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 5 هزار مهاجر مراکشی در یک 
روز وارد اسپانیا شد

 انتقاد تند اردوغان از ناتو 
و سیاست بایدن در قبال 

خاورمیانه
 مقامـات دولـت اسـپانیا از ورود بیـش از 5 هـزار مهاجر به 
شـهر سـئوتا در سـواحل شـمالی قاره آفریقا طی بیسـت و 
چهارسـاعت گذشـته خبـر دادنـد. ورود ایـن تعـداد مهاجر 
بـه سـئوتا طی یـک روز کـه از راه دریا و زمیـن یک رکورد 

می شـود.... محسوب 

 موضـوع بـر سـر فـروش تسـلیحاتی جدیـد امریـکا به 
اسـرائیل اسـت. رئیـس جمهـوری ترکیـه از سیاسـت 
حتـی  اردوغـان  کـرد.  انتقـاد  بایـدن  خاورمیانـه ای 
اتریـش را نیـز بـه خاطـر نصـب پرچـم اسـرائیل در 

... دولتـی  سـاختمان های 

نامیده انـد.  خیـام  عمـر  تولـد  سـالروز  را  ثـور   28  

آدمـی که هم شـاعر بود و هم دانشـمند و فیلسـوف 

و ریاضیـدان و منجـم و مهم تـر از همـه نابغـه ی کـه 

پرسشـگر بود و در عین حال کسـی کـه همه اش در 

رباعیاتـش مخاطبـان خود را به بی خیالی و شـادی 

دعـوت می کـرد. ...

تأکید رئیس جمهور بر آمادگی 
برای جنگ با طالبان پس از 
خروج نیروهای خارجی
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 عمر خیام و زندگی در 
لحظه ی اکنون

روز جهانی موزیم و نگرانی از 
وضعیت  موزیم ها

هنری

افغانستان و حلقه 
مفقوده عدالت 

 نسل کشی از دیدگاه کد 
جزای افغانستان و اسناد 

بین المللی 

از کشته شدن مال منصور تا مال 
نیازی؛ جنگ چگونه 

مدیریت می شود؟ 

 دیـروز وزیـر خارجـه در یـک کنفرانس خبـری در باره 
اخیـر خـود بـه الهـه و گفتگـو بـا مسـوالن دادگاه بین 
المللـی کیفـری توضیحاتـی ارایـه کـرد و از اراده دولت 
افغانسـتان بـرای همـکاری بـا ایـن نهـاد بیـن المللـی 
تامیـن عدالـت در زمینـه تحقـق عدالـت سـخن گفـت. 

وزیـر امـور خارجه گفتـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 از تمامی اهرم های فشار برای 
مجبورسازی طالبان به صلح

 باید استفاده شود

گفتگوی تلفنی مشاور امنیت ملی با وزیر خارجه چین:

فدراسیون فوتبال: رقابت های 
فوتبال دختران شهر کابل دوباره 

از سر گرفته می شود 

 برونو فرناندز بهترین بازیکن 
فصل یونایتد شد

هیئـت  سـخن گوی  نعیـم،  محمـد   

مذاکره کننـده طالبـان در دوحـه می گویـد که 

طالبـان آمـاده دوام مذاکـرات در دوحه اسـت 

و در انتظـار حضـور هیئـت جمهوری اسـامی 

اسـت.  افغانسـتان 

آقـای نعیـم می گویـد کـه بـرای انجام نشسـت 

بعـدی زمـان دقیـق مشـخص نشده اسـت، اما 

دوام  بـرای  طالبـان  هیئـت  آماد گی هـای  از 

مذاکـرات اطمینـان می دهد:»مـا می خواهیـم 

کـه مشـکات از طریـق گفتگوها حـل گردد.«

افـزود:  نعیـم  محمـد  طلوع نیـوز؛  گـزارش  بـه 

»در رمضـان ما 

چنـد بـار باهم 

یی  نشسـت ها

 ، شـتیم ا د

ی  پ هـا و گر

مختلـف مـا در 

بـا  رابطـه  ای 

مقابـل  طـرف 

یی  نشسـت ها

 ، شـتند ا د

در  تقریبـا 

همـی روزهـا هـم مـا د متـاس اسـتیم، متـاس 

بـه شـکل مسلسـل بـه شـکل دایـم در بیـن ما 

نشـده.« قطـع  متـاس  اسـت، 

اسـامی  جمهـوری  هیئـت  سـویی هم،  از 

در  رشکـت  بـرای  آمادگی هـا  از  افغانسـتان 

دهـد. مـی  اطمینـان  دوحـه  مذاکـرات 

هیئـت طالبـان پـس از یـک مـاه وقفـه بـه روز 

جمهـوری  هیئـت  بـا  نشسـتی  بـه  عیـد  دوم 

اسـامی افغانسـتان در دوحه حارض شـد و بر 

دوام ایـن نشسـت ها تاکیـد کـرد.

نیروهـای  خـروج  اعـام  از  پـس  طالبـان 

امریکایـی از افغانسـتان تا ۱۱ سـپتامرب گفته 

بودنـد کـه در هیچ نشسـتی در بـارۀ مذاکرات 

صلـح رشکـت منـی کننـد.

بااملعـروف  امـر  رییـس  الدیـن،  قلـم  مولـوی 

وزیـر  امتـر  حنیـف  محمـد   

می گویـد  کشـور  خارجـه 

در  نـه  جنایـت کار  و  قاتـل  مجـرم،  هیـچ  کـه 

افغانسـتان، نـه در خـارج از افغانسـتان و نـه 

در جایـی دیگـری منی توانـد پنـاه گاه داشـته 

باشـد.حکومت مکلـف اسـت آنهـا را بـه پنجـه 

قانـون بسـپارد و در خـارج بـا ICC یـا محکمـه 

بیـن املللـی جزایـی همـکاری می شـود کـه 

جنایتـکاران جنگـی در هـر جایـی که خـود را 

پنهـان کننـد بـه پنجـه قانـون سـپرده  شـوند.

وی افـزود کـه فرهنـگ معافیـت از قانـون در 

نسـل  و  بـری  برابـر جنایـات جنگـی، ضـد 

کشـی دیگـر برداشـته شـده اسـت.

در  ثـور   28 شـنبه  سـه  کـه  امتـر  آقـای 

و  وزارت عدلیـه  بـا  نشسـت خـربی مشـرک 

لوی سـارنوالی کشـور صحبـت می کـرد گفت: 

کـه  کنـم  صحبـت  واضـح  می خواهیـم  »مـن 

هـر قاتـل مـردم افغانسـتان بایـد بـه یـاد داشـته باشـد که جرمـی را کـه مرتکب 

می شـود مستندسـازی خواهـد شـد و مـورد تحقیـق قـرار می گیرد و بـه محکمه 

کشـانده می شـود.« وی افـزود کـه پیشـنهاد دوم دولـت افغانسـتان ایـن اسـت 

کـه تنهـا بـه بررسـی جرایـم از 2003 بـه ایـن طـرف اکتفا نشـود. جرایـم که در 

حـال حـارض رخ می دهـد، جرم جنگـی در لوگر، جـرم جنگی در دشـت برچی، 

در شـالی، در جـال آبـاد و در قندهـار و هرجـای دیگـر افغانسـتان کـه اتفاق 

افتـاده اسـت بایـد عمـا تحـت نظـارت و تحقیقـات قـرار گیـرد.

وزیـر خارجـه کشـور افـزود کـه در ایـن شـکی نیسـت کـه دولـت افغانسـتان بـه 

رونـد صلـح متعهـد و پای بند اسـت، امـا هیچ کـس منی تواند از نـام صلح برای 

خـود لیسـانس ادامـه جـرم را بگیرد.

وی افـزود: »هـر اقدامـی کـه مـا می کنیـم هدفـش ایـن نیسـت کـه جلوصلـح 

گرفتـه شـود بـل هـدف ایـن اسـت کـه زمینـه صلـح برابـر شـود.«

آقـای امتـر عـاوه کرد که تعهد جمهوری اسـامی افغانسـتان این اسـت که در 

برابـر جرایـم جنگـی مبارزه جـدی صورت گیـرد و با محکمـه بین املللی جزایی 

همـکاری شـود تـا حاکمیت ملی نگهداشـته شـود. در این رابطه رهـربی دولت 

افغانسـتان یـک کمیتـه مشـخص را وظیفه داده اسـت که از پیرفـت کار خود 

بـه شـورای عالـی حاکمیت گـزارش می دهد.

محکمـه  و  افغانسـتان  دولـت  میـان  کـه  توافقـات  بـه  اشـاره  خارجـه  وزیـر 

بین املللـی جزایـی صـورت گرفته اسـت، عاوه کـرد که ایجاد یـک نظام عدلی 

قضایـی مشـرک مستند سـازی و تحقیقاتـی میـان دولت افغانسـتان و محکمه 

طالبـان  زمـان  در  املنکـر  عـن  نهـی  و 

گفت:»امریـکا از طالبـان خواسـته انـد کـه مـا 

موضـوع بندیان تـان را با حکومت افغانسـتان 

در میـان گذاشـته ایـم و حل می شـود و شـا 

آغـاز کنیـد.« را  هـم مذاکـرات 

اسـامی  جمهـوری  هیئـت  حضـور  اکنـون 

افغانسـتان بـرای پیشـربد مذاکـرات در دوحه 

بسـیار مهـم دانسـته مـی شـود - هیئتـی کـه 

اکنـون دو عضـو آن در دوحـه حضـور دارنـد.

عالـی  شـورای  سـخنگوی  خـوزون،  فریـدون 

مصالحـه ملـی گفت:»طالبـان بایـد هـر آنچـه 

خواهنـد  مـی  کـه 

کننـد،  بحـث  مـا  بـا 

را  مـوارد  آن  بیاینـد 

مذاکـرات  میـز  در 

مطـرح بسـازند و مـا 

مـی  اسـتقبال  آن  از 

» . کنیـم

مذاکـره  هیـات 

جمهـوری  کننـده 

افغانسـتان  اسـامی 

آمـاده  از  نیـز 

در  رشکـت  و  دوحـه  بـه  سـفر  بـرای  هـا  گـی 

غـام  دهـد.  مـی  اطمینـان  صلـح  مذاکـرات 

فـاروق مجـروح، عضـو هیـات مذاکـره کننـده 

گفت:»مـا  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

آغـاز کردیـم  را  تعهـد و جدیـت مذاکـرات  بـا 

مذاکـرات  ادامـه  بـرای  کامـل  گـی  آمـاده  و 

داریـم.« گـروه طالبـان در حالـی از جدیت در 

مذاکـرات دوحـه اطمینـان مـی دهنـد کـه دو 

طـرف در سـه ماه مذاکـره نتوانسـتند آجندای 

افزایـش  کننـد،  توحیـد  را  صلـح  مذاکـرات 

مذاکـرات  در  پیرفـت  نبـود  و  خشـونت ها 

جمهوریـت  و  طالبـان  هیئت هـای  میـان 

بارهـا از سـوی شـهروندان افغانسـتان انتقـاد 

 . سـت ه ا شد

بین املللـی، گامـی مهمـی اسـت کـه در راسـتای عدالـت و صلـح مـا را کمـک 

می کنـد. فضـل احمـد معنـوی وزیـر عدلیـه کشـور کـه در ایـن نشسـت حضور 

داشـت نیـز گفـت کـه هیـچ مرجعـی نـه حقیقـی  نـه حکمـی منی توانـد مانـع 

تحقـق عدالـت شـود. اراده جـدی برای تامیـن عدالت وجـود دارد، بـه قضایای 

زیـادی رسـیدگی صـورت گرفتـه اسـت.

معنـوی افـزود کـه محکمـه با اشـاره به قانـون عفو مصالحـه کـه در دور پانزدهم 

شـورای ملـی پـاس شـده بـود، از معافیـت جنایـت کاران جنگی در افغانسـتان 

نگرانـی داشـت، امـا ایـن نگرانی هـا بـا توضیحـات الزم جانـب افغانسـتان رفـع 

شـده اسـت. لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه افغانسـتان بعـد از عضویـت 

محکمـه بین املللـی جزایی اکنـون در جرایـم ضدبری، جرایم جنگـی، جرایم 

نسل کشـی، جرایـم بین املللـی و جرایـم ضد دولتـی، قوانین تعریف شـده دارد 

و سـارنوالی اختصاصـی نیـز ایجـاد کرده اسـت.

افغانسـتان در سـال 2003 عضویـت محکمـه بیـن املللـی الهـه را بدسـت 

آورد. از سـال 2008 بـه ایـن طـرف افغانسـتان با ایـن محکمه کار کرده اسـت. 

به خصـوص بـرای جرایم که از سـال 2003 به این طرف در افغانسـتان رخ داده 

اسـت. محمـد حنیـف امتـر وزیـر خارجـه کشـور بـه تاریـخ 17 ثـور در راس یک 

هیـات بلنـد پایـه دولتی بـرای گفتگو با سـارنوال محکمۀ جزایـی بین املللی به 

شـهر هـاگ هالند رفتـه بود.

وی می گویـد کـه افغانسـتان بـا ایـن محکمـه بـه توافقـات خوبـی دسـت یافتـه 

اسـت کـه بـه متـام جرایـم جنگـی در کشـور رسـیدگی خواهد شـد.
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چراغ سبز هیئت های مذاکره کننده برای از سرگیری 
گفتگوها در دوحه

وزیر خارجه: جنایتکاران جنگی در هر جایی که خود را پنهان کنند، مجازات می شوند
ورزش



 

بـرای  ازآمـاده گی هـای حکومـت  رییـس جمهورغنـی   

شـدن  بیـرون  رونـد  پایـان  از  پـس  طالبـان  بـا  جنـگ 

کـرد. تاکیـد  ازافغانسـتان  خارجـی  نیروهـای 

آقـای غنـی درگفتگـو بـا تلویزیـون پـی بـی اس امریـکا 

شـدن  پذیرفتـه  در  گفتگوهـا  کلیـد  کـه  گویـد  مـی 
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 د مـي روغـې جـوړې عايل شـورا وايـي، د ګوندونو د سـولې 

د توحيـد شـوې طرحـې د مسـودې په تـړاو پـه راتلونکو ورځو 

کـې ناسـته کېـږي، ټولـو اندېښـنو، پوښـتنو او نظرياتـو ته تر 

رسـېدنې وروسـته بـه د رايـو پـه اکرثيـت او يـا د ټولـو غـړو په 

خوښـه تصويبېږي.

افغانسـتان  )د  لـوري  جمهوریـت  د  مخـې،  لـه  راپورونـو  د 

حکومـت او بېالبېلـو ګوندونـو او بنسـټونو( د ترکیـې ناسـتې 

تـه د وړانـدې کولو لپـاره کابو دېرش د سـولې طرحې جوړې 

کـړې او د مـي پخالينـې شـورا تـه یـې اسـتولې دي، خـو 

ځینـو ګوندونـو ورتـه نـه دي اسـتويل.

د افغانسـتان د مـي پخالينـې عـايل شـورا د وري پـه ۱۹مـه 

ويـي و چـې ځانګـړې کمېټـې یـې دوی ته د رسـېدلو طرحو 

د ارزونـې او توحیـد چـاره لـه پنځـو ناسـتو وروسـته بشـپړه 

کـړې او پـر اختـاليف ټکو یـې بحثونه پـای ته رسـېديل دي.

دغـې شـورا پـه یـوه خربپاڼـه کـې ویـي و، پـه طرحـه کې په 

ټولیـز ډول د افغانسـتان اسـالمي جمهوریـت، د افغانانـو پـر 

بنسـټیزو او اسـايس حقونـو، د بـر حقونـو، د رایـو لـه الرې 

د یـوه کـس پـر ټاکنـو، پـه نظـام کـې د ټولـو پـر عادالنـه او 

معنـاداره ګـډون، پـه هېـواد کـې د تاوتریخـوايل او جنـګ پر 

ختمېـدو او د سـولې هوکـړې د پـي کولـو پـه برخـه کـې د 

سـیمې او نـړۍ پـر قـوي ضامنـت ټینـګار شـوی دی.

ویانـد  شـورا  عـايل  جـوړې شـوې  روغـې  مـي  د  راز،  دغـه 

فریـدون خوځـون د وري پـه ۲۱مـه ويـي و چـې د طرحـو د 

توحیـد کمېټـې غونـډه وکړه، د اسـالمي جمهوریت د طرحې 

پـر وروسـتیو جزییاتـو یـې خربې وکـړې او پـه راتلونکـو ورځو 

کـې بـه یـې د مـي پخالینـې عـايل شـورا د رهـربۍ کمېټـه 

کړي. نهايـي 

خـو خوځـون نن )سـه شـنبه، د غويـي ۲۸مه( پـژواک خربي 

اژانـس تـه وویـل چـې د ترکيـې ناسـتې لپـاره ترتیـب شـوې 

طرحـه لـه دوی )مـي پخالينـې عـايل شـورا( رسه ده او پـه 

دې اړه بـه پـه راتلونکـو ورځـو کـې د رهـربۍ کمېټـې ناسـته 

تـررسه يش.

دی زياتـوي، ټـاکل شـوې وه چې د يادې مسـودې پـه تړاو د 

رهـربۍ کمېټـې ناسـته لـه اخـره مخکـې تررسه شـوې وای، 

خـو د ځينـو سـتونزو لـه املـه دغه ناسـته تررسه نه شـوه.

خوځـون وايـي: »پـه دې ناسـته کـې پـه طرحـه بانـدې کار 

کېـږي، کومـې اندېښـنې چـې رسور دانش او يا نـورو مرانو 

او هغـه  کېـږي  بحـث  هلتـه  بـه  پـه دې  کـړې وې،  ښـکاره 

اندېښـنې ټولـې پـه کـې ځـواب شـوې دي، کـه احيانـا لـه 

چـا رسه اندېښـنې وې، پـه هغـه بـه بحـث کېـږي او تـر بحث 

وروسـته بـه دا تصويبيـږي.«

خوځون: د ګوندونو د سولې توحيد شوې طرحې مسوده به له بحثونو وروسته تصويب يش کارتون

 

 دیـروز وزیـر خارجـه در یـک کنفرانـس خـربی در 

بـاره اخیـر خـود به الهـه و گفتگو با مسـوالن دادگاه بین 

املللـی کیفـری توضیحاتـی ارایـه کـرد و از اراده دولـت 

ایـن نهـاد بیـن املللـی  بـا  افغانسـتان بـرای همـکاری 

تامیـن عدالـت در زمینـه تحقـق عدالـت سـخن گفـت. 

افغانسـتان  امـور خارجـه گفتـه اسـت کـه دولـت  وزیـر 

متعهـد اسـت تا همـه جنایت هایـی را که در افغانسـتان 

صـورت گرفتـه اسـت مستندسـازی کند و به ایـن دادگاه 

خارجـه  امـور  وزارت  اقـدام  بسـپارد.  رسـیدگی  جهـت 

ممکـن اسـت هرگـز تحقـق نیابـد ولـی یـک گام بلنـد 

دهنـده  نشـان  حداقـل  و  عدالـت  تامیـن  راسـتای  در 

دولـت افغانسـتان بـرای تحقـق عدالـت اسـت و آرزوی 

مـردم افغانسـتان نیـز از دولـت همیـن اسـت. امـا نبایـد 

از نظـر دور داشـت کـه تامیـن عدالـت در کشـوری مثـل 

افغانسـتان چالـش کـم نـدارد. 

متاسـفانه افغانسـتان در طـول تاریخ خـود رسزمین 

و  اسـت  بـوده  گسـرده  و  بـزرگ  هـای  عدالتـی  بـی 

ناقضـان عدالـت همیشـه راهی برای فرار داشـته اند. در 

حقیقـت عدالـت در کشـور حلقـه مفقـوده و بـی عدالتی 

بنیـاد همـه بحـران ها و نابسـامانی را تشـکیل می دهد. 

