
پرهیز از اختالف 
در کمیسیون

کمیسیون  اعضای  می رسد  به نظر 
نیستند.  هماهنگ  و  یکدست  انتخابات 
آدرس های  از  کمیشنران  این که  به رغم 
معرفی  سیاسی-حزبی  مختلف 
ناهماهنگی  و  نظر  اختالف  اما  شده اند، 
و  دبیرخانه  میان  بیش تر  کارها  در 
وجود  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران 
نشان می دهد که رییس  اطالعات  دارد. 
هیچ  در  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانه ی 
نمی کند.  شرکت  کمیسیون  نشست 
بخش  عنوان  با  کمیشنران  هماهنگی 
بخش  به عنوان  دبیرخانه  و  پالیسی ساز 
است.  ضروری  کمیسیون  اجرایی 
بسیار  شرایط  در  افغانستان  انتخابات 
حساسی قرار دارد. از یک سو تجربه های 
تلخ گذشته ی انتخابات و از سوی دیگر 
در  گسترده  تقلب  امکان  از  نگرانی ها 
انتخاباِت دو هفته پیش ریاست جمهوری 
شک و تردیدهای سیاسی و بی اعتمادی 
برانگیخته  را  انتخابات  روند  به  مردم 
است. از این رو بروز هر نوع اختالف در 
کمیسیون توان کار درست در این نهاد را 
به تحلیل برده و جدا قابل نگرانی است.
انتخابات  کمیسیون  در  اختالف 
انتخابات های  در  نیست.  تازه  چیزی 

گذشته نیز این مشکل کشور را...

را  او  پرستار  آمد،  به  دنیا  که  »سوزان«،  دخترم،  اولین  
پیچید و کاله  کوچک زردرنگی  پتوی صورتی رنگی  درون 
را به سرش کشید. »استن«، شوهرم، کنارم نشست. ما هردو 
هم خیلی خسته و هم خیلی خوشحال بودیم. در آن لحظه 
دخترم  به  که چشمم  ثانیه ای  از  بود.  واضح  برایم  همه چیز 
را  او  از  محافظت  هرچیزی  از  پیش  شدم.  عاشقش  افتاد، 
وظیفه ی خودم می دانستم. این که به او بهترین زندگی ممکن 
را بدهم و هرکاری را که الزم باشد، انجام دهم تا او موفق 

شود.
اما به زودی این اطمینان جایش را به پرسش ها و شک 
و تردیدها داد. همه ی ما فرزندانی می خواهیم که خوشحال، 
تولد  لحظه ی  همان   من  را  این  باشند.  پرشور  و  توانمند 
به  »ان«  و  دیگرمان، »جنت«  وقتی دو دختر  بعدا  و  سوزان 
دنیا آمدند، حس کردم. همین احساس و آرزو است که مردم 
کشورها و فرهنگ های مختلف را متحد می کند. آنچه همه 
می خواهند بدانند این است که چطوری به فرزندان مان کمک 
کنیم زندگی خوبی داشته باشند، خوشحال و موفق باشند و 

از استعدادشان برای بهترساختن جهان استفاده کنند.
به نظر می رسد کسی پاسخ قطعی ندارد...

اطالعات روز: در بخش تولید دارو در هرات بیش از 
10 میلیون دالر سرمایه گذاری شده است. اما اکنون دست کم 
سرمایه گذاری  دالر  میلیون ها  با  دارو  تولید  کارخانه ی  دو 
کشورهای  از  بی کیفیت  و  ارزان  داروهای  قاچاق  به دلیل 

همسایه در معرض رکود قرار دارند. 
دارو  تولید  بزرگ  شرکت های  از  یکی  فارما«  »اویسن 
در سطح کشور است. این شرکت از سال 1390 به این سو، 

زمینه برای اشتغال 70 تن را فراهم کرده است.
به  قادر  را  این شرکت  پیشرفته   از دستگاه های  استفاده 
تولید حجم زیاد دارو کرده است. عبدالکریم شیرزاد، مسئول 
اطالعات  روزنامه  به  فارما«  »اویسن  دارو  تولید  شرکت 
اما  دارند،  را  دارو  قلم   70 تولید  توانایی  که  می گوید  روز 
ایران،  و  پاکستان  کشورهای  از  دارو  قاچاقی  ورود  به دلیل 
خطر ورشکست شدن را بیشتر از هر زمانی حس می کنند. او 
می افزاید: »ما روی ایجاد این کارخانه بیش از هشت میلیون 
دالر سرمایه گذاری کردیم، به امید این که بتوانیم صنعت دارو 
را در کشور رشد بدهیم. اما حاال دارو از کشورهای پاکستان 

و ایران وارد می شود و...

کابل، در دو دهه پس از سقوط امارت اسالمی، با رشد 
بی رویه ی جمعیت از یک سو و غیبت اقدامات پیش گیرانه و 
خدمات عامه برای مهار چالش های ناشی از رشد جمعیت 
جمعیت،  رشد  به دلیل  است.  بوده  مواجه  دیگر،  سوی  از 
کاهش بارش و برف باران در سال های اخیر و نبود اقدامات 
پیش گیرانه از طرف نهادهای مسئول، اکنون کابل به صورت 
بزرگی  بخش   است.  مواجه  کم آبی  بحران  با  نگران کننده ای 
از شهر کابل، به آب آشامیدنی پاک و کافی دسترسی ندارد. 
آب در بیش تر بخش های شهر جیره بندی شده و با قطع  یا 
جیره بندی شدن برق، آن بخش های از شهر که به منابع آب 
نسبتا کافی دسترسی دارند، نیز با کمبود آب مواجه می شوند. 
با  تا  می آید  که  زمستان  آستانه ی  در  برق  قحطی  و  کم آبی 
آلودگی سنگین اش، گلوی کابل را در پنجه بفشارد، زندگی 

را در بیش تر بخش های شهر کابل مختل کرده است.
دو دهه پس از سقوط امارت اسالمی و صرف میلیاردها 
پایتخت  زیربنایی،  تأسیسات  بازسازی و ساخت  برای  دالر 
افغانستان از عمده ترین نیازها و خدمات عمومی بی نصیب 
در  کابل،  برق  سال،  یک  ماه   12 از  ماه  شش  در  است. 

زمستان ها و تابستان ها جیره بندی شده و...

رمز و راز پرورش فرزندان موفق  شرکت های تولیدی دارو در هرات زیر بار 
قاچاق و بی اعتمادی کمر خم می کند؟

کابل »بی آب« می شود

درد ِ  به  »الهی  را شنیده اید:  کهنه  بددعای  این 
برای  این دعای منفی هرچند  بی دوا مبتال شوی.« 
مخاطب خیر و خوشی نمی خواهد، ضرر چندانی 
دعایی  چنین  که  کسی  که  معنا  این  به  ندارد.  هم 
برای  فعالی  اراده ی  در حق دیگری می کند، عمال 
آسیب زدن به آن فرد ندارد. فقط می خواهد آن فرد 

به دردی بی دوا مبتال شود. 
به نام  فردی  مورد  در  کسی  کنید  فرض  حال 
»الف« فکر می کند و با خود می گوید: »کاش کسی 

پیدا شود و با کارد یا گلوله به...

جامعه ی ترورپسند در عصِر شتاب

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
زمین  جریب  صدها  که  می گویند  کشور  سنای 
نهادهای  به  حکومت  سوی  از  کابل  در  دولتی 

خصوصی فروخته شده است.
مجلس  این  عضو  یک  نایب زاده،  ولی شاه 
اطالعات  روزنامه  به  میزان(   22 )دوشنبه،  دیروز 
»ریاست  زمین  شامل  زمین ها  این  که  گفت  روز 
و  پنجم  ناحیه ی  در  مرکزی«  سیلوی  تصدی 
زراعت،  وزارت های  کابل«،  »دانشگاه  زمین های 

آبیاری و مالداری و تحصیالت عالی کشور در...

سناتوران: 
حکومـت صدها جریب 
زمین دولتی را به صورت 
غیرقانونی فروخته است
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لشکر مصدومین رئال، ۱۱ 
روز مانده به ال کالسیکو

روز   12 درحالیکه  مادرید  رئال 
دیگر باید در ال کالسیکو به مصاف 

بارسلونا برود با لشکری...

لقبی تلخ برای نیمار
نیمار در طول دوران حضورش در 
پاری سن ژرمن 9 بار مصدوم شده 

و ۴0 بازی را...

طوفان هاگیبیس؛ 
۱۱۰ هزار نیروی امدادی 
به مناطق آسیب دیده 

اعزام شدند
هزار   110 از  بیش  روز:  اطالعات 
و  جست وجو  عملیات  برای  نفر 

نجات در مناطقی که...

اطالعات روز: دادگاه عالی اسپانیا 9 
کاتاالن  رهبران جدایی طلب  از  نفر 

را به 9 تا 13 سال زندان...

رهبران جدایی طلب 
کاتالونیا به جرم شورش 

به زندان محکوم شدند
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85 درصد آرای بیومتریک شده 
وارد سیستم مرکزی شد



www.etilaatroz.comسه شنبه  ۲۳ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۶ خبرهای داخلی

اطالعـات روز: شـماری از اعضـای مجلـس سـنای 
کشـور می گوینـد کـه صدهـا جریـب زمیـن دولتـی در 
کابـل از سـوی حکومـت بـه نهادهای خصوصـی فروخته 

است. شـده 
ولی شـاه نایـب زاده، یـک عضـو ایـن مجلـس دیروز 
)دوشـنبه، 22 میـزان( بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت 
کـه ایـن زمین هـا شـامل زمیـن »ریاسـت تصدی سـیلوی 
مرکـزی« در ناحیـه ی پنجـم و زمین های »دانشـگاه کابل«، 
وزارت هـای زراعـت، آبیـاری و مالـداری و تحصیـالت 
عالـی کشـور در سـوم ششـم شـهرداری کابـل می باشـد.

آقـای نایـب زاده تصریـح کـرد کـه زمیـن مربـوط به 
ریاسـت تصدی سـیلوی مرکزی بـه »دانشـگاه خصوصی 
کاردان« فروختـه شـده و زمین هـای مربـوط بـه دانشـگاه 
کابـل، وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری بـه »دانشـگاه 
اجـاره  بـه  امتیازاتـی  مقابـل  در  افغانسـتان«  امریکایـی 
داده شـده اسـت. او تأکیـد کـرد کـه دانشـگاه امریکایـی 
افغانسـتان بـدون عمل کـردن بـه ایـن تعهـد در تبانـی بـا 
مسـئوالن حکومتـی این زمین هـا را »غصب« کرده اسـت.
در همیـن حـال، مجلس سـنای کشـور در اعالمیه ای 
بـه نقـل از گفته هـای زلمـی زابلـی، از دیگر اعضـای این 

مجلـس گفته اسـت کـه 7۴ جریب زمین دانشـگاه کابل و 
120 جریـب زمیـن به گونه ی غیرقانونی توسـط دانشـگاه 

امریکایی افغانسـتان تصاحب شـده اسـت.
آقـای زابلـی همچنـان گفتـه اسـت کـه تأسیسـات و 
ملکیت ریاسـت تصدی سـیلوی مرکزی از سـوی ادارات 
سـهم دار ایـن تصـدی به گونـه ی غیرقانونـی بـه سـکتور 

خصوصـی واگذار شـده اسـت.
از سـویی هـم، ولی شـاه نایـب زاده گفـت کـه ایـن 
مجلـس ایـن دو موضـوع را بـرای بررسـی بیش تـر بـه 

اسـت. دادسـتانی کل فرسـتاده 

سناتوران: 
حکومت صدها جریب زمین دولتی را به صورت غیرقانونی فروخته است

را  هیأتی  کشور  ملی  امنیت  شورای  روز:  اطالعات 
تعیین کرده است تا با هیأت اداری مجلس نمایندگان برای 

»حل مشکل« میان پولیس و نمایندگان مجلس کار کند.
دفتر شورای امنیت ملی در اعالمیه ای گفته است که 
این هیأت پس از دیدار حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
وزارت  رهبری  و  مجلس  نمایندگان  از  شماری  با  کشور 
داخله، تعیین شده است. در اعالمیه به نقل از محب آمده 
است: »هیچ کس حق ندارد کسی را توهین نماید، اما پولیس 

مکلفیت دارد تا قانون را باالی همه یکسان تطبیق کند.«
مشاور امنیت ملی کشور از وزیر داخله و معین ارشد 
امنیتی نیز خواسته است تا منسوبین امنیتی را متوجه سازند 

در صورت بروز مشکلی در جریان وظیفه، از نرمش کار 
گرفته و با مردم رفتار خوب کنند.

در بخشی از اعالمیه آمده است که نمایندگان مجلس 
در این دیدار به برخی موضوعات دیگر در بخش امنیتی 
و اجراآتی نیز به عنوان مشکل یاد کرده و خواستار رفع آن 

شده اند.
این در حالی است که چند روز پیش برخوردی بین 
نیروهای پولیس و شماری از نمایندگان مجلس در یکی از 
ایست های بازرسی در مربوطات حوزه ی نهم امنیتی شهر 

کابل صورت گرفت.
نریندر سنگهـ خالصه و مریم سلیمان خیل، دو عضو 

آنان  به  امنیتی  نیروهای  که  مدعی اند  نمایندگان  مجلس 
اهانت کرده اند. وزارت داخله اما گفته است: »تنفیذ قانون 
پولیس است.  امنیت و نظم عامه وظیفه ی اصلی  و حفظ 
قضیه ای که جمعه شب بین پولیس و وکالی پارلمان اتفاق 

افتاد، به طور جدی و عادالنه بررسی می شود.«
مجلس  که  شد  سبب  موضوع  این  هم  سویی  از 
نمایندگان جمعه شب )19 میزان( نشست اضطراری برگزار 
و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله را احضار کند.

و  نمایندگان  مجلس  اعضای  میان  تنش  دنبال  به 
نیروهای امنیتی، شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز 

به حمایت از نیروهای دولتی پرداختند.

