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 ترودو: کلیسای کاتولیک 
مسئولیت مرگ ۲۱۵ کودک 

بومی را بپذیرد

 اتحادیه اروپا آسمان خود را 
به روی هواپیماهای بالروس 

بست
 جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیر کانـادا از کلیسـای کاتولیک 
خواسـت با پذیرفتن مسـئولیت خود در کشـته شـدن ۲۱5 
کـودک بومـی در مدرسـه ای در غـرب ایـن کشـور اسـناد 
این مدارس را منتشـر کند. نخسـت وزیر کانادا در نشسـتی 

خبری از کلیسـای ...

 از روز پنجـم جـون هواپیماهـای بـاروس دیگـر مجاز 
بـه پـرواز بر فـراز اتحادیـه اروپا نیسـتند. اتحادیـه اروپا 
اعـام کـرده تحریم های بیش تـری را در رابطـه با فرود 
اجبـاری یـک هواپیمـا و بازداشـت یـک منتقـد دولـت 

بـاروس اعمـال خواهـد کرد...

4

به بهانه ای خوانش رمان 
»بود و نبود« 

کار بازسازی و مرمت آرامگاه 
ابوریحان البیرونی به زودی آغاز 

می شود 

هنری

 طوفان توییتری؛ 
تالش برای درنوردیدن 

واقعیت ها

 تأملی حقوقی نسل ٌکشی؛ 
حمالت زنجیره ای برضد 

هزاره ها در افغانستان

گفتگوهای صلح با طالبان؛ 
به مثابه افزایش کشتارسیستماتیک 

در افغانستان 

3
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۲

سرمقاله

 محمد هدایت

4

درصفحه۲

نشست وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان 
در هرات برگزار می شود



 

نشست وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان در 
هرات برگزار می شود 

بـا  جـوزا(   15( شـنبه  دیـروز  خارجـه،  امـور  وزارت   

امتـر  حنیـف  محمـد  کـه  گفتـه  خربنامـه ای  نـر 

وزیـر خارجـه در رأس یـک هیـأت بلنـد پایـۀ دولتـی، 

دیـروز بـه هـدف اشـراک در نشسـت مشـرک وزرای 

افغانسـتان و ترکمنسـتان، وارد والیـت  امـور خارجـۀ 

شـد. هـرات  باسـتانی 
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 د افغانسـتان برېښـنا رشکـت وايـي چـې د روان ملريـز کال لـه 

پیـل راهيسـې پـه ټـول هېـواد کـې د برېښـنا ۲۰ پايـې الوځـول 

شـوې دي. د پايـو الوځولـو او يـا ويجاړولـو وروسـتۍ پېښـه تېـره 

شـپه د پـروان واليـت د بګـرام ولسـوالۍ د ربـاط پـه سـيمه کـې 

رامنځتـه شـوه. د افغانسـتان برېښـنا رشکت ویيل چې تېره شـپه 

نهـه بجـې د واردايت برېښـنا یـوه پایه د بګـرام ولسـوالۍ په رباط 

سـیمه کـې د مایـن په وسـیله زیامننه شـوه، دغـه راز درېیم ماین 

لـه چاودنې مخکې د پولیسـو له خوا شـنډ شـو او یـادې چاودنې 

د برېښـنا جریـان پـرې نـه کړ.

 د افغانسـتان د ميل امنیت شـورا وایي چې وسـله والو طالبانو د 

بهرنیـو ځواکونـو د وتلـو د بهیـر لـه پیلېدو وروسـته په ټـول هېواد 

کـې ۱۴۵۵ بریدونه کړي دي.

د امنیـت شـورا ویانـد رحمـت اللـه انـدړ د غربګـويل پـه ۱۵مـه 

رسـنیو تـه پـه اسـتول شـوي ویډیویـي پيغـام کـې ویـيل چـې په 

دغه شـمېر بریدونو کې وسـله وال او غلچکي بریدونه هم شـامل 

دي. نومـوړي زیاتـه کـړې چـې د افغـان ځواکونـو لـه خـوا د یادو 

بریدونـو پـه دفـاع کـې طالبانـو ته درنـه مـرګ ژوبله اوښـتې او په 

وینـا یـې چـې د ۶۳ بریدونـو او چاودنـو مخـه یـې هـم نیولې ده.

د امنیـت شـورا ویانـد زیاتـه کـړې: “طالبانـو لـه امریـکا رسه د 

سـولې لـه تـړون وروسـته پـر بیـن االفغـاين خـربو د پرمختـګ او 

مترکـز پـر ځـای جګـړو تـه زور ورکـړی. طالبانـو ته د افغـان ولس 

رسچینـې زیاتـه کړې چې د افغانسـتان برېښـنا رشکـت تخنیکي 

ټېـم د یـادې سـتنې پـر رغولـو کار پیـل کـړی دی. لـه دې درې 

ورځـې مخکـې د کابـل پـه قـره بـاغ ولسـوالۍ کـې هم د برېښـنا 

دوه پايـې الوځـول شـوې وې چـې تېـره شـپه یـې  مـزي بېرتـه 

ترمیـم و او وصـل شـول. د افغانسـتان برېښـنا رشکـت وايـي چې 

د ۱۴۰۰ ملريـز کال لـه پيلـه راهيسـې د رڼـا دښـمنانو پـه ټـول 

هېـواد کـې د برېښـنا ۲۰ پايـې ويجـاړې کـړې دي.

د دوی د معلوماتـو لـه مخـې، تـر ټولـو ډېـرې پايـې پـه کابـل او 

پـروان واليتونـو کـې الوځـول شـوې دي، دغـه راز پـه ننګرهـار، 

بغـان او کنـدوز والیتونـو کـې هم دا ډول پېښـې رامنځته شـوې 

او بنسـټونو د ویجـاړۍ او تخریـب ترڅنـګ د خپلـو افـرادو وژل 

کېـدل هـم د اندېښـنې وړ نـه دي. د بهرنیـو رستېـرو د وتلـو بهیر 

لـه پیلېـدو وروسـته طالبانـو پـه ټـول هېـواد کـې ۱۴۵۵ بریدونه 

کـړي دي. ” لـه افغانسـتانه د بهرنیـو ځواکونـو وتلو بهیـر د تېرې 

مـې میاشـتې پـه لومـړۍ نېټـه پیـل شـوی چـې ټـاکل شـوې پـه 

سـپټمرب میاشـت کـې بشـپړیږي.

د امریـکا د دفـاع وزارت ویـيل چـې تـر اوسـه یـې لـه افغانسـتانه 

خپـل ۳۰ تـر ۴۲ سـلنه رستېـري ایسـتيل دي. دا پـه داسـې کې 

پـه تېـرو ۲۴ سـاعتونو  کـې د دوو ولسـوالیو د امنیـه  ده چـې 

قوماندانانـو د وژل کېـدو ترڅنـګ دوه نـورې ولسـوالۍ سـقوط 

شـوې دي.

بلخـوا د افغانسـتان دفـاع وزارت بیـا پـه تېرو ۲۴ سـاعتونو کې په 

دي. برېښـنا رشکـت وایـي چـې د هـرې پایـې پـر ترمیـم بانـدې 

د سـلګونو زرو افغانیـو د لګښـت ترڅنـګ د برېښـنا جريـان پـرې 

کېـدو لـه املـه په هر سـاعت کـې د دوی په عایداتو کې سـلګونه 

د  رشکـت  برېښـنا  افغانسـتان  د  راځـي.  کمښـت  افغانـۍ  زره 

رهـربۍ پـاوی لـه امنیتـي ارګانونو پـه جدې ډول غوښـتنه کوي 

چې د برېښـنا د تاسیسـاتو او شـبکو په سـاتنه کې کلکه پاملرنه 

وکـړي، د دې پېښـو عاملیـن ژر تـر ژره ونيـي او د قانون منګولو 

تـه یـې وسـپاري. د افغانسـتان امنيتـي ارګانونـه وايـي چـې د 

دې پېښـو رسه پـه تـړاو يـو شـمېر کسـان نیول شـوي او تـر پلټنو 

النـدې دي.

یـو شـمېر والیتونـو کـې د ۱۸۱ طالبانو د وژل کېـدو خرب ورکړی 

دی.

برېښنارشکت:پهتېرودوومیاشتوکېدبرېښنا۲۰پایېالوځولشوېدي
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کارتون

 

 پـس از حملـه تروریسـتی بر مکتب سیدالشـهدا شـوک 

بـزرگ بـر همه وجـدان های بیـدار به وجود آمد. اساسـا 

درک ایـن فاجعـه برای کسـانی که کمی بـه ارزش های 

انسـانی می اندیشـد دشـوار اسـت. من هرچه بـر ذهنم 

و ضمیـرم فشـار مـی آورم منـی توانـم ایـن حادثـه را در 

ذهنیـت خـود توجیـه پذیر بسـازم و بـرای آن منطقی که 

حداقـل در خیـال و تصـور آدمـی جـا مـی گیـرد بیابـم. 

از یـک  بـزرگ هسـت کـه شـاید  ایـن پرسـش آن قـدر 

زاویـه فراتـر و بـزرگ تـر از اصـل حادثـه باشـد. کسـی 

کـه ایـن حادثـه را از دور متاشـا مـی کنـد شـاید نتوانـد 

درد کسـی را کـه مثـا عزیـزش را از دسـت داده اسـت 

درک کنـد و بفهمـد. امـا از یـک زاویـه دیگـر اگـر او بـه 

درسـتی بـه عمـق فاجعه نـگاه کند شـاید زخمـی عمیق 

تـر و دیرپاتـر را احسـاس کنـد. احسـاس درد بیشـر از 

واقعیـت و اصـل حادثـه بـرای کسـانی کـه فرسـنگ هـا 

دورتـر از کابـل زندگـی مـی کننـد تنها به وسـیله رسـانه 

و وسـایل ارتبـاط جمعـی میـر اسـت. از همیـن رو می 

امـروز در یـک  انسـان در جهـان  توانـد ادعـا کـرد کـه 

تناقـض بـزرگ بـه رس مـی بـرد. از یـک سـو واقعیـت هـا 

واقعـی تـر از هـر زمـان دیگـر برای انسـان می رسـد و از 

سـوی دیگر در اوج شـلوغی و ازدحام تنهاتر از همیشـه 

است. 

از دیـروز تـا کنـون کمپینـی بـه راه افتـاده اسـت تحـت 

را  هـا  هـزاره  کشـی  »نسـل  توییـری  طوفـان  عنـوان 

بـس کنیـد«. ایـن اقـدام جمعـی و منادیـن حکایـت از 

اوج یـک فاجعـه دارد و آن کشـتار یـک نسـل در طـول 

تاریـخ اسـت. هـزاره هـا از زمـان عبدالرحمـن خـان بـه 

ایـن سـو کشـتارهای بزرگـی را از رس گذرانـده انـد. امـا 

احسـاس همگانـی بـر ایـن اسـت کـه ایـن کشـتارهای 

سیسـتامتیک بـه عنـوان یـک نسـل کشـی متـام عیـار 

تـا کنـون ادامـه دارد. متاسـفانه پـس از ظهـور طالبـان 

کشـتارهای دسـته جمعـی و نسـل بـه طـرز وحشـتناکی 

تـداوم یافتـه اسـت و هـم چنـان در حـال انجـام اسـت. 

ایـن نسـل کشـی امـری تـازه نیسـت و از یـک و نیم قرن 

قبـل تـا کنـون ادامـه داشـته اسـت. امـا هیچوقـت بـه 

انـدازه امـروز واقعـی نبـوده اسـت و در بـاره آن اطـاع 

رسـانی نشـده اسـت. 

خصـوص  بـه  جمعـی  ارتبـاط  وسـایل  یمـن  بـه  امـروزه 

و  یافتـه  ارتبـاط هـم گسـرش  شـبکه هـای اجتامعـی 

هـم سـهولت غیـر قابـل تصـور یافتـه اسـت. بـه همیـن 

خاطـر میکانیـزم هایـی چـون طوفان توییـری و جنبش 

هـای فضـای مجـازی بیـش از آن چـه تصـور مـی شـود 

تاثیرگـذار و فراتـر از واقعیت اسـت. مدعایی که تاثیرات 

دنیـای مجـازی را فراتـر از واقعیـت مـی پنـدارد رصفـا 

گزافـه نیسـت. کسـانی کـه ایـن روزهـا بـرای یـادآوری 

قربانیـان مکتـب سیدالشـهدا از طریـق فضـای مجـازی 

تـاش مـی ورزنـد و داوطلبانـه طوفـان توییـری راه می 

اندازنـد احسـاس درد و رنج مضاعف می کنند. کسـانی 

کـه به طور مسـتقیم در معرض خشـونت قـرار می گیرند 

پـس از مدتـی یـا فرامـوش مـی کننـد و یـا حادثـه و رنج 

ناشـی از آن را از یـاد مـی برند. اما کسـانی کـه مصیبت 

بـا یـک تصویـر خشـونت آمیـز و یـک اثر بـه جا مانـده از 

یـک حادثـه تروریسـتی در ذهـن شـان حـک می شـود، 

هرگـز آن را فرامـوش منـی کننـد. 

رشح  بـرای  اصطاحـی  فرانسـوی  فیلسـوف  بودریـار 

ایـن قضیـه بـه کار بـرده اسـت کـه متـام دنیای رسـانه و 

تکنولـوژی را تفسـیربردار کـرده اسـت: حـاد واقعیـت یـا 

هایپـر ریالیتـی )Hyper Reality(ایـن اصطـاح به این 

معنـی اسـت کـه گاهـی یـک رخـداد فراتـر از واقعیـت 

جلـوه مـی کنـد و تاثیرگـذاری آن نیـز فراتـر از واقعیت و 

اصـل حادثـه اسـت. 

کسـانی کـه ایـن روزهـا وقـت مـی گذارنـد و سـاعت هـا 

در شـبکه هـای اجتامعـی دردهـای انسـان هـا را فریاد 

مـی کننـد به نحوی درد مشـرک و درد خویـش را فریاد 

مـی کننـد. بـه همیـن خاطـر فضـای مجـازی و شـبکه 

اجتامعـی یـک امـکان جدیـد بـرای گفتگو فراهـم کرده 

اسـت. در چنیـن حالتـی بـه هـامن انـدازه کـه بایـد بـه 

انسـان هـا و کنشـگران فضای مجازی خـوش بین بود و 

بـه آن هـا احـرام گذاشـت به هامن انـدازه باید بـه آنان 

بدبیـن بـود و آنـان را کارگـزاران تخریـب هویـت ملـی و 

ارزش هـای مشـرک  دانسـت. تـاش بـرای دادخواهی 

هـا  خشـونت  و  کشـتارها  کـردن  متوقـف  و  هـا  انسـان 

نوعـی تـاش بـرای درنوردیـدن واقعیـت هـا و حـوادث 

تلخـی اسـت کـه همـه روز رخ مـی دهنـد. بـه همیـن 

خاطـر بایـد بـه آنـان پیوسـت و همراه شـد ولی از سـوی 

دیگـر نبایـد فرامـوش کـرد کـه قواعـد زندگـی جدیـد از 

همیـن کنشـگری هـا بـر مـی خیزند. 

 

 

 

صنعـت و تجـارت، ترانسـپورت، واحد حقوقی ریاسـت 

جمهـوری، واحـد تسـهیل رسمایه گـذاری اداره امـور و 

کننـد. مـی  آهـن کشـور، همراهـی  ادارۀ خـط 

قـرار اسـت در ایـن نشسـت کـه بـرای دو روز از تاریـخ 

15 الـی 16 )جـوزا( میان مسـؤلین ادارات سـکتوری 

افغانسـتان و ترکمنسـتان بـه ریاسـت مشـرک وزرای 

 پولیـس کابـل اعـام کـرده اسـت کـه از یـک حملـه 

انفجـاری در جـاده فیـض محمـد کاتـب در ناحیـه 

ششـم شـهرکابل جلوگیـری شـد.

پولیـس کابـل شـنبه 15 جـوزا بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت:» 

صبـح روز شـنبه یـک حلقه مایـن کنار جاده که توسـط تروریسـتان 

وحشـی جهـت کشـتار مـردم بی گنـاه مـا در کنارجاده فيـض محمد 

كاتـب در سـاحه چهـار قلعـه ناحیـه ششـم شـهر کابـل جابه جـا و 

بـا ریمـوت عیـار گردیـده بـود، خوشـبختانه قبـل از وقـوع انفجـار 

توسـط منسـوبین پولیـس حـوزه ششـم امنیتی کشـف و توسـط تیم 

انجنیـری قوماندانـی امنیـه کابـل خنثـا گردیـد.«

اخیـرا حمـات انفجاری در غرب کابل افزایش داشـته اسـت. حدود 

 پولیـس کابـل اعـام کـرده اسـت کـه 27 تـن را بـه 

اتهـام ارتـکاب جرایـم جنایـی از نقاط مختلف شـهر 

کابـل بازداشـت کرده اسـت.

