و  می شد 
شاید  جناح  محمدعلی  »شفاخانه  داشت: 
با تجربه برای  افراد  یگانه شفاخانه باشد که 
از  قبل  چون  داشت.  ونتیالتور  از  استفاده 
کرونا از آن استفاده می کردیم. پرسنل ما بلد 
بودند و آموزش دیده بودند. ]هرچند[ مسائل 
تخنیکی وجود دارد که از کدام نوع ونتیالتور 
استفاده می کردیم که از کدام نوع آن مردم 
برآمده ]زنده مانده[ و از کدام نوع آن مردم 

کرده که از آن میان 9۴9 بیمار به طور عادی 
و 21۶ بیمار دیگر به بخش مراقبت های ویژه 
بستر شده اند. همچنان ۶20 بیمار بهبود یافته 

و ۳10 تن فوت کرده اند.

آموزش ناکافی برای استفاده از ونتیالتور
می دهد  نشان  روز  اطالعات  بررسی های 
افغانستان  در  کرونا  شیوع  اول  موج  در  که 
داکتران اکثر شفاخانه های ویژه کووید19 تنها 
بخش  در  را  روزه  آموزشی هشت  دوره  یک 
مراقبت های ویژه یا ICU گذرانده اند. در این 
برنامه هشت روزه تنها دو روز آن به آموزش 
آموزش  که  بود  یافته  اختصاص  ونتیالتور 
صرف در حد نظری و نشان دادن ونتیالتور 
اول،  موج  از  پس  است.  بوده  داکتران  به 
داکتران برخی از شفاخانه های ویژه کووید19 
زمینه  در  را  دیگر  مدت  کوتاه  آموزش های 
استفاده از ونتیالتور سپری کرده اند. مسئوالن 
شفاخانه های که اطالعات روز با آن ها صحبت 
کرده، می گویند که دستگاه تنفس مصنوعی 
پیچیده است و این حد آموزش برای استفاده 

درست از آن، کافی نیست.
ویژه  شفاخانه  مسئوالن  از  نورحسن  داکتر 
کووید19 ننگرهار می گوید که در شش ماه 
یک  افغانستان  در  کرونا  اول  موج  نخست 
در  بهداشت  جهانی  سازمان  سوی  از  برنامه 
داکتران  برای  ونتیالتور  از  استفاده  زمینه 
شفاخانه این والیت برگزار شد که کافی نبود، 
چون این دستگاه ها پیچیده است و داکتران 
ضرورت  پیشرفته  و  عملی  آموزش های  به 
دارند: »یک ورکشاپ دو روزه برای استفاده از 
این دستگاه پیچیده که نیازمند تریننگ زیاد 
دستگاه  این  از  استفاده  نیست.  کافی  است، 
ورکشاب  در  ولی  است،  عملی  کار  نیازمند 
فقط دستگاه را معرفی می کرد. نیاز بود که 
ورکشاپ های عملی، دوامدار و پی درپی برگزار 
این دستگاه مشکل فنی پیدا  می شد. وقتی 
می کرد، کسی نبود آن را درست کند، چون 
نیاز به میکانیک فنی و حرفه ای دارد که در 
وزارت  طرف  از  است.  کم  بسیار  افغانستان 
ورکشابی  هیچ  گذشته  ماه  در شش  صحت 

برگزار نشده است.«
ماه های  در  که  می افزاید  نورحسن  آقای 
اخیر چند برنامه آموزشی در زمینه استفاده 
ویژه  شفاخانه  داکتران  برای  ونتیالتور  از 
واقع  موثر  که  برگزار شد  ننگرهار  کووید19 
شده و فعال داکتران مهارت وصل ونتیالتورها 

به بیماران را دارند.
پروژه  مسئول  کریمی،  گل کریم  داکتر 
کووید19 در والیت غور می گوید که در ماه 
سرطان دو داکتر در یک برنامه آموزشی که 
در هرات برگزار شد، شرکت کردند، اما باتوجه 
آموزش  میزان  این  دستگاه،  پیچیدگی  به 
برای آن ها کافی نیست: »این دستگاه بسیار 
پیچیده است و در یک ورکشاب مشکل حل 

ممکن سبب مرگ بیمار شود.
پیش  مصنوعی  تنفس  دستگاه  یا  ونتیالتور 
تقریبا  افغانستان  در  کرونا  ویروس  شیوع  از 
یک دستگاه ناشناخته بود و به میزان بسیار 
کم از آن استفاده می شد. با توجه به این که 
است،  پیچیده  بسیار  دستگاه  یک  ونتیالتور 
استفاده از آن نیاز به تخصص دارد و در سوی 
دیگر به بیمارانی وصل می شوند که وضعیت 
وخیم دارند و نمی توانند به حالت عادی نفس 
بکشند، بنابراین احتمال مرگ بیمار باال است. 
یک تحقیق که توسط سه مؤسسه علمی در 
انجام  آلمان  در  میالدی  اواسط سال 2020 
شده، نشان می دهد نیم بیماران کرونایی که 
به ونتیالتور وصل می شوند، می میرند. یعنی 
پنجاه-پنجاه  ماندن  زنده  و  مردن  احتمال 

است.

به ونتیالتور  بیمارانی که  درصدی مرگ 
وصل شده اند

بهبود  امکان  آمار جهانی  و  تحقیق  براساس 
وصل  دستگاه  این  به  که  بیمارانی  مرگ  و 
می شوند، پنجاه ـ پنجاه است. البته این آمار 
در کشورهای مختلف از هم تفاوت دارد. در 
برخی دیگر  و در  برخی کشورها ۵0 درصد 
تا ۸0 درصد است. اما این درصدی در برخی 
افغانستان  در  کووید19  ویژه  شفاخانه های 

بسیار بیشتر از آمار جهانی است. 
برخی مسئوالن شفاخانه های ویژه کووید19 
در مصاحبه با اطالعات روز می گویند که 90 
درصد بیماران کووید19 و حتا بیشتر از آن 
که به ونتیالتور وصل می شوند، فوت می کنند. 
همزمان گزارش اداره بازرس ریاست جمهوری 
که در دوم اسد 1۳99 تهیه شده و اطالعات 
نشان  یافته،  دست  آن  از  نسخه ای  به  روز 
با  مبارزه  ویژه  شفاخانه های  که  می دهد 
ویروس کرونا در والیت کابل )افغان-جاپان، 
بستر   102 زاید،  شیخ  جناح،  محمدعلی 
شیدایی  شفاخانه  جمهوریت(،  و  خیرخانه 
در هرات و شفاخانه ویژه مبارزه با کرونا در 
مشکل  ونتیالتورها  از  استفاده  در  ننگرهار 
جدی داشته اند. براساس این گزارش، به دلیل 
درمان  کادر  تخصص  و  مهارت  بودن  پایین 
این شفاخانه ها، در هنگام وصل و یا کشیدن 
دستگاه از بیماران، آن ها جان های شان را از 
دست داده اند. در شفاخانه محمدعلی جناح از 
نیمه دوم ماه ثور تا ماه اسد، به ۴0 بیماری که 
ونتیالتور وصل شده  است، ۳9 تن آنان فوت 
کرده و تنها یک تن بهبود یافته است. به نقل 
از گزارش، وضعیت در شفاخانه افغان-جاپان 
بوده  به وضعیت شفاخانه علی جناح  مشابه 
است. در شفاخانه ی ویژه کووید19 در هرات 
از ۶0 بیماری که تا اوایل ماه اسد ونتیالتور به 
آن ها وصل شده ، تنها دو نفر بهبود یافته و 
بقیه ۵۸ تن فوت کرده اند. در والیت ننگرهار 
از شیوع کرونا تا همین تاریخ، تنها چهار نفر 
به ونتیالتور وصل شده اند که صرف یک تن 

بهبود یافته است.
بیشتر مسئوالن شفاخانه های ویژه کووید19 
کرده  گفت وگو  آن ها  با  روز  اطالعات  که 
از  پس  که  را  بیمارانی  ارقام  و  آمار  است، 
وصل ونتیالتور به آن ها، بهبود یافته یا فوت 
کرده اند، ارائه نمی کنند. این در حالی ست که 
شفاخانه ها مسئولیت دارند که در دفتر ثبت 
وضعیت  گزارش  آخرین  بیماران،  راجستر  و 
صحی یا علت مرگ آن ها را با جزئیات ثبت 

کنند. 
در این گزارش که با مسئوالن شفاخانه های 
بلخ،  قندهار،  کابل،  در  کووید19  ویژه 
دایکندی،  فاریاب،  غور،  ننگرهار،  بدخشان، 
دو  فقط  شده،  گفت وگو  نیمروز  و  نورستان 
شفاخانه در ننگرهار و کابل آمار بیمارانی را 
کرده اند،  فوت  ونتیالتور  به  وصل  از  بعد  که 
ارایه کرده اند. در شفاخانه افغانـ  جاپان از ۴۵ 
بیماری که ونتیالتور به آن ها وصل شده اند ۳۵ 
بیمار آن فوت کرده اند. در شش ماه اول شیوع 
کرونا در ننگرهار از 9 بیماری که این دستگاه 
به آن ها وصل شده، هفت بیمار فوت کرده اند. 
شفاخانه محمدعلی جناح در غرب کابل که 
برای چند ماه به بیماران کووید19 اختصاص 
یافته بود، آمار بیمارانی را که به آن ها ونتیالتور 
آمار  براساس  نمی دهد.  به دست  شده،  وصل 
اسد  الی ۳1  ثور  تاریخ 1۷  از  شفاخانه  این 
چهار هزار و ۵20 تن به این شفاخانه مراجعه 

نشان  روز  اطالعات  روزنامه  بررسی های 
ویژه  شفاخانه های  داکتران  که  می دهد 
اول  موج  در  به ویژه  افغانستان  در  کووید19 
کافی  آموزش  کشور،  در  ویروس  این  شیوع 
یا  مصنوعی  تنفس  دستگاه های  از  استفاده 
درصدی  مسأله  این  و  ندیده اند  را  ونتیالتور 
این  که  را  کرونایی  بیماران  مرگ  احتمال 
برده  باال  شده اند،  وصل  آن ها  به  دستگاه 
داکتران  کشور  در  کرونا  اول  موج  در  است. 
بیشتر شفاخانه های ویژه کووید19 تنها یک 
دوره آموزشی هشت روزه را در زمینه بخش 
از  یا ICU گذرانده اند که  مراقبت های ویژه 
هماهنگی  با  بهداشت  سازمان جهانی  سوی 
وزارت صحت افغانستان برگزار شده بود. در 
این دوره آموزشی فقط دو روز آن به دستگاه 
که  بود  یافته  اختصاص  مصنوعی  تنفس 
به طور نظری و در حد معرفی دستگاه بوده 
برنامه  والیت ها  برخی  برای  همچنین  است. 
از توزیع دستگاه های  آموزشی چند ماه بعد 
تنفس مصنوعی دایر شده و در فاصله توزیع 
و آموزش، دستگاه ها بدون استفاده مانده بود. 
افزون بر این، در برخی این شفاخانه ها افراد 
بدون تخصص و بدون تجربه کاری، استخدام 

