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7000 بیمار دیابتی و 7000 پیش دیابتیک
آمار بیماران دیابتی شهرستان میبد در گفتگو با رئیس مرکز دیابت استان یزد؛

رییــس مرکــز دیابــت اســتان یــزد گفــت: متاســفانه 
ــت را در  ــه دیاب ــا ب ــراد مبت ــار اف ــن آم ــد باالتری میب

ــتان دارد. ــتانهای اس شهرس

دکتــر ســید محمدرضــا آقایــی میبــدی در گفت وگــو 
ــد و اردکان  ــه میب ــان اینک ــا بی ــر ب ــگار حائ ــا خبرن ب
در  را  دیابــت  بــه  مبتایــان  آمــار  بیشــترین 
ــق  ــت: طب ــان داش ــد، بی ــتان دارن ــتانهای اس شهرس
آمارهــای ســال ۹۸ در میبــد حــدود 1200 نفــر بیمــار 
ــی  ــار دیابت ــزار بیم ــدود ۷ ه ــزی ح ــولینی و چی انس

ــم. داری

ــی  ــای علم ــق برآورده ــفانه طب ــه داد: متاس وی ادام
در همیــن حــدود یعنــی حــدود ۷ هــزار بیمــار پیــش 

ــد. دیابتیــک نیــز در میبــد وجــود دارن

ــش  ــاران پی ــه بیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر آقای دکت
چاقــی،  ماننــد  عواملــی  معــرض  در  دیابتیــک 

افــزود:  هســتند،  ارثــی  مســائل  و  بی تحرکــی 
خــوب  دیابتــی  بیمــاران  شناســایی  خوشــبختانه 
انجــام گرفتــه ولــی متاســفانه کنتــرل این بیمــاری در 
بیمــاران در پــی آن و بــه خوبــی انجــام نگرفتــه اســت 
و ایــن عــدم کنتــرل قنــد بیمــار باعــث آســیب هــای 

ــود. ــی ش ــا م ــه آنه ــری ب ــران ناپذی جب

ــت در شهرســتان  وی ســاخت مرکــز تخصصــی دیاب
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــد و تصری ــت خوان ــا اهمی ــد را ب میب
ــتان  ــای اس ــتان ه ــه در شهرس ــت ک ــار اس ــن ب اولی
ــا  ــی ب ــز تخصص ــتان دارای مرک ــک شهرس ــزد ی ی
هــدف آمــوزش، پژوهــش و درمــان دیابــت می شــود.

ــز  ــی مرک ــگ زن ــم کلن ــه مراس ــاره ب ــا اش ــی ب آقای
ــن  ــت: ای ــد گف ــتان میب ــدد در شهرس ــی غ تخصص
ــی  ــاخته م ــن س ــت خیری ــا هم ــی ب ــز تخصص مرک
شــود و میتوانــد بــا تبدیــل بــه بیمارســتان تخصصــی 
و فــوق تخصصــی غــدد، بــه بیمــاران دیابتــی، 

تیروئیــدی و دیگــر بیمــاران ایــن حــوزه کمــک 
ــد. ــادی بکن ــیار زی بس

وی افــزود: بزرگتریــن مزیــت ایــن مرکــز ز خدمــات 
آموزشــی پژوهشــی و درمــان خواهــد بــود کــه ایــن 
خــود بــه تنهایــی باعــث مــی شــود بیمــاران خدماتــی 
بهتــری دریافــت کننــد و کنتــرل بیمــاری آنهــا بهتــر 

انجــام شــود.

ــت:  ــان داش ــزد بی ــتان ی ــت اس ــز دیاب ــس مرک رئی
احــداث چنیــن مرکــزی در شهرســتان میبــد با ســابقه 
علمــی و فرهنــگ بــاال، می توانــد در زمینــه پژوهــش، 
تحقیقــات و آمــوزش بــه مــردم، پزشــکان، پرســتاران 
و دانشــجویان گــروه هــای پزشــکی و درمانــی کمــک 

موثــری کنــد.

گفــت:  انتهــا  در  آقایــی  ســیدمحمدرضا  دکتــر 
ــه رســالت خــود کــه  ــد ب ــن مرکــز بتوان ــدوارم ای امی
آمــوزش، پژوهــش، پیشــگیری و درمــان در شناســایی 

و غربالگــری بیمــاران غــدد مــی باشــد عمــل کنــد و 
ــردم برســد. ــه م ــع آن ب نف

ــا  ــط ب ــن مرکــز تخصصــی مرتب ــی اســت دومی گفتن
بیمــاری دیابــت در اســتان یــزد و بعــد از مرکــز 

اســتان در میبــد کلنگ زنــی شــد.
ــای  ــی بیماری ه ــی و درمان ــی پژوهش ــز آموزش مرک
غــدد »امیــد« بــا حضــور دکتــر میرمحمــدی نماینــده 
مــردم شهرســتان هــای تفــت و میبــد، فــاح 
فرمانــدار، مســئولین بیمارســتانی و تعــدادی از خیریــن 

ــی شــد. ــگ زن ــدی کلن نیکــوکار میب

ایــن مرکــز تخصصــی کــه در چهــار محــور آمــوزش، 
ــت  ــرار اســت فعالی ــان ق پژوهــش، پیشــگیری و درم
ــرت  ــت حض ــرم هیئ ــن محت ــت خیری ــا هم ــد، ب کن
ــد و در  ــد ش ــاخته خواه ــرد س ــر)ع( مهرج ــی اکب عل
ــز  ــد از مرک ــز تخصصــی بع ــن مرک ــود دومی ــوع خ ن

اســتان مــی باشــد.
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نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس، 
ــن کمیســیون  ــکار از ســوی ای ــدی 20 راه از جمع بن
ــه  ــه آن ب ــا« و ارائ ــوج پنجــم »کرون ــار م ــرای مه ب