نقـض عدالـت تنها مربـوط به افـراد جنایتـکار و ناقضان 

و  بلکـه شـالوده فکـر  نبـوده اسـت.  انسـان هـا  حقـوق 

ذهنیـت عمومـی را بـی عدالتی و سـتم شـکل می دهد. 

حتـی افـراد عـادی کـه هرگـز دسـتی در جنایـت و بـی 

عدالتـی ندارنـد بـه طـور ناخـودآگاه حامـی بـی عدالتی 

و جنایـت هسـتند. بـه عنـوان مثـال در روزهای گذشـته 

اصلـی  فرماندهـان  از  یکـی  نیـازی  عبداملنـان  مـال 

طالبـان کـه خود هیـچ ابایـی از اعراف بـه جنایت های 

خـود نداشـت و همواره از نسـل کشـی کتله هـای قومیو 

کشـتارهای وحشـتناک خـود بـا افتخار سـخن می گفت 

کشـته شـد. در پی کشـته شـدن او بسـیاری از قربانیان 

و مـردم افغانسـتان اظهـار خوش حالی کردنـد. اما افراد 

زیـادی نیـز بودنـد کـه از او بـه عنـوان یـک قهرمـان یـاد 

کردنـد. یکـی از وکالی قندهـار در مجلـس مناینـدگان 

علنـا از او بـه عنـوان شـهید یـاد کـرد و او را قهرمان مردم 

خواند.  افغانسـتان 

انـد در طـول سـال هـای گذشـته کـه  نبـوده  کـم 

افـراد زیـادی بـرای بخشـی از مـردم افغانسـتان قصـاب 

متـام عیـار بـوده انـد امـا بـرای بخشـی از مـردم قهرمـان 

و الگـو بـوده انـد. ایـن نـوع دیـدگاه کـه به طور گسـرده 

در میـان مـردم و اقشـار مختلـف افغانسـتان دیـده مـی 

شـود نشـانه واضـح از سـتم خویـی در میان مردم اسـت. 

اصـوال مـردم و هویـت هـای سـتم خـو هسـتند کـه بـی 

عدالتـی را اسـتمرار مـی بخشـد و هیچـگاه یـک جنبش 

ملـی و همگانـی علیه بی  عدالتی در کشـور شـکل منی 

گیـرد و مـا تنهـا مردمـی هسـتیم کـه مرتـب بـی عدالتی 

را بازتولیـد مـی کنیـم و مظلـوم تریـن مردمـی هسـتیم 

کـه در عیـن مظلومیـت سـتم سـاالر نیـز هسـتیم. از این 

رو عدالـت حلقـه مفقـوده و بـی عدالتـی مسـاله اصلـی 

تاریـخ مـا بـوده اسـت و امـروز نیـز مسـاله اصلـی اسـت. 

وقتـی وزیـر امـور خارجـه از اراده دولت بـرای به دام 

انداخـن جنایتـکاران و همـکاری بـا دادگاه بین املللی 

کیفـری سـخن مـی گوید نخسـتین چیـزی کـه در ذهن 

هرکسـی تداعـی می کنـد رهایی گلـه ای جنایتکاران از 

زندان های افغانسـتان اسـت. تنها سـال گذشـته در پی 

امضـای توافقنامـه ایاالت متحـده با گـروه طالبان دولت 

خطرنـاک  زندانـی  هـزار  شـش  بـه  نزدیـک  افغانسـتان 

طالبـان را رهـا کـرد، بایـد بـه مـردم حـق بدهیـم کـه در 

بـاره نیـت مـا تردیـد کننـد و انگشـت اتهـام وانتقـاد را به 

سـوی مـا دراز کننـد. حتـام همیـن سـوال از وزیـر امـور 

خارجـه در ایـن کنفرانـس مطـرح شـده اسـت ولـی منی 

دانـم کـه وی بـرای ایـن سـوال چـه پاسـخی ارایـه کـرده 

باشـد. اما واقعیت این اسـت که متاسـفانه سـخن گفن 

از تامیـن عدالـت در کشـوری مثل افغانسـتان بیشـر به 

یـک آرزوی دسـت نیافتنـی و یک آرمان غیـر قابل تحقق 

مـی ماند. 

متاسـفانه در طـی بیـش از چهل سـال جنـگ آنقدر 

بـی عدالتـی در کشـور مـا رخ داده اسـت کـه داغ بـی 

عدالتـی و سـتم در پیشـانی یکایک مردم ما نقش بسـته 

اسـت. تنهـا مسـاله کمیـت جنایت مطـرح نیسـت. بلکه 

کیفیـت و نحـوه انجـام جنایـت ها نیـز بی سـابقه بوده و 

هرگـز در تاریـخ هیـچ کشـوری جـز افغانسـتان این همه 

جنایـت رخ نداده اسـت. بـه عنوان مثال نحوه جاسـازی 

مایـن های منفجرشـده در مکتب سیدالشـهدا و بهرین 

ترتیبـات انفجـاری برای بیشـرین کشـتار اطفـال دخر 

در تاریـخ بـر بی سـابقه اسـت. هیـچ جنایت پیشـه ای 

بـرای کشـتار کـودکان چنیـن برنامـه ای نریخته اسـت و 

چنیـن سـابقه ای از خـود به یادگار نگذاشـته اسـت. هم 

اکنـون هـزاران جنایتـکار که هرکدام مرتکـب ده ها ظلم 

جنایـت شـده انـد راحـت در میـان مـردم راه مـی رونـد و 

هیـچ نهـادی وجـود ندارد کـه آنـان را به چنـگال عدالت 

بسـپارند.بنابراین عدالـت حلقـه مفقـوده در کشـور مـا 

اسـت و متاسـفانه ایـن وضعیـت هـم چنان وجـود دارد. 

 

  

 

خـروج  رونـد  ادامـه  بـا  همزمـان  غنـی  رییـس جمهـور 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان در گفـت و گویـی بـا 

هـا  نگرانـی  ایـن  بـه  امریـکا  بـی اس«  »پـی  تلویزیـون 

پاسـخ گفـت و از آمـاده گی هـا بـرای از میـان برداشـن 

خارجـی  نیروهـای  خـروج  پایـان  از  پـس  تهدیدهـا 

از  یکـی  نگرانـی  بـه  پاسـخ  در  هـرات  والـی  قتالـی،  وحیـد   :  

خربنـگاران از حمـل سـالح از سـوی هـواداران مـال عبداملنـان 

نیـازی گفتـه اسـت کـه در ایـن رشایـط امنیتـی هر کسـی برای 

محافظـت خـود سـالح دارد.

ایـن پاسـخ والـی هـرات بـرای معرضـان قناعت بخـش نبـوده و 

انتقادهـای بیشـری در پـی داشـته اسـت.

یکـی از کاربـران شـبکه اجتامعـی فیسـبوک خطـاب بـه والـی 

هـرات نوشـته اسـت کـه چـرا بـر منـزل غوریانـی دسـتور حملـه 

دادی و جـان چنـد غیرنظامـی کـه کـودکان هـم در بیـن آنـان 

اسـت را گرفتـی؟«

کاربـری دیگـر نیز نوشـته اسـت که به هـر اندازه »رسخ و سـیاه« 

بیـن مـردم قایـل شـوید، بـه هـامن انـدازه نفـرت از شـام بیشـر 

می شـود. تـا جایـی کـه خطـر شـام را تهدیـد کند. 

دفـر والـی هـرات در 14 حـوت سـال گذشـته اعـالم کـرده بود 

غیرمسـئول«  مسـلح  »فـرد  غوریانـی  حبیب اللـه  منـزل  بـر  کـه 

حملـه کـرده اسـت. ایـن حملـه بیـش از 8 سـاعت طـول کشـید 

و ریاسـت صحـت هـرات اعـالم کـرد کـه دسـت کم ۳۶ زخمی از 

ایـن رویـداد بـه شـفاخانه ها منتقـل شـده اسـت. در ایـن جمـع 

تنهـا پنـج نظامـی شـامل اسـت و متباقـی از جملـه یـک زن و ۲ 

کـودک همـه غیرنظامیان هسـتند. وضعیت سـه نفـر از زخمیان 

نیـز وخیـم خوانـده شـده بود.

اکنـون کاربـران شـبکه های اجتامعـی بـا یـادآوری ایـن رویداد، 

والـی هـرات را به تعصـب و ناکارایی متهم می کننـد و می گویند 

کـه ایـن چنیـن عملکردی مـورد قبول ما نیسـت.

روز یک شـنبه 26 ثـور هنـگام دفـن مال عبداملنان نیـازی، رهرب 

 قـول اردوی 209 شـاهین در شـامل کشـور می گویـد که در 

یـک حملـه هوایـی، 19 طالـب مسـلح بـه شـمول چهـار فـرد 

کلیـدی و سـه تبعـه پاکسـتانی در فاریاب کشـته شـده اند.

در  ثـور(   28( سه شـنبه  دیـروز  شـاهین،  اردوی  قـول 

ولسـوالی  در  مسـلح  طالبـان  ایـن  کـه  گفتـه  خربنامـه ای 

شـده اند. کشـته  فاریـاب  والیـت  پشـتونکوت 

در خربنامـه آمده:«عـر روز گذشـته در یـک حملـه هدفمند 

هوایـی بـاالی یـک قـرارگاِه مهـم دشـمن، در منطقـه خواجه 

طالـب   19 فاریـاب  والیـت  پشـتونکوت  ولسـوالی  ناموسـی 

ولسـوال  »خالـد  بـه  مشـهور  »زین اللـه«  شـموِل  بـه  مسـلح 

نـام نهـاد طالبـان بـر ولسـوالی املـار«، »نورالحـق ولسـوال 

ترکمـن مسـئول  اللـه  اسـد  »مـال   ، بـاال مرغـاب«  نهـاد  نـام 

کمیسـیون نظامـی طالبان بـرای اندخـوی« و »دامال ریحان« 

 حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملی کشـور در گفتگویی 

بـا وزیـر خارجـه چیـن گفته اسـت کـه از متامـی اهرم های 

فشـار بـرای مجبورسـازی طالبـان بـه صلـح بایـد اسـتفاده 

شود.

یـک  در  ثـور(   27( دوشـنبه  روز  شـامگاه  محـب  آقـای 

گفتگـوی تلفونـی بـا وانـگ یـی، وزیـر خارجـه چیـن گفته 

کـه »از همـه اهرم هـای فشـار بـرای مجبورسـازی طالبـان 

بـه صلـح بـه صـورت جـدی بایـد اسـتفاده شـود، از جملـه 

در وضـع تحریم هـای سـازمان ملـل علیـه طالبـان و دیگـر 

تالش هـا.«

آقـای یـی، وزیـر خارجـه چیـن نیـز گفتـه کـه توانایی هـای 

منحـر بـه فـرد چیـن می توانـد مفیـد باشـد.

وزیـر خارجـه چین حامیـت کامل کشـورش را از روند صلح 

افغانسـتان اعـالم و گفتـه کـه چیـن خواهـان افغانسـتان 

مسـتقل، بـا اقتـدار و یک پارچـه اسـت.

ایـن مقـام بلند پایـه چینی توافق سیاسـی را تنهـا راه حل 

مناسـب برای پایان جنگ افغانسـتان دانسـته اسـت.

در این گفتگوی تلفونی، مشـاور امنیت ملی کشـور و وزیر 

خارجـه چیـن، تروریسـم را تهدیـد مشـرکی خواندنـد کـه 

هـر دو طـرف بایـد بـا آن مبـارزه کننـد. وانگ یی پیشـنهاد 

 یـک روز پـس از معرفـی رسـمی محمـد داوود لغامنـی بـه 

عنـوان والـی فاریـاب اعراض هـا علیـه ایـن انتصـاب در 

شـامل کشـور ادامـه دارد.

فاریـاب  مـردم  بـه  لغامنـی گفـت  آقـای  در همیـن حـال 

در عرصـه حکومـت داری خـوب،  کـه  اطمینـان می دهـد 

متـوازن  توسـعه  ولسـوالی ها،  و  شـهر  در  امنیـت  تأمیـن 

ولسـوالی ها و بهبـود وضعیـت بهداشـتی و معـارف طبـق 

را پیـش می بـرد. نافـذه کشـور کار خـود  قوانیـن 

بـه نقـل از گـزارش بی بی سـی؛ او افزود:«هرآنچـه در تـوان 

داشـتم، بـرای خدمت به مـردم فاریاب به خـرج می دهم.«

امـا احسـان قوانـچ، رئیـس بخـش جوانـان حـزب جنبـش 

ملـی افغانسـتان گفـت اعـراض آنهـا تـا بازگشـت آقـای 

لغامنـی به کابـل و پذیرفته شـدن خواسـت های معرضان 

ادامـه خواهـد داشـت.

آقـای قوانچ گفت آنها شـکل اعراض شـان را از راهپیامیی 

بـه برافـرازی تعـداد بیشـر خیمه هـای تحصـن و مسـدود 

سـاخن در ادارات دولتـی تغییـر داده اند.

دیـروز یـک هیـأت دولـت، محمـد داوود لغامنـی را در مقر 

لـوا )تیـپ( اول اردوی ملـی رسـامَ بـه عنـوان والـی فاریاب 

معرفـی کرد.

خیمـه  دومیـن  گذشـته  شـب  معرضـان  آن،  دنبـال  بـه 

در  ملـی  اردوی  اول  لـوای  مقـر  درب  بـر  را  تحصن شـان 

آنهـا چهـار  شـنبه،  سـه  روز  و  برافراشـتند  کشـور  شـامل 

اطـراف لـوا را بسـته اند. خیابـان منتهـی بـه مقـر والیـت 

و لـوای اول ارتـش نیـز توسـط اعراض کننـدگان مسـدود 

اسـت.

در همیـن حـال باتـور دوسـتم، عضـو مجلـس مناینـدگان 

و فرزنـد مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهـرب حـزب جنبش 

در صفحـه رسـمی فیسـبوک خـود نوشـته: »مـردم خواهان 

و  بی عدالتـی  گونـه  هـر  برابـر  در  و  عدالتنـد  تأمیـن 

می ایسـتم.« حکومـت  خودکامگـی 

جدیـد  والـی  انتصـاب  بـا  فاریـاب  والیـت  در  معرضـان 

توسـط رئیس جمهـوری در این والیت مخالفنـد و خواهان 

و  شـهرداری ها  والیـت،  کرسـی های  انتخابی شـدن 

شـده اند. ولسـوالی ها 

رسنوشـت نظـام آینده بـر بنیـاد انتخابات نهفته اسـت .

نظـام  یـک  بـاره  در  اگـر  کـه  گفـت  جمهـور  رییـس 

انتخاباتـی توافـق به دسـت نیاید، متامی دسـتاوردهای 

دودهه گذشـته به شـمول حقـوق زنان، جوانـان واقلیت 

هـا زیرپرسـش خواهنـد رفـت.

داد. اطمینـان 

آقـای غنـی گفـت: »تهدیـد هـراس افگنـی تغییـر کـرده 

اسـت، امـا از بیـن نرفتـه اسـت. همـه مـا در ایـن بـاره 

توافـق کـرده ایـم. دوم ایـن کـه ایـاالت متحـده متعهـد 

بـه پشـتیبانی مالی در بخـش های امنیتـی ، اقتصادی  

و بردوسـتانه  اسـت . زیـرا خوشـبختانه ایـاالت متحده 

از دسـتاوردهای بیسـت سـال گذشـته  ارزش حامیـت 

را مـی دانـد و بحـث مـا بسـیار یـک بحـث پـر بـار بـوده 

است.«

از  را  انتخابـات  شـدن  پذیرفتـه  غنـی  جمهـور  رییـس 

سـوی طالبـان کلیـدی بـرای پیـروزی مذاکـرات صلـح 

مـی دانـد.

آقـای غنـی افـزود: »کلیـد گفتگـوی سیاسـی این اسـت 

که طالبان بپذیرند که نظام  سیاسـی آینده افغانسـتان 

مبتنـی بـر انتخابـات اسـت. ایـن مسـئله اصلـی اسـت. 

آن  اگـر  امـا   ، انـد  گفتگـو  و  بحـث  قابـل  مـوارد  سـایر 

مسـئله اساسـی یعنـی انتخابات پذیرفته نشـود ، حقوق 

و مسـئله دسـتاوردهایی کـه در بیسـت سـال گذشـته 

اتفـاق افتـاده انـد ، به ویژه حقـوق ودسـتاوردهای  زنان 

، جوانـان ، اقلیـت هـا و همـه اقشـار جامعه زیر پرسـش 

رفت.« خواهنـد 

بـا ایـن همـه رییـس جمهـور غنـی هشـدار میدهـد کـه 

طالبـان از راه جنـگ منـی تواننـد که قدرت را به دسـت 

بیاورند.

رییـس جمهـور غنـی در حالـی از مدیریـت اوضـاع پس 

از پایـان رونـد خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان 

اطمینـان مـی دهـد کـه روز گذشـته فرمانـده نیروهـای 

امریکایـی در افغانسـتان از شـدت خشـونت هـا پـس از 

داده  هشـدار  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج 

است.

انشـعابی گـروه طالبـان تصاویـری منتـر شـد کـه جنگجویـان 

گـروه طالبـان را مسـلح نشـان مـی داد. همچنیـن ویدیوهـای 

منتـر شـده نشـان می دهد که افراد مسـلح طالبـان و هوداران 

خواجـه  آرامـگاه  بـه  هـرات،  شـهر  خیابان هـای  از  عبـور  بـا  او 

عبداللـه انصـاری در حاشـیه شـاملی این شـهر رفتنـد و او را در 

کنـار ایـن زیارتـگاه بـه خاک سـپردند.

کاربـران شـبکه های اجتامعـی بـا اشـاره بـه پیشـینه عبداملنان 

نیـازی و نقـش او در ناآرامی هـا و شـورش های طالبـان، تاکیـد 

کـرده بودنـد کـه مقام هـای دولتـی هـرات نبایـد اجـازه برگزاری 

چنیـن مراسـمی در داخـل شـهر بـه هـوداران او می دادنـد.

والـی هـرات در واکنـش بـه ایـن انتقادهـا گفـت دولـت مانـع 

»هـر  کـرد  تاکیـد  او  منی شـود.  مسـلح  مخالفـان  خاکسـپاری 

کسـی کـه می میـرد خانـواده  اش می تواننـد هـر جا که خواسـته 

باشـند او را دفـن کننـد.«

پـی رویـدادی در هـرات  پیـش در  نیـازی چنـدی  عبداملنـان 

زخمـی شـد و بـر اسـاس گزارش ها بـرای درمان به کابـل منتقل 

شـد، امـا در اثـر شـدت جراحـات جـان باخت.

او در ابتـدای شـکل گیری گروه طالبـان در دهه ۱۹۹۰میالدی، 

سـخنگوی ایـن گـروه بـود و پـس از بـه قـدرت رسـیدن طالبـان، 

والـی هرات و سـپس بلخ شـد.

او پـس از مـرگ مـال اخـر منصـور )رهـرب سـابق طالبـان( بـه 

همـراه مـال محمدرسـول، شـاخه انشـعابی طالبـان را تشـکیل 

داد و معاون مال رسـول شـد. شـاخه انشـعابی طالبان، برخالف 

بدنـه اصلـی طالبـان، مواضـع تنـدی علیـه پاکسـتان دارد.

