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 افزایش جهانی بهای خواروبار 
به علت شیوع ویروس کرونا

ادامه پرتاب موشک به اسرائیل و 
حمله هوایی به غزه 

 بهـای غـات و دانه هـای روغنـی سـال گذشـته افزایـش 
زیـادی یافتـه و بـه باالتریـن سـطح خـود در هفـت سـال 
کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان  اسـت.  رسـیده  گذشـته 
سـازمان ملـل متحـد )فائـو( از رشـد ۳۰ درصـدی بهـای 

غـات در سـال ...

 به رغـم تاش هـای بین المللی و هشـدار سـازمان ملل، 
حمـات هوایـی اسـرائیل بـه غـزه و حمات موشـکی 
کشته شـدگان  شـمار  دارد.  ادامـه  همچنـان  حمـاس 
اسـت.  شـده  اعـام  نفـر   ۱۹۷ دسـت کم  فلسـطینی 

آنتونیـو گوتـرش  ...

 »بـه سـوی غـرب« از بهرتین هـای لـورل هـاردی و 

پـر  و  جذاب تریـن  از  و  روچ  هـال  موفق ترین هـای 

پیـچ و خم تریـن منت هـای چارلـی راجـرز بـا کلـی 

و  جـذاب  تعلیق هـای  و  فـرود  و  فـراز  موقعیـت، 

... کمـدی   یـک  اسـت.  نفس گیـر 

مردم و نیروهای امنیتی 
هرگز تسلیم افراطیت و 

امارت نخواهند شد
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شاهکار ماجراجویانه و 
عامه پسند؛ »به سوی غرب« 

یک کمدی بزن بکوب 

کنسرت ایستادگی برای 
افغانستان 

هنری

همکاران بین المللی اگر 
مسوالنه نرفتند، آرام بروند 

نسل کشی از دیدگاه کد جزای 
افغانستان و اسناد بین المللی  

آتش  بس دایمی مجالی
 برای صلح پایدار 

 سـرانجام پـس از بیسـت سـال تـداوم جنـگ و بحـران 
همـکاران بیـن المللـی افغانسـتان تصمیـم گرفتـه انـد 
تمـام نیروهـای خـود را خـارج کننـد و هـر کـس بـه 
کشـورهای خویـش برونـد. بـدون تردیـد ایـن جامعـه 
جهانـی در مبـارزه بـا تروریسـم شکسـت خوردنـد و به 

صـورت غیـر مسـوالنه و  ...

۳

۳

2

سرمقاله

 محمد هدایت

ادامه همکاری  منتظر 
پاکستان در روند صلح 
افغانستان هستم 

وزیر خارجه آمریکا: 

دور دوم رقابت های لیگ 
قهرمانان فوتبال افغانستان به 

تعویق افتاد 

کار ساخت یک جمنازیوم ورزشی 
در لوگر در حال تکمیل شدن 

است 

رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

شـورای  جلسـه  در  جمهـور 

متامـی  کـه  اسـت  گفتـه  قانـون  حاکمیـت 

اتهامـات نـر شـده در رسـانه ها بـه صـورت 

درسـت  صـورت  در  شـود،  بررسـی  دقیـق 

بـودن مـورد تعقیـب قـرار گیـرد و اگـر دقیق 

نبـود رسـانه بـه کمیسـیون بررسـی تخطـی 

شـود. معرفـی  رسـانه ای 

ارگ ریاسـت جمهـوری روز دوشـنبه 27 ثور 

بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه رئیـس 

جمهـور غنـی در جلسـه شـورای حاکمیـت 

قانـون کـه در ارگ ریاسـت جمهـوری برگزار 

شـده بـود، بـر مبـارزه بـا فسـاد تاکیـد کرده 

تحقیقـی  گزارش هـای  کـه  اسـت  گفتـه  و 

بررسـی  مـورد  جـدی  صـورت  بـه  رسـانه ها 

قـرار گیـرد و در صـورت کـه درسـت باشـد، 

گیـرد  قـرار  پیگـرد  تحـت  نظـر  مـورد  اداره 

بـه  رسـانه  نباشـد  درسـت  گـزارش  اگـر  و 

کمیسـیون بررسـی تخطـی رسـانه ها معرفی 

شـود.

بـه  کـه  کـرد  اعـام  مناینـدگان  مجلـس   

تصمیـم آمریـکا و پیـان سـازمان آتانتیـک 

شـالی )ناتـو( دربـاره خـروج نیروهایـش از 

افـزود،  امـا  می گـذارد؛  احـرتام  افغانسـتان 

هانطوریکـه حضـور نیروهـای آمریکایی در 

افغانسـتان براسـاس یـک توافـق دو جانبـه 

بـود، خـروج آنهـا نیـز بایـد مسـئوالنه باشـد.

کمیسـیون امـور دفاعـی و متامیـت ارضـی 

 ۲۷ روز)دوشـنبه  مناینـدگان  مجلـس 

خـروج  کـه  افـزود  نراعامیـه ای  بـا  ثـور( 

نیروهـای آمریـکا و ناتـو بـا توجـه بـه ظرفیت 

موجـود نظامیـان افغانسـتان باعـث نگرانـی 

در  میلـر  اسـکات  جـرال  همزمـان   اسـت. 

مصاحبـه ای نـادر در پایـگاه ناتـو در شـال 

دارد  انتظـار  كـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان، 

و  متحـده  ایـاالت  نشـینی  عقـب  ادامـه  بـا 

متحدانش در ناتو ، خشـونت در افغانسـتان 

یابـد. افزایـش 

حـال  عیـن  در  آمریکایـی  ارشـد  فرمانـده  ایـن  بی بی سـی؛  از  نقـل  بـه 

توانایی هـای ارتش افغانسـتان را سـتود و گفـت آنها اکنون بایـد ثابت کنند 

کـه مـی تواننـد در برابر نیروهـای طالبان ایسـتادگی کننـد. نیروهای تحت 

هدایـت ایـاالت متحـده قـرار اسـت در مـاه سـپتامرب ، تقریبـاً بیسـت سـال 

پـس از ورود بـه افغانسـتان، خـروج خـود را از افغانسـتان کامـل کننـد.

بعـد از اعـام جوبایـدن، رئیـس جمهـوری آمریکا که تا ۱۱ سـپتمرب امسـال 

نیـز اعـام کـرد کـه  ناتـو  نیروهـای آمریکایـی از کشـور خـارج می شـوند، 

نیروهـای ایـن سـازمان نیـز همزمـان بـا آمریـکا از افغانسـتان خـارج خواهد 

شـد. کمیسـیون مجلـس مناینـدگان افغانسـتان گفـت کـه اهـداف عمـده 

حضـور نیروهـای خارجـی در افغانسـتان مبارزه با »تروریسـم« و بهرت شـدن 

وضعیـت امنیتـی افغانسـتان تـا واگـذاری مسـئولیت تامیـن امنیـت ایـن 

کشـور بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان بـود. ایـن نهـاد گفـت که بـه خروج 

ولـی  از کشـور احـرتام می گـذارد،  نیروهـای خارجـی  قیـد و رشط  بـدون 

تقاضـا کـرد که براسـاس توافقنامه افغانسـتان بـا آمریکا و ناتـو باید وضعیت 

امنیتـی افغانسـتان تـا زمـان خـروج ایـن نیروها روشـن شـود.

مجلـس، تروریسـم را بـه عنـوان تهدیـد جهانـی بـرای افغانسـتان و منطقـه 

دانسـت و افـزود کـه اکنـون کـه نیروهای امنیتـی افغانسـتان با ایـن پدیده 

مبـارزه می کنـد، آمریـکا و ناتـو نیـز بـا ایـن نیروهـا درایـن راسـتا همـکاری 

همـه جانبـه کنند.

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه رئیـس جمهـور 

در ایـن جلسـه، گفـت کـه اسـرتاتیژی ملـی 

بـا فسـاد اداری بایـد نتیجـه محـور  مبـارزه 

ملمـوس  نتایـج  افغانسـتان  مـردم  و  بـوده 

مشـاهده مناینـد.  را  آن  تطبیـق 

در  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  جمهـور  رئیـس 

بیـن  معیارهـای  بایـد  اسـرتاتیژی  ترتیـب 

گرفتـه  نظـر  در  فسـاد  بـا  مبـارزه  املللـی 

شـود. در خربنامـه عـاوه شـده اسـت که در 

ایـن جلسـه شـورای عالـی حاکمیـت قانـون 

و حکومـت داری فیصلـه کـرد که کمیسـیون 

بـا  همـکاری  در  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 

ملـی  اسـرتاتیژی  پـان  ذیربـط،  ادارات 

را  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  چهارسـاله 

در   ۱۴۰۰ سـال  بـرای  و  مناینـد  ترتیـب 

ریاسـت جمهـوری  معاونیـت دوم  همـکاری 

و سـایر ادارات همـکار، اولویت هـای کاری 

کمیسـیون را تشـخیص و غـرض تائیـدی بـه 

جلسـه آیندۀ شـورای عالـی حاکمیت قانون 

کنـد. ارائـه  حکومتـداری  و 

در ایـن اعامیـه آمـده کـه براسـاس توافـق صلـح میـان آمریـکا و طالبـان 

کـه در زمسـتان سـال ۱۳۹۸ در دوحـه قطـر امضـا شـد، دولـت مکلـف بـه 

رهایـی حـدود ۵ هـزار زندانـی گـروه طالبـان از زنـدان شـد ولـی ضانتـی 

بـرای برگشـت مجـدد آنـان بـه میدان جنـگ وجود نـدارد. در حالیکـه مردم 

خواسـتار کاهـش خشـونت ها هسـتند.

ایـن نهـاد افـزود کـه معتقد اسـت، نیروهـای امنیتـی افغانسـتان توامنندی 

دفاع از دسـتاوردهای دو دهه گذشـته افغانسـتان را دارد ولی در این راسـتا 

حایـت نظامـی و فنـی ناتـو بخصوص آمریکا را خواسـتار اسـت.

مجلـس مناینـدگان از طرف هـای درگیر در افغانسـتان خواسـت که با توجه 

بـه منافـع ملی بـرای ایجاد صلـح رسارسی با هم کنـار بیایند.

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان از اول مـاه مـی آغـاز شـد. چنـد روز 

قبـل فرماندهـی مرکـزی آمریـکا )سـنتکام( اعـام کـرده کـه بعـد از تصمیم 

جوبایـدن، رئیـس جمهـوری آمریـکا برای خـروج نیروهـا از افغانسـتان، بین 

۶ الـی ۱۲ درصـد از نیروهـا از افغانسـتان خـارج شـده اند. سـنتکام گفتـه 

بـود کـه بـه دالیـل امنیتـی بـه روزرسـانی رونـد خـروج بـا جزئیـات انجـام 

منی شـود، بلکـه براسـاس درصـد اعـام خواهـد شـد. ایـن نهـاد در صفحـه 

رسـمی توییـرت خود نوشـته بود کـه تاکنون معـادل ۱۰۴ محموله هواپیای 

سـی- C( ۱۷-۱۷( مـواد از افغانسـتان به خارج منتقـل و بیش از یک هزارو 

۸۰۰ قطعـه تجهیـزات برای تخریب به بخش لجسـتیک )تـدارکات( تحویل 

داده شـده است. 
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رئیس جمهور: 
اتهامات نشر شده در رسانه ها دقیق بررسی شود

مجلس: خروج نیروهای خارجی از کشور مسئوالنه باشد
ورزش

دانش:



 

رسور دانـش معـاون دوم رئیـس جمهـور مـی 

گویـد کـه طالبـان بـا کشـتار مـردم بی گنـاه، 

دانش آمـوزان مکاتـب و کودکان، زنان و خربنگاران نشـان داد 

کـه ایـن گروه متام مردم افغانسـتان را دشـمن خـود می داند.

آقـای دانـش روز دوشـنبه 27 ثور در مراسـم معرفـی ذبیح الله 

زیارمـل رئیس جدیـد اداره ملی نورم و اسـتندرد گفت: »هدف 

اعـال  طریـق  از  تـا  اینسـت  افراطـی  گروه هـای  و  طالبـان 

تروریسـتی و خشـونت، دولـت و مـردم افغانسـتان را وادار بـه 

تسـلیم شـدن کننـد؛ اما مـردم افغانسـتان همچنـان قدرمتند 

به مسـیر خـود ادامـه خواهنـد داد.«

افغانسـتان برخـاف  بیـان داشـت کـه راه مـردم و دولـت  او 
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 د بلـخ واليـت له مرکز مزاررشيف ښـار څخه د تښـتول شـوي 

لـس کلـن عبدالـرووف کورنـۍ وايـي چـې د اتـو مياشـتو پـه 

تېرېـدو ال هـم نوموړی لـه تښـتوونکو رسه دی.

د دغـه تښـتول شـوي ماشـوم پـار محمـد نبـي د غويـي پـه 

۲۷مـه، لـه پـژواک رسه خـربو کـې وويـل چـې ډېـر ژر بـه د 

خپـل زوی د راخاصولـو پـه موخـه د پارملـان او ارګ مخکې 

هـم د تحصـن خېمـې ودروي. هغـه زياتـوي چـې تښـتوونکو 

او  ځورونـې  د  زوی  د  ورتـه  نـوم  پـه  سـوغات  اخـر  د  يـې 

شـکنجې تـازه ويډيـو رالېږلـې، چـې وررسه يـې ټولـې کورنۍ 

د اخـر ورځـې پـه غـم او اوښـکو تویولـو تېـرې کـړې.

محمـد نبـي د عبدالـرووف د ځـورول کېـدو ويډيـو لـه پژواک 

رسه هـم رشيکـه کـړه. په دغـې ويډيو کې لېـدل کېږي، چې 

د تښـتول شـوي ماشـوم سـرګې تړلـې او لـه پښـو راځوړنـډ 

دی. شوی 

د هغـه پـر وجـود د وهلـو نښـې او داغونـه هـم ښـکاري. پـه 

يـاده ويډيـو کې تښـتول شـوی عبدالـرووف په ژړغـوين غږ له 

خپـل پـار څخـه غوښـتنه کـوي، چـې تښـتوونکو تـه پيسـې 

ورکـړي او نومـوړی راخاص کړي. د عبدالـرووف پار پژواک 

تـه وويـل چـې تښـتوونکو پـه تـازه پيغـام کـې ورڅخـه د يـو 

مليـون او دوه سـوه زره امريکايـي ډالـرو غوښـتنه کـړې ده.

هغـه وويـل: )) زه دغومـره پيسـې نـه لـرم، دا مـې اختطـاف 

کوونکـو تـه ويـي، يـو څـه پيسـې مې چـې له وسـې وې هغه 

مـې ورکولـې؛ خـو هغـوی کمـې نـه غـواړي او بـار بـار مـې د 

زوی لـه فزيکـي شـکنجې رسه ماته او ټولـې کورنۍ ته روحي 

راکوي((. شـکنجه 

نومـوړي پـر دولتـي ارګانونـو هـم نيوکـه وکـړه، چـې ال هـم د 

يـاد ماشـوم پـه راخاصولـو کـې پاتـې راغـي دي.

د عبدالـرووف پـار وويـل چـې د ده د زوی د تښـتونې په تور 

يو شـمېر مشـکوک کسـان طالبانو هـم نيويل دي.

د هغه په وينا، ښـايي څو ورځې وروسـته نيول شـوي کسـان 

د طالبانـو لـه خـوا پـه علنـي ډول محاکمـه يش او هيله لري 

چـې دوی هم پـه کې ګـډون وکړي.

نومـوړي زياتـه کـړه چـې ژر بـه کابـل تـه الړ يش، د پارملـان 

او ارګ مخـې تـه بـه هـم د تحصـن خېمـې ودروي. بلـخ کې 

د ترکمنانـو د ټولنيـزې شـورا يـوه غـړي عبدالرحان صحبت 

پـژواک تـه وويـل، چـې دوی لـه حکومتـه پـه دې تړاو سـخته 

ګيلـه لري.

هغـه زياتـوي چـې حکومـت د عبدالـرووف لـه تښـتول کېـدو 

تـه د نومـوړي د راخاصولـو وعـده  وروسـته هـره ورځ دوی 

ورکـوي؛ خـو پـه وينـا يې چـې ال هـم د يـاد ماشـوم برخليک 

لـه جـدي خطـر رس مـخ دی.

نومـوړي وويـل: )) حکومـت بايـد لـږ د مسـووليت احسـاس 

وکـړي؛ مـوږ نـه پوهېـږو چـې دومره لـوی حکومـت او امنيتي 

ارګانونـه ولـې نـه يش کولـی چـې پـه اتـو میاشـتو کـې يـو 

تښـتول شـوی ماشـوم راخـاص کـړي، لـه مـوږ خـو الر ورکه 

ده((. د هغـه پـه وينـا، څـو چـې عبدالـرووف راخاص شـوی 

نـه وي؛ نـو دوی بـه خپلـو اعراضونـو تـه دوام ورکـوي.

لـه دې رسه هـم مهالـه پـه تېـرو شـاوخوا اتـو میاشـتو کـې د 

عبدالـرووف د نـه راخاصېـدو لـه املـه پـر امنيتـي ارګانونـو 

نيوکـې هـم زياتـې شـوې دي. د حـزب اسـامي شـوراګانو د 

اتحـاد مـر جمعـه خـان همـدرد په خپـل اخريـز پيغام کې 

د عبدالـرووف لـه کورنـۍ رسه د غـم رشيکـۍ تـر څنـګ پـر 

امنيتـي ارګانونـو سـختې نيوکـې کـړې دي. هغـه وایـی چې 

ټـول حکومـت د يـوه لـس کلـن ماشـوم پـه راخاصولـو کـې 

پاتـې راغلـی او پـه وينـا یـې دا يـاد وضعيـت د پوښـتنې او 

اندېښـنې وړ دی.

همـدرد زياتـوي: )) امنيتـي او دولتـي ارګانونـه بايـد جـدي 

پاملرنـه وکـړي، کـه نـه دا خـو ډېـر د ننـګ ځـای دی چـې 

نـه شـئ  يـو څـو تښـتوونکي  پـه شـپږ میاشـتو کـې تاسـې 

تعقیبولـی او ماشـوم نـه شـئ پيـدا کولـی((.

د هغـه پـه خـربه، حکومت بايد جـدي هڅې وکـړي، چې یاد 

ماشـوم راخـاص او له خپلـې کورنۍ رسه یې يـو ځای کړي.

پـژواک هڅـه وکـړه چـې پـه دې تـړاو د بلـخ د سـيمه ييـزو 

چارواکـو نظـر واخـي؛ خـو څـوک خـربو کولـو تـه حـارض نـه 

شـول. څـه مـوده وړانـدې د بلـخ وايل ويي و چې د تښـتول 

شـوي عبدالـرووف قضيـه د بلـخ لـه محدودې بهر شـوې او د 

مرکـزي حکومـت لـه خـوا تعقیبيـږي.

د افغانسـتان د مـي امنيت رياسـت هـم دوه اوونـۍ وړاندې 

د یـوې خربپاڼـې پـه خپرولـو رسه ویـي و چـې د عبدالرووف 

د تښـتول کېـدو پـه تـور یـې لسـګونه کسـان نيـويل، چې په 

وينـا يـې بهـرين اتبـاع هم پـه کې شـامل دي.