شده اند.
با  گزارش  این  در  روز  اطالعات  روزنامه 
مسئوالن بیش از 10 شفاخانه ویژه کووید19، 
متخصص  یک  کووید19،  بیماران  همراهان 
است.  کرده  گفت وگو  ویژه  مراقبت  بخش 
که  می گویند  شفاخانه ها  مسئوالن  بیشتر 
از  استفاده  زمینه  در  آموزشی  برنامه های 
ونتیالتور کافی نبوده و آن ها در موج اول کرونا 
توانایی استفاده از این دستگاه ها را نداشتند. 
همچنین اطالعات روز به نسخه ای از گزارش 
اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان دست 
یافته که نشان می دهد که در موج اول کرونا 
در کشور بیش از 9۵ درصد بیمارانی که در 
آن ها  به  ونتیالتور  مشخص  شفاخانه  چند 

وصل شده اند، جان   شان را از دست داده اند.
وزارت صحت عامه نیز می گوید که در اوان 
به  توجه  با  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع 
دستگاه ها  این  از  استفاده  نحوه  از  ناآگاهی 
شیوه های  با  درمان  کادر  آشنایی  عدم  و 
استفاده از آن، این وزارت و مسئوالن بخش 
چالش های  با  شفاخانه ها  ویژه  مراقبت های 
وصل کردن  دستگاه ها،  روشن کردن  چون 
ترمیم  و  اکسیجن  فشار  تنظیم  بیمار،  به 
دستگاه ها مواجه بود. این وزارت می افزاید که 
سازمان  همکاری  با  که  آموزشی  برنامه های 
جهانی بهداشت برگزار می شد، این چالش ها 
را رفع کرد و اکنون ظرفیت بنیادی در زمینه 

استفاده از ونتیالتورها ایجاد شده است.

ونتیالتور چیست؟
ونتیالتور یک دستگاه تنفس مصنوعی است. 
زمانی که سیستم تنفسی بیمار مبتال به کرونا 
مصنوعی  تنفس  نیازمند  می افتد،  کار  از 
دستگاه  این  است.  دستگاه  این  طریق  از 
اکسیجن را به ریه های بیمار پمپاژ می کند و 
به جای سیستم تنفسی آن عمل می کند. این 
دستگاه به شدت پیچیده است و کسانی که آن 
را به بیماران وصل می کنند، باید شامل یک 
تیم با ترکیبی از داکتر، پرستار و متخصص 
تنفس باشند. کادر درمان که در زمینه تنفس 
متخصص نباشند و یا روش وصل ونتیالتور به 
بیمار را به صورت دقیق نداند، استفاده از آن 
باعث مرگ  به احتمال نزدیک به صددرصد 

بیمار خواهد شد.
ونتیالتور با ماسک اکسیجن متفاوت است و 
وصل آن به بیمار یک امر کامال تخصصی است. 
اگر ونتیالتور به بیماری وصل شود، پایپ آن 
از طریق دهن به ریه های بیمار داخل می شود. 
هنگام داخل کردن پایپ، بیمار درد شدیدی 
احساس می کند که در حالت هوشیاری این 
امر ممکن نیست و بیمار قبال باید بی هوش 
شده باشد. زمانی که ونتیالتور به بیمار وصل 
است، بیمار نمی تواند غذا بخورد و باید برای 
تغذیه آن پایپی از طریق بینی یا جلد وارد 
معده وی شود. وقتی ونتیالتور به بیمار وصل 
است، باید به صورت دقیق زیر نظر متخصصان 
باشد، چون پمپاژ اکسیجن بیشتر از ضرورت 
بیمار و یا کمتر از ضرورت بیمار باعث مرگ 
نیز  بیمار  از  ونتیالتور  وی می شود. کشیدن 
یک کار کامال تخصصی است که هر اشتباهی 

نمی شود. ما دو داکتر برای آموزش فرستادیم، 
ولی به صورت دقیق استفاده از این دستگاه را 
نمی دانند. استفاده از ونتیالتور شاید به جای 
بهبود بیمار، سبب مرگش شود. در کابل هم 
بود.  دستگاه  همین  به خاطر  بیشتر  تلفات 
ونتیالتور چطور  از  داکترها نمی دانستند که 
بیمار  مرگ  سبب  بنابراین  کنند،  استفاده 

می شد.«
شفاخانه  سرطبیب  اکبری،  احمد  طارق 
افغان-جاپان می گوید که در موج اول شیوع 
کرونا این شفاخانه شش پایه دستگاه تنفس 
مصنوعی داشت، اما داکتران مهارت و توانایی 
استفاده از آن را نداشتند و تا آخر ماه حمل 
این دستگاه ها استفاده نشد. آقای  از   1۳99
کرونا،  شیوع  آغاز  در  که  می افزاید  اکبری 
ونتیالتور به ۴۵ بیمار وصل شد که ۳۵ تن 
آنان فوت کردند: »امکان دارد که میزان بلند 
دستگاه  از  داکتران  ناآشنایی  با  مرگ ومیر 

ونتیالتور ارتباط داشته باشد.«
یکی از کادر درمان شفاخانه ویژه کووید19 
در  نامش  نمی خواهد  که  دایکندی  والیت 
گزارش ذکر شود، در صحبت با اطالعات روز 
می گوید که در ماه سرطان دو پایه دستگاه 
تنفس مصنوعی در اختیار این شفاخانه قرار 
برنامه  در  ماه  همان  در  داکتران  و  گرفت 
آموزشی در زمینه ونتیالتور در کابل شرکت 
پیچیدگی  به  توجه  با  می افزاید  او  کردند. 
دستگاه، نمی توان چگونگی استفاده از آن را 

در چند روز یا یک برنامه آموزشی دانست. 
تخنیکی  مسئول  واحدی،  محمد  سید 
مصاحبه  در  بلخ  والیت  در  کووید19  پروژه 
والیت 90  این  در  می گوید  روز  اطالعات  با 
درصد بیماران کرونایی که ونتیالتور به آن ها 
وصل شده است، فوت کرده اند. آقای واحدی 
در  کرونا  دوم  موج  شروع  در  که  می افزاید 
کشور، سه داکتر بار نخست و سه داکتر بار 
دوم برای آموزش استفاده از ونتیالتور به کابل 
فرستاده شدند. به گفته ی او، این آموزش ها 
مشکالت در شفاخانه کووید19 والیت بلخ را 
حل کرد و پس از آن از دستگاه های تنفس 
صورت  استفاده  درست  شکل  به  مصنوعی 
گرفت. او همزمان می گوید که این برنامه های 
کافی  درمان  کادر  تعداد  براساس  آموزشی 
آموزش  یک  ضرورت  به  نظر  اما  نیست، 
خوب بود، چون در 2۴ ساعت یک داکتر در 
شفاخانه حاضر است که می تواند ونتیالتور را 

به بیمار وصل کند.
عبدالجمیل، مسئول تخنیکی پروژه کووید19 
روزهای  در  می گوید  بدخشان  والیت  در 
از  طبی  تجهیزات  کرونا  اول  موج  نخست 
جمله سه پایه ماشین ونتیالتور به بدخشان 
از  اواسط موج دوم، چهار داکتر  رسید و در 
سوی سازمان جهانی بهداشت آموزش دیدند 
که فعال می توانند این دستگاه ها را به بیماران 
جز  به  که  می گوید  همزمان  او  کنند.  وصل 

عصمت اهلل سروش و عابر شایگان

استفاده از ونتیالتور در افغانستان؛ 

دستگاهی که نفس یم دهد یا نفس یم گیرد؟
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اکثرا  که  می افزاید  وزارت  این  همچنان 
ونتیالتور  یا  مصنوعی  تنفس  دستگاه های 
شمار  کاهش  به  توجه  با  اما  است،  فعال 
بیماران وخیم و کاهش نیاز به این دستگاه ها، 
در حال حاضر فقط بین دو تا پنج مریض از 
کل بیماران داخل بستر در سراسر کشور، از 
ونتیالتور استفاده می کنند و درصدی آن بین 

یک تا دو درصد می شود.

استخدام کارمندان بدون تخصص
حکومت  کشور،  در  کرونا  اول  موج  در 
والیت ها  تمام  در  را  مشخصی  شفاخانه های 
در  و  داد  اختصاص  کرونایی  بیماران  برای 
ایجاد  جدید  شفاخانه های  والیت ها  برخی 
کارمندان  شفاخانه ها  این  بیشتر  برای  کرد. 
که  شدند  استخدام  جدید  درمان  کادر  و 
در  بود.  همراه  مشکالتی  با  استخدام  روند 
شماری از شفاخانه ها افرادی استخدام شدند 
که دانشجوی رشته طب بودند، یا در حوزه 
طبابت نمی دانستند یا در زمینه ی مشکالت 

تنفسی تخصص نداشتند.
افغانستان،  در  کرونا  اول شیوع  ماه  در چند 
شفاخانه های  در  خدمات  عرضه  مسئولیت 
صحت  وزارت  عهده ی  به  کووید19  ویژه 
عامه بود، اما از اوایل تابستان به بعد، عرضه 
خدمات در عرصه مبارزه با کرونا با شرکت ها 

و مؤسسه های مختلف قرار داد شد.
در  که  می دهد  نشان  بازرس  اداره  گزارش 
مبارزه  ویژه  شفاخانه های  در  استخدام  روند 
و  تخصص  خالف  افراد  کرونا،  ویروس  با 
استخدام شده اند. در گزارش  نیز  تجربه شان 
آمده که در شفاخانه اختصاصی مبارزه با کرونا 
در والیت ننگرهار یک نفر فارغ رشته حقوق 
ایفای  مدتی  داکتران  سرپرست  به عنوان 
وظیفه کرده است. در شفاخانه افغان ـ جاپان 
هفتم  تحصیلی صنف  درجه  دارای  نفر  یک 
به عنوان ناظر کارمندان استخدام شده است. 