رئیــس مجلــس خبــر داد.
ــس کمیســیون  ــب رئی ــدی نای ــل میرمحم ــید جلی س
ــگار  ــا خبرن بهداشــت و درمــان مجلــس در گفتگــو ب
ــه جلســه  ــاره ب ــا اش ــارس، ب ــزاری ف ــی خبرگ پارلمان
ــان  ــروز کمیســیون بهداشــت و درم ــر ام ــد از ظه بع
ــه  ــی ب ــرات کارشناس ــه نظ ــدی و ارائ ــرای جمع بن ب
ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا بــرای مهــار مــوج پنجــم 
بیمــاری کرونــا، اظهــار داشــت: در جلســه روز گذشــته 
کــه در پــی دســتور رئیــس مجلــس تشــکیل شــد، بــا 
حضــور میهمانانــی از وزارت بهداشــت، هــال احمــر، 
ــکی  ــم پزش ــگاه های عل ــی، دانش ــتگاه های امنیت دس
ــی در  ــرات کارشناس ــه نظ ــلح، نقط ــای مس و نیرو ه
خصــوص راهکار هــای مقابلــه بــا مــوج پنجــم کرونــا 
و مهــار ایــن بیمــاری دریافــت شــد و در جلســه امروز 
ــان،  ــا حضــور اعضــای کمیســیون بهداشــت و درم ب
ــد. ــدی ش ــرات جمع بن ــه نظ ــا و نقط ــن راهکار ه ای

ــه جمع بنــدی مباحــث مطــرح شــده  ــا اشــاره ب وی ب
در قالــب 20 پیشــنهاد و راهــکار عملیاتــی، بــه برخــی 
از ایــن توصیه هــا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
ماحصــل جلســه امــروز ایــن شــد کــه اوال فرمایشــات 
امــروز مقــام معظــم رهبــری و توصیه هــای 12 گانــه 
ایشــان کــه بــه اعضــای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــود  ــال ش ــتاد دنب ــن س ــت در ای ــا جدی ــته اند، ب داش
و کمیســیون هــم از جایــگاه نظارتــی خــود اســتفاده 
کــرده و بــر عملیاتــی شــدن ایــن توصیه هــا نظــارت 

می کنــد.
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
ادامــه داد: توصیــه و تاکیــد دیگــر اعضــای کمیســیون 
ــفر ها  ــت س ــوص ممنوعی ــه در خص ــت ک ــن اس ای
ــم  ــی تصمی ــز و نارنج ــق قرم ــه مناط ــا ب مخصوص
قاطــع گرفتــه شــود؛ همچنیــن طــرح »شــهید 
ــای  ــه مجموعه ه ــکاری هم ــا هم ــز ب ــلیمانی« نی س
ــت بهداشــتی  متخصــص و نیرو هــای بســیج و معاون
ــه الزم  ــود و بودج ــرا ش ــا و اج ــت، احی وزارت بهداش
ــازمان  ــرف س ــز از ط ــرح نی ــن ط ــرای ای ــرای اج ب

ــد. ــاص یاب ــه اختص ــه و بودج برنام
تعــداد  افزایــش  کــرد:  تصریــح  میرمحمــدی 
ــش  ــت پوش ــت های PCR و تح ــا و تس نمونه گیری ه
ــش ســطح  ــن تســت ها، افزای ــن ای ــرار گرفت ــه ق بیم
ســواد ســامت جامعــه بــا کمــک صــدا و ســیما و بــا 
ــوری  ــری ف ــر و پیگی ــری مؤث ــای هن ــد برنامه ه تولی
مطالبــات پرســنل وزارت بهداشــت، از دیگــر مــواردی 
ــدی  ــیون جمع بن ــای کمیس ــط اعض ــه توس ــت ک اس
شــده و بــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ارائــه شــده 

اســت.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: اعضــای کمیســیون 
در خصــوص بازگشــایی مــدارس معتقدنــد کــه بایــد 
ــان  ــا زم ــر اســت ت ــرد و بهت تجدیدنظــر صــورت گی
پوشــش صــد درصــدی واکسیناســیون ایــن اقــدام بــه 
تاخیــر بیفتــد؛ همچنیــن تســریع در واکسیناســیون بــا 
اســتفاده از تولیــدات داخلــی و واکســن های وارداتــی 
ــای  ــری از توانمندی ه ــز بهره گی ــاد و نی ــورد اعتم م
راهکار هــای  دیگــر  از  اســامی،  ســنتی  طــب 
کمیســیون  امــروز  جلســه  در  شــده  جمع بنــدی 

ــود. ــان ب بهداشــت و درم
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 

ــدی  ــای جمع بن ــت: راهکار ه ــار داش ــان اظه در پای
ــس  ــه رئی ــیون ب ــه کمیس ــب نام ــروز در قال ــده ام ش
ــه رئیــس  ــا از ســوی ایشــان ب ــه شــد ت مجلــس ارائ
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــس س ــوان رئی ــه عن ــور ب جمه

ــا ارســال شــود. کرون
ــس  ــس مجل ــاف رئی ــر قالیب ــی اســت، محمدباق گفتن
ــه کمیســیون بهداشــت و  دو روز پیــش در نامــه ای ب
ــتور تشــکیل  ــورای اســامی دس ــس ش ــان مجل درم
ــاعت و  ــی 4۸ س ــیون ط ــن کمیس ــوری ای ــه ف جلس
ــا  ــا مــوج پنجــم کرون ــه ب بررســی راهکار هــای مقابل
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــه س ــا ب ــن راهکار ه ــه ای و ارائ
کرونــا را داد؛ در پــی تشــکیل جلســه دیــروز و ظهــر 
امــروز کمیســیون، راهکار هــای 20 گانــه جمع بنــدی 
شــده از ســوی اعضــا، عصــر امــروز در قالــب نامــه ای 
ــیون  ــس کمیس ــهریاری رئی ــینعلی ش ــوی حس از س
ــه رئیــس مجلــس ارائــه شــد. بهداشــت و درمــان ب

جزئیــات پیشــنهادات ۲۰ گانــه کمیســیون 
بهداشــت و درمــان

1. تاکیــد موکــد بــه اجرایــی نمــودن توصیه هــای 12 
گانــه مقــام معظــم رهبــری بــه ســتاد ملــی کرونــا.

2. محدودیــت و مدیریــت کلیــه تجمعــات کــه باعــث 
افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا می گــردد.