یکن از رسگروپ های طالبان و سـه تبعه پاکسـتانی کشـته، 

15 تـن بـه شـمول مال شـعیب مسـول نظامـی طالبـان برای 

والیـت فاریـاب زخمـی شـدند«. خربنامـه افـزوده:« در ایـن 

حملـه هوایـی، 18 عراده وسـایط شـامل موتر و موتر سـایکل 

تخریب، دو نفر مشـکوک از سـاحه اسـیر شـدند«. منبع بیان 

داشـته کـه ایـن حملـه زمـاِن بـاالی طالبـان اجرا شـد که در 

منطقـه مذکـور، جلسـه روی برنامـه هـای حمالتـی شـان در 

ولسـوالی،  چندیـن  از  داشـتند،  را  فاریـاب  از  بخش هـای 

مسـئولین کمیسـیون نظامـی و ولسـواالن نـام نهـاد حضـور 

داشـتند و مـورد هـدف نیروهـای هوایـی قـرار گرفتنـد. قـول 

اردوی شـاهین گفتـه کـه ارقام تلفات دشـمن در حـال تغییر 

اسـت جزئیـات نهایـی بعـداً گـزارش می شـود. گـروه طالبـان 

تاکنـون در ایـن بـاره چیـزی نگفتـه اسـت. 

داد کـه چیـن می توانـد تالش هایـش را در منطقـه بـرای 

حامیـت از صلـح در افغانسـتان افزایـش دهد.

پیـش از ایـن نیـز مقام هـای چینـی بـا مقام های کشـور به 

صـورت مسـتقیم و یـا در نشسـت های چند جانبـه در مورد 

صلـح و گفتگوهـای صلـح گفتگو کـرده بودند.

سال گذشـته منایندگان ویژه کشـورهای ایران، پاکستان، 

چیـن و روسـیه در مورد افغاسـتان با همدیگـر گفتگو کرده 

بودند.

ایـن گفتگوهـا و رایزنی هـا در حالـی انجـام می شـود کـه 

حکومـت از افزایـش تحریم هـا علیـه گـروه طالبـان سـخن 

می گویـد کـه چندی قبـل هبت اللـه آخندزاده، رهـرب گروه 

طالبـان، بـا انتشـار پیامـی بـه مناسـبت عیـد فطـر گفتـه 

بـود کـه حـذف نشـدن نـام رهـربان ایـن گـروه از فهرسـت 

سـیاه سـازمان ملـل، طوالنی شـدن رونـد رهایـی زندانیان 

طالبـان و حمـالت نظامـی »در برابـر صلـح مشـکل ایجـاد 

می  کنـد«.

رهـرب طالبـان از دولـت آمریکا و جامعه جهانی خواسـته به 

ایـن مشـکالت نقطـه پایـان بگذارنـد. پیش از ایـن طالبان 

خواسـتار حـذف نـام رهـربان ایـن گـروه از فهرسـت سـیاه 

سـازمان ملـل شـده بودند.

با والی جدید چرا مخالفت می شود؟

اداره  کـه  شـد  آغـاز  زمانـی  از  فاریـاب  در  جنجال هـا 

ارگان هـای محلی افغانسـتان حـدود ۲۵ روز پیش )۳ ثور( 

اعـالم کـرد که »محمـد داوود به عنـوان والـی جدید والیت 

فاریـاب تعییـن شـده اسـت.«

عنایت اللـه بابـر فرهمنـد، معـاون شـورای عالـی مصالحـه 

ملـی از تصمیـم اداره ارگان هـای محلـی بـرای برکنـاری 

نقیب اللـه فایـق، والـی پیشـین فاریـاب و تعییـن محمـد 

داوود بـه جـای او انتقـاد کـرد و ارگ ریاسـت جمهـوری 

را متهـم بـه »تحکیـم دیکتاتـوری« کـرد. آقـای فرهمنـد از 

افـراد نزدیـک بـه مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهرب حزب 

جنبـش ملـی افغانسـتان اسـت.

بـه دنبـال مخالفـت حـزب جنبش ملی کـه از نفـوذ زیادی 

در ایـن والیـت و والیت هـای همجـوار آن برخـوردار اسـت، 

بـا تعییـن والـی جدید فاریـاب، اعراضـات دامنـه داری در 

فاریـاب، جوزجـان و بلـخ برپا شـد.

بـه دنبـال گسـرش دامنـه اعراض هـا، محمـدارشف غنی 

رئیـس جمهـوری افغانسـتان نقیب اللـه فایق والی پیشـین 

فاریـاب را عضـو انتصابـی مجلـس سـنا معرفی کـرد و به او 

یـک مـدال دولتی داد. شـمیم خـان کتوازی، رئیـس اداره 

ارگان هـای محلـی نیـز بـه فاریـاب رفـت و انتصـاب آقـای 

فایـق به حیـث سـناتور را ابـالغ کرد.

و  دادنـد  ادامـه  راهپیامیی های شـان  بـه  امـا  معرضـان 

کرسـی های  انتخابـی شـدن  خواهـان  کـه  کردنـد  اعـالم 

هسـتند. ولسـوالی ها  و  شـهرداری ها  والیـت، 

هرچنـد در مـاده ۱۴۱ قانون اساسـی افغانسـتان آمده که 

شـهردار و اعضـای مجالس شـهرداری، از طریـق انتخابات 

امـا  می شـوند،  انتخـاب  مسـتقیم  و  رسی  عمومـی،  آزاد، 

چنیـن کاری تاکنـون عملی نشـده اسـت.

ناامـن در شـامل غـرب  و  مهـم  از والیـات  یکـی  فاریـاب 

افغانسـتان اسـت کـه بـا ترکمنسـتان مـرز مشـرک دارد. 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان سال هاسـت در ایـن والیـت 

مشـغول درگیـری خونین با گروه طالبان هسـتند. بخشـی 

از جـاده حلقه  ـای افغانسـتان کـه از ایـن والیـت می گـذرد 

بـه دلیـل ناامنـی همچنـان نـا تکمیـل باقـی مانده اسـت.

تأکید رئیس جمهور 
بر آمادگی برای 
جنگ با طالبان 
پس از خروج 

نیروهای خارجی

طالبان مسلح در شهر هرات؛
 والی: در این شرایط امنیتی هر کسی برای محافظت خود سالح دارد
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در واقـع پیشـگیری از زایـش افـراد جدیـد یک گروه 

از دو طریـق انجـام می شـود : 

نخسـت: مامنعت از تکثیر نسـل که در جزء 4  مادۀ 

333، توضیح داده شد.

دوم: هویـت زدایـی از اعضـای جدیـد کـه بـا تغییـر 

و  اجبـاری  انتقـال  بـا  گـروه  اطفـال  گروهـی  هویـت 

ناخواسـته آنهـا بـه گـروه دیگـر انجـام می شـود و موجـب 

اضمحـال و نابـودی گـروه مـورد هـدف در نسـل بعـدی 

می شـود. هویـت گروهـی ، فرهنگی زبانی آن گـروه نابود 

می شـود. دیگـر بـه زبانـی مـادری خـود تکلـم و نوشـته 

منی کنـد کـه مسـاوی بـا نابـودی فرهنگـی و قومـی یک 

گـروه اسـت. )خالقـی، ابوالفتـح، پیشـین، ص 61.(

انتقال در دو مورد انجام می شود:

نخسـت: جداکردن فرزندان خردسـال از خانواده ها 

آنهـا و تسـلیم آنها به خانوادۀ گـروه دیگر؛

و  مراقبتـی  مراکـز  از  اطفـال  کـردن  خـارج   دوم: 

نگهـداری اطفـال و تحویـل دادن آنهـا بـه خانواده هـای 

گـروه دیگـر. بـا ایـن قصـد کـه اطفـال بـا فرهنـگ، دین، 

زبـان، ملیـت و قومیـت گـروه جدیـد رشـد منایـد و در 

آن مسـتهلک شـود. انتقـال بایـد بـدون رضایـت اولیـا و 

رسپرسـتان اطفـال انجـام شـود. رضایـت و متایـل خـود 

اطفـال ارزش و اعتبـار نـدارد. اعـام رضایت بایـد قبل از 

انتقـال باشـد و رضایت بعد از انتقال تنها سـبب تخفیف 

مجـازات می شـود. انتقال بدون رضایـت هنگامی صورت 

می گیـرد کـه بـا عنـف و زور همـراه باشـد. منظـور از »زور 

و عنـف« تنهـا اجبـار مادی و اسـتفاده از نیـروی فیزیکی 

نیسـت، بلکه ممکن اسـت عنف ناشـی از ترس از کاربرد 

خشـونت، تهدید، بازداشـت، فشـارروانی یا سوء استفاده 

از قـدرت علیـه شـخص یـا اشـخاص قربانی جـرم صورت 

گیـرد.  براسـاس بنـد a مـاده 6 سـند عنـر مـادی برای 

ارتـکاب نسل کشـی از ایـن طریـق رضوری نیسـت کـه 

تعـداد اطفـال منتقـل شـده بسـیار باشـد حتـی اگر یک 

طفـل بـه منظـور نابـودی تدریجـی گـروه، بـه گـروه دیگر 

بـه صـورت اجبـاری انتقـال یابد ایـن جرم واقع می شـود.  

موضـوع ایـن جـرم اطفـال اسـت. طفـل براسـاس 

مـادۀ 95 کـود جـزا و ماده 26 اساسـنامه دیـوان کیفری 

بیـن املللـی و بنـد 5 مـاده 6 )ه( عنـارص جرایـم بیـن 

املللی، کسـی اسـت که سـن او کمرت از 18 سال باشد. 

انتقـال  طریـق  از  نسل کشـی  جـرم  اینکـه  دلیـل 

اعضـای گـروه تنهـا در مـورد اطفـال قابـل ارتکاب اسـت 

آن اسـت کـه هویـت زدایی از افراد زیر سـن 18 سـال در 

مقایسـه با افرادی دارای سـن باالتر از 18 سـال سـاده تر 

و عملی تـر اسـت؛ چـون ایـن اشـخاص، اقـوام و ملیـت 

خـود را منی شناسـد و از نظـر شـناختی، درک واقعیـات 

و مفاهیـم توانایـی چندانـی ندارنـد. تغییر برخـی باورها، 

می گیـرد.  صـورت  راحت تـر  آنهـا  در  اصالـت  و  عقایـد 

شـخصیت آنهـا تـا هنـوز شـکل نگرفته اسـت. همسـانی 

میزبـان  گـروه  بـا  اطفـال  فرهنگـی  گردانـی  هامننـد  و 

آسـان تر اسـت )اردبیلی، محمدعلی، پیشـین، ص 73.(  

و بـه تدریـج هویـت فرهنگـی آن نابـود می شـود و آنان به 

زبـان گـروه جدیـد صبحـت و بـا آداب، رسـوم و فرهنـگ 

گـروه جدیـد رشـد خواهند کـرد و مذهب آنـان را خواهند 

پذیرفـت.  در حالـی کـه تغییـرات هویتـی در کسـانی که 

شـخصیت کاملـرتی دارد و هویت اجتامعی و شـخصیت 

آنهـا شـکل گرفتـه اسـت پچیـده تـر و سـخت  تر اسـت.   

نقد: 

زیـر  اطفـال  در  فرهنگـی  و  قومـی  هویـت  تغییـر 

سـن 15 سـال امـکان دارد، ولـی در اطفـال  بـا سـن 

15 و بیشـرت، تغییرهویـت فرهنگـی و گروهـی کمـرت رخ 

خواهـد داد، بنابرایـن معیـار سـن 18 سـال، درسـت بـه 

نظـر منی رسـد.  مقصـود از »انتقال اجبـاری«، محدود به 

کاربـرد فشـار مـادی و فیزیکـی نیسـت کـه اطفـال را بـا 

اِعـامل زور فیزیکـی و مـادی، از والدین آنـان بگیرند و به 

منظـور هویـت زدایـی بـه گـروه دیگر تسـلیم دهـد، بلکه 

شـامل اجبـار معنـوی و روانـی نیز می شـود؛ اگـر والدین 

و رسپرسـتان اطفـال را بـا اسـتفاده از تهدیـد، توقیف در 

محـل قهرآمیـز و نامسـاعد وادار کننـد که اطفال شـان را 

بـه گـروه دیگـر تسـلیم کننـد، ایـن جـرم واقـع می شـود.

)کیتـی چایسـاری، کریانگ سـاک، پیشـین، ص 100.(  

»انتقـال  ایـن  تفسـیر  اوال  توسـعه مفهومـی  ایـن  دلیـل 

اجبـاری« بـه همیـن معنـای وسـیع )اجبـار فیزیکـی و 

معنـوی( در بنـد d ، )1(، مـاد، 7 سـند عنـارص جرایـم 

در بـاره ارتـکاب جنایـت علیه برشیـت از طریـق اخراج یا 

انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی اسـت. طبیعی اسـت 

کـه عبـارت »انتقـال اجبـاری« در همـه مـواد اساسـنامه 

دیـوان جزایـی بین املللـی بـه یک مفهوم اسـت، نـه آنکه 

در یـک ماده به معنای محـدود و مضیق )انتقال اجباری 

فیزیکـی( و در مـاده دیگـر بـه معنـای وسـیع )انتقـال 

اجبـاری فیزیکـی و معنـوی( به کار رفته باشـد. در اظهار 

نیـز  و یوگسـاوی سـابق  روانـدا  نظـر قضایـی محکمـه 

عبـارت »انتقال اجباری« به همین معنای موسـع تفسـیر 

شـده اسـت. )کیتی چایساری، کریانگ سـاک، پیشین، 

ص 101 و 100.(   افـزون برایـن، اطـاق عبارت »انتقال 

اجبـاری« اقتضـا می کنـد هـر دو نـوع اجبـار فیزیکـی و 

معنـوی را شـامل شـود. )جوامنـردی صاحـب، مرتضـی، 

پیشـین، ص 20.(

ث( موضوع جرم نسل کشی 

موضـوع جنایت نسل کشـی گروه  هـای چهارگانه ای 

قومـی، نـژادی، ملـی و مذهبـی اسـت. دلیـل ایـن امـر 

آن اسـت کـه مـادۀ 333 کـود جـزا و اسـناد بین املللـی 

مرتبـط بـا جنایـت نسل کشـی، با معرفـی ایـن گروه های 

از  نسل کشـی،  جـرم  موضـوع  عنـوان  بـه  چهارگانـه 

جهـان،  کشـورهای  در  اقلیت هـا  هویـت  و  موجودیـت 

حامیـت جـزای کرده انـد. چـون در طـول تاریـخ بیشـرت 

اقلیت هـا کـه توانایـی الزم را در دفـاع از خـود نداشـتند 

در معـرض انـواع جرایـم نسل کشـی قـرار گرفتـه انـد کـه 

حـق وجـود آنهـا را انـکار می کنـد. گروه هـای کـه قـدرت 

الزم بـرای دفـاع از خـود دارنـد کسـی جـرأت منی کنـد 

بـه قصـد نابـودی آنـان اقـدام کند. درسـت اسـت کـه در 

نهایـت و عمـاً افـراد قربانـی یکـی از رفتارهـای پنج گانه 

جنایـت نسل کشـی واقـع می شـود، امـا ایـن افـراد بایـد 

بـه دلیـل تعلـق بـه یکـی از گروه هـای چهارگانـه مـورد 

هـدف قرارگیـرد، نه به دلیـل هویت و ویژگی هـای فردی 

خـود. جانـی اساسـاً خصومتـی بـا فـرد نـدارد، دشـمنی 

او بـا گـروه مدنظـر اسـت بـه عنـوان مثـال مجنیٌ علیه به 

دلیـل داشـن مذهـب، نژاد، ملیـت، و قوم خاص کشـته 

می شـود و مجـرم هـم بـا ایـن اقـدام خـود قصـد نابـودی 

کلـی یـا جزئی ایـن گـروه چهارگانـه را دارد. )پوربافرانی، 

حسـن، پیشـین، ص 268.( چنانچـه افـراد بـدون تعلـق 

بـه یکی از گروه هـای چهارگانه در معـرض یکی از اعامل 

پنج گانـه نسل کشـی واقـع شـود، جـرم از نـوع جنایـت 

بـود. گروه هـای  یـا جـرم عـادی خواهـد  علیـه برشیـت 

می شـود،  تشـکیل  مختلفـی  شـیوه های  بـه  انسـانی 

برخـی گروه هـا بـا انتخـاب و ارادۀ افـراد ایجـاد می شـود 

ولـی در تشـکیل برخـی دیگـر اراده اعضا نقشـی ندارند. 

گروه هـا از نظـر دوام و پایـداری نیز بر دو دسـته موقتی و 

دایمی تقسـیم می شـوند. گروه موقت به دسـته ای گفته 

می شـود کـه برای مدت محدود تشـکیل شـود یا اعضای 

آن قـادر باشـند با تصمیم خـود به موجودیت گـروه پایان 

دهنـد. در مقابـل گروه هـای پایـدار آن هـای هسـتند کـه 

اعضـا منی تواننـد آن هـا را منحـل کننـد ماننـد گروه های 

نژادی، قومی و...) خالقی، ابوالفتح، پیشـین، ص 34.(

مـادۀ 333 کـود جـزا بـه تبـع از مادۀ 2 کنوانسـیون 

منـع و مجـازات نسل کشـی و مـادۀ 6 اساسـنامۀ دیـوان 

قومـی،  گـروه  چهـار  معرفـی  بـا  بین املللـی،  کیفـری 

جنایـت  موضـوع  عنـوان  بـه  ملـی  و  مذهبـی  نـژادی، 

شـدن  زندانـی  منصـور،  مـا  شـدن  کشـته  از 

مارسـول در پاکسـتان تـا کشـته شـدن مانیـازی در 

هـرات، بازی  یکدسـت اسـتخبارات امریکا و پاکسـتان 

اسـت.  منایـان 

مااخرتمحمـد منصـور رهـر پیشـین طالبان پس 

از بازگشـت از ایران توسـط هواپیامیی بدون رسنشـین 

زمانـی  فاصلـه  در  همزمـان  و  شـد  کشـته  امریکایـی 

رهـری  آخنـد  رسـول  مامحمـد  آی  اس  آی  انـدک، 

انشـعابی گـروه طالبان را در پاکسـتان بازداشـت کرد. 

هـردو نفـر پس از آن کشـته و بازداشـت شـدند که خر 

رابطـه آنهـا بـا ایـران یقینـی شـد.  بـا ایـن حـال، در 

چنـد روز قبـل، همزمـان بـا تاش هـای صلـح و خروج 

نیـازی  ماعبداملنـان  کشـور،  از  خارجـی   نیروهـای 

ولسـوالی  در  طالبـان  گـروه  سـنگین  عملیـات  طـی 

شـیندند هـرات بـه قتل رسـید. در متـام ایـن پیکارها، 

یـک امـر واضـح می شـود که جنگ افغانسـتان بیشـرت 

هـای جاسوسـی  سـازمان  میـان  اسـتخباراتی  جنـگ 

منطقـه اسـت. بازی هـا بسـی پیچیـده اسـت و گاهـاً 

ایـن بـازی هـا غیـر از آن چیزهـای اسـت کـه حکومـت 

هـا در موضـوع افغانسـتان رفتـار مـی کننـد و یا تاش 

بـرای تحقـق آن دارنـد. 

پیشینه موضوع

پـس از مـرگ مـا عمـر، مناقشـه میـان رهـران 

طالبـان بـر رس رهـری تحریـک طالبـان بـاال گرفـت. 

مـا اخـرت محمـد منصور و مـا محمد رسـول دو گزینه 

جانشـین بودنـد کـه طالبـان بـر رس رهـری آن هـا از 

همدیگـر بـه دو دسـته منشـعب شـدند. پاکسـتان امـا 

شـاخه ما منصور را به رسـمیت شـناخت و ما رسـول 

دسـتکم بـا 12تـن از فرماندهـان مشـهور ایـن گـروه از 

پاکسـتان بـه والیـت فـراه فـرار منـود. تحـرکات نظامی 

پاکسـتان  بـا  بـا رویکـر مخالفـت  را  سیاسـی خویـش 

اعـام منـود. مـا رسـول در یـک تجمـع هوادارانـش، 

مـا منصـور و پیروانـش را بـه مـزدوری پاکسـتان متهم 

کـرد: "ایـن پاکسـتان اسـت کـه همۀ مـا را فریـب داده 

اسـت. یکـی را بـه یـک نـام و دیگـری را بـه دیگـر نـام 

فریـب داده اسـت بیاییـد تا به غامی پاکسـتان خامته 

دهیـم و بـه افغانسـتان خود اتحـاد و اتفـاق را به وجود 

قوماندانـان  از  یکـی  نشسـت،   همیـن  در  آوریـم.  