هیأتی به منظور »حل مشکل« میان پولیس و نمایندگان مجلس تشکیل شد

اعتبار  و  برده  پیش  بحران  مرز  تا 
انتخابات را در افغانستان صدمه زده 
اختالف ها  این  دلیل  متأسفانه  است. 
در گذشته روشن است. کمیشنران و 
تصامیم  با  کمیسیون  پیشین  اعضای 
و  پنهانی  نشست های  سلیقه ای، 
در  منافع سیاسی  و  بازی ها  دخالت، 
کار و جایگاه کمیسیون را به صورت 
در  است.  کرده  خدشه دار  جدی 
اعضای  از  برخی  ضعف  گذشته 
کمیسیون در صداقت و درست کاری 
ملی  منافع  و  کشور  به  وفاداری  و 
باعث شد که اعتماد مردم به انتخابات 
کم رنگ شود. تا جایی که در انتخابات 
دو هفته پیش ریاست جمهوری سطح 
باورناپذیر  به طور  مردم  مشارکت 
کاهش پیدا کند. یکی از عوامل اصلی 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  کاهش 
بی باوری مردم به کمیسیون انتخابات 

و مدیریت درست این نهاد بود. 
تازه   مشکالت  روزبه روز 
آرا  نتیجه ی  بررسی  فرایند  در 
تردیدها  و  شک  می شود.  رسانه ای 
می شود.  بیش تر  روز به روز  هم 
همین  اوایل  همگرایی  و  ثبات  تیم 
آرای  کمیسیون  که  کرد  اعالم  هفته 
به سیستم مرکزی  بیومتریک نشده را 
که  کرد  ادعا  تیم  این  می کند.  وارد 
به  تالش  در  انتخابات  کمیسیون 
انحراف کشاندن روند انتخابات است. 
انتخاباتی  دیگری  تیم های  همزمان 
به  اطالعات  انتقال  که  دارند  ادعا 
سرور مرکزی ُکند و غیرشفاف است. 
وخیم شدن  نگران  ناظر  نهادهای 
است  ممکن  این که  است؛  اوضاع 
و  کمیسیون  کار  در  دیدگاه  اختالف 
بررسی  روند  سلیقه ای  برخوردهای 
کشیده  تازه  چالشی  به  آرا  نتیجه ی 
نظارت  فرصت  این که  به ویژه  شود. 
دقیق از جزئیات کار کمیسیون برای 
نهادهای ناظر و رسانه ها وجود ندارد. 
دبیرخانه ی  مورد  در  نگرانی  این 
است.  بیش تر  انتخابات  کمیسیون 
نسبت  گفته اند  نامزدان  از  شماری 
کمیسیون  دبیرخانه ی  کارکردهای  به 
دید  از  بی باورند.  انتخابات  مستقل 
آنان کارهای این بخش از کمیسیون 
و  است  همراه  تردید  و  شک  با 
همچنان برای پیش برد روند انتخابات 

»نیت سالم ندارد«.
انتخابات ریاست جمهوری سال 
201۴ نشان داد که اگر به انتخابات با 
سازوکارها و اصولی برخورد نشود، 
مردم  است.  قطعی  بحران  امکان 
عمیقی  آشنایی  »بحران«  کلمه ی  با 
باید  این هشدار  منظر،  این  از  دارند 
اختالف  نباید  و  شود  گرفته  جدی 
و  باعث  سیلقه ای  برخوردهای  و 
بارها  شود.  دیگر  بحران  یک  بانی 
آن  به  روز  اطالعات  مطالب  در 
به  عمل  یعنی  است،  شده  پرداخته 
قانون. به عبارت دیگر، میکانیزم کار 
رسیدگی  و  انتخابات  کمیسیون  در 
است:  روشن  انتخابات  نتیجه ی  به 
مستقل  نهاد  یک  به عنوان  کمیسیون 
طرزالعمل های  و  قانون  مطابق 
آرای  تنها  می کند،  عمل  انتخاباتی 
و  است  اعتبار  دارای  بیومتریک شده 
به شمول  انتخابات  طرف های  تمام 
خارجی  و  داخلی  ناظر  نهادهای 
از کارهای کمیسیون را  حق نطارت 
انتخابات  در  ِسری  هیچ  چیز  دارند. 
بخواهد  کمیسیون  که  ندارد  وجود 
آن  را به دور از چشم مردم و ناظران 
دارند  حق  افغانستان  مردم  نگهدارد. 
بررسی  چگونگی  از  روشنی  در 
مناقع  پاس  به  بنابراین،  بدانند.  آرا 
مسأله ای  هر  از  بیش  کشور،  ملی 
و  صادقانه  برخورد  انتخابات  با 
این  و  باشیم.  داشته  آینده نگرانه 
بیش تر  شرایط  چنین  در  مسئولیت 
انتخابات  کمیسیون  اعضای  متوجه 

است.

اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
غنی در دیدار با جنرال اسکات میلر، فرمانده 
عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است 
و  امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی  سطح  که 
افزایش  »بی پیشینه«  به گونه ی  افغان  دفاعی 

یافته است.
دو  شام  که  دیدار  این  در  غنی  آقای 
ارگ  در  میزان(   21 )یک شنبه،  قبل  روز 
از  همچنان  شده،  انجام  ریاست جمهوری 
همکاری و حمایت دوامدار ناتو از نیروهای 

کرده  تشکر  ابراز  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
است.

به  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
نقل از رییس جمهور غنی آمده است: »سطح 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی 
یافته  افزایش  بی پیشینه  به گونه ی  افغانستان 
است و این کار سبب پیروزی عملیات آنان 

در مقابل تروریست ها شده است.«
او در ادامه گفته است که نیروهای امنیتی 
با  مبارزه  نخست  خط  در  افغان  دفاعی  و 

تروریزم قرار دارند و در این راستا همکاری 
و حمایت مشترک جامعه جهانی مهم است.

از  نیز  میلر  اسکات  حال  همین  در 
ظرفیت و توانایی های »روز افزون« نیروهای 
است.  کرده  ستایش  افغان  دفاعی  و  امنیتی 
آقای میلر افزایش سطح هماهنگی میان این 
نیروها را دلیل پیروزی آنها در میدان جنگ 

خوانده است. 
نیروهای  عمومی  فرمانده  گفته ی  به 
ناتو در افغانستان: »نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان دشمن را در جنگ شکست داده اند 
و در این اواخر افراد کلیدی تروریست ها را 
از بین برده اند، همچنان ساحات زیادی را از 

نزد آنان دوباره تصرف کرده اند.«
آمار  براساس  که  است  حالی  در  این 
اخیر  ماه  در شش  ملی کشور،  دفاع  وزارت 
والیت های  در  ولسوالی   12 جاری  سال 
از  فاریاب  و  تخار  قندوز،  بدخشان،  غزنی، 
و  خارج  طالبان  گروه  جنگ جویان  کنترل 

به دست نیروهای دولتی افتاده است.

غنی: 
هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزایش یافته است

کشـور  کل  دادسـتانی  روز:  اطالعـات 
اعـالم کـرده اسـت کـه هیأتی برای بررسـی 
دادسـتان  یـک  تـرور  قانونـی«  و  »جـدی 
تعییـن  غـور  والیـت  اسـتیناف  دادسـتانی 
شـده اسـت. ایـن هیـأت موظـف اسـت تـا 
ضمـن بررسـی ایـن رویـداد، عامـالن آن را 

نیـز شناسـایی و بازداشـت کنـد.
اسـت  آمـده  اداره  ایـن  اعالمیـه ی  در 
کـه عبدالمومیـن نصـرت، دادسـتان ابتدایی 
شـهری ریاسـت دادسـتانی اسـتیناف والیت 

غـور بعدازظهـر دو روز قبل )یک شـنبه، 21 
میـزان( از سـوی افـراد مسـلح ناشـناس در 
15 کیلومتـری شـهر فیروزکـوه کشـته شـده 

 . ست ا
ایـن رویـداد  از اعالمیـه، در  نقـل  بـه 
عبدالغنـی، بـرادر ایـن دادسـتان نیز کشـته و 

از همراهانـش زخمـی شـده اند. نفـر  دو 
را  رویـداد  ایـن  وقـوع  کل  دادسـتانی 
»تروریسـتی« خوانـده و آن را محکـوم کرده 

. ست ا

در اعالمیـه ی دادسـتانی کل گفته شـده 
اسـت: »لوی سارنوالی/دادسـتانی کل دولت 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان یکبـار دیگـر 
تأکیـد می نمایـد کـه چنین اعمـال خصمانه، 
کوچک تریـن خللـی را بر اراده ی اسـتوار و 
انجام رسـالت مقـدس این اداره در راسـتای 
وارد  قانـون  حاکمیـت  و  عدالـت  تأمیـن 

کرد.« نخواهـد 
فـرد یا گروهـی تا کنون مسـئولیت این 

رویـداد را به عهده نگرفته اسـت. 

والیـت غـور یکـی از والیـات حوزه ی 
غرب افغانسـتان از والیت های ناامنی اسـت 
که گـروه طالبـان در بخش هایـی آن حضور 

و فعالیت گسـترده ی تروریسـتی دارد.
والیـت  ایـن  مرکـز  فیروزکـوه،  شـهر 
اخیـرا شـاهد رویدادهای مشـابه تـرور افراد 
و کارمنـدان دولتی بوده اسـت. در تاریخ 19 
میـزان نیـز یـک داکتر از سـوی افراد مسـلح 
ناشـناس در منطقـه ی »بنـد بایـن« در غـرب 

شـهر فیروزکـوه تیربـاران شـده بود. 

دادستانی کل برای بررسی ترور یک دادستان در غور، هیأت تعیین کرد

وزارت  روز:  اطالعات 
صحت عامه ی کشور اعالم کرده 
محو  واکسین  کارزار  که  است 
 8.5 معافیت دهی  برای  پولیو 
در  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون 

کشور آغاز شده است.
دیروز  که  اعالمیه ای  در 
سوی  از  میزان(   22 )دوشنبه، 
نشر  به  عامه  صحت  وزارت 
رسیده، آمده است که این کارزار  
تطبیق  کشور  ولسوالی   32۴ در 

می شود.
به نقل از اعالمیه، دوره های 
فرعی این کارزار )SNIDs( در 
کشور دیروز )دوشنبه( آغاز شده 
است که تا چهار روز دیگر ادامه 
عامه  صحت  وزارت  می یابد. 
در  کارزار  این  که  است  افزوده 
که  می شود  راه اندازی  ساحاتی 
اوایل  در  کودکان  محدود  شمار 

امسال واکسین شده بودند.
اعالمیه  در  هم،  سویی  از 
فیروزالدین  گفته های  از  نقل  به 
آمده  عامه  صحت  وزیر  فیروز، 
طوالنی  وقفه ی  از  »ما  است: 
که  پولیو  واکسین  کمپاین  در 
بوجود  کشور  از  بخش هایی  در 

آمد، نگران هستیم. از این بابت 
کودکان زیادی در معرض خطر 

ویروس پولیو قرار گرفته اند.«
از  همچنان  فیروز  آقای 
خواسته  کشور  در  خانواده ها 
کارزار  این  تطبیق  در  که  است 
همکاری  را  پولیو  واکسیناتوران 

کنند.
در  عامه  صحت  وزارت 
واکسین  کارزار  آغاز  از  حالی 
محو پولیو در کشور خبر می دهد 
در  معتبری  منبع  پیش تر  که 

وزارت صحت عامه ی کشور به 
روزنامه اطالعات روز گفته بود 
میالدی   2019 سال  آغاز  از  که 
تا کنون هیچ کارزاری برای محو 
این  سوی  از  کشور  در  پولیو 

وزارت راه اندازی نشده است.
بود:  کرده  تأکید  منبع  این 
دلیل  به  پولیو  محو  »واکسین 
مشکالت امنیتی از آغاز امسال تا 
کنون نه در ساحات تحت کنترل 
هم  نه  و  شده  راه اندازی  دولت 
در ساحات تحت کنترل مخالفان 

خطرناک  بسیار  این  دولت. 
در  می تواند  پولیو  چون  است، 
کم ترین زمان در ساحات زیادی 

گسترش یابد.«
منبع  این  آن،  بر  عالوه 
سال  آپریل   9 از  که  بود  افزوده 
جنگ جویان  بدین سو  جاری 
طالبان با منع فعالیت های سازمان 
تحت  ساحات  در  جهان  صحی 
سیاسی  دالیل  به  کنترل شان، 
کارزار واکسین محو پولیو را نیز 

منع کرده است.

برای  بارها  که  بود  گفته  او 
طالبان  با  محدودیت  این  رفع 
طالبان  اما  است،  شده  صحبت 
همواره آغازشدن این کارزار رد 

کرده اند.
این منبع در وزارت صحت 
کارزار  توقف  صورت  در  عامه 
بیماری  گسترش  از  پولیو،  محو 
پولیو در کشور هشدار داده بود.

گفتنی است که از آغاز سال 
 1۶ کنون  تا  خورشیدی  روان 
افغانستان  در  پولیو  مثبت  واقعه 
هشت  که  است  رسیده  ثبت  به 
پنج  ارزگان،  در  آن  واقعه ی 
در  واقعه  دو  هلمند،  در  واقعه 
قندهار و یک واقعه ی دیگر هم 
ثبت  به  کنر  شرقی  والیت  در 

رسیده است.
و  پاکستان  افغانستان، 
در  کشور  سه  تنها  نیجریه 
جهان اند که تا هنوز هم به عنوان 
پولیو  اندیمیک  کشورهای 
بیماری  این  می شوند.  شناخته 
قابل  اما  نیست،  تداوی  قابل 
که  کودکانی  و  است  پیش گیری 
می شوند،  مبتال  بیماری  این  به 

برای همیشه فلج می شوند.

