
madanyatdai ly.com

روزنـامـه یــی بــرای حــقـوق شــهروندی

Wed    Dec 23 2020   No. 666   Vol.10 شامره  666 سال دهم       چهارشنبه  3 جدی 1399

کویید19؛مسالهییحاشیهیی
درکشوریخستهازجنگ

در افغانستان زندگی طوری ادامه دارد که گویی
ویروس کرونا هرگز وجود نداشته است

عــنوان های مـهم

چهارکارمندصحیکشور
درمیانبهرتینهایجهان

علی رغم بی شامر مشکالت در سیستم صحی کشور 
زنانی هستند که صادقانه مبارزه می کنند

افغانستانوروسیه
بایددوستانخوبهمباشند

در متام کتاب های مکاتب روسیه، ده جمله درباره 
جنگ افغانستان نوشته نشده، یعنی ده سال جنگ به 

ده جمله در کتاب ها تبدیل شد
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با  اختصاصی  مصاحبه  )1جدی(  دوشنبه شب  ایران  وزیرخارجه  جواد ظریف   

و  طالبان  و  امریکا  مذاکرات  کابل-تهران،  روابط  داشت.  طلوع نیوز  خربی  شبکه 

رابطه ایران با طالبان از محورهای اساسی این مصاحبه بود. وزیرخارجه ایران گفت 

که هرچند دولت ایران در قوانین خود طالبان را از فهرست گروه های تروریستی 

روابطی هم دارند. ظریف همچنان در مورد لشکر  اما در عین حال  نکرده  خارج 

فاطمیون رصیحا گفت که هنوزهم دوهزار جنگ جوی افغان در سوریه می جنگند و 

اگر دولت افغانستان بخواهد، این نیروها کمکی برای دولت افغانستان خواهد بود. 

تا  اخیر  دهه  دو  در  تجارتی  مراودات  با  ایران  و  افغانستان  دولت  روابط  هرچند، 

حدودی از ثبات الزم برخوردار بوده و کم تر شاهد تنش های سیاسی است اما ایران 

با نقاب مناسبات اقتصادی، به دنبال منافع سیاسی خود هم است. در این میان 

می توان از لشکر فاطمیون و طالبان نام برد که در واقع ابزار تامین کننده منافع 

ملی این کشور محسوب می شود...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

با اینکه زمستان از راه رسیده، برگ های پاییزی کامکان در   

حال ریخنت است. در میان برگ های افتاده روی پیاده رو، یکی 

از آنها توجهم را به خود جلب کرد. یک برگ سبِز زمردی رنگ که 

برگ  خواستم  است.  بوده  پنجه چنار  درخت  به  متعلق  گویا 

زمردین را ملس کنم، با گرفنت برگ سبز در دستم؛ کارتۀ سه 

کم کم مبدل به یک باغ بزرگ پر از درخت 

و  رسخ  اللۀ  گل های  از  پر  شد،  چنار 

کاشی های  و  خیابان  اسفالت  دشتی. 

نرم و علف های خودرو  به خاک  پیاده رو 

تغییر شکل داد. 

نزدیک  باغی  در  بودم،  بغالن  در  دوباره 

اواخر  این  که  کابل  مانند  قند.  فابریکۀ 

مجهول املبدا  راکت های  دست  در 

گروگان است؛ بغالن گرفتار رژیم طالبان 

است. خانوادۀ »حسن یار« به دلیل وضع 

نامطلوب اقتصادی، به بغالن کوچیده اند. 

یکی از اعضای این خانواده، پرسی ست 

پنج ساله به نام غالم نبی.

گردش هلی کوپرتهای امریکایی، رژیم امارتی را به »مخالف 

مسلح حکومت« مبدل کرد.

سال 1381 است، غالم نبی در حالی که از یک سو در محیطی 

که با آن احساس بیگانگی می کرد، می زیست  و از سوی دیگر 

تنگدستی و فقر، پنجه های بران خود را 

و خانواده اش  او  زندگی  و صورت  بر رس 

می کشید؛ شامل  لیسۀ »شهدای بغالن 

صنعتی« شد.

اسباب بازی ها،  با  که  کودکانی  مانند 

رسگرمی  می کنند؛  رسگرم  را  خودشان 

و  شدن  سوار  هم صنفانش،  و  غالم نبی 

بازی کردن داخل تانک های از کار افتاده  

روسی بود. غافل از اینکه آن تانک ها چه 

داستانی داشتند و برای از کار افتادن آن 

تانک ها، افغانستان چه چیزها که ندید و 

جنگنیابتیقدرتها
درافغانستانچقدرمسالهاست؟

دخالت خارجی منی تواند بهانۀ برای رسپوش 

گذاشنت بر بحران های داخلی باشد

سیندخت؛روایتهاییازدخرتانیکه
مهاجر،زادهمیشوند

امام علی رحامن:
از تالش های صلح و برقراری ثبات 

حامیت می کنیم

حاصالت نخود بادغیس
به هفت هزار و ۹۶تن رسید

عامل حمله خونین به نیایشگاه 
یهودیان در شهر هاله آملان به 

حبس ابد محکوم شد

وزارت اوقاف جمهوری عربی سوریه، 
جنگ افغانستان را ناروا تلقی کرد

نبی؛مسافریبهشهردانش
پرسی که می خواهد »هامن تغییری باشد که می خواهد در جهان ببیند.«

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ادامه در صفحه 4

ترجمه

8

 سمیه نوروزی

ارتباط با طالبان؛ با چه منطقی؟!
وزیرخارجه ایران می گوید طالبان هنوز در فهرست گروه های تروریستی کشورش است

اما در عین حال روابطی هم با این گروه دارد



رییس جمهـوری  رحـامن،  علـی  امـام   

عبداللـه  عبداللـه  بـا  دیـدار  در  تاجیکسـتان 

گفـت کـه از تالش های صلـح و برقـراری ثبات 

در افغانستان حامیت می کند.

روز  کشـور  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای 

سه شـنبه )۲جـدی( بـا نـر خربنامه یـی افزود 

کـه در این دیـدار آقای رحامن ابـراز امیدواری 

رهـربی  تحـت  صلـح  تالش هـای  کـه  منـود 

پیـروزی برسـد. بـه  افغانسـتان  دولـت در 

را  افغانسـتان  تاجیکسـتان،  رییس جمهـوری 

تاجیکسـتان  نزدیـک  متحـدان  و  دوسـتان  از 

خوانـد و تاکیـد داشـت کـه ایـن روابـط ریشـه 

در همسـایگی، مشـرتکات تاریخـی، فرهنگـی 

و دینـی دارد.

وی بـا اعالم حامیت همه جانبۀ کشـورش 

از تالش هـای صلـح در افغانسـتان، صلح 

در  ثبـات  و  صلـح  را  کشـور  در  ثبـات  و 

منطقـه  از  فراتـر  و  منطقـه  تاجیکسـتان، 

خواند.

آقـای رحـامن در ادامـۀ صحبت های خود 

و  تاجیکسـتان  افغانسـتان،  کـه  افـزود 

منطقـه از دهشـت افگنی، افراط گرایـی و 

بی ثباتـی مترضر شـده اند و صلـح و ثبات 

در افغانسـتان زمینـۀ گسـرتش و توسـعۀ 

تجـارت و ترانزیت میان دو کشـور، منطقه 

و اتصـال آسـیای مرکـزی بـه جنوب آسـیا 

را فراهـم می سـازد.

از سـویی هـم، عبداللـه عبداللـه، رییـس 

ابـراز  بـا  ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای 

راه مدنیت: حمدالله محب، مشاور شورای   
امنیت ملی کشور در سفرش به تهران با علی 

شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار و 

گفتگو کرده است. در این دیدار، محب ایران را 

خانه دوم خود خواند.

آقای محب روز سه شنبه )۲جدی( در سفر یک 

شمخانی  با  دیدار  در  وی  رفت.  ایران  به  روزه 

از سفرش به ایران ابراز خرسندی کرد و گفت 

گسرتش  برای  را  افغانستان  ملت  و  دولت  که 

همکاری و تعامل با دولت و ملت ایران آماده اند.

وی با اشاره در مورد مهاجران افغانستانی مقیم 

ایران، گفت که دولت و مردم افغانستان همواره 

قدردان محبت ها، کمک ها و حامیت های ایران 

خواهد بود.

همچنین مشاور امنیت ملی کشور تاکید داشت 

که متاسفانه علی رغم توافقات امضا شده، میان 

امریکا و طالبان ،حمالت و خشونت این گروه نه 

تنها کاهش نیافته بل افزایش نیز داشته است.

ایران  همکاری  از  یادآوری  ضمن  محب  آقای 

در قسمت برقراری صلح و ثبات در افغانستان 

خاطر نشان ساخت: گروه طالبان با سواستفاده 

از توافق با امریکا در تالش برای تحمیل رشایط 

خود و وادار سازی دولت افغانستان به تسلیم 

شدن، است، اما ما با تاکید بر مواضع اصولی 

طالبان  زیاده خواهی  مقابل  خود  قانونی  و 

ایستادگی خواهیم کرد.

برخورداری افغانستان از جایگاه ویژه در سیاست 

خارجی ایران

دیدار  این  در  شمخانی  آقای  هم،  سویی  از 

و  همجواری  حسن  تقویت  بر  مبنی  تاکید  با 

برقراری روابط راهربدی با کلیه همسایگان خود 

ترصیح کرد که افغانستان به دلیل اشرتاکات و 

پیوندهای فراوان میان دو ملت از جایگاه ویژه یی 

در سیاست خارجی ایران برخوردار است.

دبیر شورای امنیت ملی ایران ضمن یاد آوری از 

افتتاح خط  آهن خواف-هرات و ابراز امیدواری 

از اینکه این پروژه بتواند نقش موثری در ارتقاء 

پیرفت  و  رفاه  و  کشور  دو  روابط  تحکیم  و 

اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد؛ ایجاد 

زیر ساخت های الزم برای توسعه روابط در همه 

زمینه ها را حیاتی و اجتناب ناپذیر خواند.

دو  منافع مشرتک  و  تهدیدات  به  اشاره  با  وی 

کشور به ویژ مسیله گسرتش تروریزم و رضورت 

ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بر حامیت قاطع 

ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم افزایش 

ابعاد  در  تهران-کابل  میان  تعامل  و  همکاری 

مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تاکید کرد.

توسعه  و  تشدید  به  نسبت  هشدار  با  او 

فعالیت های داعش در افغانستان و خطراتی که 

باید  متوجه کشورهای منطقه است، گفت که 

و اشرتاک  برای دفع داعش همکاری  کشورها 

مساعی کنند.

همچنین آقای محب در این سفر با »محمدجواد 

ایران دیدار و گفتگو  امور خارجۀ  ظریف« وزیر 

کرده است.

راه مدنیت: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری   

کشور گفت که حاصالت نخود والیت بادغیس 

یافته  افزایش  ۹۶تن  و  هفت هزار  به  امسال 

است.

حاصالت  گفت،  اعالمیه یی  نر  با  وزارت  این 

افزایش  به دلیل  بادغیس  والیت  نخود  امسال 

افزایش  قبل  سال  به  نسبت  کشت  ساحۀ 

چشم گیری داشته است.

زراعت،  رییس  تایب،  عبدالتواب  هم چنین 

می گوید:  بادغیس،  والیت  مالداری  و  آبیاری 

»امسال دوهزار و ۹۳۵هکتار زمین در بادغیس 

و  آن حدود هفت هزار  از  نخود کشت شده که 

۹۶تن حاصل به دست آمده است.«

آقای تایب افزود، سال گذشته به دلیل خساراتی 

که دهقانان از خشک سالی متحمل شده بودند، 

توان کشت کامل نخود را نداشتند، بنا ساحۀ 

کم تری نخود کشت شده بود و حاصل آن نیز 

کم بود.

رییس زراعت و مالداری والیت بادغیس ترصیح 

گذشته  سال  معلومات،  و  آمار  بنیاد  بر  کرد، 

یک هزار و ۹۹۹هکتار زمین در والیت بادغیس 

و  چهارهزار  آن  از  که  بود  شده  کشت  نخود 

۹۹۷تن نخود به دست آمده بود.

افزایش  رقم  این  او،  گفته های  اساس  بر 

۹۳۶هکتاری در ساحۀ کشت و افزایش دوهزار 

کشت  این  حاصالت  در  را  تنی  ۹۹مرتیک  و 

نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می دهد.

نخود  بادغیس  والیت  ولسوالی های  متام  در 

از  بیش تر  که  می شود  کشت  للمی  به شکل 

نژاد )ورایتی( های محلی نخود، در این والیت 

قابل مالحظۀ  مقدار  استفاده می شود. ساالنه 

صادر  دیگر  والیت های  به  والیت  این  نخود 

می شود.

برای  بادغیس  والیت  هوایی  و  آب  هم چنین 

از ۴۵۰هزار هکتار  تولید یسته مناسب است. 

پسته زار در کشور، حدود۹۰هزار هکتار آن، در 

والیت بادغیس موقعیت دارد، اما بخش زیادی 

این پسته زارها آسیب دیده اند. پسته والیت  از 

این  دهقانان  درآمد  منبع  بزرگ ترین  بادغیس 

والیت است و شهرت جهانی نیز دارد.

راه مدنیت: انورالحق احدی، وزیر زراعت،   

آبیاری و مالداری کشور می گوید که قصد دارد 

تولید  در  خودکفایی  به  آینده  چهارسال  طی 

گوشت مرغ برسد و این موضوع از اولویت های 

این وزارت است.

آقای احدی گفت که تقویت سکتور مالداری از 

اولویت های وزارت زراعت است و تالش می شود 

چهار  طی  خصوصی  سکتور  همکاری  با  تا 

سال آیندۀ افغانستان در تولید گوشت مرغ به 

خودکفایی برسد.

وی ترصیح کرد که همین اکنون در سطح کشور 

طی یک سال نزدیک به ۲۲۰ تن گوشت مرغ 

تولید شده، اما نیاز کشور به گوشت مرغ در یک 

سال به ۲۹۰تن می رسد.

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تاکید داشت که 

بر رس  از مشکالت کالن  یکی  مرغ،  دانۀ  نبود 

راه مرغداری بود که در حال حارض این مشکل 

برداشته  میان  از  با رسمایه گذاری رسمایه داران 

خواهد شد.

آقای احدی در ادامه افزود، یکی از منونه های 

آن، فابریکه  تولید دانۀ مرغ البدر است که در یک 

شبانه روز، ۱۲۰تن دانۀ مرغ تولید می کند.

آبیاری  آقای احدی می گوید که وزارت زراعت، 

و مالداری همواره در بخش مالداری و باغداری 

ادامه  روند  این  و  با رسمایه گذاران کمک کرده 

خواهد داشت.

رییس مجتمع  غیرت،  از سویی هم، محمدباز 

تولیدی البدر بیان داشت که در سطح افغانستان 

۱۱هزار فارم مرغداری وجود دارند که ۲۰۰هزار 

مرغ تولید می کنند و هم چنان ۱۵ فابریکه دیگر 

دانۀ مرغ را تولید می کنند.

خاطر  به  خواست  زراعت  وزارت  از  غیرت  آقای 

تقویت سکتور خصوصی، جلو صادرات و واردات 

خودرسانه بگیرند.

بگرامی  ولسوالی  در  البدر  تولیدی  مجتمع 

کابل در مساحت ۲۵۰ جریب زمین و با هزینۀ 

۴۱میلیون دالر ساخته شده است.

واردات گوشت بی کیفیت مرغ خارجی همواره 

باعث کاهش تولید گوشت مرغ در رسارس کشور 

و مخصوصا هرات گردیده است. چند ماه قبل 

مالکان فارم های پرورش مرغ در هرات به دلیل 

واردات گوشت های بی کیفیت اعرتاض منوده و 

خواهان متوقف این روند شدند.

رشد  روی  روند  این  که  بودند  کرده  تاکید  آنان 

صنعت مرغ داری در هرات تأثیر منفی می گذارد.

جواد ظریف وزیرخارجه ایران دوشنبه شب   

با شبکه خربی  اختصاصی  )1جدی( مصاحبه 

طلوع نیوز داشت. روابط کابل-تهران، مذاکرات 

از  طالبان  با  ایران  رابطه  و  طالبان  و  امریکا 

محورهای اساسی این مصاحبه بود. وزیرخارجه 

قوانین  در  ایران  دولت  هرچند  که  گفت  ایران 

خود طالبان را از فهرست گروه های تروریستی 

خارج نکرده اما در عین حال روابطی هم دارند. 

ظریف همچنان در مورد لشکر فاطمیون رصیحا 

در  افغان  گفت که هنوزهم دوهزار جنگ جوی 

افغانستان  دولت  اگر  و  می جنگند  سوریه 

دولت  برای  کمکی  نیروها  این  بخواهد، 

افغانستان خواهد بود. 

با  ایران  و  افغانستان  دولت  روابط  هرچند، 

مراودات تجارتی در دو دهه اخیر تا حدودی از 

ثبات الزم برخوردار بوده و کم تر شاهد تنش های 

مناسبات  نقاب  با  ایران  اما  است  سیاسی 

هم  خود  سیاسی  منافع  دنبال  به  اقتصادی، 

است. در این میان می توان از لشکر فاطمیون 

و طالبان نام برد که در واقع ابزار تامین کننده 

منافع ملی این کشور محسوب می شود.

لشکر فاطمیون  

شیعه های  را  آن ها  بیشرت  که  فاطمیون  لشکر 

سال  در  می دهند،  تشکیل  افغانستان  مهاجر 

ایران  دولت  نظامی  و  مالی  حامیت  با   1394

در جنگ سوریه  اسد  بشار  نظام  از  به حامیت 

فرستاده شد. بر اساس آمارها، لشکر فاطمیون 

است.  شده  برآورد  نفر  هزار  پانزده  الی  ده 

جنگ  در  افغان  مهاجران  از  ایران  استفاده 

سوریه، حساسیت های ملی را در سطح داخلی 

اخیر،  سال  دو  در  و  آورد  وجود  به  افغانستان 

از  نباید  تهران  که  کرد  اعالم  افغانستان  دولت 

سوءاستفاده  نیابتی  جنگ های  در  مهاجران 

کند.

در این رابطه، شامری از آگاهان باور دارند که 

سوی  از  جنگ جویانی که  از  استفاده  سیاست 

می شوند،  گرفته  اجاره  به  دیگر  کشورهای 

که  ایران  در  مخصوصا  ندارد،  خوبی  انعکاس 

یک تعداد مهاجرین به دلیل مشکالت معیشتی 

مجبور شدند تا وارد مجموعۀ جنگی شوند.

جعفر مهدوی، آگاه روابط بین امللل در گفتگو 

این  به  ایران  اگر  کرد:  اظهار  مدنیت  راه  با 

باورهای  اساس  بر  مهاجران  که  است  تصور 

اعتقادی شان در جنگ رفته باشند که استفاده 

از اتباع دیگر کشورها در جنگ نیابتی یک امر 

مردود است اما اگر از این نیروها در افغانستان 

استفاده  خاص  کشور  منافع  پیش برد  برای 

یک  دیگری،  کشور  چه  و  فاطمیون  چه  شود، 

امر محکوم و به منافع افغانستان نیست و این 

سیاست، افغانستان را به سوریه تبدیل می کند.