پروژه  مسئول  کریمی،  گل کریم  داکتر 
کووید19 در غور می گوید یکی از مشکالت 
جدی شفاخانه ویژه کووید19 در این والیت 
بدون  افراد  استخدام  کرونا،  اول  موج  در 
او  است.  بوده  کار  سابقه  بدون  و  تخصص 
به طور نمونه از استخدام یک دانشجو به عنوان 
نام  پرستار  به عنوان  مأمور  یک  و  داکتر 
می برد. داکتر نورحسن از مسئوالن شفاخانه 
کووید19 در ننگرهار نیز می گوید که افرادی 
جدیدا  که  شدند  استخدام  شفاخانه  این  در 
در  کافی  تجربه  و  بودند  فارغ التحصیل شده 
زمینه طبابت نداشتند: »آن ها نمی توانستند 
بکنند.  استفاده  طبی  امکانات  و  وسایل  از 
به همین دلیل مریضانی که وضعیت آن ها با 
استفاده از وسایل طبی قابل بهبود بود از این 

امکانات بی بهره ماندند.«
ویروس  به  مبتال  بیماران  همراهان  برخی 
کرونا در شفاخانه ی افغان-جاپان در گفت وگو 
با اطالعات روز شکایت دارند که شماری از 
کادر درمان این شفاخانه بی تجربه اند یا تازه 
فارغ شده اند یا دانشجوی برحال دانشگاه  اند 

و از همین رو کار آن ها مشکالت زیاد دارد.
وزارت صحت عامه می گوید باتوجه به آن که 
ارائه خدمات در عرصه مبارزه با کرونا در ۳۴ 
قرارداد  تطبیق کننده  مؤسسه های  با  والیت 
ظرفیت های  از  مؤسسه ها  این  است،  شده 
موجود استفاده می کنند و در صورت نیاز به 
کادر درمان بیشتر، قرارداد اجازه استخدام را 

داده است.

مالی  حمایت  با  گزارش  این  یادداشت: 
آن  محتوای  است.  شده  تولید  اروپا  اتحادیه 
و  بوده  به عهده روزنامه اطالعات روز  صرف 

منعکس کننده نظریات اتحادیه اروپا نیست.

نبرآمده]مرده اند[.«
آغاز  از  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  اما 
کمک  با  وزارت  این  کشور،  در  کرونا  شیوع 
سازمان جهانی بهداشت چندین دوره برنامه 
آموزشی را برگزار کرده که در آن ۵۳۵ تن 
از داکتران بخش مراقبت های ویژه شفاخانه ها 
آموزش های  ونتیالتور  از  استفاده  زمینه  در 
وزارت می افزاید  این  را کسب کرده اند.  الزم 
برای  وظیفه  جریان  در  آموزش  به زودی  که 

این داکتران در سراسر کشور آغاز می شود.

از  استفاده  عدم  و  ناوقت  آموزش 
ونتیالتور

اول  از مشکالت جدی در جریان موج  یکی 
آموزشی  برگزاری دوره های  کرونا در کشور، 
دستگاه های  توزیع  از  دیرتر  داکتران  برای 
گفته ی  به  است.  بوده  مصنوعی  تنفس 
بیماری  ویژه  شفاخانه های  برخی  مسئوالن 
کرونا که با اطالعات روز صحبت کرده اند، از 
آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان فقط 
یک برنامه آموزشی عمومی در زمینه استفاده 
از ونتیالتور از سوی سازمان جهانی بهداشت 
برگزار شده که برای بیشتر والیت ها چند ماه 
در  است.  بوده  دستگاه ها  این  توزیع  از  بعد 
فاصله چند ماهه توزیع ونتیالتور و برگزاری 
دستگاه ها  این  از  عمدتا  آموزشی،  برنامه 
استفاده  آماتور  طور  به  یا  نمی شده  استفاده 

می شده است.
سید محمد واحدی، مسئول تخنیکی پروژه 
کادر  زمانی که  تا  می گوید  بلخ  در  کووید19 
فرا  را  ونتیالتور  از  استفاده  آموزش  درمان 
استفاده  دستگاه ها  این  از  بودند،  نگرفته 
نمی شد. آقای واحدی می افزاید که در شروع 
موج دوم کرونا شش تن از کادر درمان این 
فرا  را  ونتیالتور  استفاده  آموزش  شفاخانه 
گرفتند و از آن پس از این دستگاه ها به شکل 

عادی استفاده می شود.
ویژه  شفاخانه  مسئوالن  از  نورحسن  داکتر 
کووید19 در ننگرهار نیز می گوید که در موج 
اول کرونا به علت نبود متخصص و پایین بودن 
مهارت کادر درمان، از دستگاه های ونتیالتور 
نشد.  استفاده  مؤثر  به طور  شفاخانه  این  در 
او می افزاید که از شش پایه دستگاه تنفس 
مصنوعی، فقط از یک پایه آن استفاده می شد 
به علت داشتن مشکل  پایه آن  پنج  بقیه  و 
فنی و نبود مکانیک بالاستفاده باقی مانده بود.

پروژه  مسئول  کریمی،  گل کریم  داکتر 
کووید19 در غور می گوید که در این شفاخانه 
مصنوعی  تنفس  دستگاه  دو  تنها  بستر  ده 
وجود دارد و هیچ وقت از آن استفاده نشده 
است. او می افزاید که به علت نبود متخصص، 
زمانی که وضعیت بیماران وخیم می شد، آن ها 
کابل  یا  هرات  در  دیگر  شفاخانه های  به  را 

می فرستادند.
می دهد  نشان  نیز  بازرس  اداره  یافته های 
از  آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور  از  که 
ویژه  شفاخانه های  در  موجود  ونتیالتورهای 
اداره  است.  محدود شده  استفاده  کووید19، 
در  کووید19  ویژه  شفاخانه های  که  بازرس 
والیت های کابل، هرات و ننگرهار را بررسی 
در  که  است  گفته  خود  گزارش  در  کرده، 
این شفاخانه ها به علت پایین بودن ظرفیت 
از دستگاه های تنفس  و مهارت کادر درمان 
مصنوعی بسیار کم استفاده شده است. اداره 
دیگر  والیت های  در  که  است  گفته  بازرس 
احتماال  ونتیالتور  از  استفاده  عدم  مشکل 
نقل  به  است.  بررسی شده  والیت  از  بیشتر 
برخی  شفاخانه های  مسئوالن  گزارش،  از 
از  استفاده  مهارت  نداشتن  به دلیل  والیت ها 
دستگاه  این  که  داده اند  گزارش  ونتیالتور، 

خراب یا غیرفعال است.
در گزارش اداره بازرس که در ماه اسد تهییه 
شده، آمده است که وزارت صحت عامه فعال 
بیشتر از نیاز، ونتیالتور دارد و با آن هم ۵10 
دستگاه تنفس مصنوعی را از آلمان خریداری 

کرده است.
به  عامه  صحت  وزارت  آماری که  براساس 
 200 و  هزار  یک  است،  داده  روز  اطالعات 
 ۳۴ صحی  مراکز  در  ونتیالتور  دستگاه  پایه 
والیت کشور موجود است و از این میان، 11۷ 
در  کووید19  ویژه  شفاخانه های  در  دستگاه 
۳۴ والیت توزیع شده است و مورد استفاده 

قرار می گوید.

رویای آموزش و کابوس ترس

مورد  از سوی خانواده های شان  آموزش  زمینه ی  در  دخترانی که 
پنهانی  به صورت  را  دانشگاه  دوران  تمام  نگرفته اند،  قرار  حمایت 
درس خوانده است. سحر می گوید پس از فراغت از مکتب به دلیل 
دانشگاه  در  تحصیل  ادامه ی  به  نسبت  خانواده اش  مخالفت های 
به طور پنهان در آزمون کانکور شرکت کرده و در دانشگاه پذیرفته 

شده است. 
برای سحر رسیدن به سال چهارم دانشگاه نیز کار ساده ای نبوده 
است. می  گوید هزینه های تحصیلش را از راه خامک دوزی به دست 
می آورد. او در این چهار سال مدام در کنار و به  بهانه خامک دوزی 
تا دیروقت بیدار مانده و درس خوانده است: »چهار سال شب ها 
با کابوس این که اگر پدرم خبر شود که من دانشگاه می روم، چه 
دانشگاه  از  که  روز  هر  دارم.  را  دزدبودن  احساس  شد؟  خواهد 
می آیم، بدون هیچ حرفی تمام کار خانه را انجام می دهم. تا بهانه 
دست خواهر و مادرم ندهم که به پدر و برادرم بگویند که دانشگاه 
می روم. در کنار کارهای خانه برای مصارف دانشگاهم خامک دوزی 

هم می کنم. « 
نجیبـه آریـن، سـخن گوی وزارت معـارف می گویـد براسـاس آمار 
ایـن وزارت در سرتاسـر افغانسـتان ۳.۷ میلیـون کـودک از رفتـن 
بـه مکتـب بازمانده انـد کـه ۶0 درصد آن هـا را دختران خردسـال 
تشـکیل می دهـد. خانـم آرین بـه روزنامـه  اطالعـات روز می گوید 
اگرچـه دربـاره تحصیـل دختـران به طور پنهـان آماری در دسـت 
نیسـت، امـا بررسـی ها نشـان می دهد کـه محدودیت هـای زیادی 
در زمینـه ی تحصیـل دختـران وجـود دارد کـه اغلـب از سـوی 

خانواده هـا صـورت می گیـرد.