د عبدالرووف پالر: تښتوونکو په اخرت کې د هغه د شکنجې بله ويډیو رالېږلې کارتون

 

 رسانجـام پس از بیسـت سـال تداوم جنـگ و بحران 

همـکاران بین املللی افغانسـتان تصمیم گرفته اند متام 

نیروهـای خـود را خـارج کننـد و هـر کـس بـه کشـورهای 

خویـش بروند. بـدون تردید این جامعـه جهانی در مبارزه 

بـا تروریسـم شکسـت خوردنـد و بـه صـورت غیر مسـوالنه 

و یـک جانبـه تصمیـم گرفتـه اند کـه از افغانسـتان خارج 

شـوند. امـا آن هـا اکنـون در بحبوحه خـروج و رفنت رفنت 

نـه تنهـا میـراث جنـگ و خصومـت را بـر جـای گذشـتند 

بلکـه هـر روز و هـر لحظـه بـا اظهـارات عجیـب و غریـب 

مـی کننـد و بـرای افغانسـتان پـس از خـود نسـخه مـی 

پیچنـد. در آخریـن مـورد جـرال اسـکات میلـر فرمانـده 

نیروهـای حایـت قاطـع و از فرماندهـان ارشـد ایـاالت 

متحـده در یـک اظهـار نظـر گفتـه اسـت کـه افغانسـتان 

پـس از خـروج نیروهـای آمریکایـی دچـار تشـدید جنـگ 

هـا خواهـد بـود و او انتظـار دارد که خشـونت هـا افزایش 

یابـد. اکنـون بـه ایـن جـرال کارکشـته ایـاالت متحـده 

بایـد گفـت کـه مـردم افغانسـتان نیـز انتظـار دارنـد کـه 

اگـر مسـوالنه نرفتیـد، لطفـا آرام برویـد و دشـمنان مـردم 

افغانسـتان را بیـش از ایـن روحیـه نبخشـید. 

متاسـفانه بایـد اذعـان کـرد که دو سـال اسـت متام 

رفتارهـا و دیپلاسـی ایـاالت متحده به نفـع طالبان متام 

شـده و ایـن گـروه چندیـن برابـر تقویـت گردیـده اسـت. 

معلـوم نیسـت که آیا ایـن رفتارها تعمدا صـورت می گیرد 

و یـا ایـاالت متحـده در دام یـک سیاسـت اشـتباه افتـاده 

اسـت. آن چـه مسـلم ایـن اسـت کـه آن چـه را مناینـده 

ایـن کشـور آقـای خلیلـزاد در طـی دو سـال اخیـر انجـام 

داده اسـت عمـا بـه احیـای مجـدد طالبـان انجامیـده 

تقویـت گردیـده  از هـر زمـان دیگـر  بیـش  ایـن گـروه  و 

اسـت. طالبـان نـه تنهـا در عرصـه جنگ و خشـونت بلکه 

در عرصـه سیاسـت نیـز اکنـون حضـور چشـم گیـر دارد 

و تقریبـا مـی تـوان گفـت حداقـل رونـد صلح افغانسـتان 

بـر مـدار منفعـت و خواسـت ایـن گـروه تروریسـتی مـی 

چرخـد. متـام ایـن دسـتاورد محصـول بـازی هـای آقـای 

خلیلـزاد و ایـاالت متحـده بـوده اسـت. 

گـروه طالبـان دو سـال اسـت کـه نـه تنهـا از یـک 

گـروه تروریسـتی بـه یـک گـروه سیاسـی و دیپلاتیـک 

تبدیـل شـده اسـت بلکـه بـه تعبیـر بسـیاری از تحلیـل 

گـران نازدانـه نیـز شـده اسـت. نازدانگـی طالبـان از آن 

جـا اثبـات شـد کـه دولـت افغانسـتان تحت فشـار جامعه 

بیـن املللـی و وعـده هـای دروغیـن حـارض شـد نزدیـک 

بـه شـش هـزار زندانـی خطرنـاک طالـب را از زنـدان رهـا 

کنـد. هـم طالبـان رهاشـده بـه جنـگ برگشـتند و هـم 

در کنـار آن هـا ده هـا تاجـر مـواد مخـدر و مافیـای بیـن 

املللـی بـا پرداخت پـول های کان بـرای رهربی طالبان 

از زنـدان هـای افغانسـتان رهـا شـدند. در آن  در قطـر 

زمـان آقـای خلیلـزاد بـه رهـربی دولـت افغانسـتان وعده 

سـپرده بـود کـه طالبان پـس از رهایی زندانیان خشـونت 

هـا را کاهـش خواهنـد داد و شـعله هـای جنـگ فروکش 

خواهـد کـرد. امـا دیدیـم کـه پـس از امضـای توافقنامـه 

میـان ایـاالت متحـده و طالبـان و پس از رهایـی زندانیان 

خطرنـاک طالبـان نـه تنهـا خشـونت هـا کاهـش نیافـت 

بلکـه بسـیار بیشـر از گذشـته گردیـد.

طالبـان اکنـون احسـاس پیـروزی و فتـح مـی کننـد 

و خـروج نیروهـای بیـن املللـی را بـا جشـن و پایکوبـی 

همراهـی مـی کننـد. طالبـان بـر این بـاور هسـتند که با 

خـروج نیروهـای خارجـی و شکسـت ایـاالت متحـده در 

برآورده سـاخنت اهـداف خود در افغانسـتان، عرصه برای 

طالبـان بازتـر شـده و آن ها قـادر خواهند قـدرت را با زور 

تصاحـب کننـد. اکنـون طالبـان بیـش از گذشـته نازدانه 

شـده و رهایـی بیـش از هفـت هـزار زندانـی باقیانـده را 

نیـز مطالبـه مـی کننـد. عـاوه بـر آن ارصار مـی ورزنـد 

کـه توافقنامـه میـان ایـن گـروه و ایـاالت متحده از سـوی 

نازدانگـی بیـش  افغانسـتان اجـرا شـود. تکـرب و  دولـت 

ایـاالت متحـده  بـا  را  توافقنامـه  ایـن منـی شـود کـه  از 

امضـا کـرده انـد و هـر کـدام تـا کنـون در راسـتای ایـن 

توافقنامـه تـاش هـای وسـیع نیـز کـرده انـد. امـا اکنون 

پـس از خـروج کامـل ایاالت متحده اجـرای آن را از دولت 

افغانسـتان نیز انتظـار دارند. در حالی دولت افغانسـتان 

نـه طـرف قـرارداد بـوده و نـه مکلفیتـی در برآبـر دارد. 

اکنـون رشکای بیـن املللـی افغانسـتان بـرای خروج 

کامـل بـه تنهایـی تصمیـم گرفتـه انـد و متـام توافقنامـه 

هـا و پیـان هـای اسـراتژیک بـا افغانسـتان را نادیـده 

باعـث  تنهـا  نـه  تصمیـم  ایـن  بـا  همزمـان  انـد.  گرفتـه 

تقویـت طالبـان گردیـده انـد بلکـه اکنـون مـی خواهنـد 

حتـی بـه لحـاظ روحـی و روانـی نیـز ایـن گـروه را تقویت 

کننـد. آن چـه در روزهـای اخیـر از سـوی برخی مسـوالن 

ایـاالت متحـده و بـه خصـوص توسـط اسـکات میلـر ابراز 

شـده اسـت بـه طـور آشـکارا روحیه بخشـیدن بـه طالبان 

بنابرایـن  اسـت.  افغانسـتان  مـردم  روحیـه  تضعیـف  و 

خواهـش مـردم افغانسـتان از همـکاران بیـن املللی این 

اسـت کـه وقتـی غیـر مسـوالنه مـی رودیـد، لطفـا آرام و 

بـدون رسوصـدا برویـد. مـردم افغانسـتان هرگـز در برابـر 

تسـلیم  پـس هـم  ایـن  از  و  انـد  نشـده  تسـلیم  طالبـان 

نخواهنـد شـد. 

 

  

 

نیروهـای امنیتی کشـور از نظـام جمهوریت، قانون اساسـی و 

دسـتاوردهای جمعـی دفـاع می کنند و هرگز تسـلیم افراطیت 

و امـارت نخواهنـد شـد.«

تغییر و تبدیلی، چالشی فراروی اداره استندرد

معـاون رئیـس جمهـور امـا در پیونـد بـه رضورت هـای اساسـی 

مرتبـط بـه اداره ملـی نـورم و اسـتندرد، بـر همـکاری مشـرک 

بخـش خصوصـی و ایـن اداره در زمینـه هـای مربوطـه تأکیـد 

ورزید.

آقـای دانـش، و رئیـس شـورای عالی نـورم و اسـتندرد، فقدان 

هاهنگـی، پاییـن بـودن ظرفیـت و تغییـر و تبدیلـی بیـش از 

حـد را در رهـربی ایـن اداره، بـه عنـوان چالش هـای اساسـی 

 مجلـس مناینـدگان در واکنـش بـه حملـه ارسائیـل بـر مـردم 

کشـورهای  و  سـازمان ملل  کـه  می گویـد  فلسـطین  بیگنـاه 

اسـامی هرچـه زودتـر بایـد بـرای پایـان ایـن تراژیـدی انسـانی 

دسـت بـه کار شـوند.

میـر رحـان رحانـی رییـس مجلـس مناینـدگان در نشسـت 

دیـروز دوشـنبه )27 ثـور( ایـن مجلـس گفـت کـه حمـات بـی 

رحانـه ارسائیـل بـر مـردم فلسـطین که موجب شـهادت شـار 

زیـادی از مـردم بی دفـاع و بی گنـاه بـه شـمول کـودکان گردیده 

را بـه شـدیدترین الفـاظ محکـوم اسـت.

تخریـش  باعـث  حمـات  ایـن  داشـت،  بیـان  رحانـی  آقـای 

احساسـات امـت اسـامی گردیـده و شـدیدترین شـیوه جنایـت 

جنگـی و جنایـت ضـد بـری ارسائیـل را بـه منایـش گذاشـته 

اسـت.

او گفـت: »از شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد، کنفرانـس 

کشـورهای اسـامی، نهادهـای بردوسـت کشـورهای قدرمتند 

منطقـه جـداً می خواهیـم تـا هرچـه عاجـل نقش مسـووالنه خود 

را بـرای پایـان دادن بـه ایـن تراژیـدی انسـانی ایفـا کننـد.«

بـه گفتـه او، مجلـس مراتـب همـدردی خـود را به همـه قربانیان 

جنـگ در فلسـطین بـه خصوص نوار غـزه ابراز منـوده و خواهان 

جهانـی  نهادهـای  و  متحـد  ملـل  سـازمان  مسـووالنه  مداخلـه 

جهـت پایـان و توقـف عاجـل جنـگ میـان ارسائیـل و فلسـطین 

می باشـد.

عبدالظاهـر متیـم دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت: »امـروز شـا 

را  فلسـطین  مـردم  زمیـن  و  از هـوا  کـه ارسائیلی هـا  می دانیـد 

حملـه  رحـم  بـی  آنقـدر  و  می رسـانند  شـهادت  بـه  مظلومانـه 

انفجـار  رییـس مجلـس مناینـدگان می گویـد کـه عامـان   

پایه هـای بـرق و سـایر حمـات تروریسـتی بایـد اعدام شـوند 

تـا مایـه عـربت بـرای سـایرین گـردد.

میـر رحـان رحانـی رییـس مجلـس منایندگان در نشسـت 

دیـروز دوشـنبه )27 ثـور( ایـن مجلـس گفـت: »از نهادهـای 

مغـرض  افـراد  ایـن  کـه  می کنیـم  تقاضـا  قضایـی  و  عدلـی 

)کسـانی کـه پایه هـای بـرق را انفجـار داده انـد( را بـه اشـد 

مجـازات محکـوم کننـد تـا پنـدی باشـد بـرای اینهـا و عربتی 

بـرای دیگـران کـه متایـل بـه انجـام چنیـن کاری را دارنـد.«

بـه گفتـه او، نیروهـای امنیتـی در پیونـد بـه انفجـار پایه های 

بـرق در شـال کابـل، چندیـن تن را بازداشـت کـرده اند.

از سـوی هـم، برخـی مناینـدگان دیگـر نیـز تاکیـد دارنـد که 

تطبیـق حکـم محکمـه باالی قاتان و تروریسـتان زمینه سـاز 

صلـح و امنیـت در کشـور خواهـد بود.

نظیفـه زکـی یـک عضـو مجلـس در ایـن خصوص گفـت: »در 

افغانسـتان هـر روزقتـل و کشـتار اسـت؛ امـا تـا وقتـی کـه 

حـدود و فیصلـه محکمه هـای ثاثـه تطبیق نشـود، هـرروز به 

خاطـر یـک موبایـل نفـر کشـته خواهـد شـد.«

بـه گفتـه او، حکومـت بایـد بخاطـر تامیـن امنیـت و تضمیـن 

زندگـی اجتاعـی احـکام رشیعـی را تطبیـق کنـد.

او افـزود: »حکومـت چـرا حکـم اعـدام را تطبیـق منـی کنـد. 

چـرا جانـی و جنایـت کار و قاتـان مـردم را وقتـی کـه حکـم 

محکمـه هـم صـادر می شـود امـا رییـس جمهـور ایـن احکام 

را امضـا منی کنـد؟ تـا وقتـی که احـکام رشعی تطبیق نشـود 

امنیـت تامیـن نخواهد شـد.«

غـام حسـین نـارصی دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت، آنچـه 

 انتونـی بلینکـن وزیر خارجـه امریکا در صحبـت تلفونی با 

شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان بـر همکاری 

بیشـر پاکسـتان در رونـد صلـح افغانسـتان تاکیـد کـرده 

است.

آقـای بلینکـن در تویتـی گفتـه اسـت کـه متـاس تلفونـی 

سـودمندی بـا وزیـر خارجـه پاکسـتان داشـت. وی اذعـان 

کـرده اسـت کـه در ایـن متـاس تلفونـی در مـورد همکاری 

منطقـه ای  ثبـات  و  افغانسـتان  رونـد صلـح  در  پاکسـتان 

صحبـت شـد. در ایـن متـاس تلفونـی بـر تعهـدات ضـد 

تروریسـتی پاکسـتان نیـز میـان دو وزیـر خارجـه صحبـت 

شـده اسـت.

ادامـه  منتظـر  او  کـه  اسـت  نوشـته  بلینکـن  آقـای 

و  امریـکا  متحـده  ایـاالت  میـان  مشـرک  همکاری هـای 

اسـت. افغانسـتان  صلـح  رونـد  مـورد  در  پاکسـتان 

در همیـن حـال سـخنگوی وزارت خارجـه پاکسـتان نیـز 

گفتـه اسـت کـه قریشـی در ایـن متـاس تلفونـی بـه وزیـر 

خارجـه امریـکا اطمینـان داده اسـت کـه پاکسـتان از روند 

صلـح افغانسـتان حایـت قاطـع می کنـد.

طبـق اعامیـه خـربی سـخنگوی وزارت خارجه پاکسـتان، 

مسـئوالنه  شـدن  بیـرون  بـر  صحبـت  ایـن  در  قریشـی 

نیروهـای خارجـی، کاهش خشـونت و آتش بـس دایمی در 

افغانسـتان تاکیـد کـرده اسـت.

فرصـت  را  افغانسـتان  بـرای  موجـود  رشایـط  قریشـی 

تاریخـی توصیـف کـرده و گفته اسـت کـه احزاب سیاسـی 

بایـد  افغانسـتان  مـردم  و  افغانسـتان، طرف هـای دخیـل 

تـاش کننـد کـه از ایـن فرصـت اسـتفاده خـوب مناینـد. 

ملـی   دفـاع  وزارت 

می گویـد کـه در شـبانه 

روز گذشـته 65 تـن از جنگجویـان گـروه 

طالبـان در درگیری بـا نیروهای امنیتی و 

رسـیدند. هاکـت  بـه  کشـور  دفاعـی 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 27 ثـور بـا نـر 

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  خربنامـه ای 

نیروهـای  عملیات هـای  و  درگیریهـا 

امنیتـی و دفاعـی کشـور 36 جنگجـوی 

انـد. گـروه زخمـی شـده  ایـن  دیگـر 

ایـن  خربنامـه  معلومـات  براسـاس 

جنگجویـان گـروه طالبـان در والیت هـای قندهـار، بلـخ، 

شـدند. زخمـی  و  کشـته  بغـان  و  هلمنـد 

کـه  می افزایـد  دیگـری  خربنامـه  در  ملـی  دفـاع  وزارت 

در سـاحات  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  شـب گذشـته، 

مرکـز  لشـکرگاه   شـهر  در  بـران  و  سـپینه کوته  بـوالن، 

والیـت هلمنـد، تروریسـتان را هـدف قـرار دادنـد کـه در 

ایـن عملیات هـا ۱۲ تروریسـت گـروه طالبـان بـه شـمول  

ایـن گـروه  نفـوذ  بـا  و  قومانـدان مهـم  از  یکـی  میراجـان 

کشـته شـدند و سـه جنگجـوی دیگری گـروه طالبـان زخم 

برداشـتند. خربنامـه عـاوه می کنـد که سـاحات وسـیع در 

شـهر لشـکرگاه نیـز از وجـود تروریسـتان پاک سـازی شـده 

اسـت. وزارت دفـاع عـاوه می کنـد کـه 9 جنگجـوی دیگـر 

والیت هـای  در  دیگـری  عملیات هـای  در  طالبـان  گـروه 

قندهـار و لغـان بـه قتـل رسـیدند و چهـار جنگجـوی این 

گـروه جراحـت برداشـتند.

همچنیـن ایـن وزارت می افزایـد که دو عضو برجسـته گروه 

طالبـان در والیـت هـرات بازداشـت شـده انـد. خربنامـه 

نیروهـای  عملیـات  یـک  نتیجـه  در  کـه  ترصیـح می کنـد 

دشـمنان افغانسـتان، راه سـازندگی، اعتدال و مردم سـاالری 

اسـت کـه ایـن را آگاهانـه انتخـاب کرده انـد و آگاهانـه در این 

مسـیر بـه پیـش خواهند رفـت. آقای دانـش با اشـاره به جنگ 

و صلـح کشـور ترصیـح کرد کـه اکنـون دنیا به خوبـی می داند 

کـه چـه کسـانی مخالـف و موافـق صلـح هسـتند. وی گفـت: 

»طالبـان تـا هنـوز از پذیـرش راه حـل مسـاملت آمیـز شـانه 

مـی  وحشـتناک  خشـونت های  بـه  دسـت  و  می کنـد  خالـی 

زنـد.« معـاون رئیـس جمهـور ترصیـح کـرد: »طالبـان از آغـاز 

تاکنـون، بـه جـز خشـونت دیگر دسـتآوردی نـدارد ولـی بداند 

کـه از طریـق خشـونت و انتحـار، هرگـز به هدف خـود نخواهد 

و  »مـردم  هشـدارداد:  افغانسـتان  دشـمنان  بـه  او  رسـید.« 

یـاد کرد.

