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 سنتکام: در صورت حمله ایران،آماده واکنش  
هستیم

کشورهای اروپایی ارتباط هوایی با بریتانیا را قطع کردند 
 جنـرال کنـت مکنـزی، فرمانـده سـنتکام 
کـه  گفـت  امریـکا(  مرکـزی  )فرماندهـی 
کشـتن  سـالگرد  آسـتانه  در  ایـران  »اگـر 
قاسـم سـلیمانی حمله کنـد، امریـکا آماده 
تـا  »آماده ایـم  افـزود:  و  اسـت«  واکنـش 
در  شـرکایمان  دوسـتانمان،  خودمـان،  از 
منطقـه دفـاع کنیـم، و مـا آماده ایـم تـا در 

صـورت نیـاز واکنـش نشـان دهیـم«.

آلمـان،  جملـه  از  اروپایـی،  کشـور  چنـد   
پروازهـا از بریتانیـا را از نیمه شـب دوشـنبه 
متوقـف کردنـد. مسـافرانی که دیـرگاه وارد 
آلمان شـدند، چندین سـاعت در فرودگاه ها 
منتظـر ماندند و برخی ناچار شـدند شـب را 
در فـرودگاه سـپری کنند. با گسـترش گونه 
تـازه ویـروس کرونا ورود مسـافران هوایی از 

بریتانیـا بـه آلمـان و چند کشـور ...

 سال پانزدهم    شماره 4116   سه شنبه   2 جدی 1399   22 دسمبر 2020  قیمت: 20 افغانی

ضرورت پرهیز از دمیدن بر 
شعله های زیر خاکستر 

 شاخص صحت در افغانستان

طالبان پسا صلح؛ 
دشواری های پروسه ادغام 

مجدد 

 در روزهـای اخیـر قضایایی رخ داده اسـت کـه بار دیگر 
کشـور را به سـمت تنـش و جنجال هـای عمدتا بیهوده 
سـوق داده اسـت. ایـن تنـش هـا بیشـتر بـه شـکاف 
میـان قـوای مجریـه و مقننـه انجامیـده اسـت و سـبب 
اظهارنظرهـای تنـد و گاه مخـل امنیـت روانـی مـردم 
گردیـده اسـت. همـه مـی دانیـم که بـه صـورت عادی 

کسـی در ایـن کشـور امنیـت  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

مناقشـه  پـی سـخنان  ریاسـت جمهـوری در   

برانگیـز روال غنـی، گفتـه اسـت کـه از سـخنان 

بانـوی اول کشـور، »سوءبرداشـت« شـده اسـت.

روز  جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون  مورچـل،  فاطمـه 

دوشـنبه اول جـدی در پیامـی ویدیویـی به رسـانه ها گفت که 

»بانوی نخسـت کشـور، مثل سـایر شـهروندان کشور نسبت به 

عملکرد اعضای شـورای ملی نقد و نظری داشـته اسـت اما از 

سـخنان او، سوءبرداشـت شـده است.« 

خانـم مورچل در این پیـام گفته که حکومت به صالحیت های 

قانونـی مناینـدگان مجلـس بـه شـمول چگونگـی دادن رای 

تاییـد و یـا رد بـه نامـزد وزیـران پیشـنهادی کابینـه، حرمـت 

 27 کـه  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

و  هلمنـد  والیت هـای  در  طالبـان  جنگجـوی 

قندهـار در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور به 

قتـل رسـیدند. این وزارت روز دوشـنبه 1 جـدی در اعالمیه ای 

گفتـه اسـت کـه روز قبـل چنـد گـروه از جنگجویـان طالبـان 

در ولسـوالی های، گرشـک، نادعلـی و نـاوی والیـت هلمند بر 

پوسـته های نیروهـای امنیتـی و دفاعـی حملـه کـرده بودنـد. 

در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  خربنامـه،  بربنیـاد 

چـوکات دفـاع فعال با حامیـت نیروی هوایی حمـالت طالبان 

را در هـر سـه ولسـوالی بـه عقـب زدنـد، در ایـن درگیـری 15 

جنگجوی این گروه کشـته شـدند و 4 جنگجوی دیگر زخمی 

شـده اند.

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات افغانسـتان اعـالم کـرده که 

در مرحلـه نخسـت برنامـه دسـرخوان ملـی کـه دو هفتـه 

قبـل در رسارس ایـن کشـور آغـاز شـد تاکنـون بـرای بیـش 

از ۲۰ هـزار خانـواده، کمک هـای بـری از جملـه مـواد 

غذایـی و بهداشـتی توزیـع شـده اسـت.

مجیب رحـامن کریمـی، رسپرسـت ایـن وزارتخانـه دیـروز 

)دوشـنبه اول جـدی( در یـک نشسـت خـربی گفـت در 

مرحلـه نخسـت ایـن برنامـه، قـرار اسـت بـه خانواده هـای 

نیازمنـد در بیـش از ۱۲ هزار روسـتا در رسارس افغانسـتان 

کمک هـای بـری توزیـع شـود.

برنامـه  نخسـت  مرحلـه  کـه  کـرد  ترصیـح  کریمـی  آقـای 

دسـرخوان ملـی تـا سـه مـاه آینـده در رسارس افغانسـتان 

تطبیـق خواهـد شـد.

شـامل  کمکـی  بسـته های  ایـن  کریمـی  آقـای  گفتـه  بـه 

آرد، برنـج، روغـن، لوبیـا، نخـود و صابـون بـه ارزش ۴ هزار 

افغانـی )حـدود ۵۰ دالـر آمریکایـی( بـرای هـر خانـواده 

اسـت.

رسپرسـت وزارت احیـا و انکشـاف دهـات افزود کـه مرحله 

نخسـت ایـن برنامـه دربرگیرنده بیـش از ۱۲ هـزار قریه در 

۳۴ والیـت افغانسـتان اسـت و قـرار اسـت ۱.۸۶ میلیـون 

خانواده از آن مسـتفید شـوند.

بـه گفته مسـئولین ایـن وزارتخانه هزینـه مجموعی مرحله 

برنامـه حـدود ۸۶ میلیـون دالـر آمریکایـی  ایـن  نخسـت 

اسـت.  قایل 

عملکـرد  از  همـه،  »مـا  کـه  اسـت  کـرده  عـالوه  او همچنـان 

هسـتیم.« مسـئول  قانـون،  برابـر  در  خویـش 

روال غنـی، بانـوی اول کشـور چنـدی پیـش در یـک مصاحبـه 

گفتـه بـود کـه »پارملـان بـه میـدان خریـد و فروش میـان وکال 

تبدیـل شـده« اسـت. سـخنی کـه باعـث واکنش هـای تنـدی 

شـده اسـت. میـر رحمـن رحامنی، رئیـس مجلـس منایندگان 

می گویـد کـه روال غنـی، همـر رئیـس جمهـور، نسـبت بـه 

نابخشـودنی«  توهیـن  و  »بی حرمتـی  افغانسـتان  پارملـان 

مرتکـب شـده اسـت.

جـدی  اول  دوشـنبه  روز  علنـی  نشسـت  در  رحامنـی  آقـای 

در ایـن درگیـری مقـدار زیـاد تسـلیحات ایـن گـروه تخریـب 

شـده و یـک پایـه مخابره، یک میل کالشـینکوف و یـک عراده 

موترسـایکل بـه دسـت نیروهـای اردو افتـاده اسـت. 

طبـق یـک اعالمیـه ای دیگـر ایـن وزارت، روز گذشـته شـامر 

از جنگجویـان طالبـان در ولسـوالی ژیـری و ولسـوالی دنـد 

والیـت کندهـار جمع شـده بودنـد تا بـر پوسـته های نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی حملـه کننـد، نیروهـای دفاعـی و امنیتـی 

در چـوکات دفـاع فعـال در واکنـش رسیـع آنهـا را هـدف قـرار 

دادنـد. در ایـن درگیـری ۱۲ جنگجوی طالبان کشـته شـدند 

و ۴ تـن دیگـر شـان ز خمـی شـدند و سـالح و مهـامت شـان 

نیـز تخریـب شـد. ایـن وزارت می گویـد کـه ۹حلقـه ماین ضد 

وسـایط درولسـوالی میونـد والیت قندهـار و 2 حلقـه ماین در 

گفـت کـه خانـم روال غنـی، همر محمـد ارشف غنـی، رئیس 

جمهـور کشـور، بـه جـای رعایـت کـردن قلمـرو صالحیت های 

اصلـی حاکمیـت،  اراده صاحبـان  بـه  احـرام  و  مقننـه  قـوه 

»بی حرمتـی و توهیـن نابخشـودنی« را مرتکـب شـده اسـت.

آقـای رحامنـی گفـت کـه رای دادن و رای نـدادن حـق هـر 

مناینـده مردم اسـت کـه به افـراد واجد رشایط داده می شـود، 

هیـچ کـس و هیچ مقام حق نـدارد ایـن آزادی را از منایندگان 

سـلب کنـد یا آنـان را تحقیـر کند.

خانـم غنـی در مصاحبـه اش بـه دو وزیـر زنـان و معارف اشـاره 

کـرده و گفتـه بـود کـه آنـان بـه وظایـف خـود در این سـمت ها 

ادامـه خواهنـد داد. او گفتـه بود کـه ندادن رای تاییـد به این 

دو نامـزد وزیـر نشـان از وارد نبودن وکال در کارشـان اسـت.

رئیـس مجلس گفته افـرادی که واجد رشایط وزارت و ریاسـت 

نبودنـد از ایـن فیلـر نگذشـتند، بـه هیـج عنـوان مروعیـت 

انجـام وظیفـه را ندارنـد و کسـی حـق ادامـه انجـام کار را بـه 

وزیـران و روسـا داده منی توانـد.

او تاکیـد کـرده: »بخصـوص از جانـب خانـم )همـر( رئیـس 

جمهـور کـه هویـت و موقعیـت حقوقـی و اداری شـان در هیج 

سـندی تاهنـوز روشـن نگردیـده اسـت.« در مـاه هـای اخیـر 

تنـش میـان مجلـس مناینـدگان و دولت بیشـر شـده اسـت. 

چنـدی قبل سـخنان امراللـه صالح، معـاون اول محمد ارشف 

غنـی کـه گفته بـود مناینـدگان در هنـگام تهیه سـند بودجه، 

بـه منظـور تحمیـل خواسـت های خـود، وزیـران را تهدیـد بـه 

برکنـاری می کننـد، باعـث شـد کـه مجلـس رونـد رای اعتامد 

بـه وزیـران را متوقـف کند.

ولسـوالی واشـیر والیـت هلمنـد کـه توسـط طالبان در مسـیر 

عامـه کارگـذاری شـده بـود نیـز کشـف خنثا شـد.

اسـت کـه از سـوی بانـک جهانـی پرداخـت می شـود.

آقـای کریمـی در ادامـه گفـت کـه برنامه ریزی بـرای توزیع 

بسـته های کمکی در بیش از ۹ هزار روسـتا انجام شـده و 

به حسـاب شـوراهای انکشـافی ۳ هزار روسـتا در مجموع 

۲۵ میلیـون دالر آمریکایی واریز شـده اسـت.

بـه گفتـه مسـئولین ایـن وزارتخانـه شـوراهای انکشـافی 

روسـتاها صالحیـت تهیـه فهرسـت خانواده هـای نیازمند و 

توزیـع کمک هـا را دارنـد و وزارت احیـا و انکشـاف تنها در 

بخـش تکنیکـی بـا ایـن شـوراها همـکاری می کننـد.

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات می گویـد پـس از تکمیـل 

مرحلـه نخسـت برنامـه دسـرخوان ملـی، مرحلـه دوم آن 

آغـاز می شـود کـه در آن بیـش از ۲۰ هـزار روسـتا در ۳۴ 

والیـت افغانسـتان تحـت پوشـش کمک های بردوسـتانه 

قـرار خواهنـد گرفـت.

آقـای کریمی گفـت در مرحله دوم برنامه دسـرخوان ملی 

قـرار اسـت بیش از دو میلیـون خانواده تحت پوشـش قرار 

بگیرند.

برنامـه دسـرخوان ملـی کـه محمـدارشف غنـی، رئیـس 

از  داده،  را  آن  تطبیـق  دسـتور  افغانسـتان  جمهـوری 

کمـک  آن  هـدف  و  اسـت  بردوسـتانه  کمک هـای  نـوع 

بـه خانواده هایـی کـه از اثـر شـیوع ویـروس کرونـا زیـان 

اسـت.  شـده  گفتـه  دیده انـد  اقتصـادی 

ورزش

هنری

ارگ: از سخنان بانوی اول »سوءبرداشت« شده است

وزارت دفاع ملی: 27 جنگجوی طالبان در والیت های هلمند و قندهار کشته شدند

برنامه دسترخوان ملی افغانستان؛ 
توزیع کمک غذایی برای بیش از 2۰ هزار خانواده

 کسـی کـه رهـرب کمپیـن ضـد بارتومئـو بـود 

ریاسـت  از  او  اسـتعفای  باعـث  نهایـت  در  و 

رئیـس  اگـر  کـه  داد  وعـده  شـد،  بارسـلونا 

گردانـد. مـی  بـر  را  نیـامر  شـود،  باشـگاه 

سـال  از  بارسـلونا  بـه  نیـامر  بازگشـت  بحـث 

شـد،  جـی  اس  پـی  راهـی  او  کـه   2017

تابسـتان  اسـت.  بـوده  هـا  زبـان  بـر  همـواره 

2019 بارسـا تـالش زیـادی کـرد تـا نیـامر به 

... و   برگـردد  نوکمـپ 

 شـبی کـه گذشـت شـب یلـدا بـود. شـب اول 

زمسـتان و درازتریـن شـب در سـال. شـبی که 

حـرف و حدیث هـای زیـادی هـم در مـوردش 

گفتـه شـده اسـت. البتـه در جاهـای متفاوت 

شـب  ایـن  بـه  نسـبت  متفاوتـی  باورهـای 

وجـود دارد. ایـن شـب را بسـیاری از مـردم در 

جاجـای از افغانسـتان نیـز گرامـی داشـتند. 

قرهـای  و  فرهنگـی  جمع هـای  هـرات  در 

متفـاوت از مـردم یلـدا را پر رنگ تـر از هرجای 

افغانسـتان و در کابـل ...

کرکـت  معیـاری  ورزشـگاه  یـک  اسـت  قـرار   

بـر گسـره ۶۰ جریـب زمیـن در شـهر کابـل 

شـود. سـاخته 

کابـل  آلوخیـل  منطقـۀ  در  ورزشـگاه  ایـن 

از  بیـش  ظرفیـت  و  شـد  خواهـد  سـاخته 

داشـت. خواهـد  را  متاشـاچی  ۲۵هـزار 

مقام هـای بـورد کرکـت افغانسـتان می گوینـد 

جهانـی  معیارهـای  بـا  ورزشـگاه،  ایـن  کـه 

شـد.... خواهـد  سـاخته 

 در مراسـم انتخـاب بهرین هـای سـال ۲۰۲۰ 

از سـوی انجمـن منتقـدان فلـم لس آنجلـس کـه 

بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد »بلـک باتـوم مـا 

رینـی« و »زن جـوان نویددهنـده« هـر یک موفق 

شـدند دو جایـزه مهـم را از آن خـود کننـد.

انجمـن منتقـدان فلـم لس آنجلـس کـه یکـی از 

فصـل  در  فلـم  منتقـدان  گروه هـای  مهم تریـن 

از  پـس  می شـود  محسـوب  سـینامیی  جوایـز 

... بهرین هـا  معرفـی 

 وعده بزرگ به 
هواداران بارسا؛

 نیمار را 
بر می گردانم

 چله نشینی در 
بعضی از 
شهرهای 
افغانستان

 یک ورزشگاه 
معیاری کرکت 

در کابل ساخته 
می شود

 منتقدان فلم 
لس آنجلس: »تبر 
کوچک« بهترین 

فلم 2۰2۰

  وضاحت ›موضع جمهوریت‹ 
برای آغاز دوردوم گفت وگوها

 مهم است
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کوفی: وضاحت ›موضع جمهوریت‹
 برای آغاز دوردوم گفت وگوها مهم است

 

 

 

 

 بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان )تیفـا( می گویـد کـه 

عملی نشـدن  و  افزایـش خشـونت ها  گفتگوهـای صلـح، 

مختلـف  بخش هـای  در  ژرف  و  کلیـدی  اصالحـات 

انتخابـات، از موانـع بـزرگ برگـزاری شـفاف و رستـارسی 

انـد. انتخابـات پارملانـی غزنـی و شـوراهای والیتـی 

در اعالمیـه ی تیفـا کـه دیروز )دوشـنبه، ۱ جـدی( منترش 

شـده، آمـده اسـت که کمیسـیون مسـتقل انتخابـات باید 

در نخسـت سـه محـور »وضعیـت سیاسـی«، »نحـو دیـد و 

تخنیکـی  »مشـکالت  و  انتخابـات«  رونـد  بـه  مـردم  بـاور 

و  ارزیابـی  مـورد  را  گذشـته«  انتخابات هـای  حقوقـی  و 

متـام  آن  روشـنایی  در  تـا  بدهـد  قـرار  جـدی  کنـکاش 

شـود. گرفتـه  الزم  آمادگی هـای 

تیفـا افـزوده اسـت کـه کمیسـیون انتخابات بایـد در مورد 

هـر یـک از سـه محور فـوق به نهادهـای ذی دخـل و مردم 

افغانسـتان پاسـخ های قانع کننـده ارائـه کند.

برگزارکـردن  تنهـا  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  تیفـا 

انتخابات هـا نبایـد هـدف کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 

باشـد، بلکـه این کمیسـیون تالش کنـد تا انتخابـات را به 

بهرتین وجه ممکن در رشایط مناسـب سیاسـی و امنیتی 

همچنـان  انتخابـات  بـر  ناظـر  نهـاد  ایـن  کنـد.  برگـزار 

گفتـه اسـت کـه ادعـای موفقانـه برگزارکـردن انتخابـات 

کمیسـیون  سـوی  از  گذشـته  سـال  ریاسـت جمهوری 

انتخابـات، متسـخری به شـعور مردم افغانسـتان و کتامن 

نتایـج  اعـالن  و  انتخابـات  ایـن  رسـوایی های  و  حقایـق 

آن اسـت. بـه بـاور ایـن نهـاد، در وضعیـت کنونـی، مـردم 

دیگـر عالقمنـد اشـرتاک در انتخابـات نیسـتند و ممکـن 

 وزارت داخلـه اعـالم کـرده کـه 11 تـن 

بـه اتهـام قاچـاق، فـروش مـواد مخدر و 

جرایـم جنایـی در والیت هـای کابـل، بغـالن و لغـامن 

توسـط پولیـس ملی کشـور بازداشـت شـدند.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 1 جـدی در اعالمیـه ای گفته 

اسـت کـه پولیـس بغـالن بـا اجـرای چهـار عملیـات 

جداگانـه در آن والیـت، 4 تـن را بـه اتهـام قاچـاق و 

فـروش مـواد مخـدر بازداشـت کـرده  اسـت.