»مادر بیچار ه ام هم به دلیل مکتب رفتنم لت شده«
به  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سخن گوی  فرهنگ،  ذبیح اهلل 
روزنامه اطالعات روز می گوید که در این کمیسیون شکایتی مبنی 
به ثبت نرسیده  از سوی خانواده ها  به مکتب  بر ممنوعیت رفتن 
اندازه ای  به  خشونت  افغانستان  در  می گوید  فرهنگ  آقای  است. 
به  اشاره  با  او  نمی آید.  به چشم  این موضوعات چندان  که  است 
اشکال متفاوت خشونت علیه زنان می افزاید این کمیسیون بیشتر 
قضایایی همچون قتل، لت وکوب و خشونت های خانوادگی را ثبت 

و آن ها را بررسی می کند. 
حمیده، از ولسوالی جاغوری والیت غزنی، پس از صنف سه مکتب 
به طور پنهانی از پدرش مکتب خوانده است؛ چون پدرش عالقه مند 
بود دخترانش بیشتر با تعلیمات دینی آشنا شوند. حمیده نیز از 
این فرصت استفاده کرد و تا صنف شش همه روزه به بهانه ی رفتن 

به مسجد به مکتب می رفته است. 
بهایش  او  اما  است،  نمانده  پنهان  پدرش  از  حمیده  راز  هرچند 
و  با چوب  را  پدرم سرم  است که  یادم  است: »دقیق  پرداخته  را 
خانه  به  مکتب  از  برگشت  راه  در  بار  یک  است.  شکسته  سنگ 
پیش همه دوستانم با سنگ زد به سرم. مادر بیچاره ام هم به خاطر 
مکتب رفتنم لت شده است.« حمیده می گوید دوازده سال تحصیل 
را با رنج و مشقت گذراند، اما سرانجام پدرش مانع ادامه تحصیل 

او در دانشگاه شده است.
فرصت ها  مهیاکردن  برای  جامعه جهانی  و  دولت  تالش  وجود  با 
دختران  از  زیادی  شمار  هم  هنوز  آموزشی  مناسب  بسترهای  و 
از درس و آموزش محروم اند. این وضعیت در مناطق دورافتاده و 
با والیت های مثل کابل است.  افغانستان غیرقابل مقایسه  ناامن 
نهادی  برآورد  از  از آموزش بسیار بیشتر  آمار محرومیت دختران 
مسئول در افغانستان است. مناطقی هم در افغانستان وجود دارد 
که در طول این سال ها هیچ دختری از صنف 12 فارغ نشده اند. 
دست کم  که  است  نداشته  را  سحر  موقعیت  دختر  هزاران  شاید 
پنهانی و دور از چشم پدر تا سال چهارم دانشگاه برسد. هرچند که 
سحر هم بهایی کمی نپرداخته است؛ چهار سال مشقت و سختی 
و از دست دادن فرصت های سرنوشت ساز: »دوبار از طرف دانشگاه 
به بورس های ایران و هند معرفی شدم. اما از ترس پدر هر دو را 

رد کردم.«

فریضه عالمی 
گزارشگر

»پدر بهترین لباس و زیورآالت را برای من می خرید اما اجازه ی 
رفتم.  زاری  و  با گریه  تا صنف هفت  نمی داد.  را  به مکتب  رفتن 
بعد از صنف هفت هرکاری کردم اجازه نداد. هربار که خواستگار 
می آمد، در دلم از خدا می خواستم، کاش یکی پیدا شود که بعد 
از ازدواج مانع رفتنم به مکتب نشود.« گفته های مقدسه )مستعار( 
که نه در مناطق تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند و نه هم 
از دشواری تحصیل زنان در 20 سال قبل سخن می گوید. او در 
شهر کابل و در زمانی که آموزش دختران در افغانستان یک مزیت 

است، ناگزیر شده پنهانی از پدرش درس بخواند. 
به  رفتن  از  را  دخترانی  دشواری  گزارش  این  در  روز  اطالعات 
مکتب روایت کرده است که در شهر کابل ناگزیر شده اند به دلیل 
محدودیت های خانواده، دست کم دور از چشم پدر، پنهانی به رویای 
درس خواندن شان جامه عمل بپوشانند. هرچند وضعیت دسترسی 
دختران در افغانستان در سال های اخیر بهبود چشم گیری یافته 
است، اما هنوز آموزش دختران نه تنها در والیت های دورافتاده و 
سنتی که در شهری مثل کابل یک چالش است و نشان می دهد 
که پس از بیست سال تالش و مبارزه هنوز برخی دختران پنهان 

از پدر و یا برادرشان مکتب و دانشگاه می روند.

حمایت مادر و رشوه به برادر
مقدسـه سـه سـال پیـش در کابـل و به صـورت پنهانـی از صنـف 
12 فـارغ شـد. او در گفت وگـو بـا روزنامـه اطالعـات روز می گوید 
در خانـواده ای بـزرگ شـده کـه تحصیل بـرای دختران ارزشـمند 
نبـوده اسـت. بـرای مقدسـه درس خوانـدن پنهانـی کار سـاده ای 
نبـوده اسـت، امـا بـا کمک یـک حامـی در داخـل خانـه او موفق 
شـده اسـت: مـادرش. او می گویـد مـدام بـه بـرادر کوچک تـرش 
رشـوه داده تـا او را پیـش پـدرش لـو ندهـد. بـه گفتـه مقدسـه 
وقتـی صنـف هفت را در مکتبی در شـهر کابل تمـام کرد، پدرش 
تصمیـم گرفـت او دیگـر درس نخوانـد. از نظر پدر مقدسـه باید او 
خانـه می مانـد و کارهایی چـون خانه داری و آشـپزی را از خواهر 

و مـادرش می آموخـت و آمـاده ی ازدواج می شـد.
تحقیقاتی  نهاد  سوی  از  پیش  سال  یک  که حدود  تحقیقی  یک 
حقوق زنان و اطفال به نشر رسیده نشان می دهد که بیش از ۶0 
از جمله  پانزده سالگی به دالیل گوناگون  از  درصد دختران قبل 
ازدواج ترک تحصیل می کنند. در این نظرسنجی گفته شده است 
که برای ۶۴ درصد این دختران مردان خانواده تصمیم می گیرند 

که ترک تحصیل کنند. 
دهد،  ازدواج  به  تن  باید  ناگزیر  می پنداشت  که  مقدسه  برای 
آرزویش این بود که مردی سر راهش قرار گیرد که مثل پدرش با 

ادامه ی تحصیلش مشکل نداشته باشد. 
دالیلی  به  بنا  خانواده ها  از  زیادی  شمار  افغانستان  در  همه ساله 
چون عرف و سنت و یا مشکالت امنیتی دختران خود را به مکاتب 
نمی فرستند و یا از ادامه ی تحصیل آنها حمایت نمی کنند. دیده بان 
قبال در گزارشی گفته است که 20۶ هزار دختر در  بشر  حقوق 

افغانستان از آموزش محرومند. این روند در حال افزایش است. 
مقدسـه با وجـود مخالفت هـای خانـواده اش، به طـور پنهانی برای 
کانکـور آمادگـی گرفـت امـا در نهایـت بـا ممانعـت خانـواده اش 
نتوانسـت در آزمـون شـرکت کنـد: »آن زمـان برایـم مخفیانـه 
بودنـد  خـواب  همـه  وقتـی  بـود.  دشـوار  خیلـی  درس خوانـدن 
نصـف شـب بیـدار می شـدم و در آشـپزخانه دور از چشـم دیگران 
درس می خوانـدم تـا بتوانـم بـرای امتحـان کانکـور و راه یافتـن به 
دانشـگاه آمـاده باشـم. ایـن گونـه پنهـان از پـدر و خانـواده درس 
خوانـدم. متأسـفانه روز امتحـان کانکـور پدرم خانه بود. نتوانسـتم 

بدهم.«  امتحـان 

چهار سال کابوس
دیگر  مانند  نیز  او  است.  دانشگاه  چهارم  سال  )مستعار(  سحر 

چهار شنبه | 1 دلو 1399 | سال دهم | شماره 2074



zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 

 سردبیر آنالین: الیاس نواندیش
 گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، خادم حسین کریمی، سهراب سروش، عابر شایگان، عبدالواحد حیدری، عصمت اهلل سروش، لطف علی سلطانی، لیاقت الیق، هادی خوشنویس و واجد روحانی

 مترجم: جلیل پژواک 
 ویراستار: شیر مهریار  

 صفحه آرا: رضا مظفری
mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com شماره تماس: 0797435777 - 0767152062   ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل 
توزیع: کانون فرهنگی زنگ صبح 0744021952 شماره تماس: 0729119551 - 0202500187    آدرس: کابل، کارته سه  

www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

تشدید فشار ترکیه بر انرتنت: 

یوتیوب و فیسبوک تبعیت کردند، تویرت تمرد
عمر فاتح سایان، معاون وزیر حمل و نقل ترکیه،  در همین 
زمینه اعالم کرده که پهنای باند تویتر و پین ترست در ماه 
میالدی آوریل به میزان ۵0 درصد کاهش خواهد یافت. به 
گفته او، این محدودیت در ماه میالدی مه به 90 درصد 

خواهد رسید. 
سایان اضافه کرد: »ما مصمم هستیم که برای محافظت از 
داده ها،  حریم خصوصی و حقوق ملت خود هر آن چه که 

الزم باشد را انجام دهیم.«
او همچنین هشدار داد: »ما هرگز اجازه نخواهیم داد که 
فاشیسم دیجیتال و نادیده انگاری قوانین در ترکیه حاکم 

شود.«
»کودتای  از  پس  خصوص  به  و  گذشته  سال های  طی 
طیب  رجب  دولت  فشار  میالدی،   201۶ سال  ناکام« 
آزادی رسانه ها، منتقدان و مخالفان دولت  اردوغان علیه 
بیش از پیش افزایش یافته و عالوه بر بازداشت بسیاری 
از شهروندان با اتهام های گوناگون تصمیم هایی در جهت 

محدودیت فعالیت های مجازی اخذ شده است.

در  بودند.  شده  جریمه  قانون  این  رعایت  عدم  دلیل  به 
نهایت شرکت هایی که قانون را رعایت نمی کنند از پهنای 
باندشان کاسته شده و دچار مسدودی دسترسی می شوند.