مهدوی تاکید کرد که باید تالش ها در راستای 

همسایه  کشورهای  اقدامات  از  جلوگیری 

نیابتی  نیروهای  از  استفاده  برای  منطقه  و 

راستی  به  کشورها  این  اگر  و  گیرد  صورت 

کمک  افغانستان  در  پایدار  ثبات  و  برای صلح 

می کنند، باید برای حامیت ها از مجرای تقویت 

نیروهای نظامی و امنیتی دولت کابل استفاده 

کنند.»استفاده از گروه های نیابتی چه از سوی 

امریکا، چه از سوی ایران، روسیه و هند باشد، 

یک امر مردود است و با منافع ملی افغانستان 

سازگاری ندارد.«

در همین حال، عتیق الله امرخیل آگاه نظامی 

لشکر  از  می خواهد  ایران  این که  مورد  در 

کند،  کمک  افغانستان  دولت  به  فاطمیون 

بر  مردم مان  از  دارد  تالش  تهران  که  می گوید 

بداند  باید  ایران  کند؛  استعامل  علیه خودمان 

نباید سیاستی را که در عراق و سوریه استفاده 

کرد در افغانستان اعامل کند.

که  کرد  خاطرنشان  همچنان  نظامی  آگاه  این 

ایران به جای استفاده از لشکر فاطمیون، باید 

روابط خود را با طالبان قطع کند و هامن گونه 

که این گروه برای سایر کشورها گروه تروریستی 

گروه  یک  به عنوان  را  آنها  نیز  ایران  است، 

تروریستی به رسمیت بشناسد.

عتیق الله امرخیل تاکید منود که موضع گیری ها 

ضد  افغانستان  قبال  در  ایران  سیاست های  و 

دروغ های  با  همواره  تهران  و  است  نقیض  و 

داخلی  مسایل  امور  در  مداخله  دنبال  به  خود 

افغانستان بوده است.

ایران و طالبان  

دوبار  حداقل  ایرانی  مقام های  این  از  ییش 

دیدار  تهران  در  طالبان  سیاسی  رهربان  با 

ظریف،  جواد  مورد،  آخرین  در  کرده اند. 

مالبرادر  با  کرد،  اعرتاف  خود  که  هامن طوری 

دیدار داشت. هرچند، تعدادی از دیپلامت های 

کشته  طالبان  دست  به  بلخ  والیت  در  ایران 

شدند اما روابط این کشور با طالبان تا پیش از 

رشوع مذاکرات صلح در افغانستان، حسنه بود.

کشورها  همه  که  است  معتقد  مهدوی  جعفر 

برای  ابزاری  از  خارجی  سیاست  عرصه  در 

ایران  و  می کنند  استفاده  منافع شان  پیش برد 

هم کشوری است که از نفوذ سیاسی، فرهنگی 

افغانستان برخوردار است و طبعا  امنیتی در  و 

منافع خود  تعقیب  برای  و جایگاه  نفوذ  این  از 

استفاده می کند.

به گفتۀ مهدوی، اما فرمول هایی که کشورها در 

میدهند،  ترتیب  همسایگان  با  جهان  و  منطقه 

به  توجه  با  کشورها  نیست؛  یک سان  و  واحد 

و  فرمول ها  امنیتی،  و  سیاسی  خاص  رشایط 

روش های مخصوصی را برای جستجوی منافع 

خود در کشورها تعقیب می کنند.

می خواهد  ایران  کرد،  ترصیح  مهدوی  جعفر 

هم زمان با اتخاذ سیاست های اعالمی و رسمی 

مناسبات  و  کند  حامیت  افغانستان  دولت  از 

داشته  کابل  در  مستقر  دولت  با  نزدیک 

از  ایران  نگرانی هایی که  به  توجه  با  اما  باشد 

قوت  به  توجه  با  دارد،  خود  رشقی  مرزهای 

طالبان، احتامل آمدن این گروه و نقش بسیار 

گسرتده در معادالت سیاسی آینده افغانستان، 

منی خواهد که متام رسمایه گذاری اش را باالی 

با  که  دارد  تالش  و  کند  افغانستان  حکومت 

با طالبان  افغانستان،  با دولت  حفظ مناسبات 

هم تعامالت خود را حفظ مناید.

این آگاه روابط بین امللل همچنان ابراز نگرانی 

می آید سیاست ها  پیش  زمانی  مشکل  که  کرد 

این  و  گیرد  قرار  یک دیگر  تناقض  در  روابط  و 

کند  انتخاب  ایران  نباشد؛  جمع  قابل  موضوع 

یا  است  جمهوریت  گفتامن  پشت  در  آیا  که 

گفتامن امارت. اینجا مهم است که تهران باید 

موضع خود را واضح بسازد.

دارد  تاکید  امرخیل  عتیق الله  دیگر،  جانب  از 

در  افغانستان  خاک  از  95درصد  وقتی  تا  که 

داشتند  کوشش  ایرانی ها  بود،  طالبان  تسلط 

طالبان  علیه  افغانستان،  شامل  اتحاد  به  که 

کمک کند و کمک تهران به اتحاد شامل منجر 

به کشته شدن چند تن از دیپلامت های ایرانی 

شد اما حاال دست دوستی به طالبان دراز کرده 

می دهد  نشان  این  داد:  ادامه  امرخیل  است. 

دست درازی  افغانستان  مسایل  در  تهران  که 

می کند.

ایران  خارجه  وزیر  ظریف  جواد  همه،  این  با 

اقدامات  طالبان  گروه  که  کرد  تاکید  دیگر  بار 

در  اما بالخره یک گروه  زیاد داشته  تروریستی 

داخل افغانستان است و در رشایط کنونی هم 

از  بخشی  به عنوان  گروه  این  که  است  رضوری 

راه حل آیندۀ افغانستان باشد، نه راه حل آینده.

از دولـت و ملـت تاجیکسـتان،  قدردانـی 

دو  میـان  دوسـتی  و  روابـط  کـه  افـزود 

کشـور بـر ارزش هـا و مشـرتکات تاریخـی، 

فرهنگـی و دینـی دیرینـه اسـتوار اسـت و 

تاجیکسـتان  همکاری هـای  و  حامیـت  از 

در  افغانسـتان  مـردم  برحـق  داعیـۀ  از 

سـپاس گزاریم. مختلـف  دوره هـای 

وی در بـارۀ تالش هـای صلـح، مذاکـرات 

سـفرهای  مذاکـرات،  بعـدی  دور  دوحـه، 

و  منطقه  یـی  اجـامع  کسـب  بـرای  اخیـر 

تامیـن  در  تاجیکسـتان  جمهـوری  نقـش 

منـود. صحبـت  افغانسـتان  در  صلـح 

آقـای عبدالله در صحبت هـای خود تاکید 

کـرد کـه افغانسـتان در مذاکـرات صلح به 

بـا  پایـدار، عادالنـه، باعـزت و  دسـت یافنت صلـح 

حفـظ ارزش هـای جمهوریـت متعهد می باشـد.

رییـس شـورای مصالحۀ ملـی همچنـان از افزایش 

خشـونت و جنـگ بـه عنـوان یکـی از نگرانی هـای 

حکومـت و مـردم افغانسـتان در ایـن مرحلـه یـاد 

در  قطـع  خون ریـزی  و  ختـم جنـگ  بـر  و  منـوده 

جریـان مذاکـرات تاکیـد کـرد.

بـه گفتـۀ وی، افغانسـتان می توانـد از تجربـۀ صلح 

و آشـتی ملی تاجیکسـتان اسـتفاده مناید.

آقـای  کـه  می شـود  انجـام  حالـی  در  سـفر  ایـن 

عبداللـه قبـل از ایـن بـه کشـورهای ایـران، ترکیه، 

جلـب  جهـت  ازبیکسـتان  و  هنـد  پاکسـتان، 

حامیت هـای منطقه یـی از صلـح افغانسـتان سـفر 

اسـت. منـوده 

خـــبـرهـای داخــلـی
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ارتباطباطالبان؛باچهمنطقی؟!
وزیرخارجه ایران می گوید طالبان هنوز در فهرست گروه های تروریستی کشورش است

اما در عین حال روابطی هم با این گروه دارد

امام علی رحامن:
از تالش های صلح و برقراری 

ثبات حامیت می کنیم

محب:
ایران خانه دوم ما است

حاصالت نخود بادغیس
به هفت هزار و ۹۶تن رسید

احدی: رسیدن به خودکفایی 
در گوشت از اولویت های وزارت 

زراعت است

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

»اگر ایران به این تصور   
است که مهاجران بر اساس 

باورهای اعتقادی شان در 
جنگ رفته باشند که 
استفاده از اتباع دیگر 

کشورها در جنگ نیابتی 
یک امر مردود است اما اگر 
از این نیروها در افغانستان 
برای پیش برد منافع کشور 

خاص استفاده شود، چه 
فاطمیون و چه کشور 

دیگری، یک امر محکوم و 
به منافع افغانستان نیست و 

این سیاست، افغانستان را 
به سوریه تبدیل می کند.«

گفتگوهای صلح در اختیار کامل افغان ها نیست
محمد اسامعیل خان، عضو کمیته رهربی شورای عالی   
مصالحه ملی روزگذشته سه شنبه )۲جدی( دریک نشست 

خربی در والیت هرات با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی گفته 
است که گفتگوهای صلح در اختیار کامل افغان ها نیست و باید 

مردم آماده باشند و نگذارند که وضعیت بدتر شود و در کنار 
حکومت باشند.

امتر: زمینه برای بحث علامی کشورهای اسالمی در زمینه 
برقراری صلح فراهم شود

وزیر امور خارجه می گوید که سفرا در کشورهای اسالمی باید زمینه را   
برای راه اندازی بحث های علمی و مذهبی میان علامی این کشورها و عاملان 

دینی افغانستان پیراموِن حامیت از برقراری صلح و آرامش در کشور فراهم 
کنند. با فتواهای علامی جهان اسالم مبنی بر تحریم جنگ، می توان به طالبان 

این نکته را تفهیم کرد که جنگ آنان هیچ گونه مبنای رشعی  و قانونی نداشته و 
از ادامۀ آن بایست خودداری کنند.



چهارکارمندصحیکشوردرمیانبهرتینهایجهان
علی رغم بی شامر مشکالت در سیستم صحی کشور زنانی هستند

که صادقانه مبارزه می کنند
گـزارشــگرمعصومه امیری

شکریه مسافرزاده  

و  بیامر  شد،  حمله  کابل  دانشگاه  بر  که  »روزی 

درد  از  که  زنانی  داشتیم.  زیادی  مراجعه کننده های 

بی تابی  که  اطفالی  و  می کشیدند  فریاد  زایامن 

می کردند. اول شنیدیم که حمله در شفاخانه علی آباد 

فهمیدیم  بعدتر  انجام شده  ماست،  دیوار  به  دیوار  که 

که نه از دانشگاه است. هر بار که صدای فیر می آمد، 

می دادیم  دلداری  را  بیامران  و  می کشیدیم  را  پرده ها 

و در هامن حین که چیغ ها در هم می پیچید، تصویر 

400بسرت  شفاخانۀ  در  که  مادرانی  و  خود  همکاران 

برچی شهید شدند، جلوی چشم ما می آمد. من مسوول 

قابله های شفاخانۀ فرانسوی ها هستم، فشار روانی که 

بر اثر کنرتول خود و در هامن زمان آرام کردن دیگران 

بیست وچهار  تا  بود  شده  باعث  بود  شده  وارد  من  بر 

دست  از  را  مدتم  کوتاه  حافظۀ  روز  آن  از  بعد  ساعت 

بدهم و هر اتفاقی را بعد از چند ثانیه فراموش کنم.« 

این خاطره از شکریه مسافرزاده است، رس قابله یی که 

به تازگی جزو صد کارمند صحی برترجهان در لیست 

سازمان  این  است.  گرفته  قرار  جهانی  صحی  سازمان 

در روایتی که خود این سایت روایت قهرمانی یاد کرده 

گفته که شکریه قابله و معلم انستیتوی پزشکی فرانسه 

به  او  آنجا  در  است.  کابل  در  مادران  و  کودکان  برای 

زنده  احتامل  و  می کند  کمک  نوزادان  ایمن  زایامن 

ماندن بسیاری از بیامرانش را بهبود می بخشد. 

را  تجارت  و  اداره  لیسانس  که  زمانی  در  شکریه 

می خوانده، آمار باالی مرگ و میر مادران بر اثر زایامن 

او را متاثر و درنهایت به سمت قابلگی سوق می دهد. 

شکریه می گوید: شعار زندگی او هامن کالم خداست 

َا  که در قرآن عظیم شان آمده اینکه »َوَمْن أَْحيَاَها فََكأمَنَّ

أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا« کسی که نفسی را حیات دهد گویا 

که متام بر را حیات بخشیده. 

شفاخانۀ  در  کار  زمان  در  سختش  رشایط  از  ما  به  او 

دیگر  که  بود  »روزهایی  می گوید:  بلخی  رابعه  دولتی 

مثال  منی کردند؛  قبول  بیامر  دالیلی  به  شفاخانه ها 

ما  که  می شد  آن وقت  داشتند،  دواپاشی  یا  رنگ مالی 

تنها  که  درحالی  داشتیم،  والدت   90 70الی  تا  حتا 

دوقابله حضور داشتند. این فشار با پایین بودن معاش 

تشدید هم می شد.«

توجه  مورد  لیست  این  در  نامش  ذکر  با  که  حاال  او 

رسانه ها قرارگرفته به منایندگی دیگر قابله ها از دولت 

کاهش  راستای  در  که  دارد  تقاضا  مربوط  نهادهای  و 

مشکالتی که به خصوص در شفاخانه های دولتی وجود 

دارد، همکاری الزم را داشته و در رابطه با مسایل مالی 

به  بی توجهی  او  کنند.  بیشرتی  توجه  نیرو  کمبود  و 

کارمندان صحی را ناجوان مردی می داند که در بدترین 

رشایط موجود که ناامنی و همه گیری کرونا در جریان 

است.

معروفه مرادی  

او مادر دو دخرت است که به وجود آن ها افتخار می کند. 

فکر  هرگز  می گوید:  معروفه 

دخرت،  جای  به  چرا  که  نکرده 

این  معروفه  است.  نداشته  پرس 

در  که  می زند  درحالی  را  حرف 

ساله اش  چندین  کاری  تجربۀ 

برخورده  خانواده هایی  به  بارها 

که فرزند پرس را ترجیح داده اند. 

زن  صد  لیست  جزو  هم  او 

قهرمانانه  که  است  پرستاری 

برای  جهان  که  رشایطی  در 

صحی  کارمندان  و  پرستاران 

کار  است،  همیشه  از  سخت تر 

می کند.  

دانش آموختۀ  که  معروفه 

دانشگاه  در  پرستاری 

شهر  در  ایران  علوم پزشکی 

او در رشایط دشواری که در مهاجرت  اصفهان است. 

وجود داشته توانسته با موفقیت فارغ التحصیل شود و 

مدت چهارسال را هم در شفاخانه های ایران کار کند. 

بازگشت.  افغانستان  به   1386 سال  در  مرادی  خانم 

سال 2009 میالدی رشوع فعالیتش در کشور است که 

بعد از دوسال دچار وقفه شد و مدتی نتوانست که کار 

کند. سال 2013 مجددا با حامیت خانواده  به خصوص 

او را بزرگرتین حامی  همرسش، محمدرضا که معروفه 

خودش می داند، به طور جدی کارش را آغاز می کند.

متفاوت  دوکشور  در  که  او 

تجربۀ کار داشته، معتقد است 

امنیت  و  فرهنگی  رشایط  که 

مسایل  افغانستان  در  موجود 

کاری را برای زنان هم دشوارتر 

او  وجود  این  با  اما  می کند، 

برای  و  خود  کشور  در  کار 

مردمش را خدمتی ارزشمندتر 

می داند با اینکه سهم ایران در 

موفقیتش را نادیده منی گیرد.

در  دولت  همکاری  معروفه 

برای  ظرفیت  ارتقای  زمینۀ 

نیازهایی  اهم  از  را  پرستاران 

شود.  رفع  باید  که  می داند 

به  مربوط  ماسرتی  بخش  »در 

نهادی  هیچ گونه  ما،  بخش 

برای تحصیل عالقمندان وجود ندارد.«

دارد،  خانواده ها  صحت  با  نزدیکی  رابطۀ  که  او 

در  اصل  مهم ترین  را  مادران  آموزش  و  آگاهی دهی 

اگر  می گوید  و  می کند  معرفی  جامعه  صحت  تامین 

زمانی بخواهد فعالیت های مدنی برای بهبود وضعیت 

اولویت  در  مادران  آگاهی دهی  دهد،  انجام  را  جامعه 

فعالیتش خواهد بود.

زهرا میرزایی

رییس  من  که  قابله ها  انجمن  و  قابله ها  شورای  »بین 

آن هستم، تفاوت است که متاسفانه بسیاری از مردم و 

رسانه ها این دو را با هم خلط کرده اند. شورا با فعالیت 

و تالش من و دوستانم در انجمن قابله های افغانستان 

تاسیس که از سال 2005 به طور داوطلبانه، غیردولتی 

تا  و غیرسیاسی شکل گرفت. ما سال ها تالش کردیم 

قانونی  مسایل  در  بتواند  که  دولت  حامیت  با  نهادی 

به  قابله ها  وضعیت  تا  دهیم  تشکیل  کند  نظر  اعامل 

قابله های  اینکه  جمله  از  یابد،  بهبود  ریشه یی  شکل 

و  توانایی  که  کسانی  و  کنیم  شناسایی  را  مسلکی 

و  دهیم  آموزش  ندارند،  را  مناسب  فعالیت  ظرفیت 

نگذاریم که بر اثر بی تجربگی یا نابلدی یک قابله جان 

مادران و اطفال به خطر بیفتد.«

زهرا میرزایی که یکی از کارمندان برتر صحی جهان در 

گرفته،  قرار  جهانی  بهداشت  سازمان  صدتایی  لیست 

قابله های  انجمن  رییس 

مدت  که  است  افغانستان 

14سال تجربۀ قابلگی دارد.

او که کارش را از کلینک های 

والیت رسپل رشوع  در  سیار 

شایستگی  و  تالش  با  کرده 

والیت  هامن  در  داشت  که 

و  شد  قابله ها  انجمن  عضو 

انجمن  این  ریاست  از  پس 

فعال  طور  به  حاال  آنجا،  در 

و با ریاست کلی این انجمن 

ملی  سطح  در  تالش هایی 

قابله ها  رشایط  بهبود  برای 

در سطح کل کشور می کند. 

که  داریم  کشور  در  قابله  34هزار  تعداد  به  حاال  »ما 

بسیاری آن ها از امکانات آموزشی که انجمن ما فراهم 

مقطع  در  تحصیل  امکان  و  شده اند  مستفید  کرده 

بسیاری  دادخواهی های  ما  کردند.  پیدا  را  لیسانس 

به عنوان یک مسلک جدا  قابلگی  برای مشخص کردن 

از سایر کارمندان صحی، اعالم مسوولیت ها و وظایف 

شفاخانه ها  روسای  حتی  و  مردم  اغلب  کردیم.  آن ها 

نرس  یا  داکرت  دستیار  قابله ها  که  می کردند  فکر 

توقع  می کردند،  استخدام  را  آنان  که  زمانی  و  استند 

واکسیناسیون و سایر کارها را داشتند که متاسفانه این 

همچنین در بسیاری  جاها جریان دارد و قابله را مجبور 

به انجام کارهای متفاوتی می کند.« 

با تالش های  را که  قابله ها  اهمیت وجود شوراهای  او 

این انجمن می داند را لزوم وجود یک نهادی که توانایی 

بتواند توجه  تا  را داشته باشد  اعامل نظر در حکومت 

صحت  بخش  در  بودجه  تخصیص  و  دولتی  نهادهای 

مجوز  دادن  همچنین  کند.  جلب  را  اطفال  و  مادران 

به قابله هایی که توانایی و صالحیت راه اندازی کلینک 

را دارند. این شورا قادر است از حضور قابله های بدون 

صالحیت جلوگیری کند. در مجموع این شورا توانایی 

قانون گذاری و نظارت را از سوی افراد مسلکی ایجاد 

می کند و رشایط را به خصوص برای قابله ها در والیات 

دوردست فراهم می کند.