ایـن وزارت خاطـر نشـان کـرده اسـت کـه ایـن افـراد، 

از جملـه مجرمـان متکـرر بـوده و از نـزد آنـان مقداری 

مـواد مخـدر نـوع هیروئیـن نیـز بدسـت آمده اسـت.

وزارت داخلـه در اعالمیـۀ دیگر گفته اسـت که پولیس 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر والیـت لغـامن در عملیاتـی را 

در مهـرتالم مرکـز ایـن والیـت انجام داده اسـت که در 

نتیجـه دو تـن را بـا 100 کیلوگـرام تریـاک بازداشـت 

کرده اسـت.

در خربنامـه ترصیـح شـده اسـت که این دو تـن زمانی 

بـا یـک عـراده موتـر کـروال دسـتگیر شـدند کـه 100 

جـاده ای  کنـار  مایـن  انفجـار  پـی  در  غیرنظامـی  دو   

والیتـی  شـورای  شـده اند.  کشـته  بادغیـس  والیـت  در 

بادغیـس می گویـد کـه موتـر حامـل ایـن افـراد بـا مایـن 

کنـار جـاده ای در ولسـوالی قـادس برخـورده اسـت. در 

ایـن رویـداد یـک تـن دیگـر زخمـی شـده اسـت.

بادغیـس  والیتـی  شـورای  رییـس  بیـک،  عبدالعزیـز 

می گویـد ایـن رویـداد سـاعت ۷:۰۰ بامداد روز دوشـنبه 

در روسـتای »بزبـای« از مربوطـات ولسـوالی قـادس ُرخ 

داده اسـت کـه در نتیجـه ی آن یـک زن و مـرد کشـته 

شـده اند و راننـده موتـر زخمـی اسـت.

مدنـی  فعـال  اشـکانی،  جنیداللـه  اطالعـات  براسـاس 

در بادغیـس، قربانیـان ایـن رویـداد کـه  شـامل یـک زن 

 فرماندهـی پولیـس کابل تأیید می کند کـه در نتیجه ی 

یـک انفجـار در شـهر کابل، دو نفر زخمی شـده اند.

فـردوس فرامـرز، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس کابـل 

گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت ۱۰:۱۵ صبـح 

ناحیـه ی  مربوطـات  در  جـدی(   ۱ )دوشـنبه،  دیـروز 

اسـت. داده  رخ  کابـل  شـهر  دوزادهـم 

یـک  و  غیرنظامـی  یـک  شـامل  زخمیـان  کـه  افـزود  او 

انـد. امنیتـی  منسـوب 

مایـن  از  ناشـی  انفجـار  ایـن  فرامـرز،  گفتـه ی  بـه 

»رنجـر«  نـوع  موتـر  یـک  کـه  اسـت  بـوده  مقناطیسـی 

اسـت. داده  قـرار  هـدف  را  دولتـی  نیروهـای 

می کننـد  تأییـد  پـروان  والیـت  در  امنیتـی  مسـووالن   

کـه فرمانـده قطعـه شـاهراه ایـن والیـت و چهـار رسبـاز 

کنـار جـاده ای جـان  مایـن  انفجـار  پـی  در  قطعـه  ایـن 

باخته انـد. عبدالواسـع رحیمـی، آمر امنیـت والیت پروان 

گفـت کـه ایـن انفجـار سـاعت ۱۱:۱۵یک شنبه شـب رخ 

داده اسـت. بـه گفتـه او، طالبان بـر یک پاسـگاه امنیتی 

در منطقـه ده قاضـی از مربوطـات شـهر چاریـکار، مرکـز 

والیـت پـروان حملـه کردنـد و زمانـی کـه نیروهـای قطعه 

 رحمت اللـه نیکزاد خربنگار آزاد و رئیس 

اتحادیـه خربنـگاران غزنـی در نزدیکـی 

منزلـش توسـط افراد ناشـناس ترور و کشـته شـد.

اول  روز دوشـنبه  رویـداد حوالـی سـاعت 5 عـرص  ایـن 

قـوس در شـهر غزنـی بـه وقـوع پیوسـت. آقای نیکـزاد در 

منطقـه حکیـم سـنایی زندگـی می کـرد و یـک پاسـگاه 

پولیـس نیـز در نزدیـک خانـه اش اسـت. تـا هنـوز معلـوم 

نشـده اسـت کـه پشـت ایـن رویـداد چـه کسـی هسـت.

قوماندانـی پولیـس غزنـی نیـز تأییـد می کنـد کـه رحمت 

اللـه نيكـزاد، رییـس اتحادیـۀ خربنـگاران ایـن والیت، در 

حملـۀ افـراد مسـلح ناشـناس در برابـر خانـه اش در شـهر 

غزنی، کشـته شـده اسـت. 

رحمت الله نیکزاد از 15 سـال به این سـو در شـهر غزنی 

بین املللـی  رسـانه های  بـا  و  بـود  خربنـگاری  مـرصوف 
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عضـو   یـک  کوفـی،  فوزیـه 

مذاکره کنندۀ جمهوری  هیئـت 

دوم  دور  کـه  می گویـد  افغانسـتان  اسـالمی 

مذاکـرات هنگامـی آغـاز خواهد شـد کـه این 

هیئـت وضاحت »موضـع جمهوریت« را دربارۀ 

بیـاورد. به دسـت  مذاکـرات،  ایـن  آجنـدای 

دیـروز  مذاکره کننـده  هیئـت  عضـو  ایـن 

تـا  کـه  گفـت  جـدی(   ۱ )دوشـنبه، 

مذاکـرات  آجنـدای  دربـارۀ  کـه  هنگامـی 

دوم  دور  آغـاز  نیایـد،  میـان  بـه  وضاحـت 

بـود. نخواهـد  سـودمند  صلـح  مذاکـرات 

ششـمین روز از رأیزنی هـای هیئـت جمهوری 

می گـذرد،  کابـل  در  افغانسـتان  اسـالمی 

رونـد  در  سیاسـی  اجـامع  یـک  نبـود  امـا 

»موضـع  نداشـن  وضاحـت  نیـز  و  صلـح 

دوم  دور  آجنـدای  دربـارۀ  جمهوریـت« 

برابـر  در  بزرگ تریـن چالش هـا  از  مذاکـرات 

اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـدۀ  هیئـت 

هسـتند  مذاکـرات  دوم  دور  در  افغانسـتان 

دور  تاخیـر  سـبب  حتـا  کـه  چالش هایـی   –

شـد. خواهنـد  نیـز  صلـح  مذاکـرات  دوم 

»مـا  گویـد:  مـی  بـاره  ایـن  در  فوزیـه کوفـی 

ادامـه  را  خـود  مشـوره های  سلسـله های 

می دهیـم و بایـد بـا یـک وضاحـت دوبـاره بـر 

گردیـم، یعنـی آغـاز مذاکـرات در صورتی کـه 

موضـع جمهوریـت و مـواردی کـه در آجنـدا 

مفیـد  باشـد،  نداشـته  وضاحـت  اسـت 

اسـت  همیـن  مـا  تـالش  بنـاً  بـود.  نخواهـد 

کـه در موقـع رشوع شـود امـا بـا وضاحـت.«

فریـدون خـوزون، سـخن گوی شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی، می گویـد: »هیئـت بـا کمیتـۀ 

رهـربی شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی خواهد 

را  مـردم  و  شـورا  ایـن  مشـوره های  و  دیـد 

آماده گـی  یـک  بـا  و  کـرد  خواهنـد  تعقیـب 

شـد.« خواهنـد  مذاکـرات  وارد  کامـل، 

یکـی از انتقادهـای مهـم ایـن اسـت کـه یـک 

اجـامع واحـد سیاسـی در رونـد صلـح وجـود 

جمهـوری  مذاکره کننـدۀ  هیـات  و  نـدارد 

اسـالمی افغانسـتان نیز برای دریافت دسـتور 

می بـرد. رس  بـه  گمـی  در  رس  یـک  در  هـا 

بـا این همـه، یک عضـو هیئـت مذاکره کنندۀ 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان می گویـد کـه 

مهـم تریـن اولویـت ایـن هیئـت در دور دوم 

مذاکـرات، پایـان جنگ هـا در کشـور اسـت.

هیئـت  دیگـر  عضـو  احمـدی،  امیـن 

اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـدۀ 

فضای کـه  در   « می گویـد:  افغانسـتان، 

دربـارۀ  کـردن  بحـث  دارد،  وجـود  جنـگ 

نیسـت.« عادالنـه  مـردم،  حقـوق  و  نظـام 

امـا موضـع جمهوریـت دربـارۀ آجنـدای دور 

روشـن  نـا  حالـی  در  صلـح  مذاکـرات  دوم 

از  زمـان  بنیـاد  بـر  اسـت  قـرار  کـه  اسـت 

دیگـر،  روز  پانـزده  تـا  شـده  تعییـن  پیـش 

شـوند.  گرفتـه  رس  از  صلـح  مذاکـرات 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 در روزهـای اخیـر قضایایـی رخ داده اسـت کـه بـار دیگـر 

کشـور را بـه سـمت تنـش و جنجـال هـای عمدتـا بیهـوده 

سـوق داده اسـت. ایـن تنـش هـا بیشـرت بـه شـکاف میـان 

قوای مجریه و مقننه انجامیده اسـت و سـبب اظهارنظرهای 

تنـد و گاه مخـل امنیـت روانـی مـردم گردیـده اسـت. همـه 

مـی دانیـم کـه به صورت عادی کسـی در این کشـور امنیت 

نـدارد و اشـخاص حقوقـی و حقیقـی هـم اگـر بخواهنـد بـه 

تنـش هـای موجـود و به عبارتی به شـعله های زیر خاکسـرت 

دامـن بدمند طبیعی اسـت کـه وضعیت پیچیده تـر و بغرنج 

تـر می گـردد. 

چنـدی پیـش در حالـی کـه ولسـی جرگـه در واکنـش بـه 

متامیـت خواهـی طالبـان در دوحـه و نیـز متاثـر از حمـالت 

راکتـی در شـهر کابـل بـه صـورت بسـیار بـی سـابقه بـه ده 

وزیـر پیشـنهادی حکومـت رای اعتامد داد و یک همسـویی 

خـوب میـان دو قـوه بـه وجـود آمـد. احتـامل مـی رفـت کـه 

در روزهـای بعـدی نیـز خانـه ملت بـه وزرای بعـدی نیز رای 

نجـات  رسپرسـتی  از  را  ادارات  وضعیـت  و  دهنـد  اعتـامد 

دهنـد و تکلیـف متام ادارات مرکزی معلـوم گردد. در چنین 

وضعیتـی معـاون اول ریاسـت جمهـوری اظهاراتـی داشـت 

کـه سـبب برافروختـه شـدن مناینـدگان مجلـس گردیـد و 

متاسـفانه تعـدادی از وزرای بعـدی یـا رای کمـرت گرفتنـد و 

یـا اصـال رای اعتـامد مجلـس را بـه دسـت نیاوردنـد. 

 از طـرف دیگـر اعضـای مجلـس مناینـدگان هـم واکنـش 

بسـیار تنـد داشـتند و سـنگ بـزرگ تـری برداشـتند. آنـان 

شـکایت از معاونـت اول ریاسـت جمهوری بـه مراجع عدلی 

و قضایـی را تصویـب کردنـد و حتی خواسـتار اسـتعفای وی 

شـدند. در عیـن حـال بسـیاری از آنان سـخنان تنـد و تنش 

آلـودی نیـز ابـراز داشـتند. در آن زمان اعضای ولسـی جرگه 

رونـد رای دهـی بـه مقامـات معرفی شـده از سـوی حکومت 

را متوقـف کردنـد و بعـدا نیـز با عدم رای اعتـامد به تعدادی 

از نامـزدان پیشـنهادی به نحوی از حکومـت انتقام گرفتند. 

در روزهـای اخیـر نیـز برخـی از سـخنان بانـوی اول کشـور 

نیز مسـاله سـاز شـده اسـت و بار دیگر سـبب انتقاد شـدید 

مجلـس مناینـدگان و نیـز رسـانه هـای جمعی شـده اسـت. 

در ایـن کـه واقعـا مفـاد سـخنان بانـوی اول چـه بوده اسـت 

بایـد متـام مصاحبـه را شـنید و مالحظـه کرد. زیرا بـا بریدن 

بخـش هایـی از سـخنان یـک شـخص بـه صـورت گزینشـی 

منـی تـوان در بـاره متنیـات و مکنونـات ذهنـی او قضـاوت 

کـرد. امـا در هـر صـورت ایـن سـخنان سـبب ایجـاد تنـش 

هـای جدیـدی گردیـده اسـت کـه بخشـی از آن تنـش میان 

قـوه مجریـه و قـوه مقننه کشـور اسـت. طبیعی اسـت که به 

مـوازات ایـن موضـع گیـری هـای اشـخاص دیگـری نیـز  از 

دو طـرف وارد میـدان شـده انـد و شـعله هـای زیر خاکسـرت 

را بـار دیگـر روشـن کـرده انـد. اعضـای مجلـس مناینـدگان 

مثـل قضیـه پیـش آمـده در دو هفتـه قبـل بـار دیگـر سـنگ 

بسـیار بـزرگ برداشـته اند و خواسـتار سـلب تابعیـت بانوی 

اول گردیـده انـد. 

اکنـون مسـاله حقانیـت و بطـالن طرفیـن مطـرح نیسـت و 

مـا نیـز در مقامـی نیسـتیم کـه در بـاره حقایـق پشـت پـرده 

قضاوت کنیم. اما آن چه مسـلم اسـت این اسـت که کشـور 

اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـر نیاز بـه آرامش و همسـویی 

و تنـش زدایـی دارد نـه تنـش زایـی و شـعله ور کـردن آتـش 

هـای زیـر خاکسـرت. اوال؛ بایـد اذعـان کنیـم کـه متاسـفانه 

افغانسـتان یکـی از کشـورهایی اسـت کـه تنـش و نفـاق در 

همـه الیـه هـای آن وجـود دارد و بـه نحـوی در تاریـخ ایـن 

رسزمیـن نهادینـه شـده اسـت. وضعیـت اکنـون افغانسـتان 

نشـانه روشـن از شـعله هایـی اسـت کـه زیـر خاکسـرت و در 

همـه نقـاط کشـور وجـود دارد و بـا یـک کربیـت روشـن می 

گـردد و سـبب منازعـات بـزرگ و الینحـل مـی گـردد. ثانیا؛ 

مـا در  وضعیتـی هسـتیم کـه همـه عقـالی قـوم بایـد یـک 

پارچگـی و تنـش زدایـی را در رسلوحـه عمـل خویـش قـرار 

داده و از هرگونـه اظهـار نظر و عملی که به تشـنج سیاسـی 

و اجتامعـی منجـر مـی گـردد پرهیـز کننـد. 

مـا اکنـون عـالوه بر تـداوم بحران چهـل سـاله و جنگ متام 

عیـار علیـه کشـور که هـر روزه ده هـا تن از مردم افغانسـتان 

را از مـا قربانـی مـی گیرنـد در مواجهـه بـا دشـمنی قـرار 

داریـم کـه بـه هیـچ یـک از ارزش های موجـود و منـدرج در 

قانـون اساسـی کشـور باور نـدارد و خواهـان نابودی کشـور 

بـه متـام معنی اسـت. رونـد صلـح متاسـفانه به دالیـل زیاد 

بـه نقطـه ای رسـیده اسـت کـه یـا یـک جا جمـع شـویم و از 

موجودیـت نظـام خویـش دفـاع کنیم و یا هر کس در گوشـه 

ای داعیـه منافـع شـخصی و تنظیمـی و قومـی را داشـته 

باشـیم. کمـک بـه تنش بیشـرت و شـعله ور شـدن ایـن تنش 

هـا سـبب مـی شـود کـه نفـاق و منازعـات بـی حاصـل کـه 

در تاریـخ سیاسـی معـارص خویـش کـم نداشـته ایـم دو باره 

اوج بگیـرد و دشـمن از ایـن وضعیـت سـو اسـتفاده کـرده و 

نظـام نیـم بنـد فعلـی کـه بـا خـون صدهـا هـزار انسـان بـه 

دسـت آمـده اسـت آسـیب ببینـد. بنابرایـن مـا در رشایـط 

کنونـی بیـش از هـر زمـان دیگر نیـاز به همسـویی و وحدت 

و یـک پارچگـی داریـم. تا بتوانیم این کشـتی شکسـته را به 

برسـانیم. ساحل 

سرمقاله

ضرورت پرهیز از دمیدن بر 
شعله های زیر خاکستر

ــه  ــو پ ــورو څېړن ــه د ن ــۍ ت ــه څارنوال ــر ژر ب ــوې او ډې ش

موخــه ولېــږل يش.

د ولــي جرګــې د مرکــزي تفتيــش د دغــه هيئــت مــرش 

شــاهپور خــان حســنزوی وويــل، دوی يــوازې همدومــره 

مســووليت درلــود چــې دوســيې يــې چمتــو او څارنوالــۍ 

تــه ولېــږي خــو غوښــتنه يــې وکــړه چــې څارنوالــۍ يــادې 

دوســیې پــه بــې طرفــۍ وڅېــړي او يــاد کســان د قانــون 

منګولــو تــه وســپاري.

هغــه زياتــه کــړه، پــر دې دوو ادارو رسبېــره يــې د جــالل 

ابــاد ښــاروالۍ، کانــال ادارې او ترانســپورټ هــم څېړنــې 

پيــل کــړې خــو ال هــم دوام لــري.

ــه پــژواک  بلخــوا د ننګرهــار وايل ضياءالحــق امرخېــل ل

غــړو د دې  يــادو  ولــي جرګــې  رسه خــربو کــې د 

څېړنــې هرکلــی وکــړ او ډاډ يــې ورکــړ چــې اداراتــو کــې 

د فســاد پــه تــړاو د هــر شــخص او هــر ارګان څېړنــو تــه 

ــږي. ــه کې ــړې پاملرن ــه ځانګ ب

دى وايــي: ))وکيــل صاحبانــو چــې کــوم معلومــات 

راټــول کــړي، زه يــې پــه نېــک فــال نيســم او ان شــاءالله 

ژمنــه مــې دا ده چــې هغــه بــه ال نــور هــم زمــوږ مبــارزه 

غښــتلې کــړي او مــوږ بــه پــه دې برخــه کــې ال نــور هــم 

ــړو.(( کار وک

د يادولــو ده، نــږدې مياشــت وړانــدې هــم د تورخــم 

ــارو  ــو چ ــي د کورني ــات کار کوونک ــو زي ــه لس ــرک ل ګم

وزارت د درنــو جرمونــو ځانګــړو ځواکونــو لــه لــوري د 

ــوي وو. ــول ش ــور ني ــه ت ــاد پ فس

پــه همــدې تــړاو د مرغومــي پــه لومــړۍ نېټــه پــه جــالل ابــاد 

کــې خــربي کنفرانــس ورکــړ.

