ﺳﻨﺎر�ﻮ ﺑﺮای ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن
} ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮای رهﻨﻤﺎهﺎ :ﺳﻨﺎر�ﻮ هﺎی ز�ﺮ ﻣﺜﺎل هﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪ�ﯽ واﻗ�� اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﯾﺎ هﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ .اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺎر�ﻮ هﺎ در ﺟﺎهﺎی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺮ�نﻨﮓ /دورﻩ آﻣﻮز��ی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻩ اﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺎر�ﻮ هﺎ را ﺑﺎ ﯾ�ﯽ از هﻤ�ﺎران ارﺷﺪ
ﻣﺤ�� وﻓﻖ ﺑﺪهﯿﺪ ،و ﺑﻬ�� ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺎﻟﻬﺎی واﻗ�� در ﻣﺤ�� ﮐﮫ هﺴتﯿﺪ ،ﺳﻨﺎر�ﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﯾ�ﯽ از ﭘیﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﻨﺎر�ﻮهﺎی
�ﻮﺗﺎﻩ اﯾنﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻨﺎر�ﻮ هﺎ را ﺳﺎدﻩ و ﻣﺨﺘﺼﺮ �ﺴﺎز�ﺪ ﮐﮫ در ﻋ�ن ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت �ﺎ�� در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣ�ﺎﳌﺎت واﻗ�� از آن
�ﺎر ﺑﮕ��ﻧﺪ{.

ﺳﻨﺎر�ﻮی ﺷﻤﺎرﻩ ﯾﮏ :ﺷﻮهﺮم ﮔﻢ اﺳﺖ
ﺷﻮهﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﮫ روز ﭘیﺶ در ﻣﺴ�� �ﺎر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .او ﻣﯿﻮﻩ ﻓﺮوش اﺳﺖ .در ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎل اﻧﺪ و هﻤﺎن ﺻﺒﺢ ،ﻣﺜﻞ هﺮ روز ﺻﺪای ﺗ��اﻧﺪازی را
ﺷنﯿﺪﯾﺪ .هﻤﺎن ﺻﺒ�� ﮐﮫ ﺷﻮهﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ هﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷنﯿﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﯾ�ﯽ از ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻣﺮد را ﺑ��ای ﭘﯿﻮﺳ�ن ﺑﮫ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎن ﺑﮫ زور ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺎر�ﻮی ﺷﻤﺎرﻩ دو :ﭼﺮا ﻧﺎم ﻣﻦ درﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧیﺴﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ هﻤﺴﺎﯾﮫ ﺗﺎن از ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏ��دوﻟ�ی ﮐﻤﮏ ﻣﺎ�� در�ﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺷﻤﺎ در�ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻩ اﯾﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ اﺳتﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ "ﯾﮏ ﻓﺮد از ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ
ﻏ��دوﻟ�ی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ هﯿﭽ�ﺎ�� از او ﭘﺎﺳ�� در�ﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ و ﻧﺎم آن ﻣﻮﺳﺴﮫ را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﮫ هﻤﮫ ی ﺷﺎن هﻤﺴﺎن اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺪار�ﺪ .ﺷﻤﺎ و هﻤﺴﺎﯾﮫ ﺗﺎن از �حﺎظ ﻋﺎﯾﺪ روزاﻧﮫ و ﺑﺰر�ﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑ�ی ﻗﺮار دار�ﺪ ....و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ�� �ﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪﻩ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭘﻮل ﺑﺪهﯿﺪ ،ﻓﻮری از ﺳﻮی ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏ��دوﻟ�ی ﮐﻤﮏ در�ﺎﻓﺖ ﺧﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺳﻨﺎر�ﻮی ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﮫ :ﺑﺮای ﮐﻮد�ﺎﻧﻢ ﻧﺎن دادﻩ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﻣﺪ
ﺷﻤﺎ ﭼﻬﺎر �ﻮدک دار�ﺪ و هﻤﺴﺮ ﻧﺪار�ﺪ و ﻧﺎن دادن ﺷﺎن ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣﺪﻩ اﯾﺪ و ﯾﮏ �ﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏ��دوﻟ�ی را دﯾﺪﯾﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕ��ﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در روﺳﺘﺎی زﻧﺪ�ﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد و�ﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ -ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﺑﯿﻤﺎری �ﻮو�ﺪ ﻧﺰدﻩ ز�ﺎد ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﻇﺮف دو ﺗﺎ ﺳﮫ هﻔﺘﮫ اﺧ�� ﺷﻤﺎ ﺑﮫ �خ�ی ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪ�ﺎن ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﺑﮫ �خ�ی ﺑﮫ روﺳﺘﺎ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ دﺳﺖ
آوردﻩ اﯾﺪ .هﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮫ روﺳﺘﺎ آﻣﺪﻧﺪ ز�ﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ اﻧﺪ .ﻣﻬﻤ�� از هﻤﮫ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺷ�ﻞ روزاﻓﺰون ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.

ً
ﺳﻨﺎر�ﻮی ﺷﻤﺎرﻩ ﭼﻬﺎر :ﻟﻄﻔﺎ آب ﺑﯿﺎور�ﺪ!
ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﮫ اﺳتﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاهﯿﺪ آب را ﺑﮫ هﻤﺴﺎﯾﮫ هﺎی ﺗﺎن در ﺣﻮﻣﮫ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎور�ﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﮫ ﻏ��رﺳ�ی اﺳﺖ و از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﺣ�ﻮﻣﺖ ﺑﮫ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤیﺸﻮد .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﮫ �خ�ی آب �ﺎ�� ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ً
ﺑﻨﺎء ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘیﺸﮕ��ی هﺎی اﺳﺎ��ی ﺣﻔﻆ اﻟ�حﮫ در ﺑﺮاﺑﺮ �ﻮو�ﺪﻧﺰدﻩ
را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﺷﺎ�ﺲ اﺳتﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟن�اﺗﻮر ﺑﺮای ﭘﻤﭗ ﮐﺮدن آب از ز�ﺮ زﻣ�ن دارد ،اﻣﺎ �ﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در هﻤﺴﺎﯾ�ﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻨ�ن اﻣ�ﺎﻧﺎت را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺧﻮب ﻧیﺴﺖ و ﺷﻤﺎری در هﻤﺴﺎﯾ�ﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری �ﻮو�ﺪ ﻧﺰدﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ آب.