اداره  پالیسـی  و  پان هـا  در  بازنگـری  فسـاد،  بـا  مبـارزه  وی 

ملـی نـورم و اسـتندرد و ایجـاد هاهنگـی الزم بـا نهادهـای 

بیـن املللـی و منطقـه ای و زمینـه حضـور شـفاف و مسـلکی 

نیروهـای متخصـص را در ایـن اداره رضوری عنـوان کـرد و بـه 

رئیـس جدیـد ایـن اداره هدایـت داد تـا در ایـن راسـتا عمـا 

اقـدام کنـد.

آقـای دانـش ضمـن قدردانـی از کارکـرد رئیـس پیشـین اداره 

ملـی نـورم و اسـتندرد،  خطـاب بـه آقـای ذبیـح اللـه زیارمـل 

را  سـنگینی  مسـئولیت  کـه  گفـت  اداره  ایـن  جدیـد  رئیـس 

در زمینـه اسـتندرد سـازی و نیـز هاهنگـی الزم بـا سـکتور 

خصوصـی بـه عهـده دارد. در این برنامه همچنیـن محمداکرب 

اسـتانکزی معـاون مرانـو جرگـه صحبـت کـرد و تقـرر رئیـس 

و  حکومـت  توجـه  وی  گفـت.  تربیـک  را  اداره  ایـن  جدیـد 

سـازی  اسـتندرد  و  نـورم  تقویـت  بـرای  را  خصوصـی  بخـش 

الکـوزی  جـان  کـرد. همچنیـن خـان  تلقـی  مهـم  در کشـور 

معـاون فدراسـیون اتـاق هـای افغانسـتان در صحبـت هـای 

و  تقویـت  بـرای  را  اسـتندرد  و  نـورم  ملـی  اداره  نقـش  خـود، 

عرضـه تولیـدات بـا کیفیـت در بازارهـای منطقـه مهـم خواند. 

وی گفـت کـه بخـش خصوصـی کشـور بـا اداره ملـی نـورم و 

ایـن  کـه  اینسـت  انتظـار  و  اسـت  آمـاده همـکاری  اسـتندرد 

اداره در بخـش پـان، تدویـن برنامـه اساسـی و فراهـم سـازی 

اللـه  ذبیـح  کنـد.   تـاش  جـدی  صـورت  بـه  الزم،  امکانـات 

زیارمـل رئیـس جدیـد اداره ملـی نـورم و اسـتندرد در صحبـت 

هـای خـود از اعتاد هیـات رهربی حکومـت افغانسـتان ابراز 

قدردانـی کـرد. وی گفـت که باحایت هیـات رهربی حکومت 

و رهنمودهـای معـاون دوم رئیس جمهور، برنامه های اساسـی 

خود را در اداره ملی نورم و اسـتندرد تطبیق خواهد کرد.  وی 

ضمـن بیـان بخشـی از برنامـه هـای اجرایـی کـه در مدیریـت 

اداره ملـی نـورم و اسـتندرد در نظـر دارد، از سـکتور خصوصی 

نیـز خواسـت کـه در ایـن زمینـه همـکاری مشـرک و مؤثـر را 

داشـته باشـند.

عزیـز احمـدزی رئیـس قبلـی اداره ملـی نـورم و اسـتندرد نیـز 

ضمـن سـخرانی در ایـن برنامه، برخی از تجربیـات خود را در 

چگونگـی تطبیـق اولویـت هـای اساسـی ایـن اداره رشح داد. 

وی ابـراز امیـدواری کرد کـه برنامه های تقویت و توسـعه اداره 

ملـی نـورم و اسـتندرد بهر از گذشـته تطبیق شـود.

می کننـد کـه به هیچ کسـی رحـم ندارنـد. امروز مردم فلسـطین 

محکومیـن بی گناهـی هسـتند کـه بـه گلولـه بسـته می شـوند و 

حتـی بـرای عبـادت خـدا اجـازه منی یابنـد.«

به گفته او، ولی متاسـفانه زعامت کشـورهای اسـامی به دسـت 

کسـانی اسـت کـه همـه یـا اکرثیـت آنهـا مـزدوران مـزد بگیـری 

هسـتند کـه مـزد خـود را از کشـورهای بی دیـن و بـا قـدرت دنیا 

می گیرنـد و هیـچ گاه در مقابـل مسـایل مهـم چـون فلسـطین 

صـدای خـود را بلنـد منی کننـد.

او بیـان داشـت، »قتـل عـام فلسـطینان نشـاندهنده ایـن اسـت 

کـه سـازمان هـای بیـن املللـی کارایـی ندارنـد و حتـی جنایتی 

کـه صـورت مـی گیـرد در هاهنگـی و تبانـی بـا جامعـه بیـن 

املللـی صـورت مـی گیـرد؛ اگـر ایـن نهادهـا و قـدرت هـا بـه 

ارسائیـل چـراغ سـبز نشـان ندهند و شـعارهای حقـوق بری را 

قاطعانـه رس دهنـد، هرگـز یـک مشـت یهود جرئت نسـل کشـی 

منی داشـتند.« فلسـطین  در  را 

گفـت  نیـز  مجلـس  عضـو  دیگـر  حنفـی  نذیراحمـد  مولـوی 

کـه جنایـات مسـتمر و مـداوم ارسائیـل علیـه ملـت فلسـطین 

مسـتوجب یـک اعامیـه قـوی از سـوی مجلس اسـت تـا حداقل 

همـدردی و همفکـری اولیـه با ملت اسـامی نشـان داده شـود.

گفتنـی اسـت کـه حمـات هوایـی ارسائیـل بـاالی غـزه که پس 

از درگیـری میـان منازگـزاران فلسـطینی و مهاجـان ارسائیلـی 

در مسـجداالقصا در روزهـای اخیـر مـاه رمضـان آغـاز شـد، وارد 

دومیـن هفتـه خـود شـد. در این مدت بیشـر از 200 مسـلان 

فلسـطینی کـه اکرثاً کـودکان و زنان هسـتند، در نتیجه حمات 

ارسائیـل کشـته و صدهـا تـن دیگـر زخمی شـده اند. 

کـه امـروز جوی خـون در افغانسـتان جاری و دشـمنان مردم 

را تحریـک کـرده، بـی کفایتـی و بـی مسـوولیتی زمامـداران 

مثـال کـورس کوثـر،  عنـوان  بـه  اسـت.  افغانسـتان  کنونـی 

شـفاخانه صـد بسـر و بقیـه حـوادث تلـخ؛ ایـا مناینـدگان 

شـاهد بـوده کـه یـک قاتـل زیـر جوخـه دار رفتـه باشـد؟«

می کشـد  را  مـردم  دشـمن  وقتـی  افـزود،  نـارصی  آقـای 

حکومـت نیـز مکلفیـت دارد بـا تطبیـق احکام قانـون از مردم 

دفـاع کنـد.

بـه گفتـه او، »همیـن لحظـه 8 نفـر جنایـت کارانـی کـه مردم 

را بـه مسـلخ بـرده محکـوم بـه اعـدام اسـت؛ امـا بـه عنـوان 

مهانـان درجـه یـک حکومـت در زیر سـایه نشسـته ولـی باز 

ایـن حکومـت نشسـته و ادعـا دارد.«

او خطـاب بـه رییـس جمهـور غنـی گفـت کـه عـدم تطبیـق 

حکـم اعـدام بـاالی قاتـان مـردم، جـداً خیانـت اسـت و

رییـس جمهـور بایـد حکـم اعـدام قاتان مـردم را امضـا کند 

و اگـر غیـرت امضـای ایـن احـکام را نـدارد، ایـن صاحیـت 

خـود را بـه کسـی دیگر واگـذار کند که او جـرات امضای این 

احکام را داشـته باشـد.

نـارصی هشـدار داد کـه رییـس جمهـور حکـم اعـدام قاتان 

را امضـا و اجـرا نکنـد، »دسـت جنـاب آقـای غنـی بـه عنـوان 

نفـر اول بـا دسـت تروریسـتان کـه فرزنـدان مـردم را به خاک 

و خـون می کشـاند هیـچ تفاوتـی نخواهـد داشـت و در خـون 

مـردم افغانسـتان دخیـل اسـت.« ایـن درحالی اسـت که هم 

اکنـون صدهـا نفر در زندان های کشـور منتظـر تطبیق حکم 

اعـدام انـد؛ امـا رییـس جمهـور غنی بـه دلیـل مخالفت های 

حقـوق بـری ایـن احـکام را امضا نکرده اسـت. 

او تاکیـد کـرده اسـت کـه تامیـن صلـح در افغانسـتان کار 

مـردم افغانسـتان، احزاب سیاسـی این کشـور و طرف های 

داخلـی دخیـل در قضیـه ایـن کشـور اسـت.

گفتـه  دیگـری  صبحـت  یـک  در  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر 

اسـت که اگر جنگ بار دیگر در افغانسـتان شـدت بگیرد، 

پاکسـتان بـرای بـار دوم آمـاده نیسـت از مهاجـران ایـن 

کشـور میزبانـی و پذیرایـی کنـد.

ایـن صحبـت تلفونی یک شـنبه شـب 26 ثور میـان وزیران 

خارجه امریکا و پاکسـتان انجام شـده اسـت.

تازه تریـن  در  غنـی  جمهـور  رئیـس  زمـان  عیـن  در 

مصاحبـه اش بـا مجله اشـپیگل گفته اسـت، که پاکسـتان 

بـه صـورت منظـم از گـروه طالبـان حایـت می کنـد، گروه 

طالبـان در پاکسـتان جلـب و جـذب می شـود و در هـان 

فرسـتاده  بـه جنـگ  می شـود،  تجهیـز  می بینـد،  آمـوزش 

می شـود.  مالـی  متویـل  و  می شـود 

بـه قـول رئیـس جمهـور از نـام شوراهای)شـورای کویتـه، 

بـه  شـورای میـرام شـاه و شـورای پشـاور( گـروه طالبـان 

خوبـی می شـود فهمیـد کـه مراکـز اصلـی و رهـربی ایـن 

حکومـت  توسـط  و  هسـتند  موجـود  پاکسـتان  در  کـروه 

می شـوند. حایـت  پاکسـتان 

رئیـس جمهـور غنـی در ایـن مصاحبـه عـاوه کـرده اسـت 

نیروهـای  نرسـد،  نتیجـه  بـه  رونـد صلـح  کـه  در صورتـی 

نیروهـای  و  طالبـان  گـروه  بـا  مبـارزه  تـوان  افغانسـتان 

افراطـی را دارنـد و ایـن نیروهـا آمـاده انـد متـام حمـات 

گـروه طالبـان و سـایر همـکاران افراطـی این گـروه را دفع 

کننـد.

امنیتـی و دفاعـی کشـور دو عضـو برجسـته گـروه طالبـان 

را بـه نام هـای عبدالحکیـم و عبداللـه بـا سـه میـل سـاح 

سـبک و مقـدار مهـات بـاز داشـت شـدند.

میـان  قریـه  ایـن عملیـات  وزارت دفـاع می گویـد کـه در 

رودی در ولسـوالی زاول والیـت نیـز از وجـود تروریسـتان 

شـد. پاک سـازی 

وزارت دفـاع میگویـد کـه در شـبانه روز گذشـته ۲۴ مایـن 

مختلـف کـه توسـط جنگجویـان گـروه طالبـان در نقـاط 

مختلـف کشـور جهـت هدف قـرار دادن افراد ملکـی و نیرو 

های امنیتی کارگذاری شـده بود، نیز کشـف و خنثا شـد.

کارگـذاری  از  عمدتـا  اخیـرا  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

وسـیع  صـورت  بـه  روغـن  بوشـکه های  در  منفجـره  مـواد 

در نربدهـای شـان بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

شـار  کـه  میگویـد  امنیتـی  منابـع  می کننـد.  اسـتفاده 

زیـادی ایـن ماین ها توسـط تیم هـای ماین روبـی نیروهای 

ولـی  می شـود  خنثـا  و  کشـف  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

اکرثیـت قربانیان این ماین های دسـت سـاز گـروه طالبان 

غیـر نظامیـان انـد. 

مردم و نیروهای امنیتی هرگز تسلیم افراطیت 
و امارت نخواهند شد

واکنش مجلس به حمله اسرائیل بر فلسطین؛
 تراژیدی انسانی غزه هرچه زودتر پایان یابد  

وزیر خارجه آمریکا: مجلس: عامالن انفجار پایه های برق باید به اشد مجازات محکوم شوند 
منتظر ادامه همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان هستم 

کشته شدن ده ها جنگجوی گروه طالبان در چندین والیت

محمد هدایت 

سرمقاله

همکاران بین المللی اگر 
مسوالنه نرفتند، آرام بروند

دانش:



 

معـرض  در  گـروه  یـک  عمـدی  قـراردادن   .3

نامناسـب  زندگـی 

دادن  قـرار  نسل کشـی،  جـرم  مصـداق  سـومین 

عمـدی یک گـروه در معـرض وضعیت زندگی نامناسـب 

اسـت کـه منتهی بـه زوال قوای جسـمی کلـی یا جزئی 

دوسـیه  های  در  سـابق  یوگسـاوی  محکمـه  شـود.  آن 

گارازیـج و میادیـج، اعاملـی از قبیـل تحمیـل رشایـط 

دشـوار و غیرانسـانی بـه افـراد موجـود در توقیف گاه هـا 

و محابـس، تحمیـل رشابـط سـخت غذایـی و صحـی بر 

کمپ هـای اسـکان جمعـی و مببـاران مناطـق حفاظت 

شـده مسـکونی را موجب زوال قوای جسـمی افراد گروه 

و در نتیجـه بـه عنـوان مصـداق نسل کشـی به رسـمیت 

شـناخت. اسـتمرار حیـات فـردی و گروهـی انسـان ها 

وابسـته بـه مجموعـه رشایـط، اوضـاع و احوال مناسـبی 

بهداشـتی،  جغرافیایـی،  تغذیـه ای،  رشایـط  چـون 

اقتصـادی، امنیتـی و ارتباطـی مناسـب اسـت. بـدون 

بیـن  از  می شـود.  مواجـه  جـّدی  خطرهـای  بـا  آن هـا 

بـردن رشایـط مناسـب زندگـی، یـا سـلب رفـا و آسـایش 

اجتامعـی بـر، بـه مـرگ فـوری افـراد و گروه هـا منجـر 

منی شـوند بلکه به تدریج موجب نابودی آنان می شـود. 

بـرای مقابلـه با چنیـن خطری کـه بارها موجـب نابودی 

گروهـی انسـان ها شـده اسـت، جامعـه بین املللـی در 

بـه  را  خطرنـاک  رشایـط  تحمیـل  متعـدد،  اسـنادهای 

عنـوان مصداقـی از مصادیـق جنایـت نسل کشـی جـرم 

انـگاری کـرده اسـت.( خالقـی، ابوالفتـح، پیشـین، ص 

 (.55

 در واقـع قانونگـذار افـزون بـر قتـل و وارد کـردن 

صدمـات شـدید جسـمی و روحـی، هـر نـوع بدرفتـاری 

دیگـر بـا گـروه اعـم از فعـل و تـرک فعـل کـه بـه قصـد 

شـود،  انجـام  گـروه  یـک  از  بخشـی  یـا  همـه  نابـودی 

اسـت. دانسـته  نسل کشـی  جـرم  مشـمول 

در اسـناد بین املللـی تحمیـل رشایـط نامناسـب 

زندگـی، تعریـف نشـده اسـت. تنهـا در بنـد 4 قسـمت 

ج مـاده 6 سـند عنـارص تشـکیل دهنـدۀ جنایـات بیـن 

املللـی برخـی از مصادیـق آن بیـان شـده اسـت:

زندگـی«  نامناسـب  رشایـط  »تحمیـل  »اصطـاح 

شـامل محرومیـت عمـدی از منابـع رضوری بـرای زنـده 

مانـدن، از قبیـل غذا، خدمات پزشـکی، اخـراج نظامند 

از خانـه و کاشـانه می باشـد، امـا رضورتـا منحـر بـه 

اینهـا نیسـت«.

3- 1. مصادیق این جنایت:

نخسـت: سـلب رضوری ترین امکانـات حیات بر 

از قبیـل غـذا، پوشـاک، بهداشـت و مسـکن؛ ) مصادیق 

قطعی(

وایجـاد  معیشـت  حداقلـی  رژیـم  تحمیـل  دوم: 

وضعیـت سـخت معیشـتی کـه بقـا زیسـتی انسـان را 

تهدید کند، سـلب حق دسرتسـی به البسـه مناسـب یا 

بهداشـت مناسـب، مسـکن مناسـب، الزام بـه کار بیش 

از حـد و زایـد بـر تـوان جسـامنی، تبعیـد گـروه انسـانی 

کـه در رشایـط آب و هوایـی سـخت، بـدون آب و غـذا 

و مسـکن مناسـب یـا بـدون البسـه کافـی و متناسـب 

از  و بـدون مراقبـت هـای صحـی رضوری، محرومیـت 

متـام وسـایل معیشـتی از طریـق طریق ضبـط و توقیف 

امـوال، غـارت، مامنعـت از داشـن مسـکن، و امکاناتی 

کـه بـرای دیگـر سـکنه قلمـرو در دسـرتس اسـت.

گـروه  اعضـای  مـرگ  موجـب  فـورا  جـرم  ایـن 

منی شـود، بلکـه در دراز مـدت سـبب مـرگ تدریجـی 

می شـود. رفتـار مجرمانـه ایـن مصـداق نسل کشـی بـا 

می شـود: انجـام  زیـر  رفتارهـای 

نخسـت: از طریـق فعـل، مانند مجبور کـردن گروه 

مـورد نظـر به انجـام کارهای بسـیار دشـوار ، تحمیل بار 

جسـمی سـنگین بـر اعضـای گروه مـورد هـدف، تبعید، 

و انتقـال اجبـاری بـه مناطـق کـه رشایط قابل سـکونت 

) منـازل شـان.  از  اخـراج سـازماندهی شـده  نیسـت. 

اردبیلـی، محمدعلـی و همـکاران، ص 5.)

دادن  کاهـش  ماننـد،  فعـل  تـرک  بوسـیله  دوم: 

خدمـات درمانـی بـه پایین تـر از حداقـل و خـودداری از 

دادن وسـایل و اسـباب کافـی بـرای ادامـه حیـات مثـل 

محـروم کردن از مسـکن مناسـب، نـدادن مـواد غذابی، 

آب، لبـاس کافـی و...

معـرض  در  گـروه  یـک  عمـدی  دادن  قـرار  جـرم 

اسـت  مطلـق  نـوع  از  نامناسـب،  زندگـی  وضعیـت 

(کیتـی  نیسـت.  نتیجـه  کـدام  تحقـق  بـه  مـروط  و 

(.97 ص  پیشـین،  سـاک،  کریانـگ  چایسـاری، 

( بـه همیـن جهـت در ارتـکاب ایـن جـرم رضوری 

نیسـت کـه بیـامری، ضعـف، گرسـنگی اعضای گـروه و 

رنـج و زحمـت ناشـی از تحمیـل رشایـط، موجـب مرگ، 

آسـیب یـا بیـامری اعضـا گـروه شـود. تنهـا کافی اسـت 

کـه وجـود رشایـط تحمیلـی نامناسـب اثبـات شـود. 