د پــالوي غــړي محمــد ابراهيــم غښــتيل وويــل، دوی د تورخم 

ګمــرک او ننګرهــار محبــس پــه تــړاو خپلــې څېړنــې بشــپړې 

کــړې، پــه څلــورو مــواردو کــې يــې د تورخــم ګمــرک او څلــورو 

مــواردو کــې يــې د ننګرهــار محبــس فســاد را ســپړلی دی.

هغــه زياتــه کــړه: ))د تورخــم ګمــرک لومــړی تلــه کومــه 

چــې ماليــې وزارت جــوړه کــړې او ميليونــه افغانــۍ پــرې 

مــرصف شــوي، قانــوين مشــکل هــم نــه لــري، بيــا هــم بنــده 

ــم د ګــودام ۷۰  ــه راځــي، درېي ــې محصول ــر واردات ب ده، ډې

ــمېر  ــو ش ــکن ي ــورم د س ــوي او څل ــاړ ش ــايل ويج ــلنه وس س

ماشــينونه چــې جــوړ هــم دي، خــو د فســاد پــه خاطــر يــې 

ــوي.(( ــه فعال ن

ــو  ــې ي ــس ک ــار محب ــه ننګره ــل، پ ــتيل ووي غښ

شــمېر زندانيانــو د زنــدان مــوده پــوره کــړې خــو 

بيــا هــم نــه دي ازاد شــوي، نشــه يــي توکــي پــه 

اســانۍ خرڅېــږي، زندانيانــو تــه پــه ښــه شــکل 

ــم د  ــه ه ــږي او ن ــات برابرې ــي امکان ــه روغتياي ن

ــېږي. ــواړه ور رس ــق خ ــې مطاب رشطپاڼ

د ولــي جرګــې دغــه غــړی وايــي، يــادو مــواردو 

ــه کتــو يــې د ننګرهــار محبــس د عمومــي  ــه پ ت

مديــر ســمونوال محمــد شــفيق فاروقــي پــه 

ګــډون اتــه مســوولني او د تورخــم ګمــرک د 

عمومــي مديــر روح اللــه نظــري پــه ګــډون د 

ادارې ۱۶ مســوولينو دوســيې جــوړې  دغــې 

 د ولــي جرګــې يــو شــمېر غــړي وايــي، د ننګرهــار 

محبــس او پــه دغــه واليــت کــې د تورخــم ګمــرک 

ــوولينو د  ــادو ادارو د ۲۴ مس ــه د ي ــډون ب ــه ګ ــو پ مديران

فســاد دوســيې ژر تــر ژره جــوړې او څارنوالــۍ تــه بــه ور 

وپېژنــدل يش.

ــې د  ــالوى چ ــو پ ــش ي ــزي تفتي ــې د مرک ــي جرګ د ول

ــه مــرشۍ  جرګــې د غــړي شــاهپور خــان حســن زوی پ

پيــل کــړې، د  ادارو څېړنــه  ننګرهــار کــې د ۹  يــې 

ننګرهــار محبــس او تورخــم ګمــرک پــه تــړاو يــې د 

ــال دا  ــر مه ــې پ ــور ورکون ــو راپ ــوو څېړن ــپړو ش ــو بش خپل

څرګندونــې وکــړې.

د دغــه پــالوي مــرش او غــړو يــې محمــد ابراهيم غښــتيل، 

رســول خــان کوچــي، انيســې عمــراين او رسيــا اکــربي 

د ننګرهار محبس او تورخم ګمرک مديران څارنوالۍ ته معريف کېږي

اوضاع سیاسی و امنیتی موانع بزرگ برگزاری انتخابات پارملانی
 غزنی و شوراهای والیتی اند

دو غیرنظامی در انفجار ماین در بادغیس کشته شدند

دو نفر به شمول یک نیروی امنیتی در انفجاری در کابل زخمی شدند

فرمانده قطعه شاهراه پروان با چهار رسباز در انفجاری کشته شد

وزارت داخله: 11 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل، بغالن و لغامن بازداشت شدند

یک خربنگار در غزنی ترور شد

اسـت در صـورت برگـزاری انتخابات هـای پارملانـی غزنی 

و شـوراهای والیتـی، متـام آمادگی هـا و مصـارف به دلیل 

سـطح بسـیار پاییـن اشـرتاک مـردم در انتخابـات، ضایـع 

شود.

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  اسـت  کـرده  پیشـنهاد  تیفـا 

انتخابـات برنامـه ی کامـل و همه جانبه اش بـرای برگزاری 

انتخابات هـا در سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی را بـا نهادهـای 

ذی دخـل انتخاباتـی رشیـک کنـد تـا سـطح آمادگی هـا و 

تغییـرات در ایـن کمیسـیون دیـده شـود.

تیفـا همچنـان پیشـنهاد کـرده اسـت کـه هرچـه زودتـر 

پارملـان  سـوی  از  و  تعدیـل  انتخابـات  قانـون  بایـد 

تیفـا،  پیشـنهاد  ایـن  طبـق  شـود.  تصویـب  افغانسـتان 

در  تغییـرات  انتخابـات،  جدیـد  قانـون  روشـنایی  در 

سـاختارهای کمیسـیون های انتخاباتـی وارد شـود و پـس 

از آن بـا درنظرداشـت وضعیـت سیاسـی و صلح در کشـور 

آمادگی هـای الزم بـرای برگـزاری انتخابـات گرفتـه شـود.

انتخابـات  اسـت کـه کمیسـیون مسـتقل  ایـن درحالـی 

دو روز پیـش بـه حکومـت پیشـنهاد کـرد کـه انتخابـات 

پارملانـی والیـت غزنـی، شـوراهای والیتـی و تعـدادی از 

خورشـیدی  آینـده ی  سـال  میـزان  مـاه  در  شـهرداری ها 

)۱۴۰۰( برگـزار شـود. چنـد روز پیـش از آن، مؤسسـه ی 

در  )فیفـا(  افغانسـتان  عادالنـه ی  و  آزاد  انتخابـات 

اعالمیـه ای گفتـه بود که مترکـز دولت افغانسـتان بر روند 

صلـح، رونـد اصالحـات انتخاباتـی و برگـزاری انتخاباتـی 

پارملانـی غزنـی و شـوراهای والیتـی را بـه حاشـیه بـرده 

اسـت. 

کیلـو مـواد مخـدر را بـه شـکل حرفـه ای در ایـن موتـر 

جابـه جـا کـرده بودنـد و می خواسـتند آن را قاچـاق 

کننـد. وزارت داخلـه گفتـه اسـت کـه در ایـن عملیات 

دو عـراده موتـر سـایکل هـم بـه دسـت پولیـس افتـاده 

اسـت. همچنیـن پولیـس کابـل اعـالم کـرده اسـت که 

یـک گروه پنـج نفری کیسـه بران و چپاولگـران حرفوی 

را بازداشـت کـرده اسـت.

در اعالمیـه پولیـس کابـل ترصیـح شـده اسـت که یک 

گـروه پنـج نفـری کیسـه بران و چپاولگـران حرفوی  که 

درقضایـای غصـب پول و چپاولگـری موبایل، در ناحیه 

نهـم شـهر کابـل دسـت داشـتند، در پی یـک عملیات 

پولیـس حـوزه نهـم امنیتـی بـا یک عـراده واسـطه نوع 

کروال  از سـاحه گمرک آن حوزه شناسـائی و بازداشـت 

شـدند. مسـعود اندرابـی وزیـر داخلـه نیـز روزگذشـته 

در ویدیـو کنفرانسـی بـا قمندانـان 34 والیـت کشـور 

تاکید کرده اسـت که پولیس ملی کشـور با مفسـدان، 

جنایـت کاران و زورمنـدان بـا جدیـت برخـورد کننـد و 

آنـان رسکـوب منایند.

بزرگ سـال و یـک پرس جـوان می باشـند، بـرای درمان به 

پاکسـتان رفتـه بودند و در مسـیر بازگشـت به منزل  شـان 

در مربوطـات ولسـوالی مقـر موتـر حامـل آنـان بـا مایـن 

کنـار جـاده برخـورد کـرده اسـت.

عبدالعزیزبیـک، رییـس شـورای والیتـی بادغیـس بر این 

بـاور اسـت ایـن مایـن بـرای هـدف قـراردادن نیروهـای 

دارنـد  پایـگاه  رویـداد  محـل  نزدیکـی  در  کـه  امنیتـی 

بـود.  کارگـذاری شـده 

وضعیـت راننـده زخمـی ایـن رویـداد خـوب گزارش شـده 

و هم اکنـون در شـفاخانه ی حـوزه ای بادغیـس زیر درمان 

قـراردارد، امـا موترش که نـوع رساچه بوده کامـالً تخریب 

شـده است.

هنـوز مسـئولیت ایـن رویـداد را شـخص و یـا گروهـی به 

عهـده نگرفته اسـت.

ایـن درحالـی اسـت کـه روز گذشـته، کاروان موترهـای 

در  نیـز  مناینـدگان  مجلـس  عضـو  وردک،  خان محمـد 

شـهر  امنیتـی  پنجـم  حـوزه ی  »سـپین کلی«  سـاحه ی 

هـدف انفجـار قـرار گرفـت.

براسـاس اعـالم دفـرت معاونت نخسـت ریاسـت جمهوری 

در ایـن رویـداد، ۱۰ نفـر کشـته و ۵۲ نفـر دیگـر زخمی 

ایـن  یـا گروهـی مسـئولیت  و  شـده اند. هنـوز شـخص 

امـا  طالبـان  گـروه  اسـت.  نگرفتـه  عهـده  بـه  را  حملـه 

دست داشـن در ایـن حملـه را رد کـرده اسـت.

شـاهراه بـرای کمـک بـه نیروهـای پاسـگاه مـورد حملـه 

داد.  رخ  انفجـار  می رفتنـد، 

بـه نقـل از 8صبـح؛ ایـن انفجـار در منطقـه عبـدی بـای 

علـی زاده،  ولی جـان  انفجـار  ایـن  در  اسـت.  داده  رخ 

فرمانـده قطعـه شـاهراه پـروان و چهـار رسبـاز ایـن قطعـه 

کشـته شـده اند. آمـر امنیت والیـت پروان در مـورد تلفات 

احتاملـی حملـه طالبـان در منطقـه ده قاضـی جزییـات 

نـداده اسـت.

ماننـد الجزیـره، اسوشـیتدپرس و چندیـن رسـانه ی دیگـر 

بـه شـکل آزاد کار می کـرد. 

آقـای نیکـزاد از 5 سـال بـه ایـن سـو رییـس اتحادیـه ی 

خربنـگاران در غزنـی بـود و بـه تازگـی بـرای دور دوم نیـز 

رییـس ایـن اتحادیـه گامشـته شـده بـود. 

ایـن رویداد سـبب واکنش هـای تند خربنـگاران در غزنی 

شـده و آنـان بـه این باورند کـه نیروهای امنیتـی در تأمین 

امنیـت جانی خربنگاران ناتوان هسـتند. 

خربنـگاران محلـی میگوینـد که رحمـت الله نیکـزاد بارها 

از سـوی مخالفیـن مسـلح تهدیـد شـده بـود امـا حکومت 

در تأمیـن امنیـت او ناتـوان مانـد، پیش از ایـن نیز رحمت 

اللـه نیکـزاد از سـوءقصدی جـان به سـالمت بـرده بود.

رسارس  در  خربنـگاران  جـان  بـر  حملـه  پنجمیـن  ایـن 

کشـور اسـت. پیـش از ایـن نیـز الیـاس داعـی، خربنـگار 

رادیـو آزادی در هلمنـد، یـام سـیاوش در کابـل، ماللـی 

میونـد خربنـگار تلویزیـون انعـکاس در ننگرهـار و فردیـن 

امینـی گوینـده ی تلویزیـون آریانـا در شـهر کابـل بـه قتل 

رسـیده اند.تا هنـوز حکومـت در مـورد قتل هـای هدفمنـد 

خربنـگاران چیـزی نگفته اسـت، امـا پیش از ایـن، امرالله 

از  یکـی  در  جمهـوری  ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح 

جلسـات شـش و نیم صبح بـه فعاالن مدنـی و خربنگاران 

هشـدار داده بـود کـه مخالفان مسـلح بیشـرت ایـن قرش را 

آمـاج حملـه قـرار خواهنـد داد.
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طالبان پسا صلح؛ دشواری های پروسه ادغام مجدد 

شاخص صحت در افغانستان

صلــح و ســازندگی دو مقولــه ی ارزشــی و پــر مثــری اســت 

ــا و  ــل ویرانی ه ــه دلی ــه ب ــا منازع ــورهای پس ــه در کش ک

ــت  ــات و امنی ــدی از ثب ــگ، فصــل جدی ــرب جن ــار مخ آث

را بــه روی شــهروندان می گشــاید، ســازندگی در امــر 

زیربناهــای تخریــب شــده و ترمیــم اقتصــاد ورشکســته ی 

ناشــی از جنــگ مولفه هــای رسنوشــت ســاز و مهمــی 

اســت کــه یــک دولــت ائتالفــی بــا تجمــع گروه هــای 

معــارض سیاســی در آن متمرکــز می گردنــد، افغانســتان 

ــه عنــوان یکــی از کشــورهای کثیــر امللیتــی در طــول  ب

ــی را  ــای گوناگون ــا و ویرانی ه ــادی جنگ ه ــالیان مت س

ــه منــوده اســت. تجرب

طــی دو دهــه اخیــر کشــور در نوســانات ســازندگی و 

تخریــب ســپری می منــود، نظــام حاکــم، بخــش بزرگــی 

را  ویرانی هــای دوران جهــاد و جنگ هــای داخلــی  از 

ــود  ــه خ ــدی ب ــره جدی ــتان چه ــود، افغانس ــازی من بازس

گرفــت، امیــد بــه آینــده ی دور از جنــگ بســیاری از 

شــهروندان را از کشــورهای همســایه و ســائر کشــورها زیر 

ــانید. ــتان کش ــه افغانس ــی ب ــت دموکراس ــر حاکمی چ

و  اقتصــادی  منابــع  از  اســتفاده  بــا  موجــود  نظــام 

کمک هــای بیــن املللــی در مــدت کوتاهــی توانســت 

چهــره ی افغانســتان را از یــک کشــور ویرانــه و جنــگ زده 

ــد. ــل منای ــکان تبدی ــل اس ــور قاب ــک کش ــه ی ب

بازســازی در افغانســتان مــدت زیــادی طــول نکشــید 

ــه  ــا ک ــه تنه ــت و ن ــازه ی گرف ــان ت ــان ج ــروه طالب ــه گ ک

مانــع آبادانــی کشــور شــد؛ بلکــه اقــدام بــه ویرانــی 

ــون  ــا کن ــان ت ــه از آن زم ــود ک ــد من ــازی های جدی بازس

ایــن رونــد نامیمــون دامــه دارد.

اکنــون کــه گفتگوهــای صلــح بــه مرحلــه عملــی اش 

نزدیک تــر شــده اســت، انتظــار یــک افغانســتان آبــاد 

ــدوار ســاخته اســت، مــردم  ــا همــه را امی ــا اقتصــاد پوی ب

ــاه  ــدت کوت ــل در م ــد اق ــا ح ــد ت ــار دارن ــان انتظ از طالب

باقــی مانــده تــا زمــان برگــزاری رســمی مذاکــرات و 

رســیدن بــه صلــح، آتــش بــس دایمــی را برقــرار مناینــد 

کــه از تخریــب و کشــتار بیشــر در ایــن روزهــا جلوگیــری 

گــردد، فــردای پــس از صلــح یکــی از گروههــای سیاســی 

ــازی  ــه در بازس ــود ک ــد ب ــان خواه ــت طالب ــک دول رشی

ــد. ــگام گردن ــد پیش ــور بای کش

تاریــخ سیاســی افغانســتان ثابــت ســاخته اســت کــه 

گروههــای معــارض توانســته انــد ضــد دولــت خوبــی 

باشــند؛ امــا همینکــه جــذب دولــت شــده انــد و وارد 

ــده  ــارزات سیاســی و ســاختاری گردی ــی مب مراحــل عمل

انــد لنــگ لنــگان ایــن مســیر را پیمــوده انــد، بــه عنــوان 

منونــه، وقتیکــه دولــت داکــر نجیــب اللــه شکســت 

ــه دســت گرفتنــد  خــورد و مجاهدیــن کنــرل کشــور را ب

در شــیوه ی حکومــت داری و نحــوه بازســازی کشــور 

ــده،  ــال زن ــاهد مث ــد، ش ــدی بودن ــای ج ــار چالش ه دچ

مــردم بــه خوبــی عبــور مناینــد، آنــان تــا کنــون تجربــه ی 

مفاهیمــی  انــد،  نداشــته  را  جامعــه کرثت گــرا  در  کار 

همچــون پاســخگویی، حســاب دهــی، بازســازی، اقتصــاد 

پویــا... در قامــوس آنــان بیگانــه اســت وقتیکــه وارد فضای 

سیاســی کــرثت گــرا شــوند، طبعــا بــا چنیــن پرســش ها و 

ــد شــد، طبیعــی  ــی از ســوی مــردم مواجــه خواهن توقعات

اســت وقتیکــه یــک گــروه سیاســی نتوانــد در ایــن مــوارد 

مفیــد ظاهــر شــوند، شــکنندگی در صفــوف شــان ایجــاد 

ــای  ــائر جریان ه ــان درون س ــرور زم ــه م ــد و ب ــد ش خواه

ــه  ــت ک ــه ی اس ــن تجرب ــد ای ــد ش ــم خواهن ــی هض سیاس

ــور  ــوص کش ــه خص ــه ب ــا منازع ــورهای پس ــوم کش در عم

ــه  ــیدن ب ــال رس ــن ح ــا ای ــم. ب ــاهد بودی ــز ش ــا نی ــود م خ

صلــح یــک آرمــان جمعــی اســت کــه عمــوم مــردم انتظــار 

ــر از  ــت ت ــز اهمی ــم، حای ــن مه ــق ای ــند، تحق آن را میکش

هــر مــورد دیگــری اســت بــه دلیلــی کــه مــردم افغانســتان 

بیشــر از ایــن تحمــل جنــگ و خونریــزی را ندارنــد، 

ــته های  ــمت خواس ــه س ــری ب ــت گی ــا جه ــز ب ــان نی طالب

ــمی  ــه ی چش ــز گوش ــون نی ــم اکن ــد از ه ــردم می توانن م

ــد،  ــردم بدوزن ــان م ــی در می ــگاه اجتاع ــن پای ــه داش ب

ورنــه انتخــاب مســیر جنــگ و کشــتار تحقــق صلــح آنــان 

ــه ناچــار در  گــروه سیاســی وا مانــده و منــزوی اســت کــه ب

ــای  ــی نفس ه ــای سیاس ــچ و خم ه ــه در پی ــه ی مروک گوش

آخــر را خواهنــد.