ایـن اداره روز شـنبه 15 جـوزا با انتشـار اعامیـه ای ترصیح می کند 

کـه نیروهـای پولیس قوماندانـی امنیه والیت کابل طی ۴۸ سـاعت 

گذشـته بـا راه انـدازی چندیـن عملیـات اوپراتیفـی بـه تعـداد ۲۷ 

تـن را در اتهـام بـه انجـام جرم هـای جنایـی از نقـاط مختلـف کابـل 

بازداشـت کـرده اند.

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه این افـراد در پیوند بـه جرم های 

قتـل، مجروحیـت، دزدی موبایـل، انتقال اسـلحه غیرقانونی، دزدی 

مسـلحانه، اخـال امـن و نظـم عامـه، دزدی موتـر و جنـگ مغلوبـه 

نهـم،  هشـتم،  هفتـم،  ششـم،  پنجـم،  سـوم،  اول،  ناحیه هـای  از 

یازدهـم، سـیزدهم، شـانزدهم و هجدهم شـهر کابل توسـط پولیس 

شناسـایی و بازداشـت شـده اند. 

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه از نـزد بازداشـت شـدگان هفـت میـل 

اسـلحه کمـری به دسـت پولیـس افتـاده اسـت. 

وزارت امـور خارجـه بـا اشـاره بـه افزایـش 

روز افـزون ویـروس کرونـا در کشـور گفتـه 

کـه دولـت و مردم افغانسـتان توقـع دارند 

تـا کشـورهای همسـایه و منطقـه در ایـن 

بـا  خویـش  حامیت هـای  از  نیـز  مرحلـه 

مـردم افغانسـتان دریـغ نکننـد.

وزارت خارجـه کشـور بـا نـر خربنامـه ای 

امـور  وزیـر  امتـر  حنیـف  محمـد  گفتـه 

خارجـٔه کشـور طـی نشسـت مجـازی بـا 

افغانسـتان  قونسـل های  جـرال  سـفرأ، 

منطقـه  و  همسـایه  کشـورهای  مقیـم 

امـور  وزارت  سیاسـی  شـعب  رؤسـای  و 

حامیت هـای  جلـب  مـورد  در  خارجـه 

کـرد. صحبـت  صحـی  عاجـل 

آقـای امتـر بـه متامـی مسـئولین منایندگی هـای دیپلوماتیـک در 

کشـورهای همسـایه و منطقه و رؤسـای شـعب سیاسـی وزارت امور 

موضـوع  اسـتعجالیت  نظرداشـت  در  بـا  تـا  سـپرد  وظیفـه  خارجـه 

متامـی  و  بین املللـی  نهادهـای  میزبـان،  کشـورهای  دول  بـا 

سـفارت های خارجـی مقیـم کابـل در متـاس شـده بـه هـدف تهیـٔه 

عاجـل آکسـیجن و وسـایل صحـی اقـدام کننـد.

وزیـر امـور خارجـه ضمـن قدردانـی از حامیـت کشـورهای دوسـت 

در مراحـل قبلـی مبـارزه بـا کوویـد 19 افـزود کـه دولـت و مـردم 

افغانسـتان توقـع دارنـد تـا کشـورهای همسـایه و منطقـه در ایـن 

مرحلـه نیـز از حامیت هـای خویـش بـا مـردم افغانسـتان دریـغ نـه 

ورزنـد.

آقـای امتـر با اشـاره بـه نیازمندی های سـکتور صحت کشـور، یادآور 

 در پـی حمـات زنجیـره ای بـر هزاره هـا در کابـل، کارزار/ 

توفانـی بـا هشـتگ »نسل کشـی هـزاره را متوقـف کنیـد« 

در توییـر راه انـدازی شـده اسـت. ایـن کارزار صبـح روز 

شـنبه 15 جـوزا راه انـدازی شـده و تـا حوالـی سـاعت 7 

عـرص بیـش از 95 هـزار بار در کشـور منتر شـده اسـت.

از  تصاویـری  خاطـره،  نـر  بـا  توییـر،  شـبکه  کاربـران 

حمـات تروریسـتی، نـر خـرب و منت هـای اعراضـی؛ در 

کرده انـد. اشـراک  توییـری  توفـان  کارزار/  ایـن 

بصیـر آهنـگ در توییـرش نوشـته اسـت: »هزاره هـا هـر 

روز در حـال حفـاری یـک گـور دسـته جمعی جدیـد برای 

دفـن عزیـزان خـود هسـتند. تپه های کابـل به یـک ویرانه 

ناامیـدی تبدیل شـده، جایی که نـوزادان، دخران دانش 

قـرار می گیرنـد.  آنجـا  در  بـرای همیشـه  مـادران  و  آمـوز 

کسـانی کـه بـرای حقوق بر و صلـح کار می کننـد امروز 

بایـد در کنـار مـا بایسـتند و کمـک کننـد تـا نسل کشـی 

هزاره هـا را متوقـف کنیـم.«

از  درخواسـت  بـا  نیـز  گاردیـن  نویسـنده  بدهـام،  وان 

جهانیـان مبنـی بـر اشـراک بـر ایـن کارزار نوشـته اسـت 

کـه امـروز یـک »اقدام بین املللـی برای افزایـش آگاهی از 

تهدیـد مـداوم بـر مـردم هـزاره اسـت.«

هـزاران کاربـر دیگـر نیز بـه زبان های انگلیسـی، فارسـی، 

از حمـات اخیـر منتـر  نیـز منت هایـی  عربـی و پشـتو 

نهادهـای  و  جهانیـان  توجـه  خواسـتار  آنـان  کرده انـد، 

شـده اند. هزاره هـا  امنیـت  تامیـن  بـر  امنیتـی 

گـور  یـک  از  عکسـی  نـر  بـا  خربنـگار  بیـوک،  حسـین 

دسـته جمعی نوشـته اسـت کـه چنـد سـال پیـش تپه های 

کـوه قوریـغ محـل تفریـح کابلیـان بـود، .... اکنـون تپه ها 

تبدیـل بـه گورسـتان های عمومـی هزاره هـا شـده اسـت.

خلیـل پژواک، نیز نوشـته اسـت: »بـرای هزاره هـا ارصار بر 

نسـل کشـی بـودن کشـتار ایـن مـردم، دعـوا برای کسـب 

امتیـاز یا افتخار نیسـت. تاشـی اسـت »حداقـل« برای به 

رسـمیت پذیرفتـه شـدن رنـج و دردشـان. رنـج یعنـی ایـن 

کـه بـه رصف چهـره یـا هویتـت، از خـودت برسـی. بـرای 

فهـم ایـن، بایـد بـه تجربه هـای مـا گـوش بدهید.«

در پنـج سـال اخیـر بیـش از پانـزده حملـه هدفمندانـه بر 

هزاره هـا در غـرب کابـل انجـام شـده اسـت کـه صدهـا تن 

در ایـن حمـات  کشـته و یـا زخمـی  شـده اند.

حملـه بـه جنبش روشـنایی، ۲ اسـد ۱۳۹۵ با ۸۰ شـهید؛ 

 ۳۲ بـا   ۱۳۹۵ قـوس   ۱ باقرالعلـوم،  مسـجد  بـر  حملـه 

شـهید؛ حملـه بـر مسـجد الزهـرا، ۲۵ جـوزای ۱۳۹۶ بـا 

۴ شـهید؛ حملـه بـر مسـجد امـام زمـان قلعـه نجارهـا، ۳ 

سـنبله ۱۳۹۶ بـا ۲۸ شـهید؛ حملـه بر مسـجد امـام زمان 

دشـت برچـی، ۲۸ میـزان ۱۳۹۶ بـا ۵۶ شـهید؛ حملـه 

بـر مرکـز فرهنگـی- اجتامعـی تبیـان در دشـت برچـی، ۷ 

جـدی ۱۳۹۶ بـا ۵۲ شـهید؛ حملـه بـر زائـران زیارتـگاه 

منسـوب بـه حرضت علـی در کارته سـخی در غـرب کابل، 

توزیـع  مرکـز  بـر  بـا ۳۱ شـهید؛ حملـه  ۱ حمـل ۱۳۹۷ 

بـا ۶۹ شـهید؛  ثـور ۱۳۹۷   ۲ برچـی،  در دشـت  تذکـره 

حملـه بـر آموزشـگاه موعـود در دشـت برچـی، ۲۴ اسـد 

۱۳۹۷ بـا ۴۸ شـهید و  حملـه بـر کلـپ ورزشـی میونـد در 

دشـت برچـی، ۱۴ سـنبله ۱۳۹۷ با بیش از ۲۰ شـهید از 

جملـه حمـات هدفمندانـه اسـت.

همچنیـن در نـوروز سـال 1398 در کارته سـخی در غرب 

کابـل حملـه شـد کـه ۶ شـهید بـر جـای گذاشـت؛ حملـه 

بـر زایشـگاه ۱۰۰ بسـر دشـت برچـی، ۲۳ ثـور ۱۳۹۹، 

بـا ۲۴ شـهید؛ حملـه بـر آموزشـگاه کوثـر دانش در دشـت 

برچـی، ۳ عقـرب ۱۳۹۹ بـا ۲۴ شـهید؛ حملـه بـر مکتـب 

بـا ۸۵  ثـور ۱۴۰۰  برچـی، ۱۸  سیدالشـهداء در دشـت 

شـهید و در آخریـن مـوارد حملـه بـر موترهـای کاسـر و 

 20 از  بیـش   1400 جـوزای   12 در  مسـافربری  تونـس 

رویدادهـا  ایـن  از  کـدام  هـر  گذاشـت.  برجـای  کشـته 

ده هـا زخمـی نیـز بـر جـای گذاشـته اسـت کـه برخـی از 

آنـان بعدهـا فـوت کرده انـد و یـا اینکـه معلـول و معیـوب 

شـده اند. ایـن حمـات در کنـار اینکـه باعـث راه انـدازی 

کارزار/ توفان توییری شـد، شـامری از سیاسـت مداران و 

هـارون  آقـای  را،  خارجـه  امـور  وزیـر  سـفر  ایـن  در 

اجمـل  آقـای  پرولیـم،  و  معـادن  وزیـر  چخانسـوری 

احمـد  آقـای  بانـک،  افغانسـتان  د  رئیـس  احمـدی 

محمـد  آقـای  برشـنا،  رشکـت  رئیـس  نـورزی  داوود 

خصوصـی،  سـکتور  مناینـدۀ  غضنفـر  اسـامعیل 

معینـان و مناینـدگان بـا صاحیـت وزارت هـای مالیه، 

امـور خارجۀ دو کشـور برگـزار می گـردد، طرفین روی 

اتصـال منطقـه  ترانسـپورتی،  پـروژه هـای زیربنایـی، 

تـپ،  تاپـی،  پـروژه  شـمول  بـه  انـرژی  انتقـال  و  یـی 

و همچنـان گسـرش هرچـه بیشـر روابـط میـان دو 

کشـور، بحـث و تبـادل نظـر کننـد.

گفتنـی اسـت کـه افغانسـتان و ترکمنسـتان دو سـال 

منظـور  بـه  را  اسـراتیژیک  مشـارکت  پیـامن  پیـش 

در بخش هـای سیاسـی،  دو کشـور  روابـط  گسـرش 

اقتصـادی و امنیتـی امضـا کـرده بودنـد.

روسـای جمهـور افغانسـتان و ترکمنسـتان بـه تاریـخ 

14 جنـوری )25 جدی 1399(، سـه پـروژۀ زیربنایی 

را روز در بخش هـای خـط آهـن، انـرژی و فایـرب نـوری 

آنایـن افتتـاح کردند.

خـط آهـن آقینـه - اندخـوی بـه طـول 30 کیلومـر، 

پـروژه لیـن بـرق 500 کیلوولـت کرکـی- اندخـوی تـا 

پلخمـری و پـروژه وصل فایرب نـوری 2500 میگابایتی 

انرنـت شـامل ایـن پروژه ها اسـت. این فایـرب نوری از 

امـام نظـر تـا آقینـه و سـپس رسحـد آبـاد تـا تورغندی 

ادامـه می یابـد.

و  ترکمنسـتان  بـزرگ  پروژه هـای  دیگـر  از  تاپـی 

 1396 سـال  در  آن  کار  کـه  اسـت  افغانسـتان 

شـد. افتتـاح  هـرات  والیـت  در  خورشـیدی 

منطقـۀ  از  را  طبیعـی  گاز  اسـت  قـرار  پـروژه  ایـن 

ترکمنسـتان  گاز  منبـع  بزرگریـن  گالکینیـش، 

قندهـار  و  هـرات  والیـات  طریـق  از  و  اسـتخراج 

دهد.قـرار  انتقـال  هنـد  و  پاکسـتان  بـه  افغانسـتان 

اسـت که نشسـت دوجانبه وزیـران خارجه افغانسـتان 

و ترکمنسـتان، امـروز و فـردا در والیـت هـرات برگـزار 

شـود.

یـک مـاه پیـش سـه حملـه پیهـم انفجـاری در لیسـه سیدالشـهدا 

نزدیـک بـه 100 دانش آمـوز جـان باختنـد و حـدود 150 تـن دیگـر 

از دانش آمـوزان آن لیسـه را زخمـی کـرد.

پـس از آن در دو روز متوالـی بس هـای شـهری در میـدان شـهید 

مـزاری و جـاده فیـض محمـد کاتـب هـدف حمـات انفجـاری قـرار 

گرفتنـد کـه 20 غیـر نظامـی بـه قتـل رسـیدند و 21 غیـر نظامـی 

دیگـر زخمـی شـدند.

شـنبه 15 جـوزا طوفـان تویـری توسـط کاربـران فضـای مجـازی 

تحـت عنـوان »نسـل کشـی هـزاره هـا را بـس کنیـد« برپـا شـد. این 

هشـتگ تویـری بیـش از صدهـزار مرتبـه در فضای مجـازی منتر 

شـدند و متام رسـانه های محلـی و بین املللی از آن گـزارش کردند.

ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا دزدی هـای پـس کوچـه ای و چپاولگری 

در شـهرکابل دوبـاره اوج گرفتـه اسـت و امنیـت نسـبی ایـن شـهر را 

بـه هـم زده اسـت. پدیده رسقـت و چپاولگری هـای پس کوچه ای در 

سـال های اخیـر امنیـت شـهر کابل را به شـدت اخال کرده اسـت. 

زمسـتان سـال گذشـته بـود میثـاق امنیتـی شـهرکابل بـه ریاسـت 

امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهوری ایجاد شـد.

میثـاق امنیتـی تا حدودی توانسـت ایـن پدیده را کاهـش دهد، اما 

گسـرش جبهـات جنـگ بـا تروریسـم و گـروه طالبـان سـبب شـده 

اسـت کـه پدیـده چپاولگری دوبـاره گسـرش یابد.

پس کوچه هـای شـهرکابل هـم اکنـون بعـد از شـام با نـا امنی جدی 

توسـط افـراد ولگـرد و چپاولگـر مواجـه اسـت. اخیـرا گزارش هـای 

رسقـت مسـلحانه و چپاولگـری افزایـش را نشـان می دهـد.

در روزهـای اخیـر امـا اعامیـه هـای پولیـس کابـل نشـان میدهـد 

کـه شـامر زیـاد از دزدان و چپاولگـران بازداشـت شـده انـد. ولـی 

محـو کامـل ایـن پدیـده بـه میکانیزم جدیـد و برخورد قاطـع پولیس 

نیازمنـد اسـت.

شـد کـه افغانسـتان بـه آکسـیجن، ماشـین آالت تولیـد آکسـیجن، 

تانکـر و سـیلندرها بـه هـدف انتقـال آکسـیجن رضورت دارد.

رؤسـای  و  دیپلوماتیـک  منایندگی هـای  مسـولین  بـه  امتـر  آقـای 

شـعب سیاسـی وزارت امور خارجه وظیفه سـپرد تا با در نظرداشـت 

را  همه جانبـه  اقدامـات  مـردم  نیازمندی هـای  و  صحـی  رشایـط 

غـرض جلـب حامیـت کشـورهای میزبـان و سـفارت های خارجـی 

مقیـم کابـل روی دسـت گرفتـه، تدابیـر جـدی و آنـی بـرای انتقـال 

آکسـیجن و وسـایل صحـی مـورد نیـاز اتخـاذ مناینـد.

ایـن در حالی اسـت کـه واقعات مثبت ویـروس کرونا در افغانسـتان 

روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت و وزارت صحـت هشـدار داده 

کـه اگـر تدابیـر جـدی گرفتـه نشـود،  مـوج جدیـد کرونـا پیامدهای 

سـنگینی از خـود بـه جـا خواهـد گذاشـت.

نهادهـای بین املللـی را نیـز بـه واکنـش برانگیخـت.

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، بـا مشـوره 

مـردم »طـرح امنیتـی غـرب کابـل« را به ریاسـت جمهوری 

سـپرد تـا تامیـن امنیت غـرب کابل مـورد توجه قـرار گیرد.