آغاز کارزار محو پولیو؛ ۸.۵ میلیون کودک واکسین می شوند



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comسه شنبه  ۲۳ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۶تحلیل

سخیداد هاتف  

و خزان، هر از چند گاه، حوادث طبیعی، جنگ 
و عملیات های تخریبی گروه های تروریستی بر 
تأسیسات انتقال برق از شمال به کابل، برق را در 
پایتخت کشور به جیره بندی می برد. در سال های 
اخیر به دلیل رشد بی رویه ی جمعیت، استفاده ی 
باران،  و  برف  بارش  کاهش  و  آب  از  بی رویه 
پایتخت  ساکنان  چالش های  به  نیز  آب  کمبود 

تبدیل شده است.
اگر بخشی از توجه به نتایج نزدیک به صفر 
ساخت  و  بازسازی  برای  دالر  میلیاردها  صرف 
تأسیسات زیربنایی می تواند معطوف شود، انتقاد 
دیگر به آدرس نهادهای مسئول در امور توزیع 
چالش های  مهار  و  آب رسانی  و  برق  خدمات 

ناشی از آن است. در طول سال های اخیر، هیچ 
توجه دندان گیر و معطوف به نتیجه ای برای حل 
مشکل کمبود برق در کابل صورت نگرفته است. 
به همین ترتیب، فارغ از سخن و صدور اعالمیه 
و ابراز نگرانی، هیچ راه حل عملی و نتیجه محور 
به  تا  می رود  که  کم آبی  چالش   با  مقابله  برای 
معنای واقعی کلمه به بحران بی آبی در پایتخت 
تبدیل شود، تدوین و اجرا نشده است. با گذشت 
هر سال، آلودگی هوا در کابل به ویژه در فصل 
زمستان سنگین تر و وحشت ناک تر می شود. در 
سال های اخیر، شدت آلودگی هوا به حدی باال 
گرفته که صبح گاهان و شامگاهان، فاصله ی بیش 
از 50 متر عمال قابل دید نیست. به لحاظ صحی، 
هزارها  مردن  و  بیمارشدن  آلودگی،  این  تبعات 
کابل،  آلودگی  روانی،  نظر  از  است.  شهروند 
خفه کننده و ترسناک است. نهادهای مسئول اما، 
بازده  به  هیچ راهکار اجرایی و عملی معطوف 
و نتیجه برای جلوگیری یا دست کم کاهش این 

سطح از آلودگی انجام نداده است.
منابع  کاهش  هوا،  افزایش  به  رو  آلودگی 

چالش های  از  برق،  کمبود  و  آب  زیرزمینی 
محیط زیستی  و  زیستی  نگران کننده ی  و  جدی 
پایتخت است. تبعات این چالش ها اگر چاره ای 
می تواند  درازمدت  در  نشود،  آن سنجیده  برای 
تبدیل  مهار  غیرقابل  و  خطرناک  بحران های  به 
شود. نهادهای مسئول، فارغ از روی دست گرفتن 
مقابله  برای  بنیادین  و  بلندمدت  برنامه های 
با  حداقلی  اقدامات  از  حتا  چالش ها،  این  با 
دولت  است.  بوده  غافل  نیز  هزینه ها  کم ترین 
جدی  تهدیدهای  به عنوان  را  چالش ها  این  نیز 
آن،  مهار  برای  و  نگرفته  جدی  بحران آفرین  و 
بودجه های قابل توجه و کافی تعریف نمی کند. 
دست کم  یا  جلوگیری  برای  نمونه،  به عنوان 
کاهش آلودگی هوا، نهادهای مسئول در دولت 
می تواند با جلوگیری از مصرف ذغال سنگ در 
بدیل  گزینه های  کابل،  به  آن  ورود  و  زمستان 
پایتخت  ساکنان  تا  کند  ارایه  مردم  به  ارزان  و 
بتوانند به جای ذغال سنگ در گرم کردن خانه ها 
استفاده کنند. یا به عنوان نمونه ی دیگر، نهادهای 
راه اندازی  و  اطالع رسانی  حد  در  حتا  مسئول 
کمپین های رسانه ای و اجتماعی، برای جلوگیری 
کابل  زیرزمینی  آب  منابع  روزافزون  کاهش  از 
مسئول  نهادهای  زمستان ها،  در  نکرده اند.  اقدام 
و  رسانه ای  کمپین های  راه اندازی  با  می توانند 
اجتماعی، مردم را ترغیب کنند که با چال کردن 
پارک ها،  و  برف در کوچه ها و حویلی خانه ها 
زیرزمینی  آب  منابع  ناچیز  هرچند  افزایش  به 
کمک کنند. چنین برنامه هایی یا مشابه با آن، از 
کاهش  از  جلوگیری  برای  راهکار ها  ساده ترین 
ظرفیت منابع آب زیرزمینی پایتخت است که با 

کم ترین بودجه می تواند طرح و اجرا شود.
در  و  آب  قحطی  و  کمبود  هوا،  آلودگی 
درجه ی سوم کمبود برق، در درازمدت می تواند 
سنگینی  زیست محیطی  و  زیستی  بحران های 
که  دارد  مسئولیت  دولت  باشد.  داشته  پی  در 
و  بزرگ  تهدیدهای  به عنوان  را  چالش ها  این 
برای  و  شناخته  رسمیت  به  شهری  سهمگین 
این  اگر  شود.  کار  به  دست  آن،  از  جلوگیری 
تبدیل  واقعی  بحران های  به  هنوز  که  چالش ها 
نشده و می تواند جلوگیری شود، مهار نشود، در 
تبعات سهمگین  با  بحران های سنگین  به  آینده 
آن،  با  مقابله  برای  که  شد  خواهند  تبدیل 
هزینه های هنگفتی باید صرف شود و تاوان های 
بر  سنگینی  زیست محیطی  و  صحی  اجتماعی، 

کابل تحمیل کند.

امارت  سقوط  از  پس  دهه  دو  در  کابل، 
اسالمی، با رشد بی رویه ی جمعیت از یک سو و 
غیبت اقدامات پیش گیرانه و خدمات عامه برای 
مهار چالش های ناشی از رشد جمعیت از سوی 
دیگر، مواجه بوده است. به دلیل رشد جمعیت، 
اخیر  سال های  در  باران  برف  و  بارش  کاهش 
نهادهای  طرف  از  پیش گیرانه  اقدامات  نبود  و 
نگران کننده ای  به صورت  کابل  اکنون  مسئول، 
بزرگی  بخش   است.  مواجه  کم آبی  بحران  با 
کافی  و  پاک  آشامیدنی  آب  به  کابل،  شهر  از 
دسترسی ندارد. آب در بیش تر بخش های شهر 
جیره بندی شده و با قطع  یا جیره بندی شدن برق، 
نسبتا  آب  منابع  به  که  شهر  از  بخش های  آن 

این بددعای کهنه را شنیده اید: »الهی به درد ِ بی دوا مبتال 
شوی.« این دعای منفی هرچند برای مخاطب خیر و خوشی 
نمی خواهد، ضرر چندانی هم ندارد. به این معنا که کسی که 
چنین دعایی در حق دیگری می کند، عمال اراده ی فعالی برای 
آسیب زدن به آن فرد ندارد. فقط می خواهد آن فرد به دردی 

بی دوا مبتال شود. 
حال فرض کنید کسی در مورد فردی به نام »الف« فکر 
با کارد  پیدا شود و  با خود می گوید: »کاش کسی  می کند و 
یا گلوله به زندگی این آدم خاتمه بدهد.« آیا میان آرزو و آن 
»الهی به دردِ بی دوا مبتال شوی« تفاوتی هست؟ یک تفاوت 
برای  مورد دوم شما  این  در  که  است  این  این جا  در  روشن 
این  به سادگی می توان  اما  درد.  نه  و  »الف« مرگ می خواهید 
تفاوت را نادیده گرفت. به این معنا که می توان گفت وقتی که 
کار در حد آرزو کردن است چه فرقی می کند که برای کسی 
درد بخواهیم یا مرگ. به بیانی دیگر، وقتی که عمال دست به 
اقدامی نمی زنیم که باعث درد یا مرگ شود، چه فرقی می کند 

که آرزوی ذهنی ما چیست؟
بیزار  ازشان  که  آنانی  برای  مرگ  و  درد  خواستن  شاید 
اما تردیدی نیست که ما وارد  نباشد.  تازه  ای  یا متنفریم چیز 
عصری شده ایم که خصوصیات متفاوتی دارد و به همین دلیل به 
خواست ها و آرزوهای ما نیز معنا، شتاب و شعاع تأثیر متفاوتی 
گسترش  عصر  این  متفاوت  خصوصیات  از  یکی  می دهد. 
سریع تکنولوژی های ارتباطی و رسانه ای است. اگر در گذشته 

مواجه  آب  کمبود  با  نیز  دارند،  دسترسی  کافی 
آستانه ی  در  برق  قحطی  و  کم آبی  می شوند. 
سنگین اش،  آلودگی  با  تا  می آید  که  زمستان 
در  را  زندگی  بفشارد،  پنجه  در  را  کابل  گلوی 

بیش تر بخش های شهر کابل مختل کرده است.
و  اسالمی  امارت  سقوط  از  پس  دهه  دو 
ساخت  و  بازسازی  برای  دالر  میلیاردها  صرف 
از  افغانستان  پایتخت  زیربنایی،  تأسیسات 
بی نصیب  عمومی  خدمات  و  نیازها  عمده ترین 
برق  سال،  یک  ماه   12 از  ماه  شش  در  است. 
کابل، در زمستان ها و تابستان ها جیره بندی شده 
چند  صرفا  شهر،  بخش های  از  برخی  سهم  و 
ساعت برق از 2۴ ساعت است. در دو فصل بهار 

پیرمردی در دهکده ای نزد خود می گفت »الهی این حاکم ظالم 
بمیرد«، تنها خودش و چند نفر از اطرافیانش آن را می شنیدند. 
و  بشنوند  می توانند  آدم  میلیون ها  را  بد  دعای  همان  امروز 
به  با شتابی حیرت آور  پیامی  که چنان  وقتی  کنند.  تفسیرش 
چندین میلیون آدم دیگر می رسد، هم معنایش دگرگون می شود 
و هم شعاع تأثیرش گسترش می یابد. به همین خاطر است که 
امروز کثیری از تحوالت عمیق در کشورها از انفجار یک پیام 

کوچک بر پهنه ی انترنیت شروع می شوند. 
حال، در چنین وضعیتی، به دو سوال باید فکر کرد:

فیزیکی  ترور و حذف  تا چه حد  ما  از  یک- هر کدام 
مخالفان خود را مطلوب می دانیم؟

دو- تا کجا از پی آمدهای افکار و امیال خشونت طلبانه ی 
خود آگاهیم؟ 

کشور  شهروندان  آنچه  روی  )از  اول  سوال  به  پاسخ 
با  ما  از  بسیاری  که  است  این  می کنند(  بیان  رسانه ها  در  ما 
ترور مخالفان خود مشکل چندانی نداریم. وقتی که یک مال 
تبلیغ می کند که  یا روحانی چیزهایی می گوید و عقایدی را 
با  اگر کسی  نمی آید  بدمان  هستند،  قبول  غیرقابل  ما  نظر  از 
اگر  ببندد. همین طور،  را  یا روحانی  آن مال  دهان  خشونت 
یک تحصیل کرده یا روشنفکر سخنانی در مخالفت با دین و 
باورهای عمومی جامعه بگوید، ما )در موضع مومنان( خیلی 
ناراحت نمی شویم اگر کسی به حذف فیزیکی آن روشنفکر 
اهانت گر اقدام کند. در کل، ما یک جامعه ی ترورپسند هستیم. 

خادم حسین کریمی
کابل »بی آب« می شود

جامعه ی ترورپسند در عصِر شتاب

اخیر،  سال های  طول  در 
و  دندان گیر  توجه  هیچ 
برای  نتیجه ای  به  معطوف 
در  برق  کمبود  مشکل  حل 
است.  نگرفته  کابل صورت 
از  فارغ  ترتیب،  همین  به 
و  اعالمیه  صدور  و  سخن 
راه حل  هیچ  نگرانی،  ابراز 
برای  نتیجه محور  و  عملی 
مقابله با چالش  کم آبی که 
می رود تا به معنای واقعی 
بی آبی  بحران  به  کلمه 
شود،  تبدیل  پایتخت  در 
تدوین و اجرا نشده است. 
با گذشت هر سال، آلودگی 
در  به ویژه  کابل  در  هوا 
و  سنگین تر  زمستان  فصل 
وحشت ناک تر می شود. 

اما  نداریم،  قبول  را  خود  هم باوران  و  هم فکران  ترور  غالبا، 
برای توجیه حذف فیزیکی آنانی که به نظر ما در راه غلطی 
روان اند، دالیل بسیار در آستین داریم. از همین رو، گام اول 
برای توسعه ی آزادی های اجتماعی و پا گرفتن ثبات و امنیت 
در ملک ما این است که در برابر ترور بایستیم. یعنی آن را برای 

هیچ کسی نخواهیم. 
سوال دوم از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از افراد 
متوجه نیستند که وارد عصر دیگری شده اند. به این معنا که 
پی آمدهای سنگین سخن گفتن و پیام پراکندن در رسانه های 
پرشتاب این زمانه را به خوبی نمی شناسند. رسانه های گفتاری 
را  امکان  این  ما  به  زمانه  این  مدرن  و تصویری  نوشتاری  و 

به  دقیقه  هر  را  خود  ترجیحات  و  خواسته ها  که  می دهند 
به ما  این رسانه ها  اما خود  میلیون ها آدم دیگر مخابره کنیم. 
نمی گویند که تا کجا باید در مورد پی آمدهای رفتار رسانه ای 
کسی  پیش  سال  پنجاه  اگر  باشیم.  داشته  حساسیت  خود 
می گفت »کاش کسی پیدا شود و فالن مال را بکشد«، احتمال 
این که سخنش با پی آمدی واقعی همراه شود خیلی کم بود. 
اما امروز چنان سخنی می تواند از میان میلیون ها آدم یکی-دو 
دیگر  نیز.  شتاب  با  کند؛  پیدا  مال  آن  قتل  برای  جدی  نامزدِ 
این عصر فکری  مثل گذشتگان خود سخن گفت.  نمی توان 
مورد  در  حساسیت  از  باالتر  سطحی  و  دیگر  بیانی  بهتر، 

پی آمدها را از ما می طلبد.