کشــید، چــون نــه از توانایــی الزم حکومــت داری برخــوردار 

ــه  ــدن ب ــد. خزی ــا خــود دارن ــت مردمــی را ب ــه حای ــد و ن ان

انــزوای سیاســی بــرای بســیاری از سیاســت مداران طاقــت 

ــده  ــن قاع ــز از ای ــح نی ــا صل ــان پس ــه طالب ــت ک ــا اس فرس

ــون  ــروه از اکن ــن گ ــر ای ــذا اگ ــود؛ ل ــد ب ــتثنی نخواهن مس

ــون  ــت و همگ ــای ظرفی ــگردهای ارتق ــری ش ــه کارگی ــا ب ب

ــا اجتــاع پیــش قــدم نشــوند در آینــده ی  ســاخن شــان ب

ــن کــم توجهــی شــان  ــت ای ــاوان ســنگینی را باب ــک ت نزدی

خواهنــد پرداخــت، بهــر اســت آنــان از هــم اکنــون بــا 

مدنیــت و مظاهــر متــدن خــود را آشــنا ســازند؛ تــا در زمــان 

صلــح و آرامــی توانســته باشــند بــا » پدیــده همزمانــی« 

گامــی نزدیکــر شــوند، فــردای پــس از صلــح جنــگ و 

خونریــزی وجــود نــدارد تــا آنــان بــدون زحمــت خــود را 

بــاالی شــانه های مــردم تحمیــل مناینــد؛ بلکــه در آن زمــان 

ــده کیفیــت اشــخاص  داشــن برنامــه و هــدف تعییــن کنن

ــای  ــز نگاهه ــر ری ــد از فیل ــه بتوانن ــد ک ــا می باش و گروهه

ــن  ــت مجاهدی ــات دول ــی از مقام ــا یک ــی ب در همصحبت

ــوه  ــورد نح ــتند در م ــات هس ــد حی ــم در قی ــال ه ــه فع ک

ــد،  ــان آم ــه می ــرف ب ــدرت ح ــیم ق ــت داری و تقس حکوم

ایشــان بعــد از قصه هــای گوناگــون، بــه یــک مــورد 

ــرد،  ــرو ب ــرت ف ــرا در حی ــا م ــه واقع ــرد ک ــب اشــاره ک جال

او می گفــت وقتیکــه مجاهدیــن وارد کابــل گردیدنــد 

ــا و ارگ  ــه ه ــمی وزارت خان ــای رس ــدا در کتابت ه از ابت

ریاســت جمهــوری چالش هــای جــدی وجــود داشــت کــه 

هیچکــدام مــا منیدانســتیم چگونــه اســناد رســمی را بــا 

چارچوبــه حقوقــی آن طــی مراحــل کــرده و بــه اجــرا در 

آوریــم و از ایــن قبیــل چالش هــا بلکــه فراتــر از آن در 

ــت. ــود داش ــن وج ــت مجاهدی حکوم

ــت  ــک گــروه ضــد دول ــوان ی ــه عن ــان ب ــون کــه طالب اکن

کشــتارهای  و  تخریبــی  فعالیت هــای  انــد  توانســته 

ــام و آوازه ی  ــه ن ــرا ب ــن مج ــد و از ای ــیعی راه بیاندازن وس

جهانــی نیــز دســت یابنــد؛ امــا وقتیکــه بــه صــورت 

از  بدتــر  گــروه  ایــن  گردنــد  ســاختار  وارد  نظام منــد 

مجاهدیــن دچــار چالــش خواهنــد بــود.

ناشــی  ویرانی هــای  و  افغانســتان  ضعیــف  اقتصــاد 

خــم  را  سیاســتمداران  از  بســیاری  کمــر  جنــگ  از 

ــی  ــد امنیت ــای ض ــا چهره ه ــان ب ــروه طالب ــازد، گ می س

شــان بــا عنــارص ســازندگی و سیاســت ورزی بیگانــه 

انــد آنــان تــا بیاینــد و درون ســاختار خــود را پیــدا کننــد 

چندیــن دهــه طــول می کشــد، هاننــد آقــای حکمتیــار 

وقتیکــه برعلیــه دولــت و مــردم افغانســتان فعالیت هــای 

ــت. ــلحانه داش مس

هرازگاهــی بــا حمــالت انتحــاری و جنگ هــای کنــار 

جــاده ی نــام و آوازه اش را بــه گــوش مــردم میرســاند؛ امــا 

ــهرت اش  ــت از وی و ش ــح پیوس ــه صل ــه پروس ــه ب وقتیک

کــدام مــورد قابــل توجهــی بــه گــوش منی رســد، طالبــان 

ــت  ــی و حکوم ــاز و کار سیاس ــا س ــه ب ــی ک ــا زمان ــز ت نی

داری مــدرن خــود را وفــق دهنــد زمــان زیــادی را در بــر 

خواهــد گرفــت. 

از  اســتفاده  و  علــوم جدیــد  بــا  گــروه  ایــن  اعضــای 

تکنولــوژی بیگانــه انــد تطابــق آنــان بــا معیارهــای وضــع 

ــر  ــش ب ــوار و چال ــر دش ــی ام ــات سیاس ــده در تعیین ش

انگیــز اســت؛ آنــان مــدرک فراغــت از دانشــگاه ها را 

ــن  ــه تعیی ــان در کابین ــب آن ــه از جان ــی ک ــد، وزرای ندارن

شــوند در مغایــرت بــا روح قانــون اســت کــا اینکــه قانون 

ــالت در  ــزان تحصی ــه می ــد ک ــب دهن ــه ی ترتی ــه گون را ب

ــا  ــی ن ــه طــور قانون وزارت و پســت های مهــم حکومتــی ب

دیــده انگاشــته شــود کــه ایــن امــر نیــز از محاالت اســت، 

همینطــور افــراد ســطوح پاییــن آنــان نیــز فاقــد مــدارک 

تحصیلــی انــد؛ لــذا از ابعــاد گوناگــون هــم کــه بــه ایــن 

معضــل بنگریــم آنــان دارای معیارهــای الزم نیســتند، 

قابــل پیــش بینــی اســت کــه طالبــان پســا صلــح، یــک 

از  اســتفاده  بــا  موجــود  نظــام 

کمک هــای  و  اقتصــادی  منابــع 

بیــن املللــی در مــدت کوتاهــی 

توانســت چهــره ی افغانســتان را 

از یــک کشــور ویرانــه و جنــگ 

زده بــه یــک کشــور قابــل اســکان 

در  بازســازی  منایــد،  تبدیــل 

افغانســتان مــدت زیــادی طــول 

ــان  ــان ج ــروه طالب ــه گ ــید ک نکش

تــازه ی گرفــت 

سید لطیف سجادی

احمد محمدی

ــادي از  ــاليان مت ــول س ــعه در ط ــال توس ــورهاي در ح کش

پايــن بــودن رشايــط زندگــي آســيب ديده انــد. پايــن بــودن 

بســياري از شــاخص هاي مربــوط بــه توســعه بهداشــتي و 

هزينه هــاي مرتبــط بــا آن در کشــورهاي در حــال توســعه 

باعــث شــده فرآينــد رشــد و توســعه اقتصــادي ايــن کشــورها 

ــرد.  ــرار گ ــر ق ــت تاث تح

مخــارج بهداشــتي از طريــق بهبــود شــاخص هاي بهداشــتي، 

رشــد  درنتيجــه  و  انســاين  رسمايــه  موجــودي  افزايــش 

اقتصــادي کشــورها را در پــي داشــته اســت. 

مختلــف  ســال هاي  طــي  بهداشــتي  مخــارج  رونــد 

ــه رو  ــا نوســانايت رو ب ــن اســت کــه مخــارج ب نشــان دهنده اي

بــوده اســت کــه عمدتــاً نــايش از دوره هــاي رونــق و رکــود در 

ــود  ــدم وج ــان دهنده ع ــر نش ــن ام ــت. اي ــران اس ــاد اي اقتص

برنامــه منســجم و بلندمــدت در حــوزه بهداشــت و درمــان در 

ايــن سال هاســت پــس رضورت دارد تــا بــا مطالعــه بيشــر در 

زمينــه مخــارج بهداشــتي راه را بــراي برنامه ريــزي موثــر و کارا 

در ســال هاي آيت هموارتــر کنيــم.

همچنــن در ايــن زمينــه يــک مطالعــه توســط فــوگل از 

ــد  ــان مي ده ــه نش ــت ک ــده اس ــام ش ــيکاگو انج ــگاه ش دانش

30 درصــد رشــد اقتصــادي انگليــس در طــول دو هــزار ســال 

بــه بهبــود تغذيــه نســبت داده شــود.  گذشــته مي توانــد 

ــم  ــا فراه ــراي آنه ــردن را ب ــراي کار ک ــوخت الزم ب ــه س تغذي

ــرار مي دهــد.  ــر ق کــرده و مشــارکت نــروي کار را تحــت تاث

پژوهشــگران  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی  همیشــه 

اقتصــادی شناســایی عوامــل موثــر و تعیین کننــده رشــد 

اقتصــادی کشــورها بــوده اســت.  در ایــن میــان موضــوع 

ســالمت مــردم جامعــه نــه تنهــا هــدف توســعه اقتصــادی 

ــنجش  ــرای س ــی ب ــای اصل ــی از معیاره ــه یک ــت بلک اس

ــا مــی  میــزان رشــد و توســعه و پیرشفــت جوامعــه در دنی

ــن موضــوع مهــم شــده  ــه قــدری ای ــذا امــروزه ب باشــد. ل

اســت کــه بســیاری از محققــان بــه بررســی ایــن موضــوع 

ــه بهبــود شــاخص های بهداشــتی  پرداخته انــد کــه چگون

در طــول زمــان و تــا چــه حــد بــر میــزان رشــد اقتصــادی 

ــوده اســت. کشــورها تاثیرگــذار ب

ــه  ــه اســت کــه ب ــرا ســالمتي افــراد يــک ذخــره رسماي زی

ــا گــذر طبيعــي عمــر مســتهلک مي شــود.  مــرور زمــان ب

باعــث اســتهالک غرطبيعــي آن مي شــود و  بيــاري 

رسمايه گــذاري در ســالمت )بهداشــت و درمــان( ايــن 

اســتهالک را جــران مي کنــد. ســالمت مبنــاي بهــره وري 

شــغيل، ظرفيــت يادگــري در مدرســه و توانايــي در رشــد 

ــت. ــويش اس ــمي، رواين و ه جس

 بــه عبــارت اقتصــادي ســالمت و آمــوزش دو وجه اســايس 

رسمايه انســاين هســتند. 

ســالمتي را مي تــوان جــزو مهمــي از رسمايــه انســاين 

محســوب کــرد و بــه طــور معمــول انتظــار مــي رود افــراد 

ســاملي کــه بــا مقاديــر مشــخيص از عوامــل توليــد 

د-وزارت صحــت عامــه بــه عنــوان یکــی از مهمریــن 

ــتان  ــور افغانس ــت در کش ــت و صح ــر بهداش ــان ام متولی

ــه را  ــن وزارت خان ــرد ای ــلا عملک ــناخته می شــود. مس ش

بــر اســاس میــزان بودجــه ای کــه ســاالنه بــه آن اختصــاص 

زیــر  کرد.گــراف  ارزیابــی  می تــوان   ، می شــود  داده 

ــال های 1391  ــن س ــتان را در بی ــه افغانس ــزان بودج می

ــت. ــان داده اس ــا 1397 نش ت

سخن پایانی:

کــه  اســت  کشــورهایی  جملــه  از  افغانســتان  کشــور 

دسرســی مــردم بــه خدمــات اساســی بهداشــتی بســیار 

ــر کــودکان  ــرخ هــای مــرگ و می ــذا ن ــن می باشــد. ل پایی

نیــز بیانگــر ایــن موضــوع می باشــد. بنابرایــن نبایــد 

انتظــار داشــت کــه نیــروی کار ســامل و خالقــی را در زمینه 

تولیــد داشــته باشــیم. بــه عبارتــی اقتصــاد ســالمتی 

باعــث ســالمت اقتصــادی بــه مفهــوم ایجــاد مســیر رشــد و 

توســعه پایــدار بــا کمریــن هزینــه در جامعــه مــی باشــد. 

ــه  ــی جامع ــت عموم ــت بهداش ــر وضعی ــک تغیی ــدون ش ب

تنهــا دولــت نیســت، بلکــه متــام مــردم جامعــه و نهادهــا و 

ســازمانها بــه هــر طریقــی بایــد کمــک کننــد تــا وضعیــت

ــی  ــه عبارت ــود. ب ــل ش ــه ح ــت در جامع ــی بهداش  عموم

الفبــای رشوع توســعه و پیرشفــت و رشــد اقتصــادی از 

امیــد  تغییــرات بهداشــت عمومــی رشوع مــی شــود. 

اســت کــه همــه مــا بــا رعایــت و توجــه بــه بهداشــت، بــه 

ســهم خــود، مســیر رشــد و توســعه را در جامعــه بــه ســمت 

ــم. ــر دهی ــوب تغیی مطل

ــش  ــروي کار را افزاي ــره وري ن ــت و به ــالمت کمي ــود س بهب

مي دهــد. بهبــود ســالمت نه تنهــا زمــان از دســت رفتــه 

ــه دليــل بيــاري را کاهــش مي دهــد، بلکــه کيفيــت کار  ب

ــر  ــال ب ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــش مي ده ــدي افزاي ــا ح ــز ت را ني

اســاس مطالعــات صورت گرفتــه 10 درصــد افزايــش در 

طــول عمــر منجر بــه 14 درصــد افزايــش در رشــد اقتصادي 

ــه ازاي  ــر، ب ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــال 1990 ش در س

هــر 10 درصــد افزايــش در طــول عمــر تقريبــاً نيــم درصــد 

ــت.  ــار داش ــوان انتظ ــادي را مي ت ــد اقتص ــش در رش افزاي

مثــال تجــريب ديگــري کــه مي تــوان بيــان کــرد ايــن اســت 

ــه اي  ــده هزين ــاالت متح ــکي در اي ــالالت روانپزش ــه اخت ک

ــر 148 ميليــارد دالر داشــته اســت. در عــن حــال  بالــغ ب

بــر اســاس نتايــج يــک مطالعــه ديگــر، بياري هــاي رواين، 

ــد از  ــدود 12/5 درص ــان و در ح ــتغال زن ــد از اش 14 درص

اشــتغال مــردان را در ســال 1990 کاهــش داد. عــالوه بــر 

ايــن، بهبــود ســالمتي بــر انتخــاب شــغل نيــز تاثــر بســزايي 

ــود  ــد از بهب ــم مي توان ــروي کار ه ــر ن ــص به دارد. تخصي

ســالمت عمومــي نتيجــه شــود بنابرايــن رابطــه عــيل ميــان 

هزينه هــاي بهداشــت و GDP ممکــن اســت در هــر دو 

جهــت برقــرار باشــد.

بررسی وضعیت بهداشت و سالمت افغانستان

ــر  ــرگ و می ــداد م ــی تع ــک جهان ــای بان ــق آماره الف-طب

نــوزدان در بیــن ســال های 2010 تــا 2016 رو بــه کاهــش 

بــوده اســت. بــه طوریکــه تعــداد نــوزادان از 74119 کودک 

ســال 2016  در  کــودک  بــه 60384  ســال 2010  در 

رســیده اســت.  نــرخ مــرگ و میــر نیــز طبیعتــا کاهــش پیــدا 

کــرده اســت و از 65.7 کــودک بــه ازای هــر 1000 تولــد بــه 

53.2 کــودک در ســال 2016 رســیده اســت.

شــاخص ها  مهمریــن  از  یکــی  زندگــی  بــه  امیــد  ب- 

ــانی  ــعه انس ــاخص توس ــه در در ش ــوری ک ــه ط ــد ب می باش

ــاخص از 59  ــن ش ــرد. ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م نی

ســال در ســال 2010 بــه 60 ســال در ســال 2013 و 

نهایتــا در ســال 2015 بــه 60.7 ســال رســیده اســت.

ج- جــدول زیــر میــزان دسرســی بــه حداقــل خدمــات 

بهداشــتی را در بیــن ســالهای 2010 تــا 2015 بــه تفکیک 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــخص ک ــتایی مش ــهری و روس ش

جــدول کامــال مشــخص اســت کــه وضعیــت بهداشــتی چــه 

در ســطح شــهری و چــه در ســطح روســتایی بهبــود یافتــه 

اســت.

مشــغول بــه کار هســتند، در واحــد زمــان بهــره وري 

ــار داشــته باشــند. ــروي کار بي ــه ن بيشــري نســبت ب

بهداشت عمومی و رشد اقتصادی

تقریبــاً از چنــد دهــه گذشــته یکــی از عواملــی کــه بســیار 

مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت ســطح 

بهداشــت و ســهم هزینه هــای ســالمت کشورهاســت. 

ــب و  ــتي مناس ــت بهداش ــه وضعي ــت ک ــن اس ــرا روش زی

برتــر مي توانــد انســان هاي ســامل تري بــه بــار آورده و 

ــورها و  ــادي کش ــوان اقتص ــاي ت ــه و ارتق ــت بني در تقوي

ــود.  ــع ش ــر واق ــق موث مناط

تــا  ارائه شــده  خدمــات  و  بهداشــت  بخــش  اهميــت 

آنجايــي اســت کــه افزايــش آهنــگ رشــد اقتصــادي 

بخش هــاي مختلــف در برخــي از مناطــق مي بايســت 

بــا ايجــاد امکانــات بهداشــتي قريــن باشــد. 

مي توانــد  مختلفــي  کانال هــاي  طريــق  از  ســالمت، 

ــد. ــرار ده ــر ق ــت تاث ــور را تح ــک کش ــد ي ــطح تولي س

بهداشت عمومی و فقر زدایی

در  کــه  اقتصــادي  توســعه  برنامه هــاي  بــه  توجــه 

بن امللــيل  و  مــيل  بــه صــورت  مختلــف  کشــورهاي 

بــه اجــرا درآمــده اســت، نشــان مي دهــد بهداشــت 

و پــرورش نــروي انســاين نقطــه مترکــز برنامه هــاي 

ــاين  ــعه انس ــر و توس ــردن فق ــه کن ک ــراي ريش ــور ب مذک

بــه شــار مــي رود. 
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 بازی با اعداد              3179
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3074    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3349
شاه سفید را در خانه  d3 حرکت دهید. 
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ثور
باید هر گونه مالقات کاری که امروز برنامه ریزی کرده بودید را به زمان دیگری 
موکول کنید. امروز بازدیدها به صورت غیر منتظره ای شــکل می گیرند. زمان 

خوبی برای برنامه ریزی برای آینده خانه شماست.

جوزا
ممکن اســت شــریک عاطفی تان را درک نکنید و تصمیــم بگیرید که به یک 
ســفر به همراه دوســتان تان بروید. نقش قربانی را بــازی نکنید! زمان خوبی 
برای گرفتن تصمیم در ارتباط با زندگی عاطفی تان نمی باشــد، زیرا که سریعا 

پشیمان خواهید شد.