آقـای دانـش همچنیـن روز جمعه )14 جـوزا( در پی چهار 

رشـته حملـه بر وسـایط مسـافربری در غرب کابـل، با نر 

پیامـی نوشـته بود کـه »نهادهای امنیتی و کسـانی که در 

حکومـت بـه طـور مسـتقیم مسـئولیت تأمیـن امنیـت را به 

دوش دارنـد، مکلـف هسـتند کـه در قبـال حـوادث مکـرر 

کشـتار و نسل کشـی کـه در غـرب کابـل صـورت می گیرد، 

هـر چـه رسیع تر اقـدام کنند و به مردم پاسـخگو باشـند.«

او گفتـه بـود: »تنهـا در سـه حـوزه 6، 13 و 18 کابل، یک 

میلیون و ششـصد هزار انسـان، در معرض تهدید سـازمان 

یافتـه هسـتند و هر روز قربانـی می دهند.«

در روزهای چهارشـنبه و پنجشـنبه )12 و 13 جوزا( چهار 

واسـطه مسـافربری )کاسـر و تونـس( در غـرب کابل مورد 

حملـه قـرار گرفـت کـه 20 کشـته و 21 تـن دیگـر زخمـی 

شـدند. از سـوی دیگـر منایندگـی سیاسـی اتحادیـه  اروپا 

در کابـل نیـز گفته اسـت: “کشـتار هزاره ها بایـد متوقف و 

جرایـم علیـه آنـان هـم باید تحقیق شـود.”

منایندگـی سیاسـی ایـن اتحادیـه در کابل ایـن موضوع را 

همزمـان بـا اعـام دیـدار توماس نیکلسـون، مناینـده  ویژه  

دانش آمـوزان دخـر  بـا  افغانسـتان  بـرای  اروپـا  اتحادیـه  

مکتـب سیدالشـهدا که در تاریخ ۱۸ ثـور، مورد حمله قرار 

گرفـت،  مطـرح کـرده اسـت. امـا بـر خـاف اعراض هـا و 

گفتـامن رسـانه ای تاکنـون حکومـت در مورد »نسل کشـی 

هزاره هـا« و »طـرح امنیتـی غـرب کابل« ابراز نظـری نکرده 

اسـت و چنـد بـاری کـه ایـن موضـوع در مجلـس مطـرح 

مخالفـت  موضـوع  ایـن  بـا  مناینـدگان  از  شـامری  شـد، 

کردنـد. رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری امـا 

گفتـه اسـت کـه طرحـی کـه چنـدی پیـش بعـد از رویـداد 

بـا  و  مـردم  مشـوره  بـا  سیدالشـهدا  مکتـب  دلخـراش 

اسـتفاده از تجربیـات گذشـته، تهیـه شـده بـود 31 ثـور 

1400 بـه مقـام ریاسـت جمهـوری و نهادهـای امنیتـی 

ارائـه شـد کـه اکنـون تحـت بررسـی و کارشناسـی قـرار 

داشـته و رد نشـده اسـت.

طرح امنیتی غرب کابل چیست؟

از چنـد سـال پیش حمـات زنجیـره ای به اماکـن عمومی 

در غـرب کابـل کـه منطقـه ای بـا اکرثیت جمعیـت از گروه 

قومی هزاره و مذهب شـیعه اسـت، سبب شـد این نگرانی 

خلـق شـود کـه طراحان این حمـات سـازمان یافته در پی 

برافروخنت جنگ مذهبی و قومی در افغانسـتان هسـتند.

حمـات پیهـم و خونیـن در ایـن بخـش از شـهر کابـل، 

بارهـا باعـث برانگیخـنت انتقـاد تنـد و خشـم شـهروندان 

کشـور شـده اسـت.

سـنبله  در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

۱۳۹۷ وعـده داد عیـن تدابیـر امنیتی که در سـاحه سـبز 

کابـل گرفتـه شـده، در غـرب شـهر نیـز اسـتفاده خواهـد 

شـد. سـاحه سـبز کابل، سـاحه شـدیداً محافظت شـده و 

منطقـه دیپلامت نشـین کابـل اسـت.

آقـای غنـی در آن زمـان در نشسـتی بـا مناینـدگان مـردم 

غـرب کابـل، گفت بـرای تأمیـن امنیت این بخش از شـهر 

اقدامـات اساسـی روی دسـت گرفتـه خواهد شـد.

ایـن طـرح در نهایـت مسـکوت مانـد و حمـات خونیـن 

بـه غـرب کابـل ادامـه یافـت. از جملـه حملـه بـه مکتـب 

سیدالشـهدا در غـرب کابـل که اخیرا اتفاق افتاد و دسـت 

کـم ۸۵ کشـته و ۱۴۷ زخمـی برجـا گذاشـت. بـه دنبـال 

ایـن حملـه، محمـد ارشف غنـی، رییـس جمهـور بـه رسور 

دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری ایـن کشـور وظیفه 

سـپرد تـا طـرح جامـع امنیتـی را بـرای تأمیـن امنیـت این 

منطقـه تهیـه کنـد. غـرب کابـل شـامل مناطـق وسـیعی 

مثـل افشـار، فاضـل بیگ، بخش هایـی از کارتـه مامورین، 

خوشـحال خـان مینـه، کوتـه سـنگی، سـیلو، قلعـه وزیـر، 

داراالمـان، برچـی، پـل سـوخته، کارتـه سـه و کارتـه چهار 

است.

از یک حمله انفجاری در کابل جلوگیری شد

بازداشت 27 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل

  وزارت خارجه: کشورهای همسایه و منطقه در این مرحله افغانستان را تنها نگذارند

حمالت زنجیره ای بر هزاره ها در کابل، اعتراض علیه نسل کشی در توییتر

محمد هدایت 

سرمقاله

طوفان توییتری؛
 تالش برای درنوردیدن 

واقعیت ها



 

پس از حمله بر مکتب سیدالشـهداء که در آن بیش 

از صـد طفل هزاره کشـته شـدند؛ این سـوال مطرح شـد 

که آیا هزاره ها در افغانسـتان در معرض نسـل کشـی قرار 

دارنـد؟ در ایـن میـان، خانواده هـای قربانیان از سـازمان 

ملـل متحـد و دولـت افغانسـتان خواسـته انـد تـا بـا ایـن 

حملـه کـه یـک حلقـه در زنجیـره حمـات علیـه هزاره هـا 

بـود بـه عنـوان نسـل کشـی برخـورد کننـد. کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان نیـز از دولـت و جامعـه 

جهانـی خواسـته تـا در مـورد نسـل کشـی علیـه هزاره ها 

تحقیـق کند.

در مقابل، بعضی در افغانسـتان با طرح بحث نسـل 

کشـی در ارتبـاط بـا حمـات علیـه هزاره ها مخالـف اند. 

پـاره ای نگـران انـد کـه اطـاق نسـل کشـی بـه حمـات 

علیـه هزاره هـا به معنی تبعیـض بین قربانیـان و ارج ویژه 

قایـل شـدن بـر قربانیـان هـزاره اسـت. حـال سـوال این 

اسـت کـه آیـا طـرح موضـوع نسـل کشـی در ارتبـاط بـا 

حمـات علیه هزاره ها در افغانسـتان قابل توجیه اسـت؟

از آنجایـی کـه نسـل کشـی دارای تعریـف مشـخص 

حقوقـی اسـت این سـوال را می تـوان با تحلیـل حقوقی 

جـواب داد. مـن در ایـن نوشـته سـعی کـردم ایـن سـوال 

را تنهـا در ارتبـاط بـا حمـات اخیـر علیـه هـزاره جـواب 

بدهـم؛ البتـه با اذعان به این که بحث از نسـل کشـی در 

ارتبـاط بـا حمـات علیه سـیک های افغانسـتان و بعضی 

حمـات دیگـر نیز بجاسـت.

بـا وجـود مترکـز حقوقـی ایـن نوشـته، بـه نظـر من، 

بـه حمـات علیـه  مقاومـت علیـه اطـاق نسـل کشـی 

هزاره ها ریشـه های احساسـی، اخاقی، و سیاسی دارد. 

مخالفیـن احسـاس می کننـد کـه طرح چنیـن موضوعی 

بواسـطه هزاره هـا بـه ایـن معنـی اسـت کـه ایشـان خـود 

را در افغانسـتان غیـر می داننـد؛ یـا شـاید دیگـر اقـوام را 

مسـوول میپندارنـد. مخالفیـن ممکـن گـان کننـد کـه 

نسـل کشـی بار اخاقی زیـاد دارد و اطـاق آن به بعضی 

حمـات بـه معنـی تقلیـل قبـح اخاقـی سـایر حمـات 

اسـت. دولـت افغانسـتان مایـل بـه طـرح بحـث نیسـت 

چونکـه اذعـان براینکـه هزاره ها در افغانسـتان در معرض 

نسـل کشـی هسـتند بـه ایـن معنی اسـت کـه دولـت در 

حفاظـت از ایشـان نـاکام بـوده، امـری کـه می توانـد بـه 

مداخلـه سـازمان ملـل و دیگر کشـورها، و یا حتـی ایجاد 

گروه هـای مسـلح هـزاره توجیـه اخاقـی بخشـد. دولـت 

از چنیـن پیامدهایـی هـراس دارد. امـا پرداخـن بـه این 

ابعـاد بحـث موضـوع این نوشـته نیسـت.

در  کشـی  نسـل  بـر  ناظـر  حقوقـی  منبـع  سـه 

مجـازات  و  منـع  کنوانسـیون  اول،  اسـتند.  افغانسـتان 

نسـل کشـی )کنوانسـیون( مصـوب ۱۹۴۶؛ افغانسـتان 

در سـال ۱۹۵۶ بـه این کنوانسـیون ملحق شـده اسـت. 

می کنـد  تعریـف  را  کشـی  نسـل  تنهـا  نـه  کنوانسـیون 

بلکـه دولت هـا را نیـز مکلـف می سـازد تـا از وقـوع نسـل 

کشـی جلوگیـری کـرده و عاملیـن آنـرا محاکمـه کننـد 

بین املللـی  محکمـه  اساسـنامه  دوم   .)۴ و   ۱ )مـواد 

جزائـی )اساسـنامه( اسـت. افغانسـتان در سـال ۲۰۰۳ 

بـه اساسـنامه ملحـق شـده اسـت. اساسـنامه ناظـر بـر 

بـرای  صاحیـت تکمیلـی محکمـه بین املللـی جزائـی 

محاکمـه افـرادی اسـت کـه مرتکـب چهار جرم مشـخص 

بین املللی شـده اند: جنایت نسـل کشـی، جنایت علیه 

)مـاده ۵(.  تجـاوز  و جنایـت  بریـت، جنایـت جنگـی 

سـوم، قوانیـن داخلـی افغانسـتان، بـه ویـژه مـواد ۳۳۲ 

الـی ۳۳۴ کـود جـزای افغانسـتان اسـت. کـود جـزا بـه 

مراجـع عدلـی و قضایـی افغانسـتان صاحیـت می دهد 

تـا جرم نسـل کشـی را تحقیق، تعقیـب و محاکمه کنند. 

هـر سـه منبـع فـوق الذکـر در مـورد عنـارص متشـکله و 

مصادیـق جـرم نسـل کشـی متفـق اسـتند.

آیا طرح موضوع جنایت نسـل کشـی علیـه هزاره در 

افغانستان موجه است؟

بـرای اثبـات یـک جـرم بایـد سـه عنـر بـا درجـه 

بـاالی قطعیـت در پیشـگاه محکمـه بـه اثبـات برسـند: 

عنـر مـادی، عنـر معنـوی و عنـر قانونـی. عنـر 

مـادی ناظـر بـر اعـال مشـخصی اسـت کـه انجـام یـا 

امتنـاع از آنهـا توسـط متهـم باید بـه اثبات برسـد؛ عنر 

معنـوی ناظـر بـر اراده متهـم در ارتکاب آن اعال اسـت؛ 

و عنـر قانونـی الزم می سـازد کـه اعـال مـورد اتهـام 

ذریعـه قانونـی که قبـل از وقوع آنها نافذ شـده جرم تلقی 

شـده باشـد. عـاوه بر این سـه عنر عمومی کـه باید در 

ارتبـاط بـا هـر جـرم بـه اثبـات برسـند، بـرای تحقـق جرم 

مشـخص الزم اسـت تـا عنـارص اختصاصـی آن جـرم نیـز 

شـوند. تثبیت 

تردیـدی نیسـت که عنارص عمومی جـرم در حمات 

علیـه هزاره هـا در افغانسـتان تحقـق یافتـه انـد. تثبیـت 

اینکـه آیـا پـاره ای از این حمات مصـداق جنایت جنگی 

یـا جنایت علیه بریت اسـتند نیز نیاز بـه تثبیت عنارص 

اختصاصـی آن دو جـرم دارد. بـرای جنایت جنگی اثبات 

ایـن کـه حملـه نقـض فاحـش قواعـد الهـه و یـا قواعـد 

عرفـی جنـگ بـوده و بـرای جنایت علیـه بریـت، اثبات 

ایـن کـه کشـتار افراد ملکی به شـکل سـازمان یافتـه و یا 

گسـرده واقـع شـده، رضوری اسـت. برای اطـاق وصف 

نسـل کشـی نیز باید سـه عنر اختصاصی ایـن جنایت 

بـه اثبات برسـند: عنـر مربوط به اعـال جرمی، عنر 

مربـوط بـه قصـد متهمیـن، و عنـر مربـوط بـه هویـت 

قربانیان.