اگر در گذشته پیرمردی در دهکده ای نزد خود می گفت »الهی این حاکم ظالم بمیرد«، 
را  بد  دعای  همان  امروز  می شنیدند.  را  آن  اطرافیانش  از  نفر  چند  و  خودش  تنها 
میلیون ها آدم می توانند بشنوند و تفسیرش کنند. وقتی که چنان پیامی با شتابی 
حیرت آور به چندین میلیون آدم دیگر می رسد، هم معنایش دگرگون می شود و هم 
شعاع تأثیرش گسترش می یابد. به همین خاطر است که امروز کثیری از تحوالت 

عمیق در کشورها از انفجار یک پیام کوچک بر پهنه ی انترنیت شروع می شوند. 
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اولین  دخترم، »سوزان«، که به  دنیا آمد، پرستار او را 
درون پتوی صورتی رنگی پیچید و کاله  کوچک زردرنگی 
ما  نشست.  کنارم  »استن«، شوهرم،  کشید.  به سرش  را 
هردو هم خیلی خسته و هم خیلی خوشحال بودیم. در 
آن لحظه همه چیز برایم واضح بود. از ثانیه ای که چشمم 
به دخترم افتاد، عاشقش شدم. پیش از هرچیزی محافظت 
از او را وظیفه ی خودم می دانستم. این که به او بهترین 
زندگی ممکن را بدهم و هرکاری را که الزم باشد، انجام 

دهم تا او موفق شود.
و  پرسش ها  به  را  اطمینان جایش  این  به زودی  اما 
شک و تردیدها داد. همه ی ما فرزندانی می خواهیم که 
همان   من  را  این  باشند.  پرشور  و  توانمند  خوشحال، 
دیگرمان،  دختر  دو  وقتی  بعدا  و  سوزان  تولد  لحظه ی 
»جنت« و »ان« به دنیا آمدند، حس کردم. همین احساس 
و آرزو است که مردم کشورها و فرهنگ های مختلف را 

هرات  در  دارو  تولید  بخش  در  روز:  اطالعات 
اما  است.  شده  سرمایه گذاری  دالر  میلیون   10 از  بیش 
اکنون دست کم دو کارخانه ی تولید دارو با میلیون ها دالر 
سرمایه گذاری به دلیل قاچاق داروهای ارزان و بی کیفیت از 

کشورهای همسایه در معرض رکود قرار دارند. 
»اویسن فارما« یکی از شرکت های بزرگ تولید دارو 
در سطح کشور است. این شرکت از سال 1390 به این سو، 

زمینه برای اشتغال 70 تن را فراهم کرده است.
استفاده از دستگاه های پیشرفته  این شرکت را قادر 
به تولید حجم زیاد دارو کرده است. عبدالکریم شیرزاد، 
روزنامه  به  فارما«  »اویسن  دارو  تولید  شرکت  مسئول 
اطالعات روز می گوید که توانایی تولید 70 قلم دارو را 
دارند، اما به دلیل ورود قاچاقی دارو از کشورهای پاکستان 
و ایران، خطر ورشکست شدن را بیشتر از هر زمانی حس 
می کنند. او می افزاید: »ما روی ایجاد این کارخانه بیش 
از هشت میلیون دالر سرمایه گذاری کردیم، به امید این که 
بتوانیم صنعت دارو را در کشور رشد بدهیم. اما حاال دارو 
از کشورهای پاکستان و ایران وارد می شود و واردکنندگان 
داروهای قاچاقی، نه مالیه می دهند و نه کیفیت آن داروها 
بررسی می شود. این داروهای قاچاقی تحت نام سبزی و 

میوه وارد می شود و بازار ما را خراب کرده است.«
نظارت جدی بر مرزهای کشور وجود ندارد و به 
همین دلیل دست افراد »سودجو« برای واردات قاچاقی 

داکتر مهدی حدید، عضو شورای والیتی هرات به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که باید تبلیغات گسترده از 
تولیدات داخلی دارو صورت بگیرد تا ذهنیت منفی مردم 
نسبت به استفاده از این تولیدات تغییر کند: »اگر مردم ما 
در راستای استفاده از تولیدات دارو بی پروا باشند، به هیچ 
عنوان تولیدات داخلی رشد نمی کند. باید ما فکر نکنیم 
که داروهای که در شهرک صنعتی هرات تولید می شود، 
روز به روز  کنیم  حمایت  مردم  ما  اگر  است.  کم کیفیت 

کیفیت داروهای افغانی نیز بلند می رود.«

و  دلسوز  کامل،  انسان های  اما هر سه  نمی دهم،  نسبت 
توانایی شده اند. سوزان مدیرعامل یوتیوب است، جنت 
کالیفرنیا-سانفرانسیسکو  دانشگاه  در  اطفال  طب  استاد 
 23andMe است و آن یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل
و  رقابتی  فوق العاده  حرفه های  صدر  به  آن ها  است. 
مردساالر صعود کردند و پیشرفت شان نتیجه ی عالقه و 
تالش خودشان است. این که می بینم دخترانم با قدرت و 
صداقت ظاهر می شوند، یکی از بزرگ ترین پاداش هایی 
از  به خصوص  از زندگی دریافت کرده ام. من  است که 
می گیرم.  قرار  تاثیر  تحت  دخترانم  همکاری   و  رقابت 
از این که آن ها نه تنها به این تمرکز می کنند که تنها زن 
تصمیم گیرنده در اتاق تصمیم گیری هستند بلکه تالش 
می کنند تا برای مشکالتی که ما با آن ها روبه رو هستیم، 

راه حل پیدا کنند.
سایر پدران و مادران از من مشوره و گاهی اوقات 
استراتژی هایی را می خواهند که من برای تربیت دخترانم 
استفاده کرده ام و آن ها برای فرزندان خودشان می طلبند. 
معلمان هم همین کار را می کنند. آن ها از این که من از 
چارچوب فراتر رفته و در عوض راهی را برای راهنمایی 
عالقه  و  شور  کارشان  به  نسبت  واقعا  که  دانشجویانی 
دارند، پیدا کردم، تعجب می کنند. من بدون این که واقعا 
قصدش را داشته باشم متوجه شدم که بحثی را در مورد 
دهیم  پرورش  درست  را  فرزندان مان  چگونه  این که 
و چگونه آموزش و پرورش را هم مرتبط و هم مفید 
سازیم، آغاز کرده ام. آنچه من ارائه می دهم و آنچه تایید 
بسیاری مردم را در سراسر دنیا برانگیخته، پادزهری برای 
مشکالت فرزندپروری و آموزش فرزندان مان، راهی برای 

متحد می کند. آنچه همه می خواهند بدانند این است که 
چطوری به فرزندان مان کمک کنیم زندگی خوبی داشته 
باشند، خوشحال و موفق باشند و از استعدادشان برای 

بهترساختن جهان استفاده کنند.
به نظر می رسد کسی پاسخ قطعی ندارد. کارشناسان 
خواب،  مانند  کودک  تربیت  مهم  جنبه های  بر  خانواده 
اما  می کنند،  تمرکز  انضباط  و  نظم  و  ارتباط  خوراک، 
نسخه ای  و  کوته فکرانه  محدود،  عمدتا  توصیه های شان 
محدود  اطالعات  فقط  داریم  نیاز  واقعا  ما  آنچه  است. 
اهمیت  -که  کودکان مان  تغذیه  و  مراقبت  درباره ی 
بیش تر  ما  آنچه  نیست.  گرفت-  نادیده  نمی توان  آن را 
این است که چگونه  بدانیم  که  داریم  نیاز  از هرچیزی 
فرزندان مان را با ارزش ها و مهارت هایی مجهز کنیم که 
در بزرگ سالی موفق شوند. ما همچنین باید با تغییرات 
گسترده ی فرهنگی که طی چند سال گذشته اتفاق افتاده 

دارو باز است. بخش زیادی از این داروها را شرکت های 
خصوصی وارد می کنند. به گفته ی پزشکان، این شرکت ها 
سفارش  پایین تر  کیفیت  با  داروهای  بیشتر  سود  برای 

می دهند.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات به روزنامه 
اطالعات روز می گوید: »باید حکومت جلو واردات قاچاق 
دارو را بگیرد. محموله های دارو از سمت جنوب کشور به 
هرات می آید و قاچاق این داروها باعث خسارات هنگفت 

به تولیدکنندگان دارو شده است.«
تولیدکنندگان دارو در هرات اطمینان می دهند که با 
حمایت حکومت و مردم خواهند توانست که نیازمندی 

افغانستان در بخش تأمین 70 قلم دارو را تامین کنند.
از  دارو  خریداری  بخش  در  دالر  میلیون ها  ساالنه 
حمایت  افزایش  صورت  در  و  می شود  خارج  کشور 
گام های  کشور  از  پول  خروج  از  داخلی،  تولیدات  از 

مستحکمی برداشته خواهد شد.
آمارهای اتاق صنایع و معادن هرات نشان می دهد که 
پنج شرکت تولید دارو به زودی به فعالیت آغاز خواهند 
پیدا  افزایش  کالن  مقیاس  به  دارو  تولید  حجم  و  کرد 

خواهد کرد.
سید خلیل قتالی، معاون این اتاق به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که اگر حکومت از تولیدات داخلی حمایت 
کند و جلو قاچاق دارو از کشورهای همسایه را بگیرد، 

مقابله با اضطراب، مشکالت انظباطی، جنگ قدرت، فشار 
هم سن  و ساالن و ترس از تکنولوژی است که قضاوت ما 

را متاثر و به فرزندان مان آسیب می رساند.
به عنوان مادر، مادربزرگ و  طی چند دهه تجربه ام 
آموزگار، من پنج ارزش اساسی را شناسایی کردم که به 
همه ی ما کمک می کند تا افراد توانمند و موفق شویم. من 
برای یادآوری آسان این ارزش ها در تمام مراحل زندگی ، 

آن ها را »TRICK« نامیده ام. 
واژه  برای   R »اعتماد«،  یا   Trust واژه  برای   T[
 Independence برای واژه I ،»یا »احترام Respect
Collaborationیا  واژه   برای   C »استقالل«،  یا 

»همکاری« و K برای Kindness یا »مهربانی«.[
اعتماد

ما در سراسر جهان دچار بحران اعتماد هستیم. پدر 
و مادر می ترسند و این باعث می شود که فرزندان شان از 
این که خودشان باشند، از این که ریسک کنند و از این که 
در برابر بی عدالتی بایستند، بترسند. اعتماد باید از پدر و 
مادر شروع شود. وقتی ما به تصامیمی که به عنوان والدین 
می گیریم، اطمینان داشته باشیم، می توانیم به فرزندان مان 
اعتماد کنیم تا در جهت توانمندشدن و استقالل گام های 

مهم و الزم را بردارند. 
احترام

به  نسبت  می توانیم  که  احترامی  اساسی ترین 
فرزندان مان از خود نشان دهیم، احترام به خودمختاری 
جهان  برای  هدیه ای  کودک  هر  آن هاست.  فردیت  و 
است و این وظیفه ما والدین است تا این هدیه را، هرچه 
باشد، پرورش دهیم. این دقیقا برعکس این است که به 

وعده های میان خالی حکومت 
بارها مقام های مرکزی برای تولیدکنندگان دارو در 
هرات وعده ی منع واردات 15 قلم داروی تولید شده در 
سطح افغانستان را از کشورهای خارجی داده اند، اما به 

گفته ی صنعت گران این وعده عملی نشده است.
داروی  تولیدی  شرکت  مالک  شیرزاد،  عبدالکریم 
کرده اند  وعده  حکومت  »مقام های  گفت:  فارما  اویسن 
که اجازه ی ورود چند قلم دارو را که در افغانستان تولید 
می شود، ندهند. اما این وعده ها عملی نشده است. ما از 

بر  آن  تاثیرهای  و  تکنولوژیکی  تغییرات  به ویژه  است، 
فرزندپروری، روبه رو شویم. فرزندان مان در عصر ربات ها 
و هوش مصنوعی چگونه موفق خواهند شد؟ آن ها در 
انقالب فناوری چگونه پیشرفت خواهند کرد؟ این نگرانی 

برای پدران و مادران سرتاسر جهان آشنا است.
من به عنوان یک مادر جوان توصیه ها و راهنمایی های 
اما  می کردم  عملی  کنم،  پیدا  می توانستم  که  را  اندکی 
تصمیم گرفتم که بیش تر به غرایز خودم اعتماد کنم. شاید 
آموزش هایی که به عنوان روزنامه نگار تحقیقی دیده بودم یا 
بی اعتمادی ام به سخت گیری که از دوران کودکی ام مانده 
بود، پشت این تصمیم قرار داشته اند، اما من مصمم بودم 
که حقیقت را خودم دریابم. من درباره ی آنچه بچه ها نیاز 
دارند ایده های خودم را داشتم و به این که دیگران چه فکر 
می کردند، اهمیتی نمی دادم. نتیجه، از نظر بسیاری مردم، 
در بهترین حالت »منحصربه فرد« یا فقط »عجیب وغریب« 
بود. من از روز اول با دخترانم طوری صحبت می کردم که 
انگار آن ها بزرگ سال هستند. بیش تر مادران به طور طبیعی 
به گفت وگوی کودکانه )صدای بلندتر و کلمات ساده تر( 
با کودکان شان رو می آورند. من به آن ها اعتماد کردم و 
آن ها به من اعتماد کردند. من هرگز آن ها را در معرض 
خطر قرار ندادم اما هرگز جلوی آن ها را که می خواستند 
به شیوه ی خودشان زندگی را تجربه کنند یا حساب شده 
خطر کنند، نگرفتم. وقتی در »جنیو« زندگی می کردیم، 
سوزان و جنت را، که پنج و چهار ساله بودند، به فروشگاه 
نزدیک  خانه ی مان می فرستادم تا خودشان نان بخرند. من 
از ابتدا به فردیت شان احترام می گذاشتم. نظر من این بود 
که مهم ترین دوره ی زندگی کودکان از یک روزگی آن ها 
تا پنج سالگی شان است و من می خواستم به هر اندازه که 
می توانم به آن ها آموزش بدهم. آنچه من بیش از هرچیزی 
می خواستم این بود که ابتدا آن ها را به فرزندان مستقل و 
بعد به بزرگ ساالن توانمند تبدیل کنم. من متوجه شدم 
که اگر آن ها بتوانند مستقالنه فکر کنند و تصامیم درست 
بگیرند، می توانند با هرگونه چالشی که پیش آمد، مقابله 
پژوهش ها،  بعدا  که  نمی کردم  تصور  آن زمان  من  کنند. 
تصامیم من را تأیید می کنند. من از قلب و ارزش هایم و 
آنچه را که از نظر خودم به عنوان معلم در صنف درسی 

موثر بود، پیروی می کردم.
این که مادر »معروف«ی باشی و خانواده ات توسط 
مجله های معتبر پروفایل شوند، تا اندازه ای عجیب است. 
من موفقیت  فرزندانم در بزرگ سالی شان را تماما به خودم 

توجه سرمایهگذاران در بخش تولید دارو بیشتر می شود. 
او می افزاید: »حکومت مکلف است که جلو واردات مشابه 
تولیدات دارو را بگیرد و ما هم در سطح اتاق صنایع و 
معادن تالش می کنیم که حمایت بیشتری از تولیدکنندگان 

دارو صورت بگیرد.«
مشکل بزرگ تر بی اعتمادی مردم است

شهرک  در  مجهز  البراتورهای  در  دارو  تولیدات 
هرات  مسئوالن صحی  می شود.  بررسی  هرات  صنعتی 
اطمینان می دهند که کیفیت داروهای تولیدی در شهرک 
صنعتی به مراتب از درجه ی بلندتری نسبت به تولیدات 

مشابه خارجی برخوردار است.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحت عامه هرات گفت: 
»هیچ جای برای دغدغه نیست، مردم ما می توانند که با 
از تولیدات داخلی دارو استفاده کنند. من  خیال آسوده 
در شهرک صنعتی  دارو  تولیدات  که  می گویم  صادقانه 

هرات از رقیبان خارجی شان بهتر است.«
تولیدات  که  می گوید  هرات  داروفروشان  اتحادیه 
دارد.  کمی  بسیار  فروش  کشور  سطح  در  دارو  داخلی 
قیمت بلند نسبت به داروهای خارجی و عدم اعتماد به 
تولیدی، دو عامل مهم کاهش فروش  کیفیت داروهای 
کشور  دارویی  تنظیم  اداره  درحالی که  می شود.  قلمداد 
می گوید کم تر از ۴0 درصد داروهای وارداتی کیفیت قابل 

قبول ندارد.