ــهری و  ــن ش ــافرت های بی ــدی مس ــت ج ۳. ممنوعی
اســتانی کــه وضعیــت آن مناطــق توســط ســتاد ملــی 

ــا قرمــز اعــام می شــود. ــا کرون ــارزه ب مب
4. احیــاء وتقویــت طــرح محلــه محــور شــهید 
ــط  ــاز آن توس ــورد نی ــه م ــن بودج ــلیمانی و تامی س

ســازمان برنامــه و بودجــه
ــای  ــن هزینه ه ــرار گرفت ــه ق ــش بیم ــت پوش ۵. تح
 PCR ــه ــت های روزان ــزار تس ــل 200 ه ــام حداق انج
و Rapid کــه توســط معاونت هــای بهداشــتی انجــام 

می شــود
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــف س ــار وظائ ــض اختی ۶. تفوی
ــه تفــاوت  ــا توجــه ب ــه ســتاد های اســتانی ب ــا ب کرون
ــتان ها و  ــادی اس ــی واقتص ــرائط اجتماع ــم و ش اقلی
پاســخگو کــردن اســتانداران و روســای دانشــگاه های 
ــار  ــوم پزشــکی در قبــال مســئولیت تفویــض اختی عل

شــده بــه آنــان
ــه روز رســانی و بازنگــری پروتکل هــای درمــان  ۷. ب
کرونــا بــر اســاس مســتندات علمــی موجــود و 

تجــارب ســایر کشــور ها
ــردم در  ــامت م ــواد س ــطح س ــاء س ــت ارتق ۸. جه
پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، ســازمان صــدا وســیما 
موظــف گــردد بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، نســبت بــه تولیــد تیزر هــای 
فاخــر، عمــوم مــردم را در جریــان چگونگــی مقابلــه 
ــترش  ــا گس ــز ب ــرار داده ونی ــاری ق ــن بیم ــا ای ب
برنامه هــای آموزشــی خــود بــه میــزان حداقــل 
ــری  ــبکه سراس ــق ش ــه از طری ــاعت در هفت 10 س
ــی، فرهنــگ ســامت  ــی وتلویزیون و اســتانی رادیوی
را باالخــص در ارتبــاط بــا ایــن بیمــاری بــه شــدت 

ــد. ــش ده مســری افزای
۹. تخصیــص 1۵00 میلیــارد تومــان اعتبــار جهــت 
انجــام واکســیناتوری حداقــل 100 میلیــون دوز 
واکســن توســط ســازمان برنامــه وبودجــه ودر 
اختیــار قــرار دادن آن بــه وزارت بهداشــت، درمــان 
پــد  ســرنگ،  خریــد  جهــت  آموزش پزشــکی  و 

ــیناتوری ــا ی واکس ــه ه ــت هزین ــکل و پرداخ ال

10. تاخیــر وتعویق در بازگشــایی مدارس و موسســات 
آمــوزش عالــی تــا حصــول اطمینــان از پوشــش 100 
درصــدی واکسیناســیون کادر اداری و آموزشــی و 
دانشــجویان و  و  بــاالی 12 ســال  دانش آمــوزان 
نیــز تمهیــدات ســخت افــزاری آمــوزش شــامل 
ــه مطلــوب  فضا هــای آموزشــی مناســب ودارای تهوی
ــازی و  ــای مج ــق آموزش ه ــزوم تلفی ــز عندالل و نی

ــوری حض
ــان  ــه کادر درم ــه و کاران ــق الزحم ــت ح 11. پرداخ
ــد  ــا قی ــان ب اعــم از پزشــک، پرســتار و ســایر کارکن

ــت ــرع وق ــت و در اس فوری
ــی  ــری کادر درمان 12. اعطــا مجــوز اســتخدام دوبراب
ــه  ــبت ب ــرکتی نس ــی و ش ــراردادی، طرح ــد، ق جدی
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــده ب ــاه آین ــی دو م ــال ۹۹ ط س
ــش  ــت افزای ــه عل ــی ب ــتان های دولت ــرم بیمارس مب
مراکــز جامــع  و  بیمارســتانی  تخت هــای جدیــد 

ــامت س
جهــت  رهبــری  معظــم  مقــام  اذن  اخــذ   .1۳
آســتان  اختیــار  در  اعتبــارات  از  منــدی  بهــره 
قــدس رضــوی، امــام زادگان و بقــاع متبرکــه، 
ــاد  ــام )ره(، بنی ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای س
مســتضعفان، کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بنیــاد 
ــته های  ــد بس ــرای خری ــور ب ــن کش ــوی و خیری عل
حمایتــی ولــوازم یکبــار مصــرف و تجهیــزات مــورد 
نیــاز بیمارســتان های دولتــی درگیــر در درمــان 
ــا عــوض  بیمــاران کرونایــی و اعطــا تســهیات ب
ــاغل  ــروم و مش ــار مح ــه اقش ــنه ب ــرض الحس و ق
ــت شــیوع  ــه عل ــز کارگاه هــای کوچــک کــه ب و نی

بیمــاری تعطیــل گردیده انــد
ــه  ــی مقابل ــتاد مل ــه بحــران در س 14. تشــکیل کمیت
بــا کرونــا بــا محوریــت و مســئولیت ســازمان پدافنــد 

غیرعامــل
ــا، نهاد هــا و  ــاف، ســازمان ه ــع، اصن ــزام صنای 1۵. ال
ارگان هــای دولتــی و غیردولتــی بــه پرداخــت هزینــه 
ــد  ــا قی ــود ب ــار خ ــانی در اختی ــروی انس ــن نی واکس

ــان ممکــن ــل زم ــت و در حداق فوری
1۶. الــزام بــه اســتفاده از توانمندی هــای طــب ســنتی 
ــه بیمــاران  ــه خدمــت ب ــی در تمــام ســطوح ارائ ایران
ــگیرانه،  ــای پیش ــم از طرح ه ــا اع ــه کرون ــا ب مبت
ــه  ــاس برنام ــر اس ــتان ها ب ــرپایی و بیمارس ــز س مراک
ریــزی دفتــر طــب ایرانــی و مکمــل وزارت بهداشــت، 

درمــان وآمــوزش پزشــکی
1۷. ضمانــت اجرایــی و رعایــت دقیــق پروتکل هایــی 
کــه توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــردد ــام می گ ــکی اع پزش
عمومــی  واکسیناســیون  تشــدید  و  تســریع   .1۸
ــت واردات  ــاز جه ــورد نی ــه م ــد بودج ــا و تمهی کرون
ــا  ــی ب ــد داخل ــن تولی ــد واکس ــش خری ــن، پی واکس
ــتفاده  ــاز و اس ــورد نی ــی م ــه حقوق ــذ ضمانت نام اخ
ــدور  ــهیل در ص ــی و تس ــش خصوص ــت بخ از ظرفی

مجوز هــای مــورد نیــاز
1۹. اســتفاده از زیرســاخت های هوشــمند شــامل 
ــت  ــراه جه ــن هم ــق تلف ــاران از طری ــی بیم ردیاب

ــال ــره انتق ــع زنجی قط
20. تامیــن مطالبــات پرســنلی، دارویــی، تجهیزاتــی 
از  اعــم  درمانــی  بهداشــتی،  مراکــز  جــاری  و 
بیمارســتان ها و مراکــز جامــع ســامت بــا قیــد 
فوریــت از هــر محــل ممکــن توســط ســازمان 

برنامــه و بودجــه.