بود قانون جدید ترکیه را رعایت می کند.
بـه نقـل از ایران اینترنشـنال، اقـدام محدودکننـده دولت 
در  اجتماعـی  رسـانه های  سـایر  و  تویتـر  علیـه  ترکیـه 
چارچـوب قانـون جدیـدی صـورت می گیـرد کـه از آن ها 
می خواهـد یـک نماینـده محلـی در ایـن کشـور تعییـن 
کننـد و در غیـر ایـن صورت بـا برخی جریمه ها از سـوی 
دسـتگاه مسـئول تکنولـوژی ارتباطـات مواجـه خواهنـد 

 . شد
برای  قانون  این  منتقدان  دیدگاه  از  کرده  اشاره  رویترز 

محدود سازی مخالفان وضع شده است.
کشور  این  مقام های  به  همچنین  ترکیه  در  جدید  قانون 
اجازه می دهد تا به جای محدودیت دسترسی به رسانه های 
اجتماعی،  محتوای آن ها را حذف کند. رویترز نوشته این 
از  پس  آن ها  که  چرا  شده  مردم  نگرانی  موجب  مساله 
اجتماعی  رسانه های  به  اصلی  رسانه های  محدودسازی 

روی می آورند.
طی ماه های گذشته فیسبوک، یوتیوب و تویتر در ترکیه 

درباره  محدودکننده  قوانین  اعمال  پی  در  روز:  اطالعات 
ترکیه، دولت  اجتماعی در  بر محتوای رسانه های  نظارت 
تعیین  عدم  دلیل  به  تویتر  علیه  کرده  اعالم  کشور  این 
نماینده محلی در این کشور جریمه »منع تبلیغات« وضع 

کرده است.
خبرگـزاری رویتـرز به نقل از نشـریه رسـمی دولت ترکیه 
منـع  روز سه شـنبه ۳0 جـدی تصمیـم  از  داد  گـزارش 
تبلیغـات علیـه تویتـر و دو نرم افـزار وابسـته اش بـه نـام 
پریسـکوپ و پین ترسـت که بـرای اشـتراک گذاری تصویر 
و ویدیـوی زنـده اسـتفاده می شـوند، در فـاز اجرایـی قرار 

می گیـرد. 
اعالم کرد  روز دوشنبه  فیسبوک  که  است  در حالی  این 
افزود  اما  نماینده ای محلی در این کشور تعیین می کند، 
اگر این شخص در زمینه اجازه انتشار محتوا در این بستر 
انترنتی تحت فشار قرار بگیرد، تصمیمش را پس خواهد 

گرفت.
یوتیوب که تحت مالکیت گوگل است هم ماه گذشته گفته 

احترام بگذارد.
و  پلیس  بین  درگیری  صحنه  گواتماال  حاضر  حال  در 

مهاجران است.
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا در امتداد مرز جنوبی 
مهاجرت  برابر  در  سختگیری  موضع  مکزیک  با  امریکا 
غیرقانونی پیش گرفته است. رییس جمهوری امریکا در 
این سال ها مکزیک، گواتماال، هندوراس و السالوادور را 
تحت فشار قرار داده است تا مسیر مهاجران را مسدود 

کنند.
سیاسـتهای  بـه  کـه  اسـت  داده  قـول  بایـدن  آقـای 
سـختگیرانه مهاجرتـی دونالـد ترمـپ پایـان دهـد امـا 
بـه  او کـه چهارشـنبه روی کار خواهـد آمـد،  دولـت 
یـک  سیاسـت ها  کـه  اسـت  داده  هشـدار  مهاجـران 
شـبه تغییـر نخواهـد کـرد و از آنها خواسـت تا از سـفر 

کننـد. خـودداری 

سـفر خطرنـاک تـن می دهنـد تـا اغلـب بـا پـای پیاده 
در گروه هایـی معـروف بـه »کاروان« خـود را بـه امریکا 

برسانند.
اکنون رییس جمهوری چپ گرای مرکزیک ابراز امیدواری 

کرده که زمان اصالحات  مهاجرتی فرا رسیده است.
گفت  خبری  نشست  یک  در  مکزیک  رییس جمهوری 
که  کرد  پیشنهاد  انتخاباتی  مبارزات  در  بایدن  »جو 
اصالحات مهاجرتی را نهایی کند و امیدوارم که بتواند 

این کار را انجام دهد«.
عالوه بر این، در این نشست خبری آقای لوپز اوبرادور به 
پرسش هایی در مورد استقرار نیروهای امنیتی و نظامی 

در مرزهای جنوبی مکزیک پاسخ داد.
از  را  مهاجران  می خواهد  دولتش  گفت  اوبرادور  لوپز 
کند،  منصرف  امریکا  به سوی  و  شمال  به سمت  سفر 
اما همزمان قول داد که به حقوق بشر این پناهجویان 

خود تغییری جدی ایجاد کند.
لوپز  مانوئل  آندرس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
است  امیدوار  می گوید  مکزیک  رییس جمهور  اوبرادور، 
موافقت  امریکا  منتخب  رییس جمهوری  بایدن  جو  که 
کند تا با همکاری مکزیک و کشورهای دیگر امریکای 
مرکزی گزینه دیگری را پیش روی مردمی قرار دهند 

که از فقر و خشونت می گریزند.
برآورد می شود که در روزهای اخیر، هفت هزار مهاجر، 
وارد  و خشونت،  فقر  از  فرار  برای  هندوراس،  از  عمدتا 
گواتماال شده اند. عالوه بر این، ویرانی ناشی از دو طوفان 
منطقه  این  در  اوضاع  وخامت  بر  مرکزی  امریکای  در 

افزوده است.
و  مکزیک  به  را  خود  بتوانند  که  امیدوارند  مهاجران 

سپس به ایاالت متحده امریکا برسانند.
هـر سـال، ده هـا هزار مهاجـر امریـکای مرکـزی به این 

اطالعات روز: در حالی که هزاران مهاجران در مرزهای 
از  مکزیک  رییس جمهوری  شده اند،  متوقف  گواتماال 
دولت آتی جو بایدن خواست در سیاست های مهاجرتی 

یکا خواست در سیاست مهاجریت  خود تغیریات اسایس ایجاد کند یک از امر مکز
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زمینـی خود را بـاز کنند.
عربسـتان و امـارت متحـده سـه سـال و نیم پیـش این 
کشـور را بـه اتهـام حمایت از تروریسـم تحریـم کردند، 

اتهامـی کـه قطـر آن را تکذیـب می کند.
یکـی از بزرگتریـن میادیـن گازی جهـان بیـن قطـر و 
ایـران مشـترک اسـت و دوحـه روابـط صمیمانـه ای بـا 

تهـران دارد.
قطـر از متحـدان نزدیـک امریـکا هم هسـت و در برخی 
مقاطـع در میانجـی بین تهران و واشـنگتن ظاهر شـده 
اسـت. اظهـارات وزیـر خارجـه قطـر می توانـد پیامـی 
بـه جـو بایـدن تلقـی شـود کـه امـروز )چهارشـنبه 20 
آغـاز  را  ریاسـت جمهوری اش  دوره  دلـو(   1 جنـوری/ 

می کنـد.
بـا ایـن حـال در چنـد سـال اخیـر عربسـتان رقیـب 
منطقـه ای ایـران چندان رغبتـی به مذاکره نشـان نداده 
در حالـی کـه ایـران بارها بـرای مذاکره مسـتقیم اعالم 

آمادگـی کرده اسـت.
ایـران و عربسـتان در سـال های اخیـر رونـدی  تنـش 
فزاینـده داشـته و دو کشـور در درگیری هـای نظامـی با 
واسـطه کـه به »جنـگ نیابتی« معروف اسـت، روبه روی 

هـم قـرار گرفته اند.
یـا  توافـق هسـته ای  از مخالفـان  عربسـتان همچنیـن 
همـان برجـام اسـت که خـروج یک جانبـه امریـکا از آن 

تحریم هـای ایـران را دوبـاره برقـرار کـرد.
ایران عربسـتان سـعودی را به »کشـتار« غیرنظامیان در 
یمـن متهـم می کند. عربسـتان هـم ایران را بـه حمایت 
برنامـه  و  می کنـد  متهـم  یمـن  حوثـی  شورشـیان  از 

موشـکی اش را عامـل بی ثباتـی منطقـه می دانـد.

اطالعـات روز: وزیـر خارجـه قطـر می گویـد کشـورش 
خواسـتار گفتگـوی کشـورهای عـرب خلیـج فـارس و 
ایـران اسـت و ایـن خواسـته را با دیگر کشـورهای عرب 

خلیـج فـارس نیـز در میان گذاشـته اسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، محمـد بـن عبدالرحمن 
آل ثانـی معـاون نخسـت وزیر و وزیـر خارجـه قطـر بـه 
بلومبـرگ گفـت پیـش از ایـن هـم خواسـتار گفتگـو با 
ایـران شـده و »امیـدوار اسـت کـه ایـن اتفـاق بیفتـد و 

هنـوز معتقـد اسـت کـه ایـن اتفـاق بایـد بیفتد«.
ایـن موضـوع پس از آن مطرح می شـود که عربسـتان و 
قطـر پـس از نزدیـک به سـه سـال قطع روابط سیاسـی 
و تجـاری، توافـق کردنـد کـه مرزهای هوایـی، دریایی و 

جنگنده های  که  بودند  داده  گزارش  رسانه ها  بعضی 
شبه نظامی  گروه  حزب اهلل،  کتائب  مواضع  به  امریکایی 
عراق حمله کرده اند. خبرهایی هم  در  ایران  به  وابسته 
درباره حمله به نیروهای امنیتی عراق در این انفجارها 

منتشر شده بود.
دفتر  به  وابسته  عراق  امنیتی  اطالع رسانی  واحد  اما 
جمله  از  گزارش ها  این  اطالعیه ای  در  نخست وزیری 
و  رسانه ها  از  و  کرده  رد  را  امنیتی  نیروهای  به  حمله 
کاربران شبکه های اجتماعی خواسته »از انتشار شایعات 

با هدف آشفته کردن افکار عمومی خودداری کنند.«

حمله به دکل های برق
این واحد در توضیح انفجارهای دو شب قبل گفته است 
که »تعدادی از دکل های انتقال برق در منطقه بهبهانی 
در شمال استان بابل هدف حمله گروه تروریستی داعش 
بمباران  از  ناشی  را  آن  رسانه ها  بعضی  که  گرفت  قرار 

هوایی دانستند.«
نزدیک  در  و  بغداد  جنوب  کیلومتری   ۷0 در  بهبهانی 
به  اولیه  واقع شده که در خبرهای  منطقه جرف الصخر 

عنوان مرکز حمالت دو شب قبل گزارش شده بود.
در آستانه انتقال قدرت در امریکا و هم زمان با باال گرفتن 
تنش میان تهران و واشنگتن گزارش ها و گمانه زنی هایی 
نظامی  درگیری  نوعی  وقوع  احتمال  درباره  زیادی 

مستقیم یا غیرمستقیم میان دو طرف منتشر شد.
مرکزی  فرماندهی  سنت کام،  سخن گوی  اوربان  بیل 
ایاالت متحده صبح روز سه شنبه 19 جنوری در تویتی 
نوشت که انفجارهای گزارش شده »به هیچ وجه نتیجه 

اقدام نظامی امریکا نبوده و نیست.«

گزارش هایی  انتشار  از  بعد  ساعاتی  روز:  اطالعات 
درباره حمله هوایی به منطقه ای در جنوب بغداد واحد 
انفجار های  که  کرد  اعالم  عراق  امنیتی  اطالع رسانی 
بمباران هوایی  بوده و هیچ گونه  بابل کار داعش  استان 

در این منطقه رخ نداده است.
بغداد  در  امریکا  سفارت  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
در  نقشی  »هیچ  متحده  ایاالت  نیروهای  که  گفت  هم 
انفجارهای احتمالی گزارش شده در منطقه جرف  الصخر 

در جنوب بغداد نداشته اند.«
هوایی  حمالت  درباره  گزارش هایی  سه شنبه  بامداد 
امریکا به این منطقه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

منتشر شد.