طالبـان، امـارت مـا منصـور را خـاف اصـول اسـام 

خوانـد و بـه هوادرانـش توصیـه کـرد تـا از بیعـت با وی 

دوری کننـد. وی گفـت: بـه اسـاس فتوای که از سـوی 

آنـان صـادر شـده و ۱۵۰ تـن از علـام نیـز در آن امضـا 

کـرده انـد، بیعـت بـا مـا اخـرت محمـد منصـور مرتوک 

و امـارت اش خـاف اصـول اسـامی اسـت بایـد از آن 

ابـا ورزیـد، چـون نقصـان دنیـا و آخـرت اسـت.  مـا 

رسـول نیـز تا توانسـت از پاکسـتان بدگویی کـرد: "این 

پاکسـتان اسـت کـه همۀ مـا را فریب داده اسـت. یکی 

را بـه یـک نـام و دیگـری را بـه دیگـر نـام فریـب داده 

اسـت بیایـد تا بـه غامـی پاکسـتان خامته دهیـم و به 

افغانسـتان خـود اتحـاد و اتفـاق را بـه وجـود آوریـم." 

پـس از ایـن رویـداد، جنـگ هـای خونیـن میـان ایـن 

دوگـروه انشـعابی رخ داد. 

در 13مـاه مارج سـال 2016  که میان دو شـاخه 

مـا منصـور و مارسـول در شـندند هـرات جنـگ آغـاز 

شـد، نزدیـک بـه 300 تـن از دو طـرف کشـده شـدند. 

مـا منـان نیـازی از فرماندهـان مارسـول بـه بـی بـی 

سـی گفت، که این جنگ توسـط آی اس آی پاکسـتان 

در  پاکسـتان  نظامیـان  شـامری  شـود  مـی  رهـری 

جنـگ کشـته شـده اسـت. امـا حامیـت ای آس آی از 

گـروه مامنصـور پایـدار مناینـد. سـازمان اسـتخباراتی 

پاکسـتان رابطـه هـای پنهانـی رهـری طالبـان را بـا 

ایـران کشـف کرد. 

مارسـول  رابطـه  از  خـر  رسـانه ها  سـوی هم،  از 

رهـری انشـعابی گـروه طالبان بـا دولت ایـران گزارش 

کردنـد. بـا ایـن حـال وضعیت پیچیـده تر آن اسـت که 

سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان و امریـکا از سـازمان 

هـای جاسوسـی منطقـه از جملـه ایران بـرای مدیریت 

دوسـویه جنگ میـان دو گروه انشـعابی طالبان انتظار 

داشـت.  رس انجـام در مـاه مـی ۲۰۱۶ وزارت دفـاع 

آمریـکا از کشـته شـدن مـا اخـرت محمـد منصـور در 

ایـن  بـدون رسنشـین  هواپیـامی  یـک حملـه  جریـان 

رسـانه ها  ایـران خـرداد.  از  بـاز گشـت  کشـور حیـن 

گفتنـد کـه مـا منصـور دوسـفر قبـل از ایـن سـفر در 

ایـران داشـته اسـت. بدین گونه سـازمان اسـتخباراتی 

پاکسـتان وفادارتریـن فـرد به خـودش را با یک اشـتباه 

هواپیـامی  بـا همـکاری  را  او  کـه  تنهـا  نـه  نبخشـید، 

هـای  دارایـی  کـه متـام  بـرد  بیـن  از  امریـکا  نظامـی 

شـخصی وی را نیـز در پاکسـتان ضبـط کـرد. در 27/ 

پاکسـتان  فـدرال  تحقیقـات  آژانـس  جنـوری/2019 

)AIA( در گزارشـی گفـت کـه دارایـی های شناسـایی 

پیشـین  رهـر  منصـور  محمـد  مااخـرت  رهـر  شـده 

طالبـان در ایـن کشـور ضبـط شـده اسـت. 

طـی  نیـز  رسـول  مـا  زمانـی  انـدک  فاصلـه  در 

عملیـات اسـتخباراتی توسـط آی اس ای پاکسـتان باز 

داشـت شـد و هنـوز در حبس این گـروه به رس می برد.  

مانیـازی نیـز پس از آن به دسـت گروه طالبان کشـته 

مـی شـود کـه اخیراً رابطـه وی بـا کشـورهای منطقه از 

جملـه ایـران و روسـیه برمـا گردید. 

نیتجه:

پاکسـتان  و  امریـکا  اسـتخباراتی  سـازمان 

درهامهنگـی همدیگـر، در تـاش انـد تا گـروه طالبان 

باشـند.  داشـته  خـود  مدیریـت  تحـت  دسـت  یـک  را 

چندصدایـی در ایـن گـروه را خامـوش مـی کنـد. ایـن 

و  نیروهـای خارجـی  بـا خـروج  هـا همزمـان  سـازمان 

تـاش بـرای مذاکرات صلح، می کوشـند یـک صدایی 

را در صـوف طالبـان بـه وجـود آورنـد، تـا نگـران آینـده 

جنـگ و صلـح افغانسـتان نباشـند. بـا ایـن تحـرکات 

نشـان داده می شـود که جنگ افغانسـتان بعید اسـت 

بـه صلـح برسـد. وضعیـت چنیـن بـه اثبـات می رسـاند 

مدیریـت  صـورت  بـه  طالبـان  صلـح،  صـورت  در  کـه 

شـده به دو دسـته وابسـتگان صلـح و نیروهـای جنگی 

تقسـیم خواهنـد شـد. گـامن برده منی شـود که جنگ 

در کشـور خاموش شـود. جبهه جنگ توسـط نیروهای 

بـه ظاهـر مخالـف روند صلـح همچنان گرم نگهداشـته 

خواهـد شـد. بدیـن گونـه تـاش حکومـت هـا بـدون 

نتیجـه مـی ماند و این سـازمان هـای اسـتخباراتی اند 

کـه تصمیـم می گیرنـد چه زمانـی در افغانسـتان صلح 

آورنـد و چـه زمانـی جنـگ را دوبـاره از رس بگیرنـد. 

نسل کشـی از آنـان حامیـت جزایـی کـرده اسـت. وجـه 

مشـرتک ایـن چهـار گـروه مـورد حامیـت، ثبـات و دامئی 

بـودن آنـان اسـت. افـراد به محـض تولد به شـکل دامئی 

غیـرارادی بـه آن گـروه می پیوندنـدو ایـن وابسـتگی بیـن 

فـرد و گـروه به طـور ناخواسـته و غیرقابل برگشـت بوجود 

چنیـن  یافـت.  خواهـد  ادامـه  زندگـی  طـول  در  آمـده 

اسـت  شـده  دریـغ  بی ثبـات،  گروه هـای  از  حامیتـی 

مثـل گروه هـای سیاسـی، حزبـی، شـغلی، اجتامعـی و 

اقتصـادی که شـخص بـه دلخـواه و ابتکار خـود عضویت 

آنهـا را می پذیـرد و هـر زمانـی کـه بخواهـد می توانـد از 

عضویـت آن هـا خارج شـود. )کیتـی چایسـاری، کریانگ 

سـاک، پیشـین، ص 85.(  هم چنیـن مـادۀ 333 کـود 

جـزا، اسـناد بین املللـی مربـوط بـه جرایـم نسل کشـی، 

حامیـت جزایـی را از گـروه ناتوانـان دریغ داشـته اسـت. 

ممکـن اسـت دولت ها وسوسـه شـوند که بیـامران درمان 

ناپذیـر و انسـان های که بـه گونه ای از ناتوانی جسـامنی 

و روانـی رنـج می برنـد و بـه تعبیـری ناسـودمندند و بـاری 

بـر دوش جامعـه محسـوب می شـوند، قتـل عـام کننـد. 

بویـژه توجیهـات علمـی با عنـوان »اصاح نسـل« خطری 

اسـت کـه بیـش از بیـش ایـن  گـروه را تهدیـد می کنـد. 

) اردبیلـی، محمدعلـی، پیشـین، ص 70.(  بعضـی از 

توجیه هـای کـه بـرای محرومیت این گروه ها شـده اسـت 

قـرار ذیل اسـت:

نخست: این گروه ها ثبات ندارد و موقتی است؛

دوم: حامیـت از غیرگروه هـای چهارگانـه، در عـرف 

بین املللـی مقبولیـت جهانـی نیافتـه و جنایـت ارتکابـی 

علیـه آنـان را می تـوان  از نـوع جنایـت بـر ضـد برشیت یا 

جرایـم عـادی داخلـی به شـامر آورد.

سـوم: اگـر نابـودی گـروه فرهنگـی جرم نسل کشـی 

بـه شـامر آیـد، مانعـی در مسـیر تاش های مـرشوع گروه 

فرهنگـی بـه منظـور ارتقـای جوامـع بـدوی بـه جوامـع 

متمـدن ایجـاد می شـود. ) بیـگ زاده، ابراهیـم، پیشـین، 

ص 77.(

چهـارم: اگـر گـروه سیاسـی نیـز در قلمـرو موضـوع 

جنایت نسل کشـی شـامل شـود، موجب دخالت در امور 

سیاسـی و تضعیـف امنیـت ملی کشـورها خواهد شـد. ) 

پوربافرانـی، حسـن، پیشـین، ص 268.(

ولـی ایـن توجیهـات و تبعیـض در حامیـت جزایـی 

از گروه هـا قابـل پذیـرش نیسـت کـه نابـودی فـوری یـا 

تدریجـی بعضـی از گروه ها نسل کشـی و نابـودی بعضی 

و  موجودیـت  مگـر  نیایـد  شـامر  بـه  نسل کشـی  دیگـر 

حقـوق بـرشی گروه هـای دسـتۀ اول، اهمیـت بیشـرتی 

از گروه هـای نـوع دوم دارد. بنابرایـن، انحصـار موضـوع 

جنایـت نسل کشـی در ایـن چهـار گـروه جنبـه حـری 

دارد، نـه متثیلـی. در ادامه این گروه ها تعریف می شـود. 

1. تعریف گروه نژادی

گـروه نـژادی بـه گروه انسـانی گفتـه می شـود که از 

سـایر گروها به وسـیلۀ مجموعه ای از صفات جسـامنی – 

توارثـی متامیـز می شـود؛ صفـات ترشیحـی یا جسـامنی 

ماننـد رنگ، پوسـت، قد، شـکل رس و غیـره. )جوامنردی، 

صاحـب، مرتضـی پیشـین، ص 26.(  گـروه نـژادی در 

دوسـیه آکایسـو با این بیان تعریف شـده اسـت: »شـامل 

جمعـی از انسان هاسـت کـه در ویژگی هـای فیزیکـی و 

ارثـی اغلـب بـا یـک منطقـه جغرافیایی مشـخص، رصف 

نظـر از عوامـل زبانـی، فرهنگی، ملی و مذهبی مشـرتک 

هسـتند. گـروه نـژادی بـه دلیـل تشـابه ژن هـای منتقـل 

شـده از نسـلی بـه نسـل دیگـر، از نظـر رنـگ، پوسـت، 

انـدازه قامـت، فیزیـک بدنـی، رنـگ چشـم، شـکل مـوی 

رس یـا صـورت، ترکیـب چهـره، بهـره هوشـی و نظایـر آنها 

غالبا مشـابه هم هسـتند. این صفات ظاهری به شـکلی 

هسـتند کـه در اکـر مـوارد اعضـای نژادهـای مختلف به 

راحتـی از یکدیگـر قابـل تشـخیص هسـتند. ) خالقـی، 

ابوالفتـح، پیشـین، ص 37.  (

2. تعریف گروه قومی

کـه  انسان هاسـت  از  مجموعـه ای  قومـی  گـروه 

و  دارنـد  مشـرتک  فرهنگـی  ریشـه های  و  تاریـخ  زبـان، 

ممکـن اسـت در چنـد کشـور سـکونت داشـته و تابعیـت 

و  اردبیلـی   ( انـد.  پذیرفتـه  نیـز  را  مختلـف  کشـورهای 

 ) همـکاران، پیشـین، ص 10.     

با آداب و رسـوم مشـابه و یکسـان زندگـی می کنند. 

در گـروه قومـی بیشـرت بـر اشـرتاک فرهنگ و زبـان تکیه 

می شـود. دیـوان کیفـری بین املللـی روانـدا در قضیـه 

آکایسـو )Akayesu(، گـروه قومـی را شـامل مجموعه ای 

از انسـان های دانسـته اسـت که زبان یا فرهنگ مشرتک 

دارند. ) عبدی، فاطمه، )1396( بررسـی نسل کشـی در 

عرصـۀ بین امللـل، فصلنامـۀ علمـی – حقوقـی قانون یار، 

دورۀ اول، ص 199. (

2-3. تعریف گروه ملی 

افـرادی گفتـه می شـود کـه دارای  بـه  گـروه ملـی 

 ،)1396( فاطمـه،  )عبـدی،  اسـت.  مشـرتک  تابعیـت 

پیشـین، ص 197.( محکمـه بین املللی کیفـری رواند با 

توجـه بـه رأی دیـوان بین املللـی دادگسـرتی، در قضیـه 

»نوتـه بـام« گـروه ملـی را بـه مجموعـه ای از افـراد تعریف 

کـرده اسـت کـه شـهروندان یـک کشـور بـوده و از حقوق 

ابوالفتـح،  خالقـی،   ( برخوردارنـد.  متقابـل  تکالیـف  و 

پیشـین، ص 39.  ( 

افـرادی  اسـت: »مجموعـه  آمـده  تعریـف دیگـر  در 

کـه تشـکیل  یـک دولـت – کشـور دهنـد و به عنـوان یک 

درنظـر  حکومـت  برابـر  در  مشـخص  اجتامعـی  کلیـت 

گرفتـه شـود.« مفهـوم گـروه ملـی غالبـا زمانـی بوجـود 

کشـور  در  ملـی  گـروه  عنـوان  بـه  اقلیتـی  کـه  می آیـد 

دیگـری کـه اکریت را تشـکیل می دهند، حضور داشـته 

باشـند. نظیـر اغلـب گروه هـای مهاجـر کـه از رسزمینـی 

بـه رسزمیـن دیگـر کـوچ می کننـد. از ایـن رو وجـود گروه 

ملـی در قلمرو رسزمینی کشـور خود بی معناسـت. اغلب 

پناه جویـان و آورگان کـه قلمـرو رسزمینـی خـود را تـرک 

می کننـد، گروه هـای ملـی را به عنـوان اقلیـت، در قلمرو 

محـل اقامـت جدیـد، تشـکیل می دهنـد. اعضـای گـروه 

ملی ممکن اسـت از اقوام، نژادها و پیرو مذاهب و ادیان 

مختلـف باشـند. این امکان وجـود دارد کـه اعضای گروه 

ملـی ترکیبـی ناهمگونـی از ایـن ابعـاد باشـند. ) کیتـی 

چایسـاری، کریانـگ سـاک، پیشـین، ص 86.(

4. تعریف گروه مذهبی

گروه مذهبی آن اسـت که اعضای آن، مذهب، دین 

یـا سـبک پرسـتش واحد و یـا اعتقادات مشـرتک دارند  و 

اعـامل عبـادی خاصـی را انجـام می دهنـد کـه از سـایر 

گروه هـای مذهبی بازشـناخته می شـوند. گـروه مذهبی، 

اختصـاص بـه گروه هـای دینـی و مذهبی خاصـی ندارد، 

بلکـه شـامل متـام گروه هـای مذهبـی و دینـی موجـود 

در سـطح جهـان و دارای هـر نـوع اعتقـادات دینـی و 

مذهبی می شـود. باورهـا و اعتقادات دینی سـهم زیادی 

در پیونـد و یکپارچگـی جوامع انسـانی دارنـد. اعتقادات 

صحیـح ضمـن تقویـت همبسـتگی گروه هـای انسـانی، 

مانـع از تجـاوز به حقوق معتقـدان دیگر ادیان می شـود. 

اعتقـادات  یـا  دینـی  نادرسـت  باورهـای  کـه  حالـی  در 

موهـوم آسـیب های جـّدی در پـی دارد. رقابـت پیـروان 

ادیـان مختلـف کـه براسـاس باورهـای نادرسـت اسـتوار 

باشـد، خشـونت های دینـی و مذهبـی حـادی را ایجـاد 

کرد.  خواهـد 

) خالقی، ابوالفتح، پیشین، ص 40.(

نسل کشی از دیدگاه کد جزای افغانستان و اسناد بین المللی  
      ) بخش چهارم (
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نیازی؛ جنگ چگونه مدیریت می شود؟ تا مال  از کشــته شــدن مال منصور 
 علی آقا مزیدی

 محمد ارزگانی 
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 بازی با اعداد              3279
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3174    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3450
وزیرسفید را در خانه  d5 حرکت دهید. 

3478

جواب هدف         2927

  

 
دپ

ه

و ی

هنرو

ثور
ممکن اســت امروز روز گیج کننده ای در کســب و کار تان داشــته باشید. و 
موضوعات زیادی برای حل کردن وجود داشــته باشــد. اراده و انضباط به شما 
کمــک می کنــد که در هر کاری که برای خودتان از قبــل تنظیم کرده اید به 

موفقیت برسید.

جوزا
زمان خوبی برای شروع کارهای سودآور و به عهده گرفتن مسئولیت های جدید 
در کار و تجارت تان می باشد. می توانید از فکر تان استفاده کنید و همه کارها 
را بــه بهترین نحو ممکن انجام دهیــد و فرصتی دارید که خودتان را در جامعه 

اثبات کنید.

سرطان
زمان خوبی برای شــروع کارهای سودآور و به عهده گرفتن مسئولیت های 
جدید در کار و تجارت تان می باشــد. می توانید از فکر تان استفاده کنید 
و همــه کارهــا را به بهترین نحــو ممکن انجام دهیــد و فرصتی دارید که 

کنید. اثبات  در جامعه  را  خودتان 

اسد
ممکن است مبلغ عمده ای پول در کسب و کارتان دریافت کنید. برای یک سفر 
شــخصی و یا سرمایه گذاری طوالنی مدت برنامه ریزی خواهید کرد. امروز بعد 

از ظهر اشخاص نزدیکی را مالقات می کنید.

سنبله
ممکن اســت یک چیز با ارزشــی را برای خانه به همراه یکی از بستگان نزدیک 
خریداری کنید. در محیط کاری تان فرصتی دارید که مشــکالت حساسی را حل 
کنیــد و خودتان را به رئیس و همکاران تان اثبــات کنید. امروز باید از حدس و 

گمان مالی اجتناب کنید.

حمل
امــروز صبح ممکن اســت در محیط کاری تان به چیزهای زیادی دســت پیدا 
کنید. مالقات با دوستان تان بسیار مطلوب است. ستاره شناسان به شما توصیه 

می کنند که زمان تان را مدیریت کنید و نیمه گمشده خود را نادیده نگیرید.

میزان
امروز صبح حــس و حال خیلی خوبی دارید و فرصتی دارید که با موفقیت 
کارهای مهمی که چند روز پیش شروع کرده اید را به اتمام برسانید. نتایج 

کاری تان به زودی نمایان خواهد شد.