بـرای تحقـق عنـر اول، بایـد بـه اثبـات برسـد کـه 

یکـی از اعـال آتـی تحقـق یافتـه و وقـوع شـان نتیجـه 

بـوده اسـت: قتـل اعضـاء گـروه، وارد  اعـال متهمیـن 

آوردن صدمـه شـدید جسـمی یـا روانـی بـه اعضـاء گروه، 

قـراردادن عمـدی یـک گـروه در معـرض وضعیـت زندگی 

نامتناسـبی کـه متنهـی بـه زوال قـوای جسـمی کلـی یـا 

جزیـی آن شـود، اقداماتیکه به منظور جلوگیـری از توالد 

همزمـان بـا دور سـوم گفتگوهـای تحقـق صلـح بیـن 

کشـتار  ماشـین  طالبـان؛  تروریسـتی  گـروه  بـا  االفغانـی 

بسـیار  بـه صـورت  ترویسـتی طالبـان؛  گـروه  سیسـتاتیک 

هدف منـد و وسـیع دولـت و مـردم افغانسـتان را مورد کشـتار 

گسـرده و نسل کشـی عریـان قـرار داده اسـت. ایـن کشـتار 

و  تحلیـل  قابـل  منظـر  دو  از  سیسـتاتیک  نسل کشـی  و 

ارزیابـی می باشـند؛ منظـر نخسـت؛ متـام نیروهـای امنیتـی 

و دفاعـی کشـور و متـام مـردم ملکـی افغانسـتان در معـرض 

شـدیدترین حمـات تروریسـتی قـرار دارنـد و گویـا از منظـر 

گـروه تروریسـتی طالبـان؛ همـۀ مـردم افغانسـتان مسـتحق 

چنـان کشـتار و سـیع و گسـرده و بی رحانـه می باشـند، 

کـه این گـروه افراطـی بـه عنـوان یـک تکلیـف الهی ایـن قتل 

عـام را در قالب هـای متفـاوت و بـا خشـن ترین شـکل ممکن 

وجـه همـت خویـش قـرار داده و جان هـزاران انسـان بی گناه 

ایـن رس زمیـن و جغرافیـای خونیـن را گرفته اند؛ کـه در تاریخ 

جوامـع بـری؛ اگـر نگوییـم بی سـابقه می تـوان گفـت کـم 

سـابقه ترین قتـل عـام و کشـتار اسـت، زیـرا شـواهد و قرایـن 

بسـیار آشـکار و عریـان بـر ایـن مدعا وجـود دارند کـه از زمان 

شـکل گیری  گروه تروریسـتی طالبان؛ این ماشـین کشتار هر 

روز افزایـش یافتـه اسـت و کشـورهای منطقـه و جهـان فقـط 

نظاره گـر و متاشـاچی رصف ایـن قتل عام و کشـتار گسـرده 

در افغانسـتان هسـتند. از منظـر دوم؛ حمـات ترروریسـتی، 

در  وحشـیانه  کشـتار  شـدیدترین  و  انفجـاری  و  انتحـاری 

گسـرده  ترین سـطح ممکـن و نسل کشـی سیسـاتیک بـه 

صـورت خـاص؛ متوجـه قـوم خـاص، مذهـب خـاص و زبـان 

خـاص می باشـند کـه در معـرض شـدیدترین آمـاج کشـتار 

هدف منـد، نسل کشـی و نابـودی مطلـق قـرار گرفتـه اسـت، 

کـه ایـن کشـتارها و قتل هـای زنجیـره ای مشـخصاً و مصداقاً 

هزاره هـا را مـورد کشـتار و قتـل عـام هدف منـد و نسل کشـی 

بازهـم  منظـر  ایـن  از  و  اسـت  داده  قـرار  سیسـتاتیک 

کشـورهای منطقـه، جامعۀ جهانـی و مخصوصاً سـازمان ملل 

متحـد؛ کـه حافـظ منافـع اسـتقرارصلح در منطقـه و جهـان 

اسـت، بی رشمانه تریـن سـکوت مرگبـار را در برابـر ایـن همـه 

جنایـات جنگـی و ایـن همـه قتل عـام و نسل کشـی عریـان و 

آشـکار قـوم خـاص و مشـخص را پیشـه خویـش قـرار داده اند 

و فقـط رصفـاً به صورت منفعانـه نظاره گر هسـتند. بنابراین؛ 

در دور سـوم مذاکـرت اسـتقرارصلح بیـن االفغانـی بـا گـروه 

گـروه  قتل عام هـای  و  ماشـین کشـتار  طالبـان؛  تروریسـتی 

تروریسـتی طالبـان به پیانۀ گسـرش و افزایش یافته اسـت 

و خربگزاری هـای داخلـی و بیـن املللـی در رصـد کـردن این 

قتـل عام هـا و کشـتارها و نسل کشـی ها عقـب مانده اسـت و 

منی تواند خشـن ترین و خشـونت بارترین حمات تروریسـتی 

و رویدادهـای خونیـن ایـن رسزمیـن را بـه صورت فهرسـت وار 

کشـتارها  ایـن  امـا  کننـد؛  رسـانی  اطـاع  و  دهـد  گـزارش 

ایـن  امـا  یابـد.  افزایـش مـی  و  زمانـی شـدت  و قتل عام هـا 

درحالـی اسـت که هـر دو طـرف مذاکـره کنندۀ اسـتقرارصلح 

پایدار در افغانسـتان روی میز مذاکره رو در روی هم نشسـته 

و قـرار دارنـد و برای رس نوشـت آینده افغانسـتان برای تحقق 

صلـح پایـدار و پایـان دادن بـه چهـل و چند سـال جنگ های 

خونین، منازعات و خشـونت های که از سـوی گروه تروریستی 

طالبان علیه دولت و مردم در افغانسـتان رواداشـته شـده اند، 

می خواهـد مهـر پایـان بگذارند و شـقی ترین گروه تروریسـتی 

و افراطـی را بـه پـای میز مذاکره بکشـاند و فصـل جدید را در 

تاریـخ خونیـن افغانسـتان رقم بزند و سـایۀ شـوم شـدیدترین 

حمـات تروریسـتی را بـرای همیشـه از زندگی دولـت و مردم 

افغانسـتان بـر چینـد و کنـار بگذارند؛ تا زمینه ها و بسـرهای 

اسـتقرارصلح پایدار را در افغانسـتان فرهنگ سازی و نهادینه 

سـازی مناینـد. در نتیجـه وقتی که ما می گوییم؛ نسل کشـی 

به صورت گسـرده، هدف مند و سیسـتاتیک از سـوی گروه 

تروریسـتی طالبـان؛ جریـان دارند و اگر به صورت مشـخص و 

مصداقـی تحلیل مناییم؛ مانند کشـتارها و قتل های شـهدای 

زابـل کـه معـروف بـه جنبـش تبسـم، شـدیدترین حمـات 

تروریسـتی و کشـتارهای سیسـتاتیک و هدف منـد جنبـش 

روشـنایی دهمزنـگ، کشـتار و حمـات تروریسـتی جنبـش 

باقرالعلـوم،  جامـع  مسـجد  تروریسـتی  حمـات  رسـتاخیز، 

حمـات انتحـاری مسـجد جامـع امـام زمـان دشـت برچـی، 

حمـات  )آوا(،  تبیـان  فرهنگـی  مرکـز  تروریسـتی  حمـات 

تروریسـتی  حمـات  موعـود،  آموزشـی  مرکـز  تروریسـتی 

سیدالشـهدا  مکتـب  تروریسـتی  حمـات  کابـل،  دانشـگاه 

بردانشـجویان  تروریسـتی  حمـات  و  دخـران  چهـل  کـوه 

لوگـر و رویدادهـای خونیـن روزهـای اخیـر کابـل و صدهـا 

مـوارد دیگـر وجـود دارنـد، کـه به صـورت مشـخص و مصداق 

نسل کشـی  بـه ایـن حمـات تروریسـتی و خونیـن اطـاق 

می شـوند. بنابرایـن، حمـات تروریسـتی گروه طالبـان را کـه 

در طـول نزدیـک به سـه دهـه علیه دولـت و مردم افغانسـتان 

رواداشـته اند، مطابـق حقـوق بیـن امللل، حقـوق بین امللل 

بردوسـتانه و قوانیـن بیـن املللـی و کنوانسـیون های بیـن 

املللـی؛ مصـداق بـارز نسـل کشـی و ژنوسـاید می باشـند، 

آن  از  کـه  تفسـیر  و  تعریـف  هرگونـه  را  نسل کشـی  حـال 

داشـته باشـیم، بـدون تردیـد حمـات مرگبـار و خونیـن گروه 

آشـکار  نسل کشـی  مصادیـق  از  یکـی  طالبـان؛  تروریسـتی 

و عریـان در افغانسـتان جریـان دارنـد. از ایـن جهـت؛ توقـع 

و انتظـار دولـت و مـردم افغانسـتان، از سـازمان ملـل متحـد، 

جامعـۀ جهانـی، کشـورهای منطقـه ای، رشکای بیـن املللی 

چنـان  جلـو  کـه  ایـن هسـتند  بـری؛  نهادهـای حقـوق  و 

کشـتارها و قتل عام هـا و نسل کشـی ها و خشـونت های بـی 

حـد و حـر گـروه تروریسـتی طالبـان را بگیرنـد و در برابـر 

نسـل کشـی سیسـتاتیک قوم خاص، مذهب خـاص و زبان 

خـاص را کـه بـه صـورت مشـخص هـزاره هـا باشـند و اعراف 

معـاون دوم رئیـس جمهـور افغانسـتان اسـتاد رسور دانـش و 

اظهـارات اخیـر اتحادیـه اروپـا کـه کشـتارهای علیـه هزاره ها 

بایـد متوقـف شـوند؛ همـۀ این هـا حاکـی از یـک نسل کشـی 

هدف منـد، سیسـتاتیک و عریـان می باشـند. حـال سـؤال 

اساسـی ایـن اسـت، کـه آیـا در مذاکـرات اسـتقرارصلح بیـن 

االفغانـی با گروه تروریسـتی طالبان بحـث عدالت انتقالی به 

عنـوان آجنـدای اصلی روی میـز مذاکره قـرار خواهندگرفت؟ 

گـروه تروریسـتی طالبـان، بعـد از امضـاء موافقت نامـۀ آوردن 

صلـح در افغانسـتان بـا آمریـکا؛ تعهـد داده بودنـد که کاهش 

خشـونت ها و حمـات تروریسـتی را علیه دولت و شـهروندان 

افغانسـتان در دسـتورکار خویـش قـرار می دهنـد، آیـا گـروه 

تروریسـتی طالبـان بـه تعهـدات خویـش عمـل کـرده انـد؟ 

آنچـه مـا شـاهد آن هسـتیم گروه تروریسـتی طالبـان، نه تنها 

کاهـش خشـونت ها و حمـات تروریسـتی را علیـه دولـت و 

مـردم افغانسـتان انجـام نداده انـد؛ بلکـه میـزان خشـونت ها 

و حمـات مرگبـار و خونیـن خویـش را چندیـن برابـر افزایش 

داده انـد. بـا ایـن وجـود آینـدۀ گفتـان پروسـۀ اسـتقرارصلح 

پایـدار بـا گروه تروریسـتی طالبان با ابهامـات بیش تری رو به 

روی هسـتند و روزهـای خونین تری را شـهروندان افغانسـتان 

تجربـه خواهندکـرد و این خـود به خود رونـد مذاکرات تحقق 

صلـح پایـدار را بـا خطرات و تهدیـدات جدی مواجـه کرده اند 

و جامعـۀ جهانـی و سـازمان های بیـن املللـی و مخصوصـاً 

و  اساسـی  مکانیسـم  و  جـدی  توجـه  متحـد  ملـل  سـازمان 

بنیادیـن را در تطبیـق برنامـه عدالـت انتقالـی و تحقـق صلح 

پایـدار در افغانسـتان در برنامـه عمل خویش داشـته باشـند. 

گفتـار یکـم: فقدان آجندای مشـخص و تعرف شـده 

در مذاکرات صلـح؛ مقدمـۀ بـرای آغـاز بحـران جدیـد در 

افغانستان؛

بـه صـورت کلـی، طرف هـای درگیـر منازعـه افغانسـتان 

روی رشایـط، مکانیسـم ها و آجنـدای حـل منازعـه از طریـق 

مذاکـره توافـق ندارنـد؛ دولـت افغانسـتان بـه دنبـال مذاکـرۀ 

رونـد  در  این گـروه  ادغـام  هـدف  بـا  طالبـان،  بـا  مسـتقیم 

سیاسـی پسـا- کنفرانـس بُن اسـت. طالبان دولـت جمهوری 

اسـامی افغانسـتان را غیـر مـروع پنداشـته و بـر مذاکـره با 

ایـاالت متحـده تأکیـد می کننـد. ایـاالت متحـده آمریـکا از 

موضـع دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان حایـت مـی 

کنـد. طالبـان بـر ایـن باورند که حضـور نیروهـای خارجی در 

افغانسـتان عامـل اصلی منازعه اسـت و بر خـروج این نیروها 

بـه عنـوان گام اصلـی بـرای آغـاز رونـد اسـتقرارصلح تأکیـد 

می کننـد. فهـم مشـرک در مـورد عوامـل و مسـائل منازعـه 

برابـر  را مقاومـت در  ندارنـد؛ طالبـان شـورش گـری  وجـود 

نیروهـای خارجـی توصیـف مـی کننـد، امـا دولـت جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان معتقـد اسـت شـورش طالبـان از سـوی 

پاکسـتان تحمیل شـده اسـت. دولـت و طالبان هـر دو تحت 

امـکان  امـر،  ایـن  کـه  دارنـد  قـرار  بازیگـران خارجـی  نفـوذ 

مذاکـرۀ دو جانبـه بیـن دو طـرف را پیچیـده و دشـوارکرده 

اسـت. پـس از مـرگ ماعمـر، طالبـان بـه لحاظ تشـکیاتی 

انشـعاب یافتنـد، امـا توانسـتند اتحـاد سیاسـی خـود را در 

محـور »شـورای کویته« حفـظ کننـد کـه بـه عنـوان شـورای 

رهـربی نیـز یـاد می شـود. جنگجویـان طالبـان حداقـل از 

چهـار الیه تشـکیل شـده اسـت: اسـام گراهای ایدئولوژیک، 

افـراد بیـکار و ناراضـی، عنارص محلی که به دلیـل رقابت های 

قبیلـه ای بـه طالبـان پیوسـته اند و حلقه های خارجی هم سـو 

بـا ایـن گروه. منازعه در افغانسـتان پیچیده و متأثیر از عوامل 

متعـدد و بازیگـران زیادی در سـطح داخلی، منطقه ای و بین 

املللـی اسـت. بنابرایـن، حـل منازعه نبایـد به مذاکـرۀ میان 

دولـت و طالبـان محـدود مباند. قدرت های منطقـه ای عمدتاً 

بـرای اعـال فشـار بـر ایـاالت متحـده در افغانسـتان و بـرای 

جلوگیـری از گسـرش نفـوذ امریـکا در منطقـه، از طالبـان 

حایـت می کننـد. وضـع موجـود بُن بسـتی اسـت کـه در آن 

نـه طالبـان و نـه دولـت می توانـد از راه نظامـی پیـروز گـردد. 

بُن بسـتی کنونـی بـه نفـع طالبان اسـت و این گـروه در حفظ 

وضـع موجـود تـاش خواهدکـرد تـا از طریق بـی اعتبارکردن 

دولـت، وضعیـت را بیش تـر بـه نفـع خویـش تغییـر دهنـد. 

دولـت جمهوری اسـامی افغانسـتان معتقد اسـت که عوامل 

منطقـه ای دلیـل اصلی منازعه اسـت، اما به عقیـده بازیگران 

خارجـی، عوامـل اصلـی، شـورش گری داخلـی و ملی اسـت. 

اولویـت اصلـی در آجنـدای مذاکـرۀ دولـت، پایـان دادن بـه 

خشـونت و ترغیـب طالبـان بـه میـز مذاکـره اسـت؛ امـا ایـن 

آجنـدا فاقـد یک دیـدگاه درازمدت بـرای تأمین اسـتقرارصلح 

پایـدار می باشـد. بازیگران داخلی و بین املللـی از مذاکرات 

صلـح میـان دولـت و طالبان حایـت می کنند، اما شـناخت 

کافـی در مـورد توقعـات متفاوتـی کـه دو طـرف منازعـه از 

نتیجـۀ ایـن مذاکـرات دارنـد، وجـود نـدارد؛ یعنـی طالبـان 

خواهـان تأسـیس یـک رژیـم مبتنـی بـر رشیعـت در کابـل 

اسـت؛ در حالی کـه دولت در صدد اغـام طالبان در چارچوب 

روند سیاسـی پسـا- کنفرانس بُـن اسـت.)ابراهیمی،1397، 

6(. بنابرایـن، برای دسـتیابی به اسـتقرارصلح پایـدار با گروه 

طالبـان در افغانسـتان؛ موضوعـات، اهـداف و دغدغه هـای 

پیـش  اولویت هـا،  ایـن  کـه  اسـت،  شـده  مطـرح  متفاوتـی 

رشط هـا و پیش نیازهـای تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان 

را فراهـم منی کنـد، زیـرا آن چـه گـروه طالبـان بـه دنبـال آن 

اسـت و آن چـه را کـه دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان 

بـه دنبـال دسـتیابی بـه تحقـق صلـح پایـدار و پایـان دادن 

بـه جنـگ، منازعـه و خشـونت هسـتند و دولـت متـام تـاش 

خویـش را بـه کار بسـته اسـت و حسـن نیت خویـش را انجام 

داده انـد و فهـم مشـرک و درک مشـرک از تحقـق صلـح 

پایـدار بـا گـروه طالبـان تـا کنـون منتـج بـه اسـتنتاج نتیجـه 

نشـده اسـت و آینـده تحقـق صلـح بـا گـروه طالبـان در ابهام 

مطلـق قـرار دارد. و از طـرف بازیگـران بیـن املللی بـه عنوان 

تسـهیل کنندۀ اسـتقرارصلح در افغانسـتان به دنبال آن چیز 

هسـتند کـه منافـع شـان را در منطقـه تأمیـن کننـد و نـه بـه 

دنبـال اسـتقرارصلح پایـدار در افغانسـتان، از ایـن منظـر، به 

صـورت قطعـی و طبیعی ایـن نشسـت ها و گفت وگوهای بین 

االفغانـی و حایت هـای بازیکـران منطقـه ای و بیـن املللـی 

کـه ایـن روزهـا جریـان دارنـد، منجـر بـه اسـتقرارصلح پایدار 

در افغانسـتان نخواهد شـد و سایۀ شـوم و هیوالی تروریستی 

هم چنـان بـر زندگـی شـهروندان افغانسـتان سـایۀ سـنگین 

از دولـت و  قربانیـان بیش تـر  و هـر روز  افکنـده  را  خویـش 

مردم افغانسـتان خواهد گرفت و اسـتقرارصلح پایدار خیال و 

رساب بیـش نخواهـد بـود.

و تناسـل یـک گروه صورت گیرد، و یا هـم انتقال اجباری 

اطفـال یـک گـروه بـه گـروه دیگر)مـاده ۲ کنوانسـیون، 

مـاده ۶ اساسـنامه، مـاده ۳۳ کـود جـزا(.

علیـه  حمـات  از  بسـیاری  کـه  اسـت  واضـح  پـر 

هزاره هـا در افغانسـتان مشـمول قتـل اعضـاء ایـن گـروه 

اسـت. بـوده 

بـرای تحقق عنـر دوم، باید ثابت شـود که ارتکاب 

قومـی،  ملـی،  نـژدای،  گـروه  یـک  برعلیـه  اعـال  ایـن 

زبانـی و یـا مذهبی مشـخص صورت گرفته اسـت )هان 

مـواد(. برمبنای مطالعات تاریخی و انسـان شناسـی می 

تـوان تثبیـت کـرد کـه هزاره هـا در افغانسـتان یـک گـروه 

قومی-مذهبی متایز هسـتند. الزم نیسـت تفکیک شود 

کـه آیـا هزاره هـا بـه مثابـه یـک گـروه قومـی یـا یـک گروه 

مذهبـی مـورد حمله قـرار می گیرند چراکه هـر دو هویت 

مـی توانند موضوع نسـل کشـی باشـند. کافی اسـت که 

اثبـات شـود عاملیـن ایـن حمـات هزاره هـا را بـه عنـوان 

اعضـاء یک گـروه متایـز قومی-مذهبی مـورد حمله قرار 

مـی دهند.

