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 انتقاد چین از رویکرد »تقابل 
جویانه« اتحادیه اروپا

 بایدن: تنها راه حل بحران 
خاورمیانه، راه حل تشکیل دو 

دولت است
 اتحادیـه اروپـا از پیشـبرد توافـق سـرمایه گذاری بـا چیـن 
خـودداری ورزیـده اسـت. سیاسـتی کـه ناخشـنودی چین 
را در پـی داشـته اسـت. پارلمـان اروپا پیشـبرد ایـن توافق 
را منـوط بـه رفـع تحریم ها علیه شـماری از سیاسـتمداران 

اتحادیـه اروپـا کرده اسـت ...

 رئیـس جمهـوری امریکا بر آن اسـت تا بـا بهره  گرفتن 
بیـن  مناقشـه  حـل  راسـتای  در  جـاری  آتش بـس  از 
اسـرائیل و فلسـطینیان تـاش کنـد. جـو بایـدن بـر 
پایـان قهـر و خشـونت در خاورمیانـه تاکیـد ورزیـد. او 

راه حـل را تشـکیل ...

 تبـت بـه عنـوان یـک رسزمیـن دورافتـاده  و پـر از 

معـا همیشـه بـرای مـن رازآلـود بـوده اسـت. پیش 

از ایـن وقتـی در جایـی نامـی از تبت گرفته می شـد 

ذهنـم خـودکار سـوق می خـورد بـه سـوی مردانـی 

مکان هـای  در  و  پوشـیده اند  نارنجـی  لباسـی  کـه 

رمزآلـود یـا در سـکوت  ...

به حمایت از نیروهای 
افغانستان و کمک به میدان 
هوایی کابل ادامه می دهیم 
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فلم »هفت سال در تبت«؛ 
زندگی، معنویت و اشغال گری 

 نامه دست نویس اینشتین با 
معادله معروف E=mc2 حراج 

شد

هنری

 سرنوشت ما در میدان 
جنگ تعیین می شود

نسل کشی از دیدگاه کد جزای 
افغانستان و اسناد بین المللی  

لزوم توجه دولت به تاکتیک 
پراکنده سازی جنگ و سقوط 

ولسوالی ها 

و  امریـکا  نظامـی  نیروهـای  خـروج  بـا  همزمـان   
متحدانـش از افغانسـتان، حمـات طالبـان نیـز بـرای 
تصـرف ولسـوالی هـا و والیـت هـا شـدت گرفته اسـت. 
میـدان  غزنـی،  فـراه،  قندهـار،  هلمنـد،  هـای  والیـت 
وردک، بغـان، تخـار و بدخشـان از جملـه والیت هایی 

انـد کـه جنـگ ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

90 سارنوال از 
طریق رقابت آزاد 
استخدام می شوند

لوی سارنوالی: 

باشگاه های سراسر افغانستان 
برای مسابقات ثبت می شوند 

 ده مشت زن تیم ملی افغانستان 
رهسپار امارات متحده عربی 

شدند

 در ادامـۀ اعرتاض هـا در فاریاب، دیروز معرتضان شـعارهای حکومت 

فدرالـی را رس دادنـد و اعضـای رهـری حـزب جنبـش ملـی هـم از 

مارشـال دوسـتم خواسـته اند که یـک حکومت فدرالـی را ایجاد کند.

بـه  واکنـش  در  کـه  می گوینـد  جنبـش  حـزب  رهـری  اعضـای 

»بی پروایـی« حکومـت بـه خواسـت آنـان مبنی بـر معرفـی والـی تـازه، 

و  شـال  والیت هـای  در  فدرالـی  حکومـت  ایجـاد  خواسـتار  آنـان 

اسـتند. کشـور  رشقـی  شـال 

دیـروز هفتمیـن روز بـود کـه باشـندگان فاریـاب دسـت بـه اعـرتاض 

زده انـد. اکنـون زنـان نیز در کنار مـردان در برابر مقـام والیت فاریاب 

چـادر اعـرتاض برپـا کرده انـد تـا مخالفـت شـان را بـا والـی تـازه این 

والیـت نشـان دهند.

