
مردم را از انتخابات 
سرخورده نکنید

نتیجه ی  اعالم  می رسد  به نظر 
انتخابات راه درازی در پیش دارد. قرار 
بود تا دو روز دیگر کمیسیون انتخابات 
نتیجه ی ابتدایی را اعالم کند، اما روشن 
نتیجه ی  این وضعیت اعالم  با  است که 
انتخابات ممکن نیست. کمیسیون روند 
اما  آغاز کرده،  شمارش را در والیت ها 
دست کم سه تیم انتخاباتی روند شمارش 
این  توقف  خواستار  و  کرده  تحریم  را 
روند شده اند. روشن است که شمارش 
انتخاباتی  تیم های  غیاب  در  آرا  دوباره 
آن  از  حاصل  نتیجه ی  و  نیست  معتبر 
نیز برای تیم های انتخاباتی معترض قابل 
مشکل  روز  هر  بود.  نخواهد  پذیرش 
آن  تازه ترین  می شود،  آفتابی  تازه ای 
است.  انتخابات  کمیسیون  در  اختالف 
انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  میان 
دست کم  و  دارد  وجود  نظر  اختالف 
دو کمیشنر روند جاری شمارش مجدد 
نهادهای  دید  از  ندارند.  قبول  را  آرا 
قابل  نیز وضعیت کنونی  انتخاباتی  ناظر 
خواستار  ناظر  نهادهای  نیست.  پذیرش 
نامزدان  اعتراض  به  قانونی  رسیدگی 

هستند. 
به  انتخابات  به  مردم  اعتماد 

پایین ترین سطح خود رسیده است...

۲

Tuesday  12 November 2019 
 year 08  PriNT 1845

سه شنبه  ۲۱ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۴۵

ساری: 
رونالدو عصبانی نمی شد، 

بیشتر نگران می شدم
سرمربی  ساری،  مائوریتسیو 
 0-1 پیروزی  از  بعد  یوونتوس 

تیمش مقابل میالن...

خیز لواندوفسکی 
برای کفش طالی اروپا

بیش  مونیخ  بایرن  لهستانی  مهاجم 
ترین شانس را در فصل جاری برای 

کسب کفش طال دارد...

ترمپ خواستار 
آزادی رابرت لوینسون 

از سوی ایران شد
ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
پیام  یک  در  امریکا  رییس جمهور 

تویتری از ایران خواست تا...

اطالعات روز: کاخ سفید از دولت 
توقف  ضمن  تا  خواست  عراق 

خشونت ها، قوانین انتخاباتی را...

امریکا خواهان انتخابات 
زودهنگام در عراق شد
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یوناما: 

مقام های کمیسیون انتخابات 
با چالش های پیچیده و دشوار روبه رو هستند

صمیم چگونه زیر تیغ عملیات در شفاخانه 
دولتی »اندراگاندی« جان سپرد؟

جنجال بازشماری آرا؛ 
نهادهای ناظر: کمیسیون انتخابات 

مقصر است

۶۵ درصد دانش آموزان صنف چهارم 
به اهداف آموزشی صنف اول دست نیافته اند

همین پریروز به خاطر گرفتن امر تبدیلی میتر 
برق به ریاست برشنا رفته بودم. میتر برق خانه ای 
شده.  گیج  اواخر  این  می نشینیم،  آن  در  ما  که 
یک دفعه بِل برق می آید 14 افغانی. وقتی می رویم 
که 14 افغانی پیسه برق را تحویل بدهیم، کابل بانک 
ما را 25 افغانی دیگر جریمه می کند. دفعه ی دیگر 
از چهار  افغانی.  بِل برق می آید، 32 هزار و 760 

جای پایین تر از...

نبیل، رهبر دسته ی  اطالعات روز: رحمت اهلل 
جهانی  جامعه  از  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی 
برای  افغانستان  انتخابات  بحث  در  که  خواست 

مشروعیت بخشی به تقلب تالش نکنند. 
آقای نبیل که دیروز )دوشنبه، 20 عقرب( در 
یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت 
که اگر جامعه جهانی به تقلب مشروعیت بخشد، 
در  واقع در حق»35 میلیون نفوس افغانستان« جفا 

کرده اند...

مورد  در  مشورتی  نشست  برگزاری  با  همزمان 
از سوی وزارت  قابلیت محور«  آموزشی  »چارچوب نصاب 
ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  سرور  کشور،  معارف 
می گوید که 65 درصد دانش آموزان صنوف چهارم مکاتب 
دست  اول  صنف  آموزشی  اهداف  به  افغانستان  دولتی 

نیافته اند.
این  در  عقرب(   20 )دوشنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
درصد   15 از  کم تر  که  افزود  می کرد،  صحبت  نشست 
نمی توانند  افغانستان  مکاتب  چهارم  صنوف  دانش آموزان 
آقای  گفته ی  به  کنند.  درک  را  ساده  پاراگراف  یک  مفهوم 
پیش  سال  دو  جهانی  بانک  سوی  از  ارزیابی  این  دانش 
که  کرد  تأکید  اما  او  است.  انجام شده  )13۹6 خورشیدی( 

این وضعیت هنوز در مکاتب افغانستان صدق می کند.
بربنیاد این ارزیابی، شاگردان صنوف چهارم...

انتخابات  روند  در  مسأله  سه  پسین  روزهای  در 
انتخابات جنجالی  یادآور  بسیاری ها  برای  جنجالی شده که 
ناظر  نهادهای  است.  افغانستان   2014 ریاست جمهوری 
انتخابات  کمیسیون  از  انتخابات،  بحرانی شدن  از  هشدار  با 
دهد.  توضیح  ایجاد شده  ابهام های  مورد  در  که  می خواهند 
مشخص نشدن سقف رأی دهندگان و ناتکمیل ماندن تصفیه ی 
در  بازشماری  به  رفتن  رأی دهندگان،  بیومتریکی  معلومات 
معلومات  تصفیه  و  نیست  مشخص  آرا  سقف  وضعیتی که 
 432 و  دوهزار  آرای  بازشماری  و  نشده  کامل  بیومتریکی 
دستگاه های  حافظه ی  یا  بیومتریک  دستگاه های  محلی  که 
مربوط به آن محالت مفقود شده، سه موضوع جنجالی این 

روزهای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان است. 
هرچند این جنجال ها و...

 14 فرزند  صمیم،  قبل  چندی  که  می گوید  وزیرگل 
ساله اش در شفاخانه ی دولتی صحت طفل »اندراگاندی« در 
کابل توسط تیم پزشکی شفاخانه در »یک عملیات جراحی 
اشتباه« و »بدون گرفتن اجازه از والدینش« جان داده است. 
وزیرگل، پدر صمیم در والیت غور زندگی می کند و برای 
برای  می گوید،  او  بود.  آورده  کابل  به  را  پسرش  درمان 
عملیات دوم پسرش در شفاخانه صحت طفل، داکتر معالج 
از او پول خواسته است. پدر و باز ماندگان صمیم ادعا دارند 
که داکتر با عمل اشتباهش باعث مرگ صمیم شده است، اما 
معاینات  از  اشتباه   تأکید می کند که  را رد و  ادعا  این  داکتر 

شفاخانه ی فرانسوی ها بوده است. 
شرح ماجرا

وزیرگل به اطالعات روز می گوید که دو ماه پیش وقتی 
صمیم برای درس های مکتب و... برق آمد، برق رفت | طنز

نبیل به جامعه جهانی: 
برای مشروعیت بخشی 

به تقلب تالش نکنید
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 ۲۰ )دوشنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
صحبت  نشست  این  در  عقرب( 
درصد  از ۱۵  کم تر  که  افزود  می کرد، 
مکاتب  چهارم  صنوف  دانش آموزان 
یک  مفهوم  نمی توانند  افغانستان 
پاراگراف ساده را درک کنند. به گفته ی 
سوی  از  ارزیابی  این  دانش  آقای 
 ۱۳۹۶( پیش  سال  دو  جهانی  بانک 
خورشیدی( انجام شده است. او اما 
تأکید کرد که این وضعیت هنوز در 

مکاتب افغانستان صدق می کند.

صفحه ویـژه جـوانان
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بسیار کم رنگ مردم  مشارکت 
این  گویای  میزان   6 انتخابات  در 
مشارکت  دلیل  است.  وضعیت 
پایین مردم در انتخابات بی اعتمادی 
انتخاباتی  نهادهای  و  کمیسیون  به 
در  که  هرباری  متأسفانه  است. 
شده،  برگزار  انتخابات  افغانستان 
همراه  زیادی  بسیار  چالش های  با 
اعالم  تاریخ  از یک سو  است.  بوده 
از  و  است  مبهم  انتخابات  نتیجه ی 
سوی دیگر روند کارها در کمیسیون 
کمیشنران  اختالف  و  سیاسی شده 
اگر  این رو،  از  است.  شده  برمال 
کمیسیون انتخابات نتواند تا دو روز 
را  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  دیگر 
تقویم  دومین بار  برای  کند،  اعالم 
بود  قرار  می شود.  نقض  انتخابات 
میزان  ماه   27 در  ابتدایی  نتیجه ی 
نتوانست در  اعالم شود. کمیسیون 
آن زمان نتیجه را اعالم کند. با توجه 
ممکن  پیش آمده،  جنجال های  به 
این  به  نباشد  قادر  کمیسیون  است 
اعالم  را  ابتدایی  نتیجه ی   زودی ها 
کند. در این  صورت بیش از دو ماه 
تنها اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات 
روشن کردن  برد.  خواهد  زمان 
که  انتخاباتی  نتیجه ی  سرنوشت 
همه  این  داشت،  رای  میلیون  دو 
فرصت و وقت الزم ندارد. با این که 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
گفته  مردم  به  انتخابات  کمیسیون 
بود تمام دستگاه های بیومتریک در 
تمام ولسوالی ها در روز انتخابات به 
انترنت وصل می شود و همزمان با 
رای گیری، اطالعات فرد رای دهنده 
به سرور مرکزی کمیسیون مستقل 
همان  پایان  در  و  می شود  منتقل 
مرکز  به  نتایج  جدول  اسکن  روز، 
فرستاده می شود و نتایج ابتدایی در 
روند  از  از 24 ساعت  نهایت پس 
رأی گیری اعالم می شود. اما اکنون 
نزدیک به دو ماه گذشته و هنوز هم 
سرنوشت نتیجه ی انتخابات در ابهام 
از  اکنون مردم  این رو  از  دارد.  قرار 
بیش  و  شده  سرخورده  روند  این 
به  نسبت  را  خود  اعتماد  پیش  از 

کمیسیون از دست داده اند. 
یک  به عنوان  یوناما  به تازگی 
انتخاباتی  بین المللی و همکار  نهاد 
مقام های  است  گفته  افغانستان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
شمارش  مدیریت  قسمت  در 
انتخابات  نتایج  جمع بندی  و 
چالش های  با  ریاست جمهوری 
هستند.  روبه رو  دشوار  و  پیچیده 
کمیسیون  مقام های  از  این  نهاد 
خواسته که به تمامی اصول و قوانین 
انتخابات افغانستان احترام بگذارند 
تأمین  در  مسئولیت پذیری  با  و 
زودترین  در  و  کند  عمل  شفافیت 
زمان ممکن نتایج انتخابات را اعالم 
کنند. تکرار  تجربه ی ناکام انتخاباتی 
پذیرش و تحمل  قابل  سال 2014 
نیست. کمیسیون نباید با اختالف و 
سیاسی سازی روند انتخابات زمینه ی 
بی اعتمادی بیش تر مردم را رقم بزند. 
نتایج  اعالم  آستانه ی  در 
ریاست جمهوری  انتخابات  ابتدایی 
در  افغانستان  که  شرایطی  در  و 
تنش   احتمال  و  تنور صف بندی ها 
سر  بر  شدید  سیاسی  نزاع های  و 
نتیجه ی  پذیرش  عدم  و  پذیرش 
شک  بدون  می سوزد،  انتخابات 
می تواند  انتخابات  کمیسیون  عمل 
سناریوی  این که  باشد؛  تعیین کننده 
آلوده شدن  و   2014 انتخابات 
آسیب دیدن  و  تقلب  به  روند 
نتیجه ی  که  شود  تکرار  شفافیت 
انتخابات  از  مردم  سرخوردگی  آن 
به  تأمین شفافیت و عمل  یا  است 
قانون و طرزالعمل ها است که پیامد 
روند  به  مردم  اعتماد  بازگشت  آن 

انتخابات است.

www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com

عیسا قلندر 

سازمان  معاونت  هیأت  روز:  اطالعات 
می گوید  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقام های  که 
و  شمارش  مدیریت  قسمت  در  افغانستان 
ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  جمع بندی 
روبه رو  دشوار  و  پیچیده  بس  چالش های  با 

هستند.
دیروز  که  یوناما  اعالمیه ی  یک  در 
اطالعات  روزنامه  به  عقرب(   20 )دوشنبه، 

روز فرستاده شده، از مقام های این کمیسیون 
و  اصول  تمامی  به  که  است  شده  خواسته 

قوانین انتخابات افغانستان احترام بگذارند.
مقام های  از  همچنان  اعالمیه  این  در 
است  شده  خواسته  انتخابات  کمیسیون 
عملکردشان،  در  شفافیت  تأمین  با  که 
مسئولیت پذیری خود را حفظ و در زودترین 

زمان ممکن نتایج انتخابات را اعالم کنند.
است  آماده  یوناما  اعالمیه،  از  نقل  به 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقام های  به  تا 
برای حصول اطمینان از نتایج بدون تقلب و 

بااعتبار، مشوره ی فنی ارایه کند.
کمیسیون  اخیرا  که  است  در حالی  این 
از  بیش  آرای  بازشماری  به  انتخابات 
هشت هزار محل رأی دهی در والیات کشور 

فیصله کرده است.
جمله  از  انتخاباتی  تیم های  از  شماری 
»ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، 

»صلح و عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین 
رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت  و  حکمتیار 
کمیسیون  فیصله ی  این  با  نبیل  رحمت اهلل 
از  نظارت  روند  و  کرده  مخالفت  انتخابات 
»ثبات  تیم  آرا را تحریم کرده اند.  بازشماری 
و همگرایی« هشدار داده است در صورتی که 
روند بازشماری آرا در غیاب ناظرین این تیم 
صورت بگیرد، نتیجه ی انتخابات از نظر این 

تیم مشروعیت نخواهد داشت.