قطر از کشورهای عرب خلیج فارس 
خواست با ایران گفت وگو کنند

عراق: انفجارهای دو شب قبل کار داعش بود؛ 
یکا: حمله هوایی نکردیم امر
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لوییس سوارز:
بارسلونا مقابل بیلبائو 

فاجعه بود

سه بازیکن تا پایان همین فصل و ۵ بازیکن 
رئال  با  را  قراردادشان   2022 جون  پایان  تا 

مادرید تمام خواهد شد.
سرخیو راموس، لوکا مودریچ و لوکاس واسکز 
در پایان فصل می توانند از رئال جدا شوند. 
توانسته  مودریچ  لوکا  تنها  سه،  این  بین  از 
مذاکرات مثبتی با باشگاه داشته باشد هرچند 
تمدید  برگه  پای  را  نهایی  امضای  هنوز  که 

نزده است.
واسکز  لوکاس  و  رئال  کاپیتان  راموس 
پاسخ  باشگاه  تمدید  پیشنهاد  به  هیچکدام 
بدون  ساله  دو  قرارداد  راموس  اند.  نداده 
لوکاس  و  کرده  طلب  را  دستمزد  کاهش 
ثابت  با  رئال  ساله  سه  پیشنهاد  نیز  واسکز 
ماندن دستمزد را قبول ندارد. هر سه بازیکن 
جایگاهی  زیدان  الدین  زین  های  ایده  در 

محکم دارند.
بازیکنانی  قرارداد  بازیکن،  این سه  از  جدای 
چون رافا واران، کریم بنزما، ایسکو، مارسلو و 
ناچو نیز در پایان فصل 22-2021 به اتمام 
پیشنهاد  قطعا  مارسلو  و  ایسکو  رسد.  می 
تمدید دریافت نخواهند کرد ولی واران، بنزما 

و ناچو شرایطی متفاوت خواهند داشت.
در چنیـن وضعیتـی باشـگاه مادریـدی فعـال 
فقـط به نجات مالـی خـود در دوران پاندمی 
بـرای  ای  برنامـه  و  کنـد  مـی  فکـر  کرونـا 
تمدیـد زودهنـگام بـا واران، بنزمـا و ناچـو 
نـدارد و همـه چیـز را بـه فصل بعـد موکول 
خواهـد کـرد. در حـال حاضـر کاهـش 2۵ 
درصـدی دسـتمزدها مقـدم تـر از مذاکـرات 
باعـث  کـه  اتفاقـی  اسـت.  قـرارداد  تمدیـد 
نگرانـی زیـدان شـده و او بیم از دسـت دادن 

بازیکنـان مـورد اعتمـادش را دارد.

به  بارسلونا  باشگاه  اسطوره  سوارز،  لوییس 
انتقاد از عملکرد این تیم برابر بیلبائو پرداخت.
بارسلونا که به زحمت و با برتری در ضربات 
پنالتی از سد سوسیداد گذشته و راهی دیدار 
شب  یکشنبه  بود،  شده  سوپرکاپ  نهایی 
اوقات اضافی مغلوب شد و  بیلبائو در  مقابل 
از آن خود کند.  نتوانست عنوان قهرمانی را 
لوییس سوارز، اسطوره این تیم در دهه ۶0 
قدری  به  بارسا  عملکرد  شد  مدعی  میالدی 
از  باید  چگونه  داند  نمی  او  که  بوده  ضعیف 

این تیم انتقاد بکند.
به  تیمی  نهایت  »در  گفت:  سوارز  لوییس 
جریان  در  که  یافت  دست  قهرمانی  عنوان 
بار  دو  بارسلونا  بود.  میدان  برتر  تیم  مسابقه 
به حفظ  قادر  آنها  اما  افتاد،  پیش  بیلبائو  از 
نیز  اضافی  اوقات  و  نبودند  خود  برتری 

نتوانستند کاری از پیش ببرند.
بارسلونا در وقت اضافه بسیار بد بازی کرد و 
از آن سو حمالت بیلبائو موثر و کارآمد بود. 
بیلبائو کامل ترین بازی چند وقت اخیر خود 
دیدار  در  قهرمانی  یک  مانند  و  داد  ارائه  را 
فینال حاضر شد. اما عملکرد بارسلونا بسیار 
در  خواهد  می  که  بود  تیمی  از  تر  ضعیفی 
بازیکنان  یابد.  دست  برتری  به  نهایی  دیدار 
بارسا در تمامی پست ها ضعیف کار کردند و 
این تیم اینقدر بد و فاجعه بار بازی کرد که 
نمی دانم باید از کجا صحبت کردن در مورد 

این تیم را آغاز کرد.«

معتقد  میالن،  سرمربی  پیولی،  استفانو 
شایسته  کالیاری  برابر  تیم  این  که  است 

پیروزی بود.
زالتان  گل های  با  شب  دوشنبه  میالن 
را  کالیاری   0-2 توانست  ابراهیموویچ 
شکست بدهد. میالن از دقیقه ۷۴ با اخراج 
السیو  بود.  نفره   10 سائلماکرز،  الکسیس 
رومانولی نیز پنجمین کارت زرد خود را در 
این بازی دریافت کرد تا پیش از بازی مهم 
نگرانی  روسونری  سرمربی  آتاالنتا،  برابر 

های زیادی داشته باشد.
پیولی اما ترجیح می دهد روی نقاط مثبت 
اولین  برای  میالن  کند؛  تمرکز  بازی  این 
بار از سال 2011 به بعد، قهرمان نیم فصل 
از  امتیاز بیشتر  با ۳  سری آ شده است و 
نیم  از  مانده  باقی  بازی  اینترمیالن و یک 

فصل، در صدر جدول قرار دارد.
گفت:  کالیاری  برابر  برد  از  بعد  پیولی 
کنیم  می  فکر  این  به  بازی  هر  در  »ما 
کنیم،  ارائه  را  خود  عملکرد  بهترین  که 

مانژوکیچ یک برنده ذاتی است.«
میالن پس از هجده بازی صدرنشین سری 
آ است و پیولی قول می دهد که تا آخرین 

لحظه برای رده های باال خواهند جنگید.
بین  گرفتن  قرار  برای  »ما  افزود:  پیولی 
جنگید.  خواهیم  جدول  باالی  تیم  چهار 
فاتح  تا  جنگید  خواهند  بازیکنانم  همه 
برسند.  به چمپیونزلیگ  و  اسکودتو شوند 
این مسیری است که باید به ما اعتماد به 

نفس دهد، کیفیت ما ثابت شده است.«

میآید.
فصل  این  در  تعهدات مان  به  توجه  با 
به  ما  دارد،  فصل  این  که  حساسیتی  و 
همچنین  من  داریم.  نیاز  زیادی  بازیکنان 
دقایق  میزان  که  گویم  می  بازیکنانم  به 
مهم نیست و کیفیت دقایق بازی است که 

اهمیت دارد.
وقتی باشگاه مانژوکیچ را به من پیشنهاد 
کرد، من بالفاصله پاسخ مثبت دادم. با او 
است.  انگیزه  با  بسیار  او  و  کردم  صحبت 

این فصل این شکلی بوده. من همیشه از 
بازیکنانم می خواهم که دقت کنند، ما باید 
همه آماده باشیم و همینطور هم بوده. در 
این بازی با امتحان قدرت روبه رو شدیم و 

به شایستگی بردیم.
از هواداران برای حمایتشان تشکر می کنم. 
تیم همه تالش خود را می کند که بهترین 
عملکردمان را اراده دهیم. ما باید همچنان 
بازی  فکر کنیم که هر مسابقه، مهمترین 

ما است.
روز شنبه یک بازی بسیار مهم برابر آتاالنتا 
داریم و بعد در آپریل می بینیم که جدول 

به چه شکل است.«
پیراهن  پوشیدن  آماده  مانژوکیچ  ماریو 
شماره 9 میالن است اما پیولی با اشاره به 
رقابت بین مانژوکیچ و ابراهیموویچ گفت: 
»ایبرا گفت که حواسش به او خواهد بود. 
من خوشحالم، باشگاه جاه طلب است، آنها 
می خواهند میالن دوباره به اوج بازگردد. 
ورورد مانژوکیچ هم به کمک این وضعیت 

پیویل: 

میالن برای سهمیه CL می جنگد

شکست  از  پس  ایتالیایی  های  رسانه 
تیم  از  انتقاد  به  اینتر  مقابل  یوونتوس 
تورینی پرداختند و ستاره پرتگالی و آندره آ 

پیرلو را نشانه گرفتند.
ترین  عمیق  در  یوونتوس  آس،  از  نقل  به 
بحران یک دهه اخیر خود به سر می برد. 
هرگز شرایط بانوی پیر در سال های اخیر 
شکست  بود.  نیفتاده  خطر  به  چنین  این 
برابر اینتر که سزاوارش بود تیم تورینی را 
بازگشت  باعث  و  دور کرد  از صدر جدول 
چهار  به  همچنین  شد.  جنجال ها  دوباره 
پیروزی پیاپی این تیم در سال 2021 )در 

سری آ و جام حذفی( پایان داد. 
انگیز یوونتوس در سن سیرو  عملکرد غم 
با انتقادات رسانه های ایتالیایی همراه شد. 
بدترین انتقاد از طرف کوریه دلو اسپورت 
بود که از یک یوونتوس »رنجور« صحبت 
و  رونالدو حمله کرد  به کریستیانو  و  کرد 

مربیگری  تجربه  هیچ  ایتالیایی  سرمربی 
ساری  که  است  حالی  در  این  نداشت. 
فتح  یوونتوس  با  را  اسکودتو  یک  حداقل 
کرد و زمانی که 1۷ بازی از فصل گذشته 
بود 9 امتیاز بیشتر از تیم پیرلو به دست 

آورده بود. 
را پیش  ایتالیا  اکنون سوپرجام  پیر  بانوی 
ناپولی  برابر  امشب  است  قرار  که  دارد  رو 
بازی کند. برای پیرلو این دیدار دو چهره 
انرژی  جام  این  فتح  با  تواند  می  دارد. 
زیادی به تیم بدهد و نخستین جامش را 
به عنوان سرمربی باالی سر ببرد و دوباره 
بحران ها را دور کند اما در صورت شکست 
سرمربی  شد.  خواهد  بدتر  تیم  شرایط 
ایتالیایی دوباره باید به رونالدو روی بیاورد 
چون بحران یوونتوس روی ستاره پرتگالی 
بازی  بازیکن در 19  این  و  نگذاشته  تاثیر 

19 گل به ثمر رسانده است.