شبانه هلین  

از  صحی  کارمندان  ظرفیت سازی  بخش  در  شبانه 

گرفته  قرار  لیست سازمان صحی جهان  در  بهرتین ها 

است.  او که از پوهنتون طب کابل دانش آموخته مقطع 

لیسانس است، در بخش جراحی اطفال در شفاخانۀ 

فرانسوی ها فعالیت دارد. او در سال 2019 تحقیقات 

به  را  اطفال  قلب  سوراخ  جراحی  زمینۀ  در  را  خودش 

وزارت صحت  با  را  آن  نتیجۀ  و  داده  انجام  دقیق  طور 

عامه رشیک شد که پس از پرزنتیشن تحقیقش در این 

وزرات، موفق به کسب عنوان جوان ترین رهرب منحیث 

هدنرس یا رسپرستار در شفاخانه های افغانستان شد. 

او نقش فعالی در مدیریت و پالیسی سازی بخش هایی 

که مربوط به صحت می شود داشته است.

این  در  که  دارند  را  این  آرزوی  که  دخرتانی  به  شبانه 

بسیار  پرستاری  کار  که  می گوید  کنند،  کار  بخش 

ما  به رشایط کشور  توجه  با  و  و دشوار است  پرمشقت 

هرگز  اما  هم  می شود  صدچندان  مسایل  این  گاهی 

نباید امید خود را از دست بدهند؛ چون اگر صادقانه 

را  باال کارکنند، حتام جایی کسی آن ها  با استندرد  و 

کشف خواهد کرد و نتیجۀ تالش خود را خواهند دید.

و  تریبون  دارای  موفقیت  با کسب چندین  که حاال  او 

که  دارد  را  فرصت  این  و  است  دیگران  سوی  از  توجه 

است  معتقد  باشد،  خود  هم مسلکان  برای  مناینده یی 

که دولت  و نهادهای مسوول باید بیشرتین تالش خود 

کارمندان  و  پرستاران  ترینینگ  و  آموزش  زمینۀ  در  را 

کار  روش های  و  علمی  موارد  باشند،  داشته  صحی 

اینکه کسی  پیدا می کند و رصف  تازه یی  هرروز شکل 

تا سال ها  که  نیست  این  معنای  به  می گیرد  لیسانس 

بعد هم قادر است با کیفیت باال فعالیت کند، بنابراین 

برنامه های  از  همواره  صحی  کارمندان  تا  است  الزم 

آموزشی و کورس های کوتاه مدت بهرمند شوند تا سطح 

خدمات همیشه مطلوب و مناسب باشد.

او با اشاره به رشایط ویژۀ امسال می گوید، واقعا سال 

چالش برانگیزی بود که ما هم نگران کار خود بودیم و 

آنان  بودیم که نکند  از جهت خانواده در تشویش  هم 

را در معرض کرونا قرار دهیم، خوش حامل که بگویم به 

نظرم عملکرد ما موفقیت آمیز بود. 

صالح: تفسیر طالبان از توافق با امریکا این است
            که بیشرت بُکشد و بیشرت امتیاز بگیرد

تاکتیک طالبان به گفته صالح ساخت هسته های کوچک سه نفری و پنج نفری   
برای دوام جنگ است. معاون رییس جمهوری می افزاید: »به خاطر انفجارات پس از 

توافق با امریکا، آنها پنج صد تن را در وزیرستان تعلیامت مبب گذاری دادند و در هسته 
های کوچک به شهرهای کالن روان کردند. تا اکنون تعداد زیادی از این پنج صد تن از 

بین رفته و یا دستگیر شدند«

رحامنی: حمالت تروریستی از دایره کنرتل نهادهای امنیتی خارج است
  رییس مجلس منایندگان کشور گفته که در یک هفته گذشته حمالت تروریستی بر توفیق وحدت و خان 

محمد وردک، دو عضو مجلس نگرانی منایندگان را برانگیخته است.
به باور رحامنی ضعف کدری، ناتوانایی های مدیریتی و پالیسی های ناموفق امنیتی رضورت به بازنگری جدی دارد.

رییس مجلس منایندگان می افزود: »آنچه ما می گوییم نه توهین به نیروهای امنیتی است و نه خدای ناخواسته 
دسیسه نرم و سخت؛ بلکه بیان حقایقی از حوادث روزانه کابل و صدای خانواده هایی است که هر روز جنازه عزیزان 

شان را حمل می کنند.«

ســـرمــقـالـه

بیـش از هـر زمانی کشـور گرفتـار فعالیت هـای خراب کارانه اسـت؛   

میـدان  بازارهـا  و  اکنـون شـهرها  و کوه هـا کـه  نـه در دشـت  آن هـم 

واقـع  در  اسـت.  مافیایـی شـده  و  هراس افکـن  گروه هـای  تاخت وتـاز 

جنـگ کـه در طـی نزدیـک به نیم قـرن، پدیدۀ هـر روز افغانسـتان بوده 

از حالت کالسیک، به شکل های دیگر تغییر کرده است.

اتفـاق افتـاده، دخالـت خارجـی  در همـه جنگ هایـی کـه در کشـور 

بـه عوامـل و زمینه هـای داخلـی  عامـل اصلـی گفتـه شـده، بی آنکـه 

خارجـی  عامل هـای  برجسته سـازی  دیگـر،  بیـان  بـه  شـود.  پرداختـه 

جنـگ، نوعـی فـرار بـوده از پرداخـنت و یافـنت راه هـای حـل داخلـی 

و بحران هـای اجتامعـی در کشـور. پایـان جنـگ  بـرای 

بی توجهـی بـه بسـرتها و ریشـه های داخلـی جنـگ موجـب شـده کـه 

گروه هـای متعـدد از رسارس جهان به افغانسـتان رسازیر شـوند و کشـور 

را وارد بحـران ناآرامی هـای جهانـی کننـد و ایـن مرزوبـوم تبدیـل بـه 

میـدان زورآزمایـی و جنـگ نیابتـی کشـورهای متعـدد گـردد.

بـه تازگـی دسـتگاه های امنیتی کشـور، یک شـبکۀ چینی را در کشـور 

بازداشـت کرده انـد که مـرصوف فعالیت هـای خراب کارانه و جاسوسـی 

اسـالمی  حـزب  نظامیـان  شـبه  فعالیـت  نگـران  چینایی هـا  بوده انـد. 

ترکسـتان و مهاجـران اویغـور در افغانسـتان اند و ظاهـرا حضـور عوامـل 

چینایـی بـرای رصـد مخالفـان چینـی بوده اسـت.

شـاید حضـور مسـتقیم جاسوسـان چینایـی در افغانسـتان مسـالۀ تازه 

باشـد، ولـی حضـور نفوذی هـای همسـایه ها و گروه های ذی نفـوذ آن ها 

در سیاسـت و امنیـت کشـور همیشـه پررنـگ امـا مبهـم و بـا زوایـای 

تاریـک بـوده اسـت. تا آن جا کـه حضور عوامـل نفوذی به عنوان سـتون 

پنجمـی در حکومـت خوانده شـده اسـت. 

رقابـت امریـکا و روسـیه در منطقـه، یکـی از مسـایلی اسـت کـه گفتـه 

می شـود حضـور گروه هـای تروریسـتی متعـدد در افغانسـتان را توجیـه 

گروه هـای  از  قـدرت  دو  ایـن  کـه  دارد  وجـود  گزارش هایـی  می کنـد. 

تروریسـتی علیـه همدیگـر در افغانسـتان اسـتفاده می کننـد. 

امریـکا القاعـده را دشـمن اصلـی خـود اعـالم کـرده و روسـیه، چیـن و 

ایـران فعالیـت داعـش، جنبـش اسـالمی اوزبیکسـتان، حزب التحریر و 

حـزب اسـالمی ترکسـتان رشقـی بـر محـور تنـدروان ایغـوری را نگرانـی 

عمـده خـود مطـرح کرده انـد. ایـن قدرت هـا همدیگر را بـه حامیت یک 

یـا چنـد گـروه تروریسـتی علیـه منافـع و جیوپولیتیک نفوذ خـود متهم 

می کننـد.

هنـد و پاکسـتان دو قـدرت منطقه یـی دیگـر اسـت کـه بـا اسـتفاده از 

خـاک افغانسـتان بـرای طراحـی و اجـرای فعالیت هـای خراب کارانـه 

علیـه هـم، همدیگـر را متهـم می کننـد. دو کشـور در اوج جنگ هـای 

داخلـی افغانسـتان، از دو جبهـۀ متفـاوت حامیـت می کردنـد و تا هنوز 

نگاه شـان از نـوع نظـام حاکـم در افغانسـتان متفـاوت اسـت.

همیـن طـور، در جریـان جنگ هـای داخلی، ایـران و پاکسـتان به دلیل 

علیـه هـم  بـر رس مسـایل مذهبـی، دو سـپاه مذهبـی  منافـع  تضـاد 

راه انداختـه بودنـد. ایـران سـپاه محمـد را علیـه سـپاه صحابـه کـه بـه 

افغانسـتان  در  هـم  و  پاکسـتان  در  هـم  شـیعه  مذهـب  پیـروان  قتـل 

در  نظامـی  سـپاه  ایـن  دوی  هـر  و  بـود  داده  تشـکیل  می پرداختنـد، 

افغاسـتان رشکـت مسـتقیم داشـتند. جنـگ 

بـرای  ایـران  پشـتوانه  بـا  فاطمیـون  لشـکر  هرازگاهـی  نیـز  اکنـون 

افغانسـتان و جنگ هـای احتاملـی، علیـه امنیـت ملـی مـا خطـر تلقـی 

می شـود.

از  جهانـی  قدرت هـای  و  منطقـه  کشـورهای  رقابـت  از  یـادآوری  ایـن 

ایـن جهـت بـود کـه جنـگ نیابتـی هنـوز بـرای کشـور مسـاله اسـت و 

مشـخص،  اسـرتاتیژی های  و  سیاسـت ها  نیازمنـد  آن  بـه  رسـیدگی 

روشـن و شـفاف تـوام بـا حفـظ اتحـاد داخلی اسـت، اما جنـگ نیابتی 

یـا رقابـت کشـورهای بیرونـی در خـاک کشـور مـا و دخالـت عامل های 

کـه  باشـد  دلیلـی  و  بهانـه  منی توانـد  افغانسـتان  امـور  در  خارجـی 

توجـه بـه مسـایل داخلـی و بحران هـای اجتامعـی و فرهنگـی کشـور 

بـه حاشـیه رانـده شـود. بهانه یـی کـه حکومت هـا و سیاسـت گران مـا 

همواره در نیم قرن گذشـته در دم دسـت داشـته تا فسـاد و ناکارآمدی 

خویـش را پنهـان کننـد.

بنابرایـن، نخسـتین اقدامـی کـه در حـال حارض بایـد اتخاذ شـود، این 

اسـت کـه وحـدت ملی در بین نخبـگان تحکیم گـردد و دولت به صورت 

یـک سـازوکار مشـخص، طرح هایـی بـرای اجـرای توسـعۀ متـوازن روی 

دسـت گیـرد تا بسـرت رشـد بـذر نفاق محدود شـود. 

بـدون شـک این امر مهم ترین مسـاله برای توقف سـیر نفـوذ خارجی ها 

و سـنگ متـام بر جنگ هـای نیابتی قدرت ها در کشـور خواهد بود.

در عرصه سیاسـت خارجی، کشـور از وضعیت انزوایی که ایجاد شـده، 

بایـد بیـرون شـود. دولـت بایـد وارد همکاری هـای گسـرتده امنیتـی، 

اقتصـادی و فرهنگـی بـا همـه کشـورهای همسـایه و کشـورهایی شـود 

کـه حامـی مالـی بـرای پروژه های بازسـازی افغانسـتان ماسـت. 

گسـرتش روابـط خارجـی ایـن امکان را بـرای مـا ایجاد خواهـد کرد که 

افغانسـتان به عنـوان یـک کنشـگر فعـال منطقه یی مد نظر گرفته شـود 

و به یقیـن کـه کشـورهای حامـی مالـی مـا از مواضـع و نگرانی هایـی 

پیرامـون مـا، حامیـت خواهـد کرد.

جنگنیابتیقدرتهادر
افغانستانچقدرمسالهاست؟

دخالت خارجی منی تواند بهانۀ برای رسپوش 
گذاشنت بر بحران های داخلی باشد

3 گـزارش madanyatdai سال دهم   شامره 666       چهارشنبه  3 جدی  1399 ly.com



سیندخت، مجله الکرتونیکی روایت های دخرتان 
افغانستانی ساکن ایران است که شامره چهارم 
آن با موضوع همسایه به تازگی منتر شد. این 
که  می برند  پیش  دخرتان  از  تعدادی  را  مجله  
ساکن  ایرانند یا تجربۀ زندگی در آن جا را دارند. 
با موضوع شوهرخارجی،  سه شامرۀ پیشین آن 
آشپزی و عکس یادگاری در فصل های گذشته 

منتر شده است.
معصومه امیری، رسدبیر سیندخت می گوید که 
زبان خود  از  روایتی  برای داشنت  را  این مجله 
پیش از اینکه دیگران با پیش داوری، ترحم و یا 
بی رحمی دست به روایت ما بزنند، آغاز کردیم. 
تالش برای کلیشه زدایی از روایت های موجود، 
بیان دغدغه هایی که گاهی به قدری عادی و 
قابل تعمیم است که می تواند از زبان دخرتی در 
اروپا باشد و گاهی چنان خاص که اگر روایت 
نشود، شاید جهان روایت یک تجربۀ ناب را از 
سایر  از  این جهت  از  بدهد. سیندخت  دست 
کارهای مربوط به مهاجران متفاوت می شود که 
بسیاری از راویان متولد ایرانند و خود تصمیمی 
مسایل  خود  این  که  نداشته اند  مهاجرت  در 
هویتی قابل توجهی برای آنان به وجود می آورد. 

می گوید:  انجامش  نحوۀ  و  کار  ایدۀ  دربارۀ  او 
داستان نویسان ساکن  از  تعدادی  اولیه  هستۀ 
کمی  را  کار  می خواستند،  که  بودند  قم  شهر 
قادر  که  معنا  این  به  دهند  انجام  اجتامعی تر 
لزوما  که  باشد  مردمی  با  ارتباط  برقراری  به 

داستان خوان نیستند. 
ادبی  قالب  یک  را  داستان  که  است  معمول 
نخبه گرا می دانند و در کشورهایی چون ما که 
داستان به معنای مدرنش سابقۀ بلندی ندارد، تا 
حدی مملو از منایش های شبه روشنفکری ست 
که داستان را بیش تر از مردم دور کرده است. 
قادر  که  ارتباطی  زبان  گونه یی  وجود  بنابراین 
به انتقال و بیان تجربه باشد را حس می کردیم 
نه  که  دیدیم  روایت  را  قالب  مناسب ترین  و 
مسایل داستان را دارد نه به حد خاطره شخصی 

می شود.
رسدبیر سیندخت در رابطه با انتخاب نام این 
نام گذاری  این  به حال علت  تا  مجله می گوید: 
سیندخت  می گوید:  شده،  پرسیده  بارها  او  از 
نام یکی از زنان شاهنامه است، مادر رودابه و 
شاه  مهراب،  زن  و  رستم  مادرکالن  به عبارتی 
این  نه  را مهم می کند  او  اما چیزی که  کابل، 
نسبت ها با مردان شاهنامه، بل نقشی ست که 

او با سیاست و ذکاوتی 
از  جلوگیری  در  زنانه 
و  ایران  میان  جنگ 
زمانی  داشت.  توران 
که زال عاشق دخرت او 
رودابه می شود، دخرتی 
ضحاک  نسل  از  که 
لشکرکشی  بیم  است؛ 
به  ایران  شاه  منوچهر، 

کابل می رود. 
مهراب  به  سیندخت 
تا  می کند  پیشنهاد 
به عنوان میانجی صلح به 
پیش سام، پدر زال، برود و 
او می پذیرد. سام در ابتدا 

از اینکه زنی سفیر شده تعجب می کند، اما در 
نهایت )سخن ها چو بشنید ازو پهلوان/ زنی دید 
با رای و روشن روان/ به رخ چون بهار و به باال چو 
رسو/ میانش چو غرو و به رفنت تذرو/ چنین داد 
پاسخ که پیامن من/ درست است اگر بگسلد 
جان من/ تو با کابل و هر که پیوند توست/ مبانید 
شادان دل و تندرست( و منوچهر را از لشکرکشی 

منرصف می کند.
و  می کند  رفع  را  جنگ  خطر  هم  سیندخت 
عشاق  از  رودابه  و  زال  رسیدن  موجبات  هم 
معروف شاهنامه را فراهم می کند. این زن برای 
علت  کسی  که  بار  هر  است.  الهام بخش  من  
نام گذاری را می پرسد من با اشتیاق متام، آنچه 
به شام گفتم را به او هم می گویم، چیزی شبیه 
او به من داد.  الهامی که  رسالتی برای اشاعۀ 
البته این در مورد هدفی که ما درمورد کلیت کار 

داریم، جانبی ست، اما بی اهمیت نیست.
او سیندخت را یک کار کامال داوطلبانه می خواند 
که تا به حال هیچ حامیت مالی  دریافت نکرده 
دوستانه  حاال  به  تا  کار  که  می دهد  توضیح  و 
مدیون  را  این  و  پیش رفته  مشتاقانه  حتی  و 

فداکاری همکارانم در مجله می داند. 
مجله در کانال تلگرام سیندخت بارگزاری شده و 
به طور رایگان قابل دسرتس است. پادکستی از 
روایت ها هم موجود است که روایت ها را به صورت 
شنیداری در اختیار عالقمندان قرار می دهد. در 
هر شامره موضوع شامرۀ آینده اعالم می شود تا 

آثار دریافت و در آن شامره استفاده شود.

تابستان سال نود و دو که حسین، برادرم،   

به مدرسه رفت؛ خانه  ما تِه بن بست باریکی، در 

کوچه  مقدم بود.

درواقع  داشتم،  بن بست  از  من  که  تصوری   

جایی بود برای کارهای »بد – بد«. از شاشیدن 

اضطراری گذری ها بگیر تا تخس کردن مواد زیر 

یواشکی  بوسیدن های  و  روز  روشن  داغ  آفتاب 

از  را  باصفایی که زید محرتم  آدم های بی ریای 

چون  بن بست؛  کنج  می دادند  ِقل  بی مکانی 

بن بست جایی است که نه جزیی از خانه است 

نه گوشه یی از خیابان. 

بالتکلیف  خودش  ماهیت  حدود  در  بن بست 

بدبختی هاست.  متام  منشأ  بالتکلیفی  و  است 

این بود که با اجاره کردن خانۀ ته بن بستی که 

بودم؛  مخالف  داشت،  دو خانۀ چفت هم  فقط 

بابا را عوض   - اما مخالفت های من رأی مامان 

آن  پیِش  پوِل  میلیون  هشت  با  چون  نکرد؛ 

زمان، خانه  دو نبِش خوش آب  و رنگ دوبلکس 

اجاره منی دادند. البته که هنوز هم منی دهند. 

و  امنیت  حس  چیزها،  این  رس  منی شود  پس 

همسایهۀ اهل و مسیر هموار و چه و چه، برای 

صاحب خانه غمزه آمد. دست آخر خانه را اجاره 

کردیم.