دکتر سید جلیل میرمحمدی مطرح کرد؛

۲۰ راهکار کمیسیون بهداشت مجلس برای مهار موج پنجم کرونا
راه اندازی مرکز پژوهش در

 شورای شهر میبد

  راه انــدازی مرکــز پژوهــش در دســتور کار شــورای 
ــت ــرار گرف ــامی میبد ق اس

ــد در اولیــن  اعضــای شــورای اسامی شــهر میب
ــش در  ــز پژوه ــدازی مرک ــود راه ان ــت خ نشس
محــل ایــن نهــاد مدنــی را در دســتور کار خــود 
ــه  ــدام ب ــاز اق ــه نی ــه ب ــا توج ــد و ب ــرار دادن ق

ــد. ــیون کردن ــار کمیس ــکیل چه تش

شــد  مقــرر  شــده  برگــزار  نشســت  در 
فرهنگــی،  میــراث  و  عمــران  کمیســیون های 
و  بودجــه  بانــوان،  و  ورزشــی  فرهنگــی، 
ــهری و  ــات ش ــیون خدم ــرمایه گذاری و کمیس س

شــود. تشــکیل  ســبز  فضــای 

شــورای  اعضــای  بیــن  از  همچنیــن 
در  بارجیــن  فیاضــی  جــواد  اسامی شــهر 
کمیســیون مــاده ۷۷، ســید ابوالحســن گاب، 
ــر  ــی شــورکی و محمــد جــواد کارگ ــی دهقان عل
ــان  ــید ایم ــاده ۵۵، س ــد 20 م ــیون بن در کمیس
ــی در  ــواد فیاض ــک، ج ــورای ترافی ــوی در ش عل
ــهر  ــی ش ــران و بازآفرین ــامت و عم ــورای س ش
شــورای  نماینــدگان  عنــوان  بــه  شــهرداری 
درایــن  شــرکت  بــرای  میبــد  اسامی شــهر 

شــدند. تعییــن  شــوراها  و  کمیســیون ها 

ســید ابوالحســن گاب همچنیــن بــه عنــوان 
در کمیســیون بــدوی کفالــت و علــی دهقانــی 
ــه  ــت ب ــر کفال ــد نظ ــیون تجدی ــورکی در کمیس ش

ــدند. ــی ش ــورا معرف ــده ش ــوان نماین عن

علیرضــا آزادمنــش هــم بــه عنــوان نماینــده شــورا 
در کمیســیون مــاده هفــت، مــاده پنــج و همینطــور 
ســازمان آتــش نشــانی انتخــاب گردیــد و در ادامــه 
نیــز محمــد جــواد کارگــر درشــورای ســازمان 
حمــل نقــل و محمــد کاظــم صباغــی فیروزآبــادی 
ــورا  ــده ش ــمت نماین ــه س ــاز ب ــه نم ــتاد اقام در س

ــی شــدند. انتخــاب و معرف

تصمیــم گیــری در مــورد ســایر کمیســیونها 
موکــول  شــورا  دیگــر  نشســتهای  بــه  نیــز 
ــز  ــا انتخــاب شــهردار نی ــاط ب ــد و در ارتب گردی
شــهردار  نقــوی  علیرضــا  برابقــای  تصمیــم 
فعلــی میبــد گرفتــه شــد و قــرار شــد وی 
ــای  ــط اعض ــد توس ــهردار جدی ــاب ش ــا انتخ ت
ــود  ــت خ ــه فعالی ــهر ب ــمین دوره اسامی ش شش

ــد. ــه ده ادام

گفتنــی اســت در اولیــن جلســات شــورا نیــز 
ــی  ــای اصل ــمت ه ــر س ــت و دیگ ــوع ریاس موض

شــورای شــهر  مشــخص شــده بــود.

پیــش از ایــن بــا رای اکثریــت اعضــا، محمدجــواد 
ــد  ــهر میب ــورای ش ــس ش ــوان رئی ــه عن ــی ب فیاض

ــود. انتخــاب شــده ب

ــی  ــم صباغ ــام محمدکاظ ــن، حجت االس همچنی
ــوی  ــب رئیــس و ســید ایمــان عل ــوان نای ــه عن ب
ــه  ــوان منشــی و ســید ابوالحســن گاب ب ــه عن ب