عقرب
به نظر می رسد که سرشار از انرژی هستید و حس و حال خیلی خوبی دارید، 
اماده اید که هر کار و یا مشکلی را به راحتی حل و فصل کنید. از نظر حرفه 

ای و مشارکت کاری به خیلی چیز ها دست پیدا می کنید. 

قوس
شانس بسیار خوبی در محیط کاری و تجاری دارید، اما حسادت همکاران تان 
را به ســمت خود جذب خواهید کرد. شریک عاطفی تان در ارتباط با صرف 
هزینه های زیاد با شما صحبت خواهد کرد. باید در برابر او آرام و صبور باشید.

جدی
به نظر می رســد که حس و حال خیلی عالــی دارید هم از نظر فیزیکی و 
هم از نظر ذهنی. می توانید در انجام هرکاری امروز موفق باشــید، به شما 

توصیه می کنم که احتیاط کنید و خودتان را بیش از حد تحمیل نکنید.

دلو
روز خوبی برای شــما در بخش های کاری و حرفه ای می باشــد. می توانید که 
خودتان را در جامعه اثبات کنید. امروز صبح ممکن است یک قرارداد سودآوری 

را امضا کنید.

2928

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 

جاوید ـ جــواد ـ جد ـ جدا ـ 
جا ـ جویا ـ اوج ـ جوی ـ جوار 
ـ رواج ـ جــاری ـ جور ـ رایج 
ـ جدارـ  جــاروـ  نجارـ  رنجـ  
ناجــیـ  درجـ  جانـ  جوانـ  

ناجوـ  جنـ  وجدـ  جواری.
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 غضنفر کاظمی

حوت
در محیط کاری رئیس تان از شما قدردانی خواهد کرد، اما حسادت همکاران به 
سمت شما برانگیخته خواهد شد. به شما توصیه می کنیم که احتیاط کنید و در 

ارتباط با هر چیزی که فکر می کنید ان را به اشتراک نگذارید.

 شطرنج                     3451

ا

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی 
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف 
ـ ضمیــرـ  طباخـ  ظاهرـ  عاطفهـ  غلیانـ  فرغانهـ  قارهـ  کادرـ  گاماـ  

لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاس.

آ ا ه ی ل ی ل خ ت چ ج ث

ث س ف پ ر ظ ژ ن ث ر ه آ

م ا ط ک گ و ر د ا ک ف ه

ت ی ا ل پ ب س ه آ ی ح ن

ی ذ ع ن ا ش ع ز ک س ل ا

ق ش ف ز ا م ر د ن چ ذ غ

ن ا د پ ا د ج ی ث ز س ر

ص ه ر ج ه ث ط ا ذ پ ا ف

ظ ب ض ه چ ب ق ز ی پ ر ی

ض ا غ م ا ب ر د ع ح ه د

گ ل ه خ ی ز ا ج گ ا م ا

آ ا ث ر خ ر ا س ت ی پ و

ن

پاک طینت و خدا پرستی بوده است. با همه ی این ها اما خیام کسی بوده که 

همیشه در پی کشف بوده و عاقبت کار جهان و این معامی بزرگ برایش یک 

مسئله بوده است. او بارها در رباعیاتش به این موضوع اشاره کرده است.

قومی متفکرند اندر ره دین

قومی به گامن فتاده در راه یقین

می ترسم از آن که بانگ آید روزی

کای بی خربان راه نه آن ست و نه این

*****

ارسار ازل را نه تو دانی و نه من

وین حرف معام نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من

عمر خیام با آن که این معامها و سواالت همیشه بر رسش می پیچیده، اما 

بی خیال هم بوده است. او باور داشته که نباید غم فردای زمانه خورد و در هر 

حالت شاد باید بود که قافله ی زندگی بسیار زود می گذرد. 

ای دل غم این جهان فرسوده مخور

بیهوده نئی غامن بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

خوش باش غم بوده و نابوده مخور

*****

این قافله عمر عجب می گذرد

دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب می گذرد

پرسشگری، یکی از مسئله های دیگری است که عمر خیام در ذات خود داشته 

است. ذهن پرسشگر او باعث می شده که همیشه در ذهنش معام و سوال 

طرح کرده و در پی حل آن برود. 

آنان که خالصۀ جهان ایشانند

بر اوج فلک براق فکرت رانند

در معرفت ذات تو مانند فلک

رسگشته و حیران و هم رسگردانند

*****

هنگام سپیـده دم خروس سـحری

دانی که چرا همی کند نوحه گری؟

یعنی که منودند در آیینۀ صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بی خربی

28 ثور را سـالروز تولد عمر خیام نامیده اند. آدمی که هم شـاعر بود و 

هم دانشـمند و فیلسـوف و ریاضیدان و منجم و مهم تر از همه نابغه ی 

که پرسشـگر بود و در عین حال کسـی که همه اش در رباعیاتش 

مخاطبان خود را به بی خیالی و شـادی دعوت می کرد. 

عمر خیام جدای از شـاعر بودن در علوم دیگر از جمله ریاضی، 

فلسـفه، نجوم و دیگر چیزها نیز از آدم های برجسـته ی بوده است. 

یکی از اسـتادان برجسـته ریاضیات در دانشگاه آکسفورد در باره 

دسـتاوردهای عمر خیام در گفتگو با صادق صبا می گوید، در آن 

زمان دسـت آوردهای خیام در رشـته ریاضی صدها سال از اروپایی ها 

جلوتر بوده اسـت. تقویم یا گاه شـامری که منسوب به خیام است 

را نیز می توان یکی از برجسـته ترین کارهای وی دانسـت. تقویم 

خورشـیدی که او بنا نهاده اسـت کارایی و دقتش خیلی بیشرت از 

تقویم میالدی اسـت و با گذشـت هزار سـال تا اکنون هم مورد استفاده 

فارسـی زبانان جهان اسـت. اما اکنون ما او را به دلیل رباعیات بسـیار 

بسـیار ارزنده اش می شناسـیم. البته ترجمه رباعیات او توسط ادوارد 

فیتزجرالد باعث شـد که شـهرتش از مرزها نیز فراتر رود، در حدی که 

اکنـون رباعیـات خیام به چند و چندین زبان زنده دنیا ترجمه شـده و 

یکی از محبوب ترین کتاب های جهان اسـت.  به هرحال جدای از این 

مسـائل روی حرف من بیشـرت پرسشگری، شادی، بی خیالی و تشویق 

این بزرگ مرد برای در اکنون زندگی کردن اسـت که تقریبا در متامی 

شـعرهایش محسـوس است.  عمر خیام آدمی بوده که هم در پی 

کشـف معامهای هسـتی بوده و هم زندگی در لحظه ی اکنون را تبلیغ 

می کرده اسـت. شـاید او خود به این کشـف نایل گشته و به سعادت 

زندگی در لحظه رسـیده بوده اسـت. مشخص است آدمی که به آگاهی 

برسـد و بی خیال گذشـته و آینده که همه  به معنی خواب اسـت شود، 

دیگر در زندگی شـاد و با نشـاط خواهد بود که حقیقتا همین اسـت 

زندگی واقعی.  ما در بسـیاری از رباعیات خیام این مسـئله را مشـاهده 

می کنیم: 

این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت

چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده است و روزی که گذشت 

***** 

 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 

*****

می نوش که عمر جاودانی این ست

خود حاصلت از دور جوانی این ست

هنگام گل و باده و یاران رسمست

خوش باش دمی که زندگانی این ست

البته بسیاری ها او را کافر دانسته و بخشی هم گفته اند که او آدم 

یادداشت

افغانسـتان مـا: روز جهانـی موزیـم مناسـبت بین املللـی سـت کـه 

هـر سـاله روز ۱۸ مـی توسـط شـورای بین املللـی موزیـم برگـزار 

می شـود. ایـن رویـداد هر سـاله یـک موضوع مشـخص را برجسـته 

دیـدار  امـکان  کـه  موزیـم  متخصصیـن  بـه  را  فرصتـی  و  می کنـد 

مسـتقیم بـا مـردم را بـه دسـت بیاورنـد و چالش هایـی کـه موزیم با 

آن روبـرو می باشـد را برجسـته می کنـد.

در افغانسـتان در سـال های اخیـر موزیم هـا رنـگ و رونـق گرفتند و 

بخشـی از آثـار تاراج شـده موزیم ملی افغانسـتان دوبـاره برگردانده 

شـد. بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی با همـه تالش های کـه انجام 

شـده، شـامری از فرهنگیـان بـه دلیـل بی ثباتی سیاسـی و امنیتی 

نگـران انـد کـه تجربـه دهـه ۷۰ خورشـیدی در افغانسـتان تکـرار 

شود.

در آن سـالها بـه دلیـل رشوع جنگ هـای داخلـی شـامر زیـادی از 

اقـالم تاریخـی موزیـم ملـی افغانسـتان بـه تـاراج رفت و سـاختامن 

موزیـم نیـز تخریب شـد.

موزیـم ملـی افغانسـتان در سـال ۱۲۹۷ خورشـیدی ایجـاد شـد 

کـه آن زمـان عجایـب خانـه نامیـده می شـد. ایـن موزیـم در منطقه 

بـاغ بـاالی کابـل آغـاز بـه کارکـرد و برخـی از نسـخه های خطـی از 

جملـه نسـخه های قـران کریـم، صنایـع دسـتی و آثـار بجـا مانده از 

جنگ هـای افغـان- انگلیـس در آن نگهـداری می شـد.

رومـی،  برنزهـای  تاریـخ،  از  قبـل  بـه  متعلـق  آثـار سـنگی  اکنـون 

مسـکوکات دوره هـای مختلف، مجسـمه های قبـل از میالد از جمله 

آثـار موزیـم ملـی افغانسـتان اسـت.

آثـار بدسـت آمـده از طـال تپـه، منـدی گک، فندقسـتان، بامیـان و 

برخـی مناطـق دیگـر باسـتانی افغانسـتان نیز شـامل آثـار حفاظت 

شـده  در موزیـم ملی افغانسـتان اسـت.

قـرآن کوفـی بـه خـط عثـامن بن عفـان خلیفـه سـوم اسـالم، آیاتی 

از قـرآن بـه خـط امـام حسـن و نیـز قرآن به خـط کوفی که در سـال 

۱۳۳۴ از شـهر غلغله بامیان کشـف شـده، بخشـی از آثاری موزیم 

ملـی افغانسـتان اسـت کـه بـا ایجـاد آرشـیو ملـی نسـخ های خطی 

بـه این مـکان منتقل شـد.

فلـم جدیـد آنجلینـا جولی در سـینامهای آمریـکا روی پـرده رفت اما 

در جـذب مخاطب توفیقی نداشـت.

بـه گـزارش خربگـزاری خربآنالین، »آن ها کـه مرگـم را آرزو می کنند« 

فلـم اکشـن تریلـر تـازه ای بـا بـازی آنجلینـا جولـی در سـینامهای 

آمریـکا اکـران شـد و در هفته نخسـت اکـران ۲ میلیـون و ۷۰۰ هزار 

دالر فـروش داشـت.

ایـن فلـم همزمـان بـا اکـران در سـینام، در رسویس آنالیـن »اچ بی او 

فـروش  دلیـل  البتـه منی تـوان  اسـت.  شـده  منتـر  هـم  مکـس« 

در  کـه  چـرا  دانسـت  آن  آنالیـن  انتشـار  در  را  فلـم  ناامیدکننـده 

رویـدادی مشـابه فلم هـای »گودزیال علیه کونـگ« و »مورتال کمبت« 

فـروش چشـمگیری داشـتند.

فلـم جدیـد جولی در جلب نظـر منتقدان نیز موفق عمـل نکرده و تا 

کنـون نقدهـای چندان مثبتی به خود ندیده اسـت.

در حالـی که اکنون حدود ۶۸ درصد سـالن های سـینامی آمریکای 

شـاملی بـاز شـده اند، فلم »آن ها کـه مرگـم را آرزو می کنند« در بیش 

از ۳ هـزار سـالن روی پـرده رفت که رقم قابل توجهی اسـت.

ایـن فلـم بـا اقتبـاس از رمانـی بـه همیـن نـام سـاخته شـده اسـت و 

داسـتان نوجوانـی را روایـت می کنـد کـه شـاهد قتـل پـدرش بـوده 

و حـاال بـا کمـک یـک آتش نشـان )آنجلینـا جولـی( از دسـت قاتالن 

می گریـزد.

پرفروش تریـن فلـم  ایـن روزهای سـینامی آمریکا در ژانر وحشـت و از 

رسی فلم هـای »اره« بـا نام »مارپیچ« اسـت.

توقـف  خواسـتار  پیامـی  انتشـار  بـا  بریتانیایـی  رسشـناس  بازیگـر 

شـد. فلسـطین  در  خون ریـزی  و  وحشـی گری 

بـه گـزارش  نیـوز، ادریـس البـا بازیگـر رسشـناس بـا انتشـار پیامـی 

اعـالم کـرد رنـج ایـن همـه آدم بـی گنـاه کـه دارنـد کشـته می شـوند 

موجـب انتشـار پیامـش شـده اسـت.

بازیگـر رسیـال »لوتـر« جدیدتریـن بازیگـری اسـت کـه در روزهـای 

اخیـر از فلسـطینی های بـی گناهـی کـه در غـزه کشـته می شـوند 

دفـاع کـرده اسـت.

وی دیـرور در اینسـتاگرام از قدرت هـای جهانـی خواسـت پیـش از 

ایـن کـه آدم هـای بیشـرتی جان شـان را از دسـت بدهنـد وارد عمـل 

شوند.

البـا نوشـته اسـت: جان هـای زیـادی همیـن حـاال دارد از دسـت 

اتفـاق منی افتـد. مـی رود؛ هرچنـد درسـت در برابـر چشـامن مـا 

وی در ادامـه افـزوده اسـت: این وحشـی گری و خون ریزی اسـت که 

باعـث شـده ابـراز نگرانـی کنـم. ایـن بایـد متوقـف شـود، الزم اسـت 

پیش از آن که افراد بیشـرتی کشـته شـوند دیگران وارد عمل شـوند.

مـردم  قـدرت  می دانیـم  نوشـته:  پیامـش  ادامـه  در  بازیگـر  ایـن 

می توانـد تغییـر ایجـاد کنـد و مـا بایـد بـه نـام صلـح اعـرتاض کنیم، 

بـه نـام آن هایـی کـه جان شـان را از دسـت داده انـد. خون ریـزی در 

فلسـطین را متـام کنیـد.

حملـه رژیـم صهیونیسـتی به فلسـطینیان غـزه تاکنون حـدود ۲۰۰ 

نفـر کشـته برجـای گذاشـته کـه از این میـان ۵۲ تن کـودک بودند.

پیـش از ایـن چهره هـای رسشـناس دیگـری نیـز از مـردم فلسـطین 

حامیـت کردنـد کـه مـارک رافلو، سـوزان سـاراندون و وایـوال دیویس 

از جملـه آن هـا بودنـد.

روز جهانی موزیم و نگرانی از 
وضعیت  موزیم ها

وقتی آنجلینا جولی هم نمی تواند 
مردم را به سینما بکشاند

ادریس البا خواستار پایان وحشی گری 
در فلسطین شد

عمر خیام و زندگی در لحظه ی اکنون
خبر

سینما

خبر

ــائل روی  ــن مس ــدای از ای ــال ج ــه هرح ب
ــادی،  ــگری، ش ــتر پرسش ــن بیش ــرف م ح
بی خیالــی و تشــویق ایــن بــزرگ مــرد بــرای 
در اکنــون زندگــی کــردن اســت کــه تقریبــا 
ــت.  ــوس اس ــعرهایش محس ــی ش در تمام
ــم در  ــه ه ــوده ک ــی ب ــام آدم ــر خی عم
پــی کشــف معماهــای هســتی بــوده و 
ــغ  ــون را تبلی ــه ی اکن ــی در لحظ ــم زندگ ه
بــه  خــود  او  شــاید  اســت.  می کــرده 
ــعادت  ــه س ــته و ب ــل گش ــف نای ــن کش ای
ــت.  ــوده اس ــیده ب ــه رس ــی در لحظ زندگ
ــی  ــه آگاه ــه ب ــی ک ــت آدم ــخص اس مش
ــه  ــده ک ــته و آین ــال گذش ــد و بی خی برس
همــه  بــه معنــی خــواب اســت شــود، دیگــر 
ــود  ــد ب ــاط خواه ــا نش ــاد و ب ــی ش در زندگ
کــه حقیقتــا همیــن اســت زندگــی واقعــی. 



جدایـی داویـد لوئیـز از آرسـنال قطعـی شـد و 

میـکل آرتتـا نیـز واکنـش احساسـی نسـبت بـه 

ایـن مسـئله نشـان داد. دو سـال پـس از انتقـال 

بـه آرسـنال، داویـد لوئیـز در پایـان فصـل و بـه 

خواهـد  جـدا  هـا  توپچـی  جمـع  از  آزاد  شـکل 

شـد. در واقـع لوئیـز و آرسـنال طـی هفتـه هـای 

گذشـته مذاکراتـی بـا یکدیگـر انجـام دادنـد امـا 

ایـن نتیجه حاصل شـد که جدایـی به نفع هر دو 

طرف اسـت. میکل آرتتا، رسمربی آرسـنال درباره 

جدایـی داویـد لوئیـز گفـت: " او بازیکنـی اسـت 

کـه در فوتبـال همـه چیـز را برده اسـت و من این 

شـانس را داشـتم کـه 18 مـاه بـا او کار کنـم و 

واقعـاً از آن لـذت بـردم. مـن واقعـاً فکـر می کنـم 

لحظـات خوبـی را در کنـار یکدیگـر پشـت رس 

گذاشـتیم و واقعـاً بـرای مـا مفیـد بود، دوسـتش 

داریـم و قـدرش را مـی دانیـم."

آرتتـا در ادامـه گفـت: "مـن از او تشـکر می کنـم 

آرزو  رو  بهرتیـن هـا  آینـده  او در فصـل  بـرای  و 

مـی کنـم. مـا در چند مـاه گذشـته صحبت های 

بسـیار واضحی بـا یکدیگر انجام دادیم. ما سـال 

گذشـته تصمیـم بسـیار دشـواری اتخـاذ کردیم و 

موفـق شـدیم بـا وجـود متـام مشـکالت بـه وجود 

آمـده ناشـی از ویروس کرونـا او را یک فصل دیگر 

نگـه داریـم. او بهرتیـن تـالش خود را انجـام داده 

اسـت و سـعی می کنم تا جایی که ممکن اسـت 

بـه وی کمـک کنـم. باشـگاه نیز همیـن طور.

در واقـع بعـد از مذاکـرات بـه این نتیجه رسـیدیم 

مـن چیزهـای  اسـت.  کار جدایـی  بهرتیـن  کـه 

زیـادی از او یـاد گرفتـم و حـاال بسـیار ناراحتـم 

چـرا کـه از نظر عاطفی شـا بـا بازیکنـان ارتباط 

زیـادی برقـرار مـی کنیـد."

قطعی شدن جدایی داوید لوئیز و واکنش احساسی آرتتا

ورزش
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کـرد. »ناخشـنودی«  ابـراز 

از سـوی دیگـر وزیـر امـور خارجـه اسـپانیا از تصمیم کشـورش در 

پذیـرش رهـر جبهه پولیسـاریو به عنـوان اقدامی انسان دوسـتانه 

دفـاع کـرد و یادآور شـد که اختـالف بر رس این موضـوع با مراکش 

منی تواند منشـا ورود هزاران مهاجر به شـهر سـئوتا قلمداد شـود.