نصفه  چیدن  و  اولیه  متیزکاری های  از  بعد   

مامان  خورد.  زنگ  خانه  تلفن  وسایل،  نیمۀ 

که  خنده  و  خوش وبش  و  داد  جواب  را  تلفن 

یعنی مامان با کسی که آن طرف خط بود و ما 

منی شناختیمش احساس خوبی داشت. در آن 

لحظه منی دانستم این مکامله  ساده، افتتاحیۀ 

یک رابطۀ طوالنی است.

 چیزی که از آن متاس دستگیرمان شد این بود 

که همسایه  بغلی یک روحانی شاملی بود. یک 

دخرت و پرس داشت و برای تعطیالت تابستان یا 

هامن »تبلیغ« رفته بود شامل. آن موقع زنش، 

تا به مستاجر جدید  عطیه خانم، زنگ زده بود 

را  خانه اش  هوای  کند  سفارش  بودیم،  ما  که 

داشته باشیم. تعطیالت عید و خلوتی تابستان 

فصل کار و بار برادران  و خواهران غیور و دالور 

دزدمان است و این نگرانی ها طبیعی بود. 

اواخر تابستان بود که 

از شامل  عطیه خانم 

شوهرش  برگشت. 

چنان به مساله  محرم 

حساس  نامحرم  و 

اتفاقی  اگر  که  بود 

باهم  کوچه  وسط 

می شدیم،  روبه رو 

داخل  برمی گشت 

رد  من  تا  خانه 

آن چنان  شوم. 

برق آسا  و  رسیع 

این  به  اگر  که 

خنده ات  نبودی،  آشنا  خلق وخو 

در  ما  که  هامن طور  می گرفت. 

می خندیدیم.  آن  به  دبیرستان 

بچه های  از  کوچکی  جمع  »ما« 

بود که دخرت عطیه خانم  کالس 

همگی  این ها  بود.  آن  در  هم 

را  بن بست  از  اولیه ام  تصور 

قلقلک می داد.

زمین  قواره  یک  ما  خانه های   

از  که  دیواری  که  بود  درست 

دو  آن،  از  می گذشت  وسطش 

کوچک  خورده   تورسی  خانه   تا 

می ساخت. بعدها که رابطه  ما و 

همسایه مان صمیمی شد، تقریبا 

وقت  که  جوری  منی شد.  حس  بینامن  دیواری 

چای عرصانه، چادر رنگی ام را می کشیدم روی 

آن ها  با دو قدم کوتاه جلوی در خانه ی  و  رسم 

بودم. زنگشان را می زدم و می گفتم: »چای«

ما  کنار  دخرتش  و  همسایه  زن  بعد  دقیقه  دو   

از  بزنیم.  حرف  و  بخوریم  چای  هم  با  تا  بودند 

و  لودگی  با  و  بنالیم  تکراری  مزخرف  اتفاقات 

ناتوانی و حرص، به همه  شان بخندیم.

 دور بودن از کس وکار پای همسایه ها را به خانه 

تنهایی  متضاد  تراژدی  هامن  این  می کند،  باز 

است. از خود گریزان بودن و احتیاج به حضور 

دیگری و هم زمان متایل به کناره گیری از آدم ها. 

که  داریم  کارهایی  بازهم  استقالل  عین  در 

حضور دیگران را باید به خاطرش تاب بیاوریم. 

الزم  دیگری  وجود  می کنیم،  حس  هم  گاهی 

است برای ادامه دادن، برای تلطیف زندگی. 

و  مشابه  آدم های  که  باشیم  محیطی  در  اگر 

می توانیم  باشند،  اطرافامن  زیادی  دل خواه 

بن- ته  اگر  ولی  بزنیم،  انتخاب گری  به   دست 

داشته  همسایه  یک  فقط  که  کنیم  گیر  بستی 

باشد، شاید چندان حق انتخابی برای گزینش 

توفیق  از  گونه یی  باشیم.  نداشته  هم صحبت 

عطیه  چون  فهمیدم،  زمان  آن  را  این  اجباری. 

بیشرت  و  نداشت  نزدیک  فامیل  قم  در  خانم 

با  خانه  در  تنها  بود.  تنها  را  روز  ساعت های 

زنی  خانه دار.  زن  یک  همیشگی  غصه های 

و  حرف ها  برای  بود،  شنوایی  گوش  بی قرار  که 

شنوای  این  مامان  شده اش.  تلنبار  حس های 

مهربان رشیک درد دل های او بود.

حرف ها  وسط  خانم  عطیه  که  بودم  دیده   

این  و  کند  پاک  چشمش  کنج  از  را  اشکش 

نهایت صمیمیت ما بود. نهایت احساس امنیت 

او در حضور ما. آدم منی تواند در حضور کسی 

از رنجش حرف  او خیلی صمیمی نیست  با  که 

جنس  ما  صمیمیت  جنس  کند.  بغض  و  بزند 

و  صمیمیت  این  بود.  خانواده  یک  صمیمیت 

همسایه ها  با  رابطه یی  که  من  برای  نزدیکی 

نداشتم، کششی دوسویه داشت. از طرفی دمل 

دوستی  و  دوری  دوران  به  برگردم  می خواست 

قبل از صمیمیت و از طرفی به بودنشان عادت 

کرده بودم.

مرد،  شامل  در  خانم  عطیه  مادر  که  شبی    

سفر  بودیم  رفته  روزی  چند  بودیم.  مشهد  ما 

و  زیارتی  و  بزنیم  خویش ها  و  قوم  به  رسی  تا 

آدم ها می کنند،  باقی  چرخی. همین کارها که 

یادم  چرایش  بود.  مانده  تنها  خانه  در  بابا  اما 

بگیرد؛  مرخصی  بود  نتوانسته  شاید  نیست. 

خودشان  دست  اختیارشان  نگهبان ها  چون 

نیست. 

آن  خانم  عطیه  می کرد  تعریف  وقتی  بابا 

حال  گفته،  را  مادرش  مرگ  خرب  چطور  شب 

اینکه  با  خانم  عطیه  می گفت  داشت.  غریبی 

می دانسته مامان خانه نیست، تنها آمده داخل 

حیاط. حتی رسبلند نکرده و فقط گفته: »مادرم 

مرد!« گریه جلوی حرف زدنش را گرفته و فقط 

توانسته رو برگرداند و برود. بابا می گفت: »چنان 

احساساتی شده بودم که باید بغلش می کردم؛ 

ولی اسالم و مسلمین به خطر می افتادند. فقط 

اشکم را مالیدم کف دستم و در را پشت رسش 

بستم.«

پشت این طنز، طرح پررنگی از همدلی بود که 

بابا سعی داشت، پشت شوخی مخفی اش کند. 

رفت وآمد  از  و  نبود  معارشت  اهل  بابا  اینکه  با 

از  هم  دل  خوشی  و  منی آمد  خوشش  هم 

وقت وبی وقت آمدن های عطیه خانم نداشت، اما 

غم و کاستی، آدم ها را به هم نزدیک می کند. 

هم  آن ها  و  رفتیم  خانه  آن  از  بعد  سال  سه 

اما  شدیم،  دور  هم  از  و  فروختند  را  خانه  شان 

به  گاه به گاه  زدن های  رس  و  تلفن  با  هم  هنوز 

دوری  نوع  از  قبل،  از  کمرت  کمی  وصلیم.  هم 

این  شاید  دارم.  دوستش  بیشرت  که  دوستی  و 

صمیمیِت  از  می دهد  نشان  دوری،  به  متایل 

ته  می دانم  اما  منی دانم،  می ترسم.  زیادی، 

ختم  »بد-بد«  کارهای  به  بن بست ها  همه ی 

منی شود. گاهی در کنار بالتکلیفی ها و ندانم-

و  دوستی  و  همدلی  از  خاطره یی  کاری ها 

تجربه یی جدید از رس می گذرانیم.

روایت های  که  است  مدعی  سیندخت  مجله 

بین  گاهی  می آورد.  سوغات  دخرتانه 

ادبیات  آیا  که  می شود  صحبت  داستان نویس ها 

را می شود به دو گونه زنانه و مردانه تقسیم کرد؟ 

آیا یک نویسنده زن ملزم به ساخنت جهانی زنانه 

در  مخاطب  که  طوری  به  است 

مواجهه با داستانش بوی زنانگی 

را حس کند؟ بعضی در مواجهه 

سخت  موضعی  سوال  این  با 

»ادبیات،  دارند.  انکارکننده 

مردانه  و  زنانه  است!  ادبیات 

این  من  زعم  به  اما  ندارد«. 

پاسخ بیشرت واکنشی احساسی 

تالش های  در  ریشه  که  است 

برابری جویانه جنسیتی دارد.

که  مهمی  چیزهای  از  یکی   

گزارش  از  را  روایت  و  داستان 

وجود  می کند  متامیز  خربی 

بی طرفی  اصل  خربی،  گزارش  در  است.  راوی 

اقتضا می کند نویسنده احساس و نوع نگاه خود 

روایت مسایل  و  اما در داستان  ندهد  را مداخله 

در  آنچه  و  جهان  منی شوند.  روایت  بی طرفانه 

می شود.  رد  راوی  وجود  صافی  و  فلرت  از  اوست 

مخاطب  جان  در  و  می گیرد  حس  و  بو  و  رنگ 

هرنمندانه  شکلی  رنگ پذیری  این  می نشیند. 

دارد و متامیز از شعار و فریاد است. با این اوصاف 

تبلیغاتی  یا  شاعرانه  تعبیری  دخرتانه«،   »روایت 

و  دخرتان  خود  فقط  که  است  حقیقتی  نیست. 

زنان از پس آن برمی آیند. حتی اگر مردی تالش 

باشد  داشته  زنانه  جهانی  و  راوی  آفرینش  برای 

ناچار از نقش پذیری و زن شدن است. 

خودروایت گری به هامن میزان که کشف نصیب 

جهانی  هم  راوی  خود  برای  می کند  مخاطب 

شگفت خلق می شود. کار نویسندگان مجله روایت 

لذت  و رشیک ساخنت  سیندخت متاشای خود 

این متاشا با دیگران است. اما این لذت و کشف 

هامنقدر که شیرین است، می تواند ترسناک هم 

به  خودویرانگری  گاهی  خودروایت گری  باشد. 

دنبال دارد. کسی که عمیق ترین 

الیه های ذهنی و شخصی خود 

را کنار می زند نیازمند جسارت و 

شجاعتی است که به سادگی به 

دست منی آید.

کسی در این راه قدم می گذارد 

کشف  مدام  عیش  و  لذت  که 

هامن  باشد.  چشیده  را  خود 

کاری که نویسندگان سیندخت 

کرده اند و شامره به شامره ما و 

نام  به  پدیده یی  به  را  خودشان 

در  ساکن  افغانستانی  »دخرت 

ایران« مشتاق تر می کند.

کــتـاب نــامـه

جهان های موازی

تهیه و گردآوری: نجمه رسا
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دوخانهبودیمتهبنبست
روایتی از مجلۀ سیندخت

خودروایتگریدخرتانه

سیندخت؛روایتهایی
ازدخرتانیکهمهاجر،زاده

میشوند

نبی؛مسافریبهشهردانش
پرسی که می خواهد »هامن تغییری 
باشد که می خواهد در جهان ببیند.«

هفتمین شامرۀ کتاب نامه منترش شد
در این شامره پس از یادداشت مدیر مسوول با عنوان »میراث زرین   
زریاب«، مطالب و یادداشت هایی در نقد و معرفی آثار نویسندگان کشور  

می خوانید.
نسخه  الکرتونیکی کتاب نامه از وب سایت »خانه ادبیات افغانستان« 

قابل دانلود است. نسخه  کاغذی کتاب نامه هم به طور رایگان از 
کتاب فروشی های کابل و مزاررشیف در دسرتس می باشد.

شامرۀ چهارم مجلۀ الکرتونیکی سیندخت 
در دسرتس عالقمندان قرار گرفت

در این شامره روابت های دخرتان مهاجر را با موضوع همسایه   

 sindokhtmagazine می خوانید.  سیندخت از کانال تلگرام

ادامه از ص 1قابل دریافت است.

مردمش چه رنج ها که نکشیدند.

فقر چندین بار جسور شد و گلوی غالم نبی را 

گرفت تا ترک تحصیل کند؛ اما خانواده یی که 

به خاطر درس خواندن فرزندان، دیار نیاکان خود 

را ترک کرده بود؛ با آتش عاطفه و عشق، فقر را 

فراری دادند و مانع ترک تحصیل فرزند خویش 

شدند.

در سال 1386 بود که بدترین خاطرۀ غالم نبی، 

راه اندازی  برنامه یی  مکتب،  در  گرفت.  شکل 

مصطفی  پیشواز  به  مکتب  شاگردان  تا  کردند 

کاظمی رهرب حزب اقتدار ملی بیایند. غالم نبی 

اما  هشتم؛  صنف  برادرش  و  بود  ششم  صنف 

»کاه گِل« بام همسایه، نبی را از رفنت به مراسم 

بازداشت و دعوتی به خانۀ یکی از بستگان در 

پلخمری، مرکز والیت بغالن، مسیر برادرش را از 

فابریکۀ قند به پلخمری، تغییر داد.

حملۀ انتحاری بر کاروان مصطفی کاظمی، دو 

تا از بهرتین دوستان غالم نبی را که هردو برادر 

تا  برداشت؛  صنف  چوکی های  روی  از  بودند؛ 

نتوانند چندسال بعد مانند غالم نبی از مکتب 

فارغ شوند. رضبۀ روحی بزرگی که هرگز از یاد 

و خاطر نبی، نرفت.

بعد از اینکه نتیجۀ امتحان کانکور، به نبی گفت 

یک  دچار  او  است،  نیافته  راه  دانشگاه  به  که 

شکست دیگر شد، شاکی که هضم کردنش برای 

نبی دشوار بود. به هرحال، بعد از بحث و جدل 

بسیار، پدر و مادر تصمیم گرفتند که او در یکی 

از دانشگاه های خصوصی بغالن، به تحصیالتش 

ادامه دهد. هرچند این تصمیم برایشان هزینه بر 

بود ولی پدر با گفنت اینکه: »تا من هستم نگران 

نباش!« به او قوت قلب بخشیدند تا به رویاهایش 

برسد.

و  سختی ها  با  غالم نبی  دانشگاه  دوران  در 

چالش های زیادی مواجه شد. از آب و هوای بد 

آسامن، رشایط اقتصادی خانواده تا هزینه های 

بخش  در  پدر  چون  ولی  دانشگاه.   سنگین 

کشاورزی عرق جبین می ریخت و و مادر نیز از 

طریق پرورش مواشی و اخصاً »گاوداری« و فروش 

می پرداختند؛  را  او  دانشگاه  هزینۀ  آن،  شیر 

رشایط تا حدودی قابل کنرتل بود.

منرۀ  اول  شاگرد  حسن یار،  غالم نبی  چند  هر 

دانشگاه، دنبال کار بود؛ ولی پدر اجازه کار را 

برایش منی داد  و مدام تشویقش میکرد که به 

درس هایش برسد. با سپری شدن هر سمسرت 

دانشگاه، غالم نبی روزهایی را دید که مجبور بود 

پول قرض کند تا کرایه موترش را بپردازد. با وجود 

متام این رشایط، او موفقانه از دانشگاه فارغ شد.

دانشگاه به پایان رسید و من با نبی یکجا محوطۀ 

بزرگ و سبز دانشگاه رویان را ترک کردیم، در 

میانۀ راه از نبی در مورد برنامه هایش پرسیدم، 

تغییر در رشایط  آوردن  از  آرزوهای بسیار دارد، 

اقتصادی خانواده  یی که همیشه پشت و پناهش 

اما  و  کوچک  هر چند  تحویلی  ایجاد  تا  بودند 

مثبت، در کشورش.

نبی عجله داشت تا به کابل برود، او انسانی بود 

مسافر از یک شهر به شهر دیگر و همه جا در پی 

یک هدف: کسب دانش.

دانشگاه  امتام  از  بعد  تا  داشت  نیاز  جانبی  از 

رویاهای  دیگر  طرف  از  اما  باشد؛  کار  دنبال 

تا  می کرد  مجبور  را  او  که  داشت  بلندپروازانۀ 

برای  دیگر  چالش  یک  ماسرتی،  گرفنت  برای 

خود انتخاب کند: آموخنت زبان انگلیسی. برای 

دستیابی به هردو مقصد، دوباره سفر کرد؛ این بار 

از بغالن به کابل.

با رسیدن به کابل، نه در نهادهای دولتی و نه 

در نهادهای غیردولتی؛ نتوانست وظیفه یی برای 

آموخنت  دنبال  پس  کند؛  پا  و  دست  خودش 

زبان انگلیسی را گرفت و به طور باملقطع رشوع 

کرد به کار در یکی از هوتل های شهر کابل؛ با 

آمدن مهامنی ناخواسته به نام »کویید 19« و آغاز 

قرنطین ناشی از گسرتش آن، هوتل و آموزشگاه 

بسته  غالم نبی،  زندگی  امید   دو  این  زبان؛ 

شدند. با بدتر شدن وضع اقتصادی، او مجبور 

شد به بغالن برگردد؛ کم کم در این فکر بود تا 

از رویاهایش رصف نظر کند؛ اما با ختم قرنطین، 

و  را تشویق  او  و دوستانش  آموزگاران  خانواده، 

ترغیب کردند تا دوباره به پایتخت برگردد.

کند،  پیدا  مناسبی  کار  تا  نتوانسته  هنوز  تا  او 

در  چه  افغانستان  جوانان  می بیند  اینکه  از 

پایتخت و چه در والیات از شش جهَت انتحار، 

انفجار، خشونت، فقر، بی کاری و الیگارشی در 

محارصه اند؛ بسیار متأسف است.

می دهد،  انگیزه  و  امید  او  به  آنچه  اما 

سایرهم نسالنش هستند؛ جوانانی که برای آوردن 

تغییر مثبت تقال می کنند و از جنگ و خشونت 

بیزارند.

غالم نبی، از تبار مقاومت گران است، او آن است 

تغییری  »هامن  می خواهد  گاندی،  به قول  که 

باشد که می خواهد در جهان ببیند.«

دیگر  بود،  دستم  در  دوباره  چنار،  سبز  برگ 

می خواستم  بودم،  رسیده  دفرت  دروازۀ  پشت 

ازروی دیوار بپرم که ماما یادم آمد، گفتم اینبار 

تابوشکنی کنم، همین بود که زنگ زدم و از راه 

دروازه داخل شدم.

احمد مدقق



این  که  می کنم  تشکر  شام  از  چیز  هر  از  پیش   
فرصت را در اختیار روزنامه راه مدنیت قرار دادید. در 
فلم مستند شام گفته شده که نسل جدید روسیه، اطالع 
زیادی از تاریخ افغانستان ندارند، هم چنین از جنگی که 
نیروهای شوروی سابق در افغانستان درگیر آن بودند! 

بلی، هیچ چیز منی دانند.

این در حالی است که نسل جدید افغانستان با   
این جنگ و سایر درگیری ها در خاک کشورشان 

آشنا هستند. به نظر شام دلیل این تفاوت بین این 

دو نسل، نسل امروز افغانستان و روسیه و دلیل 

بی اطالعی جوانان روسیه از جنگ شوروی در خاک 

افغانستان چه می تواند باشد؟

یکی از دالیل این می تواند باشد که از سال1979 تا به 

امروز، جنگ در افغانستان دوام دارد و حتا یک روز هم 

با شوروی، یک  این درگیری معطل نشده است. جنگ 

مرحله از جنگ کالن افغانستان بوده است. این نظر من 

است که چرا جوانان افغانستان درباره جنگ می فهمند. 