حمید،  فیض  جنرال  روز:  اطالعات 
رییس سازمان استخباراتی و سهیل محمود، 
معین وزارت خارجه ی پاکستان در ترکیب 
هیأتی از آن کشور به کابل آمده و با حمداهلل 
دیدار  کشور  ملی  امنیت  مشاور  محب، 

کرده اند.
کبیر حقمل، سخن گوی شورای امنیت 
ملی در یک پیام تویتری گفته است که دو 

عادی سازی  مورد  در  دیدار  این  در  طرف 
روابط کابل – اسالم آباد بحث و گفت وگو 
است  گفته  آقای حقمل همچنان  کرده اند. 
حل  برای  فنی  کمیته ی  یک  تشکیل  که 
و  کشور  دو  میان  پیش آمده  مشکالت 
مارکت[  ]افغان  افغانستان  مارکت  موضوع 
در پیشاور از دیگر موضوعات مورد بحث 

دو طرف در این دیدار بوده است.

به  پاکستانی  ارشد  مقام  دو  این  سفر 
کابل در حالی صورت گرفته است که اخیرا 
سفارت پاکستان بخش قنسول گری اش در 
کابل که مرجع صدور ویزا برای شهروندان 
مسدود  نامعلوم  مدت  برای  را  بود،  افغان 
کرده است. این سفارت دلیل این اقدام را 

دالیل امنیتی اعالم کرده بود.
در  افغانستان  سفیر  آن،  دنبال  به 

آن  استخباراتی  سازمان  سوی  از  پاکستان 
کشور احضار شده بود که با اعتراض شدید 

وزارت خارجه ی افغانستان مواجه شد. 
افغانستان  سفارت  آن  از  پیش 
قنسول گری اش در شهر پیشاور پاکستان را 
در اعتراض به پایین کشیدن بیرق افغانستان 
از یک مارکت به نام »افغان مارکت« در این 

شهر، مسدود کرده بود.

 محب با مقام های پاکستانی روی عادی سازی روابط کابل - اسالم آباد صحبت کرد

به  برق  میتر  تبدیلی  امر  گرفتن  به خاطر  پریروز  همین 
آن  در  ما  که  خانه ای  برق  میتر  بودم.  رفته  برشنا  ریاست 
می نشینیم، این اواخر گیج شده. یک دفعه بِل برق می آید 14 
تحویل  را  برق  پیسه  افغانی   14 که  می رویم  وقتی  افغانی. 
بدهیم، کابل بانک ما را 25 افغانی دیگر جریمه می کند. دفعه ی 
دیگر بِل برق می آید، 32 هزار و 760 افغانی. از چهار جای 
پایین تر از کمر خویش ُچنُدک می گیریم که اوه خدا! این چه 
رقم بِل است. فلهذا بعد از غور بسیار، به این نتیجه رسیدیم 
که آخرین راه حل این است که میتر برق را تبدیل کنیم که نه 

14 افغانی بیاید و نه 32 هزار و چندصد افغانی. 
عریضه ام را از این شعبه به آن شعبه و در آخر از همه 
شعبه ها باید به ریاست این شرکت جهت امضا و مهر می بردم. 
وقتی به سکرتریت مقام ریاست شرکت رسیدم و عریضه ام 
به  بگیرد،  را  ریاست  مقام  مهر  و  امضا  که  دادم  تحویل  را 
من گفت: »فعال برق نیست، رفته بیرون. عریضه ته بان صبا 
نگاه  مقام  از سقف سکرتریت  آویزان  بیا.« طرف المپ های 
اینه  بیادر!  او  »برق است  کردم که همه روشن است. گفتم: 
مشکوک  به خودم  خندیدند.  همه  است.«  روشن  المپای تان 
شدم، گفتم نکند خدای ناکرده وقتی پیش دروازه ی شرکت 
هم اکنون  و  شده  کنده  گلویم  محتویات  زدم  عطسه  چندبار 
روی جاکتم برق می زند. خودم را ِچک کردم، چیزی نبود. 
به  که  پرسیدم  سکرتریت  کارمندان  از  یکی  از  عصبانیت  با 
من  به  که  فهمید  آباد.  کارمند  آن  خانه ی  می خندید؟  چه 
سرت  جان!  »بیادر  داد  توضیح  مهربانی  با  پس  برخورده، 
بد نخوره. از بس برق شهرها مدام قطع و وصل می شود و 
مردم از رفت وآمد برق شکایت دارند، حالی در تمام ادارات 
دولتی رییس برشنا را مردم برق می گویند. هرجای که می رود 
مردم از روی تمسخر می گویند که بسم اهلل برق آمد! وقتی ما 
ما رییس صاحب  بیرون رفته؛ منظور  نیست،  می گوییم برق 
امضا  شما  عریضه ی  نباشد،  رییس صاحب  که  وقتی  است. 
نمی شود. به همین خاطر شما عصبانی نشوید و بروید فردا 

بیایید بخیر. تا فردا برق شاید بیاید.«
آخر کارم نشد. از ریاست برشنا بیرون شدم و به یکی 
از رفقایم در ریاست اجراییه زنگ زدم که شکایت کنم و از 
او بخواهم واسطه شود که کار من زودتر اجرا شود. ماجرا را 
برایش شرح دادم. دیدم می خندد. چند فحش رفیقانه نثارش 
کردم و پرسیدم که چرا می خندد. او گفت: »همین دیروز در 
جلسه ی شورای وزیران، وقتی داکتر صاحب عبداهلل عبداهلل 
می خواست جلسه را شروع کند، بقیه از او خواهش کردند 
که صبر کند تا برق بیاید. داکتر صاحب هم طرف سقف و 
المپ ها نگاه کرده، وقتی دیده المپ ها روشن است، خطاب 
به اعضای جلسه گفته که »این برق نیست توبه الحول وال 
صاحب  داکتر  که  می بیند  وقتی  جلسه  منشی  است؟«   ...
عبداهلل مثل همیشه پرت است، پیش دستی کرده و می گوید 
که منظور از برق رییس صاحب محترم شرکت برشنا است. 
چون آجندای مهم جلسه امروز برق است، همه منتظریم او 
که  می گوید  قسمت  این  در  عبداهلل  داکتر  برسد.  جلسه  به 
جناب برق شما 20 دقیقه قبل از دروازه داخل آمده، چطور 
به جلسه نرسیده؟ دستیار آقای امان اهلل غالب که قبال در تاالر 
رسیده بوده، می گوید که برق آمده، فعال رفته تشناب. می روم 
و  می شود  مانع  عبداهلل  صاحب  داکتر  اما  می کنم.  صدایش 
تشناب  با خاطرجمعی  که  مسکینه  »بان  می گوید  تمسخر  با 
نپرد.  فیوزش  نخواسته  که خدای  نکو  بکنه. صدایش  خوده 
هههههههه«. من همان طور که چند فحش خطرناک به ریاست 
برشنا داده بودم، چند تای دیگر را نثار ریاست اجراییه کرده، 

دوباره به طرف خانه آمدم.
در مسیر برگشت به خانه، به سبک بهلول دانا با خودم 
وارد سوال و جواب شدم. از خودم پرسیدم که چرا ریشخندی 
سر تا پای این مملکت را گرفته؟ بعد به خودم جواب دادم: »از 
بس وعده دادن و دروغ گفتن زیاد شده.« باز از خود پرسیدم 
که چه رقم وعده و دروغ زیاد شده؟ باز به خود جواب دادم: 
او بیادر! کور خو نیستی. رییس جمهورت وعده ده و دروغ گو. 
رییس اجراییه تان همی رقم. وکیل و وزیرت که بیخی از ُدم 
قیضه کرده. طبیعی است که رییس برشنا هم یاد می گیرد. یک 
بار برادران  بار مماتی سالنگ در روده برشنا می درآید، یک 
باد  دیگر  دفعه ای  و  می بارد  زیاد  برف  یک دفعه  غنی.  آقای 
کارش  برشنا هم  بیچاره  پایه چپه می شود.  و  شدید می وزد 
شده دورغ گفتن و وعده دادن. تا به حال به خاطر رای ما مردم، 
27 سب استیشن را در اطراف کابل فعال و افتتاح کرده، اما 
برق همچنان در رفت وآمد است. شاید به همین خاطر رییس 

شرکت برشنا تبدیل شده به سمبول »برق آمد، برق رفت«.
دیروز که رفتم، برق آمده بود و عریضه ما را هم امضا 

کرده بود. خانه برق آباد.

همزمان با برگزاری نشست مشورتی در مورد »چارچوب 
نصاب آموزشی قابلیت محور« از سوی وزارت معارف کشور، 
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که 65 
درصد دانش آموزان صنوف چهارم مکاتب دولتی افغانستان 

به اهداف آموزشی صنف اول دست نیافته اند.
این  در  عقرب(   20 )دوشنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
درصد   15 از  کم تر  که  افزود  می کرد،  صحبت  نشست 
نمی توانند  افغانستان  مکاتب  چهارم  صنوف  دانش آموزان 
آقای  گفته ی  به  کنند.  درک  را  ساده  پاراگراف  یک  مفهوم 
پیش  سال  دو  جهانی  بانک  سوی  از  ارزیابی  این  دانش 
)13۹6 خورشیدی( انجام شده است. او اما تأکید کرد که این 

وضعیت هنوز در مکاتب افغانستان صدق می کند.
مکاتب  چهارم  صنوف  شاگردان  ارزیابی،  این  بربنیاد 
دولتی نتوانسته اند که 30 درصد پرسش های این ارزیابی از 
مضامین دری و پشتو را درست انجام دهند. وزارت معارف 
کیفیت  در  تغییراتی  کنون  تا  زمان  آن  از  که  می گوید  اما 

آموزش به  میان آمده است.
اصالح  به منظور  روز  دو  برای  امروز  از  وزارت  این 
از شهروندان  نفر  از 300  بیش  اشتراک  با  آموزشی  نصاب 
حوزه ی  متخصصان  مکاتب،  آموزگاران  جمله  از  کشور 
آموزش و پرورش، نمایندگان شورای علما، استادان دانشگاه، 
نمایندگان ادارات دولتی، والدین دانش آموزان و نمایندگان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شود. وزارت 

شمولیت  را  نشست ها  این  برگزاری  از  هدف  معارف 
معارف،  مردمی سازی  پرورش،  و  آموزش  در  شهروندان 
جمع آوری دیدگاه های شهروندان در مورد ضرورت تجدید 
نصاب آموزشی و چگونگی محتوای نصاب آموزشی خواند.
معلم  تربیه ی  و  نصاب  انکشاف  معین  متین،  مرجان 
در  وزارت  این  که  گفت  نشست  این  در  معارف  وزارت 
اصالح نصاب آموزشی، دیدگاه همه ی اقشار شهروندان و 
متخصصان آموزش و پرورش را در با استفاده های شیوه های 
حضوری و غیرحضوری توسط ایمیل، تماس و شبکه های 
از متخصصان آموزش و پرورش در  او  اجتماعی می گیرد. 

داخل و خارج از کشور خواست تا به این روند بپوندند.
از سویی هم، میرویس بلخی، وزیر معارف کشور گفت 
معارف  وزارت  در  آموزشی  نصاب  اصالح  چارچوب  که 
تدوین و ترتیب شده، اما به خاطر تکمیل شدن آن به مشوره ی 

اشتراک کنندگان در این نشست گذاشته می شود. 
پرسش های اساسی اصالح نصاب آموزشی

برگزاری نشست مشورتی اصالح  در جریان سه روز 
جمله  از  مختلف  موضوعات  درباره ی  آموزشی  نصاب 
رشته بندی دوره ی لیسه ی مکاتب، ادغام برخی از مضامین 
درسی و چگونگی آموزش زبان های مادری در مکاتب بحث 
می شود. همچنان در مورد ضرورت آموزش زبان انگلیسی و 
کامپیوتر در مکاتب، تدوین مسوده ی رهنمود امالی پشتو و 
دری و ضرورت لغو مضامین فرعی در مکاتب افغانستان نیز 

از موضوعات بحث میان شرکت کنندگان می باشد.
مباحث  از  موضوعات  این  که  گفت  بلخی  میرویس 
اصلی در جریان سه روز کنفرانس مشورتی اصالح نصاب 
آموزشی می باشد. او تأکید کرد که در مورد شماری از این 
موضوعات  این  اما  شده،  توافق  معارف  وزارت  در  موارد 
دوباره به بحث گذاشته می شود و توافق عمومی در این موارد 
از اشتراک کنندگان اخذ خواهد شد: »ما تا اندازه ای که ممکن 
بود، مطالعات خود را انجام داده ایم و هنوز فکر کرده ایم که 
پاسخ درست و دقیق وجود ندارد. امیدواریم که این طرح 
تکمیل شود تا وزارت معارف آن را به عرصه ی اجرا بگذارد.«
معلم  تربیه ی  و  نصاب  انکشاف  معین  حال  همین  در 
وزارت معارف توضیح داد که مفردات و کتب درسی مضامین 
مکتب نهایی و از اکثر مضامین تهیه شده است. همین طور 
رهنمود امالی زبان های پشتو و دری نیز در چارچوب نصاب 
آموزشی جدید و قابلیت محور ساخته شده است. این وزارت 
در مورد لغو مضامین فرعی از نصاب آموزشی نیز تصمیم 
گرفته و شماری از مضامین از جمله مضامین علوم طبیعی، 

دینی و اجتماعی در بخش های مربوطه اش ادغام شده است.
روزنامه  به  معارف  وزارت  سخن گوی  نزهت،  نوریه 
با  همچنان  موضوعات  این  که  گفت  روز  اطالعات 
اشتراک کنندگان به پرسش گرفته می شود. او تأکید کرد که 
تصامیم گرفته شده از سوی وزارت معارف در صورت وجود 
آرای مخالف در این نشست، ممکن لغو شود.خانم نزهت 
اما افزود که این وزارت در تالش است تا نصاب آموزشی 
را براساس تجربه ی کشورهای پیش رفته در بخش آموزش، 

ارزش های اسالمی، ملی و جهانی را ایجاد کند.
نصاب  این  که  گفت  دانش  سرور  حال  همین  در 
افغانستان،  اساسی  قانون  از  الهام گیری  با  باید  آموزشی 
تاریخی  افتخارهای  و  جهان  و  منطقه  کشورهای  تجربیات 
کشور به خصوص بخش ادبیات تهیه شود. او همچنان افزود 
و  تندروانه  ایدئولوژی های  موارد  باید  نصاب  این  در  که 
اندیشه های افراطی برداشته شود و هیچ گونه تضادهای ناشی 
از نفرت پراکنی، تعصبات قومی و زبانی کشور در آن گنجانده 

نشود.
معلم  تربیه ی  و  نصاب  انکشاف  معین  هم،  سویی  از 
مورد  در  کنون  تا  وزارت  این  که  گفت  معارف  وزارت 
تصحیح نصاب آموزشی هشت نشست مشورتی را با جوانب 
است.  کرده  برگزار  وزارت  این  کاری  شرکاری  و  ذیدخل 
پنج نشست مشورتی دیگر از سوی این وزارت در شهر های 
کابل، هرات، مزارشریف، قندهار و جالل آباد با نمایندگان 
مکاتب  اداری  مسئوالن  و  آموزگاران  دانش آموزان،  والدین 

گرفته شده است.
خانم متین افزود که در جریان این نشست ها شماری 
از مضامین غیرکاربردی تشخیص شده است. همچنان حجم 
زیاد مواد درسی، تکثر مضامین، به روزنبودن محتوای نصاب 
از  درسی  کتب  در  اشتباهات  موجودیت  و  کنونی  تعلیمی 

دیگر یافته های این نشست ها بوده است.
محروم بودن ۳.۷ میلیون کودک از آموزش

از  بخشی  در  کشور  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
ملیون   ۹.6 حدود  که  گفت  نشست  این  در  صحبت هایش 
کودک در بیش از 1۸ هزار مکتب افغانستان مصروف آموزش 
اند. از این جمع 3۸ درصد آن ها را دختران تشکیل می دهند. 
آقای دانش افزود که 3.7 میلیون از کودکان در سن مکتب در 

افغانستان به دالیل مختلف از آموزش محروم اند.
در همین حال، میرویس بلخی گفت که این وزارت در 
تالش است که رقم محرومین از آموزش را با ساخت مکاتب 

در جاهای محروم و ناامن کشور کاهش بدهد.