نهایتـا، بایـد ثابـت شـود کـه قصـد مرتکبیـن از بین 

بـردن جزئـی یـا کلـی گـروه )قصـد خـاص( مـی باشـد 

)هـان مـواد(. در ایـن بـاب، بایـد بـه اثبـات رسـاند کـه 

قصـد از انجـام این اعـال، از بین بردن کلـی و یا جزیی 

هزاره هـا بـوده اسـت.

تثبیـت عنـر دوم و قصد خـاص ذریعـه بیانیه های 

علنـی منسـوب به متهمین، الگوهای موجـود در انتخاب 

اهـداف شـان، مراسـات علنـی و رسی شـان، شـهادت 

شـهود و سـایر ابزار هـای اثباتـی صـورت می گیرد.

در صورتیکـه ثابـت شـود که پـاره ای از حمات علیه 

هزاره هـا توسـط داعـش صـورت گرفتـه انـد، اثبـات قصد 

از بیـن بـردن جزیـی یـا کلـی هزاره هـا سـهل تـر خواهـد 

بـود. داعـش در بیانیه هـای خـود رصاحتـا بیان کـرده که 

هـدف اش از بیـن بـردن روافض، عنـوان تحقیرآمیـز برای 

توصیـف شـیعه هـا، می باشـد. هزاره هـا در افغانسـتان 

نیـز عمدتـا شـیعه هسـتند. کمیتـه حقیقت یاب سـازمان 

ملل متحـد جنایـات داعـش در عـراق علیـه شـیعه هـا را 

نسـل کشـی دانسـته است.

چـه مرجعی مسـوول جلوگیری و محاکمه نسـل 

کشـی است؟

مراجـع متعـددی مسـوولیت جلوگیـری و محاکمـه 

نسـل کشـی را دارنـد. کنوانسـیون مسـوولیت اصلـی را 

برشـانه دولـت هـا مـی گـذارد. وفق مـاده ۱ کنوانسـیون 

دولـت افغانسـتان مکلـف بـه جلوگیـری و محاکمه نسـل 

کشـی اسـت. اگـر دولـت ایـن تعهـد را نقض کنـد، دیگر 

دولت هـا می تواننـد علیـه آن دولـت در پیشـگاه محکمـه 

کننـد  دعـوی  اقامـه  و  شـکایت  عدالـت  بین املللـی 

میامنـار  علیـه  گامبیـا  کنوانسـیون(. چنانکـه  )مـاده ۹ 

بـه خاطـر جنایـات ارتـش میامنـار علیـه روهینگیـان در 

محکمـه بین املللـی عدالـت طـرح دعـوا کرده اسـت. در 

حـاالت حـاد، اگـر دولـت در جلوگیـری از نسـل کشـی 

بی میـل یـا نـاکام باشـد، دوکریـن مسـوولیت حفاظـت 

مداخلـه  رویـه  یـا   ،)Responsibility to Protect(

تـا  دهـد  مـی  اجـازه  دولت هـا  سـایر  بـه  بردوسـتانه، 

اقدامـات رضوری به شـمول اسـتعال قوه قهریـه را برای 

جلوگیـری از نسل کشـی اتخـاذ کننـد. هانطـور کـه در 

کـوزوو )۱۹۹۹( و لیبیـا  )۲۰۱۱( اسـتدالل شـد.

بـرای محاکمه افراد دخیل در جنایت نسـل کشـی، 

کشـی  نسـل  منـع  قواعـد  بـودن  جهانشـمول  بدلیـل 

قانـون  بـا وضـع  دولـت می توانـد  هـر   ،)erga omnes(

بـه محاکـم خـود صاحیـت رسـیدگی بـه نسـل کشـی را 

قایـل شـود. چنانکـه اسـپانیا عـّال دولـت گوامتـاال را 

بـه اتهـام نسـل کشـی محاکمـه کـرد )۲۰۰۵-۱۹۹۹(. 

سـارنوال محکمـه بین املللـی جزایی نیز صاحیـت دارد 

تـا جرایـم اتباع کشـورهای عضو اساسـنامه و یـا جرایمی 

را  می افتنـد،  اتفـاق  عضـو  کشـورهای  قلمـرو  در  کـه 

تحقیـق و تعقیـب عدلـی و قضایی کنـد. البته صاحیت 

محکمـه بین املللـی جزایـی تکمیلی اسـت یعنـی زمانی 

یـا  نتوانـد  عضـو  دولـت  کـه  می کنـد  پیـدا  موضوعیـت 

نخواهـد بـه قضایـای نسـل کشـی رسـیدگی کنـد.

شـورای امنیـت، رسمنشـی و شـورای حقـوق بـر 

سـازمان ملـل متحـد نیز می تواننـد برای تحقیـق واقعات 

یـاب  حقیقـت  کمیسـیون  کشـی  نسـل  بـه  مشـکوک 

تشـکیل دهنـد. شـورای حقـوق بـر چنین کمیسـیونی 

بـرای تحقیـق در مـورد نسـل کشـی روهینگیـان شـکل 

داد.

از همیـن مطالعـه کلـی هـم بایـد واضـح باشـد کـه 

طـرح بحـث نسـل کشـی در ارتبـاط بـا حمـات علیـه 

هزاره هـا در افغانسـتان موجـه اسـت؛ امـا قبـل از اینکـه 

بتـوان بـا اطمینـان گفـت که ایـن حمات مصداق نسـل 

کشـی اسـتند نیـاز بـه تحقیق بیشـر اسـت. کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بـر و خانواده های قربانیان به درسـتی 

خواهـان انجـام چنیـن تحقیقاتـی شـده انـد.

بـاری تحقیـق و رسـیدگی قضایـی بـه نسـل کشـی 

بسـیار پیچیـده و زمان بـر اسـت. اتخـاذ تدابیـر الزم برای 

مقابلـه با خطر وقوع نسـل کشـی نیازمند حصـول چنان 

درجـه باالیـی از قطعیـت در مـورد ماهیـت ایـن حمـات 

هزاره هـا  علیـه  حمـات  از  ای  زنجیـره  اینکـه  نیسـت. 

وجـود  بـرای  کافـی  دلیـل  دارد  جریـان  افغانسـتان  در 

آسـیب پذیری هـای ویـژه در ارتبـاط بـا هزاره هـا اسـت. 

در قـدم اول دولـت افغانسـتان، در قـدم بعـدی سـازمان 

ملـل متحـد، و در نهایـت، بنابر جهانشـمولی مسـوولیت 

جلوگیـری از نسـل کشـی، هـر دولـت  جهـان مسـوولیت 

دارنـد تـا اقدامـات رضوری را بـرای جلوگیـری از نسـل 

کشـی در افغانسـتان اتخـاذ کننـد.

تأملی حقوقی نسل ٌکشی؛ 
حمالت زنجیره ای برضد هزاره ها در افغانستان
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 بازی با اعداد              3292
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3187    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3463
وزیرسفید را در خانه  h3 حرکت دهید. 

3492

جواب هدف         2940

  

 
ظل

س

ت ی

هنرو

ثور
اگر به دنبال کار جدیدی می گردید می توانید خوش بین باشــید. یک شخص 
ســالمند امروز به شــما کمک خواهد کرد. به زودی از یــک کار جدید رضای 

خاصی خواهید داشت.

جوزا
یکی از بســتگان از شما به صورت غیر منتظره ای حمایت مالی می کند، و این 
موضوع باعث می شود که یک تجارت جدیدی را شروع کنید. اگر نیاز به بودجه 

بیشتری دارید بدون تامل از دوستان تان درخواست کنید. 

سرطان
یک شــخص به صورت غیــر منتظره رازهایی را در ارتباط با کســب و کار 
در اختیار شــما قرار می دهــد. این مالقات می تواند به شــما کمک کند 
تا برای کســب و کارتان برنامه ریــزی کنید. باید مســئولیت های تان را 

بگیرید. جدی 

اسد
به نظر می رسد که خیلی مشغول هستید و وظایف زیادی دارید که انجام دهید. 
برای یک سفر آماده خواهید شد که از نظر شغلی برای شما خوب است. نیازهای 

شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

سنبله
امروز روز مهمی برای شماســت مخصوصا در حیطه زندگی عاطفی تان. اگر شما 
در رابطه ای هســتید اما ازدواج نکردید تصمیم خواهید گرفت که متعهد شوید و 
نامزد کنید. شــرایط مالی تان خیلی خوب نیست، اما نباید نگران باشید. اگر نیاز 

به کمک دارید.

حمل
به نظر می رســد که ایده های عالی و خالقانــه ای دارید. تمایل دارید که وارد 
یک پروژه کســب و کار شــوید، اما به نظر می رسد که فاقد بودجه کافی برای 

انجام این کار می باشید.

میزان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا وارد مرحله جدیدی از زندگی تان 
شوید. تمایل دارید که کار جدیدی را شروع کنید و همه چیز را مرتب کرده 
اید و آماده هســتید. فرصت های زیادی بر سر راه تان می آید تا شما را به 

اهداف خودتان برسانند.

عقرب
امروز صبح روی مود انجام هیچ کاری نیستید. امروز بعد از ظهر ممکن است 
مبلــغ عمده ای پول دریافت می کنید. ممکن اســت از طریق یک ارث و یا 

اموالی که فروختید باشد. برای نحوه خرج کردن عجله نکنید.

قوس
اگر تمایل به خرید یک خانه جدید دارید روز خوبی برای انجام این کار است. 
اهمیتی ندارد که چقدر مصمم هســتید، نبایــد در گرفتن تصمیمات عجله 
کنید. توصیه های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید همچنین پیشنهادات 

بستگان سالمند.

جدی
فرصت خوبی دارید تا در کســب و کارتان موفق شوید. مشاوران شما را در 
ایــن زمینه یاری می دهند. از حــدس و گمان اجتناب کنید، زیرا در خطر 
گرفتار شدن در قانون هستید. امروز بعد از ظهر احتماال تصمیمات عجوالنه 

ای می گیرید.

دلو
ممکن است اخباری را دریافت کنید که دیدگاه تان را نسبت به جنبه های مادی 
زندگی تغییر دهد. و شوک این خبر شما را حساس تر خواهد کرد. خودتان را در 

افکار منفی غرق نکنید! 
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 11 کلمه: خوب 

 22 کلمه: متوسط 
 34  کلمه: عالی 

ارزشـ  زاریـ  نازـ  نمایش 
ـ نما ـ امین ـ نام ـ مزار ـ 
ناشر ـ نماز ـ امن ـ امیر ـ 
راز ـ مار ـ شام ـ ریا ـ یار 

ـ ماشین.
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 غضنفر کاظمی

حوت
ممکن است نگران زندگی عاطفی تان باشید و برای تغییرات مهمی برنامه ریزی 
کنید. فرصت مالقات با شــخصی خاص را خواهید داشت که ممکن است رابطه 

طوالنی مدتی را با این شخص برقرار کنید.
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آرامیدنـ  اجتماعـ  بتکدهـ  پاشیدهـ  تامینـ  ثاقبـ  جذابیتـ  چراگاهـ  
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره 
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ 

گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.
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است. قصه ی انسان، خدا و شیطان. قصه ی عشق، گناه و مکافات. در این 

رمان روایت دیگری از قصه ی آفرینش ارائه شده است؛ روایتی که راوی آن نه 

خداوند که آدم است. آدم تنها قصه گوی عامل است. او با هرقصه اش جهانی را 

می سازد و با قصه ی دیگرش جهانی را ویران می کند. در قصه های آدم خوبی و 

بدی دو کفه ی ترازو هستند که به تناوب در حال فراز و فرودند. آدم در آسامن 

خلق می شود، اما فرزند زمین است. او در زمین رنج می کشد، عشق می ورزد و 

گناه می کند تا به رستگاری برسد.« 

افسانه ای خلقت در این کتاب توسط یک قصه گو بازگو می شود. قصه گویی که 

می گوید، پیش از آن که هستی در رویایی خداوند تجلی پیدا کند در قصه من 

خلق شد.

جواد خاوری در گفتگو با برنامه متاشای بی بی سی فارسی در جواب سوال 

چطور شد که به فکر بازگویی افسانه آفرینش افتادید می گوید: »در قصه 

های افرینش برش سعی می کند که به پرسش های بنیادی و اساسی خودش 

پاسخ بدهد. پرسش های از قبیل این که خدا چیست، انسان چیست، طبیعت 

چیست و چه نوع رابطه ای بین این ها وجود دارد. این پرسش ها از بدو تولد 

برش با برش همراه بوده و برش در مقاطع مختلف سعی کرده است که به شیوه 

های مختلف به این پرسش ها پاسخ بدهد که یکی از این شیوه ها که فکر می 

کنم مهم ترینی شیوه ها هست اسطوره است و مهم ترین آن ها اسطوره آفرینش. 

به همین خاطر قصه آفرینش را انتخاب کردم و سعی کردم که با یک بازروایی 

یا بازسازی از این قصه مجددا به طرح آن پرسش های اساسی و آن پرسش 

های بنیادین بپردازم.«

چند ماهی از عرضه شدن کتاب جدید جواد خاوری به نام »بود و 

نبود« به بازار کتاب افغانستان می گذرد. این کتاب را انتشارات تاک 

و موسسه ی انتشارات مقصودی در 170 صفحه منترش کرده است. 

از آقای خاوری تاکنون دو رمان به نام »طلسامت« و »بود و نبود« و دو 

مجموعه داستان به نام های »مرگ مفاجات« و »قصه های هزاره های 

افغانستان – پشت کوه قاف« منترش شده است. برعالوه آقای خاوری 

چندین کار پژوهشی نیز در باره فرهنگ عامیانه هزاره ها در افغانستان 

انجام داده است. من پیشرت از همه و اولین بار کتاب »پشت کوه 

قاف« خاوری را خوانده ام. کتابی که افسانه های رایج در هزاره جات را 

جمع آوری و تدوین کرده است. خواندن این کتاب و خو گرفتنم برای 

بار بار خواندنش مطمینن باعث شد که برای نویسنده اش جایگاه 

ویژه ای در ذهنم بسازم. بعدتر موفق شدم رمان »طلسامت« جواد 

خاوری را نیز بخوانم. این کتاب نیز مطمینن یکی از بهرتین رمان های 

این نویسنده است و او با این کارش به خوبی توانسته رنج و خفقان 

مردم روستا از هرطرف و هم چنان عقاید و باورهای افراطی این مردم را 

به منایش بگذارد.

تا جایی که من کتاب های این نویسنده را خوانده ام و هم چنان در 

نقدهای دیگر دیده ام، بیشرت داستان های آقای خاوری از اسطوره و 

فرهنگ عامیانه هزاره ها الهام گرفته است. اما برعکس دیگر زمان ها 

وی در کتاب تازه اش داستان خلقت را بازگو می کند. به این یادداشت 

پشت جلد کتاب توجه کنید: »رمان »بود و نبود« قصه ی آفرینش 

یادداشت

در حالی که جشنواره فلم کن دو روز پیش فهرست فلم های حارض 

در این دوره را اعالم کرد، اما غیبت یک فلم محبوب جشنواره در این 

فهرست محسوس بود.

به گزارش این دی وایر، پس از اینکه جشنواره فلم کن دوره ۲۰۲۰ 

لغو شد، این رویداد امسال با اکران اولیه ۶۰ فلم تازه که ماه آینده در 

جنوب فرانسه صورت می گیرد، با اقتدار بازگشته است.

فلم هایی چون »گزارش فرانسوی«، »روز پرچم« شان پن و فلم جدید 

فلم سازانی چون شان بی کر و کوگونادا از جمله فلم هایی هستند که 

در این دوره اکران می شوند. هر چند به روال همیشه تا لحظه آخر هم 

امکان پیوسنت فلم های جدید وجود دارد اما تا این لحظه نتفلیکس با 

هیچ فلمی در جشنواره حارض نیست.

این امر با اکران نشدن فلم جدید جین کمپیون »قدرت سگ« منود 

عیان تری پیدا می کند؛ زیرا فلم های کمپیون همواره مورد عالقه 

جشنواره کن بوده و این کارگردان تنها کارگردان زنی است که موفق 

شده تا نخل طالی کن را از آن خود کند.

از سوی دیگر تی یری فرمو مدیر جشنواره کن در مصاحبه با »ددالین« 

گفته است از نتفلیکس دعوت شده تا فلم های »بلوند« ساخته اندرو 

دومینیک و »قدرت سگ« را در این دوره در بخش خارج از مسابقه به 

منایش درآورد؛ اما این شبکه اسرتیمینگ این دعوت را رد کرده است.

به گفته فرمو فلم »دست خدا« به کارگردانی سورنتینو آماده نیست، اما 

فلم »قدرت سگ« می توانست آماده شود. وی افزوده است: نتفلیکس 

منی خواهد به کن بیاید، اما من از آن ها دعوت کردم.

وی یادآوری کرده است: مسئله این نیست که ما فلم های نتفلیکس را 

منی پذیریم، این نتفلیکس است که منی خواهد یا منی تواند در کن 

حضور یابد و فقط حضور در بخش مسابقه برایشان قابل قبول است که 

این شامل فلم هایی می شود که در سینامی فرانسه اکران شده باشند.