سرطان
امروز صبح، از اعتمادی که به شــریک کاری تان داشته اید نامید شده اید. 
هر چه زودتر به این موضوع رســیدگی کنید. بســیار پرانرژی هستید و می 
توانید در هر کاری که با شــریک عاطفی تان انجام می دهید موفق شوید.

اسد
بحثی با یک خانم بزرگتر در خانواده باعث می شود که شما را در فکر فرو برد. 

ممکن است از خودتان بپرسید که اخیرا چه رفتارهایی با دیگران داشته اید. 

سنبله
یک مالقات کاری همانطور که برنامه ریزی کرده بودید خوب پیش نرفته اســت. 
عجول نباشــید! روز خوبی برای کســب و کار نمی باشد. زمان خوبی را امشب با 
شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد. و برای یک سفر دونفره برنامه ریزی می 

کنید.

حمل
کســب و کارتان به شکســت منجر خواهد شــد و یا با یکی از دوســتان بحث 
شــدیدی می کنید که موجب ناراحتی تان می شود. زندگی عاطفی تان ممکن 

است کمی تنش زا شود اگر دعوتی را رد کنید. 

میزان
گرچــه برنامه هــای زیادی دارید، باید بیشــتر مواظب خودتان باشــید و 
اســتراحت کنید. امروز صبح ممکن اســت مبلغ عمده ای پول خرج کنید. 
بهترین کار این اســت که مراقب باشــید، زیرا که زمان خوبی برای خرید و 

فروش و سرمایه گذاری نمی باشد. 

عقرب
زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد. ممکن است نتوانید بهترین 
راه حل ها را پیدا کنید. و نامید شــوید. امروز صبح در ابرها سیر می کنید و 
مشــکالت مهم را نادیده می گیرید. سعی کنید کارهای تان را اولویت بندی 

کنید و برنامه ریزی دقیقی کنید.

قوس
ممکن اســت اطرافیان از ایده های شما حمایت نکنند اما با این کارشان شما 
نامید نخواهید شــد. نباید ارموز اسناد و یا مدارکی را امضا کنید، برنامه ریزی 

کاری تان را به زمان دیگری موکول کنید. 

جدی
حــوادث غیر منتظــره ای رخ خواهد داد که برنامه هــای تان را تغییر می 
دهد. احتماال مجبور هستید که به سفری بروید که موجب ناراحتی شریک 

عاطفی تان می شود. 

دلو
پولی که شما چند روز پیش دریافت کرده بودید ممکن است امروز در دست تان 
نباشد. دقت کنید اگر در ارتباط با سفری که برنامه ریزی کرده بودید برای امروز 

فکر می کنید

2827

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

ـ  جذب ـ جاذب ـ جاذبه 
جذاب ـ بجه ـ به ـ جابرـ 
جبار ـ برج ـ بره ـ بهار ـ 
جبرـ  رجبـ  جلبـ  جالب 
ـ بالـ  بالـ  لبـ  برـ  بذل 
ـ باذلـ  ابرـ  باجـ  جبالـ  

بارـ  رب.
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حوت
ممکن است تمایل داشته باشید که در ابرها سیر کنید و مشکالت مهم را نادیده 
بگیرید. زمان خوبی برای شروع پروژه های جدید نمی باشد، زیرا که با عجله کارها 

را خراب خواهید کرد. می توانید به هر چیزی که برنامه ریزی کرده بودید 

 شطرنج                     3350

ت

ارتفاعـ  برنامهـ  تشــنگیـ  ثباتـ  جوشانـ  چهارشانهـ  حسینـ  خواجهـ  
دانشیارـ  ذلتـ  رخسارهـ  زمینهـ  ژولیدهـ  ساعتـ  شکرـ  صادقـ  ضربهـ  
طلوعـ  ظهورـ  عالیـ  غدیرـ  فرسخـ  قضاوتـ  کنیزـ  گلنارـ  لبیکـ  میزبان 

ـ نوپردازـ  وسوسهـ  هویتـ  یغماگر.
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غضنفر کاظمی

فلـم سـینامیی »زن شـگفت انگیـز ۱۹۸۴« طـی هفتـه اخیـر ۱۸.۸ 
میلیون دالر در گیشـه چین فروخت و فروش کلی آن در گیشـه های 
خارجـی بـه مبلـغ ناامیدکننـده ۳۸.۵ میلیـون دالر رسـید. ایـن در 
حالـی اسـت که قسـمت نخسـت فلـم تنهـا در هفتـه ابتدایی گیشـه 
چیـن، ۳۸ میلیـون دالر فروختـه بـود و در نهایـت از ایـن کشـور ۹۰ 

میلیـون دالر بلیت فروشـی داشـت.
کشـور چیـن یکـی از معـدود کشـورهایی اسـت کـه نشـانه هایی از 
بازگشـت سـینامها بـه روزهـای عـادی در آن دیـده شـده، امـا هنـوز 
هـم گیشـه ایـن کشـور در مقایسـه بـا سـال گذشـته ۳۰ درصـد افت 
داشـته اسـت. غیـر از فلـم »زن شـگفت انگیـز ۱۹۸۴« فلـم اکشـن 
چینـی بـه نـام »نجات« هـم ۳۶ میلیـون دالر فروخته که البته بسـیار 

پایین تـر از پیـش بینی هـا بـود.
»زن شـگفت انگیـز ۱۹۸۴« قـرار بـود یکـی از مهمرتیـن اکران هـای 
امریـکا در پایـان سـال میالدی باشـد، اما با افزایش میـزان مبتالیان 
بـه کرونـا، بـرادران وارنـر تصمیـم گرفـت ایـن فلـم را در تاریـخ ۲۵ 
دسـامرب از طریـق HBO Max منایـش دهـد. کمپانـی بـرادران وارنر 
اخیـراً اعـالم کـرد متامـی فلم هـای خـود در سـال ۲۰۲۱ کـه شـامل 
در  بـه صـورت همزمـان  را  می شـود   »۴ »ماتریکـس  و  ماسـه«  »تـل 

HBO Max و سـینامها اکـران می کنـد.
در امریـکای شـاملی، فلـم »شـکارچی هیـوال« بـا ۲.۲ میلیـون دالر 
صدرنشـین شـد. ایـن فلـم اقتبـاس شـده از یـک بـازی ویدئویی ۶۰ 
میلیـون دالر هزینـه سـاخت داشـته و بـه نظـر می رسـد در اکـران 

شکسـت بخـورد.
انیمیشـن »غارنشـین هـا: یک عرص جدیـد« که در نبـود هیچ رقیبی، 
چندیـن هفتـه صدرنشـین بـود، با فـروش بلیـت ۲ میلیـون دالری به 
جایـگاه دوم گیشـه سـقوط کـرد. دیگـر فلـم تـازه اکـران ایـن هفته با 
عنـوان »فاتـال« بـا بـازی هیالری سـوانک هم بـا فروش کمـرت از یک 

میلیـون دالر در پله سـوم قـرار گرفت.
بـا توجـه بـه افزایـش ادامـه دار مـوارد مبتـال بـه کرونـا، بعیـد بـه نظر 
آتـی  هفته هـای  در  امریـکا  در  بیشـرتی  سـینامهای  کـه  می رسـد 
بازگشـایی شـوند، امـا در هفته های آینـده فلم هایی مثـل »زن جوان 

نویـد دهنـده« و »اخبـار جهـان« اکـران خواهنـد شـد.

لس آنجلس:  فلم  منتقدان 
»تبــر کوچک« بهترین فلم 

2020
انجمـن  سـوی  از   ۲۰۲۰ سـال  بهرتین هـای  انتخـاب  مراسـم  در 

منتقـدان فلـم لس آنجلـس کـه بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد »بلک 

باتـوم مـا رینـی« و »زن جـوان نویددهنـده« هـر یـک موفق شـدند دو 

جایـزه مهـم را از آن خـود کننـد.

انجمـن منتقـدان فلـم لس آنجلـس کـه یکـی از مهم تریـن گروه هـای 

منتقـدان فلـم در فصـل جوایـز سـینامیی محسـوب می شـود پـس 

»تـرب  نیویـورک  و  بوسـتون  منتقـدان  نـگاه  از  بهرتین هـا  معرفـی  از 

کوچـک« سـاخته اسـتیو مک کوییـن را کـه یـک مجموعـه ۵ فلمـی 

اسـت، بـه عنـوان بهرتیـن فلـم سـال ۲۰۲۰ انتخـاب کـرد. ایـن فلم 

موفـق به کسـب جایـزه بهرتین فلـم و بهرتین فلمربداری برای شـبیر 

شـد. کرچرن 

در ایـن رأی گیـری که بیـش از ۶۰ روزنامه نگار و منتقد سـینامیی در 

آن رشکـت کردنـد، کلویـی ژائو بـار دیگر بـرای »رسزمیـن آوارگان« به 

عنـوان بهرتیـن کارگـردان انتخـاب شـد. او اولیـن زن آسـیایی اسـت 

کـه تاکنـون ایـن جایـزه را دریافـت می کند و بـه طور کلـی چهارمین 

کارگـردان زنـی اسـت که این جایـزه را گرفته اسـت.

چادویـک بوزمـن نیـز پـس از درگذشـتش بـه عنـوان بهرتیـن بازیگـر 

مـرد انتخـاب شـد و این جایـزه را برای نقش آفرینـی اش در فلم »بلک 

باتـم مـا رینـی« به دسـت آورد. گلین تورمـن بازیگر ۷۳ سـاله همکار 

وی در ایـن فلـم بهرتیـن بازیگـر مـرد نقش مکمل شـد و نامـش را به 

عنـوان سـالخورده ترین بازیگـر مـرد سیاهپوسـت که موفق به کسـب 

ایـن جایـزه می شـود ثبـت کـرد. او نیـز پنجمیـن مـرد سیاهپوسـت 

اسـت کـه ایـن جایـزه را دریافـت می کند.

فهرسـت کامـل برنـدگان جوایـز انجمـن منتقـدان فلـم لس آنجلـس 

چنیـن اسـت:

بهرتین فلم: »ترب کوچک« / برنده دوم: »رسزمین آوارگان«

بهرتیـن کارگـردان: کلویی ژائو برای »رسزمیـن آوارگان« / برنده دوم: 

اسـتیو مک کویین بـرای »ترب کوچک«

بهرتیـن بازیگـر مـرد: چادویـک بوزمـن بـرای بـازی در »بلـک باتم ما 

رینـی« / برنـده دوم: ریـز احمـد بـرای »صـدای فلز«

بهرتیـن بازیگـر زن: کـری مولیـگان بـرای »زن جـوان نویـد دهنده« / 

برنـده دوم: وایـوال دیویـس بـرای »بلـک باتم مـا رینی«

بهرتیـن بازیگـر مـرد مکمـل: گلیـن تورمـن بـرای »بلـک باتـوم مـار 

ینـی« / برنـده دوم: پـل ریسـی بـرای »صـدای فلـز«

بهرتیـن بازیگـر زن نقـش مکمـل: یو-جونـگ یـون بـرای »مینـاری« / 

برنـده دوم: آمانـدا سـیفرید بـرای »منـک«

بهرتین انیمیشن: »گرگ سواران« / برنده دوم: »روح«

بهرتین فلم مستند-غیرداستانی: »زمان« / برنده دوم: »گروهی«

بهرتین فلم خارجی: »قد بلند« / برنده دوم: »مارتین ادن«

»هرگـز  دوم:  برنـده   / نویددهنـده«  جـوان  »زن  فلمنامـه:  بهرتیـن 

همیشـه« گاهـی  به نـدرت 

بهرتین فلمربداری: »ترب کوچک« / برنده دوم: »رسزمین آوارگان«

بهرتین تدوین: »پدر« / برنده دوم: »زمان«

بهرتیـن موسـیقی مـن: »روح« سـاخته ترنـت رزنـر و اتیکـس راس / 

برنـده دوم: »الورز راک« سـاخته میـکا لیـوای

بهرتین طراحی صحنه: »منک« / برنده دوم: »بلندقد«

جایزه نسل جدید: رادا بالنک، »نسخه ۴۰ ساله«

جایـزه داگالس ادواردز بـرای فلم تجربی: »لبخند سوسیالیسـتی او« 

سـاخته جان جیانویتو

جایزه یک عمر دستاورد: هو هسیو-هسین و هری بالفونته

جایزه میراث: نورمن لوید

و  می کنـد  معرفـی  را  برندگانـش   ۱۹۷۵ سـال  از  انجمـن  ایـن 

فلـم،  بهرتیـن  نامزدهـای  میـان  در  همیشـه  آنهـا  انتخاب هـای 

می گیرنـد. جـای  اسـکار  فلمنامـه  و  بازیگـر  کارگـردان، 

فلم »شکارچی هیوال« صدرنشین 
سینمای امریکا شد

جمله شـب یلـدا برنامه  های مشـخصی دارد. 

افغانسـتان  فرهنـگ  و  اطالعـات  اسـبق  وزیـر  رهیـن  داکـرت سـید مخـدوم 

نیـز در برنامـه دیشـب گفتـه اسـت کـه یلـدا خـود مظهـر دوسـتی، صلـح و 

صمیمیـت اسـت و یـک جـا شـدن خانواده هـا هـم در ایـن شـب از اتحـاد و 

اتفـاق در مبـارزه بـا ظلمـت حکایـت می کنـد. 

او ابراز داشـته که پیام شـب یلدای امسـال این اسـت که همه ی ما خانواده 

بـزرگ افغانسـتان، در نـربد علیـه ظلمـت بـا هم باشـیم و در پهلـوی هم قرار 

بگیریـم تا خورشـید خوشـبختی و سـعادت بر این رسزمیـن بتابد. 

در بامیـان نیـز از شـب یلـدا تحـت عنـوان »ترانه صلـح در یلدا« تجلیل شـده 

اسـت. رییـس اطالعـات و فرهنگ بامیـان در این باره در صفحه فیسـبوکش 

نوشـته اسـت که این شـب تاریخی ابنای برش که میراث دوران سـومریان از 

5700 سـال پیـش اسـت را بـه امید صلح در کشـور خـود در بامیـان تجلیل 

می کنیم. 

او نوشـته اسـت؛ هـر رقـم برنامـه ای کـه منجـر به صلح در کشـور شـود و دل 

غـم زده مـردم مـا را در قالـب فرهنگ بومی مردم شـاد کند، دنبـال می کنیم. 

در ایـن برنامـه صحنـه هـای دلنشـینی هامننـد، شـهنامه خوانـی، فالگیـری حافـظ، 

دکلمـه  شـعر، دو بیتـی، دمبـوره، بازی های کودکانه و سـاز و رسود نیـز برگزار گردیده 

است. 

بـه گـزارش ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ والیـت بلـخ در بلـخ باسـتان نیز از این شـب 

تجلیـل بـه عمـل آمده و برنامه با شـعر خوانی به زبان های فارسـی، پشـتو، اوزبیکی، 

اجـرای موسـیقی زنـده و اجـرای پارچـه های طنـز به همراه بوده اسـت. 

در ایـن برنامـه رییـس اطالعـات و فرهنـگ بلـخ، تجلیـل از طوالنی تریـن شـب سـال 

»شـب چلـه« را از ارزش هـای ملـی و فرهنگی کشـور یاد منوده و نیز احـرتام نهادن به 

رسـوم و عنعنـات و ارج گـزاری بـه رسـم های دیرینـه مـردم آریانـای قدیم و افغانسـتان 

اکنـون عنوان کرده اسـت. 

بـا برپایـی شـب یلـدا و آرزو کردن هـای بسـیار، چه از سـوی نهادهای دولتـی یا جمع 

های دوسـتانه و خانواده های در متام شـهرها فقط یک آرزوی بسـیار مشـرتک وجود 

دارد و آن هـم ایـن کـه سـایه سـیاه جنـگ و بدبختی، رو سـیاهی و تباهی، آدم کشـی 

و رذالـت از رس مـردم افغانسـتان رخـت بربسـته و بـه جایـش امنیت و آسـایش، رفاه و 

خوشـبختی، انسـانیت و رشافـت جاگزین گردد. 

شـبی کـه گذشـت شـب یلـدا بـود. شـب اول زمسـتان و درازترین شـب در 

سـال. شـبی که حـرف و حدیث هـای زیـادی هـم در مـوردش گفتـه شـده 

است. 

البتـه در جاهـای متفـاوت باورهـای متفاوتـی نسـبت بـه ایـن شـب وجـود 

دارد. ایـن شـب را بسـیاری از مـردم در جاجـای از افغانسـتان نیـز گرامـی 

داشـتند. در هـرات جمع هـای فرهنگـی و قرشهای متفاوت از مـردم یلدا را 

پـر رنگ تـر از هرجـای افغانسـتان و در کابـل نیـز این شـب نسـبت به دیگر 

والیـات شـور شـعفی بهرتی داشـت. 

بـه راسـتی کـه تاریخچه ای »شـب یلـدا« و یـا »چله نشـینی« از کجـا می آید 

و فلسـفه آن چیست. 

تـا جایـی که مـن در این مورد خوانده و جسـتجو کـرده ام باورهای متفاوتی 

نسـبت به این رویـداد وجود دارد.

بسـیاری ها بـاور دارنـد شـب یلدا، شبی سـت که روشـنایی و سـیاهی با هم 

جـدال می کننـد و در ایـن میـان، روز اسـت کـه بـر شـب پیـروز می شـود. 

در واقـع تجلیـل از ایـن شـب و لحظـه شـامری برای فردا شـدن این شـب، 

منادی سـت از پیـروزی حـق بـر باطـل و روشـنایی بـر تاریکـی و خوبـی بـر 

بـدی و آگاهـی بـر جهـل و زایش و تولد نـور و در آخر هم روشـنایی و کوتاه 

شـدن شـب های سیاه. 

گفتـه انـد یلـدا یـک واژه رُسیانی اسـت بـه معنای زایـش و تولـد و این گونه 

مـا هـر سـال شـاهد تولد نـور در دل بلندترین شـب سـیاه سـال بوده ایم.  

ایـن جشـن بـزرگ همـه سـاله در کشـورهای فارسـی زبـان از جملـه ایران، 

تاجکسـتان با شـکوه و میمنت بسـیار برگزار می شـود و بعضی از شهرهای 

افغانسـتان نیـز از ایـن شـب بـا خوانـدن شـعر و ترانـه و نواخـن موسـیقی 

و چیـدن میوه هـای تـر و خشـک روی قـاب و خوانـدن حافـظ و شـاهنامه 

تجلیـل می کننـد. 

بزرگسـال  افـراد  تـا  آینـد  مـی  گردهـم  ایـن شـب  در  ایـن شـهرها  مـردم 

تجربه هـای خـود را بـرای یک دیگـر بگوینـد و کـودکان قصه و افسـانه های 

شـیرین نیـاکان خـود را بشـنوند و برخی عالوه بر شـاهنامه، اشـعار »حمله 

حیـدری« را هـم مـی خواننـد کـه کتابـی بـرای سـال هـای ۱۱۸۰ هجـری 

- قمـری حـاوی اشـعار »راجـی کرمانـی« در وصـف حـرت علـی امـام اول 

است. شـیعیان 

و  وزارت اطالعـات  از سـوی  از جملـه  بسـیاری  یلـدا در جاهـای  دیشـب 

فرهنـگ افغانسـتان در کابـل، از طـرف ریاسـت اطالعـات و فرهنگ والیت 

بامیـان در شـهر تاریخـی بامیـان و از سـوی ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ 

والیـت باسـتانی بلـخ در مـزار رشیـف و از طـرف جمعـی از فرهنگیـان در 

شـهرات هـرات بـه صـورت رسـمی تجلیـل شـد. 