برق آمد، برق رفت 

جلیل رونق

۶۵ درصد دانش آموزان صنف چهارم 
به اهداف آموزشی صنف اول دست نیافته اند

یوناما: 
مقام های کمیسیون انتخابات با چالش های پیچیده و دشوار روبه رو هستند

دسته ی  رهبر  نبیل،  رحمت اهلل  روز:  اطالعات 
خواست  جهانی  جامعه  از  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی 
مشروعیت بخشی  برای  افغانستان  انتخابات  بحث  در  که 

به تقلب تالش نکنند. 
یک  در  عقرب(   20 )دوشنبه،  دیروز  که  نبیل  آقای 
اگر  که  گفت  می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری  نشست 
در  واقع  در   بخشد،  مشروعیت  تقلب  به  جهانی  جامعه 

حق»35 میلیون نفوس افغانستان« جفا کرده اند. 
او افزود: »ما قیمت مشروعیت دادن به تقلب 2014 
را پرداخته ایم. بیشتر از این مردم افغانستان توان پرداخت 

تاوان تقلب را ندارند.« 
به کرسی  برای  تالش  هرگونه  کرد،  تأکید  نبیل  آقای 
نشاندن آرای تقلبی در واقع جفایی ست در حق مردم و 
مردم ساالری در افغانستان. نبیل مدعی شد که حدود یک 
میلیون رأی که 44 تا 4۸ درصد تمام آرا را تشکیل می دهد 

تقلبی است. 
»دولت ساز«  تیم حاکم  کرد  بیان  به گونه صریح  نبیل 
با استفاده از منابع دولتی به چنین تقلب »سیستماتیک و 

گسترده ای« دست زده است. 
»روند بازشماری آرا غیرقانونی است«

و  خواند  قانون  خالف  را  آرا  بازشماری  روند  او 
آن  نتیجه  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی  دسته ی  که  افزود 
بازشماری  نبیل آغاز روند  آقای  به گفته ی  را نمی پذیرد. 
بلکه  نه،  انتخابات  کمیسیون  تصمیم  مبنای  بر  تفتیش  و 
»در  است:  شده  اتخاذ  کمیسیون  عضو  پنج  تصمیم  با 
جمع آن پنج نفر دو نفر است که با فشار و زور به این 
تصمیم موافقت کرده اند. حاال سه نفر و یک تیم انتخاباتی 

می خواهند که رأی ناپاک حساب شود.«
در عین حال آقای نبیل خطاب به دسته ی انتخاباتی 
در  در حق جمهوریت  که شما  »ظلمی  دولت ساز گفت: 

افغانستان کرده اید از موقف و ظلمی که طالب کرده است، 
کم نیست. آنان مستقیم در برابر دموکراسی و جمهوریت 
منابع  از  ناروا  استفاده  و  تقلب  با  هم  شما  و  ایستاده اند 

حکومتی مقابل دموکراسی و جمهوریت ایستاده اید.«
آقای نبیل در ادامه گفت که کمیسیون انتخابات هنوز 
بسته  و  باز  مرکز  انتخابات چند  روز  در  این که  مورد  در 
بیومتریک  دستگاه  چند  که  این  مورد  در  و  است،  بوده 
به مراکز فرستاده شد و چند دستگاه برگشت، معلومات 

نداده است. 
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته های  که  حالی  در  این 
عدالت«  و  »امنیت  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی« 
به رهبری رحمت اهلل نبیل و »صلح و عدالت اسالمی« به 
رهبری گلبدین حکمتیار، روند بازشماری و تفتیش آرا را 
کمیسیون  کرده اند،  تحریم  را  آن  و  می خوانند  غیرقانونی 

انتخابات همچنان کار بازشماری را ادامه می دهد.

نبیل به جامعه جهانی: 
برای مشروعیت بخشی به تقلب تالش نکنید

گروه حمایت  روز:  اطالعات 
از انتخابات افغانستان، از کمیسیون 
مستقل انتخابات خواسته است که 
توسط  مطرح شده  نگرانی های  به 
انتخابات  نامزدان  از  شماری 
به طور واضح و  ریاست جمهوری، 

به موقع پاسخ دهد.
آلمان،  اروپا،  اتحادیه  سفیران 
جاپان، بریتانیا، امریکا و نمایندگی 
سازمان ملل متحد در افغانستان که 
انتخابات   از  حمایت  گروه  عضو 
افغانستان اند، دیروز )دوشنبه، 20 
عقرب( در یک اعالمیه ی مشترک 
نگرانی های مطرح شده از سوی این 
نامزدان را معتبر دانسته و همچنان 
خواسته اند  انتخابات  کمیسیون  از 

روند  شفاف سازی  مورد  در  که 
انتخابات و نتایج آن برای نامزدان و 
دیگر ذی  نفعان انتخابات وضاحت 

بدهد.
مشترک  اعالمیه ی  این  در 
اعالم  در  اولی  تأخیر  همچنان 
نتایج انتخابات به دلیل نهایی کردن 
مراحل اصلی و اطمینان از نتیجه ی 
و  تشخیص شده  اعتبار، شفاف  با 
خواسته  انتخابات  کمیسیون  از 
زیاد  تالش های  با  که  است  شده 
در  احتمالی  تأخیرهای  گونه  هر 
حداقل  به  را  انتخابات  روندهای 

ممکن کاهش دهد.
انتخابات  از  حمایت  گروه 
خواسته  نیز  نامزدان  از  افغانستان 

و  انتخابات  قانون  که  است 
را  نامزدان  رفتاری  آیین نامه ی 
یا  و  اقدام  هرگونه  از  و  رعایت 
را  انتخابات  روند  که  اظهارات 

تخریب می کند، خودداری کنند.
است  کرده  تأکید  گروه  این 
مسئولیت  انتخابات  اعتبار  که 
جمعی همه از جمله کمیسیون های 
انتخاباتی، نامزدان و دیگر ذی نفعان 

انتخاباتی است.
در اعالمیه ی این گروه نامزدان 
و حامیان آنان به حمایت از مراحل 
فراخوانده  انتخابات  باقی مانده ی 
شده اند. از نامزدان همچنان خواسته 
شده است که در روند بازشماری 
آرا با کمیسیون انتخابات همکاری 

شکایات شان  و  نگرانی ها  و  کرده 
ادعاشده،  بی نظمی های  درباره ی 
شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  با 

انتخاباتی مطرح کنند.
اخیرا  که  است  حالی  در  این 
بازشماری  به  انتخابات  کمیسیون 
محل  هشت هزار  از  بیش  آرای 
رأی دهی در والیات کشور فیصله 
آرا  بازشماری  روند  است.  کرده 
در والیات از دیروز دوشنبه رسما 

آغاز شده است. 
انتخاباتی  تیم های  از  شماری 
به  همگرایی«  و  »ثبات  جمله  از 
و  »صلح  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری 
عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین 
عدالت«  و  »امنیت  و  حکمتیار 

این  با  نبیل  رحمت اهلل  رهبری  به 
انتخابات  کمیسیون  فیصله ی 
از  نظارت  روند  و  کرده  مخالفت 

بازشماری آرا را تحریم کرده اند.
تیم »ثبات و همگرایی« هشدار 
روند  که  صورتی  در  است  داده 
ناظرین  غیاب  در  آرا  بازشماری 
نتیجه ی  بگیرد،  صورت  تیم  این 
انتخابات از نظر این تیم مشروعیت 

نخواهد داشت.
برخی  در  حال،  همین  در 
بغالن،  تخار،  جمله  از  والیات 
بدخشان، پروان و پنجشیر شماری 
»ثبات  انتخاباتی  تیم  هواداران  از 
آرا  بازشماری  مانع  همگرایی«  و 

شده اند.

گروه حمایت از انتخابات: 
کمیسیون به نگرانی های نامزدان پاسخ روشن دهد

رییس ستاد ارتش امریکا: 
نیروهای ما تا چند سال دیگر در افغانستان می مانند

بودند، گفته بود که امریکا می تواند شمار نیروهای خود را در 
افغانستان تا به ۸ هزار و 600 سرباز کاهش دهد و این امر 
او  نمی گذارد.  تاثیر  افغانستان  در  تروریزم  علیه  مبارزه  روی 
گفته بود که خروج این نیروها تنها در صورت توافق صلح با 

طالبان انجام خواهد شد.
این در حالی است که خروج نظامیان خارجی از افغانستان 
یکی از موضوعات مورد بحث در دست کم نُه دور مذاکره ی 
زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه امریکا برای 

صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان بوده است.
شمار سربازان امریکایی در افغانستان در حدود 14000 
سرباز بود، اما جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای 
ناتو در افغانستان در اواخر ماه میزان به نیویورک تایمز گفته 
بود که ایاالت متحده امریکا از سال گذشته تا کنون حدود دو 
هزار سرباز خود را به گونه ی تدریجی و خاموشانه از افغانستان 
خارج کرده است. بیشترین نقش این سربازان مشوره دهی به 

نیروهای امنیتی و دفاعی افغان است.

ارتش  مشترک  ستاد  رییس  میلی،  مارک  روز:  اطالعات 
کشور  این  نظامیان  که  است  گفته  امریکا  متحده ی  ایاالت 
به زودی از افغانستان خارج نشده و برای چند سال دیگر نیز 

در افغانستان حضور خواهند داشت.
آقای میلی این اظهارات را دو روز پیش )یک شنبه، 1۹ 
خبری  شبکه ی  هفته«  »این  برنامه ی  با  صحبت  در  عقرب( 
»ای بی سی« مطرح کرده است. او هرچند مشخص نکرده است 
که حضور نظامیان امریکایی در افغانستان برای چند سال دیگر 
ادامه خواهد داشت، اما گفته است: »برای چندین سال دیگر 

نیز آنجا باقی خواهیم ماند.«
گفته  مصاحبه  این  در  میلی  واشنگتن تایمز،  گزارش  به 
پناه گاه  به  دیگر  بار  کشور  آن  تا  رفتیم  افغانستان  »به  است: 
دهشت افگنانی تبدیل نشود که به ایاالت متحده امریکا حمله 
برای  و  است  نشده  تکمیل  هنوز  مأموریت  این  می کنند. 
موفقیت این مأموریت حکومت و قوای امنیتی افغانستان باید 
بتوانند امنیت داخلی کشورشان را تأمین کرده و نگذارند که 

دهشت افگنان از قلمرو آن کشور به کشورهای دیگر به ویژه 
ایاالت متحده امریکا حمله کنند.«

حضور  از  حالی  در  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
درازمدت نظامیان این کشور در افغانستان خبر داده است که 
پیش از این مقام های ارشد امریکایی اظهارات متفاوتی در این 

مورد مطرح کرده بودند. 
باری رییس جمهور دونالد ترمپ گفته بود که نظامیانش 
را از افغانستان به امریکا بر می گرداند. او همچنان گفته بود 
که تنها نیروهای استخباراتی اش را در افغانستان حفظ خواهد 

کرد. 
از سویی هم شمار دیگری از مقام های ارشد امریکایی از 
جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه ی آن کشور پیشتر گفته بودند 
که حضور نظامی امریکا در افغانستان وابسته به شرایط است 

و به مذاکرات صلح با طالبان ربط دارد.
هنگام  میزان   2۹ در  نیز  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 
سفرش به افغانستان به خبرنگارانی که با او در این سفر همراه 

انتخابات  مؤسسه ی  روز:  اطالعات 
اعالم  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد 
کرده است که روند تصفیه ی آرا در مسیر 
نگران کننده ای قرار گرفته و در صورتی که 
این روند درست مدیریت نشود، می تواند 

منجر به بحران انتخاباتی شود.
دیروز )دوشنبه،  فیفا که  اعالمیه ی  در 
20 عقرب( منتشر شده، همچنان آمده است 
که طوالنی شدن بیش از حد روند تصفیه ی 
آرا از یک طرف و پیچیده ترشدن این روند 
و موضع گیری مبهم کمیسیون انتخابات از 
عمومی  اعتماد  کاهش  باعث  دیگر،  سوی 
پذیرش  دشوارشدن  و  انتخابات  به  مردم 

نتایج انتخابات می گردد.
مستقل  کمیسیون  اعالمیه،  از  نقل  به 
مبتنی  و  قانونی  رویکرد  با  باید  انتخابات 

کرده  عمل  موجود  قوانین  و  اصول  بر 
شفاف،  و  دقیق  اطالع رسانی  طریق  از  و 
رابطه  در  این کمیسیون  چگونگی رویکرد 
ابتدایی  نتایج  به  آرا و رسیدن  به تصفیه ی 

را واضح کند.
که  است  گفته  اعالمیه  این  در  فیفا 
انتخابات  نتایج  به  مشروعیت دادن  راه  تنها 
انتخاباتی،  بحران  به  ورود  از  اجتناب  و 
اصول  براساس  عمل  و  قانون  به  پرداختن 
کمیسیون  فیفا  است.  انتخاباتی  ضوابط  و 
انتخاباتی را  انتخابات، نامزدان و ستادهای 

مکلف به رعایت این موارد دانسته است.
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  مؤسسه ی 
ابتدایی  نتایج  اعالم  )فیفا(  افغانستان 
انتخابات در 23 عقرب را ناممکن خوانده 
دوم  بار  برای  انتخاباتی  تقویم  نقض  از  و 

ابراز نگرانی کرده است. به باور فیفا، نقض 
دوباره ی تقویم به اعتبار کمیسیون انتخابات 
و فرایند کاری این کمیسیون صدمه می زند.
این  بر  »نیاز  است:  آمده  اعالمیه  در 
و  دالیل  انتخابات،  کمیسیون  که  است 
نتایج  اعالم  در  خود  موفقیت  عدم  عوامل 
مردم  با  به طور صادقانه  را  کنون  تا  ابتدای 
کامل  مورد وضاحت  در  و  شریک ساخته 

دهد.«
فیفا برای حل مشکالت به میان آمده در 
مورد بازشماری آرا، پیشنهاد کرده است که 
کمیسیون مستقل انتخابات در روشنی اصول 
و قوانین موجود، جلسه ی فوق العاده ای را 
با نمایندگان با صالحیت تمامی نامزدان در 
حضور ناظرین برگزار و منطق و شیوه های 

تطبیق کار خود را با همه شریک کند.