تایمـ  استر وویچیتسکی

مترجم: جلیل پژواک
رمز و راز پرورش فرزندان موفق 

شرکت های تولیدی دارو در هرات زیر بار 
قاچاق و بی اعتمادی کمر خم می کند؟

من به عنوان یک مادر جوان توصیه ها و راهنمایی های اندکی را که می توانستم 
پیدا کنم، عملی می کردم اما تصمیم گرفتم که بیش تر به غرایز خودم اعتماد کنم. 
شاید آموزش هایی که به عنوان روزنامه نگار تحقیقی دیده بودم یا بی اعتمادی ام به 
سخت گیری که از دوران کودکی ام مانده بود، پشت این تصمیم قرار داشته اند، اما من 
مصمم بودم که حقیقت را خودم دریابم. من درباره ی آنچه بچه ها نیاز دارند ایده های 
خودم را داشتم و به این که دیگران چه فکر می کردند، اهمیتی نمی دادم. نتیجه، از نظر 
بسیاری مردم، در بهترین حالت »منحصربه فرد« یا فقط »عجیب وغریب« بود. من از 

روز اول با دخترانم طوری صحبت می کردم که انگار آن ها بزرگ سال هستند.
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لطف علی سلطانی

85 درصد آرای بیومتریک شده 
وارد سیستم مرکزی شد

انتخابات روز دوشنبه در نشست  کمیسیون مستقل 
خبری اعالم کرد که حدود 85 درصد آرای دارای اطالعات 

بیومتریک را وارد سیستم مرکزی کمیسیون کرده است. 
کنون یک  تا  انتخابات  کمیسیون  گفته های  براساس 
میلیون 737 هزار و 87 رای از 22 هزار و 588 محل به 
سرور مرکزی منتقل شده است و تنها انتقال آرای سه هزار 
سرور  به  بیومتریک  دستگاه  از  رأی دهی  محل   980 و 
مرکزی باقی مانده است که به گفته ی کمیسیون تا پایان 

روز دیروز )دوشنبه( تکمیل شده است. 
آمار  این  از  پیش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اشتراک کنندگان در انتخابات ششم میزان را دو میلیون و 
۶95 هزار و 890 نفر اعالم کرده بود. با اعالم آمار تازه ی 
کمیسیون، شمار آرای انتخابات ریاست جمهوری دو هفته 
پیش کم تر از آنچه که در آمار اولیه اعالم شد، خواهد بود.

از سویی هم، حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت 
که تا کنون 25 هزار و 583 فورم نتایج در مرکز ملی جمع بندی نتایج »انتیک« 

شده و 25 هزار و 558 فورم دیگر پس از »انتیک« اسکن شده است.
خانم نورستانی همچنان گفت که 25 هزار و 5۶0 فورم نتایج تصفیه شده 
و 25 هزار و 522 فورم نتایج دیگر »انتری« شده است. به گفته ی او، 87 فورم 

نتایج آماده تفتیش و ۴32 فورم دیگر آماده ی بازشماری شده است.
در همین حال رحیمه ظریفی، عضو این کمیسیون اعالم کرد، مشکالت 
از  انتقال معلومات  تخنیکی که قبال وجود داشت رفع شده و حاال سرعت 
آرای  او  به گفته ی  یافته است.  به »سرور مرکزی« شدت  بیومتریک  دستگاه 
سه هزار و 980 محل رأی دهی باقی مانده ی دیگر نیز به زودی به سرور مرکزی 

منتقل خواهد شد. 
»مشکالت تخنیکی که سبب کندی روند شده بود، رفع شده است«

پیش از این انتقادها از کندی روند انتقال معلومات دستگاه بیومتریک به 
سرور مرکزی باال گرفته بود. در پی این انتقادها کمیسیون دو کارمند تخنیکی 
شرکت آلمانی درملوک را که سیستم بیومتریک را در کمیسیون راه اندازی کرده 

است، به کابل خواست. 
اکنون کمیسیون می گوید که کارمندان تخنیکی شرکت درملوک مشکالت 

تخنیکی را که سبب کندی روند انتقال معلومات شده بود، رفع کرده است. 
حنیف دانشیار، عضو کمیسیون انتخابات گفت که پیش از این معلومات 
دستگاه های بیومتریک از طریق انترنت به سرور مرکزی منتقل می شد، اما اکنون 
سیستم طوری تنظیم شده است که دیگر نیاز به انترنت نیست و معلومات 
دستگاه ها از طریق یک شبکه ی داخلی توسط 20 کمپیوتر به سرور مرکزی 
منتقل می شود. به گفته ی آقای دانشیار این سیستم هم روند انتقال را تسریع و 

هم سرور را مصئون کرده است. 
پیش تر کمیسیون انتخابات براساس اطالعات شرکت درملوک، اعالم کرده 
»سرور  به  برای حمله ی سایبری  از سوی هکرها  زیادی  که تالش های  بود 
مرکزی« انجام شده بود که بی نتیجه بود و نتوانستند که به معلومات سیستم 

دست یابند.
تفکیک آرا

شد،  سیستم  وارد  محالت  تمامی  از  بیومتریک شده  آرای  آن که  از  پس 
مرحله ی تصفیه ی معلومات بیومتریک آغاز می شود. در این مرحله پی آرکودهای 
تکراری، نشان انگشت تکراری، استیکر تکراری، عکس تکراری، عکس زیر 
سن، عکس از روی عکس و استفاده ی رأی پیش از ساعت هفت صبح و بعد 

از ساعت پنج عصر  روز ششم میزان، تفکیک و تصفیه می شود. 
کمیسیون انتخابات، صحت و درستی رأی را توسط دستگاه بیومتریک 
نامزد  به کدام  تعداد رأی  این که چه  اما  تثبیت می کند،  آن،  بعدا تصفیه ی  و 

اختصاص یافته است، توسط فرم های نتایج تثبیت می شود. 
انتخابات  کمیسیون  عضو  عبداهلل،  موالنا  که  آن طور 
فرم های  با  تصفیه شده  بیومتریک شده ی  آرای  می گوید، 
نتایجی در مرکز ملی جمع بندی معلومات مقایسه می شود. 
در  رأی دهندگان  اگر شمار  عبداهلل،  آقای  گفته ی  به 
فورم نتایج و دستگاه بیومتریک مساوی بود، درستی فورم 
اگر شمار  ترتیب،  به همین  است.  نهایی  و  تثبیت  نتایج 
رأی دهندگان در فورم نتایج عددی درج شده باشد و در 
دستگاه بیومتریک هیچ رأی دهنده ای ثبت نباشد، فورم نتایج 
باطل و محاسبه نمی شود. ولی اگر شمار رأی دهندگان یک 
محل در دستگاه بیومتریک نسبت به فرم نتایج آن بیش تر 
بود، آرای دستگاه بیومتریک محاسبه می شود. در نهایت 
اگر شمار رأی دهندگان در دستگاه بیومتریک کم تر از آرای 
درج شده در فرم نتایج بود، آرای آن محل به مرحله تفتیش 

و بازشماری می رود. 
حنیف دانشیار، عضو دیگر کمیسیون انتخابات می گوید آرای محالتی که 
به مرحله ی تفتیش و بازشماری می رود، در مرکز هر والیت انجام می شود. 
طوری که صندوق های رأی در حضور کارمندان کمیسیون و ناظران دسته های 
انتخاباتی و ناظران نهادهای ملی و بین المللی باز می شود. سپس تمام برگه های 
برگه توسط دستگاه  پی آرکود هر  ترتیب  به  و  برعکس مرتب می شود  رأی 
خواننده ی پی آرکود که معلومات بیومتریکی آرای پاک را در حافظه ی خود 
تشخیص  پاک  دستگاه  این  توسط  که  رأی  برگه های  می شود.  دارد، خوانده 
می شود، محاسبه و درج یک فورم جدید می شود و برگه های ناپاک تشخیص 

شده و از دور خارج می شود. 
به گفته ی آقای دانشیار، به تعقیب آن فورم های بازشماری هر والیت به 
مرکز کمیسیون در کابل منتقل و با دیگر فورم های نتایج که قبال تصفیه و پاکی 
آن تثبیت شده است یکجا می شود: »نتیجه ی ابتدایی پس از شمارش همین 

فورم ها اعالم می شود.«
برای  تدابیر کمیسیون  از  انتخاباتی  از دسته های  در همین حال شماری 

تفکیک آرای سیاه از سفید، استقبال کرده است. 
نور رحمان اخالقی، ناظر دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در صفحه ی 
تویترش نوشته است: »سقف اعالن شده در 22 هزار و 580 محل از سوی 
کمیسیون که یک میلیون و 738 هزار رای اعالن شد، گامی بلندی در عرصه ی 
تقلب زدایی است و  قابل تقدیر است. در این نوبه حدود 500 هزار رای تقلبی 
از  انگشت و عکس تکراری، عکس  ابطال رفت و هنوز  به  بیومتریک نشده 

عکس و رای خارج از زمان رای دهی، مواردی است که باید تصفیه شوند.«
تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی

شماری از نهادهای ناظر می گویند که این مرحله زمان بر خواهد بود و 
اعالم نتایج ابتدایی در 27 میزان را با تأخیر روبه ر خواهد کرد. 

افغانستان  آزاد و عادالنه ی  انتخابات  بنیاد  اجراییه  یوسف رشید، رییس 
)فیفا( می گوید با توجه به روند تفکیک آرای سیاه و سفید و مرحله ی بازشماری 

آرا در مرکز هر والیت، اعالم نتایج ابتدایی در 27 میزان ممکن نخواهد بود. 
اورنگ زیب، عضو کمیسیون انتخابات اما دیروز اعالم کرد که کمیسیون 
تالش می کند که طبق زمان بندی انتخاباتی، نتایج ابتدایی را در 27 میزان اعالم 
کند، اما اگر با تأخیر هم اعالم شد، آن تأخیر در هفته و ماه نه، بلکه در حد یک 

یا چند روز خواهد بود. 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان امسال برگزار شد. در 
این دور 13 نامزد برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باهم رقابت می کنند. 
طبق زمان بندی کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی به تاریخ 27 میزان و نتایج 

نهایی در 1۶ عقرب اعالم خواهد شد. 

کودکان مان بگوییم چه کسی باشند، چه حرفه ای را دنبال 
کنند و چگونه زندگی کنند. احترام به فردیت فرزندان مان، 
اهداف شان  دنبال کردن  و  در شناسایی  آن ها  از  حمایت 

است.
استقالل

کودکانی  است.  احترام  و  اعتماد  استقالل،  تهداب 
ابتدا  از  و  کنند  کنترل  را  خودشان  می گیرند  یاد  که 
مسئولیت پذیر باشند، بسیار بهتر می توانند با چالش های 
بزرگ سالی مواجه شوند. آن ها در بزرگ سالی از مهارت 
بود.  خواهند  برخوردار  خالقانه  تفکر  و  نوآوری  برای 
کودکان واقعا مستقل قادر خواهند بود با سختی ها، موانع 
زندگی  اجتناب ناپذیر  جنبه های  همه  که  ناراحتی ها  و 
بزرگ سالی هستند، مقابله کنند. آن ها حتا وقتی اطراف شان 
آشوب و هرج ومرج برپا باشد، کنترل اوضاع را از دست 

نخواهند داد.
همکاری

همکاری یعنی دست به دست  هم دادن به عنوان یک 
برای  همکاری  کار.  محل  یا  درس  صنف  در  خانواده 
والدین به معنای تشویق کودکان به مشارکت در بحث ها، 
قرن  در  انظباط.  و  نظم  برقراری  و حتا  تصمیم گیری ها 
بیستم، وقتی که پیروی از قانون از مهم ترین مهارت ها 
شمرده می شد، والدین کل چیز را تحت کنترل داشتند. 
در قرن بیست ویکم، امر و نهی کارگر نیست. ما نباید به 
فرزندان مان بگوییم چه کاری را انجام دهند و چه کاری 
را انجام ندهند. در عوض، ما باید از آن ها بپرسیم که چه 

ایده هایی دارند تا با هم راه حل  پیدا کنیم. 
مهربانی

این که ما تمایل داریم با کسانی که نزدیک ترین افراد 
به  بدون مهربانی و مالحظه ای که نسبت  ما هستند  به 
غریبه ها داریم، رفتار کنیم، هم عجیب است و هم حقیقت 
دارد. پدر و مادر فرزندان شان را دوست دارند اما این قدر 
با فرزندان شان آشنا هستند که اغلب محبت شان را در 
مقابل فرزندان شان بروز نمی دهند. همچنین آن ها همیشه 
محبت و مهربانی را به عنوان رفتاری برای کل جهان نمونه 
قرار نمی دهند. مهربانی واقعی شامل قدردانی و بخشش، 
خدمت به دیگران و آگاهی از جهان بیرون است. مهم 
است که به فرزندان مان نشان دهیم که هیجان انگیزترین و 
ارزش مندترین کاری که می توانند انجام دهند، این است 

که زندگی فرد دیگری را بهتر کنند.
همکاری  استقالل،  احترام،  اعتماد،  نهایی  هدف 
جهانی  برای  مسئولیت پذیر  افراد  پرورش  مهربانی  و 
مسئولیت پذیر است. این همان کاری است که ما به عنوان 
نه تنها  این که  انجام دهیم؛  باید  والدین، معلم و کارفرما 
فرزندان مان را مسئولیت پذیر تربیت کنیم و کالس های 
درس و اتاق های جلسه را مدیریت کنیم، بلکه تهداب 
انسان  آگاهی  و  شعور  بسازیم.  نیز  را  بشریت  آینده ی 
در حال تکامل است و این کار سریع تر از گذشته دارد 
صورت می گیرد. شما والدینی هستید که فرزندان تان نیاز 
دارند. با اعتماد و احترام شما نسبت به فرزندان تان، آن ها 
دقیقا به شخصی تبدیل خواهند شد که می خواهند باشند.