رادیوهـا، تلویزیون هـا، دانشـگاه هـا و کافه هـای فرهنگـی بسـیاری نیـز در 

کابـل و دیگـر بـزرگ شـهرهای افغانسـتان از ایـن شـب تجلیـل بـه عمـل 

آوردنـد کـه منـی شـود بـه همـه شـان در ایـن جـا پرداخت. 

کابـل  در  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  سـوی  از  دیشـب  کـه  برنامـه ی  در 

تـدارک دیـده شـده بـود، وزیـر اطالعـات و فرهنـگ افغانسـتان در رابطـه 

بـه تاریخچـه ی شـب یلـدا صحبـت کـرده و یلـدا را پیـروزی نـور بـر ظلمـت 

دانسـته اسـت. 

ایشـان گفته اسـت که این وزارت در احیا و گسـرتش سـنت های دیرینه از 

چله نشینی
در بعضی از شهرهای



لـوکا مودریـچ به دلیل مصدومیـت دو بازی پیش 

دسـت  از  را  سـال 2020  پایـان  تـا  رئـال  روی 

خواهـد داد.

بـه نقـل از مـارکا، لـوکا مودریـچ سـتاره کـروات 

بـازی  در  مصدومیـت  دلیـل  بـه  مادریـد  رئـال 

دیشـب برابـر ایبار منـی تواند تیمـش را در بازی 

چهارشـنبه شـب مقابـل گرانـادا همراهـی کنـد.

مودریـچ شـب گذشـته از ابتـدا در ترکیـب رئـال 

برابـر ایبـار بود، یـک گل زد و منایش درخشـانی 

هـم داشـت ولـی در دقیقـه 72 جـای خـود را 

بـه فـده والـورده داد و دقایقـی بعـد دوربیـن هـا 

تصاویـر او را در حالـی منتـر کردنـد که کیسـه 

یـخ روی زانـوی خـود گذاشـته بـود تـا نگرانی ها 

در مـورد او رشوع شـوند.

مودریـچ در متریـن امـروز رئـال غایـب بـود و بـه 

دلیـل مصدومیـت مختـر، زیـدان قصـد نـدارد 

بـه او برابـر گرانـادا میـدان بدهـد. هافبـک 35 

سـاله رئـال در 5 بـازی اخیـر رئـال از ابتـدا بـه 

میـدان رفتـه بـود و رئـال در متـام ایـن بـازی هـا 

نیـز پیـروز شـد. بـه نظـر می رسـد کـه زیـدان در 

آخریـن بـازی سـال 2020 برابـر الچـه نیـز روی 

مودریـچ ریسـک نکنـد و باید منتظر بازگشـت او 

در سـال جدیـد میـادی مانـد. در متریـن امـروز 

بازیکنانـی کـه روز گذشـته ثابـت به میـدان رفته 

بودنـد، ریکاوری کردند و ایسـکو که از ناحیه مچ 

پـا مصـدوم اسـت نیـز انفـرادی متریـن کرد.

خداحافظی مودریچ با 2020؛
 ستاره کروات مصدوم شد

ورزش
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نیروهایـش  بـه کاهـش  امریـکا  رئیـس جمهـوری  ترامـپ، 

در عـراق و افغانسـتان ادامـه می دهـد، پنتاگـون بـا هدف 

منـرف کـردن ایـران از هـر اقدامـی، مواضـع خـود را در 

اطـراف عـراق به طـور چشـمگیری تقویت کرده اسـت. در 

اواخـر مـاه نوامـر ناوگروهـی تحت هدایـت نـاو هواپیامبر 

نیمیتـز امریـکا وارد خلیـج فـارس شـد و همزمـان امریـکا 

بـا هـدف منایـش قـدرت دو مبـب افکـن دورپـرواز ب-۵۲ 

را بـر فـراز خلیـج فـارس به پـرواز درآورد. قاسـم سـلیامنی 

و همراهانـش سـوم جنـوری بـا حملـه پهپـاد امریکایـی در 

نزدیکـی فـرودگاه بغـداد کشـته شـدند.

بعـد امریـکا بـا هـدف منایـش قـدرت دو مبـب افکـن 

پـرواز  بـه  فـارس  خلیـج  فـراز  بـر  را  ب-۵۲  دورپـرواز 

هفتـه  دیگـر، سـفرهای  مشـابه  اقـدام  یـک  در  درآورد 

گذشـته جـرال مـارک میللـی، رئیـس سـتاد مشـرک 

ارتـش امریـکا بـه قطـر، عربسـتان سـعودی، امـارات، 

ارسائیـل و افغانسـتان نیـز تـا زمـان خـروج او از منطقه 

مکنـزی  جـرال  اکنـون  شـد.  داشـته  نگـه  مخفـی 

گفتـه اسـت کـه "مـن هـر روز بـا فرماندهانـم در ایـن 

بـاره صحبـت می کنـم و فکـر می کنـم آمـاده خواهیـم 

بـود."در حالـی کـه ارتـش امریـکا بـه دسـتور دونالـد 

مرکـزی  )فرماندهـی  سـنتکام  فرمانـده  مکنـزی،  کنـت  جـرال 

امریـکا( گفـت کـه "اگـر ایـران در آسـتانه سـالگرد کشـن قاسـم 

افـزود:  و  اسـت"  واکنـش  آمـاده  امریـکا  کنـد،  حملـه  سـلیامنی 

منطقـه  در  رشکایـامن  دوسـتامنان،  خودمـان،  از  تـا  "آماده ایـم 

نشـان  واکنـش  نیـاز  تـا در صـورت  آماده ایـم  مـا  و  دفـاع کنیـم، 

کشـته  سـالگرد  از  پیـش  هفتـه  چنـد  مکنـزی  جـرال  دهیـم". 

رسنشـین  بـدون  هواپیـامی  حملـه  در  سـلیامنی  قاسـم  شـدن 

اسـت. کـرده  سـفر  منطقـه  از کشـورهای  بـه شـامری  امریـکا، 

ایـاالت  نظامـی  نیروهـای  مرکـزی  فرماندهـی  مخفـف  سـنتکام 

متحـده امریـکا اسـت. حیطه عملکرد سـنتکام خاورمیانه، شـامل 

آفریقـا و آسـیای میانـه اسـت کـه نقـش اصلـی را در حامیـت از 

عملیـات در جنگ هـای عـراق و افغانسـتان داشـته اسـت.

نامعلـوم  مکانـی  از  کـه  مکنـزی،  آقـای  خرگزارهـا  گـزارش  بـه 

مصاحبـه  روزنامه نـگار  چنـد  بـا  تلفنـی  صـورت  بـه  و  منطقـه  در 

موقعیـت  در  مـا  کـه  اسـت  ایـن  مـن  "ارزیابـی  گفـت:  می کـرد، 

بسـیار خوبـی قـرار داریـم و آمـاده مقابلـه بـا هـر اقدامی هسـتیم 

ایـران ممکـن اسـت  یـا گروهـای مـورد حامیـت  ایرانی هـا و  کـه 

بغـداد  از  اخیـرا  او  کـه  گفـت  سـنتکام  فرمانـده  دهنـد".  انجـام 

و  کولـورت  پـل  امریکایـی  جـرال  بـا  آنجـا  در  و  کـرده  بازدیـد 

همچنیـن جـرال عبـد امیـر رشـید یاراللـه، رئیـس سـتاد ارتـش 

عـراق دیدار کرده اسـت.به گـزارش خرگزاری ها جـرال مکنزی 

امریکایـی مسـتقر در  نیروهـای  بـا  و  رفتـه  بـه سـوریه  همچنیـن 

و  اردن  بـا  مـرز  نزدیکـی  در  ایـن کشـور  در جنـوب  پایـگاه  یـک 

سـفرهای  خرنـگاران  گفتـه  بـه  اسـت.  کـرده  دیـدار  نیـز  عـراق 

از نگرانـی  اعـام نشـده اخیـر جـرال مکنـزی نشـانه ای آشـکار 

مقامـات ارتـش امریـکا از اهـداف و قصـد ایـران بـرای پاسـخ بـه 

کشـن قاسـم سـلیامنی اسـت. اخیـرا ناوگروهـی تحـت هدایـت 

کمـب  و  شـد  فـارس  خلیـج  وارد  امریـکا  نیمیتـز  هواپیامبـر  نـاو 

سنتکام: در صورت حمله ایران،آماده واکنش  هستیم

وعده بزرگ به هواداران بارسا؛ نیمار را بر می گردانم

اعتراض کشاورزان هندی؛ 
معترضان دست به اعتصاب غذا می زنند

یک ورزشگاه معیاری کرکت در کابل ساخته می شود

کشورهای اروپایی ارتباط هوایی با بریتانیا را قطع کردند
باعـث  ویـروس  ایـن  است.شـیوع  گسـرش  حـال  در 

برقـرار  شـدیدتری  مقـررات  بریتانیـا  مقام هـای  کـه  شـده 

محـدود  شـدت  بـه  را  مسـافرت  و  تـردد  امـکان  و  کـرده 

محدودیت هـای  اسـکاتلند  و  ویلـز  هم اکنـون  سـازند. 

سـخت گیرانه تری بـرای شـهروندان اعـام کرده اند.دولـت 

بریتانیـا نسـبت بـه نـوع جهش یافتـه ویـروس کرونـا ابـراز 

نگرانـی کـرد ه اسـت. مت هنـکاک، وزیـر صحـت بریتانیا، 

ابـراز تأسـف کـرده اسـت کـه نـوع تـازه ویـروس از کنـرل 

خـارج شـده و مهـار آن چالشـی بـزرگ بـرای زمامـداران 

کشـور است.سـازمان صحـت جهانـی در پیامـی توییـری 

اعـام کرده اسـت کـه بـا مقام هـای بریتانیا در مـورد گونه 

جدیـد ویـروس کرونـا در متـاس اسـت و آخریـن اطاعات 

منتقـل می کنـد. بـه مسـئوالن همـه کشـورهای عضـو  را 

اثربخـش  مـورد  در  تردیـد  و  شـک  بـه  نگرانـی  مهمریـن 

کارشناسـان  می شـود؛  مربـوط  تـازه  واکسـین های  بـودن 

هنـوز بـه طـور قطعـی دربـاره اثربخشـی واکسـین آملانـی 

- امریکایـی بیون تـک - فایـزر، کـه دولـت بریتانیـا بـرای 

شـهروندان خـود تهیـه کرده اسـت، اظهـار نظـر نکرده اند. 

بریتانیـا،  دولـت  ارشـد  مشـاور  ویتـی،  کریـس  پروفسـور 

موجـود  واکسـین های  کـه  اسـت  کـرده  امیـدواری  ابـراز 

کارسـاز  کرونـا  ویـروس  تـازه  گونـه  از  پیش گیـری  بـرای 

باشـند.

بـر  افـزون  اکنـون  ماندنـد.  منتظـر  فرودگاه هـا  در  آن 

بلجیـم و هالنـد و ایتالیـا، کشـورهای فرانسـه، ایرلنـد، 

شـیلی  و  کلمبیـا  پـرو،  آرجانتایـن،  کانـادا،  سـویس، 

کرده انـد.  متوقـف  را  بریتانیـا  از  پروازهـا  متـام  نیـز 

شـامل  زمینـی،  و  دریایـی  راه هـای  بلجیـم  و  فرانسـه 

نیـز  را  بریتانیـا  جزیـره  و  مانـش  کانـال  بـه  آهـن،  راه 

مسـدود کرده اند.انگیـزه مقـررات تـازه گسـرش گونـه 

تـازه ای از ویـروس کرونـا اسـت کـه نـوع جهـش  پایینه 

هـامن ویـروس پیشـین اسـت. ایـن گونـه تـازه ویروس 

نخسـت در بریتانیـا ظاهـر شـد، امـا شـامگاه یکشـنبه 

۲۰ دسـامر ایتالیـا اعـام کـرد گونـه تـازه ویـروس در 

مسـافری کـه از بریتانیـا وارد شـده بـود، دیـده شـده 

بـه رس می بـرد.در  قرنطینـه  اکنـون در  او هـم  اسـت؛ 

آملـان قطـع پروازهـا از بریتانیـا تـا پایـان سـال جـاری 

گزارش هایـی  پایـه  بـر  اسـت.  شـده  اعـام  میـادی 

کـه هنـوز بـه طـور رسـمی تأییـد نشـده، آنـگا مـرکل، 

کامـل  ارتبـاط  قطـع  راسـتای  در  آملـان،  صدراعظـم 

رسارس اروپـا بـا بریتانیـا تـا ۶ جنـوری تـاش می کنـد.

رسایـت رسیع تـر:  نـوع جهـش  یافتـه ویـروس کرونـا 

از  بیـش  درصـد   ۷۰ تـا  بریتانیـا  مقام هـای  گفتـه  بـه 

نـوع عـادی آن قـدرت رسایـت دارد. ایـن ویـروس بـه 

ویـژه در لنـدن و جنـوب رشقـی انگلسـتان بـه رسعـت 

چنـد کشـور اروپایـی، از جملـه آملـان، پروازهـا از بریتانیـا را از 

وارد  دیـرگاه  کـه  مسـافرانی  کردنـد.  متوقـف  دوشـنبه  نیمه شـب 

آملـان شـدند، چندیـن سـاعت در فرودگاه هـا منتظـر ماندنـد و 

برخـی ناچار شـدند شـب را در فرودگاه سـپری کنند.با گسـرش 

بـه  بریتانیـا  از  ویـروس کرونـا ورود مسـافران هوایـی  تـازه  گونـه 

آملـان و چنـد کشـور اروپایـی متوقـف شـده اسـت. از روز قبـل 

بریتانیـا را منـع کـرده بودنـد.  از  هالنـد و بلجیـم ورود هواپیـام 

آملـان  فرودگاه هـای  دسـامر   ۲۱ دوشـنبه  سـاعات  اولیـن  از 

کسـانی  شـده اند.  بسـته  بریتانیـا  از  ورودی  پروازهـای  روی  بـه 

بودنـد،  شـده  وارد  یکشـنبه  شـام گاه  سـاعات  آخریـن  در  کـه 

نتیجـه  درپاییـن  و  کرونـا  تسـت  گرفـن  بـرای  سـاعت  چندیـن 

سـال از قراردادشـان باقیامنـده و در ایـن صـورت جـذب 

هزینـه  باقیامنـده اش  یـک سـال  انـدازه دسـتمزد  بـه  او 

خواهـد داشـت. پـس مـا بـا 40 یـا 50 میلیـون یـورو مـی 

را جـذب کنیـم.« نیـامر  توانیـم 

برگـردد.  بـه خانـه اش  دانـم کـه دوسـت دارد  و مـی 

منـی  را  دنیـا  برتـر  فوتبالیسـت  سـومین  کسـی  چـه 

خواهـد؟ مـا گزینـه ای بـه نـام "درخواسـت جدایـی" 

بـه بازیکنانـی مـی شـود کـه یـک  داریـم کـه مربـوط 

باعـث  نهایـت  در  و  بـود  بارتومئـو  ضـد  کمپیـن  رهـر  کـه  کسـی 

اسـتعفای او از ریاسـت بارسـلونا شـد، وعـده داد کـه اگـر رئیـس 

باشـگاه شـود، نیـامر را بـر مـی گردانـد.

بحـث بازگشـت نیـامر به بارسـلونا از سـال 2017 کـه او راهی پی 

اس جـی شـد، همـواره بـر زبـان هـا بـوده اسـت. تابسـتان 2019 

خـود  و  برگـردد  نوکمـپ  بـه  نیـامر  تـا  کـرد  زیـادی  تـاش  بارسـا 

سـتاره برازیلـی نیـز بسـیار مشـتاق بـود تـا بار دیگـر پیراهن بارسـا 

را بـه تـن کنـد ولـی توقعـات مالی پـی اس جـی به قدری بـاال بود 

کـه همـه چیـز منتفی شـد.

نیـامر اخیـرا تاکیـد کـرد کـه هیـچ متایلی بـرای ترک پـی اس جی 

نـدارد ولـی در عـوض دوسـت دارد لیونـل مسـی بـه پاریـس بیایـد 

تـا فصـل بعـد بـا یکدیگر هـم تیمی شـوند.

بـا  بارسـا در مصاحبـه  ریاسـت  نامزدهـای  از  یکـی  فـاره  جـوردی 

اگـر  کـه  داد  وعـده  او  کـرد.  مطـرح  را  متفـاوت  ادعایـی   1 راک 

انتخـاب شـود، نیـامر را برمـی گردانـد تـا بـا مسـی در بارسـا هـم 

شـود. تیمـی 

فـاره در ایـن رابطـه گفـت:» درهـای بارسـا بـه روی نیامر باز اسـت 

و بـه وی خـوش آمـد خواهیـم گفـت ولـی ابتـدا او بایـد شـکایت 

از  تحقیـر،  حـس  بـدون  رسـام  سـپس  و  بگیـرد  پـس  را  هایـش 

هـواداران بارسـا عذرخواهـی کنـد. در هـر صـورت همـه ما اشـتباه 

بـا اطرافیـان نیـامر حـرف زده ام  ادامـه داد:»  مـی کنیـم.« فـاره 

گنجایـش  بـر  افـزون  کرکـت  ورزشـکاه  ایـن 

پنـج سـتاره  ۲۵هـزار متاشـاچی، مهـامن خانـۀ 

بازیکنـان داخلـی و خارجـی، حـوض آب  بـرای 

نیـز  و مسـجد  مرکـز صحـی  تفریحـگاه،   بـازی، 

داشـت. خواهـد 

عضویـت  آوردن  دسـت  بـه  از  پـس  افغانسـتان 

متامـی  کرکـت،  جهانـی  شـورای  دایمـی 

برگـزار  هنـد،  در  را  خانگـی اش  بازی هـای 

. می کنـد

بـر  کرکـت  معیـاری  ورزشـگاه  یـک  اسـت  قـرار 

گسـره ۶۰ جریـب زمیـن در شـهر کابـل سـاخته 

شـود.

ایـن ورزشـگاه در منطقـۀ آلوخیـل کابـل سـاخته 

۲۵هـزار  از  بیـش  ظرفیـت  و  شـد  خواهـد 

داشـت. خواهـد  را  متاشـاچی 

می گوینـد  افغانسـتان  کرکـت  بـورد  مقام هـای 

کـه ایـن ورزشـگاه، بـا معیارهـای جهانـی سـاخته 

خواهـد شـد.