بـه عـاوه اسـتمرار یـا طوالنی بـودن زمـان ارتکاب 

جنایـت الزم نیسـت. رصف اثبات عرفـی تحمیل رشایط 

نامناسـب کافی اسـت، هرچنـد مدت آن انـدک و کوتاه 

باشـد. مگـر آنکـه زمـان بـه نحـوی کوتـاه و ناچیز باشـد 

نامناسـب  رشایـط  تحمیـل  تحقـق  امـکان  عمـا  کـه 

منتفـی باشـد. مانند تحمیـل محرومیت چند سـاعته از 

غـذا و آب. 

(خالقی، ابوالفتح، پیشین، ص 56.)

بـرای  زندگـی  نامناسـب  رشایـط  تحمیـل  رصف 

تحقـق ایـن جرم کافی نیسـت، بلکه بایـد مرتکب دارای 

قصـد خـاص یعنـی قصـد نابودسـازی کامـل یـا جزئـی 

گـروه مـورد نظـر را نیـز داشـته باشـد.

محارص ه هـای  کـه  شـود  اثبـات  کـه  صورتـی  در 

رشایـط  تحمیـل  و  نشـین،  شـیعه  مناطـق  اقتصـادی 

نامناسـب زندگـی بـر اسـیران جنگـی هزاره هـا بـه قصد 

نابـودی کامـل یـا جزئـی ایـن گـروه قومـی و مذهبـی 

انجـام شـده اسـت، جـرم ارتکابـی از نـوع نسل کشـی 

اسـت. 

توالـد  از  جلوگیـری  منظـور  بـه  اقداماتـی   .4

گـروه یـک  وتناسـل 

نسل کشـی،  جـرم  مجرمانـه  رفتـار  چهارمیـن 

نابـودی  موجـب  کـه  اسـت  نسـل  تولـد  از  جلوگیـری 

تدریجـی یـک گـروه می شـود. اسـتمرار و بقـا هـر گـروه 

انسـانی در گـروه تکثیـر نسـل از طریق زاد و ولد اسـت. 

بدون آن بقا و ادامه نسـل هر جمعیت انسـانی در طول 

زمـان بـه تدریج از بیـن خواهد رفت.( هـامن، ص 58.)

 بـه همیـن دلیـل در مـاده 333، کـود جـزا و نیـز 

مـادۀ 6 اساسـنامۀ دیـوان بیـن املللـی جزایـی، یکـی 

جنایـت  طریـق  از  گـروه  یـگ  نابـودی  شـیوه های  از 

نسل کشـی، جلوگیـری اعضای یک گروه از تولید نسـل 

معرفـی شـده اسـت کـه بـا شـیوه های مختلفـی انجـام 

می شـود ماننـد قطـع عضو جنسـی مـردان، انجام عمل 

سـرتون کردن، کنـرتل اجبـاری تولید مثل، جداسـازی 

ازدواج،  از  جلوگیـری  خانواده هـا،  در  زنـان  از  مـردان 

سـقط جنیـن و...

سـاخته  خاطرنشـان  روانـدا  بین املللـی  دیـوان   

اسـت در جوامـع پدرسـاالر کـه اعضـای گـروه از طریـق 

هویـت پدران شـان شـناخته می شـوند، تجـاوز بـه عنف 

می توانـد یکـی از روش های جلوگیری از توالد و تناسـل 

در داخـل گـروه بـه شـامر آیـد؛ زیـرا طفلـی کـه از ایـن 

نخواهـد  تعلـق  اصلـی  گـروه  بـه  متولـد شـود،  طریـق 

داشـت. در حقیقـت طفـل از سـوی گـروه مهاجـم بـه 

گـروه قربانـی تحمیل می شـود، تـا ترکیـب جمعیتی آن 

را بـه نفـع خـود تغییـر دهـد. ( اردبیلـی، محمدعلـی و 

تجربـه هـای جهانـی از ختـم بحـران هـا در یـک 

کشـور ایـن را نشـان مـی دهـد کـه در ابتدأ میـان طرف 

هـای درگیـر جنـگ، مـردم و منافـع علیـای کشـور مهم 

باشـد و اصـل بـر اعتـامد منافـع ملی و جمعی گذاشـته 

شـود. تـا ایـن مسـایل در میـان طـرف هـای جنـگ بـه 

صـورت عملـی بوجـود نیایـد امید اساسـی بـرای تحقق 

مقدمـات صلـح پایدار و ختم جنگ ایجاد نخواهد شـد. 

افغانسـتان در رشایـط کنونـی نیـاز مند این اسـت که از 

تجربیـات جهانـی و تاریـخ، درس اساسـی اخـذ منایـد. 

افغانسـتان  در  پچیـده¬ی جنـگ  بسـیار  جنبـه هـای 

ایـن نکتـه را واضـح مـی سـازد کـه تـا مدیـران و مـردم 

افغانسـتان بـه خودی خـود تصمیم قاطـع و اراده جدی 

در جهـت فراهـم سـازی مقدمـات صلـح نکننـد، هیـچ 

کسـی و هیـچ قـدرت دیگـر ایـن کار را برای افغانسـتان 

نخواهـد توانسـت. لـذا آتش بـس دایمی فرصـت خوبی 

را بـرای گفتگـو و صلـح پایـدار در افغانسـتان فراهم می 

کنـد. قطع کشـتار های دسـته جمعی و انفـرادی مردم 

در رسارس کشـور پیـش زمینـه صلـح اسـت. تـا اینـکار 

صـورت نگیـرد مقدمـات صلـح ایجـاد منـی گـردد و در 

ایـن میـان مـردم افغانسـتان هسـتند کـه بـی رحامنـه 

قربانـی آتـش افـروزی هـای گـروه طالبـان می شـود.  

مـردم افغانسـتان قربانیـان اصلـی تـداوم جنـگ و 

بحـران در افغانسـتان اسـت. 

معضـل افغانسـتان تـار و پـود زندگـی مـردم را بـا 

خطـر هـای جـدی مواجه سـاخته اسـت. اساسـی ترین 

هزینـه¬ی جنـگ را عامـه مـردم افغانسـتان پرداخـت 

کـرده / مـی کنـد. مـردم در نحوه شـکل گیری سیاسـت 

و یا مدیریت سیاسـی جامعه به صورت مسـتقیم دخیل 

نبـوده، امـا در دادن قرابانـی های اسـتخوان سـوز مردم 

افغانسـتان هسـتند کـه در صـف نخسـت قـرار داشـته 

و دارنـد. قریـب بـه نیـم قـرن جنـگ و اسـتمرار بحـران 

داشـته هـای مـردم افغانسـتان را بـی رشمانـه بـه یغـام 

بـرده اسـت. قتـل و کشـتار های وحشـت ناک مـردم در 

طـول ایـن مـدت و بـه خصـوص در سـه دهـه اخیـر کـه 

بیشـرت گـروه طالبـان و سـایر گـروه هـای تروریسـتی در 

آن دسـت داشـته اسـت، بخشـی از غـم و انـدوه مـردم 

افغانسـتان را نشـان مـی دهـد. مـردم کشـته شـده اند، 

بـی خامنان شـده انـد، از خانه و زندگی شـان به صورت 

اجبـاری کوچانـده شـده اسـت. مجبـور شـده انـد راه پُر 

خطـر مهاجـرت را در پیـش گرفتـه انـد و در دریـا هـای 

دنیـا غـرق گردیـده انـد، اینها همـه هزینه هـای جانکاه 

اسـت کـه عامه مـردم افغانسـتان متقبل گردیده اسـت. 

در ایـن فصـل تاریـخ کشـور اگـر اراده قاطـع بـرای 

آوردن بـه صلـح مـی باشـد؛ گام اساسـی و اولـی ایـن 

بـس  آتـش  اعـان  از طریـق  اعتـامد مـردم  اسـت کـه 

رسارسی و قطـع کشـتار مـردم صـورت عملـی بـه خـود 

گیـرد. مـردم افغانسـتان بـه پروسـه صلـح بی باور شـده 

انـد. بـه ایـن دلیـل کـه اگـر واقعـا گـروه طالبان و سـایر 

گـروه های در حال جنک با دولت افغانسـتان، خواهانه 

آمدن صلح در کشـور اسـت؛ چرا در ابتدأ قطع جنگ را 

منـی پذیرنـد. عملی سـازی آتش بـس در متـام مناطق 

افغانسـتان بـه معنـای احـرتام بـه خـون مـردم مظلـوم 

افغانسـتان اسـت. قبـول آتـش بـس و پابنـدی بـه آن به 

معنـای احرتام به حیثیت و ناموس کشـور اسـت. هرگاه 

در کشـور خونـی ریختـه نشـود و جنگـی وجود نداشـته 

باشـد آنـگاه اسـت که اعتامد مـردم به گروه هـای درگیر 

جنـگ بـا دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان خلـق 

خواهـد شـد و بـه رونـد صلـح بـاور خواهنـد کرد. بسـرت 

حکومـت و دولت در افغانسـتان مردم اسـت. هر کسـی 

و یـا هر گروهـی اگر بخواهد در کشـور حاکمیت مناید، 

طبیعیسـت بـر بسـرت مردمـی حاکمت¬شـان معنـی و 

از جنـگ  افغانسـتان  مـردم  کنـد.  مـی  پیـدا  مصـداق 

و انتحـار و انفجـار و جویبـار خـون متنفـر انـد. طوفـان 

کشـتار هـای مردمی و نا امنی هـای آدم کُش اگر پایان 

پیـدا نکنـد از کـدام صلـح صحبـت مـی گـردد. صلـح و 

فضـای دوسـتی و بـرادری در موجودیـت و برقراری آتش 

بـس امـکان پذیر اسـت. آتـش بس ایـن فرصـت را مهیا 

مـی کنـد که متامـی جوانب ذی دخل در امور سیاسـی 

و اجتامعـی افغانسـتان به شـمول گروه طالبـان در میز 

گفتـامن و مذاکـره بنشـینند و مسـایل افغانسـتان را به 

صـورت دقیـق و ریشـه¬ی حـل منایـد. ایجـاد چنیـن 

فضـا متکی و وابسـته اسـت به آتـش بس و در قـدم دوم 

اراده بـه صلـح در افغانسـتان اسـت.

اعـان آتـش بس دایمـی و قطع کشـتار های مردم 

در گوشـه و کنار افغانسـتان مجال های زیـادی را خلق 

مـی کنـد. اول غـم و اندوه مـردم کاهش پیـدا می کند، 

دیگـر خونـی ریختـه منـی شـود. دوم امیـدواری بـرای 

صلـح و تقویـت روحیه صلـح آمیزی در میـان متام مردم 

افزایـش می یابد. سـوم اعتامد بر فرآینـد صلح از جانب 

مـردم بوجـود می آیـد. به سیاسـیون و گروه هـای مانند 

طالبـان فرصـت طایـی داده مـی شـود تـا در فضـای 

آرام و بدور از خشـونت روی متام مسـایل افغانسـتان به 

گفتگـو و مذاکـره بپـردازد. چهـارم اینکـه راه حـل هـای 

بنیادیـن سیاسـی جهت حـل معضات افغانسـتان پیدا 

مـی شـود. زمینـه توافـق و همدیگـر پذیـری منطقـی و 

مسـاملت آمیـز انسـانی فراهـم مـی گـردد. روحیـه ملی 

اندیشـانه و چـرت کان ملـت دوسـتی و ملـت خواهـی 

در افغانسـتان بوجـود مـی آیـد. متامـی ایـن فرصـت ها 

متکـی بـه آتـش بـس دایمـی و رفـن بـه سـوی صلـح 

اعـان  اسـاس  برایـن  اسـت.  افغانسـتان  در  پایـدار 

آتـش بـس کلـی و عمومـی و همچنـان دایمـی آینـده 

افغانسـتان صلـح آمیـز را رقـم می زنـد. تا اینـکار صورت 

نگیـرد، مـردم افغانسـتان هرگـز به مجـال هـای امیدوار 

کننـده در ایـن فصل نخواهند رسـید. گـروه طالبان اگر 

احسـاس وطـن دوسـتی در سـینه هـای شـان تـا هنـوز 

زنـده هسـتند و اگـر تعلـق خواطـر به ایـن خـاک دارند، 

بایـد بر اسـاس خواسـت مردم افغانسـتان و آنچـه که به 

نفـع همـه اسـت، آن را مطمح نظر قرار دهند. دسـت از 

ناامـن سـاخن مناطـق و کشـتار هـای مردمی بکشـند 

اسـامی  دولـت جمهـوری  جانـب  بـه  را  بـس  آتـش  و 

افغانسـتان اعـان و قبـول منایند. 

صلـح  فرآینـد  بـرای  کـه  بـس  آتـش  دیگـر  بُعـد 

افغانسـتان ارزنـده و دارای اهمیـت اسـت، وجه خارجی 

قضیـه اسـت. کشـورهای منطقـه و جهـان وقتـی درک 

کنـد و بدانـد کـه افغانسـتانی هـا بـه ایـن شـعور و خود 

را  خـود  معضـل  از  قسـمتی  کـه  انـد  رسـیده  آگاهـی 

کنـرتول و مدیـرت  مـی تواننـد؛ بـه یقیـن معاملـه¬ی 

شـان طـوری دیگـری در رابطـه بـه افغانسـتان خواهـد 

شـد. در آن صـورت کشـور هـای بـزرگ جهانـی و دولت 

هـای منطقـه مجبـور خواهـد شـد تـا از پروسـه صلـح و 

افغانسـتان صلـح آمیـز حامیـت قاطـع منایـد. دخالـت 

هـای تخریبـی کاهـش پیـدا منـوده و افغانسـتان مـورد 

توجـه مثبت کشـور های همسـایه، منطقـه و جهان قرار 

خواهـد گرفـت. 

وقتی انسـجام و وحدت درونی را در افغانسـتان به 

سـوی صلـح خواهـی به صـورت عملـی و در قالـب آتش 

بـس دایمـی ببینـد، دیگـر زمینـه هـای دخالـت منفـی 

در فضـای سیاسـی افغانسـتان بـه حـد اقل کاسـته می 

شـود. نقـش کشـور هـای ذی دخـل در افغانسـتان تـا 

حـدی تابـع رشایط های داخلی افغانسـتان اسـت. اگر 

اوضـاع در داخـل افغانسـتان بـه جهـت در حرکت شـود 

کـه صلـح و ثبـات سیاسـی از آن انتظـار باشـد، کشـور 

هـای دنیـا و منطقـه نیـز در رشایـط قـرار مـی گیرند که 

در تعامـات دو سـویه و مثبـت بـا افغانسـتان در پروسـه 

صلـح و حـل بحـران در کشـور کمـک مناید. 

آتـش بـس پروسـه صلـح را ترسیـع مـی بخشـد و 

گام اسـتوار خواهـد بـود برای رسـیدن به صلـح پایدار و 

افغانسـتان بـدون جنـگ. 

تـا فضـای اعتـامد و جـو سیاسـی مطنئ در کشـور 

عمـاً خلـق نگـردد چگونـه مـی تـوان از فرآینـد مثبـت 

صلـح صحبـت منـود؟. 

مـردم افغانسـتان همـواره در آتـش جنـگ و ناامنی 

مـی سـوزند و قربانـی مـی دهنـد. آتـش جنـگ را بایـد 

خامـوش منـود و فضای اعتـامد سـازی را در میان مردم 

عمـاً بوجـود آورد، آنـگاه در موجودیت بـاور مردم و آتش 

بـس دایمـی به جسـتجوی راه حل های اساسـی و ژرف 

مسـایل سیاسـی در کشـور پرداخت. از اینکه آتش بس 

صورت منی گیرد مردم افغانسـتان اعتامد شـان نسـبت 

بـه صلـح و صلـح خواهـی گـروه طالبـان از بیـن رفتـه 

اسـت. بنابرایـن بـرای احیـای ایـن بـاور عمومـی یگانـه 

راه، اعـان و پاسـداری از آتـش بـس دایمـی در رسارس 

افغانسـتان اسـت. آتـش بـس ایـن مجـال را فراهـم می 

کنـد کـه مـردم افغانسـتان از ایـن قربانی های کشـنده 

نجـات پیـدا مناینـد و زمینـه آمـدن صلـح پایـدار نیـز در 

افغانسـتان مهیـا گـردد. لـذا بـرای رسـیدن بـه صلـح با 

ثبـات کـه نفع همـه¬ی مـردم افغانسـتان در آن اسـت، 

آتـش بـس دایمـی نیاز اسـت.      

همـکاران، ص 7.)

تشـکیل دهندۀ  عنـارص  سـند  د  بنـد  براسـاس 

جرایـم بین املللـی در بـاره جلوگیـری از توالـد وتناسـل 

یـک گـروه، در صـورت کـه شـخصی اقدامـات خاصـی 

را بـه یـک یـا چنـد نفـر بـه قصـد جلوگیـری از توالـد و 

تناسـل در درون آن  گـروه تحمیـل منایـد، مرتکـب جرم 

نسل کشـی شـده اسـت.  ایـن جـرم نیـز از نـوع مطلـق 

اسـت، رصف اقدامـات عمـدی بـرای جلوگیـری از توالد 

و تناسـل کافـی در ارتـکاب جرم اسـت رضورت ندارد که 

ایـن اقدامـات موجـب کاهـش زاد و ولـد در درون گـروه 

شـود. پیشـنهاد ایالـت متحده کـه وقوع نتیجـه حاصله 

از رفتـار مـورد نظر باید قبـل از محاکمۀ مرتکب در قبال 

ایـن جرم تحقق یابد، پذیرفته نشـد. (کیتی چایسـاری، 

کریانـگ سـاک، پیشـین، ص 99)

در اسـناد بیـن املللـی مامنعـت از تکثیـر نسـل 

تعریـف نشـده اسـت و در رأی شـعبه بـدوی دیـوان بین 

املللـی رواندا در پرونده اَکایسـو برخـی از مصادیق این 

رفتـار مجرمانـه مانند قطع عضو جنسـی ، عقیم سـازی، 

از  مـردان  و  زنـان  اجبـاری، جداسـازی  موالـد  کنـرتل 

یکدیگـر، حاملگـی اجبـاری زنـان از سـوی متجـاوزان و 

مامنعـت از ازدواج نـام بـرده شـده اسـت. 

طریـق  از  نسل کشـی  مصـداق  عینـی  منونـه 

دعـوای  اقامـه  بـه  مربـوط  نسـل  تکثیـر  از  جلوگیـری 

دولـت بوسـنی علیـه رصب هـا در دیـوان بیـن املللـی 

دادگسـرتی در یوگسـاوی سـابق اسـت. در ایـن دعـوا 

ادعا شـده اسـت که رصب ها شـهرها و مناطق مسلامن 

نشـین را اشـغال و زنـان و مـردان را بـه طـور نظامنـد 

ارتبـاط  مانـع  و  کردنـد  تفکیـک  همدیگـر  از  ماه هـا 

جنسـی آنان شـدند و این اقدام موجـب کاهش نرخ زاد 

و ولـد مسـلامنان شـد.      