صنایع  و  تجارت  وزیر  و  صحت  وزیر  رییس جمهور، 
می خواهیم که ما را حمایت کنند تا صنعت دارو روی 
پای خود ایستاد شود.« بنابر آمار رسمی وزارت صحت 
عامه ی کشور حدود 85 درصد داروی مصرفی وارداتی 
است. این میزان دارو به ترتیب از کشورهای هندوستان، 
پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی و امریکایی ساالنه به 
ارزش ۴00 تا ۶00 میلیون دالر وارد می شود. بیش ترین 
هندوستان،  کشورهای  افغانستان  به  دارو  صادرکننده ی 

پاکستان و ایران است.

مقابله با اضطراب، مشکالت انظباطی، جنگ قدرت، فشار 
هم سن  و ساالن و ترس از تکنولوژی است که قضاوت ما 

را متاثر و به فرزندان مان آسیب می رساند.
به عنوان مادر، مادربزرگ و  طی چند دهه تجربه ام 
آموزگار، من پنج ارزش اساسی را شناسایی کردم که به 
همه ی ما کمک می کند تا افراد توانمند و موفق شویم. من 
برای یادآوری آسان این ارزش ها در تمام مراحل زندگی ، 

آن ها را »TRICK« نامیده ام. 
واژه  برای   R »اعتماد«،  یا   Trust واژه  برای   T[
 Independence برای واژه I ،»یا »احترام Respect
Collaborationیا  واژه   برای   C »استقالل«،  یا 

»همکاری« و K برای Kindness یا »مهربانی«.[
اعتماد

ما در سراسر جهان دچار بحران اعتماد هستیم. پدر 
و مادر می ترسند و این باعث می شود که فرزندان شان از 
این که خودشان باشند، از این که ریسک کنند و از این که 
در برابر بی عدالتی بایستند، بترسند. اعتماد باید از پدر و 
مادر شروع شود. وقتی ما به تصامیمی که به عنوان والدین 
می گیریم، اطمینان داشته باشیم، می توانیم به فرزندان مان 
اعتماد کنیم تا در جهت توانمندشدن و استقالل گام های 

مهم و الزم را بردارند. 
احترام

به  نسبت  می توانیم  که  احترامی  اساسی ترین 
فرزندان مان از خود نشان دهیم، احترام به خودمختاری 
جهان  برای  هدیه ای  کودک  هر  آن هاست.  فردیت  و 
است و این وظیفه ما والدین است تا این هدیه را، هرچه 
باشد، پرورش دهیم. این دقیقا برعکس این است که به 

وعده های میان خالی حکومت 
بارها مقام های مرکزی برای تولیدکنندگان دارو در 
هرات وعده ی منع واردات 15 قلم داروی تولید شده در 
سطح افغانستان را از کشورهای خارجی داده اند، اما به 

گفته ی صنعت گران این وعده عملی نشده است.
داروی  تولیدی  شرکت  مالک  شیرزاد،  عبدالکریم 
کرده اند  وعده  حکومت  »مقام های  گفت:  فارما  اویسن 
که اجازه ی ورود چند قلم دارو را که در افغانستان تولید 
می شود، ندهند. اما این وعده ها عملی نشده است. ما از 

تایمـ  استر وویچیتسکی

مترجم: جلیل پژواک

گفته های  براساس 
تا  انتخابات  کمیسیون 
میلیون 737  یک  کنون 
هزار و 87 رای از ۲۲ هزار 
سرور  به  محل   ۵88 و 
مرکزی منتقل شده است 
و تنها انتقال آرای سه هزار 
و ۹8۰ محل رأی دهی از 
به  بیومتریک  دستگاه 
سرور مرکزی باقی مانده 
گفته ی  به  که  است 
روز  پایان  تا  کمیسیون 
تکمیل  )دوشنبه(  دیروز 

شده است. 

من به عنوان یک مادر جوان توصیه ها و راهنمایی های اندکی را که می توانستم 
پیدا کنم، عملی می کردم اما تصمیم گرفتم که بیش تر به غرایز خودم اعتماد کنم. 
شاید آموزش هایی که به عنوان روزنامه نگار تحقیقی دیده بودم یا بی اعتمادی ام به 
سخت گیری که از دوران کودکی ام مانده بود، پشت این تصمیم قرار داشته اند، اما من 
مصمم بودم که حقیقت را خودم دریابم. من درباره ی آنچه بچه ها نیاز دارند ایده های 
خودم را داشتم و به این که دیگران چه فکر می کردند، اهمیتی نمی دادم. نتیجه، از نظر 
بسیاری مردم، در بهترین حالت »منحصربه فرد« یا فقط »عجیب وغریب« بود. من از 

روز اول با دخترانم طوری صحبت می کردم که انگار آن ها بزرگ سال هستند.



طوفان هاگیبیس؛ ۱۱۰ هزار نیروی امدادی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند
اطالعات روز: بیش از 110 هزار نفر برای عملیات 
هاگیبیس  طوفان  که  مناطقی  در  نجات  و  جست وجو 

درنوردیده اعزام شده اند.
بزرگ ترین  هاگیبیس  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
طوفانی است که در دهه های اخیر به جاپان رسیده و تا 
امروز موجب کشته شدن حداقل 37 نفر و مفقودشدن 20 

نفر شده است.
جام  مسابقه  سه  لغو  موجب  همچنین  طوفان  این 

جهانی راگبی در جاپان شده است.
هاگیبیس در حال حاضر ضعیف شده و از خشکی 

فاصله گرفته اما خرابی های زیادی برجای گذاشته است.
هزاران مامور پولیس و آتش نشانی و گارد ساحلی و 

نیروهای نظامی در تالش هستند تا مردمی که در رانش 
زمین و سیل گرفتار شده اند را نجات دهند.

این توفان هشت بخش مختلف در جاپان را درنوردیده 
و سرعت بادهایش به 225 کیلومتر در ساعت رسیده بود.

روز گذشته اعالم شد که حکومت جاپان برای کمک 
یگان های  و  ارتش  نظامی  نیروی  هزاران  سیل زدگان  به 

امدادی را به مناطق آسیب دیده اعزام می کند.
نیروی  اعالم کرد که 2700  مقام رسمی جاپان  یک 
نظامی ارتش و یگان های امدادی به مناطق مختلف اعزام 

کرده اند.
در ناگانو هلیکوپترهای امدادی، ساکنان را از بام های 
ساختمان های سیل زده نجات داده اند و در کاواگوئه در 

شمال توکیو نیز نیروهای امدادی از قایق برای کمک به 
ساکنان استفاده کرده اند.

رودخانه ها در 1۴ بخش مختلف طغیان کرده اند و به 
بخش های مسکونی وارد شده  است.

نفر قطع شده است و  برق و آب حدود ۴00 هزار 
قطارها و پروازها به علت طوفان حرکت شان متوقف شده 

است.
این طوفان روز شنبه موجب رانش زمین در شبه جزیره 

ایزو در جنوب غربی توکیو شد.
در شهر هاکونه در نزدیکی کوه فیجی، بیش از یک 
این  و  باریده است  باران در روزهای جمعه و شنبه  متر 
بیش ترین میزان بارش در طی ۴8 ساعت در جاپان تا کنون 

بوده است.
که  کرده  گزارش  جاپان  در  بی بی سی  خبرنگار 
دیواره های ساخته شده برای مقابله با سیالب رودخانه ها 
مقاومت  توکیو در حال حاضر  اطراف  و  ناگانو  در شهر 
خود را از دست داده اند و امکان ورود سیالب به مناطق 

مسکونی وجود دارد.
به گفته مقامات جاپانی، اکثر جان باختگان این طوفان 
یا  و  داشته  زمین  رانش  که  مناطقی  در  حضور  به خاطر 
هنگامی که سیل به مناطق مسکونی رسیده و آنان سوار 

خودرو بوده اند، کشته شده اند.
ماه گذشته نیز طوفان شدیدی جاپان را درنوردید که 

موجب آسیب دیدن حدود 30 هزار خانه شده بود.

www.etilaatroz.comسه شنبه  ۲۳ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۶ خبرهای خارجی

ارتش سوریه وارد شهر ُکردنشین شد؛ 
ترکیه: توافق ُکردها با دولت سوریه شایعه است

اطالعات روز: رسانه رسمی حکومت سوریه اعالم کرد 
با نیروهای کرد، نیروهای نظامی  که ساعاتی پس از توافق 
در شمال شرق سوریه  تمر  تل  وارد شهر  این کشور  ارتش 

شده اند.
شهر تل تمر تا پیش از این تحت کنترل دولت محلی 

شمال سوریه تحت هدایت کردها قرار داشت.
به این شهر در  با ورود  نیروهای نظامی ارتش سوریه 

محدوده توپخانه ارتش ترکیه قرار گرفته اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، کردهای سوریه می گویند که 
دولت این کشور با اعزام ارتش به مرز شمالی برای جلوگیری 

از عملیات تهاجمی ترکیه علیه آن ها، موافقت کرده است.
بدران جیا کرد یکی از مقامات ارشد دولت خودگران 
شمال شرقی سوریه به رویترز گفت: »بعد از این که امریکایی ها 
از منطقه رفتند و به حمله ترکیه چراغ سبز نشان دادند، ما 
مجبور شدیم به سراغ گزینه های دیگر برویم که گفت وگو با 
دمشق و مسکو بود، برای پیدا کردن راه حل و جلوگیری از 

حمالت ترکیه.«
درباره ی  است،  نظامی  توافق  یک  اولیه،  توافق  »این 
جنبه سیاسی آن گفت وگو نشده که در مراحل بعدی مطرح 

می شود.«
ارشد رجب طیب  از مشاوران  یکی  ایلنور چویک  اما 
اردوغان رییس جمهور ترکیه به بی بی سی گفت چنین توافقی 
صورت نگرفته و ارتش سوریه هم در مرز با ترکیه حضور 
ندارد. او گفت: »اگر آن ها جایی در منطقه باشند، جنوب مرز 
ترکیه و بیرون منطقه امن ما خواهد بود. ما داریم یک منطقه 
امن در داخل سوریه ایجاد می کنیم، به عمق 30 کیلومتر و در 
طول مرز ترکیه. بنابراین آنچه ما حاال می بینیم این است که 
آن ها می خواهند با تروریست های کرد یعنی یگان های مدافع 
خلق و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه به توافق برسند، اما در 
حال حاضر همه این ها شایعه است. ما تحرک نیرو نمی بینیم. 

آن ها در مرز نیستند. ما در مرز هستیم.«
اتحادیه اروپا  همزمان وزرای خارجه کشورهای عضو 
نیز قرار است تا امروز در لوکزامبورگ در خصوص حمله 
دیدار و گفت وگو  کردنشین شمال سوریه  مناطق  به  ترکیه 

کنند.
این  از  پیش  فرانسه،  خارجه  وزیر  دریان،  لو  ژان-ایو 
حمله  مجدد  محکومیت  خواهان  ما  که  است  گفته  جلسه 
ترکیه هستیم و می خواهیم که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا 

تحریم های تسلیحاتی علیه ترکیه اعمال کنند.
با  نشستی  برگزاری  خواستار  که  گفت  همچنین  وی 
امریکا برای ایجاد یک نیروی مشترک بر علیه حکومت دولت 

اسالمی موسوم به داعش است.
خبر این توافق درحالی اعالم می شود که امریکا اعالم 
کرده باقی نیروهایش شامل هزار سرباز را به دلیل »آسیب پذیر 

بودن« شرایط در شمال سوریه از آنجا خارج می کند.
پیش  هفته  که  در شمال سوریه  ترکیه  نظامی  عملیات 

شروع شد با هدف اخراج نیروهای کرد از نواحی واقع در 
طول مرز سوریه انجام می شود، چون ترکیه آنها را »تهدیدی« 

برای خود عنوان می کند.
در پایان هفته نواحی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک 
سوریه )که عمدتا از جنگ جویان کرد تشکیل شده( هدف 
ترکیه علیه دو شهر  نیروهای  قرار گرفتند و  بمباران شدید 

مرزی پیشروی زیادی داشته اند.
محکومیت  با  امریکا  عقب نشینی  و  ترکیه  عملیات 
نیروهای  که  دلیل  این  به  است،  شده  مواجه  بین المللی 
دموکراتیک سوریه متحد اصلی کشورهای غربی در نبرد علیه 

داعش در شمال سوریه بودند.
درباره ی توافق چه می دانیم؟

گفته  کردها  هدایت  تحت  محلی شمال سوریه  دولت 
است که ارتش سوریه به عنوان بخشی از این توافق در طول 

کل مرز شمالی مستقر خواهد شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیه ای اعالم کردند که 
این توافق به آنها کمک خواهد کرد »با این تجاوز مقابله کنند 
و نواحی ای را که ارتش ترکیه و مزدورانش وارد آن شده اند، 

آزاد کنند.«
باقی  آزادسازی  برای  را  »راه  همچنین  حرکت  این 
کرده  اشغال  ترکیه  ارتش  که  عفرین  مثل  سوریه  شهرهای 

هموار خواهد کرد.«
نیروهای ترکیه و شورشیان سوری مورد حمایت آن ها 
در سال 2018 بعد از عملیاتی دو ماهه، عفرین را از نیروهای 

کرد گرفتند.
برای  توجه  قابل  تحول  یک  نمایان گر  تازه  توافق 
امریکا  نظامی  حمایت  دست دادن  از  پی  در  که  کردهاست 

برای گرفتن کمک به دولت سوریه روی آورده اند.
داده  تعهدی  دولت سوریه چه  که  نیست  معلوم  هنوز 

است.