رییس جمهـور  سـوی  از  ورزشـگاه،  ایـن  زمیـن 

قـرار  اکنـون  و  داده شده اسـت  اختصـاص  غنـی 

آغـاز شـود. ورزشـگاه،  ایـن  کار  کـه  اسـت 

چنیـن  ایجـاد  کشـور  کریکـت  بـورد  رهـری 

کریکـت  بازی هـای  رشـد  بـرای  را  ورزشـگاه 

سـودمند  کشـور،  در  بین املللـی  و  داخلـی 

. ننـد ا می د

فریـد هوتک، سـخن گوی بـورد کرکت افغانسـتان 

بـورد  ورزشـگاه،  ایـن  سـاخت  بـا  کـه  می گویـد 

کرکـت کشـور در نظـر دارد تـا بازیکنـان خارجـی 

را در آینـده نیـز، دعـوت کننـد.

بیـن محمـد  اختـاف  پیرامـون  کـه  دربـاره شـایعاتی  لیورپـول  کـراوچ، سـتاره سـابق  پیـر 

کـرد. مانـه مطـرح می شـود صحبـت  و سـادیو  صـاح 

انجـام داد،  پـاالس  یورگـن کلـوپ در دیـدار مقابـل کریسـتال  تعویـض هایـی کـه  از  بعـد 

مجبـور شـد توضیحاتـی را در این بـاره ارائـه دهـد. او از ابتـدا محمـد صـاح را در ترکیـب 

اصلـی قـرار نـداده بـود امـا در نیمـه دوم ایـن بازیکـن را بـه زمیـن فرسـتاد و اتفاقـاً سـتاره 

از  بعـد  مانـه  دیگـر سـادیو  از طـرف  داد.  ارائـه  از خـود  ای  العـاده  فـوق  مـری عملکـرد 

تعویـض شـدن بسـیار ناراحـت بـه نظـر مـی رسـید.

طـی مـاه هـای اخیـر شـایعاتی دربـاره اختـاف بیـن محمـد صـاح و سـادیو مانـه وجـود 

داشـته اسـت. موضوعـی کـه حـاال مهاجـم سـابق لیورپـول یعنـی پیر کـراوچ بـه آن واکنش 

نشـان داده و می گویـد: " لیورپـول طـی دو سـال گذشـته همـه چیـز را بـرده اسـت مـن فکر 

می کنـم آنهـا در ایـن فصـل از عنـوان قهرمانـی لیـگ برتـر خـود نیز دفـاع خواهند کـرد.  اما 

خودتـان را رسگـرم نکنیـد زیـرا اختافـی بیـن صـاح و مانـه وجود نـدارد."

کـراوچ در ادامـه گفـت: " هـر مهاجمـی خودخـواه اسـت و ایـن دو نفر نیـز مـی خواهند گل 

هـای زیـادی بـه مثـر برسـانند؛ به ویـژه محمـد صاح که بـه نظر می رسـد این موضـوع برای 

او بـه یـک وسـواس تبدیـل شـده اسـت. صـاح بـه عنـوان یـک وینگر بـه اینجـا آمد امـا حاال 

بـه یکـی از بهریـن مهاجـامن اروپا تبدیل شـده اسـت.

در دیـدار مقابـل کریسـتال پـاالس چهـره مانـه بعـد از تعویض نشـان می داد کـه او ناراحت 

اسـت. عصبانـی بـود و ایـن کامـا بـه حـق بـود چـرا که بـه عنوان یـک مهاجـم قاتـل آخرین 

بـا یکدیگـر دوسـت  او و محمـد صـاح  آیـا  تعویـض شـدن اسـت.  چیـزی کـه می خواهیـد 

صمیمـی هسـتند؟ شـک دارم امـا ایـن موضـوع اهمیتـی نـدارد چـرا کـه مـن نیز هم پسـتی 

هایـی داشـتم کـه هرگـز از مـن خوششـان منی آمـد."

صالح و  مانه دوست صمیمی نیستند اما...

نیـم میلیـون نفـر در اعتصابـات دو هفتـه پیش 

رشکـت کـرده بودنـد.

ایالت هـای  از  معـرض  کشـاورزان  بیشـر 

ثرومتندتریـن  هاریانـا،  و  پنجـاب  شـاملی 

جوامـع کشـاورزی هند هسـتند. ایـن دو ایالت 

معروفنـد. هنـد  غـذا"  "کاسـه  بـه 

کارزار ایـن کشـاورزان در رسـانه های اجتامعی 

و در میـان جامعـه پرنفوذ سـیک ها در پنجاب و 

خـارج از هند طنین انداز شـده اسـت.

اعـراض ایـن کشـاورزان بـه قوانیـن جدیـدی 

اسـت که خرید محصوالت آنهـا را با قیمت های 

می دهـد.  پایـان  دولـت  سـوی  از  تضمینـی 

اگرچـه دولـت گفتـه اسـت بـه خریـد عمـده بـر 

اسـاس حداقـل قیمـت تضمین شـده همچنـان 

ادامـه خواهنـد داد، امـا کشـاورزان ایـن را باور 

ندارنـد. دولـت می گویـد کـه این قوانیـن باعث 

افزایـش درآمـد حاصل از مزرعه داری می شـود، 

و همچنین از بیش از چهل مناینده کشـاورزان 

بـرای گفتگوهـای بیشـر دعـوت کـرده اسـت. 

کشـاورزان می گوینـد کـه ایـن اصاحـات فقط 

بـه سـود تجارت هـای بزرگ اسـت.

قوانیـن  بـه  اعراضـی  حرکـت  تازه تریـن  در 

اصاحـات ارضی در چند ماه اخیر، کشـاورزان 

هنـدی دسـت بـه اعتصـاب غـذا می زننـد.

اعتصـاب  نوبـت،  بـه  گروه هایـی  اسـت  قـرار 

را در محل هـای تجمعـات  غـذای ۲۴ سـاعته 

اعراضی در دهلی رشوع کنند. این کشاورزان 

ناراضـی گفتـه که تـا انجام خواسته هایشـان به 

اعراضـات خـود ادامـه می دهنـد.

کشـاورزان ایالـت غربـی ماهاراشـرا هـم بـرای 

پیوسـن بـه معرضـان، یـک سـفر یـک هـزار و 

دوصـد کیلومـری را بـا موتورسـیکلت و سـایر 

وسـایل نقلیـه بـه سـمت دهلـی آغـاز کرده انـد.

دو هفتـه پیش، کشـاورزان هنـد در اعراض به 

ایـن قوانیـن جدیـد، اعتصـاب رسارسی کردنـد 

بطـوری کـه برخـی آن را "بزرگریـن" اعتصـاب 

تاریـخ ایـن کشـور خوانده اند.

اعتصابـات پـس از آن رشوع شـد کـه پنـج دور 

و  کشـاورزان  مناینـدگان  بـا  دولـت  مذاکـره 

اتحادیه هـای کارگـری بـر رس قوانینـی کـه بـه 

گفتـه کشـاورزان بـه رضر آنهـا اسـت، بی نتیجه 

مانـد. برخـی رسـانه ها بـرآورد کردند کـه حدود 

بارسا دست به دعا برای بازگشت هواداران به نوکمپ
انجـام بـازی هـای بـدون متاشـاگر از مـاه مـارچ 

سـال گذشـته از هـر جهـت بـه رضر بارسـا متـام 

شـده اسـت. به نقـل از موندودپورتیـوو، اواخر ماه 

مـارچ گذشـته بازی های اللیگا بـه دلیل پاندمی 

کرونـا بـه تعویق افتادند. پس از بازگشـت اللیگا، 

بـازی ها بدون متاشـاگر برگزار شـده انـد و از این 

حیـث بارسـا چـه بـه لحـاظ اقتصـادی و چه ورزشـی 

رضر دیده اسـت.

تـا همینجـای فصـل بارسـا از ایـن حیـث نسـبت بـه 

فصـل قبـل در رشایـط مشـابه 47 میلیون یـورو رضر 

کـرده اسـت. از لحـاظ ورزشـی نیز بارسـا بـدون بهره 

از نعمـت حضـور هـواداران و حامیـت هـای  بـردن 

شـان، متحمـل سـه تسـاوی و سـه شکسـت خانگـی 

است. شـده 

فصـل گذشـته تسـاوی 2-2 خانگـی برابـر اتلتیکـو و 

شکسـت 1-2 از اوساسـونا بـه قیمـت از دسـت رفن 

اللیـگا متـام شـد. فصل جـاری هـم بارسـا در اللیگا 

برابـر والنسـیا و سـویا بـا تسـاوی 2-2 و 1-1 متوقـف 

شـده و بـه رئـال مادریـد هـم 1-3 باخته اسـت.

بارسـا در لیـگ قهرمانان نیز بازی خانگـی خود برابر 

یوونتـوس را 0-3 باخـت تـا صـدر جـدول را از دسـت 

داده و در دور یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان بـا 

قرعـه دشـوار پـی اس جی روبرو شـود.

حاصـل کار بارسـا در 17 بـازی خانگـی پسـاکرونا، 

11 بـرد، سـه تسـاوی، سـه شکسـت؛ 37  گل زده و 

19 گل خـورده بـوده اسـت.

آیا جهش  ویروس کرونا در بریتانیا واکسین را بی اثر می کند؟
آندریـاس برگت هالـر از آکادمـی علـوم اتریـش 

در ویـن رونـد کنونی تحـوالت در ویـروس کرونا 

منی دانـد. هشـداردهنده"  "بسـیار  را 

کارشناسـان جهش در ویـروس را امری طبیعی 

می داننـد و می افزاینـد، در حـال حارض کسـی 

در  مشاهده شـده  تغییـرات  کـه  منی دانـد 

ویـروس کرونـا اصـا می توانـد ویژگی هـای آن 

را شـدیدا تغییـر دهـد یـا نـه. آن هـا بـا توجـه 

بـه اثربخشـی واکسـین کرونـا تأکیـد می کننـد 

کـه ایـن واکسـین همزمـان واکنشـی ایمنی در 

برابـر چنـد ویژگی ایـن ویروس ایجـاد می کند.

ریچـارد نهـر از دانشـگاه بـازل می گویـد، تغییر 

در چنـد مشـخصه ایـن ویـروس باعـث نخواهد 

شـد کـه سیسـتم ایمنـی دیگـر نتوانـد عامـل 

بیـامری را تشـخیص بدهـد و بشناسـد. او در 

عیـن حـال تأکیـد می کنـد کـه بـا وجـود ایـن 

بایـد تغییـرات بعدی ویروس را زیـر نظر گرفت.

از چنـد هفتـه پیـش در جنـوب رشقـی بریتانیـا 

گونـه ای از ویـروس کرونـا شـایع شـده کـه بـر 

اسـاس مشـاهدات اولیـه، از نسـخه های قبلـی 

ایـن ویـروس واگیردارتـر اسـت. نهـر می گویـد، 

ایـن کـه ایـن نسـخه از ویـروس کرونـا ممکـن 

منطقـی  اساسـا  یابـد  رسایـت  رسیع تـر  اسـت 

اسـت و اگر این مسـئله اثبات شـود الزم اسـت 

محدودیت هـا به شـکلی واضـح افزایـش یابد تا 

جلـوی گسـرش بیش تر ابتا به ویـروس گرفته 

شـود. بـا ایـن همـه به بـاور او، ممکن اسـت که 

افزایـش مـوارد ابتا بـه این نوع از ویـروس تنها 

پیشـامدی باشـد کـه حاصل واقعه  ای اسـت که 

منجـر بـه ایـن فراگیری شـده اسـت.

بعـد از ایـن کـه نخسـت وزیر بریتانیـا از شـیوع 

قبلـی  انـواع  از  مرسی تـر  بسـیار  گونـه ای 

ویـروس کرونـا در ایـن کشـور خـر داد نگرانـی  

واکسـین ها  اثربخشـی  بـر  منفـی  اثـرات  از 

اروپـا  کارشـناس  چنـد  اسـت.  یافتـه  افزایـش 

در ایـن بـاره نظـر داده انـد. روز گذشـته بوریس 

جانسـون، نخسـت وزیر بریتانیـا از کشـف نـوع 

جهش یافتـه ای از ویـروس کرونا در کشـور خود 

رسایت پذیـری اش  قابلیـت  کـه  گفـت  سـخن 

را ۷۰درصـد افزایـش داده اسـت. بـه گـزارش 

خرگزاری  هـا، اعـام ایـن مسـئله بـر نگرانی ها 

امـا  زده  دامـن  واکسـین ها  شـدن  کم اثـر  از 

کارشناسـان معتقدنـد کـه ایـن جهـش احتامال 

بکاهـد.  واکسـین ها  کارآمـدی  از  منی توانـد 

ریچـارد نهـر از مرکـز زیست شناسـی دانشـگاه 

بـازل سـوئيس می گویـد: »مـن در حـال حارض 

همچنیـن  منی بینـم.«  هشـدار  بـرای  دلیلـی 
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دومین نمایشگاه پرداخت 
الکترونیکی درکابل افتتاح شد

رد دخیل بودن سید سعادت منصور 
نادری در یک پروژه خیالی در زابل

 امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری و رئیـس میثـاق امنیتی گفته 

اسـت کـه پـس از ایـن موترهـای پلیـت »و ج« توقف داده می شـود.

آقای صالح روز دوشـنبه 1 جدی در گزارش 57 جلسـات شـش و نیم که در فسـبوکش منترش 

کـرده، گفتـه اسـت: »اکنـون اطالعـات رسـیده اسـت که ممکـن تروریسـتان طالبـان و طالبان 

داعشـی »و ج« را تقلبـی سـاخته تـا فاجعـه خلـق کننـد. لطفـا با موترهـای که پلیـت و ج دارند 

گشـت و گـذار نکنید.لطفا.« معاون اول ریاسـت جمهوری می گوید کـه تاکنون صاحبان ۱۵۵ 

عـراده موتـر بـا پلیـت و ج لطف کـرده و پلیـت مخصـوص را از وزارت داخله به دسـت آورده اند.

معـاون رئیـس جمهـور همچنین حمله بر خان محمـد وردک عضو مجلس مناینـدگان را تقبیح 

کـرده و بـه خانواده هـای قربانیان تسـلیت گفته اسـت. وی عالوه کرده اسـت کـه تیم تخنیکی 

بـاالی این قضیـه کار می کند.

جرایم جنایی

او در بخشـی از گزارشـش گفته اسـت: »در بیسـت وچهار ساعت گذشـته پنج موتر کهنه دزدی 

شـده، دو منـزل و یـک دوکان.« امـا او یـاد اوری کـرده اسـت کـه چنـد عـراده از ایـن موترهـای 

کهنـه پیـدا شـده اسـت. آقـای صالـح اضافـه کـرده اسـت که در بیسـت وچهار سـاعت گذشـته 

مجموعـا نزدیـک بـه هشـت هزار نفـر از طرق مختلـف با رهربی میثـاق امنیتی در متاس شـده 

انـد. معـاون رئیـس جمهـور همچنیـن از متام ادارات دولتی در کابل خواسـته اسـت کـه اوراق 

مربـوط بـه پوشـش سـاحوی کارمنـدان خویـش را خانـه پری منـوده و بـه مراجع ذیربـط تحول 

دهنـد. وی ابـراز نگرانـی کـرده اسـت کـه تروریسـتان در تـالش دسرتسـی بـه ایـن اطالعـات 

. هستند

 وزارت داخلـه اعـالم کـرده اسـت که پولیـس قوماندانـی امنیه والیت 

ننگرهـار، پنـج تـن از کارمنـدان گمـرک ایـن والیـت را بـه اتهـام اخذ 

رشـوه از موترهـای باربـری در مسـیر شـاه راه ایـن والیـت، بازداشـت 

اسـت. کرده 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 1 جـدی در اعالمیـه ای گفته اسـت که از نزد 

افـراد بازداشـت شـده مقـدار پولـی کـه از نـزد راننـد گان رشـوه گرفته 

شـده بـود به دسـت پولیـس آمده اسـت. اما مشـخص نکرده اسـت که 

ایـن پـول چقـدر اسـت. چیـزی که در اکـر اعالمیـه های ایـن وزارت 

همیشـه گنگ و نامعلوم اسـت.

همچنیـن در این اعالمیه از شـهرت این کارمندان و مسـئولیت شـان 

در اداره گمـرک والیـت ننگرهار نیز چیزی گفته نشـده اسـت.

مسـئوالن صحـی در والیـت هـرات می گوینـد کـه بـه اثـر یـک حادثـه 

ترافیکـی در مسـیر جـاده ی هـرات – پشـتون زرغـون، ده نفـر زخمـی 

شـده اند.

عـارف جاللـی، رسطبیب شـفاخانه حـوزوی هرات گفت کـه این رویداد 

حوالـی سـاعت ۱۰:۰۰ پیـش از ظهر دیروز )دوشـنبه، ۱ جـدی( به اثر 

برخـورد دو موتر مسـافربری نوع فالنکچوچ  رخ داده اسـت.

بـه گفتـه ی آقـای جاللـی، زخمیـان ایـن رویـداد به شـمول یـک کودک 

تأییـد می کننـد  امنیتـی در والیـت قندهـار  مسـئوالن 

کـه در نتیجـه ی انفجار مایـن کنارجاده ای در ولسـوالی 

ارغنـداب ایـن والیـت، چهـار غیرنظامـی کشـته شـده اند.

جامل نـارص بارکـزی، سـخن گوی فرماندهـی پولیس قندهـار گفت که 

این رویداد حوالی سـاعت ۱۲:۳۰ چاشـت دیروز )دوشـنبه، ۱ جدی( 

در روسـتای »بودای« ولسـوالی ارغنداب رخ داده اسـت.

آقـای بارکـزی افزود که در جمع کشته شـدگان این رویـداد، دو کودک 

نیـز شـامل انـد. بـه گفتـه ی او، یـک غیرنظامـی دیگـر در ایـن انفجـار 

زخمی شـده اسـت.

سـخن گوی فرماندهـی پولیـس قندهـار توضیـح داد کـه ایـن رویـداد 

به شـفاخانه ولسـوالی گـذره منتقل شـده اند. او تأکید کـرد که وضعیت 

زخمیـان خوب اسـت.

اطالعـات روز نوشـته: در ۲۸ قـوس نیـز در یـک حادثـه ترافیکـی در 

مسـیر شـاه راه هرات – قندهار، در مربوطات ولسـوالی ادرسـکن هرات، 

دسـت کم پنـج نفـر جـان باختنـد و ۲۰ نفـر دیگـر زخمـی شـدند. 

رسعـت زیـاد، بی پروایـی بـه قواعـد ترافیکی و کـم عرض بـودن جاده ها 

از دالیـل عمـده حادثـات ترافیکـی در هرات گفته می شـود.

ناشـی از برخـورد سـه چرخه ی حامـل ایـن افـراد بـا یـک حلقـه مایـن 

کنارجـاده ای بـوده اسـت.

بـه نقـل از اطالعـات روز؛ سـخنگوی پولیـس قندهـار گفتـه کـه ایـن 

مایـن توسـط جنگ جویان گروه طالبان جاسـازی شـده بـود. این گروه 

امـا تاکنـون چیـزی نگفته اسـت.