این در حالی است که اخیرا کمیسیون 
از  بیش  آرای  بازشماری  به  انتخابات 
هشت هزار محل رأی دهی در والیات کشور 

فیصله کرده است.
شماری از تیم های انتخاباتی از جمله 
عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات 
عبداهلل، »صلح و عدالت اسالمی« به رهبری 
به  عدالت«  و  »امنیت  و  حکمتیار  گلبدین 
فیصله ی  این  با  نبیل  رحمت اهلل  رهبری 
روند  و  کرده  مخالفت  انتخابات  کمیسیون 
نظارت از بازشماری آرا را تحریم کرده اند.

داده  هشدار  همگرایی«  و  »ثبات  تیم 
آرا  بازشماری  روند  که  صورتی  در  است 
بگیرد،  تیم صورت  این  ناظرین  غیاب  در 
نتیجه ی انتخابات از نظر این تیم مشروعیت 

نخواهد داشت.

فیفا از رفتن روند تصفیه ی آرا در مسیر »بحران انتخاباتی« هشدار داد



صفحه ویـژه جـوانان
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دیگر  نامزد  نبیل،  رحمت الله 
نشست  در  دوشنبه  روز  نیز 
به  را  »دولت ساز«  تیم  خبری 
تقلب های سازمان یافته متهم 
آرا  بازشماری  مورد  در  و  کرد 
بازشماری  تصمیم  که  گفت 
کمیسیون  فیصله  براساس 
نه، بلکه براساس تصمیم پنج 
از آن  کمیشنر گرفته شده که 
براساس  کمیشنر  دو  جمله 
این  امضای  به  حاضر  فشار، 
فیصله شده است. آقای نبیل 
افزود شمارش که خالف قوانین 
و لوایح باشد، قابل قبول تیم او 

نیست.

که  افزود  ناصری زاده  آقای 
هزار  هشت  بازشماری  دالیل 
و ۲۵۵ محل که به بازشماری 
باید  و  نیست  روشن   رفته 
مشخص شود که به چه دالیل 
بازشماری  به  محالت  این 
او  است.  رفته  تفتیش  و 
می گوید که کمیسیون در حالی 
تصمیم بازشماری را گرفت که 
بیومتریک شده  آرای  سقف 
ابهاماتی  و  نشده  مشخص 
در مورد تعداد آرا وجود دارد: 
این است که  اساسی  »بحث 
اطالعات  سقف  کمیسیون 
بیومتریک را اعالم می کرد. بعد 
آرای  قانون،  به  مطابق  آن  از 
که اطالعات بیومتریک داشته 
می شد  شمرده  معتبر  باشد، 
این  در  معتبر.  غیر  آرا  بقیه  و 
صورت می توانست کمیسیون 

به مرحله ی بازشماری برود.«

داکتر حیات الله خپلواک، رییس تیم عملیات 
پزشکی صمیم می گوید شفاخانه فرانسوی ها 
طرف  دو  در  را  »کیست«  میکروبی  غده  دو 
شکم صمیم شناسایی کرده بود که در اولین 
عملیات یک غده به شکل موفقانه کشیده شد: 
»عملیات اول موفقانه سپری شد. اما صمیم با 
انرژی که از دست داده بود، قادر نبود عملیات 
دوم را تحمل کند و ما برای این که صمیم انرژی 
از دست رفته اش را دوباره به دست آورد، آن ها 

را از شفاخانه رخصت کردیم.« 

داکتر خپلواک می گوید، عملیاتی که طی آن جان صمیم از دست رفت، 
اشتباه او نه، بلکه تشخیص نادرست شفاخانه ی فرانسوی ها بوده است.

پی هم  تماس های  به  فرانسوی ها  موضوع، شفاخانه  این  به  پیوند  در 
اطالعات روز پاسخ نداد. 

داکتر خپلواک می گوید، برای عملیات دوم تمام ماجرا و خطرات احتمالی 
را به پدر صمیم تفهیم کرده است. اما از نوع عملیات و نوع شکافتن اجازه 
گرفته نمی شود: »در جریان عملیات ممکن است یک مشکل پیش بیاید و 
ما نمی توانیم بابت هر مشکل پیش پای واز مریض برویم و اجازه بگیریم و 

از طرفی ممکن است آن ها موافقت نکنند و مریض از دست برود.«

در  ساله اش   14 فرزند  صمیم،  قبل  چندی  که  می گوید  وزیرگل 
تیم  توسط  کابل  در  »اندراگاندی«  طفل  صحت  دولتی  شفاخانه ی 
گرفتن  »بدون  و  اشتباه«  جراحی  عملیات  »یک  در  شفاخانه  پزشکی 
اجازه از والدینش« جان داده است. وزیرگل، پدر صمیم در والیت غور 
زندگی می کند و برای درمان پسرش را به کابل آورده بود. او می گوید، 
برای عملیات دوم پسرش در شفاخانه صحت طفل، داکتر معالج از او 
با  داکتر  که  دارند  ادعا  ماندگان صمیم  باز  و  پدر  است.  پول خواسته 
عمل اشتباهش باعث مرگ صمیم شده است، اما داکتر این ادعا را رد 
و تأکید می کند که اشتباه  از معاینات شفاخانه ی فرانسوی ها بوده است. 

شرح ماجرا
وقتی صمیم  پیش  ماه  دو  که  می گوید  روز  اطالعات  به  وزیرگل 
آمادگی می گرفت، درد و  امتحان ساالنه اش  برای درس های مکتب و 
ناراحتی در قفسه سینه اش پیدا شد و به دنبال آن نفس تنگی شدیدی به 
او دست داد. حال صمیم با گذشت هر لحظه وخیم تر می شد و صمیم 
پدر  گفته ی  به  می شود.  برده  غور  دولتی  شفاخانه ی  به  درمان  برای 
او می گوید،  به  معاینات  از  بعد  داکتران شفاخانه ی دولتی غور  صمیم 
امکانات  چون  شود؛  داده  انتقال  کابل  به  باید  عاجل تر  هرچه  پسرش 
وجود  صمیم  تداوی  امکان  و  است  محدود  غور  والیتی  شفاخانه ی 

ندارد. 
نبود  و  نقل  و  حمل  مشکالت  به دلیل  غور  والیت  در  این که  با 
جاده های اسفالت شده و راه های دشوارگذر انتقال بیماران به والیت های 
راه  نرسانده،  صبح  به  را  شب  وزیرگل  اما  نیست،  آسانی  کار  دیگر 
کابل را در پیش می گیرد. زیرا طاقت دردکشیدن فرزندش را ندارد. او 
به خود می پچید،  از شدت درد  »آن شب درحالی که صمیم  می گوید: 
جاده های ناامن را در پیش گرفتیم تا صمیم را هر چه زودتر به کابل 
برسانیم«. آن ها وقتی به کابل می رسد و به شفاخانه اندراگاندی »صحت 
طفل« مراجعه می کنند، مسئوالن شفاخانه صحت طفل صمیم را برای 
از  بعد  و  می فرستند  فرانسوی ها  شفاخانه ی  به  معاینات  و  تشخیص 
عملیات  اولین  زیر  طفل  صحت  شفاخانه  در  صمیم  آن ها،  تشخیص 
می رود. عملیات اول صمیم موفقانه سپری می شود. به گفته ی وزیرگل 

عملیات پسرش را به شدت ضعیف و ناتوان می سازد. 
صمیم  پزشکی  عملیات  تیم  رییس  خپلواک،  حیات اهلل  داکتر 
دو  در  را  »کیست«  میکروبی  غده  دو  فرانسوی ها  شفاخانه  می گوید 
طرف شکم صمیم شناسایی کرده بود که در اولین عملیات یک غده به 
شکل موفقانه کشیده شد: »عملیات اول موفقانه سپری شد. اما صمیم 
با انرژی که از دست داده بود، قادر نبود عملیات دوم را تحمل کند و 
ما برای این که صمیم انرژی از دست رفته اش را دوباره به دست آورد، 

آن ها را از شفاخانه رخصت کردیم.« 
بعد از عملیات اول، داکتر معالج از وزیرگل می خواهد پسرش را 
خوب تغذیه کند تا برای عملیات دوم آماده شود. به گفته ی وزیرگل 
داکتر معالج گفته بود قرار است دو ماه بعد عملیات دوم صمیم انجام 
ما گفت  به  »داکتر  تعذیه شود:  باید خوب  زمان صمیم  آن  تا  و  شود 
برای  تا  بدهید  کباب  بدهید.  خوب  و  انرژی زا  غذاهای  را  صمیم 

عملیات دوم آمده باشد.«
با رخصت شدن صمیم از شفاخانه، آن ها به دهمزنگ خانه ی یکی 
از آشنایانش می روند و بعد از خوردِن کباب حال صمیم دوباره وخیم 
وزیرگل  مراجعه  کنند.  شفاخانه  به  دوباره  می شود  مجبور  و  می شود 
توصیه  را  کباب  مثل  انرژی زا  خوراکی  ما  به  خودش  داکتر  می گوید 
به  دوباره  بود،  شده  رخصت  شفاخانه  از  که  روز  همان  صمیم  کرد. 
شفاخانه آورده شد و برای بار دوم زیر عملیات جراحی رفت تا غده ای 
مامای صمیم که  فقیراحمد پسر  بیرون کشیده شود.  او  از بطن  دومی 
در جریان عملیات قرار داشت، می گوید داکتران در عملیات دوم وقتی 
به نتیجه ای نرسیدند و برای بار سوم دست به عملیات زدند، صمیم در 

زیر سومین عملیات جان داد. 
وزیرگل به اطالعات روز می گوید که داکتر بابت عملیاِت صمیم 
شیرینی  او  از  عملیات  زمان  در  دیگر  از طرف  و  نگرفته  اجازه  او  از 
مطالبه کرده است »تیم داکتران که صمیم را عملیات می کردند به من 
گفتند شیرینی ما را می دهی؟ من برای شان گفتم که یک بار صمیم جور 
از  بخشی  در  وزیرگل  می دهم.«  شما  به  را  زندگی ام  همه ی  من  شود 

در روزهای پسین سه مسأله در روند انتخابات 
انتخابات  یادآور  بسیاری ها  برای  که  شده  جنجالی 
است.  افغانستان   2014 ریاست جمهوری  جنجالی 
نهادهای ناظر با هشدار از بحرانی شدن انتخابات، از 
کمیسیون انتخابات می خواهند که در مورد ابهام های 
سقف  مشخص نشدن  دهد.  توضیح  ایجاد شده 
معلومات  تصفیه ی  ناتکمیل ماندن  و  رأی دهندگان 
در  بازشماری  به  رفتن  رأی دهندگان،  بیومتریکی 
تصفیه  و  نیست  مشخص  آرا  سقف  وضعیتی که 
معلومات بیومتریکی کامل نشده و بازشماری آرای 
یا  بیومتریک  دستگاه های  محلی  که   432 و  دوهزار 
مفقود  محالت  آن  به  مربوط  دستگاه های  حافظه ی 
انتخابات  روزهای  این  جنجالی  موضوع  سه  شده، 

ریاست جمهوری ششم میزان است. 
حل نشده  اعتراضات  و  جنجال ها  این  هرچند 
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است،  مانده  باقی 
دوشنبه )20 عقرب( تصاویری از جریان بازشماری 
آرا در والیت های بلخ، نورستان، کابل، میدان وردک، 
لوگر، جالل آباد، دایکندی، پکتیکا و خوست منتشر 

کرد.
پس از آن که شرکت درملوگ از یک میلیون و 
و  هزار   ۸6 بیومتریک شده،  رای   333 و  هزار   ۹2۹
آن، 137  بر  قبل  و  بی اعتبار تشخیص  را  رای   226
هزار رأی را قرنطین اعالم کرد، شماری از تکت های 
انتخابات گفتند که روند تصفیه معلومات بیومتریک 
هزار   300 حدود  و  مانده  ناتکمیل  رأی دهندگان 
باید از  دور خارج و سقف  رای مشکوک و باطل 
و  تکت ها  این  شود.  مشخص  رأی دهندگان  واقعی 
سقف  تکمیل نشدن  تا  داشتند  تأکید  ناظر  نهادهای 
این  است.  بی معنا  بازشماری  به  رفتن  رای دهندگان 
روز  انتخابات  کمیسیون  که  بود  پابرجا  جنجال ها 
اعالم  و  آغاز  را  بازشماری  روند  عقرب   1۸ شنبه، 
کمیسیون،  رهبری  اعضای  فیصله  براساس  که  کرد 
والیت   34 در  رای دهی  محل   255 و  هزار  هشت 

بازشماری و تفتیش می شود.
انتقادها  و  اعتراضات  بازشماری،  آغاز  از  پس 
بیش تر شد و دسته های انتخاباتی به رهبری عبداهلل 
رسما  نبیل  رحمت اهلل  و  حکمتیار  گلبدین  عبداهلل، 
اعالم کرد که این کار کمیسیون غیرقانونی است و 

روند بازشماری را تحریم می کنند. 
مورخ  فیصله ی  جنجالی،  موارد  این  به  افزون 
کمیشنر،  هفت  از  که  کمیسیون  اعضای  عقرب   16
پنج کمیشنر آن را امضا کرده است، نیز بر جنجال ها 
افزوده است. این فیصله در مورد بازشماری دوهزار 
یا  بیومتریک  و 423 محلی است که یا دستگاه های 
است.  شده  مفقود  دستگاه  ها  آن  حافظه  کارت های 
رحیمه ظریفی، یک عضو کمیسیون نه در موافقت و 
نه در مخالفت این تصیمم امضا کرده است. موالنا 
این  با  مخالفت  در  کیمسیون  عضو  دیگر  عبداهلل 

فیصله امضا کرده است و آن را خالف قانون خوانده 
است.