ایـن جـرم از طریق تأثیرات روانی سـوء نیـز ارتکاب 

می یابـد؛ ماننـد آنکه زنـان مورد تجـاوز به دلیـل نگرانی 

از آسـیب احتاملـی کـه ممکـن اسـت در آینده به نسـل 

آنان، روا داشـته شـود یا خطر و تهدید سوءاسـتفاده که 

در انتظـار نسـل بعدی آنـان خواهد بود، با میـل خود از 

تولیـد مثل و بـاوری از طریق مروع خـودداری کنند.( 

خالقی، ابوالفتح، پیشـین، ص 59.)

 5. انتقـال اجبـاری اطفـال یـک گـروه بـه گروه 

یگر  د

نسل کشـی،   جنایـت  مجرمانـه  رفتـار  پنجمیـن 

انتقـال اجبـاری اطفـال اعـم از پـرس و دخـرت یـک گروه 

بـه گـروه دیگـر اسـت. دلیـل جرم انـگاری ایـن عمـل به 

عنوان نسل کشـی همسـانی و هامنند گردانی فرهنگی 

اطفـال با گروه میزبان اسـت. بخصـوص اگر این انتقال 

در سـنینی اتفـاق افتـد کـه اطفـال انتقـال داده شـده 

بـرای پذیرفـن هنجارهای گروه دیگـر از هر حیث آماده 

باشـد.)اردبیلی محمدعلـی، پیشـین، ص 73.) انتقـال 

اجبـاری اطفـال باعـث از بیـن رفـن میـراث فرهنگـی، 

و  می شـود  آنهـا  اجتامعـی  هویـت  و  مذهبـی  زبانـی، 

آنـان از نظـر فرهنگـی و هویـت اجتامعی با گـروه غالب 

همسـان می سـازد و بـا این عمـل بقا و اسـتمرار هویتی 

موجودیـت یـک گـروه بـا خطـر جـّدی مواجـه می شـود.      

)کیتی چایسـاری، کریانگ سـاک، پیشـین، ص 100 و 

اردبیلـی و همـکاران، پیشـین، ص 8.(  

دیگـر  دلیـل  انـد  گفتـه  حقوقدانـان  از  بعضـی 

جرم انـگاری ایـن عمـل آن اسـت کـه انتقـال اجبـاری 

اطفـال از یـک گـروه بـه گـروه دیگـر آن اسـت کـه آنـان 

می گیـرد  قـرار  نامناسـبی  زندگـی  رشایـط  معـرض  در 

کـه ادامـه حیـات و اصـوالَ بقـای آنـان را تهدیـد میکنـد 

)اردبیلی محمدعلی، پیشـین، ص 73.(  با این توضیح 

کـه ایـن عمل موجب صدمات شـدید روحی بـر اطفال، 

والدیـن و بسـتگان آنان می شـود، امنیت روحـی، روانی 

و سـامت جسـمی آن هـا را شـدیداً بـه خطـر می انـدازد 

و مرتکـب تحـت عنـوان جنایـت نسل کشـی از طریـق 

وارد کـردن صدمـۀ جسـمی یـا روحـی بـه اعضـای گروه 

مجـازات شـود.

اگـر دلیل جرم انـگاری انتقال اجبـاری اطفال یک 

گـروه بـه گـروه دیگـر این باشـد در جـزء 3 مـادۀ 333 و 

بنـد 3 اساسـنامه محکمـۀ جزایی بین املللـی به خوبی 

پیش بینـی شـده اسـت، دیگـر نیـازی بـه جرم انـگاری 

مسـتقل ایـن عمل در بنـد جداگانـه نبود.

انتقـال اجبـاری  بـه اعتقـاد برخـی حقوق دانـان، 

اطفـال از مصادیـق نسل کشـی فرهنگـی اسـت؛ زیـرا 

در ایـن نـوع اقـدام مجرمانـه، اطفـال یـا حداقـل تعـداد 

اندکـی از آنـان به طور فیزیکی از بیـن منی روند و حتي 

ممكن اسـت از زندگي در محيط جديد، خوشـحال هم 

باشـند، اّمـا مرتكبـان از ايـن طریـق بـا آمـوزش فرهنـگ 

خـودي آنـان را تخلیـه فرهنگـی می کننـد و از فرهنگ و 

سـنت هـاي مـادري خود بیگانـه می کنند و طبعـاً دیگر 

دارای زبـان، فرهنـگ و مذهـب گـروه خـود نخواهنـد 

بـود و در دراز مـدت بـه هـدف خـود كـه نابـودي هویـت 

فرهنگـی آن گـروه مـي باشـد، دسـت می یابنـد. 

میثـم،  حق رسشـت،  و  علی رضـا  روسـتایی،   (

)1392(، بـرريس پاكسـازي قومـي و ژنوسـايد فرهنگي 

بـه عنـوان بعـدي از نسـل كـي بـا تأكيـد بـر انتقـال 

دادگسـرتی،  کانـون وکای  كـودكان، مجلـه  اجبـاري 

  )  .59 ص   ،30 و   29 شـامره های 

 

شـاهد ایـن دیـدگاه، گـزارش »كميسـيون حقـوق 

بـر و ايجـاد فرصـت هـاي برابـر اسـرتاليا«، در سـال  

1997اسـت که اقدام اسـرتاليايي ها به انتقال اجباري 

كـودكان بوميـان به نهادهـا و خانواده هـاي غري بوميان 

را، نابـودي عنـارص فرهنگـي و نقـض بنـد )e( مـادۀ 2، 

كنوانسـيون پیشـگیری و مجـازات نسل کشـی به شـامر 

آورده اسـت.  مطابـق ايـن گـزارش:

كـه  اسـت  داده  نشـان  تحقيقـات  و  »مذاكـرات 

هـدف اصـي از انتقـال كـودكان بومـي، جـذب و حـل 

منـودن آن كـودكان در جامعـه بـزرگ تـر و غـري بومـي 

اسـت. تـا جايي كه ارزش هاي فرهنگـي و هويت نژادي 

منحـر بـه فـرد آنها بـه نابودي كشـانده مي شـود و راه 

را بـراي ورود اشـكال مختلـف فرهنـگ غـريب بـاز مـي 

نسل کشـی   نيتـي  چنـن  بـا  كـودكان  انتقـال  كنـد. 

محسـوب مـي شـود زيـرا كـه نابـودي »نظـام فرهنگـی« 

مـي  قـرار  خـود  هـدف  را  كنوانسـيون  حاميـت  مـورد 

 Genocide In  ,2009  ,Schabas,William  ( دهـد«. 

 International Law The Crime of Crimes ,second

 edition , New  York: Cambridge University

و  علی رضـا  روسـتایی،  از  نقـل  بـه   .205  Press, P

)60 ص  پیشـین،  میثـم،  حق رسشـت، 

پروفسـور »شـبث« در تأييـد اينكـه انتقـال اجبـاري 

كـودكان نوعـي از نسل کشـی  فرهنگـي اسـت، اظهـار 

حـدودي  تـا   2 مـادۀ   )e( بنـد  او  اعتقـاد  بـه  مـی دارد 

غـري عـادي اسـت، زيـرا بـا اينكـه نسل کشـی  فرهنگـي 

بـا تصميـم قطعـي تدویـن كننـدگان كنوانسـيون منـع 

ژنوسـايد از محدودة كنوانسـيون حذف گرديـد، در واقع 

ايـن بنـد شـكل خـايص از ژنوسـايد فرهنگـي را مدنظـر 

قـرار مـي دهـد. در نتيجـه، در محكوميـت بـه ارتـكاب 

جرمي كه در اين بند مشـخص شـده اسـت، الزم اسـت 

كـه قصـد نابـودي يـك گـروه در يـك مفهـوم فرهنگـي 

اثبـات شـود و نـه در یک مفهـوم فیزیکـی و بیولوژیکی. 

)هـامن، ص 61.(

نسل کشی از دیدگاه کد جزای افغانستان و اسناد بین المللی  
      ) بخش سوم(

3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4217  سه شنبه   28  ثور  1400   18  می  2021 

پایدار برای صلح  ــی  آتش  بس دایمی مجال

 مهدی بابک

 محمد ارزگانی 
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 بازی با اعداد              3278
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3173    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3449
وزیرسفید را در خانه  c4 حرکت دهید. 

3477

جواب هدف         2926

  

 
دی

ر

ن و

هنرو

ثور
تالش های تان ســودآور و ثمربخش خواهد شــد. به نفع شــما نیســت که از 
اطرافیان تان انتقاد کنید. در هنگام صحبت کردن با همکاران و شریک عاطفی 
تان انعطاف داشته باشید! امشــب ممکن است یکی از دوستان تان درگیر یک 

حادثه تصادف شود.

جوزا
یکی از بســتگان به شــما قول پولی داده بود که به شما قرض دهد اما در حال 
حاضر قادر به عملی کردن قولش نمی باشــد. ایجاد سرو صدا بی فایدست. باید 

بیشتر درک کنید. امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید.

سرطان
تــالش هایی که می کنید در عاقبت توســط رئیس تــان قدردانی خواهد 
شــد. فضای تنش زای که در اطراف تان وجود دارد باعث خواهد شــد که 
زمان ســختی را در جامعه داشته باشــید. باید از هر گونه مالقات، مهمانی 

کنید. اجتناب  امروز  کردن  رانندگی  و 

اسد
شریک عاطفی تان ممکن است به دلیل اینکه زمان زیادی را غیرضروری سپری 
می کنید ناراحت باشــد. آرامش خود را حفظ کنید! از بحث و دعوا با یک خانم 

جوان در اطراف تان اجتناب کنید. 

سنبله
ممکن است در محیط کاری تان درگیر یک شایعه که توسط یکی از همکاران تان 
پخش شده است شوید. بهتر است که آرامش خود را حفظ کنید این سوتفاهم ها 
به زودی برطرف خواهند شــد و نگذارید که قلب کسی بشکند که هرگز فراموش 

نخواهد شد.

حمل
حوادث غیر منتظره ای باعث می شــود که برنامه ریزی های تان خراب شــود. 
نباید انتظار زیادی از یک پروژه کاری داشــته باشید، در غیر این صورت نامید 

خواهید شد. هر گونه تصمیم مهمی را به فردا موکول کنید.

میزان
باید امروز در هنگام رانندگی کردن خیلی محتاط باشــید. ممکن است در 
خطر تصادف کردن باشــید. بهترین راه این اســت که بیشــتر از هر روزی 
احتیاط کنید. در کسب و کارتان از شانس تان استفاده نکنید و از هر گونه 

خیال پردازی نیز اجتناب کنید.

عقرب
امروز صبح ممکن اســت به دلیل مشکالت کاری که دارید تنش هایی داشته 
باشید. کارهای زیادی در دســت بدون هیچ گونه پشتیبانی دارید. اطمینان 
حاصــل کنید که ناگهانــی کاری نمی کنید و یا حرفی نمــی زنید که بعدا 

پشیمان شوید.

قوس
ممکن اســت امروز با رئیس تان درگیر شــوید و عکس العمل ناگهانی نشان 
دهید، نیاز به استراحت بیشتری دارید. خستگی آخرین چیزی است که شما 

می خواهید

جدی
امروز صبح به یک ســفر کاری خواهید رفت. شــریک عاطفی تان با زمان 
این ســفر موافق نیست. ممکن است تصمیم بگیرید که این سفر را به زمان 
دیگری موکول کنید. ایده خوبی نیست که تمام وقت و زمان خود را صرف 

کار کردن کنید.

دلو
بحث با رئیس تان ممکن است موجب لغو شدن سفری کاری که قرار بود بروید 
شود. امروز ممکن است احساس خستگی و تنش داشته باشید. باید از بحث و دعوا 

اجتناب کنید بر روی سالمتی شما تاثیر خواهد گذاشت.

2927

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

کتابـ  کاتبـ  کتبـ  ترک 
ـ تبر ـ تبار ـ تاجر ـ تاج ـ 
مکتب ـ اتم ـ متر ـ تار ـ 
برات ـ بت ـ تکبر ـ برکت 

ـ جراتـ  تام.
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 علی اصغر کشانی

حوت
احتماال به دلیل سوتفاهمی که میان شما و شریک کاری تان رخ داده است کالفه 
باشید. برقراری ارتباط کلید آن است. فرصت خوبی دارید تا زمینه های مشترک 

را به وجود آورید.

 شطرنج                     3450

ا

آفتابگردان ـ اســتاد ـ بدنه ـ پروردن ـ تردد ـ ثامن ـ جلد ـ چرخش ـ 
حسابداری ـ خواب ـ دلکش ـ ذرات ـ رکورد ـ زندگی ـ ژنرال ـ سرکوب 
ـ شــیرازه ـ صادق ـ ضمن ـ طهارت ـ ظریف ـ عالمه ـ غلغله ـ فاتح ـ 
قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.

ث ق ز ذ ک ر س ت ا ل ق پ

ن د ر و ک ر ث س ف ه ط ت

ف ا ت ح ک د ا پ چ ی و ف

ت ص د و د ی خ ر گ د ر ا

ر ق ب ر گ ل خ و ی ه ن ظ

ا ف ت د گ ش ج ر ا ض ج ن

ه ط ن و ی ب ا د م ب ل ض

ط ز ه ر د د ا ن ل ا غ ط

ژ ر ا ن ب ت م ت ر ک و س

خ ز ه ا س ا ج ن ف ص ش و
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رقص های دو نفره استن و اُلیور و خواندن ترانه »به دنبال کاج تنها« و 

موستیقی ماروین هاتلی و صدای »چیل ویلز« را در خود دارد، به گفته دخرتِ 

استن لورل »فلم محبوب پدرش در میان انبوهی از فلم های عمرش« هم 

استت؛ فلمی پُر از شتوخی های آشتنای برگرفته از شخصیت لورل و هاردی 

مثل روشتن کردن آتش با دستت، مجبور شتدن به خوردن اشیا )چارلی راجرز 

این شتوخی را در ستاده لوح ها در آکستفورد و احمق ها در دریا و… هم به کار 

برده استت( و گیر کردن کله الیور در کف ستالن )یادآور شتوخی های صامت(، 

بستن میکی فین به لوسترت و گیر کردن رسش الی در ورودی کافه و کشتیدن 

االغ به باالی بالکن )با تبدیل شتدن به یکی از سوررئالیستتی ترین تصاویر 

تاریخ سینام( است. 

با همه این بگیر و ببندها، بی دستت و پایی ها و دستته گل به آب دادن ها، 

این بار هم این دو شتخصیت ستاده دل و البته ستاده لوح رِسبزنگاه رس از 

کار شتیادان در می آورند و در آخرین لحظات با هر بدبختی که هستت برای 

جلوگیری از خرابکاری و کاله نرفن بر رسشتان، با ستامجت و پشتتکار متام 

و با نقشته پشتِت نقشه کشتیدن های خنده آورشان به سوی موفقیت پیش 

می روند. 

اثری عامه پستند و رسشار از دیالوگ های بامزه:

لتوال: این حقیقت داره که پدرم مرده؟

استتنلی: امیدواریم، چون دفنش کردیم! 

لتوال با حالتی ناراحت: از چی ُمرد؟ 

استتنلی: از سه شنبه، شاید هم چهارشنبه!

و دستت آخر جایی نزدیک »براشتوود گالش« وقتی مری، استتنلی و اُلیور پیش 

از عزیمت به ستمت خوشتبختی می خواهند مسیرشتان را انتخاب کنند، اُلیور 

می پرسد: 

خب حاال کجا بریم؟ 

متری: بریم جایی که من به دنیا آمدم؟ 

اُلیور: تو اهل کجایی؟ 

مری: اهل جنوبم. 

اُلیور با خوشتحالی: چه عالی، منم اهل جنوبم

با اکراه، خطاب به استتنلی: تو اهل کجایی؟ 

استتنلی: منم اهل جنوبم. 

الیتور با کنجکاوی: جنوب کجا؟ 

استتنلی با لبخند همیشتگی اش: جنوب لندن )اشاره فرامتنی به زادگاه 

واقعی اش(. 

شتکی نیستت که آن ها اگر همین یک فلم را در کارنامه شتان داشتند هم 

بی بروبرگترد در صدر لژیونرها و پانتئون های بزرگان ستینام جای می گرفتند.

»به ستوی غرب« از بهرتین های لورل هاردی و موفق ترین های هال 

روچ و از جذاب تریتن و پتر پیچ و خم ترین من های چارلی راجرز با 

کلی موقعیت، فراز و فرود و تعلیق های جذاب و نفس گیر استت. 

یک کمدی خانوادگی و رسگرم کننده، رسشتار از زد و خورد، دردرس، 

بتزن بتزن، تعقیب و گریتز که انگار مرتو گلدوین مایر برای روده بُر 

کردن مخاطبانش آن را پخش کرده استت. یک فلم ماجراجویانه 

بدون هیچ گونه اُفِت روایی با شتوخی های بکِر بدون کهنه شتدن که 

در پی تصویری ستوداگرایانه از غرب برای یافن طال، با پیامدهای 

آشتکار اخالقی از خوشتبختی و نیک رسشتی گرفته تا درست کرداری 

و وارستتگی استت. اثری با خط کشی میان آدم های بی چیِز بینواِی 

آستیب پذیر اما ستاده دل، نجیب، پاک، رشیف و باوجدان که الیق 

خوشتبختی اند و در مقابل انستان های بد ذات، حریص، حقه باز، 

فریب کار، مال اندوز، طمع کار، ستتمگر و زشتت کرداری که در پی 

بهره کشتی، زورگویی و استثامر دیگران اند.

این کمدی – وسترتِن درخشتان و نشاط آور که به تاریخ ۱۵۰ سال 

گذشتته ایاالت متحده )ماجرای تب طتال در کالیفرنیا که جویندگان 

طال را طی ستال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۸۵ از اورگن، هاوایی، مکزیک، 

شتیلی و پرو به معادن طالی ستیرانوادا و شامل کالیفرنیا کشاند( 

اشتاره دارد؛ گروه دو نفره لورل و هاردی )که همکاری شتان به عنوان 

گروه دو نفره از ۱۹۲۱ با فلم »شتلوار پوشتاندن به فیلیپ« رشوع و تا 

۱۹۵۱ با بازی در ۱۰۶ فلم ادامه داشتت( دوباره در کنار هم قرار 

گرفتند تا یک ستاعت و نیم تحرک و رسگرمی تولید کنند.

 طرح این کمدی یک دستت، مستتحکم و تحسین برانگیز با 

شوخی ستازی های غنی از این قرار استت که لورل و هاردی )با هامن 

تصویر آشتنای چاق و الغر ولگرِد قهرمان( در پی یافن دخرتی به 

نام »مری رابرتز« به ستمت غرب می روند تا خرب فوت پدرش و هم 

چنیتن وصیت نامه پتدرش مبنی بر در اختیار گرفن معدن طال و 

ارثیه هنگفت او را به مری برستانند. آنها مری را در کافه ای در غرب 

می یابنتد جایی که صاحتب کافه )میکی فین( و همرس طامعش )لوال 

مارستل( با جا زدن خود به جای مرِی از همه جا بی خرب که مستتخدم 

و رختشتوی کافه استت، در پی تصاحب ارثیه او هستند.