کانادا گفت:  »من به توصیه پولیس سواره نظام سلطنتی کانادا عمل کردم و با 
آن ها همکاری کردم.«

اندرو شیر،  رهبر حزب محافظه کار کانادا و رقیب اصلی انتخاباتی آقای 
ترودو هرگونه تهدید سیاستمداران را محکوم کرده است. او در تویتی نوشته 

است: »تهدید رهبران سیاسی جایگاهی در دموکراسی ما ندارد.«
با این که سیاست مداران کانادایی معموال به محافظت نیاز ندارند، اما در 

ماه های گذشته در چند مورد سطح حفاظت امنیتی برای آن ها باال رفت.
کانادایی  ها  و  شد  خواهد  برگزار  اکتبر  بیست ویکم  روز  کانادا  انتخابات 
ماند  باقی خواهد  نخست وزیر  مقام  در  ترودو  آیا جاستین  می گیرند  تصمیم 

یا نه.

اطالعات روز: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، یک روز بعد از این که 
بپوشد،  انتخاباتی جلیقه ضدگلوله  به یک گردهمایی  رفتن  برای  مجبور شد 

گفته است که به مبارزات انتخاباتی اش به طور معمول ادامه خواهد داد.
 رسانه های کانادایی به نقل از پولیس از یک تهدید امنیتی خبر دادند، اما 

جزئیات این تهدید منتشر نشده است.
در کانادا سیاست مداران رده اول به ندرت به سطح باالیی از محافظت 

امنیتی نیاز دارند.
به یک گردهمایی  ترودو  آقای  فارسی، روز شنبه،  بی بی سی  به گزارش 
انتخاباتی در میسی ساگا در ایالت آنتاریو، نود دقیقه دیر رسید و مشخص بود 

که زیر پیراهنش یک جلیقه ضدگلوله پوشیده است.

احاطه  را  او  داشتند،  کوله پشتی  که  شخصی  لباس  با  امنیتی  تیم  یک 
در  که  است  گفته  پولیس  از  نقل  به  سی بی اس  کانادایی  شبکه  بودند.  کرده 

کوله پشتی های آنها سالح بوده است.
آقای ترودو در آن گردهمایی درحالی که ماموران امنیتی اطرافش بودند، 

سخنرانی کرد، اما بعد وارد جمعیت شد.
نخست وزیر کانادا روز یک شنبه در یک گردهمایی دیگر ظاهر شد، اما 
جلیقه ضد گلوله بر تن نداشت. او در این گردهمایی گفت: »این اتفاق چیزی 

را در مبارزات انتخاباتی من تغییر نخواهد داد.«
او جزئیاتی درباره ی تهدید امنیتی ارائه نداد و فقط گفت او در درجه اول 
نخست وزیر  است.  بوده  در گردهمایی  نگران خانواده اش و جمعیت حاضر 

تهدید امنیتی، مبارزه ی انتخاباتی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا را متوقف نکرد

رهبران جدایی طلب کاتالونیا به جرم شورش به زندان محکوم شدند
متهمان چه کسانی هستند؟

بعضـی از ایـن افـراد سـمت های 
کاتالونیـا  منطقـه  دولـت  در  رسـمی 
نیـز  برخـی  و  داشـته اند  پارلمـان  و 
فعـاالن تاثیرگـذار اجتماعـی و فعاالن 

بوده انـد. فرهنگـی 
دادگاه ایـن 12 نفـر چهـار ماه به 
طـول انجامید و جلسـه ی آخـر آن در 

12 جـون 2019 برگزار شـد.
جلسـه  آخریـن  در  متهمـان 
گفته انـد کـه آنـان قربانیـان بی عدالتی 
هسـتند و براسـاس اتهامـات »غلـط« 

شـده اند. دادگاهـی 
پیـش  ماه هـا  متهمـان  از  نفـر   9
 3 و  بودنـد  بازداشـت  در  دادگاه  از 
نفرشـان بـا وثیقـه آزاد شـده بودنـد.
پوجدمـون،  کارلـس 
در  کاتـاالن  سـابق  رییس جمهـور 
اواخـر اکتبـر 2017 و پیـش از آن کـه 
دسـت گیر شـود از اسـپانیا بـه همـراه 

کـرد. فـرار  دیگـر  نفـر  چهـار 

اتهامـی کـه احتمـال دارد دادگاه آنـان 
را از فعالیـت سیاسـی و رسـیدن بـه 
مقـام دولتی در حکمـش محروم کند.

بـه دادگاه گفتنـد کـه متهمـان اتهـام 
نمی پذیرنـد  را  اغتشـاش  و  شـورش 
امـا اتهـام نافرمانـی را قبـول دارنـد، 

عالـی  دادگاه  روز:  اطالعـات 
اسـپانیا 9 نفـر از رهبـران جدایی طلب 
کاتـاالن را بـه 9 تـا 13 سـال زنـدان 

محکـوم کـرده اسـت.
12 نفر فعال سیاسـی و اجتماعی 
کاتالونیـای اسـپانیا به اتهام مشـارکت 
در برگـزاری رفراندوم اعالم اسـتقالل 
ایـن بخـش از اسـپانیا محاکمـه شـده 

بودند.
سـه نفـر دیگـر از ایـن متهمـان 
بـه اتهـام نافرمانـی گناهکار شـناخته 
دریافـت  زنـدان  حکـم  امـا  شـدند، 

نکردنـد.
دادگاه،  ایـن  متهمـان  تمامـی 
بودنـد. کـرده  رد  را  خـود  اتهامـات 

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، 
جدایی طلبان در کاتالونیـا برنامه ریزی 
کرده انـد تا در اعتراض بـه این احکام 
دسـت به یـک نافرمانی بـزرگ بزنند.

تعـداد زیـادی پولیـس بـه مناطق 
کاتاالن از سـوی دولـت مرکزی اعزام 

شـده اسـت. مقامـات رسـمی هراس 
دارنـد کـه اعـالم رای دادگاه جرقه ای 
بـرای آغاز دور تازه اعتراضات شـود.

بـا  دادگاه  در  نفـر   12 ایـن 
اتهاماتـی نظیر شـورش و اغتشـاش و 
سوءاسـتفاده از بودجه عمومی مواجه 

بودنـد.
دادگاه  ایـن  در  دادسـتان ها 
سـال   25 حکـم  صـدور  خواسـتار 
جونکـراس،  اوریـول  بـرای  زنـدان 
معـاون رییس جمهـور سـابق کاتالونیا 

بودنـد. شـده 
دو سـال پیش و زمانی که رهبران 
طرفـدار جدایـی از اسـپانیا اقـدام بـه 
کـه  کردنـد  رفراندومـی  برگـزاری 
دادگاه قانـون اساسـی آن را غیرقانونی 
دانسـت، درگیری هـای متعـددی بین 
پیـش  تظاهرات کننـدگان  و  پولیـس 

مد. آ
در جریـان دادگاه ایـن افـراد در 
ماه جـون امسـال، وکالی مدافع شـان 

 ،2017 سـال  سـپتامبر   30 در 
بـه  اقـدام  کاتـاالن  محلـی  دولـت 
ایـن  جدایـی  رفرانـدوم  برگـزاری 
بخـش از اسـپانیا نمـود کـه بـا وجود 
این کـه پولیـس اسـپانیا بیـش از نیمی 
از حوزه هـای اخـذ رای را بسـته بـود 
امـا جدایی طلبـان پـس از آن اعـالم 
کردنـد که مـردم در انتخابـات رای به 

داده انـد. کاتالونیـا  اسـتقالل 
مقـام هـای کاتـاالن گفتنـد کـه 
90 درصـد رای دهنـدگان از اسـتقالل 
حمایـت کرده انـد و میـزان مشـارکت 
در رای گیـری ۴2.3 درصـد گـزارش 

. شد
دادگاه قانون اساسـی اسـپانیا این 

رای گیـری را غیرقانونـی خواند.
میـان  گسـترده ای  درگیری هـای 
طرفـدار  مـردم  و  پولیـس  نیروهـای 
مختلـف  بخش هـای  در  جدایـی 
کاتـاالن اتفـاق افتـاد و بیـش از 700 

گذاشـت. برجـای  زخمـی  نفـر 



تیمش  اینکه  خاطر  به  آلمان  سرمربی  لوو  یواخیم 
توانست با وجود اخراج امره جان در اوایل بازی، حریفش 
استونی را در حالیکه 10 نفره بود با نتیجه 3-0 شکست دهد 

از بازیکنانش تمجید کرد.
تیم ملی آلمان یکشنبه شب در تالین استونی در رقابتهای 
انتخابی یورو2020 به مصاف استونی رفت و با اینکه امره 
بازی اخراج شده دید  بازیکن خود را در دقیقه 1۴  جان  

را  استونی  بود  نفره  ده  درحالیکه  توانست  نهایت  در  ولی 
3-0 شکست دهد و با 15 امتیاز به همراه هالند صدرنشین 
گروه C رقابتها شود. آلمان با دو گلی که ایلکای گوندوگان 
و پس از او تیمو ورنر در نیمه دوم به ثمر رساندند در این 

بازی به پیروزی رسید.
یواخیم لوو سرمربی آلمان در پایان بازی گفت:" قبل 
از هر چیز خوشحالم که به هدفمان رسیدیم. اینجا در تالین 

کار سختی داشتیم. بعد از کارت قرمزی که دریافت کردیم 
مجبور بودیم خودمان را از نو پیدا کنیم. تیم ما بعد از شروع 
نیمه دوم خیلی خوب کار کرد و در این نیمه نه تنها گلی 

دریافت نکردیم بلکه سه گل هم به ثمر رساندیم".
تعیین کننده  ادامه گفت:" عامل  سرمربی مانشافت در 
را  تیم  دوم ضرباهنگ  نیمه  در  که  بود  این  ما  موفقیت  در 
حفظ  را  خودمان  آرامش  حال  عین  در  و  کردیم  سریعتر 
کردیم. این هفته برای ما هفته ساده ای نبود به خصوص با 
تعداد زیاد مصدومینی که داشتیم. ولی توانستیم آرام بمانیم 
و گلزنی کنیم و حاال از نتایجی که بدست آوردیم راضی 

و خوشحالیم".

یواخیم لوو: 
از پیروزی ۱۰ نفره راضی و خوشحالیم

روبرتو  قرارداد  که  شدند  مدعی  ایتالیایی  های  رسانه 
مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا، به طور خودکار و تا جام 

جهانی 2022 قطر تمدید شده است.
تیم ملی ایتالیا طی چندین ساله گذشته نتوانسته از تاریخ 
درخشان خود دفاع کند. آن ها حتی طی سال های گذشته 
در اتفاقی عجیب در راه صعود به جام جهانی 2018 نیز ناکام 

ماندند.
همین اتفاقات باعث شد تا مسئوالن فدراسیون فوتبال 
به  سابقه  با  و  نام  یک سرمربی صاحب  گذشته  سال  ایتالیا 
نام روبرتو مانچینی را به عنوان سرمربی خود انتخاب کنند. 
مانچینی اما طی این مدت حضورش روی نیمکت ایتالیا نتایج 

اخیرا موفق  العاده ای کسب کرده است. آن ها  بسیار فوق 
شدند با شکست یونان و با آمار فوق العاده هفت پیروزی 

پیاپی به رقابت های یورو 2020 صعود کنند.
این نتایج فوق العاده ایتالیا باعث شده که حاال مسئوالن 
فدراسیون فوتبال ایتالیا به فکر تمدید قرارداد خود با روبرتو 

مانچینی بیفتند.
مانچینی با توجه به بندی که در قراردادش وجود دارد، 
حاال می تواند تا پایان جام جهانی 2022 قطر روی نیمکت 

این تیم بنشیند. هرچند که او می تواند و این اختیار را دارد 
که از این جایگاه نیز کناره گیری کند. با این حال و به گفته 
رسانه ها او این اطمینان را به مسئوالن فوتبال ایتالیا داده است 
که به قرارداد خود متعهد خواهد بود و تا پایان جام جهانی 

2022 قطر روی نیمکت ایتالیا می نشیند.
با توجه به عملکرد فوق العاده مانچینی، قطعا طی ماه 
ایتالیا پیشنهاد تمدید  های آینده مسئوالن فدراسیون فوتبال 

قرارداد بلندمدت خود را به این مربی ارائه خواهند داد.

احتمال باالی تمدید قرارداد مانچینی با ایتالیا

اگر  که  کرد  اعالم  یوونتوس  باتجربه  سنگربان 
پاری سن ژرمن نبود او از فوتبال خداحافظی می کرد.
به نقل از اکیپ، جیان لوئیجی بوفون در تابستان 

2018 تصمیم به جدایی از یوونتوس گرفت.
سال   17 از  بعد  ایتالیایی  بزرگ  دروازبان  این 
حضور در یووه از این تیم جدا شد تا پیراهن پاری 

سن ژرمن را بر تن کند.
بوفون درباره پیوستن به پاری سن ژرمن گفت: 
چهره  من  تا  شد  می  باعث  فوتبال  از  خداحافظی 
موفقی لقب بگیرم اما از نظر بدنی در وضعیت خوبی 
راهی  کنم.  خداحافظی  نمی خواستم  و  داشتم  قرار 
پاری سن ژرمن شدم تا دوران جدیدی را تجربه کنم.

تشکر  ژرمن  سن  پاری  سران  از  داد:  ادامه  او 
خداحافظی  فوتبال  از  من  نبودند  آن ها  اگر  می کنم. 

می کردم.
بوفون ۴1 ساله تنها یک فصل برای پاری سن 
تیم  این  به  که  گرفت  تصمیم  و  کرد  بازی  ژرمن 
برگردد. او در فصل جاری ذخیره شزنی بوده و کمتر 

فرصت بازی به او رسیده است.