هرچند اکران شدن در سینامهای فرانسه برای نتفلیکس مشکلی 

نیست اما فلم هایی که در این کشور روی پرده بروند تا سه سال امکان 

انتشار به صورت آنالین را نخواهند داشت.

با این حال فرمو افزود روزی این قانون تغییر می کند.

در فلم »قدرت سگ« بندیکت کامرببچ، کریسنت دانست و جسی 

پلامنز جلوی دوربین رفته اند.

کار تولیـد قسـمت پنجـم »ایندیانـا جونـز« از هفتـه آینـده در بریتانیـا 

رشوع می شـود. بـه گـزارش ددالیـن، منابـع نزدیـک بـه تولیـد پـروژه 

جدیـد »ایندیانـا جونـز« تاییـد کرده انـد که فلمـربداری این فلـم از هفته 

آینـده در بریتانیـا رشوع می شـود. در حالـی کـه قسـمت پنجـم این فلم 

هنـوز عنـوان نـدارد اما این دنبالـه از مجموعه فلم هـای محبوب لوکاس 

فلـم کـه حـاال زیر چـرت دیزنـی فعالیـت می کنـد، بـه زودی در اسـتودیو 

پایـن وود و دیگـر لوکیشـن های بریتانیـا کلیـد می خـورد.

هریسـون فـورد کـه ایـن هفتـه نزدیـک اسـتودیو پایـن وود دیـده شـد 

همچنـان نقـش اصلـی این فلـم را برعهده دارد. مدس میکلسـن، فیبی 

والـر بریـج، بویـد هالـربوک، شـانتی رنـی ویلسـون و تومـاس کرچـامن 

دیگـر بازیگـران فلـم هسـتند.

جیمـز منگولد کارگـردان »لوگان« و »فورد علیه فـراری« برای کارگردانی 

این فلم انتخاب شـده و اسـتیون اسـپیلربگ که کارگردان قسـمت های 

قبلـی بـود اکنون یکـی از تهیه کنندگان فلم اسـت.

جـان ویلیامـز کـه در ۴۰ سـال اخیـر سـاخت آهنگ هر یـک از فلم های 

ایـن مجموعـه را برعهـده داشـت سـاخت آهنـگ ایـن فلم را نیـز برعهده 

دارد. جزییات داسـتانی فلم »ایندیانا جونز ۵« کامالً مخفی نگه داشـته 

شـده ولـی برخـی گزارش هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه قلعـه بامـربگ از 

لوکیشـن های فلـم خواهد بود و داسـتان فلـم در دهـه ۱۹۶۰ می گذرد 

و موضـوع آن رقابت هـای فضایی اسـت.

هریسـون فـورد کـه اکنـون ۷۸ سـاله اسـت آخریـن بـار سـال ۲۰۰۸ بـا 

فلـم »ایندیانـا جونـز و قلمـرو جمجمـه کریسـتال« در ایـن نقـش ظاهـر 

شـد. آن فلـم بـا وجـود نقدهـای مثبـت و منفـی موفق شـد تـا نزدیک به 

۸۰۰ میلیـون دالر فـروش را ثبـت کنـد.

تاریـخ اکـران »ایندیانـا جونـز ۵« بـرای ۲۹ جـوالی ۲۰۲۲ تعییـن شـده 

است.

کاتریـن واترسـتون، بازیگـر رسی فلـم جانـوران شـگفت انگیز بـه فلـم 

Babylon دیمیـن شـزل پیوسـت. ایـن فلـم کـه بـه اسـتودیو پارامونـت 

تعلـق دارد، بـرای اکـران در تاریـخ ۲۵ دسـامرب  بـه شـکل محـدود و ۶ 

ژانویـه ۲۰۲۳ بـه شـکل گسـرتده برنامه ریـزی شـده اسـت. هرچنـد اگر 

تاخیرهـای مرتبـط بـا شـیوع ویـروس کرونـا نبودنـد، فلـم Babylon در 

زمان بنـدی اولیـه قـرار بـود آخـر سـال جـاری میـالدی از راه برسـد.

بـرد پیـت، مارگـو رابـی، دیگو کالـوا، جوان ادپـو و لی جان لـی از جمله 

بازیگرهـای فلـم Babylon هسـتند. به تازگـی اعـالم شـد کـه سـامارا 

ویوینـگ، مکـس مینـگال، لـوکاس هـاس، فلـی، روری اسـکوول، دیمن 

گاپتـون، پـی. جـی. بـرن و اریـک رابرتـز نیـز در سـاخته ی جدید شـزل 

حضـور دارنـد. فلم نامـه ی Babylon نیـز توسـط خـود دیمیـن شـزل، 

فلم سـاز برنده ی اسـکار نوشـته شـده اسـت و از آن به  عنوان یک نامه ی 

عاشـقانه بـه دوران طالیـی هالیـوود یـاد می شـود.

فلـم Babylon در دهه ی ۱۹۲۰ میـالدی جریان دارد؛ زمانی که صنعت 

سـینام از فلم هـای صامـت بـه سـمت فلم هـای صـدادار رفـت. بابیلـون 

بـه اوج گیـری و سـقوط چنـد شـخصیت می پـردازد و رسـانه ی هالیـوود 

ریپورتـر مطابـق شـنیده های نویسـنده ی خـود، آن را عمـال نسـخه ای 

بزرگ تـر، تحسـین برانگیزتر و قوی تـر از تجربـه ای ارائه شـده به مخاطب 

کـه  می دانیـم  همچنیـن  می کنـد.  خطـاب   The Great Gatsby در 

بعضـی از شـخصیت های فلـم Babylon افـراد واقعـی و برخـی از آن هـا 

 R زاده ی تخیـل شـزل هسـتند. فلـم درام بابیلـون بـا درجـه ی سـنی

)بزرگ سـال( اکـران خواهـد شـد.

غیبت نتفلیکس از جشنواره؛ 
کن یک فلم کلیدی اش را ندارد

فلم برداری »ایندیانا جونز ۵« 
هفته آینده کلید می خورد

پیوســتن چند بازیگر دیگر به برد پیت و 
مارگو رابی در فلم جدید دیمین شزل

به بهانه ای خوانش رمان »بود و نبود«

جشنواره

سینما

جشنواره

در این خربنامه آمده است که پیش از این ریاست عمومی دفرت مقام عالی 

ریاست جمهوری کمیته ای را به منظور مرمت و بازسازی آرامگاه ابوریحان 

البیرونی ایجاد کرده بود.  در کمیته متذکره منایندگان وزارت اطالعات و 

فرهنگ و شهرسازی و اراضی موظف به ترتیب و دیزاین طرح مهندسی آرامگاه 

البیرونی شده بودند که در این میان طرح پیشنهادی وزارت شهرسازی و 

اراضی از سوی مقام عالی ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته است. 

چندی پیش وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم کرده بود که براساس هدایت 

محمد ارشف غنی طرح ساختامن مقربه ابوریحان البیرونی را نهایی کرده 

است. این وزارت یادآوری کرده بود که این طرح را به ریاست جمهوری ارایه 

کرده است. 

افغانستان ما: ریاست عمومی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری 

اعالم کرده است که به زودی کار بازسازی و مرمت آرامگاه ابوریحان 

البیرونی آغاز خواهد شد. 

ابوریحان البیرونی، دانشمند و فیسلوف نام آور جهان اسالم است و 

مقربه اش در والیت غزنی موقعیت دارد.

در خربنامه ای ریاست عمومی دفرت ریاست جمهوری گفته شده 

است که محمد شاکر کارگر رییس دفرت ریاست جمهوری در دیداری 

با انجنیر فرهاد بیات رییس ترمیم آبدات تاریخی وزارت شهرسازی 

و اراضی گفته است که مطابق حکم مقام عالی ریاست جمهوری، 

آرامگاه ابوریحان البیرونی مرمت و بازسازی شود. 

کاربازسازیومرمتآرامگاهابوریحانالبیرونیبهزودیآغازمیشود
رویداد



ممکـن اسـت به جـای بارسـلونا، در نهایـت پاری 

سـن ژرمـن مقصـد بعـدی جینـی واینالـدوم در 

جینـی  قـرارداد  بگیـرد.  لقـب  تابسـتان  فصـل 

واینالـدوم بـا باشـگاه لیورپـول متـام شـده و ایـن 

در  حضـور  سـال  پنـج  از  بعـد  هالنـد  هافبـک 

ترکیـب مرسـی سـایدی ها، در تابسـتان امسـال 

لیـگ برتـر را تـرک خواهد کرد. باشـگاه بارسـلونا 

واینالـدوم  جینـی  خریـد  بـرای  هاسـت  مـدت 

وارد عمـل شـده و بعـد از نهایـی کـردن خریـد 

رسخیـو آگوئـرو و اریک گارسـیا، مـی خواهد این 

سـتاره هالنـد را بـه عنوان سـومین خریـد رایگان 

تابسـتانی جـذب بکنـد. البتـه علیرغـم شـایعات 

فـراوان، توافـق نهایـی هنـوز حاصـل نشـده و بـه 

پـاری سـن ژرمـن قصـد دارد در  همیـن دلیـل 

لحظـات پایانی نظر واینالـدوم را عوض کرده و او 

را مجـاب بـه انتقال به پاریس بکند. این باشـگاه 

فرانسـوی دسـتمزد باالتـر بـه جینـی واینالـدوم 

پیشـنهاد داده و ممکـن اسـت ایـن هافبـک 30 

بـه  و  داده  تغییـر  را  خـود  نظـر  هالنـد  و  سـاله 

پیشـنهاد پـاری سـن ژرمـن پاسـخ مثبـت بدهد.

البتـه احتـاال پروسـه انتقـال بـه باشـگاه جدیـد 

بـرای جینـی واینالـدوم بعـد از رقابـت هـای یورو 

2020 رخ خواهـد داد. در حـال حـارض فرانـک 

دی بوئـر عالقـه ای بـه صـدور مجـوز بـرای ایـن 

بازیکـن بـرای خـروج از اردو و توافـق نهایـی بـا 

تیـم جدیـد را نداشـته و بـه همیـن دلیـل جینـی 

واینالـدوم احتاال حدود یک مـاه دیگر به صورت 

رسـمی باشـگاه جدیـد خـود را معرفـی مـی کند.

پیـش از این اخبـاری در مورد توافـق این بازیکن 

بـا باشـگاه بارسـلونا بـرای قـراردادی سـه سـاله 

منتـر شـده بـود، امـا پیشـنهاد هنگفـت پـاری 

سـن ژرمـن ممکـن اسـت رشایـط را تغییـر داده و 

باعـث انتقـال جینـی واینالـدوم بـه پاریـس برای 

فصـل بعد بشـود.

PSG به دنبال هایجک مورد نظر هدف بارسلونا

ورزش
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شـبانه روزی کملوپـس یکـی از بیـش از صـد مرکـز آموزشـی 

فاصلـه  در  کانـادا  مذهبـی  نهادهـای  و  دولـت  اداره  تحـت 

اسـت.  ۱۹۹۶ تـا   ۱۸۴۰ سـال های 

هـدف از دایـر کـردن ایـن مدارس جداسـازی کـودکان بومی 

دیـن  بـه  گرویدنشـان  و  خـود  خانواده هـای  و  فرهنـگ  از 

مسـیحیت بـود.

بریتیـش کلمبیـا بودنـد کـه در سـال ۱۹۷۸ تعطیـل شـد.

ایـن  اجسـاد  بقایـای  انتشـار خـر کشـف  از  پـس  تـرودو 

خـر  "ایـن  کـه  نوشـت  توییتـی  در  همچنیـن  کـودکان 

دلخـراش یـادآوری رشم آوری از اشـتباهاتی تاریخـی اسـت 

تکـرار می شـود". کـه هنـوز هـم 

دلیـل مـرگ ایـن کـودکان هنـوز روشـن نیسـت. مدرسـه 

جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیر کانـادا از کلیسـای کاتولیک خواسـت 

بـا پذیرفـن مسـئولیت خـود در کشـته شـدن ۲۱۵ کـودک بومی در 

مدرسـه ای در غـرب ایـن کشـور اسـناد این مـدارس را منتـر کند.

کاتولیـک  کلیسـای  از  خـری  نشسـتی  در  کانـادا  نخسـت وزیر 

خواسـت، مسـئولیت خـود را در رابطـه بـا کشـته شـدن ۲۱۵ کودک 

بومـی کـه بقایـای اجسادشـان در گورهـای بـدون عالمـت در یـک 

شـده:  پیـدا  کلیسـا  رسپرسـتی  تحـت  سـابق  شـبانه روزی  مدرسـه 

بپذیـرد. جاسـتین ترودو واتیـکان را فراخواند تا اسـناد مربوط به این 

مـدارس را منتـر کنـد و در ایـن رابطـه "گام بـردارد."

در اواخـر مـاه مـی مقام های کانادایی از کشـف بقایای اجسـاد ۲۱۵ 

کـودک در داخـل یـک مدرسـه شـبانه روزی سـابق در شـهر غربـی 

کملوپـس کـه از یـک قـرن پیـش بـرای ادغـام جمعیـت بومـی ایـن 

کشـور ایجـاد شـده بـود، خـر دادند. 

تـرودو گفـت: »کلیسـا در مـورد مباحـث کلیـدی ماننـد عذرخواهی و 

درخواسـت بخشـش سـکوت اختیـار کرده اسـت.«

او از رهـران مذهبـی بـه خاطـر تأخیـر در افشـای سـوابق مـدارس 

شـبانه روزی کـودکان بومـی تحـت اداره کلیسـا انتقـاد کـرد.

او در سـخنان خـود در ایـن نشسـت خـری هشـدار داد کـه اگـر 

مقام هـای کاتولیـک موفـق بـه انتشـار اسـناد نشـوند، دولـت کانـادا 

می توانـد بـه "اقدامـات شـدیدتری" دسـت بزنـد.

تـرودو افـزود: »مـن بـه عنـوان یـک کاتولیـک عمیقـا از موضعـی کـه 

کلیسـای کاتولیـک در حـال حـارض و طـی سـال های گذشـته اتخاذ 

کـرده مأیوس شـده ام.«

کملوپـس  در  مسـکونی  مدرسـه ای  دانش آمـوزان  کـودکان  ایـن 

قدرت های غربی قصد ندارند علیه ایران 
در آژانس قطعنامه صادر کنند

رقابت های دوش بانوان در کابل برگزار شد  

بازیکن جوان و گل فصل لیگ برتر انگلیس 
مشخص شدند

اتحادیه اروپا آسمان خود را به روی هواپیماهای بالروس بست

بـرای منونـه بـرداری از مراکـز توافـق کـرده بودنـد. 

پـس از اجرایـی شـدن ایـن توافـق آژانـس از وجـود 

ذرات اوارنیـوم در سـه محل مختلف خـر داد. رافائل 

گروسـی مدیـرکل آژانـس اخیـرا از ایـران خواسـته که 

پاسـخ قانـع کننـده ای در این بـاره ارائه کنـد و گفته 

اسـت کـه بالتکلیـف مانـدن این پرونـده بـرای اعتبار 

مناسـب  آژانـس  اعضـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  ایـران 

نیسـت. علـی اکـر صالحـی رئیـس سـازمان انـرژی 

امتـی ایـران در واکنـش بـه ایـن اظهـارات گفتـه بـود 

"ایـران تاکنـون بیشـرین تالشـش را بـرای همـکاری 

واقعـی بـا آژانـس انجـام داده و شـفاف سـازی ها و 

پاسـخ های الزم را ارائه کرده و برای همکاری بیشـر 

آمادگـی دارد". بـه غیـر از یافتـه شـدن آثـار اورانیـوم 

اعـالم نشـده در ایـران، آژانـس بیـن املللـی انـرژی 

امتـی در گـزارش خـود میزان تقریبی ذخایـر اورانیوم 

غنـی شـده ایـران را ۳۲۴۱ کیلوگـرم اعـالم کـرده که 

تقریبـا ۱۶ برابـر میـزان مجـاز در توافـق هسـته ای 

برجـام اسـت. ایـن گزارش میـزان اورانیوم غنی شـده 

تـا حـد ۲۰ درصـد را ۶۲.۸ کیلوگـرم و اورانیـوم غنـی 

شـده ۶۰ درصـد را ۲.۴ کیلوگـرم بـرآورد کرده اسـت. 

در حـال حـارض ایـران و امریکا به طور غیرمسـتقیم و 

بـا مشـارکت گروه ۱+۴ متشـکل از بریتانیا، فرانسـه، 

روسـیه، چیـن و آملـان رسگـرم مذاکـره بـرای احیـای 

توافق هسـته ای برجام هسـتند. این مذاکرات اواخر 

فروردیـن سـال جـاری آغـاز و تاکنـون پنـج دور از آن 

برگـزار شـده اسـت. ایـران و اتحادیه اروپا مـی گویند 

دور ششـم ایـن مذاکـرات ایـن هفته آغاز خواهد شـد 

و احتـال دارد با کم شـدن اختالفات دور آخر باشـد 

و توافـق نهایـی در همیـن مذاکـرات حاضـل شـود. 