عنــوان خزانــه دار شــورا انتخــاب شــد.
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ادامه جواب به سوال در مورد اولین اعزام؛
ــگاه گلــف معــروف  ــوان پای ــه عن مرکــزی در اهــواز ب
بــود، اســمش را بعدهــا گذاشــتند منتظــران شــهادت، 
در همــان جــاده ای کــه می رفــت بــه بنــدر ماهشــهر؛ 
ــی در  ــگاه اصل ــی پای ــود. یعن ــر فرماندهــی ب آنجــا مق
ــن  ــم. در ای ــا ماندی ــار روزی در آنج ــه چه ــواز. س اه
ــع  ــه ای هــم کــه آن موق ــای خامن ســه چهــار روز، آق
ــاع  ــی دف ــورای عال ــام در ش ــده ام ــوت نماین در کس
بــود، حضــور داشــت. یکــی دو بــار هــم موقــع ناهــار 
ــی  ــاس رزم ــان لب ــا هم ــا ب ــه ه ــا بچ ــه ب در محوط
ــا  ــراه ب ــا هم ــم ت ــورد. آنجــا بودی ــار خ نشســت و ناه
بچــه هایــی کــه از دیگــر شهرســتان هــا آمــده بودنــد، 
ســازماندهی شــدیم. مأموریــت بــه مــا دادنــد کــه بــه 
سوســنگرد برویــم. سوســنگرد هنــوز آزاد نشــده بــود. 
ــم.  ــی می کردی ــتیم و کار مهندس ــن می کاش ــد می بای
رفتیــم کامیونــی بــرای رفتــن پیــدا کنیــم کــه بــا آن 
برویــم، بــه مــا گفتنــد مأموریــت شــما عــوض شــده و 
گــروه دیگــری مأمــور بــه ایــن کار شــده انــد. حــدود 
ــم  ــر ه ــج نف ــار پن ــم چه ــه بودی ــزد رفت ــر از ی 2۳ نف
ــا  ــه م ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــزد ب ــای ی ــه ه از بچ
پیوســتند. بــا بچه هــای خمینــی شــهر حــدود ۹0 نفــر 
ــه ماهشــهر  ــوس ب ــا اتوب ــم. گــروه مــا را ب شــده بودی
ــه ســمت انتهــای  ــا هلیکوپتــر ب ــد. از ماهشــهر ب بردن
ــی  ــر خیل ــم. هلیکوپت ــر رفتی ــی والفج ــه عملیات منطق
ــم  ــادان رفتی ــه آب ــرد. ب ــی ک ــرواز م ــن پ ــطح پایی س
ــت؛  ــر هس ــی والفج ــه عملیات ــه االن منطق ــی ک جای
ــه ای  ــم در مدرس ــی دو روز ه ــود. یک ــاو ب ــک ف نزدی
ــادان مصــادف شــد  ــه آب ــادان بودیــم. ورود مــا ب در آب
بــا عبــور ارتــش عــراق از بهمنشــیر. محاصــره آبــادان 
تقریبــاً کامــل شــده بــود مــا فقــط حاشــیه بهمنشــیر 
را در اختیــار داشــتیم و محاصــره نبــود. دیگــر تقریبــًا 
ــد.  ــرده بودن ــا محاصــره ک ــادان را عراقی ه ــراف آب اط
آبــادان از دو طــرف مــورد هجــوم بــود، یکــی از بصــره 
و یکــی هــم از پشــت جــاده آبادان-ماهشــهر. دو روزی 
در آبــادان بودیــم. یکــی از واحدهــای ارتــش هــم آنجا 

ــود. ــری ب ــده ان ســرهنگ کهت ــود کــه فرمان ب
ماموریتــی کــه بــه ایــن گــروه ۹0 نفــر داده بودنــد ایــن 
بــود کــه برویــم آن طــرف بهمنشــیر و خــط دفاعــی 
ــود  ــده ب ــی دو روز مان ــود یک ــام محــرم ب ــم. ای بگیری
بــه عاشــورای حســینی. از بهمــن شــیر عبــور کردیــم 
و در نخلســتان هــای آن منطقــه مســتقر شــدیم. حــاال 
بــه آن صــورت ســنگری هــم وجــود نداشــت، آبراهــه 
ــی آنجــا  ــد. مدت ــا داخــل آن رفتن ــه بچه ه ــود ک ای ب
بودیــم ســاح مــا ژ۳ بــا 100 عــدد فشــنگ بــود. یــک 
ــز  ــود و 4 خشــاب نی ــی روی ســاح ب خشــاب 20 تای
همــراه داشــتیم. از نخلســتان هــا کــه بیــرون آمدیــم، 
متوجــه شــدیم ارتشــی هــا امکانــات بیشــتری دارنــد. 
ــه  ــود ک ــی ب ــاح مدرن ــی س ــع نارنجک تفنگ آن موق
بچه هــا می توانســتند داشــته باشــند. وقتــی از آن 
ــط  ــای وس ــه ه ــوی چال ــتیم، ت ــی گذش ــه م منطق
نخلســتان  چنــد جعبــه مهمــات دیدیــم. نزدیــک 
ــن  ــی بی ــه خــط رســیدیم. صحبت ــه ب ــود ک ــروب ب غ
ــنگ،  ــا فش ــد ت ــگ و ص ــن تفن ــا ای ــه ب ــد ک ــا ش م
ــن  ــتاد؟ م ــا ایس ــوی عراقی ه ــود جل ــی ش ــور م چط
کمــی جســارت بیشــتری داشــتم و پنــج شــش نفــری 
را همــراه کــردم. بــه آنهــا گفتــم برویــم جعبــه هــای 
ــی  ــک تفنگ ــل نارنج ــه حداق ــم ک ــات را بیاوری مهم
ــم،  ــا را برداری ــه ه ــم جعب ــی آمدی داشــته باشــیم. وقت

کســی پیــدا شــد و یقــه مــا را گرفــت و گفــت: »آقــا 
چیــکار داری مــی کنــی، ایــن مهمــات تحویــل مــن 
شــده، اجــازه نمــی دهــم برداریــد چــون ارتش حســاب 
کتــاب دارد« بــه او گفتــم: »مــا جلوتــر از شــما هســتیم 
ــد  ــا بیفت ــرای م ــی ب ــر اتفاق ــر، اگ ــط نزدیکت ــه خ و ب
بــرای شــما هــم مــی افتــد، بــرای چــه ایــن مهمــات 
را نگــه داشــتید؟« گفــت: »مــن ایــن هــا ســرم نمــی 
ــه  ــم همینجــوری ب ــم و نمی توان ــل گرفت شــود، تحوی
شــما بدهــم« باالخــره بعــد از صحبــت هایــی دو ســه 
ــه  ــتیم و بقی ــی برداش ــک تفنگ ــات نارنج ــه مهم جعب

ــی برگشــتند. دســت خال

اولیــن کســی هــم کــه در آن منطقــه مجــروح شــد 
ــه  ــان لحظ ــود، در هم ــینی ب ــم میرحس ــاج کاظ ح
ــورد.  ــش خ ــه صورت ــی ب ــا، ترکش ــه آنج ورودم ب
نداشــتیم، گفتنــد  او خبــر  از  پنــج شــش روزی 
ــی از  ــد در یک ــوم ش ــداً معل ــا بع ــده، ام ــهید ش ش

بیمارســتان های تهــران بســتری شــده اســت.