راجرز که پیش تر برای هال روچ، روِح زنده، کوهستتان، این به آن 

در را بر استاس زوج کمدی دو نفره استن و الیور کارگردانی کرده 

بود، این بار به مانند فلم »شتیطان های پرنده« تنها دستت به نگارش 

فلم نامه می برد و با چیره دستتی او، فلم رسشتار از سکانس های غنی 

کمدی های دو نفره لورل و هاردی استت؛ از حقه لورل برای گرفن 

کالستکه در جاده جنگلی و شتوخی با زنی که بعدا معلوم می شتود 

همرس کالنرت شتهر استت و کالسکه سواری به ظاهر شاهانه اما مسخره 

هاردی که به فرورفتنش در رودخانه ختم می شتود تا پیچ و تاب 

خوردن پر اوج و فروِد دستته جمعی برای از دستت ندادن وصیت نامه، 

کاله خوردن اجباری لورل و در نهایت انواع و اقستام ورود شتبانه به 

کافه برای به دستت آوردن وصیت نامه.

این کمدی بزن بکوب دلچستب جیمز هورن که یکی از زیباترین 

یادداشت

جمعته هفتته قبتل مصتادف بتا روز ستوم عید ستعید فطتر در هوتل 

کابتل رسینتا کنرستی برگزار شتد که نامش را »کنرست ایستتادگی 

برای افغانستتان« گذاشتته بودند. 

از اجترا کننتدگان ایتن کنترست آریانتا ستعید و جمعتی دیگتر از 

از  زنتده  صتورت  بته  برنامته  بودنتد.  افغانستتان  اهتل  خواننتدگان 

تلویزیتون ملتی نتر شتد و عالقمندانتی بستیاری هم ایتن کنرست 

را دیدنتد. 

البتته اجترای ایتن کنترست در بیتن متردم طبتق معمتول مخالفتان 

و موافقانتی هتم داشتت. عتده ای بته دلیتل انفجتار وحشتتناکی که 

چنتد روز قبل تتر در مکتتب سیدالشتهدا در غرب کابتل اتفاق افتاد 

و بیشترت از 85 نفتر کشتته بتر جتای گذاشتت، ایتن کنترست را غیر 

رضوری و توهیتن بته ختون آن هتا دانستته بودند. بخشتی دیگری از 

متردم امتا در موافقتت از برگتزاری ایتن برنامه گفته بودنتد که آوردن 

اندکتی لبخنتد بتر لبتان و شتادی بر جان و تتن این متردم رنجدیده 

ختود خدمتتی بزرگتی استت تا ستال ها. 

جتدای از این کته آیتا کنترست آریانتا ستعید بی احرتامتی بته ختون 

- چتون چیتزی  یتا خیتر  بتود  اخیتر  روز  ایتن چنتد  کشته شتدگان 

منی توانتم در ایتن بتاره بگویتم - بته بتاور متن ایتن برنامته یتک پیام 

بستیار واضتح دیگتر نیتز در ختود داشتت. این کته افغانستتان دیگر 

فکتر بتدوی و افراطتی ستالیان قبتل را برمنی تابتد و این کته متردم 

دیگتر متزه آزادی و شتادی را چشتیده اند. برگتزاری کنرست یک زن 

در قلتب کابتل، آن هتم درستت در زمتان آمتد آمد طالبتان و وضعیت 

بتدی کته بته وجود آمتده، حقیقتتا نشتان از آزادی و نپذیرفن جهل 

و بربریتت دارد. 

هامن طتور کته ختود آریانتا ستعید نیتز بتا گذاشتن عکس هتای از 

ایتن کنترست در صفحته فیستبوکش نوشتته استت: »ایتن تنهتا یک 

کنترست نبتود، ایتن ایستتادگی هرنمنتدان و ایستتادگی یتک ملت 

در  مقابتل جهتل، تاریکتی، زور  گویتی، وحشتت و دهشتت بتود!«

او در ادامته گفتته استت: »در قلتب کابتل، در  هوتتل ستیرینا، در  

میتان یتک حلقه بتزرگ مردمی و با ایستتادگی و پخش زنتده برنامه  

توستط تلویزیتون ملتی، هرنمنتدان متا و هموطنان ما  یتک بار  دیگر 

ثابتت منودنتد کته متا همته خواهتان صلتح و یتک زندگتی انستانی 

هستتیم و خواهیتم بود.«

بته نظتر من اکنون این چهره واقعی مردم افغانستتان در ستال های 

اخیتر استت. جامعته افغانستتان در طتول ایتن بیستت ستال اخیتر 

گرچنتد چنتدان روی آرامتش ندیدند، اما خیلی بهترت از دوران های 

قبل تتر زندگتی کردنتد و دستت آوردهای بیشترتی داشتتند. آزادی 

نستبی زنتان و ظهور هرنمنتدان جدید در متتام بخش ها و پیرفت 

اندکتی دیگتر قرهتا را می تتوان در زمتره همیتن ستال ها ارزیابتی 

کرد. 

بته هرحتال اکنتون وظیفه حکومت استت کته از این دستت آوردها و 

از اندیشته های نویتن متردم افغانستتان در مقابتل جهتل، نادانتی و 

افراطیتتی کته در حال آمدن استت دفاع کنتد. در گفتگوی صلح با 

طالبتان کته در حتال اجراستت این مستائل از چیزهایی باید باشتد 

کته از آن پاستداری صتورت گیترد. گرچنتد در جتای جتای کشتور 

گاهتی برگتزاری کنترست هرنمنتدان بته دلیتل مامنعتت از ستوی 

اداره هتای محلتی لغتو شتده استت کته از جملته می تتوان بته لغتو 

کنترست وجیهته و فریتد رستتگار از ستوی والتی هترات اشتاره کرد، 

امتا بتا همته ی این ها جتای خوشتحالی این جاستت کته حکومت تا 

این جتا حداقتل اگتر از آوازخوانتان و هرنمنتدان حامیتت مستتقیم 

نکترده استت، حداقتل مانعتی جدی هم ستد راه شتان نبوده استت. 

 

افغانستتان متا: ستخنان عبدالباری جهانتی وزیر استبق وزارت اطالعات 

و فرهنگ و شتاعری که شتعر رسود ملی کشتور را رسوده استت جنجال 

برانگیز شتد.

عبدالبتاری جهانتی در مطلبتی کته در صفحته فیستبوک ختود نوشتته 

گفتته استت کته آمریتکا و متحدانتش نته بته دعتوت متا آمتده بودنتد و نه 

طبتق خواستت متا بیرون می شتوند. او به نقتل از روزنامه نیویتارک تایمز 

نوشتته استت کته آمریتکا و فرانسته هم زمتان بتا تترک افغانستتان و حتی 

افغانستتان و پشتتون ها،  از خروج شتان می خواهنتد دشتمنان  قبل تتر 

مثتل احمتد مستعود و ستایر فرزنتدان جنگستاالران را حامیتت کننتد. 

افغانستتان  جهانتی همته ی این هتا را دشتمنان ثبتات و خوش بختتی 

خوانتده و گفتته استت، ختدا نکنتد ایتن دسیسته غترب موفتق شتود در 

آن صتورت افغانستتان بترای قرن هتا روی خوش بختتی را نخواهتد دیتد.

ستخنان باری جهانی در شتبکه های اجتامعی واکنش های بستیاری از 

شاعران و سیاستتمداران را برانگیخته است. 

پرتو نادری از شتاعران شتناخته شتده کشتور در واکنش به سخنان باری 

جهانتی نوشتته استت: »هیتچ وقتت رسوده یتک فاشیستت رسود ملتی 

منی شتود. متا رسود ملتی نداریتم.« 

ستید رضتا محمتدی یکتی دیگتر از شتاعران مطترح کشتور بتا اشتاره بته 

شتاعر بتودن بتاری جهانتی در فیستبوکش گفتته استت: »شتعر، آخریتن 

ستنگر انستانیت استت، نه استلحه نفرت و کتدورت. آقای بتاری جهانی، 

البتته هیتچ وقتت، شتاعر درجته یکتی در زبتان پشتتو هتم نبتوده، عمده 

شتهرت او بته خاطتر ترجمته شتعرهای خیتام به پشتتو و منظوم ستاخن 

افستانه ها و رضب املثل هتای قدیمتی استت، یعنتی مضمونتی نتو، هیچ 

گاه نستاخته.«

او هم چنین افزوده استت: »رشتته وصل شتاعران به هم، دغدغه انستان 

استت، موضوعتی که هیچ وقتت، دغدغه او نبود، وقتی وزیر شتد، جنگ 

بیتن پشتتوی جنوبتی و مرقتی را دامتن زد و حتاال کته در بسترت مترگ 

استت، روح عریانتش را در کلامتتی زهتر آگین ریخته استت.«

ختان آغتا رضایتی مناینتده مجلتس نیز یکتی از کسانی ستت کته در این 

متورد واکنتش داشتته استت. او اذعتان کترده استت: »در رشایطتی کته 

کشتور بته وحتدت و همدلتی نیتاز دارد، او بی هیتچ رشم و رشافتی افکار 

منفتور و متعفنتش را در فضتای پتر آشتوب کشتور پراگنتده می کنتد.« 

رضایتی هم چنیتن گفته استت کته این گونته توصیه ها نه تنهتا کمکی به 

دوام ایتن وضعیتت منی کنتد بلکته هتوا را بیشترت از پیتش مکتدر و آلوده 

می ستازد. 

کنسرت ایستادگی برای افغانستان

سخنان باری جهانی سراینده شعر سرود 
ملی جنجالی شد

شاهکار ماجراجویانه و عامه پسند؛ »به سوی غرب« یک 
کمدی بزن بکوب

رویداد

رویداد

منبع: مجله نماوا

»بــه ســوی غــرب« از بهترین هــای لــورل هــاردی و 
موفق ترین هــای هــال روچ و از جذاب تریــن و پــر پیــچ 
ــت،  ــی موقعی ــا کل ــرز ب ــی راج ــای چارل ــن متن ه و خم تری
ــت.  ــر اس ــذاب و نفس گی ــای ج ــرود و تعلیق ه ــراز و ف ف
ــار از زد و  ــرگرم کننده، سرش ــی و س ــدی خانوادگ ــک کم ی
ــگار  ــه ان ــز ک ــب و گری ــزن، تعقی ــزن ب ــر، ب ــورد، دردس خ
ــش  ــردن مخاطبان ــر ک ــرای روده بُ ــر ب ــن مای ــرو گلدوی مت
ــدون  ــه ب ــم ماجراجویان ــک فل ــت. ی ــرده اس ــش ک آن را پخ
هیچ گونــه اُفــِت روایــی بــا شــوخی های بکــِر بــدون 
ــرب  ــوداگرایانه از غ ــری س ــی تصوی ــه در پ ــدن ک ــه ش کهن
ــی از  ــکار اخالق ــای آش ــا پیامده ــال، ب ــن ط ــرای یافت ب
ــت کرداری  ــا درس ــه ت ــتی گرفت ــک سرش ــبختی و نی خوش
ــای  ــان آدم ه ــی می ــا خط کش ــری ب ــت. اث ــتگی اس و وارس
بی چیــِز بینــواِی آســیب پذیر امــا ســاده دل، نجیــب، 
ــبختی اند و در  ــق خوش ــه الی ــدان ک ــریف و باوج ــاک، ش پ
ــب کار،  ــاز، فری ــص، حقه ب ــد ذات، حری ــان های ب ــل انس مقاب
مال انــدوز، طمــع کار، ســتمگر و زشــت کرداری کــه در 
دیگران انــد. اســتثمار  و  زورگویــی  بهره کشــی،  پــی 

 غضنفر کاظمی



اظهـار نظـر اخیـر فریتس کلـر رئیس فدراسـیون 

در  و  بـرای وی دردرسسـاز شـد  آملـان  فوتبـال 

نهایـت از سـمت خـود اسـتعفا کـرد.

انتظـار می رفـت، رخ داد  اتفاقـی کـه  رسانجـام 

و فریتـس کلـر رئیـس فدراسـیون فوتبـال آملـان 

بابـت مقایسـه نایب رئیـس این فدراسـیون با یک 

قاضـی معروف آملان نـازی، امروز به طور رسـمی 

از سـمت خـود اسـتعفا کرد.

فریتـس کلر کـه رایرن کُخ نایب رئیس فدراسـیون 

)قاضـی  فرایسـلر  رولنـد  بـه  را  آملـان  فوتبـال 

معـروف آملـان نـازی کـه پیشـنهاد نسل کشـی 

یهودیان را داد( تشـبیه کرده بـود، این اظهارنظر 

برایـش دردرسسـاز شـد و اکرثیـت اعضـای ایـن 

فدراسـیون خواهـان برکنـاری او شـده  بودنـد.

اعضـای فدراسـیون فوتبـال آملان رفتـار فریتس 

و  قبـول، شـوکه کننده  غیرقابـل  به کلـی  را  کلـر 

بـر  نهـاد حاکـم  ارزش هـای  و  اصـول  بـا  مغایـر 

فوتبـال آملـان دانسـته بودنـد. کلـر پیـش از این 

بـه اشـتباه خـود اذعـان و بابـت آن عذرخواهـی 

کرده اما حارض نشـده بود از سـمت خود اسـتعفا 

. کند

جانشـین   2019 سـال  سـپتامرب  مـاه  در  او 

یکـی  کـه  کسـی  بـود،  شـده  گرینـدل  رینهـارد 

به دلیـل  امـا  بـود  یوفـا  نایب رئیس هـای  از 

اتهاماتـی کـه به او بـرای دریافت رشـوه و حصول 

از  سوء اسـتفاده  طریـق  از  نامـروع  درآمد هـای 

مناصـب دولتـی نسـبت داده شـد، اسـتعفا کـرد.

استعفای رسمی رئیس فدراسیون فوتبال آلمان

ورزش
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"فائو" در گزارش خود نوشـته اسـت که بهـای دانه های روغنی 

ظرف یک سـال گذشـته حتی دو برابر شـده اسـت.

آن افزایـش خواهـد یافـت. بیشـرین میـزان افزایـش بهـا به 

دانه هـای روغنـی و به ویـژه بـه روغـن کلـزا مربـوط می شـود. 

بهـای غـات و دانه هـای روغنی سـال گذشـته افزایش زیـادی یافته و 

به باالترین سـطح خود در هفت سـال گذشـته رسـیده اسـت. سازمان 

خواربـار و کشـاورزی سـازمان ملـل متحد )فائـو( از رشـد ۳۰ درصدی 

بهـای غات در سـال گذشـته خرب داده اسـت.

بهـای غـات و دانه هـای روغنـی در سـطح جهـان در سـال گذشـته 

افزایـش زیـادی داشـته اسـت. سـازمان خواربـار و کشـاورزی سـازمان 

ملـل متحـد علت ایـن افزایـش را همه گیری کرونـا و تاثیـر آن بر تولید 

غـات و دانه هـای روغنـی اعـام کـرده اسـت.

"فائـو" گزارشـی دربـاره بهـای خواربـار و غـات در جهان منتـر کرده 

اسـت. بـر اسـاس ایـن گزارش بهـای غـات و دانه هـای روغنـی از ۱۱ 

مـاه پیـش روندی صعودی داشـته و در اپریل سـال ۲۰۲۱ به باالترین 

سـطح خود ظرف هفت سـال گذشـته رسـیده اسـت.

بـر اسـاس آمـار ارائـه شـده از سـوی ایـن سـازمان بین املللـی، بهـای 

غـات، ذرت و دانه هـای روغنـی در اپریـل سـال جـاری در قیـاس بـا 

اپریـل سـال گذشـته افزایشـی بیـش از ۳۱ درصـد داشـته اسـت.

همیـن گـزارش بـه پیامدهای ایـن موضوع بـرای مرصف کننـدگان در 

جهان اشـاره کرده اسـت. گفته شـده اسـت که با گران شـدن غات و 

ذرت، بهـای فرآورده هـای گوشـتی نیـز افزایش خواهد یافـت. افزون بر 

آن، گفتـه شـده اسـت که هـرگاه این روند همچنـان ادامه یابـد، بهای 

فرآورده هـای خوراکـی در فروشـگاه ها و سـوپرمارکت ها نیـز به تناسـب 

۷۵ میلیون دالر غرامت برای ۳۰ سال حبس ناعادالنه 

کار ساخت یک جمنازیوم ورزشی در لوگر 
در حال تکمیل شدن است

رویارویی دو قهرمان مشت سنگین وزن جهان

ادامه پرتاب موشک به اسرائیل و حمله هوایی به غزه 

و بـرادر او نیـز ۱۵ سـال سـن داشـت.

به رغـم آنکـه ایـن دو نسـبت به قتـل ایـن دخربچه 

ابـراز بی اطاعـی کـرده بودنـد، امـا پولیـس پـس از 

پنـج سـاعت بازجویـی از آن هـا اعـراف می گیـرد.

در آن سـال ها الـزام ثبت صوتـی و ویدیویی اعراف 

مجرمیـن وجـود نداشـت. دادگاه هـر دو بـرادر را به 

اعـدام محکـوم کرد. حکم اعدام لئون بـراون پس از 

آن بـه حبس ابد تخفیـف یافت.

سـال ۲۰۱۴ آزمایـش دی ان ای بی گناهـی ایـن دو 

بـرادر را پـس از سـی سـال حبـس ناعادالنـه ثابـت 

کرد.هـر دو بـرادر پـس از آزادی خود، بـرای دریافت 

غرامـت اقـدام به تـاش حقوقـی کردند.

در  دادگاهـی  آزادی،  پـس  سـال  هفـت  حـاال، 

کارولینـای شـالی حکـم بـه پرداخـت ۷۵ میلیون 

دالـر غرامـت بـه ایـن دو برادر داده اسـت. بـرای هر 

سـال زنـدان  بـه هـر یـک از دو بـرادر یـک میلیـون 

دالـر و ۱۳ میلیـون دالـر دیگر نیز به هر بـردار برای 

جـربان ایـن بی عدالتـی.

بـر اسـاس حکـم دادگاهـی در امریـکا دو بـرادر 

ناعادالنـه ۷۵  زنـدان  علـت ۳۰  بـه  سیاهپوسـت 

میلیـون دالـر غرامـت دریافـت می کننـد. ایـن دو 

بـرادر ناتنی در سـال ۱۹۸۳ به اتهـام تجاوز و قتل 

یـک دخربچـه ۱۱ سـاله بـه اعـدام و حبـس ابـد 

محکـوم شـده بودنـد.

تسـت ژنتیک یا آزمایش دی ان ای در سـال ۲۰۱۴ 

باعـث تجدیدنظـر در حکـم حبـس ابد و اعـدام دو 

برادر سیاهپوسـت امریکایی شـد.  تا زمـان آزادی، 

ایـن دو بـرادر به مدت ۳۰ سـال زندانـی بودند.

آن  در  می گـردد.  بـاز   ۱۹۸۳ سـال  بـه  موضـوع 

هنـگام پولیـس جسـد دخربچـه ای ۱۱ سـاله را 

کشـف می کنـد. در کنـار جسـد ایـن دخربچـه 

تعـداد قوطـی آبجـو و همچنیـن تـه سـیگار یافـت 

نام هـای  بـه  ناتنـی  بـرادر  دو  پولیـس  می شـود. 

هـرنی لـی مک کالـوم و لئـون بـراون را بـه اتهـام 

تجـاوز و قتـل ایـن دخر دسـتگیر می کنـد. در آن  

هنـگام هرنی لـی مک کالوم جوانی ۱۹ سـاله بود 

جملـه ارسائیـل و پرتـگال.