عبـاس عراقچـی مذاکـره کننـده ارشـد امتـی ایـران 

گفتـه اسـت اختالفـات باقی مانـده قابل حل اسـت. 

ایـاالت متحـده ایـن اظهـارات را تایید نکـرده و وزارت 

خارجـه ایـن کشـور گفتـه اسـت کـه احتـال دارد به 

مذاکـرات بیشـری نیاز باشـد.

بـا وجـود انتقـاد دوبـاره رافائـل گروسـی، مدیـرکل 

آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتـی از ایـن موضـوع 

کـه ایـران دربـاره منشـاء ذرات اورانیوم کشـف شـده 

پاسـخ قانـع کننـده ای نـداده، گـزارش هـا حاکـی 

از آن اسـت کـه قـدرت هـای غربـی شـامل امریـکا، 

بریتانیـا، فرانسـه و آملـان قصـد ندارنـد در جریـان 

اجـالس شـورای حـکام آژانـس قطعنامـه ای علیـه 

قـول  از  رویـرز  خرگـزاری  کننـد.  صـادر  ایـران 

دیپلـات هـای اروپایـی مـی گویـد هـدف از صـادر 

نکـردن قطعنامـه، جلوگیـری از بـه خطـر انداخـن 

مذاکـرات امتـی احیـای توافـق برجـام اسـت.

قدرت های غربی در نشسـت پیشـین شـورای حکام 

هـم از صـدور قطعنامـه علیـه ایـران خـودداری کرده 

بودنـد. مذاکـرات احیای برجام با هـدف رفع تحریم 

بـه  ایـران  بازگردانـدن  و  ایـران  امریـکا علیـه  هـای 

محدودیـت هـای امتـی در جریـان اسـت و طرف هـا 

از میـزان پیرفـت در آن ابـراز رضایـت مـی کننـد. 

شـورای حـکام آژانـس بیـن املللـی انـرژی امتـی از 

هفدهـم خـرداد نشسـت فصلـی دارد و قـرار اسـت 

موضـوع ایـران هم در دسـتور کار آن باشـد. به دلیل 

شـیوع ویـروس کرونـا ایـن نشسـت هـم بـا ترتیبـات 

مراقبتـی و صحـی از جملـه متـاس هـای ویدئویـی 

برگزار خواهد شـد. آژانس بیشـر از یک سـال است 

پاسـخگویی  خواسـتار  خـود  هـای  گـزارش  در  کـه 

ایران درباره منشـا ذرات کشـف شده اورانیوم در سه 

مرکـز مختلف شـده اسـت. منابـع غربی مـی گویند 

کـه دو مرکـز یکـی اطراف تهـران و دیگـری اصفهان 

اسـت که بیشـر از یـک دهه پیش احتـاال با هدف 

از بیـن بـردن آثـار کار بـا مـواد رادیواکتیـو تخریـب 

اند. شـده 

اسـت  تورقوزآبـاد  مراکـز  از  یکـی  شـود  مـی  گفتـه 

کـه پیـش از ایـن بنیامیـن نتاتیاهـو نخسـت وزیـر 

ارسائیـل از وجـود آن خـر داده بـود. ایـران و آژانس 

سـال گذشـته دربـاره دسرسـی بـه بازرسـان آژانس 

گـران اسـت و مقادیـر واقعـی اسـتخراجی غالبـا 

از ظرفیـت واقعـی میادیـن گازی اسـت.  کم تـر 

ترکیـه در سـال گذشـته میـالدی از کشـف ۴۰۵ 

میلیـارد مـر مکعـب گاز در میـدان سـاکاریا خر 

داد کـه بیش تریـن ذخایـر گازی کشف شـده در 

دریـای سـیاه تا کنون به حسـاب می آیـد. در این 

مـورد تـا به حال ارزیابی مسـتقلی صـورت نگرفته 

است.

ترکیـه سـاالنه بیـن ۴۵ تا ۵۰ میلیـارد مر مکعب 

گاز طبیعـی مـرف می کنـد کـه بخـش بزرگـی 

از آن بایـد از کشـورهایی ماننـد روسـیه، ایـران و 

آذربایجـان تأمین شـود.

این کشـور برای کاهش وابسـتگی خـود در صدد 

اکتشـاف گاز در رشق دریـای مدیرانـه برآمـده 

بـه  منجـر  گذشـته  سـال  تالش هـا  ایـن  اسـت. 

مناقشـاتی میان این کشـور و یونـان و قرس، دو 

کشـور عضـو اتحادیـه اروپا شـد که ایـن منطقه با 

ذخایـر گازی احتالی آن را از آن خود می دانند.

رئیس جمهـور ترکیـه از کشـف یـک میـدان گازی 

گاز  ذخایـر  افزایـش  و  سـیاه  دریـای  در  جدیـد 

اکتشـافی این کشـور به ۵۴۰ میلیارد مر مکعب 

خـر داد. کشـف ایـن میـدان راه بـرای کاهـش 

وابسـتگی گازی ترکیـه به کشـورهایی نظیر ایران 

فراهـم کرده اسـت.

رجـب طیـب اردوغـان، رئیس جمهور ترکیـه اعالم 

کـرد، کشـتی حفـاری "فاتـح" در میـدان گازی 

شـالی سـاکاریا ۱۳۵ میلیـارد مـر مکعـب گاز 

طبیعـی دیگـر کشـف کـرده اسـت.

بـا  گفـت،  فیلیـوس  بنـدر  افتتـاح  مراسـم  در  او 

ایـن کشـف "میـزان ذخایـر گاز اکتشـافی ترکیـه 

در دریـای سـیاه بـه ۵۴۰ میلیـارد مـر مکعـب 

اسـت". یافتـه  افزایـش 

بـه گفتـه اردوغـان ترکیـه بـر آن اسـت کـه بـدون 

کمـک و بودجه خارجی از این میدان بهره برداری 

او  گفته هـای  درسـتی  در  تحلیل گـران  کنـد. 

تردیـد کـرده و می گوینـد، حفـاری در اعاق دریا 

نامزدی اسپانیا و پرتگال برای میزبانی مشترک 
از جام جهانی ۲۰۳۰ رسما کلید خورد

چهارمین دور رقابت های انتخابی هندبال بانوان در کابل آغاز شد

"جعلـی  و  پراتاسـوویچ  هواپیـای حامـل  اجبـاری  فـرود 

بـودن" ایـن ادعـا اشـاره شـده اسـت.

بالویـا، رشکـت هواپیایـی ملـی بـالروس در ۲۷ مـی بـا 

توجـه بـه اقدامـات تنبیهـی اتحادیه اروپا اعـالم کرد، همه 

پرواز هـای ایـن هواپیایـی بـه مقصـد آملـان، لهسـتان، 

ایتالیـا، اتریـش، هالنـد، اسـپانیا و بلجیـم به حـال تعلیق 

اسـت. درآمده 

شـارل میشـل، رئیس شـورای اتحادیه اروپا بعد از نشست 

رهـران و رسان کشـورهای عضـو در ۲۴ مـی اعـالم کـرد 

کـه اقدامـات بعـدی به رسعـت اجرایـی خواهد شـد. او از 

آماده سـازی تحریم هایـی اقتصـادی و اقدامـات تنبیهـی 

علیـه چنـد شـخص و نهاد خـر داد. 

تحریم هـا  آملـان  خارجـه  وزیـر  مـاس،  هایکـو  گفتـه  بـه 

می تواننـد اقتصـادی باشـند و بـرای مثـال شـامل صنایـع 

پتاسـیم و فسـفات بـالروس شـوند. سـایر دیپلات هـای 

اسـت صنعـت  ممکـن  تحریم هـا  گفته انـد،  نیـز  اروپایـی 

نفـت بـالروس را هـدف قـرار دهنـد.

در حـال حـارض اتحادیـه اروپـا در ایـن زمینـه اتفـاق نظـر 

دارد کـه تحریم هـا بایـد شـامل اقداماتـی شـوند کـه بیش 

از همـه رهـری بـالروس را هـدف قـرار دهـد و نـه مـردم 

ایـن کشـور را.

کـرده  اعـالم  ممنـوع  را  اتحادیـه  ایـن  عضـو  کشـورهای 

اسـت. ایـن محدودیت از اولین سـاعت شـنبه پنجم جون 

قابلیـت اجرایـی گرفتـه اسـت.

همچنیـن از رشکت هـای هواپیایـی مسـتقر در اتحادیـه 

اروپـا خواسـته شـده تا از پرواز بـر فراز بـالروس خودداری 

. کنند

رهـران و رسان کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا دوشـنبه 

هواپیـای  اجبـاری  فـرود  بـه  واکنـش  در  مـی   ۲۴

مسـافربری رایان ایـر از سـوی حکومـت بـالروس تصمیـم 

گرفتنـد. کشـور  ایـن  علیـه  تحریم هـا  تشـدید  بـه 

مسـافربری  هواپیـای  بـالروس  مسـئول  مقام هـای 

یادشـده را کـه از آتـن بـه مقصـد ویلنیـوس در پـرواز بـود، 

بـه بهانـه احتـال وجود مبـب در فـرودگاه مینسـک وادار 

بـه فـرود اجبـاری کردنـد تـا بتواننـد رامـان پراتاسـوویچ، 

خرنـگار منتقـد دولـت بالروس و صوفیا سـاپیگا، دوسـت 

دخـرش را که سـوار ایـن هواپیا بودند، بازداشـت کنند.

اتحادیـه اروپـا در نشسـت روز جمعه خـود در چهارم جون 

طـی قطعنامـه   ای ایـن اقـدام را گـواه غیـر قابـل اعتـاد 

بـودن مقام هـای هواپیایـی بـالروس و رسکـوب جامعـه 

مدنـی و دمکراسـی خواهان ایـن کشـور خوانـده اسـت.

در ایـن قطعنامـه همچنیـن بـه ادعـای مبب گـذاری برای 

از روز پنجـم جـون هواپیاهـای بـالروس دیگـر مجـاز بـه 

پـرواز بـر فـراز اتحادیـه اروپـا نیسـتند. اتحادیـه اروپـا اعـالم 

کـرده تحریم هـای بیش تـری را در رابطـه بـا فـرود اجبـاری 

یـک هواپیـا و بازداشـت یک منتقـد دولت بـالروس اعال 

کرد. خواهـد 

"هواپیاربایـی  علیـه  خـود  تحریم هـای  اروپـا  اتحادیـه 

حکومتـی" توسـط بـالروس بـرای بازداشـت یـک خرنـگار 

درمـی آورد. اجـرا  بـه  به رسعـت  را  منتقـد 

اتحادیـه اروپـا پـرواز هواپیاهـای بـالروس در حریـم هوایی 

برگـزاری ایـن رقابت هـا، در پایـان ایـن رقابت ها 

برگزیـده  ملـی  تیـم  بـرای  برتـر  چهـره   ۱۸

می شـوند.

و بـر ایـن اسـاس فیـل فـودن، سـتاره انگلیسـی 

منچسـر سـیتی، ایـن عنـوان را تصاحـب کـرد. 

او در فصلـی کـه گذشـت آمـار 9 گل و 5 پـاس 

گل را از خـود بـه ثبت رسـاند تا با شایسـتگی با 

شایسـتگی بـه ایـن جایـزه برسـد.

فوتبـال کـه سـال ۲۰۲۶ در آمریـکای شـالی برگـزار 

خواهد شـد از پیش مشـخص شده و کشـورهای ایاالت 

متحده، کانادا و مکزیک قرار اسـت به صورت مشـرک 

از ایـن مسـابقات میزبانی کنند.

بزرگداشت صدمین مسابقه میان دو کشور

مراسـم اعـالم نامـزدی رسـمی اسـپانیا و پرتـگال کـه با 

تبـادل پیراهن هـای تیم ملی از سـوی حاکم اسـپانیا و 

رئیـس کشـور پرتگال همراه شـد با یک دیدار دوسـتانه 

فوتبـال بـه مناسـبت صدمیـن رویارویـی دو کشـور در 

زمیـن چمن بـه پایان رسـید.

تیم هـای ملـی پرتـگال و اسـپانیا جمعـه شـب گذشـته 

بـه همین مناسـبت و در چارچـوب دیدارهای تدارکاتی 

پیـش از مسـابقات جـام ملت هـای اروپـا بـه مضـاف 

هـم رفتنـد کـه ایـن دیـدار بـا نتیجه تسـاوی بـدون گل 

بـه پایـان رسـید. گفتنـی اسـت کـه پیـش از اسـپانیا 

و پرتـگال کشـورهای بریتانیـا و ایرلنـد در قـاره اروپـا و 

چهـار کشـور آرجانتایـن، شـیلی، پاراگوئـه و اروگوئه در 

آمریـکای جنوبی برای نامزدی مشـرک مسـابقات جام 

جهانـی ۲۰۳۰ اعـالم آمادگـی کـرده بودنـد.

در  بانـوان  )دوش(  اتلتیـک  رقابت هـای 

کابـل برگـزار شـد. مجیـب قاریـزاده عضـو 

مطبوعـات کمیته ملی املپیک افغانسـتان 

دور  دومیـن  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه 

شـنبه  دیـروز  بانـوان  دوش  رقابت هـای 

والیت هـای  از  ورزشـکار   ۶۰ اشـراک  بـا 

هـرات، کندهـار، بلخ، دایکنـدی و کابل در 

شـد. انـدازی  راه  کابـل  ورزشـگاه 

بـه گفتـه وی، در ایـن رقابت ها ورزشـکاران 

 ،۴۰۰  ،۳۰۰  ،۱۰۰،۲۰۰ فاصله هـای  در 

رقابـت  بـه  هـم  بـا  مـر   ۱۵۰۰ و   ۸۰۰

ایـن  ملـی  تیـم  عضویـت  تـا  می پردازنـد 

رشـته را کسـب مناینـد. بـه گفته مسـئوالن 

فیـل فـودن بـه عنـوان بازیکن جـوان فصل 

و گل اریـک المـال به آرسـنال بـه عنوان گل 

فصـل لیـگ برتـر انگلیـس انتخاب شـدند. 

برتـر  لیـگ  رقابت هـای   2020-21 فصـل 

انگلیـس چنـدی پیـش بـه پایـان رسـید و 

نهایتـاً ایـن منچسرسـیتی بـود کـه موفـق 

شـد بـه مقـام قهرمانـی دسـت پیـدا کنـد.

هـای  بهریـن  از  گذشـته  سـاعات  طـی 

فصـل لیـگ برتـر انگلیـس رومنایـی شـد و 

بـه عنـوان  ایـن اسـاس پـپ گواردیـوال  بـر 

رسمربـی و روبـن دیـاس بـه عنـوان بازیکن 

فصـل لیـگ برتـر انگلیس انتخاب شـدند تا 

سـیتی در ایـن زمینـه نیـز پیـش رو باشـد. 

جـوان  بازیکـن  اکنـون  راسـتا  همیـن  در 

فصـل لیـگ برتر انگلیس نیز مشـخص شـد 

اسـپانیا و پرتگال به صورت رسـمی کارزار نامزدی 

فوتبـال  مسـابقات  از  مشـرک  میزبانـی  بـرای 

جـام جهانـی ۲۰۳۰ را آغـاز کردنـد. ایـن کارزار 

بـا شـعار پیـش بـه سـوی ۲۰۳۰ روز جمعـه رسـا 

در اسـتادیوم مروپولیتانـو شـهر مادریـد با حضور 

مقام هـای  برخـی  و  فوتبـال  فدراسـیون  روسـای 

سیاسـی دو کشـور از جمله فلیلیپه ششم، پادشاه 

اسـپانیا، مارسـلو ربلو دی سوسـا، رئیس جمهوری 

پرتگال و نیز پدرو سـانچز و آنتونیو کاسـتا نخسـت 

وزیـران دو کشـور اسـتارت خـورد.

بـه همیـن منظـور هشـتگ Vamos 2030 نیـز 

ایـن کارزار در شـبکه های  بـرای معرفـی بیشـر 

اجتاعـی سـاخته سـاخته و منتـر شـده اسـت.

میزبـان یـا میزبانـان مشـرک بیسـت و چهارمین 

دوره رقابت هـای فوتبـال جـام جهانـی ۲۰۳۰ کـه 

یکـی از مهم تریـن رویدادهـای ورزشـی جهـان بـه 

شـار می  رود قرار اسـت سـال ۲۰۲۴ توسط فیفا 

انتخـاب و معرفی شـود. گفتنی اسـت کـه میزبان 

بیسـت و سـومین دوره رقابت هـای جـام جهانـی 

پافشاری کاپیتان برازیل؛ در کوپا بازی نمی کنیم
برازیـل  ملـی  تیـم  باتجربـه  هافبـک  کاسـمیرو، 

تاکیـد کرد بازیکنان سلسـائو خواهان لغو رقابت 

هـای کوپـا آمـه ریکا هسـتند.

ابتـدا قـرار بـود دو کشـور آرجانتایـن و کلمبیـا به 

صـورت مشـرک میزبانـی رقابـت هـای کوپـا آمه 

ریـکا در تابسـتان پیـش رو را بـه عهـده داشـته 

دچـار  اخیـر  هـای  مـاه  در  کلمبیـا  امـا  باشـد. 