کسانی که جنگیده اند می دانند که همراه چه کسی خوب 

جنگیده اند و همراه چه کسی خراب جنگیده اند. در کشور 

من، زمانی که شوروی از بین رفت، پنج سال اول، حرف 

زدن در مورد این جنگ ممنوع بود. 

به نام  پروسه  یی  رسید،  به قدرت  گورباچف  اینکه  از  بعد 

بازسازی رشوع شد. در آن وقت اجازه داده شد در مورد 

ابتکار خروج قوای روسیه  افغانستان قصه کنند.  جنگ 

از  بعد  است.  گورباچف  به  متعلق  افغانستان  خاک  از 

جدید  حکومت  رفت.  بین  از  شوروی  اتحاد  گورباچف، 

اتحاد  باید  جدید  نسل  که  گرفت  تصمیم  روسیه  در 

چون  باشند؛  نداشته  به یاد  و  کنند  فراموش  را  شوروی 

جنگ افغانستان در زمان شوروی سابق بود. بنابراین در 

جنگ  درباره  جمله  ده  روسیه،  مکاتب  کتاب های  متام 

افغانستان نوشته نشده، یعنی ده سال جنگ به ده جمله 

در کتاب ها تبدیل شد.

این جنگ  من دوست دارم دانشگاه های نظامی درباره 

جنگ  این  اشرتاک کنند گان  و  باشند  داشته  معلومات 

خاطرات خود را برای مردم بازگو کنند.

سی سال از آن واقعه گذشته است. جوان ترین رسبازانی 

پنجاه  داشتند حاال  در جنگ ها رشکت  وقت  آن  در  که 

ساله شده اند. بیشرت کسانی که در اویل داخل افغانستان 

شده بودند ۷۰ساله هستند. من فکر می کنم ده سال بعد 

ما این افراد را با خود نداریم. ما باید تصورات اشتباه را 

از اذهان مردم پاک کنیم. خوش بختانه با روی کارشدن 

حکومت والدیمیر پوتین و سیاست در دست گرفته اش، 

اشرتاک کنند گان جنگ را ادامه دهند گان کسانی قلمداد 

کردند که در جنگ جهانی اشرتاک داشتند.

جمله  یی که گفتید در کتاب های مکاتب روسیه   
فقط ده جمله دربارٔه جنگ افغانستان نوشته شده، 

آیا به نظرتان این یک تراژیدی کمیدی نیست؟

امروز  حتا  نرفت.  بین  از  بی مورد  شوروی  اتحاد   

که  دارد  وجود  دیدگاه هایی 

داشته  ارتباط  امریکا  با  گورباچف 

از  خود  جنگ های  نتیجۀ  از  و 

دولت امریکا مدال گرفته است. تا 

نرسیده  به قدرت  پوتین  که  زمانی 

نفوذ داشت.  روسیه  بر  امریکا  بود، 

وقت،  آن  وزیران  نیم  از  زیادتر  حتا 

تحصیل کردۀ امریکا بودند.

در جریان بیست سال پوتین توانست 

در  بسازد.  نو  از  را  سابق  روابط 

حقیقت تا صدسال قبل نه دولتی 

در  نه  داشته  وجود  افغانستان  در 

کشور  که  حارض  حال  در  و  روسیه 

روسیه و افغانستان دو دولت جوان 

به هم  دوستی  دست  باید  هستند، 

داده و باهم روابط خوب داشته باشند.

افغانستان  در  روسیه طی چندین سال خدمات خوبی 

انجام داده؛ مثال اولین تراکتور که در افغانستان وارد شد 

از کشور روسیه بود. از طرف دولت روسیه کوشش شده که 

سالنگ را بازسازی کنند و استودیوی افغان فلم را بسازند، 

شفاخانه ها را تهداب گذاری کنند و برای داشنت فابریکه 

موترسازی با افغان ها همکار باشند و از این قبیل کارها که 

امید وارم دوباره به هامن دوستی ها برگردیم.

چه الزم دیدید که در رشایط فعلی جلسه و   
گفتامنی با افغان ها داشته باشید؟

من در تاریخ ۲۴نومرب در اینجا دعوت شده بودم و قرار 

بود در تاریخ ۲۵نومرب در کابل باشم؛ اما از تیم کاری ما 

یکی به ویروس کرونا مبتال شد؛ برای اینکه من با او بیشرت 

در متاس بودم مجبور شدم خودم را قرنتین کنم و بالخره 

توانستم که در تاریخ ۲۶دسامرب وارد کابل شوم. این اولین 

جشنوارٔه آسیایی است که من در آن اشرتاک کرده ام و 

خوش بختانه در این جشنواره فلم ساخته شدٔه من مقام 

بین املللی را به خود اختصاص داد.

وضعیت سینامی افغانستان را چگونه ارزیابی   
می کنید؟

من از افغانستان کمرت فلم دیده ام و یگانه فلمی که مورد 

با  اما عالقه مندم  بود؛  اسامه  فلم  قرار گرفت،  توجه من 

افغان فلم همیشه در ارتباط باشم. خوشحال هستم که 

فلمی از کشور روسیه را کشور افغانستان در جشنوارهٔ شان 

به منایش گذاشت و خیلی دوست دارم که همکاری های 

مشرتکی در این مورد داشته باشیم.

کابل، پایتخت است؛ پایتخت که از   

نگاه قدامت تاریخی، حضور پادشاهان و 

اوصاف این منطقه در اوراق تاریخ بسیار به 

چشم می آید. خوبی های این شهر آنقدر 

آن حتی  زیاد گفته می شود که خواندن 

دانش آموزان را به وجد می آورد، اما وجود 

از نام های  با استفاده  جنگ های داخلی 

مختلف، چهره دل ربای این شهر را به ویرانه 

مبدل کرده است. 

با آمدن جامعه جهانی و دولت انتقالی به 

ریاست حامد کرزی و واریزشدن میلیون ها 

ویرانی،  هنوزهم  افغانستان؛  به  دالر 

خرابی های زیادی به چشم می خورد. قرار 

تحقیقات صورت گرفته با این پول ها که 

زیاد تر آن به خارج کشور انتقال داده شد؛ 

کاشانه های  دیگر  از ماملک  بسیاری  در 

مجلل و قرصهای دل گشا ساخته شدند. 

اما متام این چالش ها برمی گردد به نبود 

نیروی متعهد، متخصص و کارآزموده تا از 

منافع علیای کشور خوب دفاع کنند؛ نبود  

نیروی متخصص و متعهد سبب شد این 

پول ها حیف ومیل شوند. 

گذشته از این ویرانی ها، مردم، به ویژه مردم 

کابل امروزه با انواع  چالش ها دست وپنجه 

نرم می کنند؛ مشکالتی چون: ناامنی، فقر، 

بیکاری، محیط زیستی، هوای رسد، نبود 

اساسی ترین  از  می توان  را  و...  امکانات 

مشکالت که سد راه پایتخت نشینان است 

راهربدی  حکومت،  متاسفانه  گرفت.  نام 

اساسی برای وقایع  چنین چالش ها ندارد.

  از طرف دیگر فقر و بیکاری سبب شده 

بی نظمی و بی باوری بین مردم و حکومت 

تشدید پیدا کند؛ منونه عینی و قابل تامل 

آن، این که نیروی مولد یا نسل جوان ما 

روانه  گسرتده  صورت  به  سال ها  طی  در 

کشورهای توسعه یافته شده اند.

افغانستان،  مانند  رسزمین هایی  برای 

وعمده ترین چالش  بزرگرتین  مغزها  فرار 

کشورهای  ضمن  در  می شود.  محسوب 

توسعه یافته بهرتین امکانات را برای جوانان 

آماده می کنند. به صورت اساسی و خوب از 

این نیروی پر انرژی بهره کشی می کنند.

برنامه های  افغانستان  دولت  اگر   

شده  تعریف  واسرتاتیژی  کاریزماتیک  

روی  بیکاری  و  فقر  بردن  ازبین  برای 

اراده  با  جوانان  این  می داشت،  دست 

قاطع آماده خدمت برای وطن و رسزمین 

اروپایی  خود می بودند و روانه کشورهای 

منی شدند.  بدبختانه بسیاری از تحصیل 

یافته های  این کشور هنوزهم  رسگردان در 

کوچه و پس کوچه های این شهر هستند 

و از بیکاری به شدت رنج می برند؛ ساالنه 

هزاران جوان از دانشگاه ها فارغ می شوند، 

متاسفانه از دولت افغانستان جز وعده های 

پوچ و توخالی، چیزی در عمل  چیزی دیده 

منی شود. 

شاید ارگ از وضعیت مردم این رسزمین 

باخرب باشند چون: وعده های شان بیان گر 

چنین وضعیتی است.

بیکاری و فقر   

بیکاری وفقر پدیده هایی مزمن و خطرناک 

هستند، که عواقب بسیار نگران کننده یی 

یا  شش  با  پایتخِت  دارند.  به دنبال 

هفت میلیون جمعیت، شهرنشینش امروزه 

در حالت بسیار وخیمی است.  چهره های 

شهروندان  نامناسب  رفتار های  و  خسته 

خود گواه این قضیه است.

مرصوف  خود  دولت  رسان  و  حکومت   

این  اگر  هستند،  سیاسی  بازی های 

با  این بیشرت متداول شود دولت  از  روند 

شد.  خواهد  مواجه  جدی  چالش های 

ازطرف دیگر زمستان رسد، نبود امکانات 

شهری، مشکالت را برای  این مردم افزوده. 

زندگی کردن در کابل برای مردم فقیر و 

بی بضاعت بسیار طاقت فرسا شده است.

نگاه  اگر  واقع بینانه  و  انسانی  اندک  اگر 

کنیم به زندگی و رسنوشت پایتخت نشینان، 

به راستی مظلومیت، حق تلفی، نابرابری، 

بی عدالتی و... به چشم می خورد. زمستان 

رسد و بیکاری پیهم روح و روان مردم کابل 

را به شدت  رنج می دهد؛ رسان و صاحبان 

قدرت، باید روی این دو پدیده  بیکاری و 

فقر به زود ترین فرصت برنامه های  عقالنی 

و مدیریت شده روی دست بیگیرد. بهای 

باال  بسیار  غذای  مواد  و  سوخت   مواد 

جان  با  نباید  بیش تر  این  از  است.  رفته 

شهروندان بازی شود.

شهر ماکروسفالی   

اخیر  سال  چند  در  که  دیگر  پدیده یی 

کابلی ها را  با مشکالت روبه رو کرده، نفوس 

پایتخت نشینان است؛ به باور کارشناسان 

شهر  هامن  کابل  صاحب نظران؛  و 

ماکروسفالی شده است. مردم از روستاها 

و  سهولت  به خاطر  دوردست   مناطق  و 

امکانات، به شهرها روی می آورند. 

بیش تر  ماکروسفالی،  اصطالح  هرچند 

رسشان  که  اطفالی  برای  درطبابت 

خورد  بسیار  تن شان  و  می شوند  بزرگ 

این  می شود.اگر  استفاده  می ماند  باقی 

بربیم؛  کار  به  پایتخت  برای  را  اصطالح 

جمع  والیات  از  نفوس  می کند.  صدق 

شده و همه در پایتخت رسازیر شده اند؛ 

مناطق روستایی روزبه روز خالی تر می شود 

بزرگ تر  نفوس  نگاه  از  بزرگ  و شهرهای 

امروزه  شده  باعث  روند  این  می شوند. 

کابلیان با مشکالت زیادتر مواجه شوند. 

هرروز  فقر  و  بیکاری  میان  این  در 

شهر  در  انضباط  و  نظم  زیادترمی شوند؛ 

رو به خرابی حرکت پیش می روند؛ گراف 

نگرانی ازمشکالت محیط زیستی بیش تر 

می شود.

آمده  پیش  مشکالت  از  جلوگیری  برای   

دولت افغانستان باید یک راه حل درست، 

منظم و سیستامتیک در نظر بگیرد. 

***

در آستانه ده سالگی راه مدنیت

گفتگوگردان: زهرا بهره مندی

الهه موسوی
جامعه شناس
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افغانستانوروسیهبایددوستانخوبهمباشند
در متام کتاب های مکاتب روسیه، ده جمله درباره جنگ افغانستان نوشته نشده،

یعنی ده سال جنگ به ده جمله در کتاب ها تبدیل شد

حمیده سادات

کابل؛شهریبامرضماکروسفالی!
مردم از روستاها و مناطق دوردست  به خاطر سهولت و امکانات، به شهرها روی می آورند. 

پیمودنراهیپرفرازونشیب
| ویژۀ 10سالگی

از چـاپ و پخـش نخسـتین روزنامـه  در افغانسـتان بیـش از یـک قـرن 

می گـذرد و همچنـان روزنامـه  در جهـت رشـد فرهنـگ و اطالعـات ایـن 

رسزمیـن، فعـال و خدمت گـذار اسـت. روزنامه هـا به خاطـر ویژگی هایـی از 

قبیـل ارزانـی، فراوانـی، نقـل صحیـح و دقیـق اخبـار، اختصـار و تنـوع 

طیـف  هسـتند  قـادر  و...،  نوشـته ها  بـودن  روان  و  سـادگی  و  مطالـب 

قـرار  را تحـت پوشـش اطالعاتـی  اقشـار مختلـف جامعـه  از  گسـرتده ای 

دهنـد و نیـز بـه واسـطه مقبولیتی كه در بیـن مردم دارند می توانند وسـیله 

خوبـی بـرای انتقـال آگاهی های مختلـف به ذهن مـردم و ترمیم و تصحیح 

روابـط و ضوابـط موجـود در جامعـه باشـند. جوامـع امروزیـن، کارگـزاران 

رشیـک  یـک  عنـوان  بـه  می تواننـد  روزنامه نـگاران  به ویـژه  و  رسـانه ها 

منصـف، در تحـوالت، تاثیرگـذار بـوده و اعتبـار خود را با حفـظ واقع گرایی 

نزدیک به حقیقت حفظ کنند.

روزنامـه راه مدنیـت به عنـوان یکی از روزنامه های پرخواننده در افغانسـتان 

در جهـت  تاکنـون  دیربـاز  از  کـه  اسـت  روزنامه هایـی  از  آن دسـته  جـزو 

حامیـت حقـوق شـهروندان و اقلیت هـا فعالیـت داشـته اسـت. افغانسـتان 

بـا سـال ها جنـگ روبـرو بـوده و پس لرزه هـای جنگ هنـوز در جـان و روان 

افـراد جامعـه وجـود دارد. سـال ها خشـونت و ویرانـی، مشـکالت فـراوان 

اجتامعی انـد ماننـد اعتیـاد، فقـر، خشـونت، بیـکاری و ... را بـه بـار آورده 

است. 

مـن اصلی تریـن رسـالت  روزنامه هـا در افغانسـتان را بیـان حقایـق جامعـه 

و مشـکالت اجتامعـی می دانـم و بـه عنـوان یکـی از مخاطبـان روزنامه راه 

مدنیت همیشـه شـاهد انعکاس و تحلیل مسـائل اجتامعی در آن بوده ام. 

از آنجـا کـه کاهش آسـیب های اجامعـی در جامعه نیازمنـد کار تحقیقی و 

میدانـی اسـت، بایـد حضور کارگـزاران راه مدنیـت در بین اجـامع و بیرون 

کشـیدن شـالوده واقعیـت از دل میدان را تحسـین منود. 

چنیـن رسـانه یی می توانـد حامـی زنانـی باشـد کـه در افغانسـتان مـورد 

خشـونت های جسـمی و کالمـی قـرار می گیرنـد، چنانچـه در هـر شـامره 

ردپـای حامیت از زنـان، کودکان و جوانان در البه الی تحلیل  ها پیداسـت. 

بـا وجـود وضعیـت بی ثبـات سیاسـی و اجتامعـی کـه جوانـان را هـر روز 

بایـد  انزجـار می کشـاند،  مـرز  بـه  و  از جامعـه دور  روز گذشـته  از  بیـش 

رسـانه یی باشـد تـا صـدای آنـان را بشـنود و انعـکاس دهـد. بایـد مجـرای 

ثابـت و مسـتحکمی بیابنـد تـا بتواننـد مشـکالت و دردهـای خـود را در آن 

فریـاد زننـد و بـه گـوش زورمنـدان برسـانند. راه مدنیـت، بـا برقـرار کـردن 

ارتبـاط نزدیـک بـا جوانان که بیشـرتین نفـوس را در جمعیت کشـور دارند 

راهـی ارزشـمند را بـرای مشـارکت اجتامعـی آنان گشـوده اسـت بـر عالوه 

صدایـی بـرای بازگویـی مشـکالت و آسـیب های آنـان بـوده و در آینـده نیز 

بود. خواهـد 

راهـی کـه روزنامه هـا در پیـش می گیرنـد، راه آسـان و بـدون فـراز و نشـیب 

نیسـت. اشـخاصی کـه پیشـه روزنامه نـگاری را برمی گزیننـد در پی کسـب 

مـال و منزلـت نیسـتند بـل چیـزی فراتـر از ارزش هـای مـادی را ارجعیـت 

می دهنـد. وظیفـه و تعهـد خـود را در قبـال جامعـه می داننـد و بـرای بهرت 

شـدن حـال و روزش متـام وقـت و انـرژی خـود را رصف می کننـد. 

روزنامه نـگاری عـالوه بـر خطـرات و موانعی که بـه همـراه دارد، از جذابیت 

چشـمگیری در بیـن افـراد صاحـب قلـم و فرهنگ دوسـت برخوردار اسـت. 

چنـان نویسـنده را غـرق در شـناخت و ابـراز حقیقت ها می کند کـه تبدیل 

بـه متـام روزمرگـی اش می شـود. مـن نویسـندگان راه مدنیـت را چنیـن 

یافته ام. 

کسـانی فـارغ از زرق و برق هـای روزگار کـه در پی کشـف و انتقال حقیقت 

بـه مـردم رنـج دیده شـان هسـتند و دانسـنت و آگاهـی  یافـنت را حـق مردم 

می داننـد. روزنامـه راه مدنیـت از ده سـال گذشـته به این سـو نقش مهمی 

در ارتباطـات، تغییـر دیدگاه هـا، تغییـر نگرش هـا و حتـی تغییـر در سـبک 

و  آن  بـودن سـاختار  روان  و  اسـت. وضاحـت  داشـته  زندگـی مخاطبـان 

حرفه یـی بـودن مدیرمسـوول و تیـم نویسـندگان باعـث شـده تـا در متـام 

ایـن سـال ها بتوانـد بـرای متام اقشـار جامعـه مفید واقع شـود و آنـان را به 

آگاهـی و انضباطـی کـه جزیـی از حقوق آن هاسـت، برسـاند.

مـن بـه مناسـبت ده سـالگی روزنامـه راه مدنیـت، بـه عنوان یـک مخاطب 

بـا نگـرش و رویکـردی جامعه شناسـانه، ایـن روزنامـه را در راسـتای اهداف 

و رسـالش کـه هامنـا حامیـت از حقـوق شـهروندان و جامعـه مدنی سـت، 

موفـق می دانـم و بـرای داشـنت دسـت آوردهای فراوانـی کـه در طـی ایـن 

ده سـال داشـته  اسـت، تحسـینش می منایـم و ایامن دارم که هـر روز بهرت 

از دیـروز بـرای گسـرتش مدنیـت و فرهنـگ متعالـی پیـش خواهـد رفت.