خانـم آرانخـا گونزالـس در این خصوص ترصیح کرد کـه این اقدام 

»تنهـا یـک تصمیم سـاده بـرای دادن پاسـخی انسان دوسـتانه به 

درخواسـت کمـک برشدوسـتانه فـردی اسـت کـه از نظـر سـالمت 

جسـانی در وضعیت ناپایدار و بسـیار شـکننده ای قـرار دارد.«

مناقشـه در صحرای غربی، مسـتعمره سـابق اسـپانیا کـه در نبود 

راه حلی قطعی، از سـوی سـازمان ملل در فهرسـت رسزمین های 

تاکنـون  پیـش  سـال   ۴۵ از  شـده  دسـته بندی  غیرخودمختـار 

مراکـش را رو در روی جبهـه پولیسـاریو، جنبـش اسـتقالل طلب 

تحـت حایـت الجزایـر قـرار داده اسـت.

مراکـش وارد سـئوتا شـدند کـه ایـن آمار نسـبت به دوره مشـابه 

در سـال گذشـته تقریبـا بیـش از دو برابـر افزایش یافته اسـت.

خرگـزاری فرانسـه روز سه شـنبه در گزارشـی اعـالم کـرد کـه 

دولـت اسـپانیا ۱۵۰۰ نفـر از حـدود شـش هـزار مهاجـری کـه 

طـی روزهای اخیر وارد سـئوتا شـده اند را به مراکـش بازگردانده 

است.

تنش در روابط اسپانیا و مراکش

برغـم بیانیـه وزارت کشـور اسـپانیا مبنـی بـر برقـراری متـاس 

ربـاط،  و  مادریـد  میـان  روابـط  مراکشـی،  مقامـات  بـا  دائـم 

متحـد کلیـدی اسـپانیا در مبـارزه بـا مهاجـرت غیرقانونی،  طی 

بـا تنش هایـی همـراه شـده اسـت. هفته هـای گذشـته 

رهـر  غالـی،   ابراهیـم  اسـپانیا  آنکـه  از  پـس  مراکـش 

اسـتقالل طلبان جبهـه پولیسـاریو در صحـرای غربـی را بـرای 

درمـان در خـاک خـود پذیرفـت نسـبت بـه ایـن اقـدام مادریـد 

مقامـات دولـت اسـپانیا از ورود بیـش از ۵ هـزار مهاجـر بـه شـهر سـئوتا 

در سـواحل شـالی قـاره آفریقـا طـی بیسـت و چهارسـاعت گذشـته خر 

دادند.

ورود ایـن تعـداد مهاجـر به سـئوتا طـی یک روز کـه از راه دریـا و زمین یک 

رکورد محسـوب می شـود.

نخسـت وزیـر اسـپانیا سـفر برنامه ریـزی شـده خـود بـه پاریـس بـرای روز 

سه شـنبه را بـه دلیـل بحران جاری ناشـی هجـوم پناهجویان مراکشـی به 

شـهرهای فراسـاحلی ایـن کشـور لغو کرده اسـت.

در بیانیه دولت اسـاپانیا آمده اسـت: »آقای سـانچز به دلیل تحوالت اخیر 

در سـئوتا ، از رشکـت در اجـالس تأمیـن مالـی اقتصـاد آفریقـا در پایتخت 

فرانسـه رصف نظر کرده و قرار اسـت ظهر در پایان نشسـت شورای وزیران 

کند.« سخرنانی 

تدابیر ویژه برای مقابله با ورود مهاجران

وزارت کشـور اسـپانیا شـامگاه دوشـنبه ۱۷ مـی با انتشـار بیانیـه ای اعالم 

کـرد کـه در پـی هجوم کم سـابقه مهاجـران به سـئوتا به صـورت اضطراری 

گارد غیرنظامـی و نیروهـای پلیـس ملـی در منطقـه را بـا افزودن دویسـت 

مامـور اضافـی تقویت کرده اسـت.

در بیانیـه وزارت کشـور اسـپانیا بـا اشـاره بـه توافقنامـه ای کـه اخیـرا میان 

مادریـد و ربـاط، پایتخـت مراکش بـرای بازگرداندن آن دسـته از مهاجران 

غیرقانونـی مراکشـی به کشورشـان که از طریق دریا شـنا کنان خـود را به 

سـئوتا می رسـانند، آمـده اسـت: »بـا مقامات مراکشـی بـه صـورت دائم در 

ایـن خصـوص در متاس هسـتیم.«

مسـئوالن فرمانداری شـهر سئوتا در نخستین سـاعات بامداد روز دوشنبه 

از افزایـش بـی سـابقه شـار افـرادی کـه از طریـق سـواحل مراکـش واقع 

در چنـد کیلومـرتی جنـوب ایـن شـهر خـود را بـه ایـن بخـش از رسزمیـن 

فراسـاحلی اسـپانیا واقـع در شـال غـرب مراکش می رسـانند، خـر داده 

بودند.

بـه ادعـای مقامـات فرمانداری سـئوتا در میان مهاجران یـک نفر که قصد 

داشـت شـناکنان خـود را بـه این شـهر سـاحلی برسـاند در دریا غرق شـد 

و جـان باخت.

وزارت کشـور اسـپانیا چنـد روز پیـش در گزارشـی اعـالم کـرده بـود کـه از 

ابتـدای سـال جـاری میـالدی تـا اواسـط مـاه مـی ۴۷۵ مهاجـر از طریـق 

دولت بایدن با قرارداد فروش ۷۳۵ میلیون دالر 
تجهیزات نظامی به اسرائیل موافقت کرد

برونو فرناندز بهترین بازیکن فصل یونایتد شد 

اولین خرید تابستانی رئال مادرید نهایی شد

انتقاد تند اردوغان از ناتو و سیاست بایدن در قبال خاورمیانه

کمیتـه امـور خارجـه کنگره که مسـئول بررسـی این 

قراردادهاسـت، مطـرح نشـده اسـت.

همزمان، سـخنگوی وزارت خارجـه امریکا نیز ضمن 

فـروش،  قـرارداد  ایـن  جزئیـات  بیـان  از  خـودداری 

مقابـل خرنـگاران اعالم کـرد که واشـنگنت »عمیقا« 

بـرای  و  اسـت  نگـران  منطقـه  در  خشـونت ها  از 

بازگشـت آرامـش تـالش می کنـد.

موضـوع فروش ایـن تجهیزات، واکنـش محمد جواد 

ظریـف، وزیـر خارجـه ایران را در پی داشـت.

وزارت امـور خارجـه ایـران بامـداد سه شـنبه از قول او 

پیامـی بـه ایـن رشح در صفحـه توییـرت خـود منترش 

کـرد: »همزمـان بـا آنکـه تسـلیحات امریکایـی بر رس 

مـردم بیگناه فلسـطین فـرود می آید، ایـاالت متحده 

بـار دیگـر موشـک های »نقطـه زن« بـه ارزش ۷۵۳ 

میلیـون دالـر را بـه ارسائیـل بـا هدف کشـنت شـار 

دقیق تـر  و  بیشـرت  دقـت  بـا  کـودکان  از  بیشـرتی 

تحویـل داده اسـت. در عیـن حـال ایـاالت متحـده 

مانـع بیانیـه احتالـی شـورای امنیـت سـازمان ملل 

بـا مالیم تریـن لحـن شـده اسـت. جهـان در حالـی 

نظاره گـر اسـت که ارسائیـل و حامـی آن، چهره کریه 

خـود را بـه منایـش گذاشـته اند.« ایـاالت متحـده در 

جریـان نرد یک هفته اخیر میـان نیروهای ارسائیل 

و شـبه نظامیان فلسـطینی حاس و جهاد اسالمی، 

بارهـا حایـت قـوی خـود را از ارسائیـل و حـق ایـن 

کشـور برای دفاع از خود اعالم کرده اسـت و حایت 

از ارسائیـل، یـک ارزش مشـرتک و اساسـی، هـم در 

کنگـره  جمهوریخواهـان  هـم  و  دموکرات هـا  میـان 

مـدت  ایـن  در  وجـود  ایـن  بـا  می شـود.  محسـوب 

شـاری از منایندگان دموکرات نیز خواسـتار موضع 

بنیامیـن  دولـت  علیـه  وانشـگنت  سـخت تر  گیـری 

نتانیاهـو، نخسـت وزیر ارسائیـل بودنـد.

دولـت جـو بایـدن، رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده 

امریکا بـا امکان فروش ۷۳۵ میلیون دالر تجهیزات 

نظامـی به ارسائیل موافقت كرد و منابعی در كنگره 

امریـکا نیز روز دوشـنبه اعـالم کردند که بـا توجه به 

درگیری های اخیر ارسائیل و فلسـطینیان، احتاال 

بـا صـدور چنیـن مجـوز  نیـز  قانونگـذاران کنگـره 

فروشـی مخالفت نخواهنـد کرد.

موضـوع فـروش ایـن تجهیـزات نظامـی پیش تـر از 

سـوی روزنامه واشـنگنت  پسـت رسـانه ای شـده بود 

و سـه منبـع آگاه در واشـنگنت نیـز اعـالم کردند که 

کنگـره در مـاه اپریـل بطور غیـر رسـمی و در نهایت 

در ۵ مـی بطـور رسـمی، بـه عنـوان بخشـی از رونـد 

فـروش عمـده  نامه هـای  توافـق  رایـج در موضـوع 

اسـلحه بـه کشـورهای دیگـر، در جریان ایـن توافق 

تجـاری قـرار گرفته اسـت.

بـر اسـاس قوانین ایاالت متحده، کنگـره پس از این 

اعالم رسـمی مدت ۱۵ روز فرصت دارد تا در صورت 

نیـاز بـا چنیـن توافقـی مخالفـت کنـد؛ اما بـا توجه 

تـداوم خشـونت ها میـان ارسائیـل و فلسـطینی ها و 

تـداوم حمـالت حـاس بـه خـاک ارسائیـل، انتظار 

منـی رود چنیـن مخالفتی اعالم شـود.

جنـگ  فـروش  غیرجنگـی،  و  عـادی  رشایـط  در 

افزارهـای هدایـت ماهـواره ای موسـوم بـه »مهـات 

تهاجـم مسـتقیم مشـرتک« یـا JDAM بـه ارسائیل، 

کاری معمول محسـوب می شـود اما اکنـون که این 

کشـور در وضعیـت جنگی قـرار دارد، مسـأله فروش 

ایـن مبب هـای سـاخت رشکت بوئینـگ، توجه های 

بیشـرتی را جلـب کرده اسـت.

سـه دسـتیار در کنگـره امریـکا اعـالم کردنـد کـه 

از سـوی  بـاره  ایـن  در  اعرتاضـی  هیـچ  کنـون  تـا 

رهـران دموکرات هـا یـا جمهوریخواهـان امریـکا در 

از رسگرفـنت تالش هـای الزم جهـت تعطیلـی کامـل 
اسـت.  داده  کوبـا خـر  در  گوانتانامـو  بازداشـتگاه 
این بازداشـتگاه نخسـتین بار سـال ۲۰۰۲ در زمان 
اعضـای  نگهـداری  بـرای  پـر  بـوش  دبلیـو  جـرج 
دسـت  بـه  کـه  طالبـان  نیروهـای  نیـز  و  القاعـده 
شـده  متهـم  سـپتامر  یـازده  حمـالت  در  داشـنت 
بودنـد، در پایـگاه تحـت اجـاره ایـاالت متحـده در 
کوبـا افتتاح شـد. آنتونـی بلینکن، وزیر امـور خارجه 
بـا شـبکه سـی بـی  امریـکا پیش تـر در گفتگویـی 
اس تاییـد کـرده بـود کـه دولت بایـد قصـد دارد این 
بازداشـتگاه را بـرای همیشـه تعطیـل کنـد. تالش ها 
بـرای تعطیلـی بازداشـتگاه گوانتانامـو کـه از زمـان 
ریاسـت جمهـوری بـاراک اوبامـا آغاز شـده بـود پس 
از بـه قـدرت رسـیدن دونالـد ترامپ به کلـی متوقف 
شـد. وکیـل سـیف الله پاراچـا در گفتگـو با رسـانه ها 
و خرگزاری هـای بین املللـی اعالم کـرده که حدس 
می زنـد موکلـش ظـرف ماه های آینده به کشـور خود 
بازگردانـده می شـود. وی در ایـن خصـوص افـزود: 
»پاکسـتانی ها خواهـان بازگشـت وی هسـتند و مـا 
گـان می کنیـم که مانع بزرگی در راه بازگشـت وی 
وجـود نداشـته باشـد.« تاییـد بـی گناهی سـیف الله 
پاراچـا و موافقـت بـرای آزادی وی در حالـی از زبـان 
وکیـل مسـن ترین زندانی گوانتانامو مطرح شـده که 
پنتاگـون تـا لحظـه انتشـار خـر هنـوز هیـچ اظهـار 

نظـری در ایـن خصـوص نکـرده اسـت.

یـک تبعـه ۷۳ سـاله پاکسـتانی کـه از وی بـه عنوان 
قدیمی تریـن زندانـی گوانتانامـو یـاد می شـود پـس 
از ۱۶ سـال حبـس روز دوشـنبه هفدهـم مـی مطلع 
شـد کـه مقامـات امریکایـی بـا آزادی وی از زنـدان 
موافقـت کرده انـد. شـلبی سـولیوان-بنیس، مناینده 
قانونـی سـیف اللـه پاراچـا، تبعـه پاکسـتانی زندانی 
مـاه  دادرسـی  در جلسـه  را  وی  کـه  گوانتانامـو  در 
نوامـر همراهـی کـرده بـود بـه خرنـگاران گفت که 
بیگناهـی او و دو فـرد دیگـر پـس از بررسـی های بـه 
عمـل آمـده از سـوی کمیسـیون نظـارت بـر زندانیان 
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه اسـت. ایـن تبعـه پاکسـتان 
القاعـده  بـا  ارتبـاط  ظـن  بـه  پیـش  سـال  شـانزه 
بـه  هرگـز  تاکنـون  زمـان  آن  از  امـا  شـد  بازداشـت 
بـه  اسـت.  نشـده  متهـم  ارتـکاب جرمـی مشـخص 
بررسـی  پاراچـا کمیسـیون  وکیـل سـیف الله  گفتـه 
در صـورت  معمـول  روال  طبـق  زندانیـان  وضعیـت 
جلسـه خـود بـه جزئیـات بیشـرتی در خصـوص این 
تصمیـم اشـاره نکـرده و تنهـا یـادآور شـده اسـت کـه 
وی تهدیـدی دامئـی و مسـتمر بـرای ایـاالت متحده 
بـه شـار منـی رود. صـدور چنیـن حکمـی از سـوی 
کمیسـیون بررسـی وضعیت زندانیان به معنی آزادی 
قریب الوقـوع سـیف الله پاراچا نیسـت امـا مرحله ای 
حیاتـی پیـش از مذاکـره دولـت امریـکا با پاکسـتان 
بـر رس توافـق اسـرتداد وی بـه کشـورش محسـوب 
می شـود. دولـت جـو بایـدن بارهـا از عزم خـود برای 

تماس با الئوتارو؛ سرنوشت ستاره آرجانتاینی عوض شد

فدراسیون فوتبال: رقابت های فوتبال دختران شهر کابل دوباره از سر گرفته می شود

بـه ارسائیـل اسـت. گفته می شـود که دولـت امریکا بـا فروش 

۷۳۵ میلیـون دالـر سـالح بـه ارسائیـل موافقـت کرده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت که از جزئیـات فروش تسـلیحاتی امریکا 

بـه ارسائیـل اطـالع دقیقـی منترش نشـده اسـت. خـر فروش 

این جنگ افزارها از سـوی "واشـنگنت پسـت" رسـانه ای شـد.

اردوغـان همچنیـن دولـت اتریـش را بـه علـت نصـب پرچـم 

ارسائیـل مـورد انتقـاد قـرار داد. اتریـش در همبسـتگی بـا 

ارسائیـل پرچـم آن کشـور را بـر سـاختان دفـرت صدراعظم و 

همچنیـن در وزارت امـور خارجـه خـود نصـب کـرده بـود.

اورشـلیم  شـهر  اداره  خواسـتار  دیگـر  بـار  اردوغـان 

)بیت املقدس( توسـط یک کمیسـیون مشـرتک شـده است. 

مسـیحی،  از مناینـدگان  متشـکل  او، کمیسـیونی  بـاور  بـه 

کننـد. اداره  را  شـهر  ایـن  می بایسـت  مسـلان  و  یهـودی 

انتقـاد کـرد. اردوغـان حتـی اتریـش را نیـز بـه خاطـر نصـب 

پرچـم ارسائیـل در سـاختان های دولتـی مـورد حملـه قـرار 

داد.

رجـب طیـب اردوغان در سـخرنانی اخیر خود بـه هم پیانان 

ترکیـه در ناتـو حملـه کرد و سیاسـت آنـان را مورد انتقـاد قرار 

داد.

رئیـس جمهـور ترکیـه در اظهـارات خـود بـه سیاسـت امریـکا 

در قبـال ارسائیـل بـا لحنـی شـدید تاخـت و دولـت اتریـش 

را "نفریـن" کـرد.  اردوغـان خطـاب بـه بایـدن گفـت: »شـا 

بـا دسـتان خونیـن خودتـان متاسـفانه تاریـخ می نویسـید. 

ایـن شـا هسـتید کـه مـا را وادار بـه گفـنت چنیـن موضوعی 

کرده ایـد.«  انتقـاد شـدید اردوغـان بـه سیاسـت امریـکا در 

قبـال ارسائیل برخاسـته از تصویب فروش تسـلیحاتی امریکا 
موضـوع بـر رس فـروش تسـلیحاتی جدیـد امریـکا بـه ارسائیـل 

اسـت. رئیـس جمهوری ترکیـه از سیاسـت خاورمیانـه ای بایدن 

منچسـرتیونایتد کـه در اواسـط فصـل شـانس قابل 

توجهـی بـرای فتـح لیگ برتـر داشـت، در نهایت به 

عنـوان نایـب قهرمانـی رضایـت داد. اما بـه نظر می 

رسـد در صـورت اضافـه شـدن یکی دو سـتاره دیگر 

و البتـه اسـتمرار درخشـش برونو فرنانـدز در فصول 

آینـده، ایـن تیـم بـه اولیـن قهرمانـی خـود بعـد از 

دوران رسالکـس فرگوسـن دسـت پیـدا بکند.

بـا ایـن وجـود بارسـا از رقابـت بـرای جـذب  دهـد. 

سـتاره اتریشـی کنـار کشـید تا حضـور داویـد آالبا در 

سـانتیاگو برنابئـو قطعی به نظر برسـد. در هفته های 

اخیـر منابع مختلف گـزارش دادند که متـام کارهای 

انتقـال داویـد آالبـا به رئال مادرید نهایی شـده و باید 

ایـن بازیکـن را اولیـن خریـد کهکشـانی ها در نقـل و 

انتقـاالت تابسـتانی پیـش رو تلقـی کـرد. در همیـن 

مطـرح  خرنـگار  رومانـو،  فابریتزیـو  اکنـون  راسـتا 

اسـکای مدعـی شـده کـه اولین بخـش قـرار داد بین 

نهایـی شـده  و  رئـال مادریـد تنظیـم  و  آالبـا  داویـد 

اسـت. رومانـو تاکید می کنـد که آالبا دیگـر بازیکنان 

رئـال مادریـد اسـت و انتقـال او در پایـان فصل و بعد 

از امضـای قـرارداد نهایـی اعـالم خواهـد شـد.

طـرف مذاکـرات خود را برای امضـای قرارداد 

جدیـد از رس بگیرنـد. مذاکراتـی کـه بـا مدیر 

برنامـه هـای قبلی الئوتـارو رشوع شـده بود و 

سـپس بـا تغییـر ایجنـت متوقف شـد.