امـا همچنـان تعـداد زیـادی از مقاصـد تفریحـی برای 

شـهروندان بریتانیـا در فهرسـت زرد و قرمز این کشـور 

قـرار دارنـد که مشـمول قرنطینه در بازگشـت اسـت.

البتـه  مسـافرتی  خدمـات  هـای  رشکـت  از  بعضـی 

می گوینـد هنـوز تقاضـا بـرای مسـافرت های خارجـی 

کـم اسـت.

رشکـت توماس کوک که فقط بصـورت آناین خدمات 

خـود را عرضـه می کنـد می گویـد بیـش از ۷۵ درصـد 

تقاضـا بـرای مسـافرتهای خـارج از بریتانیـا بـه مقصـد 

پرتگال اسـت.

کاهـش محدودیت ها در بریتانیا در حالیسـت که طی 

ماههـای اخیـر تعـداد زیـادی از شـهروندان بریتانایی 

واکسـین دریافـت کرده انـد. بـر اسـاس اعـام وزارت 

صحـت بریتانیـا تـا بـه روز دوشـنبه )۱۷ مـی( نزدیـک 

به ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این کشـور دسـتکم 

دوز اول واکسـین را دریافـت کرده انـد و هـم اکنـون 

واکسیناسـیون افراد باالی ۳۸ سـال در این کشـور در 

جریـان اسـت. کسـانی که واکسـین دریافـت کرده اند 

شـامل  را  کشـور  ایـن  جمعیـت  از  نیمـی  از  بیـش 

می شـود. از ابتـدای شـیوع همه گیـری کرونـا تا کنون 

بریتانیـا حـدود ۴ و نیـم میلیـون مبتا به ایـن بیاری 

را ثبـت کـرده و هفتمین کشـور از لحـاظ فراوانی ابتا 

به کروناسـت؛ اما سیاسـت های واکسیناسون گسرده 

در مـاه هـای اخیـر آمـار ابتـا و مـرگ و میـر را بطـور 

محدودیتهـا  از  بسـیاری  و  داد  کاهـش  چشـمگیری 

برداشـته شد.

بیشـرین نـرخ مـرگ و میـر روزانـه بـه دلیـل ابتـا بـه 

کرونـا بـه بیسـتم جنـوری برمی گـردد کـه در ایـن روز 

بیـش از ۱۸۰۰ نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد؛ 

دیـروز تعـداد مـوارد فوتـی ایـن بیـاری ۴ نفـر اعـام 

شـد.  وزارت صحـت بریتانیـا همـه مـوارد فوتـی، ۲۸ 

روز بعـد از تسـت مثبـت کووید را مرتبط بـا فوتی کرونا 

اعـام می کنـد.

در پـی کاهـش محدودیت هـای مرتبـط بـا کرونـا در 

بریتانیـا، میلیون هـا نفـر در ایـن کشـور از روز دوشـنبه 

)۱۷ مـی( می تواننـد عزیـزان خـود را بغـل کننـد.

بـا کـم شـدن ایـن محدودیـت هـای از پیـش اعـام 

شـده کـه از امـروز در انگلسـتان، ولـز و بیشـر مناطق 

افـراد  از  تعـداد محـدودی  اسـکاتلند اجرایـی شـده، 

همچنین می تواننـد به خانه یکدیگر بروند و همچنین 

میخانه هـا و رسـتوران ها مجـاز بـه پذیـرش مشـریان 

در داخـل محـل کسـب هسـتند. همچنیـن قوانیـن 

جدیـدی جایگزین ممنوعیت قبلی سـفرهای خارجی 

شـده اسـت.

البتـه بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا گفتـه 

مـردم هنـوز بایـد هوشـیار باشـند و دو بـار در هفتـه 

آزمایـش کرونـا بدهنـد.

او گفتـه: "من از همـه می خواهم در حالیکه از کاهش 

از  مانـدن  دور  بـرای  می برنـد،  لـذت  محدودیت هـا 

ویـروس هوشـیار و مسـئولیت پذیر باشـند."

اتفاقـات جدیـد در حالیسـت که نگرانی از شـیوع نوع 

موسـوم بـه هنـدی کرونـا در بریتانیـا ادامـه دارد؛ در 

بعضـی مناطق بریتانیا از جمله بخش هایی از لندن و 

منچسـر آزمایش گسـرده شـهروندان برای شناسایی 

مبتایـان بـه این نـوع ویـروس در جریان اسـت.

سیاسـت های جدیـد کاهـش محدودیت هـا مرتبـط با 

کرونا به دو خانواده تا سـقف شـش نفر اجازه دیدار در 

یـک خانـه را می دهـد؛ در محیط های بـاز نظیر پار ک 

هـا ایـن تعداد بـه ۳۰ نفر می رسـد.

کنرست هـا،  سـیناها،  موزه هـا،  همچنیـن 

اسـتادیوم های ورزشـی و هتل هـا می تواننـد از امـروز 

بگیرنـد. رس  از  را  خـود  فعالیـت 

کشـورهای  شـهروندان  همچنیـن  دوشـنبه  روز  از 

تعـداد  بـه  می تواننـد  اسـکاتلند  و  ولـز  انگلسـتان، 

محدودی از کشـورها به قصد تفریح سـفر کنند، بدون 

آنکـه زمـان برگشـت بـه کشورشـان بـه قرنطینـه بروند.

۱۲ کشـور در فهرسـت سـبز بریتانیـا قـرار گرفتـه؛ از 

تاریخ می گوید؛ خداحافظی رئال با قهرمانی اللیگا

دور دوم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به تعویق افتاد

اسـاس آمارهـای منتـر شـده دسـت کم ۱۹۷ نفـر در اثـر ایـن 

حمـات هوایـی کشـته شـده اند. آمـار قربانیـان ایـن حمـات 

هوایـی تنهـا در روز یکشـنبه ۱۶ مـاه مـی بیش از۴۰ نفـر اعام 

شـده اسـت. ارسائیـل نیـز اعـام کـرده اسـت کـه از زمـان آغـاز 

تـا کنـون، ۱۰ ارسائیلـی کشـته شـده اند.  حمـات موشـکی 

حـاس تـا کنون ۳۱۰۰ موشـک به سـوی ارسائیل پرتـاب کرده 

اسـت. گفتـه می شـود که پدافنـد هوایـی "گنبد آهنیـن" موفق 

بـه انهـدام ۱۲۱۰ موشـک شـده اسـت.

۴۵۰ موشـک دیگـر پرتـاب شـده در نـوار غـزه فـرود آمده انـد. 

افـزون بـر آن گفتـه می شـود کـه سـامانه پدافند هـوای ارسائیل 

بـا بهـره گرفـن از رادار موفـق بـه رهگیـری موشـک ها شـده و 

بسـیاری از موشـک ها را پیـش از اصابت به زمیـن در هوا منهدم 

اسـت. کرده 

تالش های دیپلامتیک

تاش هـای بین املللی بـرای پایان دادن به دور جدید خشـونت 

در خاورمیانـه تـا کنـون موثـر نبـوده اسـت. آنتونیـو گوتـرش، 

دبیـرکل سـازمان ملل از گسـرش غیرقابل کنـرل جنگ به کل 

منطقه سـخن گفته اسـت.

او همچنیـن هشـدار داده اسـت کـه ادامـه ایـن دور جدیـد از 

خشـونت می توانـد باعـث تقویـت نیروهـای افراط  گـرا در کل 

منطقـه شـود.

شـورای امنیـت سـازمان ملـل نیـز نسـبت بـه ادامـه درگیری هـا 

هشـدار داده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تـاش اعضـای 

شـورای امنیـت برای صدور بیانیه ای مشـرک برای سـومین بار 

بـه علـت مخالفـت امریـکا ناموفـق بـوده اسـت. امریکا مسـتقا 

بـرای پایـان دادن بـه منازعـات خاورمیانـه تـاش می کنـد.

داده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه ارتش ارسائیـل اعام کرده 

اسـت که هـدف این حمـات نابودی "هسـته های تروریسـتی" 

در غزه بوده اسـت.

از آغـاز حمـات هوایـی ارسائیـل بـه غـزه و همچنیـن حمـات 

می گـذرد.  هفتـه  یـک  ارسائیـل  خـاک  بـه  موشـکی حـاس 

به رغـم تاش هـای بین املللـی، رویارویـی نظامـی ارسائیـل و 

فلسـطینیان همچنـان ادامـه دارد.

گفتـه می شـود کـه نیـروی هوایـی ارسائیـل ظـرف هفـت روز 

گذشـته حـدود ۶۵۰ حملـه هوایـی بـه غـزه داشـته اسـت. بـر 

به رغـم تاش هـای بین املللـی و هشـدار سـازمان ملـل، حمـات 

هوایـی ارسائیـل به غزه و حمات موشـکی حاس همچنان ادامه 

دارد. شـار کشته شـدگان فلسـطینی دسـت کم ۱۹۷ نفـر اعـام 

شـده اسـت. آنتونیـو گوتـرش نسـبت بـه احتال گسـرش جنگ 

هشـدار داده است.

حمـات هوایـی ارسائیـل به غزه در سـاعات بامدادی روز دوشـنبه 

۱۷ مـی ادامـه یافتـه اسـت. این حمـات به محض تاریک شـدن 

هوا ادامه یافته است. خربنگار خربگزاری فرانسه از چندین حمله 

هوایـی در نقـاط پرجمعیت نوار سـاحلی غزه توسـط ارسائیل خرب 

عاقـۀ جوانـان زیـادی را به ورزش بیشـر کرده و 

از جنـگ و اعتیـاد دور سـاخته اسـت.

کـه  اسـت  بریتانیـا  از  هـم  اگوسـت  چهـارده 

قهرمان سـنگین وزن بوکـس حرفه ای جهان بین 

بـوده.  ۲۰۱۹ تـا   ۲۰۱۷ سـال های 

اتلتیکـو  کـه  نداشـته  سـابقه  اللیـگا  تاریـخ  در 

بـه عنـوان صدرنشـین بـه هفتـه پایانـی برسـد 

و قهرمانـی را از دسـت بدهـد. از 10 قهرمانـی 

اتلتیکـو در اللیـگا ایـن تیـم 9 بـار صدرنشـین 

بـه هفتـه پایانـی رسـیده و توانسـته در نهایـت 

سـال 1977  در  نیـز  بـار  یـک  شـود.  قهرمـان 

قهرمانـی اتلتیکـو در هفته ماقبـل پایانی قطعی 

. شد

تاریـخ  در  هرگـز  نیـز  مادریـد  رئـال  عـوض  در 

اللیـگا زمانـی کـه بـه عنـوان تیـم دوم بـه هفتـه 

شـود.  قهرمـان  نتوانسـته  رسـیده،  پایانـی 

اتلتیکـو امـا سـال 1940 بـه عنـوان تیـم دوم 

بـه هفتـه پایانـی رسـید و بـا شکسـت والنسـیا و 

توقـف سـویا برابـر هرکولـس توانسـت نخسـتین 

بگیـرد. جشـن  را  اللیـگا  در  اش  قهرمانـی 

بـرای هـر چیـزی امـا یـک اولین بـار وجـود دارد 

و کسـی چـه مـی دانـد؛ شـاید شـنبه هفتـه بعد 

تاریـخ بـرای رئـال مادریـد از نو نوشـته شـود.

لوگـر  والیـت  در  ورزش  بخـش  مسـووالن 

آن  کار  کـه  ایـن جمنازیـوم  کـه  می گوینـد 

درسـال ۱۳۹۷آغاز شـده اسـت در مساحت 

شـش هـزار مـر مربـع زمیـن سـاخته شـده 

اسـت.

کارتـه  در  جمنازیـوم  ایـن  سـاخت  کار 

درصـد   ۹۰ لوگـر  والیـت  مرکـز  ماموریـن 

بهـره  بـه  زودی  بـه  و  اسـت  شـده  تکمیـل 

می شـود. سـپرده  بـرداری 

ایـن سـومین جمنازیـوم اسـت کـه دروالیت 

لوگـر اعـار می شـود.

به گفته مسـؤوالن بخـش ورزش لوگر، ایجاد 

والیـت  ایـن  در  ورزشـی  سـاختان های 

قـرار اسـت دو قهرمـان مشـت زن سـنگین 

وزن جهـان در چهـاردم اگوسـت امسـال بـا 

هـم مقابـل شـوند.

تایسـون فیوری یکـی از قهرمان های مشـت 

زن جهـان روز )۱۶ مـی( اعـام کـرد کـه در 

ایـن مسـابقه در برابـر انتونـی جاشـوا قـرار 

در  مسابقه شـان  اسـت  قـرار  و  می گیـرد 

عربسـتان سـعودی برگـزار شـود. او بـا نـر 

یـک پیام ویدیویی در توییرش این مسـابقه 

کـه  خوانـد  ورزشـی  رویـداد  بزرگ تریـن  را 

مردم شـاهد آن خواهد بود. تایسـون فیوری 

بوکـرس سـنگین وزن از بریتانیـا اسـت.

انتونـی جاشـوا حریـف فیـوری در مسـابقه 

نتایـج دیشـب اللیـگا در نهایـت حکـم بـه 

حفـظ صدرنشـینی اتلتیکـو مادریـد داد و 

ایـن تیـم تنهـا یـک گام تـا قهرمانـی فاصله 

دارد.

اتلتیکـو مادریـد شـب گذشـته 19 دقیقـه 

تیـم دوم اللیـگا بـود تـا اینکـه گل دقیقـه 

بـار دیگـر  89 لوئیـس سـوارز ایـن تیـم را 

بـه صـدر جـدول برگردانـد. وقتـی ناچـو در 

پیـش  بیلبائـو  برابـر  را  رئـال  مامـس  سـن 

انداخـت، بـازی اتلتیکـو و اوساسـونا بـدون 

گل مسـاوی بـود. دقایقـی بعـد اوساسـونا 

از اتلتیکـو پیـش افتـاد امـا هرنـان لـودی و 

لوئیـس سـوارز توانسـتند ورق را برگرداننـد 

را  قهرمانانـه صـدر  بـه شـکلی  اتلتیکـو  تـا 

پـس بگیـرد.

میهـان  اتلتیکـو  پایانـی،  هفتـه  بـازی  در 

وایادولیـد اسـت و رئـال میزبانـی از ویارئال 

را عهـده دار خواهـد بـود.

قطعی؛ مارک آندره تراشتگن یورو 2۰2۰ را از دست داد

دروازه بـان آملانی بارسـا در صفحه اجتاعی 
خـود تاییـد کرد کـه حضور در یـورو 2020 را 

بـه دلیل جراحی زانو از دسـت داده اسـت.
بازی روز گذشـته بارسـلونا برابر سـلتا آخرین 
بـازی فصـل برای مـارک آندره تراشـتگن بود.

دیروز صبح باشـگاه بارسـلونا اعـام کرده بود 
کـه ربـاط زانـوی پای راسـت تراشـتگن تحت 
بررسـی هـای پزشـکی قـرار خواهـد گرفـت و 
پـس از MRI مشـخص مـی شـود کـه رشایط 
بـرای این دروازه بان ارزشـمند چگونه اسـت.

و  نبـود  مطلـوب  و  انتظـار  مـورد  امـا  نتایـج 
تراشـتگن بایـد تحـت جراحـی قـرار بگیـرد. 
از دسـت  را  یـورو 2020  او  ترتیـب  ایـن  بـه 
خواهـد داد و قـادر نیسـت تیم ملـی آملان را 
همراهـی کنـد. او سـه روز دیگـر در ماملـوی 
سـوئد توسـط دکر هاکان آلفردسـون و تحت 
نظـر پزشـکان بارسـلونا جراحـی خواهد شـد.

تراشـتگن ایـن خـرب را در اینسـتاگرام خـود 
نیـز تاییـد کـرد تـا حضـور مانوئـل نویـر درون 

دروازه ژرمـن هـا قطعـی باشـد.
در پیام اینسـتاگرامی تراشـتگن آمده است:» 
از اینکـه دیروز)برابـر سـلتا( نتوانسـتیم پیروز 
شـویم و حـاال شـانس قهرمانـی اللیـگا را از 
مـی  ناامیـدی  احسـاس  ایـم،  داده  دسـت 

 . کنم
جـاری،  فصـل  در  دشـوار  رشوعـی  از  پـس 
متوالـی  بـازی   19 مقطعـی  در  توانسـتیم 
بـدون شکسـت مبانیـم ولـی ایـن رونـد ادامه 
دار نبـود. امـروز پـس از مشـورت بـا پزشـکان 
باشـگاه تصمیـم بـه جراحـی زانـو گرفتـم و به 
ایـن ترتیـب یـورو 2020 بـا آملان را از دسـت 

داد. خواهـم 
در واقـع پـس از سـال هـا ایـن بـار بـه عنـوان 
هـوادار حامی کشـورم خواهم بـود و امیدوارم 
خواهـم  ریـکاوری  تابسـتان  شـویم.  قهرمـان 
بتوانـم  تعطیـات  از  پـس  امیـدوارم  و  کـرد 

را همراهـی کنـم.« بارسـلونا 

با کاهش محدودیت های کرونا؛ شهروندان 
بریتانیایی از امروز می توانند عزیزانشان را بغل کنند 

کرونا  ویروس  ــیوع  ش به علت  ر  روبا ــای خوا به فزایش جهانی  ا

مـی به کشـور امـارات سـفر کند.

ملی پوشـان فوتبـال کشـور در تاریـخ ۳۰ مـی نیـز وارد 

قطـر خواهنـد شـد تـا خـود را بـرای مسـابقات رسـمی 

انتخابـی جـام جهانـی و جـام ملت هـای آسـیا در برابر 

تیم هـای بنـگادش، عـان و هنـد آمـاده کننـد.

گفتنـی اسـت کـه دور دوم و ۴۸ بـازی باقـی مانـدۀ 

میزبانـی  بـه  افغانسـتان  قهرمانـان  لیـگ  رقابت هـای 

کابـل بـه تاریـخ ۳۰ جـوزا بـا رشکـت متامـی ۱۲ تیـم 

کشـور برگـزار خواهـد شـد.

فوتبـال  فدراسـیون  سـخنگوی  معشـوف،  فیـروز 

افغانسـتان دیروز به رادیـوآزادی گفت که دور دوم این 

مسـابقات بـه دلیـل توجـه همه جانبـۀ این فدراسـیون 

ادامـۀ  در  کشـور  فوتبـال  ملـی  تیـم  مسـابقات  بـه 

ملت هـای  جـام  و  جهانـی  جـام  انتخابـی  مسـابقات 

آسـیا بـه تعویـق افتـاده اسـت.