روسیه طی چندین سال   
خدمات خوبی در 

افغانستان انجام داده؛ مثال 
اولین تراکتور که در 

افغانستان وارد شد از 
کشور روسیه بود. از طرف 

دولت روسیه کوشش شده 
که سالنگ را بازسازی 

کنند و استودیوی افغان 
فلم را بسازند، شفاخانه ها را 
تهداب گذاری کنند و برای 
داشنت فابریکه موترسازی 

با افغان ها همکار باشند و 
از این قبیل کارها که 

امید وارم دوباره به هامن 
دوستی ها برگردیم.

بهرتین زمان بیدار شدن از خواب
چه ساعتی است؟

پزشکان می  گویند حدود ساعت ۱۱شب تا چهار صبح برخی هورمون  هایی که برای   
سالمت بدن بسیار رضوری هستند، در خواب ترشح می  شوند و اگر فردی در این 
ساعات بیدار باشد، قطعا این هورمون  ها منی  توانند به طور مناسب در بدنش ترشح 

شوند.

کانگرو  اهلی شدنیست
نتیجٔه پژوهشی تازه نشان می دهد که جانورانی نظیر کانگرو که اهلی نشده اند نیز می توانند   

مانند جانوران اهلی از روی عمد با آدمی ارتباط برقرار کنند.
دکرت آلن مک الیگوت رسپرست مجموعه آزمایش تحقیقی دانشگاه روهمپتون می گوید: »با 

مطالعه روی رفتارهای کانگرو دریافتیم که جانوران )غیر اهلی نیز( ارتباط با انسان را می آموزند 
و این که خیره شدن به آدمی برای دست یافنت به خوراک منحرص به حیوانات خانگی نیست و 

کانگرو نیز رفتاری دقیقا مشابه سگ، اسب و بز نشان می دهد.«



ستاره شناسـان در بررسـی های خـود متوجـه سـیگنال های غیـر طبیعـی و ارسارآمیـز   

از یـک سـتاره نزدیـک بـه خورشـید شـدند کـه دلیلـی بـرای آن وجـود نداشـته و از نـوع 

سـیگنال های مشهور »واو« مربوط به سال 1977 طبقه بندی می شود.

نـام  بـه  خورشـید  بـه  نزدیـک  سـتاره  یـک  از  را  سـیگنال هایی  دانشـمندان  تازگـی  بـه 

پروکسـیام قنطـورس دریافـت کردنـد. ایـن سـتاره نزدیک تریـن سـتاره بـه خورشـید بـوده 

و در فاصلـه ۴.۲سـال نـوری از زمیـن قـرار دارد. بـا وجـود ایـن فاصلـه انـدک به خاطـر 

درخشـش کـم تنهـا با چشـم مسـلح قابل مشـاهده اسـت. سـیگنال های دریافتـی کنونی 

نیـز از ایـن سـتاره همسـایه رسچشـمه می گیـرد.

دانشـمندان  طرفـی  از   

سـیگنال  ایـن  معتقدنـد 

تداخـل  یـک  منی تـوان  را 

ممکـن  و  دانسـت  زمینـی 

اسـت پـای هـوش فرازمینی 

اصطـالح  بـه  یـا  پیرفتـه 

به عنـوان  فناورانـه  پـای  رد 

سـیگنال ها  ایـن  فرسـتنده 

در میان باشـد. دانشمندان 

در  کشـف  ایـن  مسـوول 

خـود  اخیـر  مصاحبه هـای 

اعـالم کردنـد کـه ایـن سـیگنال ها دارای مشـخصات به خصوصـی بـوده و آن را قابل قبول 

دهیـم. ارایـه  آن  بـرای  توضیحـی  منی توانیـم  امـا  کـرده، 

نـوع سـیگنال های دریافتـی از پهنـای بانـد باریـک از طیـف رادیویـی بـوده، در فرکانـس 

فضاپیـامی  یـا  و  ماهـواره  هیـچ  از  پیامـی  اینکـه  جالـب  می گیـرد.  قـرار  ۹۸۲مگاهرتـز 

انسـان سـاختی در ایـن محـدوده ارسـال منی شـود. در حـال حـارض دانشـمندان روشـی 

بـرای فرده سـازی انـرژی الکرتومقناطیسـی در ایـن فرکانـس بـرای سـیگنال شناسـایی 

نکرده انـد. آن هـا احتـامل می دهنـد شـاید بتـوان از طریق ناشـناخته های فیزیک پالسـام 

ایـن سـیگنال ها را توجیـه کـرد، امـا تنهـا موضـوع رد پـای فناورانـه در میـان اسـت.

لیسـن  برکـرتو  دالـری  ۱۰۰میلیـون  پـروژه  بـا  هم زمـان  دریافتـی  سـیگنال های 

)Breakthrough Listen(  کشـف شـد. در ایـن پـروژه سـیمیون از دانشـگاه کالیفرنیـا 

در یـک برنامـه علمـی به نـام ابتـکارات خط شـکن پشـتیبانی مالی شـده اسـت. هم چنین 

ایـن پـروژه بـا حضـور اسـتیون هاوکینـگ و دیگـر مشـاهیر علـوم فضایـی در سـال ۲۰۱۵ 

راه انـدازی شـده و تلسـکوپ های رادیویـی آن نیـز بـا هـدف رصـد آسـامن و یافنت شـواهد 

متدن هـای پیرفتـه یـا هـوش فرازمینـی خریـداری شـده بـود.

دارد  قصد  چین   

بزرگرتین تلسکوپ رادیویی 

اختیار  در  را  جهان 

کشورها  دیگر  دانشمندان 

تصمیم  این  دهد.  قرار 

رصد خانه  تخریب  به دنبال 

تاریخی آرسیبو در پورتوریکو 

تلسکوپ  گرفته شده است. 

دیافراگم  با  کروی 

چین  در  ۵۰۰مرتی 

بزرگرتین  به عنوان   )FAST(

تلسکوپ رادیویی جهان شناخته می شود. پیش از آن رصدخانه آرسیبو حدود ۵۳سال از 

و قرار  بوده است. رادیو تلسکوپ چین در استان گوئیژو قرار دارد  این عنوان برخوردار 

است میزبان ستاره شناسانی از رسارس جهان باشد.

طی  چین،  در  فست  در  توسعه  و  عملیات  مرکز  رسبازرس  گایمینگ،  وانگ  به گفته 

این رادیو  تا  مصاحبه یی اعالم کرد: »در حال حارض کمیته علمی در فست متایل دارد 

تلسکوپ را به جامعه بین املللی معرفی کرده و این رصدخانه به روی جامعه بین املللی 

باز خواهد بود. بدین ترتیب چین درخواست های مربوط به دانشمندان را از سال ۲۰۲۱ 

خواهد پذیرفت.«

از گیرنده های بسیار قوی برخوردار هستند که قادر  تلسکوپ های رادیویی مانند فست 

است امواج رادیویی را از منابعی مانند ستاره ها، کهکشان ها و حتی سیاهچاله ها دریافت 

ترتیب  بدین  بود.  خواهند  نیز  رادیویی  سیگنال های  ارسال  به  قادر  آننت ها  این  کند. 

دانشمندان از بازتاب امواج رادیویی اجرام می توانند اطالعات مهمی را دریافت کنند.

بچه هـا بـرای رسـیدن به اسـتقالل شـخصیتی باید شـب ها جـدا از والدیـن بخوابند و   

بهرتیـن زمـان بـرای ایـن اسـتقالل از حـدود ))هشـت نـه ماهگـی(( اسـت یعنـی قبـل از 

جدایـی.  اضطـراب  رشوع 

خسـتگی  به دلیـل  حتـی 

گذاشـنت  هـم  زیـاد 

رختخـواب یا تخـت دیگری 

توصیـه  فرزندتـان  اتـاق  در 

اینکـه  مهم تـر  و  منی شـود 

در  خوابیـدن  اجـازه  هرگـز 

بـه  را  والدیـن  تخـت 

فرزندتان ندهید.

را  تولسـتوی  نـه  جهـان  مـردم  از  بسـیاری   

می شناسـند و نـه پوشـکین یـا داستایفسـکی را، امـا 

نـام کالشـنیکوف حتام برایشـان آشناسـت؛ آن هم نه 

به خاطـر شـش کتاب شـعری کـه رسود، بـل به خاطر 

سـالحی کـه ابداع کرد و حدود از سـه چهـارم قرن در 

نقـاط گوناگون جهان مورد اسـتفاده قـرار گرفت. هم 

سـالح سـازمانی برخـی ارتش هـای دنیـا بـود؛ هـم 

جنبش هـای رهایی بخـش از آن اسـتفاده کرده انـد و 

هم تروریست ها و طالبان و داعش و القاعده.

 هنـوز هـم عکـس آن روی پرچـم برخـی کشـورهای 

افریقایـی دیـده می شـود.

تحسـین  را  آن  نیـز  روسـیه  و  شـوروی  دشـمنان 

کرده انـد. در جنـگ ویتنـام، ام ۱۶رسبازان امریکایی 

در بسـیاری موارد در برابر کالشـنیکوف ویت  کنگ ها 

کـم می آمـد. 

سـال ۱۹۴۱، تانکـی کـه میخاییـل کالشـنیکوف در 

آن بـود بـا فیـر تـوپ رسبـازان آملانـی آتـش گرفـت و 

خـودش نیمه سـوخته بـه شـفاخانه منتقـل شـد، امـا 

بعـد از درمـان به میدان نربد برگشـت و بـا رنگ، روی 

تانک سـوخته نوشـت: »برای میهنم، برای استالین.« 

کالشـنیکوف را هـم می گفـت که به عشـق اسـتالین 

سـاخته بود.

جالـب این کـه پـدر آقـای کالشـنیکوف، گرچـه زمین 

و ملـک چندانـی نداشـت، در چارچـوب »اصالحـات  

ارضـی« اسـتالین به عنوان یک بزرگ مالـک )کوالک( 

بـه سـیربی تبعیـد شـد و از آن جا زنده برنگشـت.

 کالشـنیکوف در سـال ۱۹۴۱ در جبهـه به سـختی 

مجـروح شـد اما وقتی سـالمت خـود را به طور نسـبی 

بازیافـت دیگـر نگذاشـتند به جبهـه برگردد. 

او در پشـت جبهـه، بـرای اینکـه رسبـازان شـوروی 

سـالح راحت تـری داشـته باشـند، بـه تفکـر و ابـداع 

روی آورد و باالخـره کالشـنیکوف را سـاخت. هرچنـد 

تولیـد آن بعـد از جنـگ رشوع شـد و اولیـن منونـه آن 

هـمAK-47  نـام گرفـت امـا دو سـال بعـد، یعنـی در 

۱۹۴۹، کالشـنیکوف رسـام جزو از تسـلیحات ارتش 

شـوروی شـد.

میخاییل کالشـنیکوف در دوران حیاتش که تا سـال 

۲۰۱۳ طـول کشـید مـورد احـرتام کرملین و بخشـی 

از جامعـه شـوروی )روسـیه( بـود. از سـال ها پیـش 

مجسـمه  بزرگی از او را هم در مسـکو نصب کرده اند.

در یکـی دو دهـه پـس از سـقوط شـوروی، سـاخت 

کالشنیکوف در روسیه متوقف شده بود و استفاده از 

آن هم منسـوخ. اسـتدالل این بود کـه دوره نربدهای 

میدانـی بـزرگ پایـان یافتـه و دوره هـای  تـک و پهپاد 

قلمروهـای هوایـی  بـر  تسـلط  و  و جنـگ سـایربی 

اسـت، اما قبـل از آنکه کالشـنیکوف در 2013مبیرد 

نیـز پوتیـن دسـتور داد کـه دو فابریکـه تسـلیحاتی 

مستهلک شـده را ادغام و مدرن سـازی کنند و نامش 

را هـم کالشـنیکوف بگذارند.

تصـور می شـود ارج و عزت گـذاری بـه کالشـنیکوف 

تسـلیحات  معرفـی  بـرای  بهانه یـی  حـال  عیـن  در 

روسـیه و بازاریابـی بـرای آن هـا نیـز هسـت به ویژه که 

تحریم هـای غرب بر معامالت تسـلیحاتی روسـیه هم 

بی تاثیـر نبـوده اسـت.

اسـلحه  دریافت کننـده  حـارض ۲۷کشـور  حـال  در 

و تسـلیحاتی هسـتند کـه در فابریکـه کالشـنیکوف 

می شـود.  تولیـد 

اولیـن قبضـه از سـالح كالشـینكف در سـال   

بـرای  را  اسـتالین  جایـزه  و  شـد  تولیـد   1947

مخرتع خود به همراه آورد.

متامـی  در  كالشـینكف  اسـلحه 

هوایـی  و  آب  رشایـط 

اسـت.  اسـتفاده  قابـل 

به گونه یـی  تفنـگ  ایـن 

در  كـه  شـده  طراحـی 

رشایـط مرطـوب و خشـك بـدون هیچ مشـكلی به 

دهـد. مـی  ادامـه  كار 

نـام ای– كا – 47 بـه دلیـل فـروش 100 میلیـون 

ركوردهـای  كتـاب  در  جهـان  در  اسـلحه  قبضـه 

گینـس ثبـت شـده اسـت.

نیروهـای ویـژه نظامـی و ارتـش در 106 كشـور 

افغانسـتان  از  مختلـف جهـان 

توسـط  كشته شـدگان  شـامر  شـود  مـی  گفتـه 

كشته شـدگان  مجمـوع  از  كالشـینكف  اسـلحه 

حمـالت موشـكی ، انفجارهـا و دیگر اسـلحه های 

در  نفـر  میلیـون  یـك  سـاالنه  بـوده  بیشـرت  گـرم 

رسارس جهـان بـر اثـر اصابـت گلولـه كالشـینكف 

قیمت پایین یكی از خصوصیات مهم كالشینكف 

كـه  به طـوری  اسـت 

آن  قیمـت  میانگیـن 

اسـت  دالـر   534

كشـورهای  در  امـا 

آفریقایـی 200 دالر هم 

می رسـد. فـروش  بـه 

پیـام های اسـامه بـن الدن همـواره در متـام 

ویدیویـی خـود یـك كالشـینكف حمـل مـی كرد. 

البتـه ایـن امریکایی هـا بودند كه برای نخسـتین 

مرتبه كالشـینكف را در اختیار القاعده قرار دادند 

تـا علیه شـوروی سـابق در افغانسـتان بجنگند. 

در جریان جنگ ویتنام بیشـرت رسبازان امریکایی 

بـه  و  گذاشـته  كنـار  را  خـود   M16 تفنگ هـای

دلیل اطمینان خاطر بیشـرت به اسـتفاده از 

كالشـینكف روی آوردنـد. 

برخـی  در 

كشـورهای آفریقایـی نـام »كالش« مخفف 

كالشـینكف را بـر روی كـودكان قـرار مـی دهنـد. 

اسـلحه  كامـل  كلكسـیون  یـك  حسـین  صـدام 

داشـت كـه زیباترین آن كالشـینكف روكش شـده 

بـا طـالی وی بـود. 

***

ترفندهای خانگی برای از بین بردن بخار رسسـیاه 
1. جوش شیرین و آب: یک قاشق مرباخوری جوش شیرین را در ۱۰۰سی سی آب حل کنید سپس به کمک پنبه، آن را به مناطقی که جوش رسسیاه   

دارند مبالید و بعد از ۱۰دقیقه آب کشی منایید.

2. شکر قهوه یی: یک قاشق مرباخوری شکر قهوه یی، عسل و نیمی از لیمو تازه را با هم ترکیب کرده و روی جوش های رس سیاه قرار دهید. ۵دقیقه قبل از 

آب کشی، این ترکیب را بر روی پوست ماساژ دهید. بعد از ۲۰دقیقه آب کشی منایید.

3. روغن درخت چای: کارشناسان عقیده دارند روغن چای، ماده یی است که اثری 

مستقیم بر درمان جوش های رس سیاه دارد.

4️. زرد چوبه: یک قاشق چای خوری را در کمی روغن نارگیل یا آب حل کنید و به 

مدت ۱۰ الی ۱۵دقیقه روی صورت بگذارید.

5️. روغن نارگیل و شکر: مخلوط روغن نارگیل و شکر نوعی اسکراب )الیه بردار( 

پوست است.

6. شیر و عسل: یک  قاشق غذاخوری عسل را با یک قاشق چای خوری شیر ترکیب 

کرده و به مدت ۱۵دقیقه بر روی پوست بگذارید.

7. سفیده تخم مرغ: سفیده تخم  مرغ را روی پوست خود پخش کنید و سپس با 

دستامل کاغذی روی آن را بپوشانید. بعد از ۲۰دقیقه آب کشی منایید.

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه

معلومات6 madanyatdai سال دهم   شامره 666       چهارشنبه  3 جدی  1399 ly.com

وطنپرستیکهنامشبامرگگرهخورد
مردم با میخایل کالشینکوف آشناست، آن هم نه به خاطر شش کتاب شعری که رسود،

بل به خاطر سالحی که ابداع کرد

23 دسمرب سالروز مرگ میخاییل کالشنیکوف
AK-47 مخرتع روسی سالح 

در ۶۰سال گذشته هیچ تفنگی به اندازه کالشنیکوف نتوانست باعث کشنت انسان ها   

شود. میخاییل کالشنیکوف، سازنده آن، معتقد است: »مقرص سیاستمدارانی هستند که 

منی توانند با هم به توافق برسند.«

یارس عرفات چه دیدگاهی درباره سالح کالشنیکوف داشت؟
یارس عرفات، رهرب فقید پیشین تشکیالت خودگردان فلسطینی از کالشنیکوف به عنوان   

»افتخار مبارزان در متام جهان« نام برده بود.
AK-4️7 پس از باروت و مبب اتم، سومین سالحی است که جهان از آن متاثر شده و از میان 

5️00 میلیون سالح ثبت شده، 100 میلیون آن از خانواده سالح کالشنیکوف است.

دانشمندان سیگنال های ارسارآمیزی 
را دریافت می کنند

چین بزرگرتین تلسکوپ رادیویی جهان را در 
اختیار دانشمندان رستارس جهان قرار می دهد

دقت کرده اید در فلم های خارجی اغلب بچه ها در اتاق 
و طبقه یی مجزا و به دور از والدین می خوابند؟ چرا؟

دانستنیهادرموردكالشینكف



هم زمان با نزدیک شدن اولین  سال گرد کشنت قاسم   

سلیامن فرمانده سپاه ایران، رسانه های ارسائیلی گزارش 

از  ارسائیل  دولت  به  مربوط  زیردریایی  یک  که  داده اند 

کانال سوئز عبور کرده است.

ارسائیل،  دولتی  رادیوی  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

ایران  برای  روشن  پیام  فرستادن  را  اقدام  این  از  هدف 

زیردریایی  که  می شود  گفته  حال،  عین  در  می داند. 

ارسائیلی هنگام عبور از کانال سوئز روی سطح آمده و به 

سوی خلیج فارس در حرکت می باشد.

امنیتی کشورهای  منابع  از  نقل  به  رسانه ها  از  شامری 

این  عبور  با  مرص  دولت  که  داده اند  گزارش  عربی 

زیردریایی موافقت کرده است.

از سوی هم، نیروی دریایی امریکا روز دوشنبه)1 جدی( 

اعالم کرد که زیردریایی هسته یی یواس اس جورجیا همراه 

با چند کشتی جنگی از تنگه هرمز عبور کرده است.