بچــه هــای میبــد در قالــب یــک گــردان 
مشــخص بودنــد یــا خیــر؟

ــه انجــام  ــی را ک ــات های ــا اســم عملی ــر بچــه ه خی
ــورت  ــه ص ــد ب ــته بودن ــبیخون گذاش ــد ش ــی دادن م

ــد ــی زدن ــه خــط م ــد و ب ــی کردن ــه م ــی حمل ایذای

ــردان  ــد گ ــای میب ــه ه ــگ بچ ــر جن ــا آخ ت
نداشــتند؟ مشــخصی 

گــردان مشــخصی نداشــتیم، بچــه هــای میبــد در قالب 
ــدند و تشــکیات  ــی ش ــع م ــر جم ــپ الغدی ــان تی هم

نظامــی اســتان یــزد همــان تیــپ الغدیــر بــود.

چه سالی تیپ الغدیر تشکیل شد؟
فکر می کنم تیپ در سال ۶2 تشکیل شد

آقای میرحسینی فرمانده گردان بود؟
ایشــان بعــداً فرمانــده گــردان شــد، آن موقــع کــه رفتیم 
آنجــا مســئول بچــه هــا ضیــاء گلدانســاز بــود و بقیــه ما 

هــم تــک تیرانــداز بودیم.

ــف  ــپ نج ــًا در تی ــد قب ــای میب ــه ه ــا بچ آی
ــدند؟ ــی ش ــازماندهی م ــرف س اش

ــپ و  ــای تی ــب ه ــه در قال ــه جبه ــد از اینک کا بع

ــکر  ــز در لش ــزد نی ــتان ی ــت، اس ــکل گرف ــکر ش لش
نجــف ســازماندهی می شــد البتــه بعــداً خــود اســتان 
ــت ایجــاد یــک  صاحــب تیــپ شــد و توانســت قابلی

ــد ــته باش ــتقل را داش ــپ مس تی

نجف اشرف اول تیپ بود؟
بله

بعداً لشکر شد؟ 
تقریبــًا  حســین  امــام  و  اشــرف  نجــف  بلــه، 
ــکیل  ــه تش ــد ک ــکرهای بودن ــپ و لش ــن تی اولی

ــدند ش

اولیــن شــهید میبــدی در جبهــه هــا را بــه یــاد 
داریــد؟

اولیــن شــهیدی میبــدی کــه فکــر مــی کنــم 
ــد  ــینی بودن ــل حس ــید ابوالفض ــیفی و س ــهید س ش
ــی  ــهید غبرای ــا ش ــل از م ــم، قب ــم بودی ــا ه ــه ب ک

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت سوم(

با یک سالح ژ 3 و صد فشنگ به خط مقدم اعزام شدیم

ــود ــه ب ــادان رفت ــه آب ــه ب ــم بودک ه

اولیــن آزادی اســرا را بــه یــاد داریــد کــه چــه 
کســانی بودنــد؟

متاسفانه اسرا را یادم نیست

در منطقه دیگر چه اتفاقی افتاد؟
ــه هــر حــال مــا یــک مــدت 40 روز در منطقــه  ب
ــداد  ــن تع ــا همی ــم آذر ۵۹ ب ــب نوزده ــم. ش بودی
ــام  ــمی را انج ــات رس ــک عملی ــر ی ــدوداً ۹0 نف ح
دادیــم. بــه خــط دشــمن حملــه کردیــم، دشــمنی 
ــوپ  ــنگین و ت ــاح س ــر آدم س ــل ه ــه در مقاب ک
ــط  ــه خ ــه ب ــات اول ک ــان لحظ ــت. در هم داش
ــا  ــتقبال م ــه اس ــار ب ــا تیرب ــیدیم ب ــا رس عراقی ه
ــه  ــان حمل ــا در هم ــه ه ــدادی از بچ ــد. تع آمدن
ــد  ــاه بع ــدود ۶ م ــه ح ــهدایی ک ــدند. ش ــهید ش ش
پیکــر آن هــا از آن منطقــه برگشــت. از بچــه هــای 
ــه  ــه رفت ــری ک ــد نف ــت و چن ــان بیس ــزد و هم ی
ــل از شــب  ــر قب ــار نف ــه ســه چه ــه جبه ــم ب بودی
ــم  ــری ه ــه نف ــد دو س ــده بودن ــهید ش ــه ش حمل
مجــروح شــدند مثــل شــهید عاصــی زاده و آقــای 
ــم  ــری ه ــه نف ــزد ن ــای ی ــه ه ــینی. از بچ میرحس
ــن ۹  ــم، از ای ــرکت کردی ــات ش در آن شــب عملی
ــی  ــای کاب ــن و آق ــدند م ــهید ش ــر ش ــر ۶ نف نف
ــتیم،  ــد برگش ــروح ش ــه مج ــی ک ــدا و طائف از عق
البتــه طائفــی در عملیــات بعــدی شــهید شــد. 
ــان،  ــد دهق ــاز، احم ــب گلدانس ــهدای آن ش از ش
ابوالفضــل  ســید  آبشــوری،  کوهــی،  محمــد 
ــاک  ــر پ ــد؛ پیک ــاری بودن ــیفی و مخت ــینی، س حس
ــر  ــت حص ــات شکس ــد از عملی ــهیدان بع ــن ش ای

ــت. ــد و بازگش ــص ش ــادان تفح آب

ــان  ــد فرمانده ــدی مانن ــاخص میب ــراد ش از اف
ــه  ــه در جبه ــور ک ــان مح ــردان و فرمانده گ
حضــور داشــتند آیــا کســی را بــه یــاد داریــد؟
فتحعلــی فــاح  ماننــد  بودنــد  بلــه دوســتانی 
ــهید دالک  ــو و ش ــهید نامج ــور، ش ــده مح فرمان
ــود ــات ب ــده عملی ــور و فرمان ــده مح ــه فرمان ک