قـرار اسـت تیـم ملی فوتبـال افغانسـتان بـرای رشکت 

در یـک کمـپ مترینی و برگـزاری دو دیـدار تدارکاتی 

در برابـر تیم هـای اندونزیـا و سـنگاپور بـه تاریـخ ۲۰ 



 

 برخـی اعضـای ولسـی جرگـه خواسـتار آتـش بـس شـدند؛ امـا از چـراغ 
سـبز غنـی بـرای رهایـی زندانیـان طالب، انتقـاد کردند و ضمـن حامیت از 
مسـلامنان فلسـطین گفتنـد کـه بـه زودی بـرای پایـان فرهنگ رسپرسـتی 

در حکومـت، اقـدام مـی کننـد.
در حـال حـارض وزارت هـای مالیـه، معـارف، اطالعـات و فرهنـگ، امـور 
زنـان، احیـا و انکشـاف دهـات، صحـت عامه، امـور داخله و  بانـک مرکزی، 
شـورای عالـی سـره محکمه، کمیسـیون نظارت بـر تطبیق قانون اساسـی 

و جمعیـت هـالل احمـر افغانـی، از سـوی رسپرسـتان اداره مـی شـوند.
وزارت هـای معـارف، امـور زنـان، اطالعـات و فرهنـگ، انکشـاف دهـات و 
بانـک مرکزی، از سـوی کسـانی رسپرسـتی می شـود که نامـزدی آنها برای 

ایـن وزارت هـا را ولسـی جرگـه رد کـرده اسـت.
بـا ایـن حـال وزارت هـای مالیـه، امـور داخلـه و صحـت عامـه، در حالـی از 
سـوی رسپرسـتان اداره می شـود که وزرای آنها رای اعتامد ولسـی جرگه را 

گرفتـه بودنـد؛ امـا رئیس جمهـور آنهـا را برکنار کرده اسـت.
غـالم فـاروق نظـری مناینده مردم هرات در ولسـی جرگه، خطـاب به رئیس 
جرگـه گفـت: »تـا چـه وقـت محافظـه کاری مـی کنیـد، وزیرانـی کـه رای 
گرفتنـد برکنـار شـدند؛ امـا در عـوض آن هـا رسپرسـتان معرفـی شـدند که 

پاسـخگو نیسـتند و تجربـه ندارند.«
فرهنـگ  پایـان  برابـر  در  جرگـه  ایـن  جـدی  گیـری  تصمیـم  خواهـان  او 

شـد. ادارات  در  رسپرسـتی 
ماللـی اسـحاق زی مناینـده مردم کندهـار در این جرگه گفـت: »در کجای 
قانـون آمـده اسـت، افـرادی کـه رای از جرگـه گرفته انـد برکنار می شـوند؛ 
امـا رسپرسـتان بـی تجربـه و چهـره هـای نـاکام، در عـوض آنهـا معرفی می 

شوند.«
وی نیـز خواسـتار ختـم فرهنـگ رسپرسـتی در ادارات شـد و افـزود: »در 
اداراتـی کـه از سـوی رسپرسـتان اداره مـی شـود، فسـاد به اوجش رسـیده 
اسـت.« شـامری از اعضـای دیگـر ایـن جرگـه نیز خواهـان معرفـی نامزدان 

بـرای اداراتـی شـدند کـه از سـوی رسپرسـتان اداره مـی شـوند.
رئیـس ولسـی جرگـه، ادامـه کار رسپرسـتان را خالف قانـون و اصول خواند 
و گفـت کـه براسـاس فیصلـه کمیتـه رؤسـای ایـن جرگـه، در پنجـم جـوزا 
ایـن جرگـه در مـورد پایـان فرهنـگ رسپرسـتی در ادارات، تصمیـم خواهـد 

گرفت.
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 والـی کنـدز مـی گویـد کـه وضعیـت امنیتـی در ایـن والیـت خوبر شـده و 

مخالفـان مسـلح، دیگـر منـی تواننـد ایـن والیـت را سـقوط دهند.

عبدالسـتار میرزکـوال والـی کنـدز، در مصاحبـۀ بـا آژانـس خـری پـژواک 

گفـت کـه بـا اعالم خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، طالبان مسـلح 

حمـالت خـود را در کنـدز شـدت داده انـد.

وی افـزود کـه طالبـان مـی خواسـتند ایـن والیـت را تـرف کننـد؛ امـا 

نیروهـای امنیتـی مقاومـت کـرده انـد و اکنـون همـه چیـز در کنـرول مـی 

باشـد. وی گفـت: “مـردم مطمـن باشـند، مـا حمـالت طالبـان در شـهر و 

ولسـوالی هـا را دفـع کـرده ایـم، منـی تواننـد شـهر را سـقوط بدهنـد.”

بـه گفتـۀ وی، طالبـان مسـلح در بزرگـراه هـا بـه تاجـران مشـکالت ایجـاد 

مـی کردنـد، کـه نیروهـای امنیتـی بیشـر ایـن مشـکالت را حل کـرده اند. 

بـه بیـان موصـوف، نیروهـای امنیتـی، بـرای دفاع از شـهر و ولسـوالی های 

کنـدز، آمادگـی کامـل گرفتـه اند.

امـا والـی گفـت کـه طالبـان مسـلح، دیگـر از جنـگ خسـته شـده، و تالش 

هـا بـرای صلـح را آغـاز کرده انـد. میرزکـوال یـادآوری کرد که در یک سـال 

گذشـته، بـه هزینـۀ ١٢ میلیـارد افغانـی، ده ها پـروژه در ایـن والیت عملی 

شـده اسـت. وی افزود: “از یک سـال گذشـته تاکنون، ٤٢٤ پروژه تطبیق 

و بـه بهـره بـرداری سـپرده شـده و ٧٢٧ پـروژۀ دیگـر، تحـت کار مـی باشـد 

کـه بـه زودی تکمیـل خواهـد شـد.” بـه گفتـۀ وی، مهمریـن ایـن پـروژه 

هـا، کانالهـای دشـت ارچـی و شـاه روان اسـت کـه هـزاران جریـب زمین را 

آبیـاری مـی کنـد. قابـل یادآوری اسـت که کنـدز، از والیت هـای ناامن می 

باشـد، کـه تاکنـون دو بار سـقوط داده شـده اسـت. 

ولسی جرگه، به زودی برای ختم 
فرهنگ سرپرستی در حکومت اقدام 

می کند   

والی کندز: سال گذشته با هزینۀ ١٢ 
میلیارد افغانی ده ها پروژه 

عملی شده است 

 

آغـاز  از  روز   ۵۷ از  بیـش  گذشـت  بـا   

وزارت  هـم  هنـوز  آموزشـی،  نـو  سـال 

معـارف نتوانسته اسـت بـه مشـکل کمبود 

در  آمـوزگاران  و  درسـی  کتاب هـای 

کنـد. رسـیده گی  کشـور  مکتب هـای 

از  یکـی  دانش آمـوزان  از  شـامری 

مکتب هـای هـرات می گوینـد کـه کمبـود 

آمـوزگار و کتـاب آنـان را بـا چالش هـای 

کرده اسـت. بـه رو  رو  فـراوان 

ایـن دانش آمـوزان می افزاینـد کـه نگـران 

و  بی آمـوزگار  چـون  اسـتند  شـان  آینـدۀ 

کتـاب، مکتـب بـرای شـان معنایـی نـدارد.

میـروس، یکـی از دانش آمـوزان در هـرات می گویـد: »بـدون 

مـا  بخوانیـم. کتـاب در دسـرس  کتـاب منی توانیـم درس 

نیسـت.« رجـاع محمـودی، یکـی دیگـر از دانش آمـوزان در 

هـرات ابـراز داشـت: »مـن شـخصاً کتاب نـدارم. نـوت گرفته 

منی توانـم، درس خوانـده منی توانـم. چالش هایـی بـرای مـا 

به وجـود آمـده کـه از درس خـود عقـب می مانیـم.«

مشـغول  مکتب هـا  در  کـه  آمـوزگاران  از  اندکـی  شـامر 

نگـران  را  آمـوزگار  و  کتـاب  کمبـود  اسـتند،  آموزش دهـی 

می داننـد. کننـده 

عبدالقـادر موحـد، یکـی از آمـوزگاران در هـرات می گویـد: 

»کمبـود کتـاب در صنف هـا باعـث شـده کـه در صنف هـای 

مـا شـاگردن در رس درگمـی بـه رس برنـد.«

اعضـای مجلـس مناینـدگان می گوینـد که بـی پروایی ها در 

برابـر آمـوزش و پـرورش، جفـای بزرگـی در برابـر معـارف در 

کشـور است.

عبدالقیـوم سـجادی، منایندۀ غزنی در مجلـس مناینده گان 

می گویـد: »معـارف افغانسـتان سیسـتم بیـامر دارد و ایـن 

بیـامر بایـد هـر چـه عاجـل درمان شـود. ایـن درمـان ممکن 

والـی  کـه  می کنـد  تائیـد  فاریـاب  والیـت   

جدیـد ایـن والیـت، محمـد داود لغامنـی بـه 

کار خـود در دفـرش آغـاز کـرده اسـت.

نـر خرنامـه ای  بـا  ثـور  دوشـنبه ٢٧  روز  فاریـاب  والیـت 

گفتـه اسـت: »الحـاج محمـد داوود لغامنـی به اسـاس حکم 

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور اسـالمی افغانسـتان صبح 

روز )دوشـنبه ۲۷ ثـور۱۴۰۰( بـا حضـور صبغت اللـه غزنوی 

مقام هـای  محـل،  ارگانهـای  اداره  شـهرداری های  معیـن 

ملکـی و نظامـی، رئیـس شـورای والیتـی فاریـاب، معرفـی و 

آغاز بـه کار کـرد.«

بـه دنبـال معرفـی محمـد داود لغامنـی در والیـت فاریـاب، 

اسـت.  افتـاده  راه  والیـت  درایـن  گسـرده  اعراض هـای 

بـه  والیـت  ایـن  ولسـوالی  چندیـن  در  فاریـاب  باشـندگان 

معرفـی والـی جدیـد راهپیامیـی کردنـد و خواهـان تجدیـد 

نظـر رئیـس جمهـور غنـی در ایـن مـورد شـدند.

نیازمنـد اقدامـات جدی باشـد که باید حکومـت انجام دهد.«

امـا وزارت معـارف می گویـد کـه می کوشـد بـه ایـن مشـکالت 

معـارف  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  نجیبـه  کنـد.  رسـید گی 

می گویـد: »بـرای رفـع کمبـود معلـم مـا در نظـر داریـم رونـد 

جـذب معلـامن حق الزحمه یـی را آغاز کنیم ولی یک سلسـله 

پروسـه های طـی مراحـل رسـمی باقـی مانده اسـت. زمانی که 

متامـی طـی مراحـل این پروسـه ها تکمیل شـد، بعـد از آن ما 

رونـد جلـب و جـذب را آغـاز می کنیـم.«

او افـزود: »در کنـارش، کتاب هـای کـه قـرار بـود چـاپ شـود، 

خوشـبختانه بیشـر از ۸۵ درصـد چـاپ شده اسـت. زمانی که 

رونـد چـاپ تکمیل شـود، ما پروسـۀ انتقال را آغـاز می کنیم و 

در متامـی والیـات کتاب هـا توزیع خواهد شـد.«

مشـکل کتـاب، آموزگار، سـاختامن و حتا امنیـت اهل معارف 

از چندیـن سـال به این سـو ادامه داشته اسـت.

شـهروندان کشـور می گوینـد، بـا آن کـه در دو دهـۀ گذشـته 

به علـت  امـا  شـد،  کمـک  افغانسـتان  بـه  زیـادی  پول هـای 

مشـکالت  فسـاد،  وجـود  و  حکومتـی  مسـؤوالن  بی پروایـی 

معـارف به حـال خـود باقـی مانده اسـت و سـیر سـعودی را نیز 

پیموده اسـت.

مـردم فاریـاب گفتـه بودنـد که والی هـا باید انتخابی باشـند و 

توسـط رای مـردم محل معرفی شـوند.

بـه  نیـز  مناینـدگان  مجلـس  رئیـس  رحامنـی  رحـامن  میـر 

معرفـی والـی جدیـد فاریاب اعـراض کـرده تلویحـا گفته بود 

کـه حکومـت بایـد از تقرری هـای جلـو گیـری کنـد که سـبب 

می شـود. قومـی  حساسـیت های  و  تفرقـه 

نقیـب اللـه فایـق والـی پیشـین فاریـاب از نزدیـکان مارشـال 

معرفـی  برابـر  در  نیـز  کـه  دوسـتم  مارشـال  اسـت.  دوسـتم 

والـی جدیـد معـرض بـود، طرفداران خـود را بـه راهپیامیی و 

اعـراض ترغیـب کـرده بـود.

نقیـب اللـه فایـق پـس از برکنـاری از والیـت فاریـاب به حیث 

عضـو انتصابـی مجلـس بـزرگان یا سـنا معرفی شـد.

بـا آنکه گفته می شـود، مارشـال دوسـتم در تالش اسـت مانع 

والیـت داود لغامنـی در فاریـاب شـود، ولی او رسـام به کارش 

آغاز کرده اسـت.

دو ماه پس از آغاز سال نو آموزشی؛ کمبود کتاب و آموزگار حل نشده است    برخلاف اعتراض ها، والی جدید فاریاب به کار خود آغاز کرد 

 دفـر والـی هرات اعـالم می کنـد که چند 

کارخانـه تولیـدی در ایـن والیـت افتتـاح و 

کار خـود را آغـاز کردند.

نـر  بـا  ثـور   ٢٧ دوشـنبه  روز  هـرات  والـی  دفـر 

عبدالوحیـد  سـید  کـه  می گویـد  خـری  اعالمیه هـای 

قتالـی والیـت هـرات و نثـار احمـد غوریانـی وزیـر تجارت 

و صنعـت کشـور آغـاز فعالیـت چنـد کارخانـه تولیـدی را 

در شـهرک صنعتـی والیـت هـرات افتتاح کردنـد و از یک 

آوردنـد. بـه عمـل  بازدیـد  کارخانـه دوا سـازی 

در یـک خرنامـه دفر والی هرات آمده اسـت که کارخانه 

صنایـع غذایـی و لبنـی گلسـتان بـا داشـن پنـج خـط 

تولیـد انـواع لبنیـات توسـط والـی هـرات و وزیـر تجارت و 

صنعـت در شـهرک صنعتـی ایـن والیـت افتتاح شـد.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در هر یـک از خطوط 

انـواع  تـن  سـه  سـاعت  هـر  در  کارخانـه  ایـن  تولیـدی 

می شـود. تولیـد  لبنیـات 

فـرآورده هـای ایـن کارخانـه در کنـار پروسـس لبنیـات، 

پنیـر  خامه یـی،  پنیـر  چکیـده،  ماسـت،  انـواع  تولیـد 

باشـد. مـی  دوغ  انـواع  و  شـور  پنیـر  عسـلی، 

در خرنامـه آمـده اسـت که بـا گسـرش فعالیت های این 

کارخانـه به شـش صد و هشـتاد تـن زمینـه کار فراهم می 

شود.

ایـن کارخانـه بـا رسمایه گـذاری ابتدایی سـه میلیون دالر 

آغاز بـه فعالیت کرده اسـت.

دفـر مطبوعاتـی والـی هـرات، بـا نـر خرنامـه دیگـری 

می گویـد کـه یـک کارخانـه صنایـع غذایی نیـز در والیت 

هـرات بـه فعالیـت آغـاز کرده اسـت.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه ایـن کارخانـه کـه در 

شـهرک صنعتـی موقعیـت دارد، قبال توسـط وزیر صنعت 

غذایـی  صنایـع  فابریکـه  شـد.  افتتـاح  هـرات  والـی  و 

بـرادران عاملـی ارزگانـی  بـا رسمایه گـذاری سـه میلیـون 

دالـر  امریکایـی سـاخته شـده اسـت.

بـه قـول خرنامـه؛ وزیـر تجـارت و صنعـت بـا اسـتقبال از 

افتتـاح ایـن کارخانه هـا،  گفـت بـا افتتـاح هـر کارخانـه 

بـرای شـامر زیـای از هموطنـان زمینه کار مهیا می شـود. 

نکتـه قابـل توجـه اینکـه اکـر کارمنـدان و کارگـران ایـن 

بیشـر از دو میلیـون دالـر امریکایی سـاخته شـده اسـت 

کـه توسـط وزیـر تجـارت، والـی هـرات و شـامر از تاجران 

ایـن  کـه  می کنـد  تریـح  خرنامـه  شـد.  افتتـاح  ملـی 

کارخانـه زیـر مجموعـه هـرات آیسـکریم اسـت کـه بـرای 

حـدود صـد تـن از جوانـان زمینـه کار را فراهـم سـاخته 

از  قدردانـی  بـا  هـرات  والـی  خرنامـه  قـول  بـه  اسـت. 

رسمایه گـذاری سـکتور خصوصی در بخـش صنعت گفت 

بـرای  تـا زمینـه  او بهبـود صنعـت حامیـت می کنـد  کـه 

کاهـش واردات و افزایـش صـادرات فراهـم شـود.

خرنامـه عـالوه می کنـد کـه دریـن کارخانه روزانـه حدود 

بیسـت و پنج تن شـیر پروسـس می شـود.

در همیـن حـال دفـر والیـت هـرات می افزایـد کـه سـید 

عبدالوحیـد قتالـی والی هـرات، با وزیر تجارت کشـور در 

کارخانـه بانـوان هسـتند.

والـی هـرات در مراسـم افتتـاح ایـن رشکـت نیـز حامیت از 

تولیـدات داخلـی و جلوگیری از واردات تولیدات مشـابه را 

یـک اولویـت کار خود دانسـت.

رییـس  خـادم  حمیداللـه  کـه  می کنـد  عـالوه  خرنامـه 

اتـاق صنعـت نیـز خواهـان جلوگیـری از واردات اجنـاس 

شـد. مشـابه  تولیـدات  و  بی کیفیـت 

خرنامـه می افزایـد که در چندیـن خط ایـن کارخانه انواع 

بیسـکویت و کیـک نیز تولید می شـود.

دفـر مطبوعاتـی والیـت در خرنامه دیگـری می افزاید که 

یـک کارخانـه تولیـد پنیـر در شـهرک صنعتی هـرات امروز 

بـه فعالیت آغـاز منود.

در خرنامـه آمـده اسـت که ایـن کارخانه بـا رسمایه گذاری 

بازدیـد از خطـوط تولیـد کارخانـه داروسـازی هـری فارمـا، 

بـر حامیـت از رسمایـه گـزاران تاکیـد ورزید.

خرنامـه تریـح می کنـد که ایـن کارخانـه در حال حارض 

چهـل قلـم انواع داروها به شـمول رشبت، قرص و کپسـول 

را تولیـد و بـه بازار عرضـه می مناید. 

خرنامـه عـالوه می کنـد کـه وزیـر تجـارت  نیز بـرای بهبود 

صنعـت وعـده همـکاری داده اسـت. وی از آغـاز سـاخت 

تهداب گـذاری سیسـتم  و  دیـوار شـهرک صنعتـی هـرات 

فاضـالب آن، در جریـان هفتـه خـر داده اسـت.

هـرات یکـی از والیت هـای عمـده در غـرب کشـور اسـت 

کـه در بخـش تولیـد و تجـارت دسـت باالیی دارد و نسـبت 

تجـارت  و  بـزرگ کشـور در صنعـت  اکـر والیت هـای  بـه 

اسـت. پیش قـدم 

سه کارخانه تولیدی در والیت هرات
 با ارزش حدود ١0 میلیون دالر افتتاح شد 