اطالعات  بدون  محل   242۳ آرای  »بازشماری 
بیومتریک غیرقانونی است«

برخی  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  عضو  یک 
از تکت های انتخابات و نهادهای ناظر می گویند که 
بازشماری آرای دوهزار و 423 محلی که دستگاه های 
یا کارت های حافظه آن دستگاه ها مفقود  بیومتریک 

شده است، خالف قانون و لوایح است. 
این  حالی  در  انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  پنج 
ماده ی  دوم  بند  در  که  است  کرده  امضا  را  فیصله 
که  است  آمده  انتخابات  تعدیل شده ی  قانون  نزدهم 
پروسه  تسریع  به منظور  است،  مکلف  »کمیسیون 
کند  اتخاذ  را  تدابیری  شفافیت،  تأمین  و  انتخابات 
ثبت نام  به شمول  انتخابات  پروسه  مراحل  همه  که 
با  مربوطه  طرزالعمل  مطابق  رای دهندگان  تشخیص 
استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بیومتریک 

مصئون صورت گیرد.«
این ماده ی قانون موجودیت اطالعات بیومتریک 
که  انتخابات  مراحل  الزمه ی  را  را ی دهندگان 
دانسته  می باشد،  آن  مراحل  از  یکی  آرا  بازشماری 
است. بازشماری آرای دوهزار و 423 محل صریحا 
نهادهای  است.  انتخابات  قانون  ماده ی  این  مخالف 
نشان گر  کمیسیون  فیصله  این  که  می گویند  ناظر 
بی خبری کمیشنران از ماده ی نزدهم قانون انتخابات 

است.
موالنا عبداهلل نیز با استدالل به این ماده ی قانون 
این فیصله را امضا نکرده و در حاشیه ی آن نوشته این 

غیربیومتریک  آرای  به  بخشیدن  »مشروعیت  فیصله 
می باشد که تعقیب قضایی ناشی از تخلف قانونی را 

نیز در پی دارد.«
این تصمیم در حالی گرفته شده که پیش از آن، 
کمیسیون مستقل انتخابات و اعضای آن مکررا اعالم 
کردند که تنها آرای دارای اطالعات بیومتریک اعتبار 
دارد و شمارش می شود. چند روز بعد از انتخابات و 
جنجال روی آرای بیومتریک شده و بیومتریک نشده 
که تأکیدهای پی هم کمیسیون انتخابات به اعتباردهی 
تنها آرای بیومتریک شده، به آن نقطه ی پایان داد. آن 
زمان کارشناسان، نهادهای ناظر و تکت های انتخاباتی 
بیومتریک نشده  آرای  به  اگر  که  بودند  داده  هشدار 

اعتبار داده شود، انتخابات به بحران خواهد رفت.
آرای  به  اگر  ناظر،  نهادهای  گفته ی  به 
نتیجه ی  اعالم  شود،  داده  اعتبار  بیومتریک نشده 
انتخابات دوباره به تأخیر بیفتد و یا در مورد ابهامات 
بحران های  از  یکی  نشود،  داده  توضیح  ایجادشده 
نتیجه ی  انتخابات  تکت های  که  است  این  احتمالی 

انتخابات را نپذیرند.
روز  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
یک شنبه با نشر اعالمیه ای از سیاسی شدن روند های 
که  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  انتخابات  تخنیکی 
معلومات  داشتن  بدون  آرای  به  اعتباردهی  نوع  هر 
بیومتریکی می تواند زمینه را برای نپذیرفتن نتیجه ی 
افغانستان  مردم  و  انتخاباتی  تیم های  برای  انتخابات 

فراهم کند.
پس از آغاز روند بازشماری، دسته ی انتخاباتی 
اعتراضی در کابل  »ثبات و همگرایی« یک همایش 
برگزار و عبداهلل عبداهلل رهبر این دسته از کمیسیون 
روند  فرصت  به زودترین  که  خواست  انتخابات 
بازشماری و تفتیش آرا را متوقف کند. آقای عبداهلل 
هشدار داد که نتیجه ی بازشماری آرا که در غیابت 
ناظران ثبات و همگرایی انجام شود، از نظر این تیم 
مشروعیت ندارد. تیم ثبات و همگرایی مدعی است 
متوقف  را  بازشماری  مردم در 21 والیت روند  که 
صفحه  در  دیروز  اخالقی  رحمان  نور  است.  کرده 
فیس بوک خود نوشته: »پروسه بازشماری فرمایشی، 
غیرقانونی و مشروعیت بخش تقلب، در 21 والیت 

از سوی مردم متوقف شده است.«
نامزدان روز دوشنبه  گلبدین حکمتیار، یکی از 
کارکرد  از  انتقاد  با  کابل  در  خبری  نشست  در 
بیومتریک  انتخابات گفت که دستگاه های  کمیسیون 
مفقود  محل   423 و  دوهزار  حافظه  کارت های  و 
شده  دزدی  تقلب  به منظور  قصدا  بلکه  نشده، 
مشکل  بازشماری  که  افزود  حکمتیار  آقای  است. 
بازشماری،  در  چون  نمی کند،  حل  را  محالت  این 
محالت  این  بیومتریک نشده  و  بیومتریک شده  آرای 
بازشماری  محالت  این  »اگر  نمی شود:  مشخص 

می شود، باید تمام صندوق ها بازشماری شود.«

دوشنبه  روز  نیز  دیگر  نامزد  نبیل،  رحمت اهلل 
تقلب های  به  را  »دولت ساز«  تیم  نشست خبری  در 
سازمان یافته متهم کرد و در مورد بازشماری آرا گفت 
نه،  براساس فیصله کمیسیون  بازشماری  که تصمیم 
بلکه براساس تصمیم پنج کمیشنر گرفته شده که از 
آن جمله دو کمیشنر براساس فشار، حاضر به امضای 
این فیصله شده است. آقای نبیل افزود شمارش که 
خالف قوانین و لوایح باشد، قابل قبول تیم او نیست. 
او تأکید کرد که مردم افغانستان قیمت تقلب را در 
پرداختند و دیگر  انتخابات ریاست جمهوری 2014 

توان این کار را ندارند.
»دولت ساز«  تیم  انتخاباتی،  دسته های  میان  در 
بازشماری  روند  موافق  پیشتاز  تکت های  از  یکی 
معلومات  بدون  محل   423 و  دوهزار  بازشماری  و 
نشر  با  یک شنبه  روز  تیم  این  است.  بیومتریک 
خواسته  انتخاباتی  دسته های  دیگر  از  اعالمیه ای 
بدون  و  غیرمسئوالنه  نظرهای  اظهار  »از  که  است 
انتخابات خودداری  دالیل و مدارک در مورد روند 
انتخابات  نامزدان  رفتار  اصوال  رعایت  با  و  کرده 
ریاست جمهوری سال جاری، کمیسیون انتخابات را 

در تأمین شفافیت در این روند کمک کنند.«
تأکید  انتخاباتی  دسته ی  این  اعالمیه ی  در 

نتایج  اعالم  زمان  در  دوباره  تأخیر  که  است  شده 
انتخابات  کمیسیون  »از  ندارد:  قانونی  توجیه  هیچ 
می خواهیم که نتایج را در زمان تعیین شده ی آن یعنی 

23 عقرب اعالم کند.«
وضاحت  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  اما 
روند  گرو  در  مبهم  و  مناقشه  مورد  آرای  مورد  در 
از  افتخاری،  علی  است.  آرا  تفتیش  و  بازشماری 
اطالعات روز  با  سخن گویان کمیسیون در صحبت 
گفته: »مثال از بعضی محالت معلومات کاغذی آمده، 
می دانید  شما  است.  نیامده  بیومتریکی  اطالعات  اما 
که حدود 100 دستگاه بیومتریک هنوز ناپدید است. 
همان صندوق هایی  داخل  در  دستگاه ها  این  ممکن 
مرکز  به  نتایج(  )فورم  کاغذی  معلومات  که  باشد 
رسیده، اما معلومات بیومتریکی ندارند. وقتی که ما 
به مرحله ی تفتیش و بازشماری آرا می رویم به این 
می شود  بازشماری  که  آرای  تمام  که  نیست  معنی 
بازشماری  فرصت  که  است  خوب  می یابد.  اعتبار 
این که  به  با توجه  و تفتیش به کمیسیون داده شود. 
صندوق ها  داخل  در  بیومتریکی  دستگاه های  ممکن 
باشد، از کجا بدانیم و تشخیص کنیم که این آرای 
ندارند،  بیومتریکی  معلوماتی  می گویند  که  محالتی 

نادرست است و آن را باطل کنیم.«
کمیسیون  در  تیفا  بنیاد  ناظر  ناصری زاده،  ناصر 
انتخابات در گفت وگو با اطالعات روز می گوید که 
فیصله کمیسیون در مورد بازشماری دوهزار و 423 
قانون  خالف  ندارد،  بیومتریک  معلومات  محلی که 
و  بازشماری  تفتیش،  الیحه ی  خالف  و  انتخابات 

ابطال آرا است.
بازشماری  دالیل  که  افزود  ناصری زاده  آقای 
رفته  بازشماری  به  که  محل   255 و  هزار  هشت 
روشن  نیست و باید مشخص شود که به چه دالیل 
او  است.  رفته  تفتیش  و  بازشماری  به  این محالت 
می گوید که کمیسیون در حالی تصمیم بازشماری را 
گرفت که سقف آرای بیومتریک شده مشخص نشده 
»بحث  دارد:  وجود  آرا  تعداد  مورد  در  ابهاماتی  و 
اطالعات  سقف  کمیسیون  که  است  این  اساسی 
بیومتریک را اعالم می کرد. بعد از آن مطابق به قانون، 
معتبر  باشد،  داشته  بیومتریک  اطالعات  که  آرای 
شمرده می شد و بقیه آرا غیر معتبر. در این صورت 

می توانست کمیسیون به مرحله ی بازشماری برود.«
این ناظر انتخابات که روند بازشماری محالت 
روند  در  که  می گوید  دیده،  نزدیک  از  را  کابل 
بازشماری ناظران برخی از تکت های پیشتاز حضور 
و  می کند  انحصاری  را  پروسه  مسأله  این  و  ندارند 
بسیار  را  تقلب  و  تخلف  امکان  تخنیکی  به لحاظ 
انتخابات  حساس  مواد  دارد  »امکان  می برد:  باال 
را  آن  نتیجه ی  سپس  بگیرد.  قرار  دست برد  مورد 
یک  نتیجه ی  نپذیرفتن  نپذیرد.  انتخاباتی  تکت های 
بن بست و تعارض انتخاباتی را به وجود می آورد که 
حل تعارضات انتخابات در وضعیت فعلی افغانستان 

مشکل است.«
مقصر این وضعیت کیست؟

انتخابات می گویند که کمیسیون  ناظر  نهادهای 
مقصر  قانونی،  مکلفیت  به  بنا  انتخابات  مستقل 
و  نگرانی ها  به  باید  است،  وضع  این  ایجاد  اصلی 
خواست های قانونی تکت های انتخابات پاسخ دهد 
جداسازی  رای دهندگان،  سقف  کردن  روشن  با  و 
سرنوشت  کردن  روشن  و  پاک  از  ناپاک  رای 
انتخابات  پروسه  به  صدمه زدن  از  مشکوک،  آرای 

جلوگیری کند.
زبیر حبیب زاد، سخن گوی بنیاد انتخابات شفاف 
از  پیش  اگر کمیسیون  )تیفا( می گوید که  افغانستان 
بازشماری در مورد نگرانی های دسته های انتخاباتی 
ناپاک وجود  ابهام هایی که در مورد آرای پاک و  و 
دارد پاسخ ندهد، ممکن بحران تازه ای کلید بخورد: 

»ممکن بحران 2014 یک بار دیگر تکرار شود.«
مطابق  باید  کمیسیون  که  می گوید  ناصری زاده 
لوایح و طرزالعمل ها پیش می رفت، اما در وضعیت 
فعلی فیصله های کمیسیون عجوالنه و خالف قانون 
و لوایح است. به گفته ی او، پیامد این گونه فیصله ها 
و  می کشد  به چالش  را  انتخابات  پروسه  است  این 
تعارض و تضاد انتخابات ایجاد و در نهایت پروسه 

به بن بست مواجه می شود.
ممکن  که  می دهد  هشدار  انتخابات  ناظر  این 
ابتدایی  نتیجه ی  است تقویم تعدیل شده برای اعالم 
کمیسیون  سوی  از  باردیگر  عقرب(   23( انتخابات 
نقض شود، اگر این کار دوباره تکرار شود، سالمت 
و اعبتار پروسه از بین می رود و تکت های انتخاباتی 
نخواهند  را  انتخابات  نتیجه ی  آن  به  استناد  با 
پذیرفت: »مسئولیت ها و پیامدهای منفی به عهده ِی 
دارند.  قرار  تصمیم گیری  استیج  در  که  کسانی ست 
کمیشنران کمیسیون ظرفیت الزم تخنیکی و حقوقی 
ندارد.  را  منطقی  و  وقت  به  تصامیم  اخذ  به  مبنی 
ظرفیت  کمبود  براساس  می شود  ایجاد  که  اختالف 

کمیسیون است.«

این  یافته های  درباره ی  جلیل  آقای  است.  کمیسیون  این  رییس  کابل، 
کمیسیون به اطالعات روز می گوید: »وقتی مریض بستری شد و بعد از 
آن که معاینات مریض تکمیل می شود مریض به بخش جراحی منتقل 
با بازکردِن صدر معلوم می شود که مریضی به شکل والدی  می گردد. 
را  مریض  تا  می شود  مجبور  داکتران  و  است  بوده  داخلی  اعشای  در 
عملیات کند و تالش های که تیم جراحی کرده صرف به خاطر نجات 
مریض بوده است.« آقای جلیل همچنان می گوید که در سه ماه گذشته 
در شفاخانه صحت طفل بیش از یک هزار و ۸00 عمل جراحی صورت 
گرفته و ۸6 هزار طفل به این شفاخانه مراجعه کرده است و داکتران 

تمام تالش های شان را می کنند تا کودکی از دست نرود.
می گوید  و  می کند  تأیید  را  نظام الدین جلیل خطاهای طبی  داکتر 
خطاهای طبی نه تنها در افغانستان، بلکه در اکثر کشورها ُرخ می دهد. 
و  شفاخانه ها  مسلکی  اعضای  میان  که  دارد  باور  جلیل  آقای  اما 
مریض داران افهام و تفهیم درست صورت نمی گیرد و »پیام ها درست 

انتقال نمی یابد.« 
به گفته ی آقای جلیل ریاست شفاخانه های کابل تصمیم گرفته اند 
که در پروتکل های شان تجدید نظر کنند: »وقتی مریض می آید مرض و 
شیوه های مقابله با آن باید به صورت مکمل برای پای واز مریض تشریح 
داده  مریض وضاحت  پای واز  برای  آن  پیامدهای  و  از خطرات  شود. 