ــت  ــه صف ــک ب ــدام ی ــد ک ــای میب ــه ه از بچ
ــدند؟ ــروف ش ــه آفرینی مع ــجاعت و حماس ش
ــرم  ــام بب ــی ن ــراد خاص ــم از اف ــی توان ــاال نم ح
کــه ممکــن اســت حــق دیگــران ضایــع شــود و 
۵۹ و در اوایــل  اســم آنهــا از قلــم بیفتــد، ســال 
جبهــه  در  عمدتــًا  میبــد  هــای  بچــه  جنــگ 
ــد، خــودم در جبهــه شــوش نبــودم،  شــوش بودن
ــتند و  ــی داش ــادت های ــال رش ــر ح ــه ه ــی ب ول
ــی  ــام م ــی انج ــاده و خاص لع ــارق ا ــای خ کاره
ــه  ــروزان در جبه ــهید ف ــن ش ــًا همی ــد، مث دادن
ــانی ها  ــا جانفش ــیاری از آنه ــًا بس ــوش؛ طبیعت ش
گمنــام مانــده. آن چیــزی کــه بــه هــر حــال در 
ــادم هســت آقــای فتحعلــی فــاح  ایــن اواخــر ی
کــه خــدا حفظشــان کنــد فرمانــده عملیــات 
هرچنــد  بــود  نترســی  و  شــجاع  آدم  و  بــود 
ــپاهی  ــوت س ــم در کس ــری ه ــای دیگ ــه ه بچ
ــی  ــجاعان و خاص ــای ش ــت ه ــیجی فعالی و بس

ــتند. داش

ادامه در شماره بعدی

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو در 
چنــد شــماره حائــر منتشــر خواهــد شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی را وداع گفــت و در جــوار مــزار دوســت و یــار دیرینــش مرحــوم 

یحیــی زاده آرام گرفــت.
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امام جمعــه موقــت میبــد گفــت: یکــی از خیانت هــای 
ــا  ــه کودت ــدام ب ــران اق ــت ای ــه مل ــکا علی ــزرگ آمری ب
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــت ک ــال 1۳۳2 اس ــرداد س در 2۸ م
ــد و در طــول  ــدرت برگردانن ــه ق محمدرضــا شــاه را ب
2۵ ســال روزهــای ســیاهی را بــرای مــردم رقــم زدنــد.

ــا  ــام علیرض ــه، حجت االس ــد آدین ــزارش میب ــه گ ب
حســنی در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
افــزود: محمدرضــا از کشــور فــرار کــرده بــود و آنهــا 
بــا اقــدام بــه کودتــا او را بــه کشــور برگردانــده و بــه 
ــد  قــدرت رســاندند و عــزت ملــت را پای کــوب کردن
و خوبــان کشــور را مــورد شــکنجه قــرار دادنــد، قطعــًا 
ــکا را  ــت و جنایت هــای دیگــر آمری ــن جنای ــردم ای م

ــد. ــوش نمی کنن فرام

وی در ادامــه ســالروز بازگشــت آزادگان عزیــز و 
ســرافراز در 2۶ مــرداد ســال ۶۹ بــه میهــن را گرامــی 

داشــت و اظهــار کــرد: آنهــا باتحمــل رنج هــا و 
ــرای  ــود ب ــی خ ــارت از زندگ ــای دوران اس مصیبت ه
حفــظ انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی 

ــتند. گذش

ــذ  ــزاری مراســم تنفی ــد برگ ــت میب ــه موق امام جمع
ــادآور شــد  ــز ی ــف ریاســت جمهــوری را نی و تحلی
ــوی  ــه از س ــی کابین ــا معرف ــاءاهلل ب ــت: ان ش و گف
مجلــس  همــکاری  و  مردمــی  رئیس جمهــور 
انقابــی دولــت جدیــد شــروع بــه کار کنــد و 
بــا کار و تاش هــای جهــادی و خســتگی ناپذیر 
بــار  و  انجــام  را  زمین مانــده  روی  کارهــای 
دوش  روی  از  اقتصــادی  مشــکات  ســنگین 
مــردم برداشــته شــود و اندکــی از گرفتاری هــا 

ــود. ــم ش ک

خطیــب موقــت نمــاز جمعــه اولیــن مشــکل را شــیوع 
ویــروس کرونــا عنــوان کــرد کــه بایــد تــاش شــود 

تعــداد فوتی هــا بــه حداقــل ممکــن برســد.
وی بــا اشــاره بــه اغــاز فعالیــت شــورای ششــم گفــت: 
ــورای  ــتانمان در ش ــه دوس ــک ب ــرض تبری ــن ع ضم
ــد و اعتمــاد  ــد کــه توانســتند رای مــردم را بگیرن جدی
ــدت و  ــا وح ــه ب ــا دارم ک ــد، تقاض ــب کنن ــا را جل آنه
ــد  ــل کنی ــردم را ح ــکات م ــینید و مش ــی بنش همدل
ــل  ــع و کام ــیار جام ــام بس ــما پی ــن ش ــب العی و نص
حضــرت آیــت اهلل اعرافــی باشــد تــا روز بــه روز شــاهد 

ــادی شــهر باشــیم. ــوی و م پیشــرفت معن

ــی و  ــی و فرهنگ ــایل ارزش ــرد: مس ــح ک وی تصری
ــع شــود و  ــت و توجــه واق ــورد عنای ــد م ــی بای انقاب

ــتیم. ــع هس ــورا متوق ــتان ش ــن را از دوس ــا ای م

وی در فــرازی دیگــر از ســخنان خــود ایام ســوگواری 
ســاالر شــهیدان و شــهدای مظلــوم دشــت کربــا را 
تســلیت گفــت و از همــه هیئت هــا و مســئوالن 

روشــن  در  عــزاداری  مراســم های  برگــزاری 
ــهدا و  ــزای سیدالش ــس ع ــراغ مجال ــتن چ نگاه داش
رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی توســط بیشــتر 

هیئت هــا قدردانــی کــرد.

امام جمعــه موقــت میبــد همچنیــن تصریــح کــرد: بــا 
ــری موضــوع  ــام معظــم رهب ــه ســخنان مق ــه ب توج
ــت  ــا اس ــروس کرون ــیوع وی ــور ش ــروز کش ــم ام مه
ــه  ــد ک ــه کنن ــینی توج ــزاداران حس ــت ع و الزم اس
بایــد در مراســم های عــزاداری شــرکت کننــد و 
را  بهداشــتی  درعین حــال رعایــت شــیوه نامه های 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــل موردتوج ــورت کام ــز به ص نی

وی تأکیــد کــرد: شــیوه نامه های بهداشــتی بایــد 
ــت آن  ــت شــود، عــدم رعای ــر ممکــن رعای ــا حداکث ت
ــته از آن  ــت و گذش ــاس اس ــردن حق الن ــت نک رعای
ــمنان  ــای دش ــد زخم زبان ه ــش آی ــکلی پی ــر مش اگ
علیــه هیئت هــای مذهبــی شــروع می شــود، بنابرایــن 

ــا و  ــک ها و ناله ه ــت اش ــه برک ــا ب ــد ت ــت کنی رعای
ــود. ــه کن ش ــاری ریش ــن بیم ــزاداری ای ــس ع مجال

خطیــب موقــت نمــاز جمعــه میبــد از لغــو شــدن مجمع 
جهانــی شــیرخوارگان در شــب گذشــته در ســاعت 12 
شــب و اطاع رســانی نشــدن لغــو مراســم  کــه موجــب 
شــد عــده ای کــه خبــر نداشــتند و بــرای مراســم آمدند 

و برگــزار نشــد عذرخواهــی کرد.