نیروی دریایی امریکا اعالم کرد:»این اقدام نشان گر تعهد 

امریکا به رشکای منطقه یی و امنیت دریایی با طیف کامل 

از توانایی ها و آمادگی برای دفاع در برابر هرگونه تهدید در 

هر زمانی است.«

نیوز«  به شبکۀ »فاکس  امریکا  نیروی دریایی  یک مقام 

از  فارس  خلیج  به  کشور  این  زیردریایی  ورود  که  گفته 

کشنت  سال گرد  نخستین  مناسبت  به  و  قبل  مدت ها 

اقدام های  به  پاسخ گویی  منظور  به  و  سلیامنی  قاسم 

تالفی جویانۀ احتاملی تهران پیش بینی شده بود.

ترامپ  دونالد  که  می دهد  رخ  آن  از  پس  تحوالت  این 

رییس جمهوری امریکا در پایان هفته کاری خود قرار دارد 

و با نزدیک شدن سال گرد کشته شدن قاسم سلیامنی، 

یافته  افزایش  تهران-واشنگنت  میان  نظامی  تنش های 

است.

از  زیردریایی  عبور  درباره  تاهنوز  ارسائیل  دفاع  وزارت 

کانال سوئز و حرکت آن به سوی خلیج فارس واکنشی 

نشان نداده است.

پردۀ  پشت  چهره  فخری زاده  محسن  ترور  همه،  این  با 

برنامۀ»پدافند هسته یی« ایران، تنش های دو کشور را به 

شدت افزایش داد. تهران، ارسائیل را به ترور فخری زاده 

متهم کرده و هشدار می دهد که انتقام می گیرد.

روز دوشنبه، آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش ارسائیل، 

درباره حمله علیه ارسائیل، به ایران هشدار داد که هر 

گونه تهاجمی با »قدرت« تالفی خواهد شد.

کوخاوی گفت:»اخیرا ما تهدیدهای فزاینده ای از سوی 

ایران علیه ارسائیل شنیده ایم. اگر ایران و رشکایش... 

خواهند  دهند،  انجام  ارسائیل  علیه  اقدامی  هرگونه 

فهمید که این رشاکت برای شان تا چه حد گران متام 

می شود.«

او همچنان افزود:»ارتش ارسائیل به هر کسی از دور یا 

نزدیک، در فعالیت ها علیه ارسائیل یا اهداف ارسائیلی 

مشارکت داشته باشد، با قدرت حمله خواهد کرد.«

پیشرت از این، جرنال کنت مکنزی فرمانده مرکزی امریکا 

هشدار داده بود که اگر ایران در آستانۀ سال گرد کشنت 

قاسم سلیامن اقدام به حمله کند، امریکا آماده است تا 

از خود و رشکایش دفاع کند.

کاخ کرملین به روز دوشنبه)1 جدی( اعالم کرد که   

برخی از رهربان و مقام های اروپایی را تحریم خواهد کرد.

از  پس  را  اروپایی  مقام های  مسکو  یورونیوز،  گزارش  به 

پی  در  را  روسیه  اروپا،  اتحادیه  که  می کند  تحریم  آن 

مسمومیت الکسی ناوالنی مخالف روس با گاز نوویچوک 

مسموم شده بود. 

امنیتی  ماموران  توسط  اکترب  ماه  در  روس  مخالف  این 

روسیه مسموم گردید.

تلفنی  گفتگوی  انتشار  از  پس  روز  یک  درست  روسیه، 

ناوالنی با یکی از ماموران امنیتی روسیه در رسانه های 

گفتگوی  ناوالنی  الکسی  می شود.  اعالم  اروپایی 

کنستانتین  می شود  ادعا  که  فردی  با  ضبط شدۀ خود 

رسویس  در  شیمیایی  سالح  کارشناس  کودریاوسف، 

امنیت فدرال روسیه است، منترکرد.

ناوالنی ادعا کرده که موفق شده با جعل شامره تلیفون 

خود  و  گرفته  متاس  کودریاوسف  کنستانتین  با  خود 

در  منود.  معرفی  روسیه  امنیت  شورای  دبیر  دستیار  را 

گفتگوی تلیفونی منتر شده، مخاطب تلیفونی الکسی 

را که  امنیتی روسیه ماده ای  ناوالنی می گوید، ماموران 

باعث مسمومیت او شده بود، در لباس زیرش قرار داده 

بودند.

اروپا،  اتحادیه  و  مسکو  دیپلامتیک  تنش های  دنبال  به 

کاخ کرملین اعالم کرد که در پی تحریم این کشور در 

ناوالنی، روسیه نیز  با پرونده مسمومیت الکسی  ارتباط 

بسیاری از رهربان و مقام های اروپایی را در اقدام متقابل 

ممنوع الورود می کند.

روسیه، با این که اعامل تحریم ها را از سوی اتحادیه اروپا 

غیر قابل قبول می خواند اما تاهنوز فهرستی از مقام های 

اروپایی را منتر نکرده است.

شش مقام عالی رتبه روسیه از جمله الکساندر بورتنیکوف 

رییس رسویس امنیت فدرال روسیه، به بهانه »رشکت در 

عملیات مسمومیت الکسی ناوالنی« مورد تحریم اتحادیه 

اروپا قرار گرفته اند.

دیمیرتی پسکوف سخنگوی کاخ کرملین درباره انتشار 

گفتگوی ناوالنی و مامور امنیتی روسیه گفت: »شخصا 

معتقدم که ناوالنی از بیامری غرور و خودبزرگ بینی تا 

چیز دیگری رنج می برد.«

مفاد اصلی تحریم های روسیه سه شنبه به اطالع سفرای 

کشور  سه  این  رسید.  مسکو  در  سوئد  و  آملان  فرانسه، 

مهم ترین منتقدان کاخ کرملین در ارتباط با پرونده الکسی 

ناوالنی هستند. هر سه کشور وجود گاز نوویچوک در بدن 

الکسی ناوالنی را تایید کرده اند.

اعالم  برجام  امضاکننده  کشورهای  خارجه  وزرای   

کردند که به دورمنای بازگشت امریکا به میز مذاکرات در 

خصوص برنامه امتی ایران پاسخ مثبت می دهند و آن ها 

از ایران خواستند که آینده را با خطر مواجه نسازد.

وزرای  روز سه شنبه)1 جدی(  فرانسه،  رادیو  گزارش  به 

بریتانیا  و  آملان  فرانسه،  ایران،  چین،  روسیه،  خارجه 

نشستی را در مورد برنامه امتی ایران برگزار کردند.

وزرای خارجه این کشورها با نر اعالمیه یی گفته اند که 

به دورمنای بازگشت امریکا به میز مذاکرات در خصوص 

منایندگان  و  می دهند  مثبت  پاسخ  ایران  امتی  برنامه 

دیپلامتیک این کشورها از تهران خواسته اند که آینده را 

با خطر مواجه نسازد.

خود  گفتگوهای  به  که  آمده  آن ها  مشرتک  اعالمیه  در 

ادامه می دهند و با مالحظه دورمنای بازگشت امریکا به 

مذاکرات بر آمادگی خود برای پاسخ گویی مثبت به این 

دورمنا و در چارچوب تالش مشرتک تاکید می ورزند.

دومینیک راب وزیر امور خارجۀ بریتانیا در صفحه توئیرت 

خود نوشته که رصیحاً به جمهوری اسالمی ایران گفته 

است که نباید توسعه های اخیر برنامه امتی  خود را به 

در  را  پیرفت  امکان  اقدامی  چنین  زیرا  بگذارد،  اجرا 

سال 2021 به خطر می اندازد. 

در یک اظهارات جداگانۀ دیگر، هایکو ماس وزیر خارجه 

آخرین  عنوان  به  بایدن  جو  آمدن  کار  روی  از  آملان، 

فرصت حل مناقشه امتی ایران یاد کرد و از این کشور 

از  را  فرصت  این  تاکتیکی،  اقدام های  با  که  خواست 

دست ندهد.

کلیدی  چهره  زاده  فخری  محسن  ترور  است،  گفتنی 

ارسائیل  به  را  آن  تهران  که  ایران  امتی  نظامی  برنامه 

کرده  پیچیده  را  مذاکرات  ازرسگیری  می دهد،  نسبت 

است. 

سه کشور اروپایی امضاکنندۀ برجام پیش از این نگرانی 

عمیق خود را از نصب سانرتیفیژهای جدید در تأسیسات 

اسالمی  شورای  مجلس  اخیر  مصوبه  همچنان  و  نطنز 

پایان  به منزله  اجرا  ابراز داشته اند که در صورت  ایران 

برجام تلقی خواهد شد.

اطمینان  ابراز  ایران  رییس جمهوری  روحانی  حسن 

کرده که جو بایدن به زودی با بازگشت به برجام، کلیه 

تحریم های وضع شده توسط  دونالد ترامپ را علیه ایران 

لغو خواهد کرد. 

یک دادگاه در آملان، مهاجم راست گرای افراطی که   

دو تن را در مقدس ترین روز آیین یهودیت به کنیسه ای در 

رشق املان به قتل رسانده بود، به حبس ابد محکوم کرد.

سال  اکترب  نهم  در  مهاجم  این  فردا،  رادیو  گزارش  به 

2019 میالدی، پس از آن که نتوانست به دالیل امنیتی 

وارد ساختامن کنیسه شود، دو نفر از جمله یک زن رهگذر 

40 ساله و جوان 20 ساله را در محوطه بیرونی ساختامن 

توسط اسلحه دست داشته خود به قتل رساند.

فرد مهاجم»اشتفان بالیت« نام داشت و پس از آغاز حمله 

روی یک  را  آن  زنده  تصاویر  هاله،  به کنیسه شهر  خود 

وبسایت بازی های کامیپوتری به منایش گذاشته بود.

خربگزاری رویرتز نیز در این مورد نوشته که دادگاه عالی 

منطقه ناومربگ آملان، فرد مهاجم را به جرم ارتکاب قتل، 

اقدام به قتل و تحریک به ارتکاب قبل به باالترین مجازات 

ممکن یعنی حبس ابد محکوم منود.

قاضی دادگاه همچنان گفته که اگر قفل دروازه کنیسه 

مانع ورود اشتفان بالیت منی شد، ممکن بود که تعداد 

زیادی از یهودیان داخل کنیسه به قتل می رسید.

قاضی دادگاه همچنان افزوده که جرم این فرد بسیار جدی 

تلقی می شود و در ناممکن است که پس از گذراندن ۱۵ 

سال از حکم زندان خود که مقررات رایج در آملان برای 

افراد محکوم به حبس ابد است، آزاد شود.

با  که  بود  اعرتاف کرده  فرد مهاجم  دادگاه،  پیش حکم 

انگیزه های »یهودستیزانه« و متامیل به »راست افراطی« 

دست به چنین حمله خونینی زده است.

این حمله که در شهر هاله رخ داد، یکی از خونین ترین 

حمالت ضدیهود در تاریخ آملان پس از جنگ جهانی دوم 

به شامر می رود.

ناوالنی توانست با فریب مامور اطالعاتی جزئیات مسمومیتش با سم ناواچوک را کشف کند

آلکسی ناوالنی، مخالف رسشناس والدیمیر پوتین، توانسته با فریب یک مامور اطالعاتی رسویس جاسوسی روسیه، از او اطالعات   

دقیقی درباره چگونه مسموم شدن خود با سم ناواچوک دریافت کند. این مامور که گامن می کرد در حال ترشیح عملیات برای مافوق 

خود است، گفته لباس زیر آقای ناوالنی را به این سم آغشته کرده بوده. این در حالی است که ابتدا تصور می شد این سم کشنده در 

فنجان چایی که آلکسی ناوالنی در فرودگاه شهر امسک، سیربی نوشیده بود ریخته شده بود.
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تدابیر شدید عربستان سعودی 
در مقابله با گونه جدید کرونا

اسالم آباد: ارسائیل را به رسمیت 
منی شناسیم

وزارت اوقاف جمهوری عربی سوریه، 
جنگ افغانستان را ناروا تلقی کرد

در  را  شدیدی  تدابیر  که  کرده  اعالم  سعودی  عربستان  صحت  وزارت 

اتخاذ  کرونا  جدید  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  منظور  به  مرزی  گذرگاه های 

کرده است.

خربی  شبکه  گزارش  به 

صحت  وزارت  العربیه، 

 34 که  گفته  کشور  این 

روز  شام گاه  مسافری که 

مبدا  از  جدی(  دوشنبه)1 

میدان  وارد  هالند  کشور 

ملک  بین املللی  هوایی 

تحت  شده اند،  ریاض  خالد 

تشخیص  آزمایش  و  بررسی 

کرونا قرار گرفتند.

پیش گیرانه  تدابیر  اتخاذ  ضمن  سعودی،  عربستان  صحت  وزارت  گفتۀ  به 

به  خالد  ملک  بین املللی  هوایی  میدان  در  مسافران  این  همه  از  رضوری، 

منظور انجام آزمایش کرونا منونه برداری شد که نتایج همه آن ها منفی ثابت 

شد.

است  پیشگیرانه ای  تدابیری  و  جلوگیری  اقدامات  چارچوب  در  اقدام  این 

ویروس  با  مقابله  و  تشخیص  منظور  به  و  وزارت صحت سعودی  از سوی  که 

جهش یافته کرونا اتخاذ می شود تا از این راه اطالعات مربوط به نوع جدید 

جهش یافته ویروس کرونا تکمیل شود.

کشور  این  صحت  وزارت  سعودی،  عربستان  خربگزاری  گزارش  اساس  بر 

توضیح داد که هم اکنون درحال متاس گرفنت با لیستی شامل 1131 نفر از 

افرادی است که پیش تر از آن تست کرونای آن ها منفی تشخیص داده شده 

و از تاریخ 8 دسامرب 2020 به سعودی وارد شده اند. وزارت صحت این کشور 

از آن ها خواسته تا ضمن انجام آزمایش تشخیص ابتال به کرونا، در قرنطینه 

مبانند.

آزمایشگاه  توسط  حارض  حال  در  سعودی،  عربستان  صحت  وزارت  گفتۀ  به 

طبی ملی، تالش هایی به منظور شناخت توالی ژنی منونه های مثبت مبتال به 

کرونا درحال انجام است.

شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان در سخنان تازۀ گفته که اسالم آباد 

هرگز ارسائیل را به رسمیت منی شناسد.

خربگزاری  گزارش  به 

وزیرخارجه  اسپوتنیک، 

با  گفتگو  در  پاکستان 

مولتان،  در شهر  خربنگاران 

هرگونه فشارهای خارجی بر 

این کشور مبنی بر پیوسنت 

با  سازش گران  صفوف  به 

ارسائیل را رد کرد.

طرف  به  افزود:»ما  قریشی 

که  کردیم  اعالم  اماراتی 

به  را  ارسائیل  هرگز  و  است  فلسطین  مساله  پایدار  حل  خواهان  پاکستان 

رسمیت نخواهد شناخت.«

وزیرخارجه پاکستان ترصیح کرد:»من به همتای اماراتی خود عمق احساسات 

دادم.  توضیح  و  اطالع  فلسطین  مساله  به  نسبت  پاکستانی ها  عواطف  و 

پاکستان هیچ فشاری را در بحث موافقت با طرح سازش قبول ندارد و مواضع 

کامال روشن و قاطعی در حامیت از مردم فلسطین و کشمیر دارد.«

پیش از این، شاه محمود قریشی در یک سفر دو روزه رسمی به منظور گفتگوها 

با مقام های امارات متحده عربی وارد این کشور شده بود.

و  حمالت  سوریه،  عربی  جمهوری  دینی  موسسات  سایر  و  اوقاف  وزارت 

جنایت های وحشیانۀ گروه های تروریستی در افغانستان را تقبیح کردند.

وزارت خارجه افغانستان پس از ظهر سه شنبه)2جدی( با نر اعالمیۀ گفته 

در  را  افغانستان  جنگ  سوریه،  دینی  موسسات  سایر  و  اوقاف  وزارت  که 

مخالفت با اصول، مبادی انسانی و احکام دین اسالم دانسته اند.

در بخشی از پیام وزارت اوقاف جمهوری عربی سوریه آمده که استمرار حمالت 

وحشیانه و تروریستی گروه طالبان در افغانستان به هدف بدنام ساخنت دین 

تروریستی  اعامل  به همچون  گروه هایی که  و  افراد  بوده،  و مسلامنان  اسالم 

جنایت کارانه متوسل می شوند، در حقیقت دشمنی، کدورت و بدبینی شان را 

به مسلامنان در قالب دین اسالم به منایش می گذارند.

وزارت خارجه در اعالمیه خود تاکید کرده که از طرح دیدگاه های صلح خواهانه 

علام و مراکز دینی جهان اسالم به شمول وزارت اوقاف جمهوری عربی سوریه 

امتنان  ابراز  افغانستان  در  جاری  جنگ  خواندن  ناروا  و  غیررشعی  بر  مبنی 

دیدگاه  از  حامیت  راستای  در  مهمی  گام  را  آن  حال،  عین  در  و  می مناید 

افغانستان  در  فوری  آتش بس  برقراری  برای  دولت  و  مردم  صلح خواهانه 

می داند.
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مسی: تابستان گذشته دوران بدی داشتم
لیونل مسی، فوق ستاره آرجنتاینی آبارسلونا می گوید، ماجرایی که منجر شد او در تابستان تقاضای خروج از این باشگاه را کند، روی عمل کرد   

این فصلش تاثیر داشته است.
مسی 33 ساله به یکی از شبکه های خربی تلویویزیونی اسپانیا افزود:»تقریبا بخشی از متام ماجرا همراه با من به فصل جدید مسابقات آمد. 