شود تا گرفتار مشکالت این چنینی نشویم.«
را  بررسی های شان  نتایج  باز است. کمیسیون  پرونده صمیم هنوز 
به شورای عالی طبی سپرده اند تا عالوه بر بررسی بیش تر این قضیه، 
ادعایی را که توسط پدر طفل مریض مطرح شده که »داکتر از آن ها پول 

گرفته« هم پی گیری کنند.
»صمیم الیق و آرام بود«

هشتم  صنف  دانش آموز  او  است.  وزیرگل  پسر  آخرین  صمیم 
مکتب بود. وزیرگل می گوید، وقتی او مریض شد و برای عملیات به 
او وعده داده  به  انتقال داده شد، گریه می کرد. پدرش  بخش جراحی 
بود که بعد از عملیات او را به زیباترین پارک شهر ببرد. حاال صمیم در 
زیر خروارها خاک آرمیده است. رفتن صمیم، رویای وزیرگل که رفتن 
نگرفت  به خود  بود، رنگ حقیقت  »آرام و الیق«ش  پسر  با  پارک  به 
ناله های همسرش.  و  مانده  برای وزیرگل عکس پسرش  فقط  و حاال 
»حاال که صمیم رفته هر کاری کنم او دوباره برنمی  گردد. پس هرچه در 
توانم باشد انجام می دهم تا طفلی دیگری به سرنوشت او دچار نشود.«

شخصا  که  گفت  سخنانش 
در  را  افغانی  هزار  پنج 
معاینه خانه ی داکتر حیات اهلل 

خپلواک تحویل داده است.
پاسخ مسئوالن

حیات اهلل  داکتر 
معالج  پزشک  خپلواک، 
صمیم  پدر  گفته های  صمیم 
را رد می کند. داکتر خپلواک 
اجازه  و  عملیات  درباره ی 
خانواده ی  از  نگرفتن 
روز  اطالعات  به  مریض 
آن ها  عملیات  گفت 
تشخیص  و  داده ها  براساس 
بوده  فرانسوی ها  شفاخانه ی 
و برای عملیات اول صمیم، 
گرفته  اجازه  والدینش  از 
راست  قسمت  »در  است: 
تیم  فیصله ی  به  نظر  مریض 
»کیست«  عدد  یک  جراحی 
سانتی   20 در   15 اندازه  به 
قرار  شش  پهلوی  در  که  را 
و  کردیم  عملیات  داشت، 
به  را  غده  آن  شدیم  موفق 
اجازه ی  بکشیم.  سالم  شکل 

این عملیات را از والدین مریض گرفته بودیم. مریض بعد از این که از 
با حالت وخیم  شفاخانه رخصت شد و ظهر همان روز وقتی دوباره 
شفاخانه مراجعه کرد، ما براساس تشخیص شفاخانه فرانسوی ها صمیم 
که  شدیم  متوجه  عملیات  جریان  در  کردیم  دوم  عملیات  کاندید  را 
راپور سیتی اسکِن که به ما ارسال شده بود، اشتباه است.« داکتر خپلواک 
می گوید، عملیاتی که طی آن جان صمیم از دست رفت، اشتباه او نه، 

بلکه تشخیص نادرست شفاخانه ی فرانسوی ها بوده است.
در پیوند به این موضوع، شفاخانه فرانسوی ها به تماس های پی هم 

اطالعات روز پاسخ نداد. 
داکتر خپلواک می گوید، برای عملیات دوم تمام ماجرا و خطرات 
احتمالی را به پدر صمیم تفهیم کرده است. اما از نوع عملیات و نوع 
است یک  »در جریان عملیات ممکن  نمی شود:  اجازه گرفته  شکافتن 
مشکل پیش بیاید و ما نمی توانیم بابت هر مشکل پیش پای واز مریض 
برویم و اجازه بگیریم و از طرفی ممکن است آن ها موافقت نکنند و 

مریض از دست برود.«
برای  عامه  وزارت صحت  موضوع،  این  رسانه ای شدن  به محض 
بررسی و چگونگی وقع این رویداد کمیسیونی را تشکیل می دهد تا ابعاد 
این قضیه را بررسی کنند. داکتر نظام الدین جلیل، رییس شفاخانه های 

صمیم چگونه زیر تیغ عملیات 
در شفاخانه دولتی »اندراگاندی« جان سپرد؟

جنجال بازشماری آرا؛ 
عصمت اهلل سروشنهادهای ناظر: کمیسیون انتخابات مقصر است
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گواردیوال بعد از شکست دیشب تیمش مقابل 
راضی  آن  از  مسلما  که  رسید  رکوردی  به  لیورپول 
شروع  بدترین  دیشب  باخت  با  گواردیوال  نیست. 
فصل دوران حضورش در منچسترسیتی را رقم زد.  
لیورپول  خانه  آنفیلد،  به  دیشب  منچسترسیتی 
نیم فصل  در  حساس  و  بزرگ  دیدار  در  تا  رفت 
کلوپ  یورگن  شاگردان  با  جزیره  برتر  لیگ  اول 
در  نهایت  در  گواردیوال  شاگردان  ولی  کند.  دیدار 
پپ  تا  کردند  تجربه  را   1-3 شکست  بازی  این 
نیست.  راضی  آن  از  مسلما  که  برسد  رکوردی  به 
گواردیوال حاال رسما بدترین شروع فصل خود در 
ثبت  داشته،  عهده  به  را  سیتی  هدایت  که  دورانی 

کرده است.
جدول  چهارم  رتبه  در  شکست  این  با  سیتی 
لیگ برتر قرار گرفته و با تیم صدرنشین، لیورپول، 
۹ امتیاز فاصله دارد. سیتی تا این لحظه در لیگ برتر 
25 امتیاز بدست آورده و بدست آوردن 25 امتیاز از 
12 بازی ابتدای فصل در واقع بدترین آماری است 
که گواردیوال در طول دوران مربی گری خود تجربه 
کرده است. از این گذشته تیم گواردیوال هیچوقت تا 
این مرحله از شروع فصل از تیم صدرنشین بیشتر از 

سه امتیاز کم نداشته است.

بدترین شروع 
فصل پپ گواردیوال 
در منچسترسیتی

ایتالیایی پاری سن ژرمن به ستایش از  هافبک 
کیلیان ام باپه پرداخت و او را با لیونل مسی مقایسه 

کرد.
و  بهترین  از  ام باپه  کیلیان   ،TF۱ از  نقل  به 
آماده ترین مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان است 

که در پاری سن ژرمن بازی می کند.
مارکو وراتی، هافبک ایتالیایی پاری سن ژرمن 
به شکل عجیب و بسیار  ام باپه  ام باپه گفت:  درباره 
سریعی در حال پیشرفت و بهتر شدن است. او مثل 

مسی است و بازیکنی مانند او وجود ندارد.
او درباره نیمار هم گفت: نیمار خوشبختانه در 
وضعیت خوبی قرار دارد. بدون شک اگر در شرایط 
بازی قرار گیرد وضعیت او بهتر هم خواهد شد. او 
زمانی به دنبال جدایی بود اما در نهایت در تیم ماند 
و تاثیرگذار هم بوده است. هواداران پاری سن ژرمن 

نیمار را خواهند بخشید.
سن  پاری  در  حضورش  ادامه  درباره  وراتی 
زیبا  ژرمن  سن  پاری  با  من  داستان  گفت:  ژرمن 
است. من از سال 2012 در این تیم بازی می کنم و 
فکر نمی کردم که این همه سال در تیم بمانم. شرایط 
برای من بعد از 7 سال هم چنان مثل روز اول است و 
دوست دارم که در پاری سن ژرمن باقی بمانم. فکر 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  می توانیم  امسال  که  می کنم 

بدرخشیم و تا مراحل باال پیش  برویم.
پایان  پاری سن ژرمن در  ایتالیایی  این هافبک 
همه  برای  الگوی  او  گفت:  هم  کاوانی  درباره 
ناراحت  خود  وضعیت  از  اصال  و  است  بازیکنان 
نیست. هر گاه تیم به کاوانی نیاز داشته نهایت تالش 

خود را به کار گرفته است.

وراتی: 
ام باپه مثل مسی است

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بعد از انتشار اخبار ضد و نقیض، آرسن ونگر می گوید 
با اینکه باشگاه بایرن مونیخ برای هدایت این تیم با او تماس 
نخواهد  قبول  را  بایرن  سرمربی گری  پست  او  ولی  گرفته 

کرد.
درحالیکه از زمان اخراج نیکو کوواچ، سرمربی سابق 
از گزینه های  یکی  عنوان  به  ونگر  آرسن  نام  مونیخ،  بایرن 
احتمالی جانشینی او مطرح شده و ونگر شخصا اعالم کرده 
بود که بایرن با او در این مورد تماس گرفته و قرار است 
به زودی مذاکراتی بین دو طرف انجام شود، ولی سرمربی 

کهنه کار فرانسوی در تازه ترین اظهارات خود گفت که پست 
هدایت بایرن مونیخ را قبول نخواهد کرد.

آرسن ونگر 70ساله که از ماه مه سال گذشته و زمانی 
که آرسنال را بعد از سالها حضور روی نیمکت این تیم ترک 

کرد تا کنون بدون تیم بوده است.
هاینتس  کارل  بود  گفته  گذشته  هفته  که  ونگر  آرسن 
رومینیگه نایب رئیس بایرن به او تماس گرفته و درباره پست 
سرمربی گری این تیم صحبت کرده و قرار است هفته آینده 
تازه ترین  در  حاال  بگیرد،  مذاکراتی صورت  دو طرف  بین 

نخواهد  را  باواریایی  غول  هدایت  پست  گفت  اظهاراتش 
پذیرفت.

ونگر در گفتگو با beIN Sports گفت:" من دیگر 
در این ماجرا نیستم. اول اینکه من هرگز نامزد هدایت بایرن 
نبودم. با من تماس گرفته شد ولی من دیگر در این قضیه 

نیستم".
آیا  که  پرسید  ونگر  از  سپس  شبکه  این  خبرنگار 
منظورش این است که سرمربی بایرن نخواهد شد و ونگر 

در پاسخ گفت:" نه، لزوما نه".

آرسن ونگر: سرمربی بایرن مونیخ نمی شوم

ویرژیل فن دایک، مدافع هلندی لیورپول، معتقد است که 
این تیم باید به تالش برای قهرمانی ادامه دهد.

لیورپول دیشب موفق شد در یک دیدار حساس و حیاتی 
منچسترسیتی را با نتیجه 3-1 شکست دهد. شاگردان یورگن 
کلوپ حاال با ۹ امتیاز بیشتر از منچسترسیتی و ۸ امتیاز بیشتر 

از لستر و چلسی در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفته اند.
با وجود برتری ۹ امتیازی لیورپول اما ویرژیل فن دایک 
معتقد است که هنوز چیزی تمام نشده اما با این وجود آن ها 
گام بزرگی را برداشته اند. او گفت: " این سه امتیاز نیز مانند 
به خاطر  بازی دیشب  اما  بود  پیروزی ها لذت بخش  همه 

تقابل ما با تیم قهرمان فصل گذشته کمی خاص تر بود. ما 
خوشحال هستیم که پیش از وقفه بازی های ملی سه امتیاز 
های  بازی  هنوز  این وجود  با  ایم.  کرده  را کسب  حساس 
بسیار زیادی باقی مانده و اتفاقات مختلفی رخ خواهد داد. 
از موقعیت کنونی خود خوشحال هستیم و باید به این روند 
"به جز  ادامه گفت:  در  دایک  فن  دهیم."  ادامه  العاده  فوق 
منچسترسیتی تیم های دیگر نیز عملکرد خوبی داشته اند اما 
با این وجود ما باید تنها روی عملکرد خودمان تمرکز کنیم. 
این حرف من شاید کمی کلیشه ای به نظر برسد ولی ما باید 
فقط روی عملکرد خود تمرکز کنیم و به تالش ادامه دهیم."

فن دایک: هنوز چیزی تمام نشده است
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این گروه کار خود را در سال 2013 آغاز کرد و عمدتا در مناطقی فعال 
می کرد که هدف بمباران و گلوله باران نیروهای دولتی سوریه یا روسیه قرار 

می گرفت.
کاله سفیدها کار خود را در سال 2013 با جذب داوطلبان شروع کرد

در اوج فعالیتش حدود سه هزار عضو داشت که شامل نانوا، خیاط، نجار، 
برقکار و سایر حرفه ها می شود

این گروه اعالم بی طرفی کرده و می گوید هیچ وابستگی سیاسی ندارد و 
جنگ زدگان همه طرف های درگیری را نجات می دهد

کاله سفیدها در سال 2016 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بودند

مژرار،  ال  جیمز  جسد  است  حاکی  ترکیه  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
بنیان گذار بریتانیایی گروه »دفاع مدنی سوریه« یا »کاله  سفیدها«، در خانه اش 

در استانبول ترکیه پیدا شده است.
خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از یکی از همسایه های آقای مژرار 
او  مرگ  از  هم  ترکیه  رسانه های  و  کرده  منتشر  دیپلمات  همین طور یک  و 

گزارش داده اند.
بنابراین گزارش ها جسد جیمز ال مژرار، صبح روز دوشنبه 11 نوامبر )20 
عقرب( در خانه اش در محله بی اوغلو در مرکز شهر استانبول پیدا شده است.

رویترز به نقل از یک دیپلمات خبر داده که علت مرگ او هنوز مشخص 

نیست، اما بعضی رسانه ها گزارش داده اند که آقای مژرار از بالکن آپارتمانش 
به پایین پرت شده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، فعالیت کاله سفیدها به عنوان یک گروه امداد 
سوی  از  متفاوتی  واکنش های  با  گذشته  سال های  طی  سوریه  در  نجات  و 

کشورهای مختلف روبه رو بوده است.
سوریه،  رییس جمهور  اسد،  بشار  حکومت  مخالفان  و  غربی  کشورهای 
عمدتا از این گروه حمایت کرده اند اما دولت سوریه و متحدانش مانند روسیه 
این گروه را به فعالیت های جاسوسی و ارتباط با »گروه های تروریستی« متهم 

کرده اند.