امان اللـه یکـی از معرتضـان گفـت: »امتحـان نگیـر کـه یـک روز ایـن 

رسک هـا را بـه رنـگ خـون خـود رنگیـن خواهیـم کرد.«

حشـمت الله آرمـان، مناینـده مـردم فاریـاب در مجلـس نیـز اظهـار 

داشـت: »پیـام مـا هم همین اسـت بـرای حکومت مرکزی مـان؛ خدا 

نخواسـته کـدام بحـران بزرگ تـر در ایـن کشـور نیایـد. در ایـن گـپ 

بایـد هرچـه عاجـل خامتـه داده شـود.«

والـی  به عنـوان  کـه  را  لغانـی  داوود  محمـد  می گوینـد  معرتضـان 

منی پذیرنـد. شده اسـت،  معرفـی  فاریـاب 

 منابـع محلـی در والیـت غزنـی تأییـد می کننـد 

سـاکنان  از  نفـر  هفـت  مسـلح  طالبـان  کـه 

ولسـوالی جاغـوری را در ولسـوالی قره بـاغ ایـن 

ربوده انـد. والیـت 

کـه  گفـت  جاغـوری  ولسـوال  باهـر،  عـارف 

هفتـه   سه شـنبه   روز  را  افـراد  ایـن  طالبـان 

گذشـته از منطقـه ی »زردآلـو« ولسـوالی قره بـاغ 

نـد. ربوده ا

همـه  ربوده شـدگان  کـه  افـزود  باهـر  آقـای 

طالبـان  توسـط  زمانـی  آنـان  انـد.  غیرنظامـی 

ربـوده شـده کـه از ولسـوالی جاغـوری بـه طـرف 

شـهرهای غزنـی و کابـل در حرکـت بوده انـد. او 

تأکیـد کـرد کـه در میـان این افـراد دانش جویان 

شـاملند. نیـز 

یـک عضـو رهـری جنبـش ملـی تأییـد می کند که مارشـال دوسـتم، 

مـراد علـی مـراد، معـاون پیشـین رئیـس سـتاد ارتـش را والـی تـازه 

فاریـاب پیشـنهاد کرده اسـت اما حکومـت با آن مخالفت کرده اسـت.

بیـان داشـت: »در مسـالۀ  محمـد اسـاعیل خـان، رهـر جهـادی 

بایـد بگویـم کـه حکومـت یـک اشـتباه بـزرگ کرده اسـت.  فاریـاب 

خـوب نبایـد بـرای یـک آدمـی کـه بـه تعییـن یک فـرد در یـک والیت 

بـه حـدی خشـم مـردم بخیـزد که در سـمت شـال در چندیـن مردم 

دسـت بـه تظاهـرات بزننـد.«

معرتضـان می گوینـد کـه هـواداران حـزب جنبـش قرار اسـت بـه روز 

شـنبه اعرتاضـات شـان را در شـش والیـت دیگـر شـال نیـز آغـاز 

. کنند

امـا ریاسـت جمهوری می گویـد کـه باشـندگان فاریاب باید بـه داوود 

لغانـی، والـی کنونـی فاریـاب، فرصت بدهنـد تا خـود را ثابت کند.

دوا خـان مینه پـال، رییـس مرکـز رسـانه های حکومـت بیـان داشـت: 

»بایـد بـه والـی فرصـت داده شـود تـا خـود را ثابت کنـد؛ زیـرا او امور 

اداری والیت هـا را می دانـد و بـا آن آشناسـت.«

تنش هـا در فاریـاب باعـث توقـف پروازهـای غیرنظامی بـه این والیت 

نیـز شـده اند و معرتضـان در میمنـه بـه رسـم اعـرتاض هشـت نهـاد 

دولتـی را بسـته اند. 

همچنیـن بـه گفتـه  ولسـوال جاغـوری، طالبـان 

یـک موتـر مسـافربری سـاکنان ایـن ولسـوالی را 

هـم از منطقـه  زردآلـو بـا خودشـان برده انـد.

او بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه تاکنـون 

از رسنوشـت ربوده شـدگان معلوماتـی در دسـت 

نیسـت.

ایـن  کـه  گفـت  باهـر  عـارف  هـم،  سـویی  از 

طالبـان  جنگ جویـان  توسـط  غیرنظامیـان 

مسـتقر در منطقـه  »برلـه« قره باغ ربوده شـده اند.

به منظـور  را  آنـان  طالبـان  کـه  کـرد  تأکیـد  او 

اخـاذی »گـروگان« گرفتـه و تصمیـم دارند که در 

»بـدل پـول« ایـن غیرنظامیـان را رهـا کننـد.

چیـزی  مـورد  ایـن  در  تاکنـون  طالبـان  گـروه 

اسـت. نگفتـه 
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طالبان هفت غیرنظامی را در قره باغ غزنی ربود اعتراض ها در فاریاب؛ رهبران جنبش خواستار ایجاد حکومت فدرالی شدند   
ورزش

دبیرکل ناتو: 



 

به حمایت از 
نیروهای افغانستان و 

کمک به میدان هوایی 
کابل ادامه می دهیم 

 ینمس اسمتولتنربگ، دبیمرکل پیان اتالنتیک شمالی، 

ناتمو در نشسمت خمربی در پاریمس در ممورد برنامه همای 

ایمن سمازمان بمرای کممک بمه افغانسمتان پمس از خروج 

نیروهمای ناتمو از ایمن کشمور صحبت کرده اسمت.
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 ځينمې هغمو کسمان چمې د هېمواد پمه شمال کې لمه املاين 

ځواکونمو رسه کار کمړی دی، د خپمل راتلوونکمي پمه هکلمه 

دي.  اندېښممن 

هغموی وايمي چمې پمه سمختو رشایطمو کمط یمې لمه املماين 

ځواکونمو رسه کار کمړی دی او اوس د دغمو ځواکونمو لمه وتلمو 

رسه، جمدي خطرونمه هغموی ګواښمي.