درگیـری هـای سیاسـی بـوده و بـه همیـن علـت 

از میزبانـی انـراف داد. در ادامـه آرجانتاین نیز 

شـیوع شـدید ویـروس کرونـا در کشـور خـود را 

بهانـه کـرده و اعـالم کرد قـادر به میزبانـی از این 

رقابـت ها نیسـت.

چنـد روز فدراسـیون فوتبـال برازیـل اعـالم کـرد 

ایـن کشـور قصـد دارد میزبانـی کوپـا آمـه ریـکا 

را بـه عهـده گیـرد و حتـی رئیـس جمهـور برازیل 

نیـز در ایـن مـورد اعـالم آمادگـی کـرد. امـا مردم 

برازیـل بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونـا متایلی 

بـه برگـزاری ایـن مسـابقات ندارنـد و بازیکنـان 

سلسـائو نیـز قصـد دارنـد انـراف بدهنـد.

گفـت:  برازیـل  ملـی  تیـم  کاپیتـان  کاسـمیرو، 

ملـی  تیـم  رختکـن  در  مـا  مواضـع  از  "همـه 

برازیـل در مـورد برگـزاری رقابـت هـای کوپـا آمـه 

ریـکا مطلـع هسـتند و همـه چیـز منـی توانـد از 

ایـن روشـن تـر و واضـح تـر باشـد. البتـه مـا مـی 

خواهیـم بعـد از بـازی تیم ملی برازیل بـا پاراگوئه 

در تاریـخ هشـت جون، نظر نهایـی خود را محکم 

تـر عنوان کنیـم. عدم متایل به رشکـت در رقابت 

هـای کوپـا آمـه ریـکا تنهـا نظـر و خواسـته مـن یا 

بازیکنـان شـاغل در فوتبـال اروپـا نیسـت. بلکـه 

همـه اعضـای رختکـن از جملـه رسمربی مـا تیته 

نیـز عقیده ای مشـابه مـا دارد و همه بازیکنان در 

ایـن خصـوص بـا هـم توافـق نظـر دارند."

اردوغان: ترکیه در دریای سیاه 
یک میدان گازی جدید کشف کرده است

ترودو: 
بپذیرد ا  ر بومی  کــودک   ۲۱۵ مرگ  مســئولیت  کاتولیک  کلیســای 

رقابت هـا بدلیل افزایش شـیوع ویروس کرونا در 

کشـور، متفاوت تـر از سـال های گذشـته و بدون 

مراسـم افتتاحیـه آغـاز شده اسـت. ورزشـکاران 

والیت هـای کابـل، هـرات، بلـخ، بامیـان، رسپل 

دارنـد.  حضـور  رقابت هـا  ایـن  در  دایکنـدی  و 

قـرار اسـت در فرجـام ایـن رقابت هـا ۲۸چهـره 

برتـر بـرای رقابت هـای تیـم ملـی رشـتۀ هندبال 

شـوند. گزینش 

هندبـال  انتخابـی  رقابت هـای  دور  چهارمیـن 

بانـوان کشـور دیروز شـنبه بـه  میزبانـی پایتخت 

شـد. آغاز 

در ایـن رقابت هـا ۸۰ بانو از شـش والیت کشـور 

بـرای پنـج روز در برابـر هـم رقابـت خواهند کرد 

تـا بهریـن چهره هـا بـه رقابت هـای تیـم ملـی 

گزینش شـوند.

مسـؤوالن فدراسـیون هندبـال می گوینـد ایـن 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 



 در حالـی کـه سـکتور صحت افغانسـتان با کمبود آکسـیجن بـرای بیامران کرونا روبرو اسـت، 

فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان می گویـد کـه از مجمـوع ۳۰ کارخانـه تولیـد آکسـیجن در 

کشـور، ۱۵ کارخانـه بـه علـت کمبود بـرق، کمبود منابع پولـی و چالش های دیگـر، از فعالیت 

باز مانـده اند.

ایـن فدراسـیون می افزایـد کـه در یـک سـال اخیـر ۱۵ کارخانـه تولیـد آکسـیجن بـه علـت 

چالـش هـای زیـاد در کشـور بـا رکـود روبـرو شـده انـد.

آنـان می گوینـد کـه بـا وجود وعـده های حکومـت اکنون هم بـرق کافی به شـامری از کارخانه 

هـای تولیـد آکسـیجن منی رسـد و شـامری از کارخانـه داران بـه علـت نارسـایی هـای پولـی، 

تولیـد ندارند.

از سـویی هـم شـامری از مریـض داران در پایتخـت بـا شـکایت از کمبـود آکسـیجن در بازارها 

می گوینـد کـه در سـه روز اخیـر بهـای هـر بالـون آکسـیجن از ۵۰۰ افغانـی بـه ۱۵۰۰ افغانی 

رسـیده است.

کارگـران یکـی از کارخانـه هـای تولید آکسـیجن در پایتخـت می گویند که با وجود کار شـبانه 

روزی، منی توانند تقاضای متام مشـریان شـان را به آکسـیجن برطرف سـازند.

محمـد کریـم، کارگـر درکارخانـه تولید آکسـیجن میهن دوسـت بیان کـرد: »موج کرونـا زیادتر 

شـده امـا وقتـی برق نباشـد ما به مشـریان رسـید گی کـرده منـی توانیم.«

شـامری از مریضـداران می گوینـد کـه همزمان با افزایش رویـداد های بیـامری کووید نزده در 

کشـور، بهای هر بالون گاز آکسـیجن تا سـه برابر افزایش یافته اسـت.

بصیـر، یکـی از باشـند گان  کابـل اظهـار داشـت: »آمدیـم بخاطـر آکسـیجن. قیمـت یـک دبـه 

آنـرا خریـداری کنیـد کـه قیمـت  بایـد  آنـرا هـم منی دهنـد و می گوینـد کـه  ۱۵۰۰ اسـت. 

خریـدش ۱۳ هـزار افغانـی اسـت.«

علـی، یکـی دیگـر از باشـنده گان کابـل گفـت: »شـفاخانه کـه می رویـم، می گویند کـه مریض 

تانـرا بـه یـک رشط می گیریـم که آکسـیجن خودتـان تهیـه کنید.«

فدراسـیون اتـاق هـای افغانسـتان مشـکل کمبـود آکسـیجن را به بـی برنامگی هـای حکومت 

می دهد. پیونـد 

آنـان می گوینـد کـه پیـش از ایـن ازحکومت خواسـته بودند که بـرای کارخانه داران آکسـیجن 

کمـک کنـد اما اینکار نشـد.

سـخی احمـد پیـامن، معـاون فدراسـیون اتـاق هـای افغانسـتان ابـراز داشـت: »اگـر دولت در 

همیـن رشایـط بـا یـک پول بسـیار ناچیز یا به شـکل قرض الحسـنه می توانسـت فابریکـه ها را 

دوبـاره فعـال بسـازد، مـا امـروز از کمبود آکسـیجن نجـات پیـدا می کردیم.«

شـیر احمـد، مسـوول دفـر رشکـت تولیـد آکسـیجن میهـن دوسـت اظهـار داشـت: »وقتی که 

قـرارداد بسـته  می شـود، آن زمـان تقاضـا از طـرف دولـت زیـاد می باشـد امـا وقتـی کـه زمـان 

پرداخـت پـول می شـود، همـکاری صـورت منـی گیـرد.«

کشـور  در  کرونـا  بیـامران  بـرای  آکسـیجن  کمبـود  بـه  پیونـد  در  افغانسـتان  صحـت  وزارت 

نـدارد. وجـود  افغانسـتان  نفـوس  متـام  بـرای  آکسـیجن  تهیـه  امـکان  کـه  می گویـد 

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه گفـت: »در قسـمت دسـتگاه تولیـد آکسـیجن 

خصوصـی وضعیـت بهبـود یافتـه و هفـت دسـتگاه در کابـل داریـم. ولـی بحـث اساسـی ایـن 

اسـت کـه تـا کی دسـتگاه نصب کنیـم؟ برای ۳۵ ملیـون نفوس قطعـا امکان توزیع آکسـیجن 

جـز از خداوند نیسـت.« 
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بحران کرونا در کشور؛

 ۱۵ کارخانه آکسیجن از فعالیت باز مانده است

یک مسلخ معیاری در شکردرۀ 
کابل، به بهره برداری 

سپرده شد

ایاالت متحده امریکا 266 میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

آریانا خواستار یک میلیون دالر خسارۀ توقف یک طیارۀ این رشکت در مسکو است

اسـت کـه همزمـان  اعـام کـرده  امریـکا  ایـاالت متحـده   
بـا خـروج نیروهایـش از افغانسـتان 266 میلیـون دالـر بـه 
افغانسـتان کمـک می کنـد. ایـن کمـک جدیـد امریـکا در بخـش کمک های 
در  بیشـتر  یـاد شـده  رقـم  اسـت  قـرار  داده می شـود.  اختصـاص  انسـانی 
مبـارزه بـا همه گیـری کرونـا مصـرف شـود. سـفارت امریـکا در کابل شـنبه 
15 جـوزا در تویتـی گفتـه اسـت کـه ایـاالت متحـده امریـکا بـه تعهـدات 
در قبـال افغانسـتان پایبنـد اسـت و ایـن کمـک بـرای حمایـت از زندگـی، 
تامیـن سـرپناه، ایجـاد کـردن فرصت هـای معیشـتی، مراقبت هـای صحـی، 
کمک هـای غذایـی، آب و سـایر نیازهـا بـرای 18 میلیـون افغـان نیازمند به 

مصـرف خواهـد رسـید.
بـه گـزارش خبرگـزاری فرانسـه انتونـی بلنیکن وزیـر خارجه امریـکا جمعه 
14 جـوزا گفـت: »اکنـون کـه ایـاالت متحـده نیروهـای نظامـی خـود را از 
افغانسـتان خـارج میکنـد، تعهـد مـا بـه ایـن کشـور همچنین ادامـه خواهد 
داشـت.« مقـام هـای امریکایـی گفته انـد که بخش ایـن رقم جدیـد کمکی 
بـرای تامیـن امنیـت و حفاظـت از افغـان هـای به خصـوص زنـان و دختران 

افغانسـتان خواهـد شـد کـه در معـرض خطر قـرار دارند. 
در اعامیـه سـفارت امریـکا عـاوه شـده اسـت کـه امریـکا متعهد اسـت که 

 یـک طیـارۀ شـرکت آریانـا که به اتهـام تخلـف گمرکی، حدود سـه ماه در 
مسـکو متوقف شـده بود؛ پـس از برائت محکمـه، به کابل برگشـت و اکنون 

شـرکت، خواسـتار یـک میلیـون دالر خسـاره از بابت این توقف اسـت.
سـلیم رحیمـی رئیـس شـرکت »آریانـا افغـان هوایـی«، دیـروز در میـدان 
هوایـی حامـد کـرزی در کابـل گفت کـه مسـئولین میـدان هوایی مسـکو، 
مدعـی بودنـد که طیـاره بویینـگ ۷۳۷ – 4۰۰ شـرکت هوایـی آریانا، قبل 

از اینکـه اسـناد خـود را بـه گمرک بسـپارد، پـرواز کرده اسـت.
امـا موصـوف خاطرنشـان کرد که ایـن ادعا به یکـی از محاکم مسـکو راجع 

بـرای رفـع نیازمندی هـای مهاجـران، بیجـا شـدگان و سـایر گـروه هـای 
آسـیب پذیـر جامعـه افغانسـتان کمک هـای بشـری را فراهـم نمایـد.

مجمـوع کمـک هـای امریـکا بـه افغانسـتان از بودجـه سـالهای 2۰2۰ و 
می رسـد. دالـر  میلیـون   54۳ بـه   2۰21

ایـن درحالیسـت کـه اخیر وزارت دفاع امریـکا ۳.۳ میلیارد دالـر را از بودجه 
دفاعـی خـود بـرای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان در سـال جدیـد 
مالـی آن کشـور اختصـاص داد. طبـق گزارش هـا کمـک سـال جدیـد مالی 
امریـکا بـه افغانسـتان حـدود ۳۰۰ میلیـون بیشـتر از کمـک مالـی سـال 

گذشـته ایـن کشـور بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان اسـت.
و  سـپتامبر   11 تاریـخ  تـا  حداکثـر  می خواهنـد،  ناتـو  سـازمان  و  امریـکا 
امریـکا همـه  ایـاالت متحـده  در  تروریسـتی  بیسـتمین سـالگرد حمـات 
نظامیـان خـود را از افغانسـتان خارج کننـد. تاکنون نیروهای امریکایی سـه 

پایـگاه خـود را بـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان سـپرده اسـت.
تـا کنـون نیروهـای امریکایـی سـه پایـگاه نظامی خـود را تخلیه کـرده و به 
نیروهـای اردوی ملـی افغانسـتان تحویـل داده اسـت. پـس از آن کـه جـو 
بایـدن خبـر خـروج نیروهـای امریـکا بـه تاریـخ نمادیـن 11 سـپتامبر خبر 

داده اسـت، نگرانی هـا در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت.

شـد کـه از سـوی محکمـه رد گردید و قضیه بـه نفع آریانا فیصله شـد.
او افـزود: »حـدود سـه مـاه و یـازده روز طیاره درآنجـا متوقف بـود، در این 
مـدت هـر آن مصارفـی را کـه مـا کردیـم یـا کـه طیـاره بـه کـدام پروازها 
پـان شـده بـود، همـه اش را مـا ریـکارد کردیم کـه شـرکت آریانـا از این 

درک، حـدود یـک میلیـون دالـر متضرر شـده اسـت.«
رحیمـی گفـت کـه شـرکت آریانـا در جریـان هفتـه جـاری، پرونـدۀ ایـن 
قضیـه را در مسـکو بـاز می  کنـد و خواهـان پرداخت غراماتی می شـود که 

از درک توقـف طیـاره، به شـرکت رسـیده اسـت. 

 یـک مسـلخ بـزرگ و معیـاری بـه هزینـۀ شـش ملیـون 

دالـر در شـکردرۀ والیـت کابـل، امـروز بـه بهـره برداری 

شد. سـپرده 

وزارت زراعـت دیـروز )۱۵ جـوزا( بـا نـر خربنامـه ای 

و  زراعـت  معیـن  شیرشـاه  امیـری  کـه  اسـت  نوشـته 

»ایـن  گفـت:  صحبتـی  طـی  وزارت،  ایـن  مالـداری 

مسـلخ از شـامر پنـج مسـلخ  بـزرگ کشـور اسـت کـه 

در چهـار زون بـا هزینـه ۳۰ میلیـون دالـر متویل بانک 

اسـت.« شـده  سـاخته   آسـیایی،  انکشـاف 

بـه گفتـۀ امیری، هـدف از سـاخت این مسـلخ ها، تهیه 

گوشـت صحـی و باکیفیـت برای مردم می باشـد.

موصـوف افـزود که این مسـلخ، مجهز با متـام امکانات 

بـوده که گوشـت حـال و به دور از امـراض در آن تهیه 

می شـود، همچنـان زمینـۀ مرصوفیـت را بـرای صدهـا 

تـن به صـورت دایمـی مسـاعد می کنـد.

او همچنـان ازمصمـم بـودن وزارت زراعـت در تطبیـق 

پروژه هـای زراعتـی و مالـداری خـرب داده در خصـوص 

ظرفیـت کان مالـداری یادآورشـد: »حدود سـه میلیارد 

دالـر در بخـش مالـداری ظرفیـت داریـم. فعالیت هـای 

خوبـی در بخـش القـاح مصنوعـی، تـداوی حیوانـات و 

پیش رفـت در بخـش مرغـداری صـورت گرفتـه و بـرای 

آینـده  هـم پان هـای مشـخصی در همیـن عرصه هـا و 

ایجـاد فارم هـای حیوانـات گوشـتی داریـم کـه عملـی 

میگردد.«

وی همچنـان از اختصـاص ۷۰ میلیـون افغانـی بـرای 

کوچی هـا نیـز یادآورشـد و گفـت کـه امسـال ایـن پـول 

مـرصف می شـود تـا پیش رفت هایـی در عرصـه افزایـش 

تولیـد لبنیـات و افزایـش مواشـی صـورت گیرد.

والیـت  اداری  و  مالـی  معیـن  زیـرک،  عبدالرحیـم 

کابـل، طـی صحبتـی گفـت: »در ایـن مسـلخ حیوانات 

به صـورت اسـامی ذبـح می شـود و فرصت هـای کاری 

قصابـان   از  وی  می شـود.«  فراهـم  مـردم  بـرای  نیـز 

خواسـت کـه از ایـن مسـلخ اسـتفاده  منـوده و از آن، 

کننـد. حفاظـت  درسـت 

و  مالـداری  زراعـت،  وزارت  کـه  اسـت  یـادآوری  قابـل 

آبیـاری، پنـج مسـلخ بـزرگ را در چهـار والیـت سـاخته 

اسـت کـه از ایـن میـان دو مسـلخ در والیت کابـل قرار 

دارد. 