راستش را بخواهید حاال حامل خوب است اما در تابستان، دوران خیلی بدی را گذراندم.«
او همچنان خاطرنشان کرد:»حاال حامل خوب است و آماده هستم برای هر مسابقه ای که پیش رو قرار دارد، بجنگم. می دانم که باشگاه چه در موارد 

اداری و چه در داخل زمین لحظات سختی را می گذراند. حاال هر چیزی که در اطراف باشگاه وجود دارد، سخت به نظر می رسد ولی من مشتاق 
ادامه رقابت ها هستم.«

اولی  دسِت  تجربه های  ما  بیشرت  اجتامعی،  لطف شبکه های  به   
داریم از اینکه چطور ناگهان چیزی فراگیر می شود. یک توییت، یک 
کلیپ، یا موضوعی جدید در عرض چند ساعت کِل فضا را پر می کند و 

همه دربارۀ آن حرف می زنند.
از همه گیری کرونا گذشته است، منطِق رسایت در  حاال که چندماه 
جدید  کتابی  است.  شده  همگانی  بحث های  موضوع  نیز  بیامری ها 
فراگیری در جوامع  این موج های  بدهد که چطور  توضیح  می خواهد 

انسانی ظاهر و سپس ناپدید می شوند.
بسیاری از شام حتامً چیز هایی دربارۀ مدل سازی شیوع بیامری های 
عفونی یا »نرخ شیوع« ۱ شنیده اید که مفهومی است در علم ریاضی و 
نشان می دهد که هر مبتالی جدید، به طور میانگین، چند نفر دیگر را 

آلوده می کند.
اگر نرخ شیوع، یا هامن عدد رسایت پایه۲، بیشرت از یک باشد، یعنی 
هر شخصی که به ویروس کرونا مبتال می شود، به طور میانگین بیش 
از یک نفر دیگر را نیز آلوده خواهد کرد و این یعنی امیدی به رهایی از 

دوزخ کرونا نیست.
اگر هم عدد رسایت پایه زیر یک باشد، یعنی چیزی منانده است تا دوباره 
به زندگی پیشا کرونایی باز گردیم، مانند اسکی بازی که با تله کابین به 
باالی قله رسیده است و اینک تنها راِه پیش روی او رسازیری به سوی 

پایین است.
بازار  در  سارس-کوو-۲  ویروس  که  میالدی   ۲۰۱۹ سال  اواخر  از 
بازار، مشاهده شد،  آن  یا در حوالی  فروش حیوانات در شهر ووهان، 
همه گیر شناسان و اصطالحاتی مانند همین عدد رسایت پایه، هوش و 
حواسامن را ربوده اند، افرادی مانند نیل فرگوسن در امپریال کالج لندن 
که نقشه هایشان دربارۀ تغییر در نرخ شیوع، آن ها را به پیامرباِن سکوالر 

این همه گیری تبدیل کرده است.
دانشکدۀ  دانشیار  که  است  کوچارسکی  آدام  نیز  افراد  این  از  یکی 
بهداشت و طب گرمسیری است. او عضو یک کمیتۀ علمی مهم است 
مشاوره  کووید-۱۹  همه گیری  با  مقابله  دربارۀ  بریتانیا  دولت  به  که 
او  که  ا ست  چیزی  کلیِد  شیوْع  نرخ  کوچارسکی،  نظر  به  می دهد. 
»قواعِد شیوع« می خواند؛ قواعدی که نه تنها در بیامری های عفونی، بل 
به ادعای کوچارسکی، در رسایت اجتامعی و چیز هایی که در اینرتنت 
فروپاشی  از  هراس  )مانند  است  حاکم  نیز  می چرخند  دست به دست 

اقتصادی یا جرایم مسلحانه و چالش سطل آِب یخ.(
ولی آیا واقعاً چنین است؟ آیا آلودگی به یک ویروس زنده، که اتفاقی 
مادی است و در بدن های واقعی می افتد، مانند »آلودگی مجازی« یک 
بدافزار نابکار یا رسایِت یک ایدۀ جذاب است که در شبکه های اجتامعی 

تکثیر می شود؟
بله، تا حدودی چنین است. این کتاب همچون گشت و گذاری جذاب در 
علم همه گیر شناسی است و کوچارسکی آن را پیش از رشوع همه گیری 
کووید-۱۹ نگاشته است. کوچارسکی معتقد است هامن طور که منحنی 
یک همه گیری، به میزان انتقال پذیری آن ویروس و میزان جمعیتی که 
مستعد ابتال به آن است، بستگی دارد، همه گیری های اینرتنتی نیز از 

قواعد مشابهی پیروی می کنند.
فکری  قهرمان  نظریه های  از  برگرفته  کوچارسکی  استدالل های  این 
اوست، رونالد راس که یک ماالریا شناس بریتانیایی بود و در اوایل قرن 

بیستم می زیست.
رونالد راس نظریه یی داشت با نام »وقایع مستقل« ۳ و »وقایع وابسته« ۴. 
وقایع مستقل شامل بیامری های غیر عفونی مانند رسطان مغز و حوادث 
و اتفاقاتی مانند طالق می شود. اگر کسی دچار چنین مشکالتی شود، 

دلیلی ندارد که اطرافیان او نیز درگیر هامن مساله شوند.
ولی در وقایع وابسته، آنچه بر رس کسی می آید نتیجۀ اتفاقی است که 
برای کس دیگری رخ داده است. در ساده ترین شکل شیوع بیامری های 
عفونی، افراد مبتال به بیامری آن را به بقیه نیز منتقل می کنند و مبتالیان 

مبتال باقی می مانند.
منحنی شیوع چنین همه گیری هایی تقریباً شبیه حرف اِس در الفبای 
التین است، یعنی نخست رشدی تصاعدی دارد و سپس پایین می آید. 
ولی در بسیاری از همه گیری های بیامری های عفونی، منحنی شیوع 
پیدا  بهبود  مبتالیان  اینکه  از  زیرا پس  است،  کوه  بیامری شبیه یک 
می کنند، در برابر آن عفونت ایمن می شوند و تعداد افراد مستعد عفونت 

کاهش می یابد.
در بحث بیامری های واگیر دار، اگر به اطالعات و آمار درست دسرتسی 
داشته باشیم، می توانیم میزان مبتالیان و افراد مستعد و نرخ شیوع را 
باشیم،  اقتصادی در هراس  فروپاشی  از  وقتی  پیش بینی کنیم. ولی 
چنین نیست، زیرا کسانی که دچاِر بیامری شده اند، احتامل دارد پولی 

از جایی قرض کنند و به رفتار اقتصادی خود ادامه دهند.
در فضای  که  نیز  ابلهانه  نظریات  و سایر  توطئه  تئوری های  بحث  در 
مجازی دست به دست می چرخند نیز اوضاع همین است و گویی نقطۀ 
نیست.  افراد(  ابتالی  استعداد  )هامن  ساده لوحی  برای  هم  پایانی 
)کوچارسکی می گوید از همه بدتر سلربیتی های ساده لوح هستند که 

هم مستعد ابتال هستند و هم بسیار تاثیر گذارند.(
خرب خوب این است که برخی از شبکه های اجتامعی باالخره دریافته اند 
که موظفند کاربرانشان را در برابر چنین جهالت هایی واکسینه کنند، 
پُست های  روی  بر  جدی  هشدار  برچسب های  بازدن  اخیراً  که  کاری 
نادرست یا تحریک کننده و در موارد خاص با حذف آن پُست ها انجام 

می دهند.
همین طور دربارۀ نظریه های توطئه  که حول کووید-۱۹ شکل گرفته اند، 
مانند اینکه آننت های مخابراتی نسل پنجم منشأ انتشار ویروس کرونا 
هستند، نیز این سایت ها برچسبی روی این پُست های احمقانه می زنند 
می کند،  راهنامیی  راستی آزمایی  مستقل  سایت های  به  را  کاربر  که 

سایت هایی مانند فول فکت.
کوچارسکی می نویسد: »در این مسیر، راه هایی جدید برای به پیش راندن 
ولی  کرد«.  خواهیم  پیدا  مخرب  ایده های  پس زدن  و  مفید  ایده های 
واکسن  ساخت  مسیر  در  و  است  سخت تر  اوضاع  عمل  در  متأسفانه 

کووید-۱۹ این کار دشوار تر نیز خواهد شد.
پی نوشت ها: این مطلب از مارک هانیگزبام در تاریخ ۹ جوالی ۲۰۲۰ 
با عنوان »How Does Anything Go Viral?« در وب سایت نیویورک 
تایمز منتر شده است.                          منبع: فرادید/ مارک هانیگزبام

همهگیری
چگونهاتفاقمیافتد؟

 

کابل ، افغانستان - از نظر محمد وکیل، 23 ساله ، فاصله 
کفش  فروشنده  که  او  است.  انتزاعی  مفهومی  اجتامعی 
لیالمی است، هر روز رس کار در بازاری پر ازدحام با تعداد 
زیادی مشرتی دست می دهد. اسکناس های آلوده را ملس 
می کند. استفاده از ضد عفونی کننده دست را کاری مسخره 

می داند. ماسک؟ حرفش را هم نزن.
آقای وکیل در اواخر ماه اکترب در حالی که خریداران زیادی 
به غرفه هجوم آورده اند، می گوید: »ویروس کرونا وجود ندارد. 

این دروغی است که دولت می گوید.«
به  مارچ  ماه  در  بار  اولین  برای  کرونا  ویروس  که  هنگامی 
و  تعطیل  را  شهرها  کرد  تالش  دولت  رسید،  افغانستان 

ماسک،  از  استفاده  به  را  افغان ها 
فاصله  رعایت  و  دست ها  شسنت 
اعامل  برای  کند.  ترغیب  اجتامعی 
اقداماتی  محدودیت هایی،  چنین 
بی برنامه و بی هدف به مدت چند هفته 
صورت گرفت، اما رسانجام شهروندان 

با آن به مقابله برخاستند.
مقامات  که  حالی  در  حتی  امروز، 
کشنده  ویروس  موج  عامه  صحت 
 19 کویید  می کنند،  تایید  را  دوم 
فرهنگ  است.  حاشیه یی  مساله یی 
است،  جاری  افغان ها  خون  انکاردر 
جایی که اولویت های شخصی بر نظر 
ارجحیت  عامه  صحت  متخصصان 
بی تفاوتی  با  آنان  توصیه های  و  دارد 
همگانی، بدبینی و اعتقادی راسخ به 
را  مؤمنان  رسنوشت  خداوند  که  این 

تعیین می کند، روبرو می شود.
اواخررسداکرت در  تا همین   دکرت طارق احمد اکربی، که 
تنها شفاخانه امراض ساری کابل بود، گفت: »ذهنیتی که 
ترمپ و طرفدارانش دارند، و ذهنیت مردم افغانستان کامالً 
یکسان است. فقط افغان ها فکر می کنند که کویید تبلیغ 

غربی هاست.«
یا جنبش  ایاالت متحده، هیچ حزب سیاسی  اما برخالف 
ضد دولتی با انتشار اطالعات نادرست ویروس را ناچیز جلوه 
منی دهد. حتی طالبان تجهیزات حفاظت شخصی را توزیع 
کرده و برنامه های اطالعاتی صحت عامه را اجرا می کنند. 
وزارت صحت عامه گفت، آن ها به كارمندان صحی دولت 

اجازه ورود به مناطق تحت كنرتول خود را داده اند.
در شهرهای رسارس کشور، مردم زندگی روزمره خود را طوری 
ادامه می دهند که گویی کویید 19 هرگز وجود نداشته است. 
قابل  بیشرت  رسبسته  محیط   در  ویروس  که  این  باوجود 
ارتباط  طریق  از  که  می گویند  دانشمندان  است،  انتقال 
با  افراد با فاصله کم در محیط باز نیز قابل انتقال است. 
این حال افغان ها سوار اتوبوس ها و تاکسی ها می شوند، در 
رستوران ها شانه به شانه در محیطی رسبسته غذا می خورند، 
در مساجد مناز می خوانند، به شیوه سنتی افغانستان هنگام 
احوالپرسی یکدیگر را در آغوش می گیرند و این سو و آن سو 

در بازارها جمع می شوند.
ماسک  مردم  از  کمی  تعداد  شهر  شلوغ  خیابان های  در 
می زنند. پوسرتهای صحت عامه در گوشه و کنار شهر که 
عنوان  به  دیگر  حاال  می دهند،  هشدار   19 کویید  درباره 
یادگاری از گذشته یی نه چندان دور نادیده گرفته می شوند؛ 
زمانی بود که ویروس کرونا ترسناک و شکست ناپذیر به نظر 

می رسید.
 اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: 
»ما می دانیم که مردم از ویروس و پیام های صحی که مدام 
می شنوند خسته شده اند. ما در کشوری زندگی می کنیم که 
با تهدیدهای جدی مثل جنگ و فقر روبرو است. کویید در 

برابر این تهدیدها مشکلی ناچیز شمرده می شود.«
اما  می میرند،  و  شده  مبتال  ویروس  به  همچنان  افغان ها 
طبق  است.  غیرممکن  تقریباً  اپیدمی  مقیاس  سنجش 
گزارش وزارت صحت عامه تعداد تلفات ویروس کرونا 2074، 
و تعداد موارد مثبت 50677  نفر است، اما ظرفیت تست 
فقط  تاکنون  مارچ  از  است،  محدود  بسیار  افغانستان  در 
180 هزار تست انجام شده است. برای سیستم نابسامان 
صحی این کشور که بیامری و خشونت اپیدمی رایجی در آن 

است،  تشخیص این که مرگ در اثر کویید 19 بوده یا چیز 
دیگرهمیشه مقدور نیست. 

مقامات صحت عامه اذعان می کنند که آمار واقعی مرگ و میر 
در افغانستان افزایش چشمگیری داشته  است. وزیر صحت 
عامه  گفت که طبق برآوردها  32 درصد از حدود 34میلیون 
نفرجمعیت افغانستان تاکنون به این ویروس مبتال شده اند. 
بر اساس تخمین یک مدل سازمان بهداشت جهانی در ماه 

می، نیمی از جمعیت ممکن است آلوده باشند.
آقای سمسور با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر در اثر کویید 
19 در هفته اول دسامرب 47درصد افزایش داشته، گفت: 
»ویروس در حال چرخش در کشور است. اگر 95درصد مردم 
فقط برای دو هفته ماسک بزنند،  می توانیم ویروس را کنرتل 

کنیم.«
با این وجود رسانه های خربی محلی دیگر به اخبار مربوط 
به ویروس عالقه ای ندارند، و در عوض به گفتگوهای صلح، 

تشدید جنگ و قتل های هدفمند در پایتخت می پردازند.
بهار گذشته، درخواست های مکرر دارو از سوی کسانی که 
با  را  داروخانه ها  ویروس شده اند،  به  مبتال  می کردند  ادعا 
از داروسازان می گویند  برخی  اما  مشکل مواجه کرده بود. 
مشرتیان اکنون دیگر به خود قبوالنده اند که ویروس ارزش 
برخی  هرچند  ندارد،  هم  را  کردن  فکر  لحظه  یک  حتی 

همچنان به دنبال درمان های معجزه آسا می گردند.
 فیض الله فیض بخش، داکرت داروشناسی در کابل می گوید: 
»اکنون مردم بر این باورند که کویید بیامری مهلکی نیست، 

بنابراین اصالً نگران آن نیستند.«
در ترمینال های میدان هوایی داخلی، مسافران دایره های 
کم رنگ موجود روی کف زمین که به هدف رعایت فاصله 

کشیده شده اند را نادیده می گیرند. فقط برخی از کارگران 
فرودگاه ماسک می زنند. مهامنداران نیز ماسک دارند، اما 
استفاده  رایگان  شده  ارایه  ماسک های  از  مسافران  همۀ 

منی کنند. مردم بی باکانه در مراکز خرید تجمع می کنند.
حتی داستان های دلخراش مرگ افراد در اثر ابتال به ویروس 
)پس از آلوده کردن عزیزانشان(، ترس چندانی در میان مردم 

برنینگیخته است.
شامل  در  مزاررشیف  ساکنان  از  یکی  رحامن،  زملی 
ماسک  وی  خانواده  اعضای  متام  که  گفت  افغانستان، 
می زنند و از ضد عفونی کننده دست استفاده می کنند. وی 
گفت، اما مادرش به دلیل بیامری کویید 19 درگذشت و او و 
چند نفر از بستگان دیگرش نیز به این ویروس مبتال شده اند.

آقای رحامن گفت: »ما فقط امیدواریم که بتوانیم از این موج 
دوم جان سامل به در بربیم.«

به نظر می رسد حس بی تفاوتی نسبت 
به ویروس نیز از باال به پایین رسایت 
می کند. در ماه اکتوبر، وزارت صحت 
داد  دستور  دولت  کارمندان  به  عامه 
که  را  سیاستی  و  بزنند  ماسک  که 
شد،  گرفته  نادیده  تابستان  اوایل  در 
کاخ  در  اما  درآورد،  اجرا  به  دوباره 
تقریباً  کابل،  در  ریاست جمهوری 
درمقابل  اخیراً  که  کارمندانی  متام 
ماسک  شده اند،  ظاهر  خربنگاران 
تریایی  کافه  در  نداشتند.  صورت  به 
هم  کنار  در  کارمندان  کاخ،  داخل 
غذا می خوردند، یکدیگر را در آغوش 

می گرفتند و با هم دست می دادند.
پیشنهاد  اخیراً  عامه  صحت  وزارت 
به  ورود  برای  ماسک  که  داده است 
اجباری شود. همچنین  اتوبوس ها  و  فروشگاه ها  بانک ها، 
پیشنهاد تعطیلی سالون های عروسی، باشگاه های ورزشی 
وسایل  حرکت  ممنوعیت  و  جنازه  تشییع  سالون های  و 
نقلیه با بیش از پنج مسافربه طور موقت، مطرح شده است. 

پیشنهادات در انتظار تأییدند. 
دولت نتوانسته است شهر ها را تعطیل کند، زیرا بیشرت مردم 
کنند.  کار  روزانه  باید  خود  معاش  تأمین  برای  افغانستان 
80 درصد مردم نزدیک به خط فقرند و در کشوری زندگی 
می کنند که با کمک های خارجی حامیت می شود و اقتصاد 

تنها در حد امرار معاش جریان دارد.
سیستم مراقبت های صحی افغانستان به حامیت بین املللی 
متکی است و ساالنه تقریباً 5 دالر در ازای هر نفر هزینه 
می شود، در مقابل 11هزار دالر درازای هر شخص در ایاالت 

متحده.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، حتی قبل از شیوع 
مراقبت های  خدمات  به  افغان  میلیون   3.7  ،19 کویید 
صحی فوری نیاز داشتند. در میان ناامنی گسرتده غذایی و 
باالترین میزان مرگ و میر کودکان در جهان ، امسال حداقل 

30 مرکز صحی درمانی مورد حمله قرار گرفته است.
رامین حمید، مدیر اطالعات سالمت شفاخانه، گفت: در 
اکنون  افغان-جاپان  واگیردار  بیامری های  کابل، شفاخانه 
نسبت به دو هفته پیش روزانه 40مورد بیشرت بیامر مبتال به 

کویید 19 را پذیرش می کند.
بیامر  بیامرستان 32000  این  پاندومی،  به  ابتال  زمان  از 
مشکوک به کویید 19 را پذیرفته است که بیش از 500 نفر 

از آنها فوت کرده اند.
داکرت مرانای براتزای، داکرت پیشگیری از عفونت شفاخانه، 
از  گاهی  نیز  شفاخانه  کارکنان  حتی  وجود  این  با  گفت: 
می کنند.  خودداری  مخصوص  کاالی  یا  ماسک  پوشیدن 
وقتی در حال صحبت بود، مردی پس از مالقات با یکی از 
اعضای خانواده اش که مبتال به کویید 19 بود، بدون ماسک 

از اتاقی بیرون آمد.
 نیاز احمد ، داکرت بخش عاجل، در مورد مالقات کنندگان و 
بیامران گفت: »آنها منی فهمند که کویید واقعی است. فقط 
افرادی که کسی را به خاطر ویروس از دست داده اند آن را 

باور می کنند.«
 ،19 کویید  بخش  بیامران  میان  در  اخیر  روزهای  در 
دانشجویی به نام نظیف رضایی، 21 ساله حضور دارد که 
و خس خس می کرد.  زده، رسفه  تخت خود چمبامته  در 
شلوغ  لیلیه  در  وقتی  حتی  او  گفت  خش داری  صدای  با 
دانشجویی زندگی می کرده، هیچ اقدامی )پیشگیرانه( نکرده 

است.
آقای رضایی گفت: »من این مرض را جدی نگرفتم. حال 

می دانم که همه باید جدی بگیریم.«
این بیامرستان 120 تختخوابی فقط 31 مانیتور کنرتول 
بیامر، سه دستگاه اشعه ایکس و دو دستگاه سونوگرافی دارد 
و سیتی اسکرن ندارد. داکرت اکربی گفت، در صورت تشدید 
موج دوم ویروس، شفاخانه قادر به مراقبت از متام بیامران 

کویید 19 نخواهد بود.
داکرت احمد با ناراحتی رسش را تکان داد و گفت که وقتی 
بازمی گردد،  شفاخانه  از  خارج  در  خود  روزمره  زندگی  به 
می پوشد،  جراحی  ماسک  سالمت  به  خاطرپایبندی  به 
رعایت  را  اجتامعی  فاصله   و  می شود  را  خود  دست های 
می کند.او می پرسد: »اما فایده اش چیست، اگر همه قوانین 

را رعایت نكنند؟«
این گزارش با همکاری فاطمه فیضی و نجیم رحیم از کابل و 

اسدالله تیموری از هرات ، افغانستان انجام شد.
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در افغانستان زندگی طوری ادامه دارد که گویی ویروس کرونا هرگز وجود نداشته است
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