بوفون: 
اگر PSG نبود، از فوتبال 

خداحافظی می کردم

تیبو کورتوا با بسته نگاه داشتن دروازه خود در 
بازی مقابل قزاقستان، به رکورد 200 کلین شیت در 

دوران فوتبالش دست یافت.
تیم ملی بلجیم یکشنبه شب موفق شد در زمین 
قزاقستان به برتری 0-2 دست یابد. این هشتمین برد 
متوالی بلجیمی ها در دور مقدماتی یورو 2020 بود. 
پیروز  را  های خود  بازی  همه  اروپا  شیاطین سرخ 

شده اند.
نکته قابل توجه، کلین شیت دوباره تیبو کورتوا 
با پیراهن بلجیم بود. به غیر از اولین بازی این مرحله 
که بلجیم 3-1 بر روسیه غلبه کرد و دنیس چریشف 
باز کردن دروازه کورتوا شد، او در هفت  به  موفق 
به بسته نگه داشتن دروازه خود  بازی بعدی موفق 

شده است. 
کورتوا حاال رکورد 200 کلین شیت در دوران 
فوتبالش را به ثبت رسانده است. او در 15۴ بازی 
برای چلسی موفق به 58 کلین شیت شد. در اتلتیکو 
او 15۴ بازی انجام داد و 7۶ بار کلین شیت کرد. در 
در   ۴0 کورتوا  شیت  کلین  رکورد  بلجیم،  ملی  تیم 
78 بازی است. در خنک یعنی اولین باشگاه کورتوا 
او ۴5 بازی انجام داد و 1۴ بار کلین شیت کرد اما 
در رئال او تنها موفق به ثبت 12 کلین شیت در ۴3 

بازی شده است.
آمار کلین شیت او در تیم ملی بلجیم و اتلتیکو 
به ترتیب هر 1.99 و 2.07 بازی است ولی در رئال 
او به طور متوسط هر 3.59 بازی موفق به یک کلین 

شیت شده است.
کورتوا به دلیل عملکرد ضعیفش در چارچوب 
دروازه رئال مورد انتقاد هواداران این تیم قرار گرفته 
و حتی در جریان بازی با کالب بروژ، سوت های 
شد.  شنیده  ورزشگاه  در  او  علیه  زیادی  اعتراضی 
برای  مرهمی  تواند  می  شیت  کلین   200 رکورد 

کورتوا در بحبوحه روزهای تلخش در رئال باشد.

رکورد 2۰۰ کلین شیت 
برای گلر مغضوب رئالی ها

لشکر مصدومین رئال، ۱۱ روز مانده به ال کالسیکو
 12 درحالیکه  مادرید  رئال 
باید در ال کالسیکو به  روز دیگر 
لشکری  با  برود  بارسلونا  مصاف 
مندی،  که  است  روبرو  مصدوم 
جمله  از  کروس  و  بیل  مودریچ، 

آنها هستند.
در  اس  آ  اسپانیایی  روزنامه 
یادداشتی به لشکر مصدومین رئال 
مادرید پرداخته و به  مشکالت این 
بازی های  وقفه  پایان  از  بعد  تیم 
ملی درحالیکه باید 12 روز دیگر 
در ال کالسیکو به مصاف بارسلونا 

برود پرداخته است.
پایان  از  بعد  مادرید  رئال 
وقفه بازی های ملی باید به فاصله 
اندکی در اللیگا به مصاف مایورکا 
رفته، بعد از آن در لیگ قهرمانان 
با گاالتاسارای دیدار کند و سپس 
یعنی  فصل  جدال  بزرگترین  در 
بارسلونا  مقابل  در  ال کالسیکو 
قرار بگیرد. ولی بزرگترین نگرانی 
بازیکنان  در حال حاضر  رئالی ها 

مصدوم این تیم است.
وقفه بازی های ملی البته برای 
رئال یک خبر خوب هم داشت و 
آن بازگشت کورتوا به میادین و به 
پیراهن شماره یک تیم  تن کردن 
ملی بلجیم بود. کورتوا که بعد از 

بازی رئال با کلوب بروخه اعالم 
مبتال  گوارشی  مشکالت  به  شد 
ندارد  مشکلی  ظاهرا  حاال  است 
و می تواند برای مادریدی ها بازی 

کند.
در  که  بیل  و  موردیچ  اما 
کشورهایشان  ملی  دیدارهای 
یورو  انتخابی  در  ولز  و  کرواسی 
روبرو  جزئی  مصدومیت های  با 

نگرانی  عوامل  مهمترین  شده اند 
زیدان هستند.

خبر خوش دیگر برای رئال 
بازگشت مارسلو است. او که هفته 
از  تمرینی  گذشته در یک جلسه 
ناحیه عضله پا دچار مشکل شده 
و  بازگشته  تمرینها  به  حاال  بود 
میدان  به  مایورکا  مقابل  می تواند 
رئال  برای  خوب  خبرهای  برود. 

اما تنها به بازگشت قطعی کورتوا 
و مارسلو خالصه می شود.

رئال  اصلی  نگرانی 
بیل، کروس  مصدومیت مودریچ، 
البته  مندی  است.  مندی  فرالن  و 
در آستانه بازگشت به ترکیب تیم 
قرار دارد ولی او در آخرین جلسه 
با  نتوانسته  گذشته  هفته  تمرینی 

بقیه بازیکنان رئال تمرین کند.

در  که  بیل  و  مودریچ  اما 
بازی های تیمهای ملی خود دچار 
اینکه  با  شده اند  دیدگی  آسیب 
اعالم  ولز  و  کرواسی  سرمربیان 
کردند که با مشکل شدید مواجه 
نشده اند ولی آ اس می گوید عدم 
حضور آنها دست کم در بازی با 

مایورکا قطعی است.
برای  زیدان  نگرانی  دیگر 
ستاره  کروس  تونی  ال کالسیکو 
در  کروس  است.  رئال  آلمانی 
بازی قبلی مقابل گرانادا به دلیلی 
آسیب دیدگی از زمین اخراج شد 
و از آن زمان به بعد دیگر به همراه 

رئال تمرین نکرده است.
این  مصدومیت  به  توجه  با 
خامس  می رسد  نظر  به  نفر  سه 
گزینه ای  اصلی ترین  رودریگز، 
است که زیدان برای اضافه کردن 
به خط میانی خود در اختیار دارد.
عالوه بر این مصدومیت های 
دیگر  بازیکن  دو  زیدان  مقطعی، 
دلیل  به  را  آسنسیو  و  ناچو  خود 
در  بلندمدت  مصدومیت های 
می گوید  اس  آ  و  ندارد  اختیار 
عدم حضور این دو می تواند برای 
رئال و زیدان تبعات زیادی در پی 

داشته باشد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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لقبی تلخ برای نیمار
در  حضورش  دوران  طول  در  نیمار 
بار مصدوم شده و ۴0  پاری سن ژرمن 9 
تلخ  برازنده لقب  تا  از دست داده  بازی را 

بازیکن شیشه ای باشد.
به نقل از DPA، تیم ملی فوتبال برزیل 
در دیداری دوستانه به مصاف نیجریه رفت 
که این دیدار برنده نداشت و بازی با تساوی 
یک بر یک به پایان رسید. در این بازی نیمار 
در ترکیب اصلی سلسائو به میدان رفت اما 
تنها چند دقیقه بعد از حضورش در میدان 
مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

آسیب دیدگی جدید نیمار از ناحیه مچ 
پای راست است و با توجه به اینکه پیش از 
این هم با چنین آسیب دیدگی مواجه شده 

احتمال دوری او از میادین وجود دارد.
بعد از آسیب دیدگی جدید نیمار، لقب 
بازیکن شیشه ای را به خاطر آسیب دیدگی 

زیادی که این بازیکن دارد برای او انتخاب 
کرده اند.

نیمار در دوران حضورش در پاری سن 

سر  پشت  را  فصل خود  سومین  که  ژرمن 
می گذارد 9 بار مصدوم شده تا برازنده این 
لقب تلخ باشد. او ۴0 دیدار پاری سن ژرمن 

از  را به خاطر آسیب دیدگی و محرومیت 
دست داده تا ثابت کند که خرید خوبی برای 

این تیم نبوده است.
نیمار در تابستان 2017 با 222 میلیون 
یورو از بارسلونا به پاری سن ژرمن پیوست. 
او نتوانسته که در این تیم فرانسوی انتظارات 
را برآورده کند و در تابستان که گذشت تا 
آستانه جدایی پیش رفت اما در نهایت بعد 
از کش و  قوس های زیاد در تیم ماندنی شد.
چهار  از  بعد  برزیلی  ستاره  فوق  این 
لیگ  در  ژرمن  سن  پاری  از  دوری  بازی 
فرانسه سرانجام مجور بازی به دست آورد 
و در فصل جاری توانسته در 5 بازی چهار 
گل به ثمر برساند و آمادگی باالی خود را 
آیا به خاطر این  باید دید که  نشان دهد و 
آسیب دیدگی بازهم بازی های را از دست 

خواهد داد یا نه.
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قراردادهای  در  تبهکاری  و  فساد  از  کک شان 
میلیاردی می گزد و نه هم مصارف و دخالت های 
اگر  شاید  است.  مسأله  برای شان  سلیقه ای 
این  بدهیم،   اعتبار  زمینه  این  در  وکال  به  خیلی 
همه  این  شریک  خود  وکال  بگوییم  که  است 
این  که  می دانید  شما  نیستند.  نادرست  کارهای 
در  هم  شریک اند؛  وکال  چون  است،   نادرست 
انتصاب هایی که  در  هم  و  آن چنانی  قراردادهای 
کنده  را  شایسته ساالری  و  ظرفیت سازی  بیخ 
است. شما می توانید بگویید که تو غلط می کنی 
هم چنین قضاوت بی جا می کنی. اما پیش از آن که 
ببینید  کنید،   نگاه  دوروبرتان  به  بگویید،   چنین 
یا  رابطه   براساس  دوستان تان  از  یکی  حداقل 
دوستی ای که با یکی از وکالی پارلمان دارد در 
یکی از ادارات گماشته شده یا نه؟ اگر نیافتید،  
حق دارید مرا فحش بدهید. اما اگر بود، مطمیین 
باشید کار وکال بیش تر از این حرف ها نادرست 

است. 
کاربردی  خیلی  اگر  را  اضطراری  نشست 
از  که  »نشستی  است:  این  معنایش  کنیم،  معنا 
دو  آن  شاید  می شود.«  برگزار  وارخطایی  روی 
با تالشی پولیس روبه رو  وکیل در لحظه ای که 
شده،  چیزی غیرقانونی با خود حمل نمی کرده،  
اما وارخطایی پارلمان نشان می دهد که تعدادی 
از این وکال از همین حاال وارخطا شده و نگران 
غیرقانونی،   بسته های  انتقال  حین  که  است  این 
آن  و  مواجه شوند  پولیس  بررسی  و  تالشی  با 
که  بود. چرا  بی فایده خواهد  تالشی  هر  وقت،  
مردم رسید،   به گوش رسانه ها و  اگر  سروصدا 
می شود.  کاربار خراب  و  می افتد  به خطر  آبرو 
نشست اضطراری پارلمان وقایه ی پیش از وقوع 
مزاحم  جاده  در  ندارند  دوست  وکال  است. 
باشند.  معاف  دارند  دوست  آن ها  باشند.  داشته 
بار  پولیس ملی زیر  کنید  باورتان نمی شود دعا 
مصلحت های سیاسی نرود و همچنان به تالشی 
وسایط متعلق به وکال ادامه بدهند،  باز خواهیم 
دید که زنبورها چگونه به شور می آیند و همه را 

نیش می زنند.

بعد از آن که پارلمان کشور در رابطه با رفتار 
اهانت آمیز منسوبین پولیس ملی جمعه شب همین 
و  حرف  کرد،  برگزار  اضطراری  نشست  هفته 
حدیث های تازه ای به میان آمده است. عده ای قبل 
از آن که به ضرورت یا عدم ضرورت این نشست 
اضطراری اشاره ای کند، خاطرنشان کرده اند که 
والیت ها سقوط کرد، ولسوالی ها به طالبان تسلیم 
شد، مردم در مسیر مسافرت به اسارت رفتند و 
سالخی شدند، خانه ها غارت و به آتش کشیده 
شدند، مزارع ویران شدند، تأسیسات عام المنفعه 
پایتخت  در  تانکربمب ها  شدند،  بمب گذاری 
زندان  از  دسته  دسته  تروریستان  شدند،  منفجر 
برگشتند  جنگ  صف  به  دوباره  و  شدند  آزاد 
آمدند، صدها  کرده پس  تن  به  و سپس جلیقه 
میلیون افغانی از بودجه ی دولت در موارد خیلی 
غیرضروری به مصرف رسید، قراردادهای کالن 
سیاسی  معامله های  و  فامیلی  روابط  براساس 
عظما  فاک  به  حیاتی  پروژه های  و  انحصار  به 
حاال  نخورد.  که  نخورد  تکان  پارلمان  رفتند، 
که چند تن از وکالی عزیز و دردانه ی مملکت 
و  آب  انگار  شده،  برابر  پولیس  تالشی های  در 
عزت مملکت برباد رفته باشد. این دسته وکالی 
پولیس  نیروهای  از  و  کرده  محکوم  را  مجلس 

حمایت کرده اند. 
عده ای دیگر کمی فراتر رفته و فکر می کنند 
آن جایی که  از  است.  نیم کاسه  زیر  کاسه ای  که 
وکال طی چندین سال از وارسی و تالشی معاف 
بوده و هر بی نظمی ای را در شهر انجام داده اند،  
ممکن این بار هم چیزی فراتر از تالشی جبری 
و آنچه پارلمان آن را رفتار اهانت آمیز می خواند،  
باشد. سوی دیگر،  این عده معتقدند که پولیس 
این ها  ندیده اند.  آموزش  باید،   که  آن چنان  ملی 
وجود  زمینه  در  فراوانی  مثال های  که  معتقدند 
دارد تا ثابت کند که پولیس هم برخورد سلیقه ای 
دارد. یک مثال زنده برخورد پولیس با ماجرای 
فرخنده در شاه  دوشمشیره ی کابل است. پولیس 
اما فرخنده را نجات  در صحنه حضور داشت،  
قساوتی  چه  با  فرخنده  که  دیدیم  همه  ندادند. 

این  شار  درون  سیخی  یا  با چوب  کسی  وقتی 
موجودات وزوزو انگلک نکند،  این ها خاموش و 
بی غرض اند. این ها نه اعتراضی بر نبود ظرفیت 
به  ادارات دولتی دارند و نه هم کاری  الزم در 
نه  دولت.  اجرایی  دستگاه  فرصت سوزی های 

عیسا قلندر 

پارلمان ما شار زنبور است

یا  مبرا  یا وکالی همیشه  نادرست داشته،  رفتار 
این  پایان  در  که  باشد  یادمان  پولیس.  نیروهای 
ماجرا،  نه وکیلی به دلیل این غوغا مالمت می شود 

و نه پولیسی محکوم به رفتار ناشایست. 
من می گویم پارلمان ما شار زنبور است. تا 

به  شاید  سوخت.  آتش  در  تن اش  و  داد  جان 
همین دلیل است که شورای امنیت ملی پا پیش 
گذاشته و با گماشتن هیأتی،  می خواهد معذرت 
هردوطرف را بخواهد و قضیه را ختم بخیر کند. 
آنچه که پیداست این است که یکی از طرف ها 