»جسد بنیان گذار کاله سفیدهای سوریه در استانبول پیدا شد«

یوونتوس  سرمربی  ساری،  مائوریتسیو 
میالن  مقابل  تیمش   0-1 پیروزی  از  بعد 
می گوید علت تعویض رونالدو در این بازی 
روز  بهترین  پرتغالی  ابرستاره  که  بوده  این 

خود را سپری نمی کرده.
یوونتوس  سرمربی  ساری،  مائوریتسیو 
در خانه خود  موفق شد  دیشب  تیمش  که 
حریف سنتی اش آث میالن را با نتیجه 0-1 
شکست دهد درباره علت تعویض کریستیانو 
رونالدو، ستاره بزرگ پرتغالی این تیم در این 
دو  در  او  پیاپی  تعویض  دومین  که  بازی، 
بازی  این  بازی اخیر بود گفت رونالدو در 
در اوج نبود. ساری همچنین درباره ناراحتی 
رونالدو از این تعویض گفت که اگر رونالدو 
از بابت تعویضش ناراحت نمی شده برای او 

نگران کننده بوده.
رونالدو در جریان بازی دو تیم در دقیقه 
پائولو  به  را  تعویض شد و جای خود   55
دیباال داد، کسی که در دقیقه 77 موفق شد 
تک گل بازی و گل پیروزی بخش تیمش را 
به ثمر برساند. رونالدو که از تعویض خود به 

وضوح عصبانی بود، بالفاصله بعد از خروج 
از زمین چمن، مستقیما به سمت تونل رفته 
و خارج شد. گزارشهای رسانه های ایتالیایی 
از  قبل  دقیقه  سه  رونالدو  که  است  حاکی 

پایان بازی استادیوم را ترک کرده است.
سواالت  با  بازی  پایان  در  که  ساری 
زیادی درباره تعویض رونالدو در این بازی، 
در  یووه  قبلی  بازی  در  او  تعویض  از  بعد 
ما  گفت:"  بود  شده  مواجه  چمپیونزلیگ 
باید از رونالدو تشکر کنیم چون او با اینکه 
وضعیت دشواری داشت ولی امشب ایثار به 

خرج داد و برای ما به میدان رفت".
سرمربی یووه در ادامه گفت:" رونالدو 
برای بازی کردن هر کاری الزم بود کرد ولی 
من دیدم که او حالش خیلی خوب نیست 
و تصمیم گرفتم که بیرون کشیدنش بهترین 
زمانی  بازیکن  اینکه یک  است.  کار ممکن 
که زمین را ترک می کند ناراحت باشد کامال 
برای  او  وقتی  خصوص  به  است،  طبیعی 

بازی در میدان خیلی تالش کرده باشد".
ماه  یک  در  گفت:"  ادامه  در  ساری 

گذشته رونالدو از ناحیه زانو مشکل کوچکی 
هم ضربه ای  ما  اخیر  تمرینات  در  و  داشته 
باعث آسیب  بود و  او وارد شده  زانوی  به 
بیشتر شده بود. برای همین تمرین پرفشار یا 
حضور در بازی ها تعادل او را تا اندازه ای به 
هم می زند و تالش بیشتر او برای غلبه بر این 
وضعیت به عضالت سابق پا و ران او صدمه 

می گذارد  تاثیر  او  عملکرد  روی  این  بزند. 
آمادگی  اوج  در  در حال حاضر  رونالدو  و 
تمام  بازی  برای  که  بازیکنی  هر  نیست. 
می شود  تعویض  وقتی  می کند  را  تالشش 
یک  و  است  عصبانی  دقیقه  پنج  تا  حداقل 
مربی اگر بازیکنش در این شرایط ناراحت 

نشود بیشتر نگران می شود".

ساری: 
رونالدو عصبانی نمی شد، بیشتر نگران می شدم

خیز لواندوفسکی برای کفش طالی اروپا

مهاجم لهستانی بایرن مونیخ 
فصل  در  را  شانس  ترین  بیش 
طال  کفش  کسب  برای  جاری 

دارد.

روبرت  بیلد،  از  نقل  به 
لهستانی  مهاجم  لواندوفسکی 
بهترین فصل دوران  بایرن مونیخ 
با این تیم پشت سر می  خود را 

گذارد.
تنها  جاری  فصل  در  او 
بازیکنان در 5 لیگ معتبر اروپایی 
است که توانسته در هر 11 بازی 

تیمش موفق به گلزنی شود.
بازی   11 در  لواندوفسکی 
موفق به زدن 16 گل شده است. 
او شانس بسیار باالیی برای آقای 
سومین  برای  بوندسلیگا  گلی 
در  بار  پنجمین  و  پیاپی  فصل 
این  در  حضورش  دوران  طول 

رقابت ها دارد.
مونیخ  بایرن  مهاجم 
کسب  برای  را  شانس  بیش ترین 
کفش طالی 2020- 201۹ دارد. 
او در سال جاری موفق شده که 

32 گل به ثمر رساند تا در صدر 
کسب  برای  بازیکنان  جدول 

کفش طال قرار گیرد.
نوبت  لواندوفسکی  از  بعد 
تالین  مهاجم  سورگا  اریک  به 
 2۹ توانسته  که  می رسد  استونی 

گل به ثمر رساند.
چیرو ایموبیله، مهاجم التزیو 
با زدن 26 گل در رده سوم است 
و نکته جالب اینکه در 5 بازیکن 
برتر این فهرست تنها دو بازیکن 
حضور  اروپایی  معتبر  لیگ   5 از 
و  لواندوفسکی  هم  آن  و  دارند 
جالب تر  نکته  و  هستند  ایموبیله 
اینکه در فهرست 10 بازیکن برتر 
از  نامی  طال  کفش  کسب  برای 

کریستیانو رونالدو و مسی نیست.
جاری  فصل  در  رونالدو 
سری آ تنها 5 گل به ثمر رسانده 
است این درحالی است که مسی 
در اللیگا ۸ گل به ثمر رسانده و 
بتواند  آن ها  که  است  بعید  بسیار 
برای  را  آماده  لواندوفسکی  این 
سر  پشت  طال  کفش  کسب 

گذارند.
موفق  االن  تا  لواندوفسکی 
است  نشده  طال  کفش  کسب  به 
و اگر این جایزه را به دست آورد 
و با بایرن در لیگ قهرمانان اروپا 
باالیی  شانس  شود  قهرمان  هم 
خواهد  طال  توپ  کسب  برای 

داشت.

ترمپ خواستار آزادی رابرت لوینسون از سوی ایران شد
است.

خبرگزاری  گزارش 
کوتاهی  فاصله  در  آسوشیتدپرس 
دولت  که  می شود  منتشر  آن  از  پس 
ایاالت متحده امریکا اعالم کرد برای 
اطالعات درباره ی آقای لوینسون، 20 

میلیون دالر پرداخت می کند.
امریکایی،  مقام های  گفته  به 
رابرت لوینسون در روز ۹ مارچ سال 
در جزیره   )13۸5 )10 حوت   2017

کیش ناپدید شده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، ایران در 
»ناپدیدشدگان  کارگروه  با  مکاتباتش 
قهری« نوشته است:  »براساس آخرین 
آلن  رابرت  آقای  قضائیه،  قوه  اعالم 
و  عمومی  دادسرای  در  لوینسون 
حال  در  پرونده  یک  تهران،  انقالب 

بررسی دارد.«
دولت  رسمی  موضع  براساس 
زمان  در  لوینسون  رابرت  امریکا، 
انجام  حال  در  ایران«  به  »سفرش 
مأموریت برای یک شرکت خصوصی 

بوده است.
خبرگزاری   ،2013 سال  در  اما 

به  را  موضوع  این  ایران  می دهد، 
قهری«  »ناپدیدشدگان  کارگروه 

سازمان ملل اعالم کرده است.
وزارت  سخن گوی  گذشته  روز 
خارجه ایران در توضیح اخبار مربوط 
در  لوینسون  رابرت  باز«  »پرونده  به 
ایران گفت که این پرونده مربوط به 

مفقودشدن اوست.
آقای موسوی تأکید کرد که آقای 
لویسنون هیچ گونه پرونده »قضایی یا 

کیفری« در ایران ندارد.
خانواده آقای لوینسون می گویند 
ایران  به  مأموریتی  انجام  برای  او 
ایرانی  مقام های  اما  بود.  کرده  سفر 
خبری  او  سرنوشت  از  که  می گویند 

ندارند.
مقام های  نیز  اخیر  گزارش  در 
درباره ی  بیش تری  توضیح  ایرانی 
یا جزییات  لوینسون  آقای  سرنوشت 
پرونده او ارائه نکرده  اند و تنها تأکید 
در  »پرونده باز«  یک  او  که  کرده اند 

دستگاه قضایی ایران دارد.
این  که  نیست  روشن  همچنین 
شده  گشوده  زمانی  چه  از  پرونده 

حال رسیدگی است.
داده  گزارش  خبرگزاری  این 
نشان  که  کرده  مشاهده  را  اسنادی 

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
پیام  یک  در  امریکا  رییس جمهور 
رابرت  تا  خواست  ایران  از  تویتری 
را  اف بی آی  سابق  مامور  لوینسون، 
ایران«  از سال 2007 میالدی »در  که 

مفقود شده است، آزاد کند.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
آقای ترمپ نوشت: »اگر ایران بتواند 
امریکایی  مأمور  لوینسون،  رابرت 
پیش  سال   12 که  را  اف بی آی  سابق 
در ایران مفقود شده است بازگرداند، 

گامی بسیار مثبت خواهد بود!«
رییس جمهور امریکا همچنین در 
هسته ای  تعهدات  کاهش  خصوص 
ایران نیز در ادامه همان تویت نوشته: 
و  اطالعات  براساس  حال  عین  »در 
باور موجود، ایران در حال غنی سازی 
بد  بسیار  گامی  که  هست  و  بوده 

خواهد بود.«
خبرگزاری  پیش  روز  سه 
که  کرد  گزارش  آسوشیتدپرس 
آورده،  به دست  که  اسنادی  براساس 
ملل  سازمان  با  مکاتباتی  در  ایران 
که  کرده  اعالم  بار  نخستین  برای 

مفقود  شهروند  لوینسون،  رابرت 
شده امریکایی در دادسرای عمومی و 
دارد که در  پرونده ای  تهران،  انقالب 

آسوشیتدپرس گزارش داد که رابرت 
ایران«  به  »سفرش  زمان  در  لوینسون 
تاییدنشده  مأموریتی  انجام  حال  در 
 )CIA( سی آی ای  سازمان  برای 
گزارش،  این  براساس  است.  بوده 
آقای لوینسون در مأموریتی مشارکت 
ذی ربط  مسئوالن  سوی  از  که  داشته 

تأیید نشده بود.
روزنامه واشنگتن پست نیز حدود 
سه سال پیش در گزارشی نوشت که 
رابرت لوینسون برای تحقیق درباره ی 
فساد در ایران و نوشتن مقاله ای برای 

سازمان سیا به کیش سفر کرده بود.
هرگز  لوینسون  آقای  خانواده 
اما  نکردند.  تایید  را  گزارش ها  این 
گزارش  آسوشیتدپرس  حال  عین  در 
و  سکوت  برای  آن ها  که  بود  داده 
از  حقوقی،  شکایت  پی گیری  عدم 
هزار   500 و  میلیون  دو  سیا  سازمان 

دالر دریافت کرده اند.
از زمان مفقودشدن این شهروند 
و  عکس  بار  دو  امروز،  تا  امریکایی 
از او در سال های 2010 و  ویدیویی 

2011 منتشر شده است.

امریکا خواهان انتخابات زودهنگام در عراق شد
اطالعات روز: کاخ سفید از دولت عراق خواست تا 
ضمن توقف خشونت ها، قوانین انتخاباتی را تغییر دهد و 

یک انتخابات زودهنگام سراسری برگزار کند.
بیانیه ای  در  اینترنشنال، کاخ سفید  ایران  به گزارش 
مستمر  حمالت  از  کرد،  منتشر  دوشنبه  روز  صبح  که 
فعاالن  و  سیاسی  کنش گران  عراقی،  تظاهرکنندگان  به 
انترنت در  به  ایجاد محدودیت در دسترسی  رسانه  ای و 

عراق ابراز نگرانی کرده است.
روز  عراق،  به  ملل  سازمان  کمک رسانی  هیأت 
برای  بلند مدت  و  میان مدت  فوری،  طرح  سه  یک شنبه 
انتخابت  برگزاری  و  عراق  در  سیاسی  اصالحات  انجام 

ارائه داد.
تمامی  باید  هفته  یک  ظرف  فوری،  طرح  براساس 

به منظور  تحقیقی  و گروهی  آزاد شوند  زندانیان سیاسی 
شناسایی عوامل سرکوب  و کشتار تظاهرکنندگان تشکیل 
ماه  نیز، ظرف سه  براساس طرح  های دوم و سوم  شود. 
باید قوانین انتخابات تغییر کند و زمینه برگزاری انتخابات 

سراسری در عراق، تغییر قانون اساسی فراهم شود.
در بیانیه بامداد دوشنبه کاخ سفید اشاره شده است 
و  می کند  حمایت  ملل  سازمان  طرح  این  از  امریکا  که 
خواهان برگزاری فوری و زود هنگام انتخابات در عراق 

است.
در بخشی از بیانیه کاخ سفید، به نقش ایران در عراق 
اجازه  ایران  آمده است که »مداخالت  اشاره شده و  نیز 

نمی دهد تا وضعیت عراق به حالت عادی بازگردد«.
در این بیانیه ایران متهم شده است که منابع سیاسی 

و نظامی خود را در عراق به کار گرفته است تا مانع ابراز 
مسالمت آمیز عقیده و مواضع سیاسی مردم عراق شود.

پیش،  ماه  یک  از  عراق  در  اعتراض های ضددولتی 
ابتدا با خواست ها و مطالبات اقتصادی، از جمله مبارزه 
اعتراض ها،  سرکوب  با  شد.  آغاز  سازمان یافته  فساد  با 
و  گسترده  سیاسی  اصالحات  انجام  خواهان  معترضان 

مقابله با نفوذ ایران در عراق شدند.
در جریان اعتراض های عراق، تاکنون نزدیک به 300 
تن در شهرهای مختلف از جمله بغداد و کربال و ناصریه 

کشته شده اند.
شامگاه  اعتراض های  جریان  در  گزارش ها  برپایه 
یک شنبه در شهر ناصریه، در جنوب عراق، سه تن کشته 

و دست کم 150 تن دیگر مجروح شدند.