کـه  اسـت  ناامـن  والیت هـای  از  کشـور  جنـوب  در  قندهـار  والیـت 

از ایـن والیـت از جملـه  جنگ جویـان گـروه طالبـان در بخش هایـی 

ولسـوالی ارغنـداب حضـور و فعالیـت گسـرتده دارنـد. ایـن والیـت بـه 

ایـن گـروه شـمرده می شـود.  عنـوان خاسـتگاه 

بزرگرتیـن  از  یکـی  »البـدر«  کارخانه هـای  مجتمـع   

کارخانه هـای تولیـد دانه مـرغ با ظرفیت 120 تـن در روز، در 

رسـید. بهره بـرداری  بـه  و  گشـایش  کابـل 

بـه  البـدر  کارخانه هـای  مجتمـع  رئیـس  غیـرت،  محمدبـاز 

روزنامـه »افغانسـتان ما« گفـت کـه ایـن مجتمـع بـا هزینه 42 

میلیون دالر سـاخته شـده اسـت و حدود 3 هزار نفر در آن به 

صـورت دایمـی و یـا پاره وقـت، کار می کننـد. حـدود 35 هزار 

تـن دیگـر به صـورت غیر مسـتقیم مشـغول کار خواهند شـد.

آقـای غیـرت افـزود کـه ایـن کارخانـه اکنـون ظرفیـت تولیـد 

120 تـن دانـه مـرغ در روز را دارد و قـادر اسـت ایـن مقدار تا 

300 تـن در روز افزایـش دهـد.

رئیـس مجتمـع کارخانه هـای البـدر افـزود کـه تـالش می کند 

نیازمنـد  تـا کشـور  بـردارد  بـه سـوی خودکفایـی  کـه گامـی 

نباشـد. بین املللـی  جامعـه  کمک هـای 

بـر اسـاس آمارهـای غیر رسـمی، در حال حـارض 15 کارخانه 

تولیـد دانـه مـرغ در کشـور فعالیـت می کنند که قسـمتی کم 

از دانـه مـورد نیاز مرغـداران را تامیـن می کنند.

بـه  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزیـر  احـدی،  الحـق  انـوار 

روزنامـه افغانسـتان ما گفـت: »سـاالنه 220 تـا 230 هـزار تن 

گوشـت مـرغ در کشـور نیـاز اسـت کـه 170 هـزار تـن آن در 

داخـل کشـور تولیـد می شـود و حـدود 70 هـزار تـن دیگـر از 

می شـود. وارد  خـارج 

آقـای احـدی امـا افزود که »قسـمتی زیـادی از دانه مـورد نیاز 

مرغـداران از خارج وارد می شـود.«

بـر اسـاس گفته هـای مرغـداران، یـک جوجـه مـرغ، در یـک 

دوره  حـدود 2.5 تـا 3 کیلـو دانـه مـرف می کنـد کـه 238 

هـزار تـن دانـه مـرغ در سـال می شـود.

مشکل در تهیه دانه مرغ

محمدجـان صابـری حـدود پنـج سـال اسـت کـه در قسـمت 

تولیـد گوشـت مـرغ در کشـور فعالیت می کنـد. او بـه روزنامه 

افغانسـتان ما گفـت کـه تهیـه دانـه مـرغ، یکـی از مشـکالت 

اساسـی مرغـداران اسـت.

کشـورهای  از  عمومـا  مـرغ  دانـه  کـه  افـزود  صابـری  آقـای 

دلیـل  بـه  گاهـی  کـه  می شـود  وارد  ایـران  و  پاکسـتان 

باقیامنـدن طوالنـی در انبارهـا و گدام هـا گندیـده می شـود 

می شـود. مرغ هـا  شـدن  مریـض  باعـث  کـه 

او عـالوه کـرد، اگـر دانـه مـرغ در داخـل کشـور تولیـد شـود، 

راحـرت  دانـه  بـه  را  مرغـداران  دسرتسـی  اینکـه  بـر  عـالوه 

می کنـد، از نظـر صحـی نیـز مرغـداران مطمین تـر هسـتند.

ایـن تولیـد کننـده گوشـت مـرغ، خاطرات بـدی از تهیـه دانه 

مـرغ دارد. او می گویـد کـه گاهـی تاجـران، بـه دلیـل اینکـه 

می داننـد مشـرتی مجبـور بـه خریـد دانـه مـرغ اسـت، قیمت 

را بـه »دل« خـود بـاال می بـرد.

او گشـایش ایـن کارخانـه را بـه فـال نیـک گرفـت و گفـت کـه 

در  تـا  می کنـد  تشـویق  را  رسمایه گـذاران  سـهولت ها،  ایـن 

عرصـه تولیـد گوشـت مـرغ، رسمایه گـذاری بیشـرت کننـد.

دانه مرغ، راهی به سوی خودکفایی تولید گوشت

و  آبیـاری  زراعـت،  وزیـر  احـدی،  انوارالحـق  دیگـر  از سـوی 

مالـداری می گویـد کـه بـا برنامه ریـزی و همـکاری بـا بخـش 

خصوصـی تصمیـم دارد، تـا چهار سـال آینده کشـور را از نظر 

دومیـن منایشـگاه پرداخـت الکرتونیکی در کابل افتتاح شـد و در 

ایـن منایشـگاه تاکيـد شـد که تا ده سـال آينـده متـام پرداخت ها 

در کشـور از طريـق آنالين صـورت می گريد.

درمنايشـگاه »پرداخـت الکرتونیکـی« که بـراى چهـار روز در مرکز 

منايشـگاه افغانسـتان در شـهرکابل برگزار شـده اسـت، ده رشکت 

شـامل رشکـت هـاى مخابـراىت، بانـک هـا، رشکـت هـاى تجارىت 

در بخـش وسـايل الکرتونيکـى، اداره تدارکات مـى و غريه رشکت 

دارند.

عزیـز اللـه بارکـزی رییـس مرکـز منایشـگاه افغانسـتان در مراسـم 

افتتـاح ایـن منایشـگاه گفـت:” هـدف منایشـگاه ایـن اسـت کـه 

چطـور بتوانیـم سیسـتم هـای اقتصـادی افغانسـتان را حامیـت 

کنیـم، و راه هـای مثمـر را به متـام رشکت های که در افغانسـتان 

فعالیـت میکننـد پیشـنهاد بکنیم، تا بتوانیم از خطا های انسـانی 

در قسـمت پرداخـت و دریافـت، فرار مالیاتی، امراض ویروسـی، و 

مسـایل مهـم دیگـر جلوگیـری کرده باشـیم.”

ایـن منایشـگاه ده هـا رشکـت کـه همـه در  وی مـی گویـد، در 

قسـمت پرداخـت الکرتونیکـی فعالیت میکنند، رشکـت کرده اند.

موصـوف افـزود: ” میخواهيـم مـردم بـا سیسـتم هـای پرداخـت 

آشـنایی پیداکـرده و از ایـن سیسـتم هـا اسـتفاده کننـد. ”

پرداخـت  منایشـگاه  نخسـتین  قبـل  سـال  اينکـه  بيـان  بـا  وی 

الکرتونیکـی برگـزار شـده بـود، گفـت آن زمـان مـردم بیشـرت بـا 

سیسـتم پرداخت الکرتونیکی آشـنایی نداشـتند اما اینبار بیشـرت 

آشـنایی دارنـد.

محمـد اسـامعیل غضنفـر رییـس فدراسـیون اتاق هـای تجـارت 

افغانسـتان در ایـن منایشـگاه گفـت: ”پرداخـت الکرتونیکـی نـه 

تنهـا پرداخـت اسـت بلکـه ایـن الکرتونیـک سـاخنت متـام کشـور 

اسـت. ”

را  هـا  سیسـتم  متـام  بتوانیـم  مـا  اگـر  افـزود:”  ادامـه  در  وی 

بـا یـک تيليفـون هوشـمند متـام  الکرتونیـک بسـازیم میتوانیـم 

پرداخـت هـا، مالیاتـی، گرفـنت پلیـت به موتـر، تذکره، پاسـپورت، 

تحویـل بـل برق، گرفـنت تکت طیـاره و متام رضوریـات دیگر خود 

را از طریـق پرداخـت الکرتونیکـی بـه دسـت آوریـم. ”

وی گفـت کـه از پنـج تـا ده سـال آينـده متـام مـوارد الکرتونیکـی 

شـد. خواهد 

زهـرا حسـینی کـه از این منایشـگاه دیدن می کرد گفـت، در مورد 

چیزهـای زیـادی در این منایشـگاه معلومات حاصل کرده اسـت.

وی مـی گویـد، انجـام زیـاد کارهـا کـه زمـان زیـاد در پرداخـت آن 

میگرفـت اکنـون میتواننـد بـه بسـیار آسـان از خانـه و دفـرت آن را 

پرداخـت مناینـد. 

 منابـع نزدیـک به سـید سـعادت منصور نـادری در واكنش به نرش 

گـزارش هـا از پیـامن سـاخت مکتب سـید خیلی در زابـل که یک 

پـروژه خیالـی بـوده اسـت، می گوینـد کـه آقـای نـادری چهـار ماه 

پیش از امضای این پروژه از وزارت شهرسـازی و مسـکن اسـتعفاء 

کـرده بود.

پیـش از ایـن در یـک نامـه رسـمی کـه بـه طلـوع نیـوز رسـیده بود 

از وجـود یـک پـروژه خیالـی  سـاخت یـک مکتـب درزابـل پـرده 

برداشـته شـده اسـت.

بربنیـاد ایـن نامه هرچند این مکتب در زابل سـاخته نشـده اسـت 

امـا سـی ونُه میلیـون افغانی هزینه بـه رشکت پیـامن کارپرداخت 

است. شده 

سـید سـعادت منصـور نـادری اکنـون وزیـر دولـت در امـور صلـح 

است.

مسـووالن ایـن وزارت در یـک نامـه از وزارت شهرسـازی خواسـته 

انـد کـه چـرا نـام سـید سـعادت منصـور نـادری کـه بـا ایـن پـروژه 

هیـچ پیونـدی نـدارد در ایـن نامـه جـاداده شـده اسـت؟

ناجیـه انـوری سـخنگوی وزارت دولت درامورصلح گفت: »قسـمی 

که همه میدانید اسـتعفای سـید سـعادت منصور نادری از پسـت 

وزارت شـهر سـازی و مسـکن بـه تاریـخ ۲۱ جـوزای سـال ۱۳۹۷ 

از سـوی رییـس جمهـور منظـور شـده اسـت و همزمان رسپرسـت 

جدیـد بـه ایـن وزارت معرفـی شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

کـه قـرار مکتـوب وزارت شـهر سـازی  و اراضی قـرارداد مکتبی در 

زابـل بـه تاریـخ ۲۹ میـزان سـال ۱۳۹۷ هجری خورشـیدی یعنی 

چهارمـاه بعـد از اسـتعفای آقـای نادری امضاء شـده اسـت.

دراین باره وزارت شهرسازی چیزی منی گوید. 

سـندهای رسـیده بـه طلوع نیـوز نشـان می دهنـد کـه بـا وجـود 

هزینـه شـدن نزدیـک بـه چهـل میلیـون افغانـی پـول اختصـاص 

هیچ گونـه  تاکنـون  زابـل،  در  مکتـب  یـک  سـاخت  بـه  یافتـه 

نشده اسـت. آغـاز  مکتـب  ایـن  کارعملـی 

در نامه یـی کـه از سـوی معینیت مالـی و اداری وزارت شهرسـازی 

بـه ادارۀ امـور ریاسـت جمهوری فرسـتاده شده اسـت، آمده اسـت 

کـه بـا گذشـت نزدیـک بـه سـه سـال از امضـای سـاخت مکتـب 

سـید خیلـی در ولسـوالی ارغنـداب زابـل، تاکنون هیـچ خربی از 

سـاخت آن نیسـت.

بربنیاد سـندها، وزارت شهرسـازی در سـال ۱۳۹۷پیامن سـاخت 

رشکـت  یـک  بـا  افغانـی  میلیـون   ۶۸ هزینـۀ  بـا  را  مکتـب  ایـن 

سـاختامنی امضـا کـرد.

ریاسـت شهرسـازی والیـت زابـل نیز بـه روز ۲۲ قوس سـال جاری 

هجـری خورشـیدی در نامه یـی بـه مرکـز، تأییـد کرده اسـت کـه 

بنابـر مشـکالت امنیتـی تاکنـون حتـا سـاحۀ سـاخت ایـن مکتب 

نشده اسـت.  ارزیابـی 

امراهلل صالح: موترهای با پلیت »و ج« توقف داده 
می شود

وزارت داخله: پنج کارمند گمرک ننگرهار بازداشت شدند

۱۰ نفر در یک حادثه ترافیکی در هرات زخمی شدند

چهار غیرنظامی به شمول دو کودک در انفجاری در قندهار کشته شدند

تولیـد گوشـت مـرغ، بـه خودکفایـی برسـاند. 

آقـای احـدی گفـت کـه در حـال حـارض مقـدار گوشـت مـرغ 

مـورد نیـاز، حـدود 230 هـزار تن اسـت، کـه نزدیـک به 170 

هـزار تـن آن در داخـل کشـور تولیـد می شـود و مابقـی وارد 

می شـود.

هم چنـان وزیـر زراعـت افـزود کـه نبـود دانـه ی مـرغ، یکـی 

بـا  حـاال  کـه  بـود  مرغـداری  راه  رس  بـر  کالن  مشـکالت  از 

میـان  از  بـا رسمایه گـذاری  ایـن مشـکل  خوشـبختی متـام، 

می شـود.  برداشـته 

آقـای احـدی همچنـان گفـت کـه وزارت زراعـت همـواره در 

بخـش مالـداری و باغـداری بـا رسمایه گـذاران کمـک کـرده 

اسـت و ایـن رونـد ادامـه می یابـد.

البـدر  کارخانه هـای  مجتمـع  رئیـس  غیـرت،  محمدبـاز  امـا 

گفـت کـه حکومـت در قسـمت سـاخت کارخانه هایـش هیـچ 

گونـه همـکاری مالـی نکـرده اسـت.

واردات  جلـو  کـه  خواسـت  زراعـت  وزیـر  از  غیـرت  آقـای 

خودرسانـه گرفتـه شـود. او گفـت: »بـه خاطـر تقویـت سـکتور 

مجتمـع  شـود،  گرفتـه  خودرسانـه  واردات  جلـو  خصوصـی، 

تولیـدی مـا ظرفیـت زیـاد دارد، فارم مرغـداری مـا در ۴۵ روز 

دو هـزار مـرغ تولیـد می کنـد و کارخانـه پروسـس حبوبات در 

۲۴ سـاعت ۸۰ تـن حبوبـات و کارخانه ی پروسـس برنج زاهد 

ذکـی البـدر، در ۲۴ سـاعت ۱۲۰ تُـن برنج را بـه صورت اعلی 

می کنـد.« پروسـس 

در  کابـل  بگرامـی  ولسـوالی  در  البـدر  تولیـدی  مجتمـع 

مسـاحت ۲۵۰ جریـب زمیـن و بـا هزینـه ی 42 میلیـون دالـر 

سـاخته شـده اسـت. همیـن اکنـون ایـن مجتمـع در شـش 

مجتمـع  فعالیـت  تحـت  بخش هـای  می کنـد.  کار  بخـش 

البـدر، مرغـداری، تولید دانه ی مرغ، پروسـس برنج، پروسـس 

مالـداری،  فـارم  بوجـی،  تولیـد  کارتـن،  سـاخت  حبوبـات، 

را  زراعتـی  بـاغ  و  معدنـی  آب  تولیـد  زغال سـنگ،  تصفیـه ی 

می شـود. شـامل 

خشنودی کارگران

شـهروندانی کـه در نزدیکـی ایـن مجتمـع کارخانه هـا زندگـی 

می کننـد از سـاخت ایـن مجتمـع ابراز خوشـنودی می کنند و 

می گوینـد کـه بـا سـاخت آن، تعـدادی زیاد از اهالی مشـغول 

کار شـده اند.

یکـی از ایـن کارگـران گفـت، پیـش از ایـن مجبور بـود، روزی 

یـک جـای کار کنـد، آنهـم اگـر کاری بـود؛ اکنـون بـه صـورت 

ماهانـه قـرارداد کـرده و مشـکل بیـکاری نـدارد. او گفـت کـه 

اگـر حکومـت بخش خصوصـی را تقویت کند، میـزان بیکاری 

در کشـور کاهـش چشـمگیری می یابـد.

بـر اسـاس آمارهـای اداره ملـی احصاییه و معلومات در سـطح 

ملـی میـزان بیکاری 18.6 درصد اسـت کـه از مجموع نیروی 

کار، 15.2  درصـد مـردان و 32 درصـد آنان زنان هسـتند.

از  نیمـی  از  بیـش  کـه  می دهـد  نشـان  دیگـر  آمارهـای  امـا 

جمعیـت واجـد رشایـط کار کشـور، بیـکار هسـتند. اتحادیـه 

دلیـل  کـه  بـود  گفتـه  ایـن  از  پیـش  افغانسـتان،  کارگـران 

رشایـط  واجـد  افـراد  درصـد   ۵۶ رسمایه هـا،  فـرار  و  ناامنـی 

کار در کشـور بیکارانـد کـه ایـن رقـم بـا توجـه بـه ناامنـی در 

رسارس کشـور در حـال افزایـش اسـت. بـه اسـاس آمـار وزارت 

اقتصـاد، ۱۶ میلیـون واجـد رشایـط کارنـد کـه ۹ میلیـون این 

بیکارنـد«. افـراد 

محمدبـاز غیـرت رئیس مجتمـع کارخانه های البـدر نیز گفت 

کـه تنهـا از دولـت می خواهـد کـه در قسـمت تامیـن امنیـت 

رسمایه گـذاران تـالش کنـد.

افغانسـتان بـر اسـاس گـزارش بانـک جهانی در سـال ۲۰۱۹ 

محیـط  بـودن  مناسـب  لحـاظ  از   ۱۷۸ درجـه  در  میـالدی 

کسـب و کار قرار گرفت. در چند سـال گذشـته تنها در هرات، 

کابـل، مـزار رشیـف، قندهـار ، ننگرهـار و کابل بیش تـر از ۱۰ 

تعطیـل  را  فعالیت هـای خویـش  و کسـب و کار  هـزار رشکـت 

کـرده و یـا رشکـت و رسمایه خویـش را به کشـور های با محیط 

اوزبیکسـتان،  چـون  توسـعه کسـب و کار  و  رشـد  بـرای  بهـرت 

امـارات و ترکیـه انتقـال داده انـد. طبـق یـک گـزارش تنهـا در 

هـزار رسمایه گـذار، رسمایـه   2 از  بیش تـر  دو سـال گذشـته 

انتقـال  ترکیـه  و  اوزبیکسـتان  بـه  را  خویـش  رشکت هـای  و 

داده انـد.

 علی رضا احمدی

گشایش یکی از بزرگترین کارخانه های تولید دانه مرغ؛
 تهیه دانه مرغ ییک از بزرگرتین مشکالت مرغداران است
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