را فعال کردند. خیلی از افراد انتخاب پیرلو 
شرط  یک  ساری  جانشین  عنوان  به  را 
چون  دانستند  می  باال  ریسک  با  بندی 

نوشت: »او زمانی که روی فرم است توقف 
است  خاموش  که  هنگامی  و  است  ناپذیر 
پارسنگ  یک  به  یکشنبه  دیدار  مانند 
اسپورت  دلو  گاتزتا  شود.«  می  تبدیل 
و  گرفت  نشانه  را  پیرلو  آندره آ  طرفی  از 
بود  امتحان  یک  دیدار  این  »اگر  نوشت: 
او در همه  مردود شد.  یوونتوس  سرمربی 
ایتالیایی  رسانه  کرد.«  اشتباه  ها  زمینه 
نگران یک هویت تاکتیکی نامشخص است 
که بازیکنان سطح باالیی همچون رونالدو 

را هم زیر سوال می برد.
نتوانسته  هرگز  فصل  این  در  یوونتوس 
دو  تنها  تیم  این  باشد.  داشته  ثبات  است 
)اینتر  است  شده  مغلوب  آ  سری  در  بار 
نه  های  تیم  برابر  تساوی  اما  فیورنتینا(  و 
چندان قدرتمندی همچون کروتونه، ورونا 
حریفان  مقابل  نشدن  پیروز  و  بنونتو  و 
مستقیم مانند رم، التزیو و آتاالنتا هشدارها 

گاتزتا دلو اسپورت؛
»رونالدو یک پارسنگ بود«
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PSG مانع بر رس راه انتقال دله ایل به
کرد اما این بازیکن با ژوزه مورینیو به 
ندرت در  به  و  است  برخورده  مشکل 

ترکیب اصلی به میدان می رود.
عنوان  به  انتخاب  از  بعد  پوچتینو 
در  سخت  ژرمن  سن  پاری  سرمربی 
را  الی  جذب  زمینه  تا  است  تالش 

فراهم کند.
لوپاریزین نوشت: پوچتینو از لئوناردو 
خواسته است که در زمستان دله الی 
را جذب کند اما یک مانع بزرگ بر سر 
راه این انتقال وجود دارد و آن اینکه 
تاتنهام  با  تا سال 202۴  بازیکن  این 
قرارداد دارد  و باشگاه برای فروش او 
این  که  خواهد  می  پوند  میلیون   ۵0

رقم بسیار باالیی است.
لوپاریزین نوشت که باشگاه پاری سن 
را  رقمی  چنین  پرداخت  توان  ژرمن 
همین  به  و  ندارد  کنونی  شرایط  در 
و  است  شده  متوقف  مذاکرات  خاطر 
بعید است که در زمستان این انتقال 

صورت گیرد.

برای  تاتنهام  باالی  پیشنهادی  رقم 
برابر  در  مانعی  به  الی  دله  فروش 
انتقال این بازیکن به پاری سن ژرمن 

تبدیل شده است.
گزینه  الی  دله  لوپاریزین،  از  نقل  به 
مورد عالقه پوچتینو برای تقویت خط 

حمله پاری سن ژرمن است.
دله الی زیر نظر پوچتینو بود که خود 
را به فوتبال جزیره معرفی کرد و حتی 
پیراهن تیم ملی انگلیس را هم برتن 

یکن یونایتد را کنار گذاشت  سولسشایر دو باز

از  نیز  را  ذخیره  دروازه بان  عنوان  به 
دست داده است و به دنبال حضور در 

اللیگا است. 
روخـو نیـز از چنـد تیـم فرانسـوی و 
انگلیسـی بـرای فصـل جـاری رقابـت 
هـا پیشـنهاد دارد و بایـد دیـد چـه 
انتخـاب  رو  پیـش  بـرای  را  تیمـی 
خواهـد کـرد تـا جایـگاه خـود را در 
تیـم ملـی فوتبال کشـورش از دسـت 

ندهـد. 

دو  سولسشایر  گنار  اوله  تصمیم  با 
بازیکن تیم منچستریونایتد از این تیم 

کنار گذاشته شدند.
به نقل از ساکرنت، منچستریونایتد در 
قرار  انگلیس  برتر  لیگ  جدول  صدر 
گرفته است و باید در بازی بعدی خود 
به دیدار فوالم برود که در بازی قبلی 

یا یک گل به چلسی باخت. 
اوله گنار سولسشـایر سـرمربی نروژی 
منچسـتریونایتد پیـش از ایـن دیـدار 
دروازه  رومـرو  سـرخیو  کـرد  اعـالم 
روخـو  مارکـوس  و  آرجانتینـی  بـان 
مدافـع آرجانتینی شـیاطین سـرخ از 
ایـن تیـم گنار گذاشـته شـدند و آنها 
میتواننـد تیـم بعدی خـود را انتخاب 

 . کنند
انتظار می رود هر دو بازیکن در زمان 
انتقاالت زمستانی  از نقل و  باقیمانده 

راهی تیم جدید خود شوند.
توجه  با  آرجانتینی  دروازه بان  رومرو 
به حضور دین هندرسون جایگاه خود 
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قومندان و عسکرها، نرس ها 
و خبرنگارها همه پیش 

می آیند. گویا که با ذره بین در 
جستجوی حرکت مورچه ای 

هستند. با دقت نگاه می کنند. 
همه یک صدا می گویند 
این  جا که چیزی نشده 

است. اوووووه... خبرنگار با 
نارضایتی می گوید: به خاطر 

یک کراچی گک و یک نفرک ما 
را این  جا خواستید؟! انتحاری 

که چند ده نفر را تکه تکه نکرده 
باشد که انتحاری نیست. 

ارزش خبری ندارد. 

پایین  قومندان  یک  و  عسکر  چند  می رسد. 
به  آمبوالنس  از  هم  مرد  نرس  دو  می شوند. 
سرعت با تذکره پایین می شوند. همان وقت دو 
موتر خبرنگار هم با کمره و میکروفن مثل برق 
می رسند. همه می پرسند که چه شده است؟ 
به  ترافیک  پولیس  است؟  شده  انتحاری  کجا 
تکه های من و کراچی اشاره می کند و می گوید 
شده  انتحاری  این  جا  این  جا!  ببینید!  این  جا، 

است.
خبرنگارها  و  نرس ها  عسکرها،  و  قومندان 
در  ذره بین  با  که  گویا  می آیند.  پیش  همه 
دقت  با  هستند.  مورچه ای  حرکت  جستجوی 
نگاه می کنند. همه یک صدا می گویند این  جا 
با  خبرنگار  اوووووه...  است.  نشده  چیزی  که 
کراچی گک  یک  به خاطر  می گوید:  نارضایتی 
و یک نفرک ما را این  جا خواستید؟! انتحاری 
که  باشد  نکرده  تکه تکه  را  نفر  ده  چند  که 
انتحاری نیست. ارزش خبری ندارد. قومندان 
برگردیم  می گوید،  و  می زند  پس  را  عسکرها 
باالی  زود  نرس ها  ندارد.  تحقیق  ارزش 
برای  ما  که  می گویند  و  می شوند  آمبوالنس 
یک نفر خود را زحمت نمی دهیم. همه قصد 
خود  اما  نمی بینم.  را  پروانه  دارند.  شدن  دور 
انرژی پیدا کرده ام.  مثل پروانه سبک شده ام. 
مرا  دارم  تقال  می پرم.  پایین  و  باال  مردم  بین 
ببینند. بشنوند. زیر کله هر کدام شان می روم 
و می گویم. این  جا انتحاری شده است. چطور 
فریاد  بار  این  چیزی نشده است؟ نمی شنوند. 
می زنم: ببینید، من تکه تکه شده ام. ببینید آن 
تکه های دست ها و پاهایم است که کنار جوی 
افتاده است. زیر کراچِی چوری فروش هم نصف 
رویم است. ببینید مغزم بیرون از جمجه ام بین 
سرک پریده است. کسی مرا نمی شنود. نگاهم 
غرغرکنان  کنارم  از  بی تفاوت  همه  نمی کند. 
می گذرند. به موترهای شان باال می شوند و به 

همان سرعتی که آمده اند، دور می شوند.
پولیس ترافیک به کارش برمی گردد و موترها 
تکه   زباله جمع گر،  را هدایت می کند. پسرک 
چوب های کراچی منفجرشده را جمع می کند 
و در بوری خود می اندازد. مأمور شاروالی سر و 
روی و دهان و بینی اش را با دستمال پیچانده 
داخل  را  کثافات  و  می آید  دست  به  جارو  و 
پاهایم  و  دست  تکه های  می کند.  جارو  جوی 
که  می گویم  برایش  است.  افتاده  جوی  کنار 
آن ها کثافت نیستند. دست و پاهایم هستند. 
جوی  داخل  هم  را  آن ها  و  نمی کند  گوش 
کجا  نمی بینم  را  رویم  نصف  می کند.  جارو 
کراچی  زیر  دیگرش  نصف  ولی  است  افتاده 
چوری فروش است. مردک آن قدر کراچی خود 
تا صورتم شکاف های  پیش می کند  و  را پس 
آسفالت را پر می کند و همرنگ سرک می شود. 
سگ ولگردی هم زمین را بو کشیده از سرک 
می گذرد. بوکشان به مغزم می رسد. فریادزنان 
به  بی توجه  سگ  اما  می زنم.  پس  را  سگ 
موتری سر سگ  را می بلعد.  مغزم  فریادهایم، 
راهی  از  سرعت  به  سگ  و  می کند  هارنگ 
و  آرام  همه  مردم  می شود.  گم  بود،  آمده  که 
هیچ  انگار  می دهند.  ادامه  راه شان  به  عادی 
اتفاقی نیفتاده است. موترهای سواری باز هم 
می کنند.  سوار  مسافر  و  می گویند  شهر  شهر 
دست فروش ها با صدای بلند مشتریان را صدا 
می زنند. من سبک تر از هوا آن جا می چرخم. 