نهــی  و  امربه معــروف  موضــوع  همچنیــن  وی 
از منکــر را یــادآور شــد و خاطرنشــان کــرد: 
بــا توجــه بــه وصیت نامــه امــام حســین )ع( 
حســین  امــام  حنیفــه،  محمــد  بــرادرش  بــه 
واجــب  فریضه هــای  احیــای  بــرای  )ع( 
از منکــر قیــام کــرد و  امربه معــروف و نهــی 
متأســفانه امــروز عمــل بــه ایــن دو فریضــه 

اســت. واقع شــده  غفلــت  مــورد 

حجت االســام والمســلمین حســنی گفــت: واجــب دینــی 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه کمرنگ شــده 
در حالــی کــه ایــن واجــب دینــی، مثــل نمــاز مهم اســت.

ــه  ــده ک ــّوی ش ــهر ج ــر در ش ــت: اگ ــان داش وی بی
ــزم  ــود را مل ــه خ ــد هم ــرض هســتند، بای ــردم معت م
ــانی  ــر لس ــًا تذک ــد و قطع ــر بدهن ــه تذک ــد ک بدانن

می دهنــد. نتیجــه 

امــام جمعــه موقــت میبــد افــزود: منکــر، منکــر اســت، 
می خواهــد اختــاس باشــد، میخواهــد کــم کاری 
مســئوالن باشــد، می خواهــد بــی حجابــی باشــد 
و میخواهــد دوچرخــه ســواری خانم هــا در معابــر 
عمومــی باشــد کــه بــه فتــوای مراجــع، حــرام اســت. 

ــب  ــه واج ــی ب ــر حال ــد در ه ــرد: بای ــح ک وی تصری
عمــل شــود و مســئولین هــم بــه وظیفــه خــود عمــل 
کننــد، تــا شــاهد منکــرات علنــی در جامعــه نباشــیم.

حجت االسام حسنی در خطبه های نماز جمعه:

از اعضای شورای جدید متوقع هستیم!
چطور به این روز رسیدیم؟

سید زهیر مجاهد

ــد موتورســوار  ــا چن ــان ب ــی کــه طالب در روزهای
ــس از  ــات افغانســتان را یکــی پ بیابانگــرد والی
ــت  ــوال اس ــای س ــد ج ــرف می کن ــری تص دیگ

ــرد؟ کــه چــرا مقاومتــی صــورت نمــی پذی

جــواب را بایــد در عملکــرد بیســت ســال اخیــر 
جســتجو کــرد

ــتان  ــه افغانس ــش ب ــکا و متحدان ــا ورود آمری ب
ــگاه  ــه دارای جای ــادی ک ــت #رهبران_جه اکثری
ــود را  ــای خ ــا و آرزوه ــد برنامه ه ــی بودن مردم

ــد. ــره زدن ــا گ ــور غربی ه ــه حض ب

آمریکایی هــا هــم آنــان را در قــدرت خــود 
رانــت،  و  چشم پوشــی  بــا  و  کــرد  شــریک 
و  تاجــران  بــه  یکبــاره  را  مردمــی  رهبــران 

کــرد. تبدیــل  خــود  مناطــق  میلیاردرهــای 
حــاال رهبــران جهــادی اســم خــود را بــه 
ــاور  ــد و ب ــر دادن ــرکل احــزاب سیاســی تغیی دبی
کردنــد کــه غربی هــا بــا صــرف میلیاردهــا 
ــف  ــتان را باتکلی ــگاه افغانس ــه هیچ دالر هزین

نمی کننــد! رهــا 

ــان  ــا فرمان ش ــه روزی ب ــادی ک ــران جه رهب
ــان  ــد و ج ــدان  می رفتن ــه می ــوان ب ــا ج صده
ــتند روی  ــال فرصــت داش ــد، بیســت س می دادن
ظرفیت هــا  و  کننــد  کار  آینده ســاز  جوانــان 
را)بــا  خــود  مردمــی  جایــگاه  و  بســازند  را 
آنهــا  امــا  کننــد  تقویــت  خدمت رســانی( 
ــد ــرده بودن ــدا ک ــردم پی ــر از م ــی غی تکیه گاه

سیاســیونی کــه روزی بــا مــردم خــود ســر 
ــداکاری  ــت و ف ــا حمای ــد و ب ــفره بودن ــک س ی
ــرای  ــاال ب ــد ح ــه بودن ــاال رفت ــردم ب ــن م همی
دیدارشــان و بیــان مشــکل  روزهــا بایــد در 

ــتاد. ــت ایس نوب

از  بایــد  را  رســیدیم«  اینجــا  بــه  »چطــور 
مردمــی پرســید کــه در ایــن بیســت ســال 
ــع  ــی بخاطــر مناف ــد ول ــی بودن ــد اتحادمل نیازمن
ــت و  ــعار قومی ــا ش ــدرت ب ــب ق ــی و کس حزب
نــژاد رو در روی هــم قــرار گرفتنــد و ایــن 
ــری  ــیصدهزار نف ــش س ــق ارت ــا عم ــر را ت تفک

افغانســتان هــم گســترش دادنــد.

در  بایــد  را  رســیدیم«  اینجــا  بــه  »چطــور 
کاخ هــا و شــرکت های بــزرگ تجــاری رهبــران 
سابق)سیاســیون امــروز( و ســفره های خالــی 

ــرد. ــتجو ک ــردم جس ــنیده م ــای ناش و درده

ــده  ــن آین ــود را بی ــه خ ــی ک ــاره مردم و بیچ
ــران  ــای رهب ــان و بق ــت طالب ــک در حکوم تاری
نتیجــه  میبیننــد کــه  فاســدی  و دولتمــردان 

هــر دو برای شــان تباهــی اســت