اطالعات روز: اوو مورالس، رییس جمهور بولیوی، روز یک شنبه اعالم کرد 
سمت  از  کشور  در  امنیت  و  صلح  حفظ  به منظور  و  ارتش  به خواست  بنا  که 
خود کناره گیری می کند. کناره گیری مورالس به دنبال چند هفته اعتراض به نتایج 
انتخابات  برگزاری  پیشتر وعده  او  ریاست جمهوری صورت می گیرد.  انتخابات 

مجدد داده بود.
روز یکشنبه فرمانده نیروهای مسلح بولیوی خواهان استعفای مورالس شده 

بود.
به نقل از ایران اینترنشنال، مورالس عالوه بر وعده برگزاری انتخابات مجدد 
گفته بود که تمامی اعضای دادگاه عالی انتخابات را نیز تغییر خواهد داد. مخالفان، 

خواهان استعفای فوری مورالس شده بودند.
در  اعتراض ها  از  موجی  با  اکتبر،  بیستم  گذشته،  ماه  انتخابات  نتایج  اعالم 

بولیوی همراه شد. بر پایه منابع رسمی و دولت، مورالس در این انتخابات با کسب 
بیش از 47 درصد آرا، برای بار چهارم به عنوان رییس جمهوری بولیوی معرفی 
شد. کارلوس مسا، رقیب اصلی مورالس، از جریان »جبهه انقالبی چپ« با 36.51 

درصد آرا در مقام دوم قرار گرفت.
مسا گفته بود که نتایج انتخابات را به رسمیت نمی شناسد. در طول این چند 
هفته، برخی از هواداران مورالس و مسا در خیابان های الپاز، پایتخت بولیوی، با 
هم درگیر شدند که در جریان این اعتراض ها و درگیری های سه تن کشته شدند.
مورالس از سال 2005، به دنبال برگزاری یک انتخابات زود هنگام با 32٪ کل 

آرا به ریاست جمهوری رسید. 
در نخستین واکنش های خارجی، برنو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، فشارها 

برای کناره گیری مورالس را »کودتا« خواند. 

مورالس از قدرت  کناره گیری کرد
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ناتیلوسـ  دن کیت سیمونتوننابغه های دیوانه یا دیوانه های نابغه؟

مترجم: جلیل پژواک

تجربـی در عصـر مـدرن نشـان می دهـد کـه ایـن نظریـه 
را بایـد بپذیریـم، بـه ایـن دلیـل کـه ارتبـاط بیـن جنون و 
خالقیـت را به وضـوح نشـان می دهـد. مهم تریـن فرایندی 
کـه در آن فکـر بکـر و طـرح نبوغ آمیـزی شـکل می گیرد، 
»مهارگسـیختگی شـناختی« اسـت؛ تمایل به توجه به اشـیا 
و مـواردی کـه معمـوال بایـد نادیـده گرفتـه شـوند؛ زیـرا 

بی ربـط بـه نظـر می رسـند.
وقتـی »الکسـاندر فلمینـگ« متوجـه شـد کـه »کپک«، 
بیـن  از  را  آزمایشـگاه  تشـت  در  موجـود  باکتری هـای 
همکارانـش،  سـایر  ماننـد  درسـت  می توانسـت  می بـرد، 
تشـت آزمایشـگاه را دور بینـدازد. ولـی در عوض فلمینگ 
بـا همیـن کپـک و باکتـری و پتـری دیـش اش و کشـف 
»پنی سـیلین« کـه یـک ماده ضـد باکتـری حاصـل از کپک 
»پنی سـیلیوم نوتاتوم« اسـت، برنـده جایزه نوبل شـد. افراد 
بسـیاری بودنـد و هسـتند کـه بـرای پیـاده روی بـه جنگل 
و  دانه هـا  کـه  می بیننـد  برمی گردنـد  وقتـی  و  می رونـد 
خارهـای گیاهـان بـه لباس شـان چسـبیده اسـت، امـا این 
»جـورج د مسـترال« بـود کـه پـس از پیـاده روی تصمیـم 
گرفـت بـا میکروسـکوپ کوچکـش در مـورد دانه هایـی 
کـه بـه کـت و لباسـش چسـبیده بـود، تحقیـق کنـد و از 
ایـن طریـق مبنـای »ولکـرو« )چسـبک، اتصال دهنده ها( را 

کند.  کشـف 
مهارگسـیختگی شـناختی به همان اندازه کـه در علوم 
مفیـد ثابـت شـده، در هنـر نیـز جایـگاه خـودش را دارد. 
نوابـغ هنرمنـد اغلب حکایـت می کنند که ایـده پروژه های 
خالقانـه بزرگ شـان با شـنیدن یـک قطعه کوچـک مکالمه 
عـادی یا مشـاهده یـک رویـداد منحصربه فرد ولـی از نظر 
دیگـران عـادی، طـی یـک پیـاده روی صبح گاهـی کلیـد 
خورده اسـت. بـرای مثال، »هنـری جیمـز« در مقدمه رمان 
» Spoils of Poynton« می نویسـد کـه جرقـه ایـن 
داسـتان کنایـه  زنـی بـوده کـه در شـام کریسـمس کنـار او 

نشسـته بود.

بـا این حـال، مهارگسـیختگی شـناختی جنبـه تاریکی 
نیـز دارد: مهارگسـیختگی شـناختی بـه آسـیب  های روانی 
ربـط داده شـده اسـت. بـرای مثـال، مبتالیـان شـیزوفرنی 
خودشـان را مملـو از توهـم و خیـال می یابنـد کـه اگـر از 
فیلتـر توجـه آن هـا عبـور نمی کـرد، بهتـر بـود. پـس چـرا 
نوابـغ خـالق و مبتالیـان شـیزوفرنی تحـت یـک چتـر 
قـرار نمی گیرند؟ »شـلی کارسـون«، روان شـناس دانشـگاه 
هـاروارد می گویـد کـه نوابـغ خـالق از هـوش عمومـی 
برتـری برخوردارنـد. ایـن هـوش کنتـرل شـناختی الزم را 
کـه بـه فـرد امـکان می دهـد آب را از سـراب تشـخیص 
ترتیـب خیال پردازی هـا  ایـن  بـه  می کنـد.  فراهـم  دهـد، 
عجیب وغریـب از احتمـاالت واقع بینانه تفکیک می شـوند.

بـر طبـق ایـن ایـده، هـوش بـاال بـرای نبـوغ خالقانه 
ضـروری اسـت، امـا فقط تـا جایی کـه با مهارگسـیختگی 
شـناختی همراه باشـد. هوش اسـتثنایی به تنهایـی ایده های 
مفیـد بـه بـار می آورد کـه اصیل و شـگفت آور نمی باشـند. 
»مرلیـن واس سـاوانت« نامـش به دلیل ضریب  هوشـی باال 
و بی نظیـرش در جهـان ثبت کتاب گینس شـده اسـت، اما 
تـا حاال نشـنیدیم کـه او چاره ای بـرای درمان سـرطان پیدا 

کرده باشـد یـا تله مـوش بهتری اختـراع کرده باشـد.
برخـی از حوزه هـای خالقیـت بیش تـر بر سـودمندی 
تأکیـد دارنـد تـا اصالـت و شـگفت آوربودن ایده هـا. در 
چنیـن مواردی، آسـیب پذیری مشـترک بین نبـوغ و جنون 
بسـیار کم اهمیت تـر می شـود. بـرای مثـال، آسـیب پذیری 
روانـی می توانـد بـا نبـوغ خـالق در علـوم طبیعـی رابطـه 
منفی داشـته باشـد. اسـتثنای جالب انقالبیون علمی هستند 
کـه خـالف الگوهای غالـب پیـش می روند. ایـن رابطه در 
بیـن ایـن افـراد تقریبا بـه همان انـدازه مثبت اسـت که بین 

هنرمندان و نویسـندگان.
همچنیـن ممکـن اسـت برخـی وقایـع و رویدادهـا 
بزرگ سـالی،  اوایـل  و  نوجوانـی  کودکـی،  دوران  در 
خالقیـت فـرد را تقویـت کند. ایـن تجربیات متنوع شـامل 
قرارگرفتـن در محیـط چندفرهنگـی، چندزبانـی و اشـکال 
والدیـن،  فقـدان  ماننـد  رشـد  دشـواری های  از  مختلفـی 
مشـکالت اقتصـادی و اقلیت بـودن اسـت. نوابـغ خـالق 
کـه در چنیـن محیط هایـی کالن شـده اند در واقـع کم تـر 
صفـات یـا عالئـم اختـالل و آسـیب پذیری روانـی را از 

خـود بـروز می دهنـد.
بـا این حـال، کـم نیسـتند نوابغـی کـه در مـرز بیـن 
آن هـا  بـرای  می رونـد.  راه  غیرعادی بـودن  و  عادی بـودن 
ذهن شـان  بـه  کـه  ایده هایـی  فـوران  و  تکانه هـا  هجـوم 
می رسـد، منبـع خالقیـت اسـت. چنان کـه جـان نـش پس 
از یـک دوره ی طوالنـی تفکر هذیانی گفت که بازگشـتش 
بـه فـاز منطقی تـر »کامـال مایه شـادی نبـوده اسـت.« برای 
توضیـح آن، او پاسـخ سـاده دیگـری را ارائـه می کنـد و 
می گویـد: »عقالنیـت اندیشـه و تفکر، تصور فـرد در مورد 

ارتباطـش بـا کیهـان را محـدود می کنـد.«

»جـان فوربـس نـش« یـک ریاضـی دان، برنـده جایزه 
نوبـل، مبتـال بـه »شـیزوفرنی« و اختـالل توهـم )پارانویـا( 
بـود. وقتـی از او پرسـیدند که چـرا فکر می کنـد فضایی ها 
او را بـرای نجـات دادن جهـان اسـتخدام کرده انـد، پاسـخ 
سـاده ای داد. او گفـت: »زیرا ایده هایم در مـورد موجودات 
فراطبیعـی درسـت ماننـد ایده هایـم در مـورد ریاضیـات 

سـراغم آمدنـد. این طـوری آن هـا را جـدی می گرفتـم.«
نـش تنهـا نابغـه بـه اصطـالح دیوانـه در تاریـخ بشـر 
نیسـت. قربانیـان خودکشـی، نقاشـانی مانند »وینسـنت ون  
گـوگ« و »مـارک روتکو«، رمان نویسـانی ماننـد »ویرجینیا 
»ان  ماننـد  شـاعرانی  و  همینگـوی«  »ارنسـت  و  وولـف« 
سکسـتون« و »سـیلویا پـالت« همگی نمونه های برجسـته 
یـک نابغـه دیوانـه به شـمار می رونـد. حتـا اگـر هنرمندان 
بـزرگ را کـه به  دلیـل افسـردگی عمیق خودکشـی نکردند، 
نادیـده بگیریـم، باز هـم با فهرسـتی از افـرادی روبه روییم 
کـه طبـق مسـتندات بـا مشـکالت روانـی جـدی روبـه رو 
»امیلـی  شـاعر  شـومان«،  »روبـرت  آهنگ سـاز  بودنـد. 
دیکینسـون« و ریاضـی دان جـان نش از جمله ایـن افرادند. 
شـمار نوابـغ خالقـی کـه الکلـی شـده اند یـا اعتیادهـای 

دیگـری آن هـا را از پـا انداختـه نیـز کم نیسـتند.
مواردی از این دسـت موجب شـده اسـت که بسیاری 
تصـور کننـد کـه خالقیـت و آسیب شناسـی روانـی به هم 
مرتبطنـد. در واقـع، ایـن تصـور کـه نابغه ی خـالق ممکن 
اسـت تـا حـدودی دیوانگـی و جنـون داشـته باشـد، بـه 
عصـر افالطـون و ارسـطو برمی گـردد. بـا این حـال برخی 
روان شناسـان اخیرا اسـتدالل کرده اند کـه در اصل کل ایده 
نبـوغ و نابغـه فریبـی بیش نیسـت؛ می تـوان بـه راحتی نام 
چندیـن نابغـه خالق را برشـمرد کـه ظاهرا هیچ نشـانه ای 

از اختـالل روانـی و جنـون از خـود بـروز نداده اند.
مخالفـان ایـده نابغـه دیوانـه بـه دو واقعیت مسـلم نیز 
اشـاره کرده انـد. اول، تعـداد نوابـغ خـالق در طـول تاریخ 
تمـدن بشـر بسـیار زیـاد اسـت. بنابرایـن حتـا اگـر ایـن 

افـراد در واقـع کم تـر از افـراد عـادی مسـتعد اختـالالت 
روانـی می بودنـد، تعـداد مبتالیان بـه بیمـاری روانی بازهم 
می توانسـت بسـیار زیاد باشـد. دوم، افرادی کـه به صورت 
دایمـی در آسایشـگاه های روانـی زندگی می کننـد، معموال 
شـاهکارهای هنـری خلـق نمی کننـد. البتـه در ایـن مـورد 
آلفونـز فرانسـوا ُد سـاد« معـروف را  می توانیـم »مارکـی 
اسـتثنا فـرض کنیـم، ولـی بـا آن هـم او بزرگ تریـن )یا به 
اصطـالح سادیسـتی ترین( آثـارش را در حالـی نوشـت که 
به عنـوان جنایـت کار زندانـی بـود نـه وقتـی کـه به عنـوان 

دیوانـه تحـت مراقبت. 
پـس نتیجـه چیسـت؟ آیـا بایـد بـاور کنیـم کـه نبوغ 
خالقانـه بـا جنـون مرتبـط اسـت یـا خیـر؟ پژوهش هـای 

با این حال، کم نیستند نوابغی که در 
مرز بین عادی بودن و غیرعادی بودن 
هجوم  آن ها  برای  می روند.  راه 
به  ایده هایی که  فوران  و  تکانه ها 
ذهن شان می رسد، منبع خالقیت 
از  پس  نش  جان  چنان که  است. 
یک دوره ی طوالنی تفکر هذیانی 
گفت که بازگشتش به فاز منطقی تر 

»کامال مایه شادی نبوده است.«

مواردی از این دست موجب شده 
که  کنند  تصور  بسیاری  که  است 
خالقیت و آسیب شناسی روانی به 
تصور  این  واقع،  در  مرتبطند.  هم 
تا  است  ممکن  خالق  نابغه ی  که 
داشته  جنون  و  دیوانگی  حدودی 
ارسطو  و  افالطون  عصر  به  باشد، 
برخی  این حال  با  برمی گردد. 
روان شناسان اخیرا استدالل کرده اند 
که در اصل کل ایده نبوغ و نابغه 
به  می توان  نیست؛  بیش  فریبی 
را  خالق  نابغه  چندین  نام  راحتی 
برشمرد که ظاهرا هیچ نشانه ای از 
اختالل روانی و جنون از خود بروز 

نداده اند.