آه! پروانه آبی من کجا رفت؟

می پذیرم. کتاب ها را در بر می گیرم و هر روز 
را با امید، با شک و با باور به نیستی و هیچی 

به غروب می رسانم. 
پروانه حریر آبی اش را در هوا می تکاند. نسیم 
پروانه  سر  پشت  می خورد.  رویم  به  مالیمی 
همچنان می روم. به رابی سنتر که می رسم، دو 
دختر رهگذر را می شنوم. یکی به آن دیگری 
می گوید: اول نمره فارغ شدن چی فایده دارد؟ 
هم  امروز  مصاحبه  هرچه  نباشد،  که  واسطه 
نمی دهند.  ما  به  را  کار  هم  باز  بگذرد،  خوب 
دیگری می گوید: خدا بزرگ است. نباید نومید 
شویم. کدر فارغ می شوم. چندین ماه می دوم 
تا در فاکولته دستیار استاد استخدام شوم. از 
هشتم  خوان  ولی  می گذرم  خوان  هفت  همه 
»نمی شود«، متوقفم می کند. به چشمان پروانه 
نمی شوم.  نومید  هستند.  زیبا  چقدر  می بینم. 
درمی یابم »بدون کار، زندگی فاسد می شود.« 

بخـوان و سـربلند و خوشـبخت باش.
می گویـد:  و  می کنـد  تغییـر  صدایـش  مـادر 
پسـرم، گرسـنه ای؟ ایـن نـان را بخـور. صدای 
مـردی تصویـر مـادرم را پـاک می کنـد: خاله 
جـان! گرسـنه نیسـت. پودری اسـت. زن یکی 
اسـت.  کـرده  پیـش  سـویم  بـه  را  نان هـا  از 
بـا حـس غریبـی از شـرم و تشـکر نـان را از 
از  یـا  اسـت  خمـاری  از  می گیـرم.  دسـتش 
دهانـم  در  زبانـم  ولـی  نمی دانـم  گرسـنگی، 
تشـکر  کلمـه  بیـان  از  عاجـز  و  می چرخـد 
اسـت. سـرم را تـکان می دهـم و مـی روم. نان 
گـرم اسـت. لقمـه بزرگـی می زنـم و جویده و 
ناجویـده باشـتاب قـورت می دهـم. می ترسـم 
کسـی بیایـد و نـان را از دسـتم بگیـرد که تو 

حیـف نـان هسـتی. 
حس  می شوم.  تیر  گوالیی  از  می گیرم.  قوت 
می کنم که قد خمیده ام اندکی راست شده و 
دید چشم هایم هم خوب تر شده است. پروانه 
به  آفتاب  می زند.  بال  رویم  پیِش  همچنان 
حریر آبی بالش می تابد. از پشت حریر نگاهی 
موتر  پشت  پروانه  می اندازد.  سر  پشِت  به 
فالن کوچ خاک گرفته ای از مسیر دیدم، ناپدید 
از خاک، بیگ ها و بوری های  می شود. الیه ای 
باالی برنده فالن کوچ را پوشانده است. از وطن 
پایین  که  مسافری  اولین  است.  آورده  مسافر 
ساله ای  نوزده  هجده  الغراندام  پسر  می شود، 
است که دستمالی به گردن و پیراهن و تنبانی 
به  خاک  از  پر  سفید  هم  شاید  یا  کرمی رنگ 
سر  تکان  با  را  دراز  و  مواج  موهای  دارد.  تن 
را  سرنوشتم  می زنم.  کنار  چشمانم  روی  از 
و  الدین  سیدجمال  سرخ،  پل  کوچه های  در 
پل  کتابخانه  و  دانشگاه  کتابخانه  پوهنتون، 
مادر و خوشبختی خود  برای سربلندی  سرخ 

در نبرد خواب و بیداری، عاقبت مگس پیروز 
می شود. بین این همه لجن و کثافت، لعنتی 
باید دقیقا بیاید بیخ گوش من وزوز کند. فقط 
من  خواب  علیه  چیز  همه  نیست.  مگس  این 
سنگ  این  مفاصل،  درد  شکم،  غارغار  است. 
روی  رونده  مردم  صدای  قبرغه ام،  زیر  لعنتی 
به  دست  همه  خالصه  موترها،  هارنگ  و  پل 
دست هم داده اند تا من نخوابم. مگس شله اما 
باالی  به  از روی گوشم  آرام  صدایش می بُرد؛ 
بینی ام می پرد. پلک هایم هنوز سنگین است. 
کمی آن ها را باز می کنم. ولی نه! این که مگس 
با  که  است  کوچکی  آبی رنگ  پروانه  نیست. 
بازشدن چشم هایم می پرد و دور می شود. این 
وقت صبح، این جا بین این همه گند و کثافت، 

این پروانه چه کار می کند؟ نمی دانم.
دلم بی قرار می شود. در تابستان های کودکی ام، 
دنبال  دشت  در  را  زیادی  آبی  پروانه های 
میان  در  با شادمانی  را هم  کرده ام. چندتایی 
له  دست هایم  میان  در  گرفتم.  دست هایم 
می شد.  پشیمانی  و  درد  از  پر  دلم  می شدند. 
به خودم قول می دادم، دیگر پروانه ها را دنبال 
امروز جسور  اما  آبی  پروانه گک  این  نمی کنم. 
است. بی باک روی بینی ام می نشیند. با دست 
سنگی ام  و  خاکی  بستر  از  می کنم.  دور  را  او 
به صورتم  نزدیک  پروانه همان جا  برمی خیزم. 

در هوا چرخ می زند. از من نمی گریزد. 
لباس های  و  استخوانی  تِن  می ایستم،  وقتی 
سنگینی  زانوانم  برای  پاره پاره ام  و  چرکین 
راه  لرزان  لرزان  نمی دهم.  اهمیت  می کند. 
پروانه آبی همچنان روبه رویم در هوا  می روم. 
بال می زند. بوی ارچه خرامان از پیش بینی ام 
صبحانه  که  می خورد  فریب  شکمم  می گذرد. 
آب  تعفن  بوی  بالفاصله  اما  است.  راه  در 
ارچه  بوی  و خشمگین  قوی  زباله،  و  گندیده 

را دور می کند.
چرخک  چشمانم  جلوی  همچنان  پروانه 
را  سیاهش  چشمان  بلندش  مژگان  می زند. 
زیباتر ساخته است. لبخند سرخ رنگی می زند. 
با گوشه ی ابرو اشاره می کند، بیا. درد پاهایم 
با آن هم می روم،  را سنگین کرده است ولی 
تلو تلوخوران می روم. پایم به چیزی مثل ُجل 
و استخوان بند می شود. تقال می کنم، به زمین 
نخورم، که صدای ناله ای می شنوم. این جا زیر 
آدم های  بی اهمیت  ناله ی  پراز  همیشه  پل 
بدبخت است. بی خیال به راهم ادامه می دهم 
که سنگی به پشتم می خورد و به دنبالش ناله، 
ناسزای زشتی می گوید. می خواهم جوابش را 
و  را تنگ می کند  پروانه چشمانش  اما  بدهم. 
با سر اشاره می کند، زود باش. بی خیال ناسزا 
پل  باالی  را  خود  پروانه  دنبال  به  و  می شوم 

می رسانم.
پروانـه خرامـان بـه پیـش مـی رود و مـن از 
پـی اش. بـه گوالیـی نرسـیده پیـش نانوایـی، 
پروانـه در گل چـادر زنی گم می شـود. حیران 
پروانـه را می پالـم که نگاهم بـه نگاه زن تالقی 
می کنـد. چنـد نـان در دسـت دارد. چشـمانم 
کم سـو شـده اسـت امـا می توانـم ببینـم کـه 
نگاهـم دور  از  را  نگاهـش  مـادر تـالش دارد 
کند تا اشـک را در چشـمانش نبینم. دستماِل 
پـر از بـادام و تـوت را بـه زور در کیفـم جـای 
می دهـد. از گـره چـادرش پس انـدازش را بـاز 
می کنـد و در جیبـم می گـذارد. پیشـانی ام را 
می بوسـد: امیـد »آیه خـو« بـرو. درس هایت را 

را  مکتوب ها  می کنم.  پیدا  آرشیف  در  کاری 
مهر وارده و صادره می زنم و آرشیف می کنم. 
بی روح  اگر  سالی می گذرد. در می یابم »کار 
می میرد«.  و  می شود  متوقف  زندگی  باشد، 
کسالت و بیهودگی آن کار را دود می کنم. هوا 

را تیره می کنم. دود می شوم.
پروانه می خندد. پشت سرش راه می روم. مردی 
رویش را با پتوی سر شانه اش مخفی می کند و 
کراچی اش را مابین سرک رها می کند و دور 
پروانه پشت سرد مرد می رود و من  می شود. 
هم به دنبال شان. می خواهم به مرد بگویم که 
کراچی را بین سرک ایستاد نکند که پایم به 
می شنوم  بلندی  صدای  می شود.  بند  کراچی 
اما  من  می شود.  گم  پروانه  می پرم.  هوا  به  و 
سبک و رها شده ام. چشمانم همه جا را روشن 
می کنم.  نگاه  پایین  به  باال  آن  از  می بیند. 
می شوم.  پخش  زمین  روی  تکه تکه  می بینم 
بعضی از تکه هایم روی درختان می نشینند و 
بعضی دیگر را باد با خود می برد. مردم شروع 
به دویدن می کنند. دخترهای رهگذر که حاال 
در ایستگاه تاکسی هستند، آن ها هم جیغ زنان 
که  پسرک  چند  می شوند.  دور  و  می دوند 
شیشه موترها را پاک می کنند، فریاد می زنند 
به  شده ام،  سبک  چقدر  است.  شده  انتحاری 
ببینم  بهتر  تا  می روم  پایین تر  هوا.  سبکی 
نزدیک  ترافیکی  پولیس  است.  شده  چه  که 
در  و  می کند  نگاهی  اطراف  به  من،  تکه  های 
انتحاری  کوته سنگی  در  مخابره می گوید که 

شده است.
گوش  به  آمبوالنسی  آژیر  صدای  زود  خیلی 
آمدن  برای  نزدیکی  همان  گویا  می رسد. 
سرعت  به  آمبوالنس  است.  داشته  آمادگی 
می رسد. همزمان یک رنجر پولیس هم از راه 
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