کریسـتین استلینی دسـتیار آنتونیو کونته در 

اینـرت اطمینـان دارد کـه الئوتـارو در باشـگاه 

ماندنـی خواهـد بـود و حتـی اگـر پیشـنهاد 

80 میلیـون یورویـی اتلتیکـو واقعیت داشـته 

باشـد نیـز تاثیری در آینده سـتاره آرجانتاینی 

گذاشـت. نخواهد 

کـه  متاسـی  معتقـدم  گفـت:»  گاتـزا  بـه  او 

از سـوی باشـگاه بـا ایجنـت الئوتـارو گرفتـه 

شـده، در رسنوشـت او تعییـن کننـده خواهد 

بـازی فوتبـال تصـور  را یـک  ایـن  اگـر  بـود. 

کنیـم، اینـرت نیمـه دوم را با قـدرت و ایان به 

پیـروزی رشوع خواهـد کـرد. 

دیـداری کـه تصـور مـی شـد در 45 دقیقـه 

نخسـت کار را متـام کنـد. الئوتـارو تـا 2023 

بـا مـا قـرارداد دارد و تحـت اختیـار ماسـت.«

برونـو فرنانـدز، جایـزه بهرتیـن بازیکـن فصـل 

منچسـرتیونایتد را از آن خـود کـرده و تندیـس 

رس مـت بازبـی را تصاحـب کـرد.

حـاال حدود یک سـال و نیـم از انتقال موفقیت 

آمیـز برونـو فرنانـدز بـه لیـگ برتـر گذشـته و 

 68 انتقـال  ارزش  داده  نشـان  بازیکـن  ایـن 

بـه  لیسـبون  اسـپورتینگ  از  یورویـی  میلیـون 

منچسـرتیونایتد را داشـته اسـت. امـروز و بـر 

اسـاس رای گیـری از هـواداران ایـن باشـگاه، 

فصـل  بازیکـن  برتـری  عنـوان  فرنانـدز  برونـو 

شـیاطین رسخ را از آن خـود کـرد.

ایـن بـازی سـاز پرتگالـی در این فصـل 28 بار 

دروازه حریفـان را در در متامـی رقابـت هـا بـاز 

کـرده کـه رکوردی بـرای یک هافبـک در تاریخ 

فوتبـال انگلیـس محسـوب مـی شـود. فرانـک 

ملپـارد موفق بـه زدن 27 گل در سـال 2010 

شـده بـود و حـاال برونـو فرناندز از ایـن حیث از 

او باالتـر قـرار گرفته اسـت.

فابریتزیـو رومانـو، خرنـگار مطـرح حـوزه نقـل و 

انتقاالتـی تاییـد کـرد کـه پیـش قـرارداد داویـد 

آالبـا و رئـال مادریـد نیـز به امضا رسـیده اسـت. 

از چنـد مـاه پیش مشـخص شـده بود که سـتاره 

اتریشـی بایـرن مونیخ بعد از مـدت ها حضور در 

ایـن تیـم و رسـیدن به متـام افتخـارات ممکن با 

باواریایـی هـا تصمیـم بـه جدایی گرفتـه و قصد 

دارد چالـش جدیـد خـود را در خـارج از فوتبـال 

آملـان تجربـه کنـد.در ایـن بیـن گفتـه شـد کـه 

بسـیاری  از  زیـادی  پیشـنهادات  آالبـا  داویـد 

تیـم هـا دریافـت کـرده امـا خـودش ترجیـح می 

دهـد حرفـه اش را در فوتبـال اسـپانیا و یکـی 

ادامـه  بارسـلونا  و  مادریـد  رئـال  باشـگاه  دو  از 

در باشـگاه اینـرت اطمینـان دارنـد کـه از 

بـا  متدیـد  مذاکـرات  شـدن  گرفتـه  رس 

بـه  پیوسـنت  از  را  او  نهایـت  الئوتـارو در 

کـرد. خواهـد  منـرصف  اتلتیکـو 

بازیکنـان  از  یکـی  مارتینـز  الئوتـارو 

کلیـدی اینـرت در فتـح اسـکودتو در ایـن 

فصـل بـود و در 37 حضور خـود در بازی 

هـای لیـگ 16 گل بـه مثـر رسـاند و 9 

داد. گل  پـاس 

گزارش ها حاکی از آن اسـت که باشـگاه 

رئـال  و  مادریـد  اتلتیکـو  ماننـد  هایـی 

مادریـد وضعیـت مهاجـم 23 سـاله اینرت 

را بـه دقـت زیـر نظـر دارند، چرا کـه اینرت 

دچـار مشـکالت مالـی فراوانـی اسـت و 

گفته می شـد کـه مذاکرات بـرای متدید 

قـرارداد الئوتـارو متوقف شـده اسـت.

دیـروز گاتزتـا دلـو اسـپورت گـزارش داد 

کـه از باشـگاه اینـرت بـار دیگـر بـا مدیـر 

برنامـه هـای الئوتارو متـاس گرفتـه تا دو 

اخراج به تعویق افتاد؛ کومان ماندنی می شود؟
رونالـد کومـان هنـوز انـدک شـانس هایـی برای 

ای  عجلـه  فعـال  باشـگاه  و  دارد  بارسـا  در  ابقـا 

بـرای اخـراج او نـدارد.

آینـده رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا مبهـم تـر 

از همیشـه اسـت. مـرد هلنـدی پس از شکسـت 

خانگـی بارسـا از سـلتا و از دسـت رفـنت قطعـی 

شـانس قهرمانـی تیم، حـاال در آسـتانه برکناری 

قـرار گرفته اسـت و در میان مدیـران اعتبار او از 

دسـت رفته اسـت.

کومـان  کـه  داد  گـزارش   1 راک  گذشـته  روز 

بـه احتـال 99 درصـد اخـراج خواهـد شـد و 

خـوان الپورتـا رئیس بارسـا بـرای یافـنت بهرتین 

جانشـین بـرای او در تـالش اسـت.

امـرزو موندودپورتیـوو گـزارش داد کـه بارسـلونا 

فعـال عجلـه ای بـرای تصمیـم گیـری در مـورد 

و  شـنبه  از  قبـل  تـا  قطعـا  او  و  نـدارد  کومـان 

از  ایبـار، شـغلش را  برابـر  بـازی فصـل  آخریـن 

دسـت منـی دهـد.

هفتـه  در  تیـم  عملکـرد  از  شـدت  بـه  الپورتـا 

هـای اخیـر ناراضـی اسـت چـرا کـه چند بـار در 

مصاحبـه هـای خـود گفتـه بود کـه اگـر 5 بازی 

پایانـی فصـل را برنـد، قهرمـان خواهنـد شـد 

و در واقـع بارسـا همیـن شـانس را هـم داشـت 

ولـی دو شکسـت از گرانـادا و سـلتا و توقف برابر 

اتلتیکـو و لوانتـه همـه امیدهـا را از بیـن بـرد. 

کومـان تـا قبـل از تسـاوی برابـر لوانتـه انـدک 

شـانس هایـی بـرای ابقـا داشـت ولی حـاال همه 

چیـز متفـاوت شـده اسـت.

مشـکل الپورتـا امـا در پیدا کردن جانشـین برای 

کومـان اسـت. او ژاوی را مدنظـر دارد کـه اخیـرا 

قـراردادش را تـا 2023 بـا السـد متدیـد کـرد. 

الپورتـا ایـن روزهـا کـه ژاوی بـرای تعطیـالت در 

بارسـلونا حضـور دارد، تـالش خواهد کـرد تا او را 

متقاعـد به فسـخ قـرارداد با باشـگاه قطـری کند 

و در غیـر ایـن صـورت شـاید کومـان حتی فصل 

بعـد نیـز روی نیمکت بارسـلونا بنشـیند.

قدیمی ترین زندانی گوانتانامو آزاد می شود

اســپانیا شد د     ر وا روز     یک  در     مراکشــی  مهاجر    ر    هزا    5  

بـازی روز سه شـنبه میـان تیم های اسـتقالل و آشـیانه 

برگـزار شـد کـه در نتیجـه تیـم اسـتقالل بـا نتیجـه پـر 

گل ۱۸ بـر صفـر بـه برتـری دسـت یافت.

در این مسابقات ۹ تیم رشکت دارند.

ایـن لیـگ بـا هـدف شناسـایی چهره هـای برتـر بـرای 

تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان و تقویـت فوتبـال 

دخـرتان برگـزار شـده اسـت. قهرمـان و نایـب قهرمـان 

ایـن لیـگ، مناینـده پایتخـت در رقابت هـای لیگ برتر 

دخـرتان افغانسـتان خواهنـد بـود.

فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان می گویـد رقابت هـای 

فوتبـال دخـرتان شـهر کابل که بـرای نخسـتین بار به 

سیسـتم لیـگ و بـه صـورت حرفـه ای برگزار می شـود، 

پـس از یـک وقفـه بـه مناسـبت مـاه رمضـان، از رس 

گرفته شـده اسـت.

فیـروز مشـعوف، سـخنگوی فدراسـیون به بی بی سـی 

گفـت کـه ایـن دور از بازی هـا حـدود ۲۰ روز قبـل از 

مـاه رمضـان آغاز شـد و روز سه شـنبه، یازدهمین بازی 

ایـن مسـابقات برگزار شـد.
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 علی رضا احمدی

 وزارت صحـت عامـه کشـور بـه مناسـبت روز جهانـی 

دشـت  بسـر  پنجـاه  زایشـگاه  و  شـفاخانه  قابله هـا، 

مریـم، سـال  قابلـه  ثبـت می کنـد.  مریـم  قابلـه  نـام  بـه  را  برچـی 

گذشـته در حملـه انتحـاری و تروریسـتی بر این زایشـگاه جان خود 

را از دسـت داده بـود. 

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه کشـور روز سه شـنبه 

28 ثـور در نشسـتی کـه بـه مناسـبت روز قابله هـا و نرس هـا برگـزار 

شـده بـود، ، از قابله هـای کـه در راه خدمت به مردم جان شـان را از 

دسـت داده انـد بـه نیکـی یـاد کـرد و گفـت که قرار اسـت شـفاخانه 

پنجاه بسـر دشـت برچی بنام قابله مریم که سـال گذشـته در این 

شـفاخانه از اثـر حملـه تروریسـتی جـان خـود را از دسـت داده بـود 

نـام گذاری شـود.

آقـای مجـروح در ایـن برنامـه همچنین گفت که در دو دهه گذشـته 

آمـار مـرگ و میر مـادران و کودکان کاهش قابل مالحظه ای داشـته 

کـه قابله هـا و نرس هـا نقـش ارزنـده در این کاهش داشـته اند.

تـالش  در  مـا  کـه  گفـت  و  کـرد  تاکیـد  قابله هـا  از  بـر حامیـت  او 

هسـتیم تـا زمینـه آمـوزش را بـرای ارتقـای ظرفیـت قابله هـا فراهـم 

کنیـم و نیـز آمریـت قابلگـی را بـه ریاسـت ارتقـا دهیـم.

رسپرسـت وزارت صحـت هم چنـان گفـت کـه رفتـار نیـک کارکنـان 

صحـی بـه خصـوص قابله هـا بـا مریـض یکـی از وظایف عمـده آنان 

اسـت کـه ایـن کار نـه تنهـا سـبب رضایـت مریـض می شـود؛ بلکـه 

سـبب افزایـش اعتـامد مـردم بـاالی سـکتور صحـت و داکـر نیـز 

می شـود.

بـر اسـاس آمارهـا وزارت صحـت عامـه، در حـال حـارض 34 هـزار 

در  تـن  6هـزار  میـان  ایـن  از  کـه  وجـود  کشـور  رسارس  در  قابلـه 

دارنـد. فعالیـت  عامـه  صحـت  وزارت  چارچـوب 

امـا از سـوی دیگر انجمـن قابله های افغانسـتان می گویـد که بیش 

از ۲۸ هـزار قابلـه در کشـور بـی کار هسـتند و یـا هـم بـه صـورت 

غیرمسـلکی خـالف رشـته کار می کننـد.

زهـرا میرزایـی، رئیـس انجمـن قابله های افغانسـتان در این مراسـم 

گفـت کـه نزدیـک بـه 25 هـزار قابلـه از سـکتور خصوصـی فـارغ 

تحصیـل شـده کـه تـا هنـوز سـند اعتباردهـی دریافـت نکـرده انـد.

املللـی  بیـن  کنفدراسـیون  سـوی  از  کـه  مطالعـات  او  گفتـه  بـه 

قابله هـا و بـا حامیـت دفـر« UNFP » در سـال 2020 ارائـه شـده 

اسـت، نشـان می دهـد کـه در افغانسـتان بیشـر از 34 هـزار قابلـه 

وجـود دارد.

خانـم میرزایـی بیـان کـرد، در حـال حـارض شـش هـزار قابلـه در 

از  بیـش  او،  گفتـه  بـه  می کنـد.  کار   افغانسـتان  صحـت  سیسـتم 

28 هـزار قابلـه در کشـور بـی کار هسـتند و یـا هـم بـه صـورت غیـر 

هسـتند. کار  مـروف  مسـلکی 

امـا وزارت صحـت عامـه کشـور، امسـال از روز قابلـه بـا شـعار »بـه 

اسـتناد ارقـام روی قابله هـا رسمایـه گـذاری کنیـد« گرامـی داشـت 

بـه عمـل آورد.

 وزارت اقتصاد و کمیسـیون مسـتقل اصالحات اداری و 

خدمـات ملکـی در نظـر دارد کـه بـرای 52 هـزار کارکن 

خدمـات ملکـی، آموزش هـای ارتقـای ظرفیت برگـزار کند.

مشـرک،  اعالمیـه ای  نـر  بـا  ثـور   28 سه شـنبه  روز  نهـاد،  دو  ایـن 

گفته انـد کـه بـر بنیاد برنامه ریـزی ۴۴ وزارت و اداره ی دولتی، در سـال 

مالـی ۱۴۰۰، یک هـزار و ۷۱۲ برنامـه ی ارتقای ظرفیـت برای کارکنان 

ایـن نهادهـا، راه انـدازی می شـود.

آموزشـی، ۵۱ هـزار  برنامه هـای  ایـن  از مزایـای  اعالمیـه؛  از  نقـل  بـه 

و ۸۰۰ کارکـن دولـت کـه بیـش از 17 هـزار تـن آنـان زنـان هسـتند، 

می شـوند. بهره منـد 

چـون  بخش هایـی  آموزشـی،  برنامه هـای  ایـن  کـه  امـده  اعالمیـه  در 

انـرژی،  تجـارت،  و  زراعـت، صنعـت  و  اقتصـادی  امـور  حکومتـداری، 

معـادن، ترانسـپورت، مخابـرات، تهیه ی مسـکن و سـازگاری اجتامعی، 

معـارف و فرهنـگ را در بـر می گیـرد.

بـه نقـل از اعالمیـه ی ایـن دو نهـاد؛ یک هـزار و ۱۲۵ برنامه ی آموزشـی 

همـکار  نهادهـای  سـوی  از  برنامـه   ۵۸۷ و  دولتـی  ادارات  سـوی  از 

می شـوند. تطبیـق 

در اعالمیـه همچنیـن نوشـته شـده کـه هزینـۀ ۱۰۳۱ برنامـه از بودجۀ 

نهادهـای  سـوی  از  برنامـه   ۶۸۱ هزینـه ی  و  دولتـی  ادارات  داخلـی 

هـم کار متویـل می شـود.

ایـن برنامه ها شـامل ۷۱۹ برنامه ی مسـلکی، ۸۱۲ برنامـه ی مدیریتی، 

۱۰۷ برنامـه ی تحصیـالت عالـی، ۴۲ برنامـه ی کمپیوتـر و ۳۲ برنامه ی 

آمـوزش زبان خارجی اسـت.

در اعالمیـه نوشـته شـده کـه در سـال مالـی ۱۴۰۰، ارجحیـت بیش تر 

بـرای ارتقـای ظرفیـت کارکنـان ادارات دولتـی در والیـات داده شـده 

اسـت. از میـان ایـن برنامه هـا، یک هـزار و ۴۶۳ برنامه در داخل کشـور 

و ۲۴۹ برنامـه در بیـرون کشـور راه انـدازی می شـود.

مجمـوع کارکنـان خدمـات ملکـی ۴۳۰ هـزار نفـر اسـت. کمیســیون 

اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی مســؤلیت رهــری اصالحــات این 

مجموعـه کارمنـدان و اســتخدام کارکنــان را بــه دوش دارد.

و  معلومـات  ثبـت  رونـد  کمیسـیون  ایـن  پیـش  سـال  سـه  حـدود 

دقیـق  آمـار  گـردآوری  هـدف  بـه  را  کارمنـدان  ایـن  انگشـت نگاری 

کارکنـان غیرنظامـی دولتـی و شناسـایی کارکنـان خیالـی آغـاز کـرد.

کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی سـال گذشـته گفته بود 

کـه ۱۲ هـزار »کارمنـد خیالـی« را در نهادهـای ملکـی )غیرنظامـی( 

کشـور شناسـایی کـرده اسـت.

کمیسـیون اصالحـات اداری گفتـه بـود کـه از میـان ۱۲ هـزار کارمنـد 

خیالی، ۹ هزار آن در وزارت معارف شناسـایی شـده که بیشـر شـامل 

پسـت معلمـی اسـت. بـه گفتـه مسـئوالن ایـن اداره، کارمنـدان دارای 

ناامـن  ولسـوالی های  و  بلکـه در والیت هـا  نـه  کابـل  ویژگـی در  ایـن 

تثبیت شـده اسـت.

خدمـات  بخـش  کارکنـان  جملـه  از  معـارف  وزارت  کارکنـان  شـامر 

حرفـه ای ایـن وزارت در حـال حـارض بـه ۲۷۲هـزار نفـر می رسـد کـه 

اسـت. آمـوزگاری  پسـت های  مشـمول  آن  هـزار   ۲۰۰

وزارت صحت: زایشگاه پنجاه بستر 
برچی، به نام قابله  مریم نامگذاری 

می شود

حکومت برای ۵۲ هزار کارکن خدمات 
ملکی، آموزش های ارتقای ظرفیت را 

برگزار می کند

نثـار احمـد غوریانی وزیر صنعـت و تجارت 

می گویـد کـه بـه مناسـبت هفتـه صنعـت 

51 فابریکـه تولیـدی در کشـور افتتاح خواهد شـد. آقای 

غوریانـی روز سه شـنبه 28 در یـک نشسـت خـری در 

کابـل گفـت کـه در هفتـه صنعـت 51 فابریکـه تولیـدی 

گشـایش خواهـد یافت.

غوریانـی گفـت که منایشـگاه تولیدات داخلـی در دوصد 

غرفه در کابل افتتاح می شـود. وی شـهروندان کشـور را 

بـه اسـتفاده از محصوالت داخلی تشـویق کرد.

وی در ایـن نشسـت خـری عالوه کرد کـه در حال حارض 

۱۲ پـارک صنعتـی در رسارس کشـور فعـال اسـت و زمینه 

بـرای توزیـع زمیـن در ۱۱ پـارک صنعتـی دیگـر فراهـم 

است.

بـا  تولیـدی  فابریکـه  سـه  گذشـته  روز  غوریانـی  آقـای 

کـرد. افتتـاح  هـرات  والیـت  در  را  تولیـد  چندیـن خـط 

طبـق یـک خـر دیگـر وزارت صنعـت و تجـارت می گویـد 

کـه منایشـگاه صنایـع دسـتی در والیت بامیان گشـایش 

یافته اسـت.

سـه  منایشـگاه  اسـت:»  آمـده  وزارت  ایـن  خرنامـه  در 

روزه یـی بـه مناسـبت عیـد سـعید فطـر و به پیشـواز هفته 

صنعـت بـا حضور مقام هـای دولتـی، بازرگانـان، مناینده 

بـا  کاران  از صنعـت  و شـامری  گان سـکتور خصوصـی 

همـکاری وزارت صنعـت و تجـارت و ریاسـت امـور زنـان 

کـرده  اذعـان  اعالمیـه خـری خـود  در  امـا  وزارت  ایـن 

اسـت کـه این فابریکه تولید دسـتامل کاغـذی مواد خام 

خـود را از کشـورهای ایـران و پاکسـتان وارد می کنـد.

 وزارت فوایـد عامـه کشـور می گویـد کـه 

رسوی لیـن دوم جـاده کابـل- جـالل آباد 

محلـی  مقام هـای  همـکاری  عـدم  و  ناامنـی  دلیـل  بـه 

متوقـف شـده اسـت. ایـن وزارت روز سه شـنبه 28 ثـور 

بـا نـر خرنامـه ای می گویـد سـه هفته می شـود که کار 

ایـن پـروژه بـه دلیـل ناامنی هـا و عـدم همـکاری مقـام  

محلـی در ننگرهـار متوقـف شـده اسـت.

جـالل  کابـل–  جـاده  کـه  می کنـد  تریـح  خرنامـه 

قسـمت  کیلومـر   ۸۵ اعـامر  بـرای   ۲۰۱۲ سـال  در 

باقـی مانـده ایـن پـروژه ۱۱۱ میلیـون دالـر امریکایـی را 

اختصـاص داده بـود. امـا به دلیل مشـکالت اسـتمالکی 

و امنیتـی کار ایـن پـروژه آغـاز نشـد و تـا زمانیکه پروسـه 

اسـتمالک تکمیـل نشـود، ایـن پـول بـه حسـاب وزارت 

منی یابـد. انتقـال  فوایدعامـه 

در خرنامـه آمـده اسـت کـه وزارت فوایدعامـه بـه تاریـخ 

بـا مقـام  مـاه دلـو سـال ۱۳۹۹ در هامهنگـی  چهـارم 

والیـت ننگرهـار و بـزرگان قومـی، پنـج تیـم تخنیکـی را 

بخاطـر رسوی و اسـتمالک پروژه متذکره به سـاحه اعزام 

و هـامن وقـت کار را آغـاز کـرد.

در خرنامـه آمـده اسـت :»ایـن تیم های تخنیکـی از ۸۵ 

بخـش  از  کیلومـر   ۲۳ حـدود  رسوی  جـاده،  کیلومـر 

اول را تکمیـل ولـی اسـتمالک پـروژه به دلیل مشـکالت 

امنیتـی و همـکاری نکـردن مقـام والیـت و مـردم محـل 

مـدت سـه هفتـه می شـود کـه توقـف شـده اسـت.«

تـا زمانیکـه مشـکل  وزارت فوایـد عامـه عـالوه می کنـد 

امنیتـی رفـع نشـود و هامهنگـی بیشـر بـه وجـود نیاید 

تیـم تخنیکـی وزارت فوایدعامـه منی تواننـد کار رسوی 

و اسـتمالک پـروژه را تکمیـل مناینـد. خرنامـه هشـدار 

می دهـد کـه اگـر مـردم و اداره محلـی بخاطـر رسعـت 

جـدی  همـکاری  اسـتمالک  و  رسوی  کار  بخشـیدن 

متویـل  از  آسـیایی  انکشـاف  بانـک  ممکـن  ننامینـد، 

منـودن بودجـه پـروژه متذکـره منـرف شـود.

ایـن وزارت در خرنامـه دیگـری می گویـد کـه یـک پروژه 

دیگـر در شـامل کشـور بـه دلیل اکـامل نکـردن به وقت 

تعیـن شـده، قرار اسـت لغو شـود.

والیـت بامیـان در مرکـز ایـن والیـت برگـزار گردیـد.«

محصـوالت  معرفـی  منایشـگاه،  ایـن  هـدف  خرنامـه  در 

تولیـدی و صنایـع دسـتی زنـان والیـت بامیـان و تشـویق 

اسـتفاده از تولیـدات داخلـی کشـور توصیف شـده اسـت. 

در ایـن منایشـگاه محصـوالت تولیـدی زنان صنعـت کار و 

تجارت پیشـه والیـت بامیان در بخـش مختلف در 20 غرفه 

بـه منایش گذاشـته شـده اسـت. طبـق معلومـات خرنامه 

در ایـن منایشـگاه تـا کنون در حدود سـه صد هـزار افغانی 

محصـوالت و صنایـع دسـتی زنان به فروش رسـیده اسـت.

بـرای  تـا  اسـت  مصمـم  کـه  می کنـد  عـالوه  وزارت  ایـن 

معرفـی و بازاریابـی به محصوالت تولیدی کشـور و تشـویق 

شـهروندان کشـور بـه اسـتفاده از ایـن تولیـدات در سـال 

مختلـف  والیـات  در  را  متعـدی  منایشـگاه های   جـاری 

برگـزار منایـد.

همچنیـن محمد سـلیامن بن شـاه معین صنعـت و تجارت 

ایـن وزارت از یـک کارخانـه تولیـدی دسـتامل کاغـذی در 

پـارک صنعتـی پل چرخـی بازدید کرده اسـت.

او در ایـن بازدیـد خـود گفتـه اسـت کـه وزارت صنعـت و 

چالش هـای  و  مشـکالت  کـه  اسـت  آن  پـی  در  تجـارت 

فابریکه هـای تولیـدی را شناسـایی و بـرای رفـع آن اقـدام 

کنـد. کارخانـه تولیـدی دسـتامل کاغـذی گلزی در سـال 

2016 بـه فعالیـت آغـاز کـرد کـه اکنـون در ایـن فابریکـه 

80 تـن بـه طـور مسـتقیم صاحـب شـغل شـده انـد.

رفـع  هـدف  بـه  اسـت  گفتـه  تجـارت  و  صنعـت  وزارت 

مشـکالت سـکتور خصوصـی ایـن بازدیدهـا ادامـه خواهد 

داشـت.

آبـاد مجموعـا ۱۵۰ کیلومـر طـول دارد و ا عـامر آن بـه 

دو بخـش تقسـیم شـده اسـت. بخـش اول ایـن پـروژه از 

بگرامـی کابـل الـی سـپری به طـول ۵۰ کیلومـر و بخش 

دوم از سـپری الـی رسخ رود والیت ننگرهـار به طول ۱۰۰ 

کیلومـر امتـداد دارد. از ایـن میـان ۳۲ کیلومر از بخش 

اول و ۳۳ کیلومـر از بخـش دوم تکمیـل و بـه بهـره داری 

سـپرده شـده است.

آسـیایی  انکشـاف  بانـک  خرنامـه،  معلومـات  بنیـاد  بـر 

شـهر  حلقـوی  جـاده  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  ایـن  در 

شـرغان والیـت جوزجـان ۱۵ کیلومـر طـول دارد و در 

سـال ۱۳۹۵ کار اعامر آن با رشکت سـاختامنی شـیکاگو 

قـرارداد شـده بود. این جـاده بعد از دو سـال باید تکمیل 

و بـه بهـره برداری سـپرده می شـد ولی به دلیـل کم کاری 

رشکـت تـا فعـالً ۴۸ درصـد پیرفت کاری داشـته اسـت.

عـالوه  بـر  پـروژه  ایـن  کـه  عامـه می افزایـد  فوایـد  وزارت 

معیـاد زمانـی خـود دو بـار متدیـد زمانی شـده اسـت ولی 

تـا هنـوز هم ایـن رشکـت نتوانسـته کارش را تکمیل کند.

فوایدعامـه  وزارت  اسـت:»  شـده  اضافـه  خرنامـه  در 

بخاطـری پروسـه لغـو ایـن پـروژه را آغـاز کرده اسـت که از 

یـک سـو مـردم و وکال از کنـدکاری رشکـت شـکایت دارند 

و از سـوی دیگـر رشکـت بـا چند بـار متدید نتوانسـته کار 

پـروژه را تکمیـل منایـد.«

بـا  گذشـته  سـال   20 در  افغانسـتان  در  سـازی  جـاده 

مشـکالت جـدی و کالنی روبه رو بوده اسـت. رشکت های 

تـوان  و مالـی  پاییـن بـری  بـه دلیـل ظرفیـت  داخلـی 

ندارنـد. رشکت هـای کالن  را  پروژه هـای کالن  داد  قـرار 

نظـارت  عـدم  دلیـل  بـه  هـم  منطقه یـی  و  بین املللـی 

جـدی، بی کفایتـی و فسـاد در اداره هـای مسـئول طبـق 

معیـار و طبـق تعهـدات خـود کار انجـام منی دهنـد.  در 

بـه  جاده سـازی  چـون  عامـه  پروژه هـای  مواقـع  اکـر 

چندیـن دسـت قـرار داد می شـوند و رسانجـام پـروژه بـا 

قـرار  رشکت هـای  می شـود.  تطبیـق  متـام  بی کیفتـی 

بـر می دارنـد  را  دادی یکـی بعـدی دیگـری سـهم خـود 

و آنچـه بـرای مـردم افغانسـتان باقـی می مانـد، بیـش از 

شـش مـاه دوام منیـارد.

افتتاح ۵1 فابریکه تولیدی در هفته صنعت

کار لین دوم جاده کابل- جالل آباد متوقف شـد

شـدن   بسـته  محکـم  صـدای 

دیگـر  شـنیدم،  کـه  را  دروازه 

نفهمیـدم. دقایقـی بعـد زمانـی کـه بـه خـود امـدم دیدم 

کـه مـادر و خواهرانـم دورم جمـع شـده اند، یکـی آب بـه 

می خوانـد. قـرآن  دیگـری  و  می زنـد  صورتـم 

عارفـه دانـش آمـوز صنـف دوازدهـم مکتـب سیدالشـهدا 

کـه   هنگامـی  جـاری  سـال  ثـور   18 روز  او  اسـت. 

صـدای  شـود،  بیـرون  مکتـب  دروازه  از  می خواسـت 

آن  از  پـس  و  دیـد  غبـاری  و  دود  بعـد  شـنید،  مهیبـی 

می رسـید. گوشـش  بـه  زاری  و  گریـه  و  نالـه  صـدای 

عارفـه می گویـد کـه از جایـم برخاسـتم کـه سـمت خانـه 

بـر  می غلتنـد.  خـون  در  نفـر  صدهـا  کـه  دیـدم  بـروم، 

خـالف مسـیر فـرار کـردم و از راهی دیگر خـود را به خانه 

رسـاندم امـا تن هـای آغشـته بـه خـون جلوی چشـامنم و 

صـدای ناله هـا در گوشـم می پیچیـد.

مکتـب  دوازدهـم  صنـف  دانش آمـوز  دیگـر  زهـرا 

سیدالشـهدا نیـز می گویـد در موقـع انفجـار موتـر مبـب، 

خواهـر  وضعیـت  پیگیـری  بـرای  امـا  نبـودم  نزدیـک 

کوچکـم بیـن زخمیـان و شـهیدان رفتـم کـه دو انفجـار 

داد. رخ  دیگـر 

او اضافـه کـرد کـه صداهـای بلنـد مـرا می ترسـاند امـا 

تـالش می کنـم کـه با کمک داکـران و مشـاورانی که در 

مکتـب حضـور دارند، از نظـر روحی خود را آمـاده حضور 

در صنـف کنیم.

تروریسـتی  رویـداد  ایـن  کـه  می گوینـد  روانشناسـان 

بیـش از 5 هـزار شـاگرد مکتـب را دچـار »ترومـا یـا روان 

زخـم« کـرده اسـت که حداقـل درمان آن یک سـال طول 

می کشـد.

»ترومـا یـا روان زخـم« پاسـخی به یک رویداد وحشـتناک 

و یـا نگـران کننده اسـت کـه توانایی فرد را تحت الشـعاع 

قـرار می دهـد، باعـث احسـاس ناتوانـی فـرد می شـود و 

در درک طیفـی از احساسـات و تجربیـات اختالل ایجاد 

می کنـد.

سـید جعفـر احمـدی، روانشـناس می گویـد کـه عمومـا 

قـرار  انتحـاری  حملـه  یـک  تاثیـر  تحـت  انسـان  وقتـی 

 PTSD( بگیـرد دچـار اختـالل »اسـرس پـس از سـانحه

می شـود.  »)

این گونـه  درمـان  کـه  کـرد  تریـح  احمـدی  آقـای 

رونـد  و  می گیـرد  بـر  در  را  طوالنـی  زمـان  اختـالالت 

یادگیـری را نیـز در دانش آمـوزان و دانشـجویان مختـل 

. می کنـد

او گفـت کـه ایـن اختـالل تنهـا در افـرادی کـه در محـل 

رویـداد بـوده، بـروز منی کنـد؛ بلکه افـرادی کـه نزدیکان 

خـود را از دسـت می دهنـد یا اینکـه روایتی خشـن از آن 

می بیننـد یـا می شـنوند، نیـز دچـار می شـوند.

آخـر  سـال  دانشـجویان  و  روانشناسـان  از  شـامری 

دانشـکده روانشناسـی دانشـگاه کابـل و تعلیـم و تربیـه 

بـرای درمان شـاگردان مکتب سیدالشـهدا، تیـم »مقابله 

بـا بحـران« را تشـکیل داده انـد و بـه دانش اموزان آسـیب 

می دهنـد. مشـورت  دیـده 

بـه  بحـران  بـا  مقابلـه  تیـم  عضـو  صمیـم،  اللـه  نـرت 

برآوردهـای  بـر اسـاس  افغانسـتان ما گفـت کـه  روزنامـه 

مـا –روانشناسـان- حدود ده هزار شـاگرد مکتـب نیازمند 

دارنـد. روانشناسـی  اولیـه  کمک هـای  برنامه هـای 

آقـای صمیـم افـزود، برنامـه ای کـه مـا در نظـر گرفته ایـم 

بـرای یـک سـال اسـت و در ایـن مـدت تصمیـم داریـم 

شـده اند،  متاثـر  رویـداد  ایـن  از  کـه  شـاگردانی  اکـر 

بدهیـم. روانشناسـی  اولیـه  کمک هـای  و  مشـاوره 

علیرضـا مانـدگار دیگـر عضـو تیـم مقابلـه بـا بحـران نیـز 

در  سیدالشـهدا  مکتـب  از  دخـر  دانش آمـوزان  کـه 

مربوطـات دشـت برچـی، حـوزه سـیزدهم امنیتـی شـهر 

کابـل رخصـت می شـدند، انفجـاری مهیبـی در نزدیکـی 

آن رخ داد. بـه دنبـال آن، دو انفجـار دیگـر نیـز صـورت 

گرفـت. وزارت امـور داخلـه تعـداد شـهیدان را 85 تـن 

و زخمیـان را 150 تـن اعـالم کـرد امـا برخـی از منابـع 

شـامر کشـته شـدگان را 113 تـن و تعـداد زخمیـان را 

حـدود 300 تـن اعـالم کـرده اسـت. مکتب سیدالشـهدا 

و 87 شـاگرد  تنهـا 208 شـاگرد زخمـی  کـه  می گویـد 

شـده اند. کشـته 

و زخمیـان  از خانواده هـای شـهدا  نسل کشـی شـامری 

غـرب  در  »سیدالشـهدا«  مکتـب  بـر  تروریسـتی  رویـداد 

به عنـوان  آن  شـناخنت  به رسـمیت   خواهـان  کابـل، 

و  افغانسـتان  از سـوی حکومـت  »نسل کشـی«  مصـداق 

جامعـه ی جهانـی شـدند. آنـان ایـن حملـه را در ادامه ی 

»حمـالت هدفمند زنجیـره ای« بر مراکز آموزشـی، دینی، 

زیارت گاه هـا و مسـاجد خواندند. این حمـالت، جامعه ی 

هـزاره ی اهـل تشـیع به گونـه ی هدفمنـد و مسـتمر مـورد 

حملـه قـرار گرفتـه اسـت.

از  حملـه  ایـن  زخمیـان  و  کشته شـدگان  خانواده هـای 

جامعـه ی جهانـی، سـازمان ملـل متحـد و سـازمان های 

گفـت کـه وقتـی بـه بیـامران مشـاوره می دهیـم، وضعیـت 

برخـی از آنـان »وحشـتناک« اسـت.

اکنـون  بیـامران  از  شـامری  کـه  افـزود  مانـدگار  آقـای 

بازگـو  بازگـو کننـد؛  را  ندارنـد کـه حادثـه  را  آن  توانایـی 

می شـود. اختـالل  نوعـی  باعـث  رویـداد  ایـن  کـردن 

از  شـامری  کـه  می گویـد  رضـاکار  روانشـناس  ایـن 

در  کـه  می گوینـد  کرده انـد،  مراجعـه  کـه  دانش آموزانـی 

خـواب دچـار نوعـی تـرس می شـوند کـه دیگـر منی توانند 

بخوابنـد.

حـدود  کـه  می دهـد  نشـان  مـا  برآوردهـای  کـه  گفـت  او 

10 هـزار شـاگرد  دچـار اختـالل »اسـرس پس از سـانحه 

)PTSD («شـده اند و احتـامال حـدود 10 هـزار تـن دیگـر 

مانـدگار  آقـای  شـده اند.  دچـار  غیرمسـتقیم  صـورت  بـه 

تریـح کـرد کـه ایـن نـوع »اختـالل« سـاری اسـت.

تیـم مقابلـه بـا بحـران در سـه بخـش: یـک، افـرادی کـه 

مشـوره  مکتـب  در  دارنـد  را  مکتـب  در  حضـور  توانایـی 

مکتـب  در  حضـور  توانایـی  کـه  افـرادی  دو،  می دهـد؛ 

را ندارنـد، بـه خانه هایشـان مـی رود و سـوم بـه زخمیـان 

خانه هایشـان  در  بعـد  و  شـفاخانه ها  در  نیـز  رویـداد 

می کنـد. ارایـه  روانشناسـی  اولیـه  کمک هـای 

حوالـی سـاعت ۴:۲۷ عـر روز شـنبه، 18 ثـور در حالـی 

مدافـع حقـوق بـری نیـز خواسـتند کـه ایـن رویـداد را با 

تشـکیل یـک کمیسـیون حقیقت یـاب بررسـی و عامـالن 

آن را شناسـایی کننـد.  آنـان گفتنـد کـه حکومـت بایـد به 

خانواده هـای شـهدا و زخمی هـا و متام متـرران حمله بر 

مکتـب سیدالشـهدا به صـورت جـدی رسـیدگی و زمینـه ی 

تـداوی زخمی هـای این رویداد را نیـز در داخل و خارج از 

کشـور فراهـم کنـد. به دنبـال وقوع ایـن حمله کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان آن را نسل کشـی خوانده 

در  خشـونت ها  دیگـر  و  کشـتار  ایـن  کـه  بـود  گفتـه  و 

افغانسـتان بایـد از سـوی یک تیـم متخصص و مسـتقل از 

محققـان سـازمان ملـل متحد بررسـی و تحقیق شـود. این 

کمیسـیون از سـازمان ملـل خواسـته بـود کـه »بالفاصلـه« 

ایـن جنایـت  تعهـد خـود را در مـورد شناسـایی عامـالن 

اعـالم و طـی دو مـاه گـزارش خـود را منتـر کنـد.

هـم  کشـور  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

ایـن حملـه را »نسل کشـی« خوانـده بـود. تاکنـون به بیش 

از ده حملـه هدفمنـد بـر مکان هـای عمومـی و مذهبـی 

انـان دو مرکـز  بیـن  کـه در  اسـت  انجـام شـده  هزاره هـا 

آموزشـی موعـود و کوثـر دانـش نیز وجود داشـته و بیشـر 

زخمـی  تـن   200 دسـتکم  و  کشـته  دانش آمـوز   100 از 

شـدند.

بیش از 5 هزار دانش آموز مکتب سیدالشهدا 

دچار زخم های روانی اند

با روان زخیم؛ تین سامل 