هغموی پمه بلمخ کمې د املمان پوځمي اډې پمه ممخ کمې لمه 

غوښمتونکي دي. د کډوالمۍ  کمې  املمان  پمه  اعمراض رسه 

حبیمب د هغمه کس مسمتعار نموم دی چې د هېواد په شمال  

کمې لمه جرمنمي ځواکونمو رسه د کار نهمه کلنمه تجربمه لمري. 

دی چمې د امنیتمي ګواښمونو له املمه نه غمواړي هویت یې په 

ډاګمه يش، وایمي چمې درې همکاران یې لمه جرمني ځواکونو 

رسه د هممکارۍ لمه امله وژل شموي دي.

دی اوس مهمال لمه افغانسمتانه د جرمنمي ځواکونمو د وتلمو 

پمه اعمالن رسه اندېښممن دی:»خپمل درې هممکاران ممو پمه 

بېالبېلمو دسیسمو کمې لمه السمه ورکمړل او د دولمت د مخالفمو 

وسمله والمو له خموا ووژل شمول د اوس لپاره اندېښمنه ډېره ده 

ځکمه چمې د دوی )املماين رستېمرو( لمه تمګ رسه لمه افغانانو 

رسه ژمنمه کمړې وه چمې تاسمې لمه مموږ رسه کار وکمړئ او کله 

چمې مموږ ځمو تاسمې همم اممن او خونمدي ځای تمه لېمږدوو.«

هغمو کسمانو چمې له جرممي ځواکونمو رسه یې کار کمړی دی، 

پمه مزاررشیمف کمې د جرمنمي ځواکونمو د اډې مخمې تمه پمه 

جرمنمۍ ژبمه د دې شمعار پمه ورکولمو رسه چمې موږ یموازې مه 

پرېمږدئ، لمه دغمو ځواکونمو نه د پناه اخیسمتنې پمه برخه کې 

د هممکارۍ غوښمتنه کوي. 

د جرمنمي ځواکونمو پخوانی هممکار نجیب اللمه وویل:»هديف 

وژنمې وینمئ تمل د ټولنمې لمه خموا سمپکاوی او تحقیر مموږ ته 

کېمږي زمموږ پمر تندي یې یو ناسمم او نماروا نښمان لګولی دی 

چمې مموږ لمه بهرنیانمو رسه کار کمړی دی.« تمر دې وړانمدې 

د جرمنمي د دفماع وزیمر ویمي وو چمې یمو شممېر هغمه افغمان 

کارکوونکمي بمه چمې لمه جرمنمي رسه یمې کار کمړی دی او له 

امنیتمي ګواښمونو رسه ممخ دي، یموازې بمه یمې پرې نمه ږدي.

جرمنمي ځواکونمو د افغمان همکارانمو کمره شممېر څرګنمد نمه 

دی، خمو یمو شممېر هغمه کسمان چمې لمه دغمو ځواکونمو رسه 

یمې کار کمړی دی، وایمي چمې تر زرو زیاتو کسمانو لمه جرمني 

ځواکونمو رسه پمه بېالبېلمو برخمو کمې کار کمړی دی.

نموم  مسمتعار  هممکار  پخمواين  د  ځواکونمو  جرمنمي  د 

حمید:»زمموږ ټولمو امنیمت بایمد پمه پمام کمې ونیمي دا چمې 

شمو.« کمړل  نمه  هېمر  بایمد  یموو  کارکوونکمي  پخمواين  مموږ 

لمه افغانسمتانه د بهرنیمو ځواکونو د وتلو په اعمالن رسه زرګونه 

افغانمان چمې له دغمو ځواکونمو رسه یې کار کمړی دی، خپلې 

راتلونکې ته اندېښممن دي.

لمه افغانسمتانه د بهرنیمو د وتلمو بهیمر دوام لمري. ټاکل شموې 

ده د سمپټمرب تمر میاشمتې لمه افغانسمتانه د شماوخوا ۱۰ زره 

افغمان پوځيانمو د وتلمو بهیمر بشمپړ يش. 

بهرنیو ځواکونو وتل؛ د املاين ځواکونو همکاران د کډوالۍ غوښتونکي دي
کارتون

 

از  متحدانمش  و  امریمکا  نظاممی  نیروهمای  خمروج  بما  همزممان   

افغانسمتان، حممالت طالبمان نیمز بمرای ترصف ولسموالی هما و والیت 

هما شمدت گرفتمه اسمت. والیت همای هلمنمد، قندهمار، فمراه، غزنی، 

میمدان وردک، بغمالن، تخمار و بدخشمان از جملمه والیمت هایمی انمد 

کمه جنمگ همای سمختی را در ایمن ممدت تحممل کمرده انمد.

گمرم کمردن آتمش جنمگ از سموی طالبمان از یمک سمو و بمی میلمی 

و بمی عالقمه گمی ایمن گمروه بمه گفتگوهمای صلمح، نشمان ممی دهمد 

کمه طالبمان و حامیمان خارجمی شمان هرگمز بمه صلمح و امنیمت در 

افغانسمتان باورمنمد نیسمتند و تصمیمم دارنمد که قدرت سیاسمی را از 

راه زور و رویارویمی نظاممی بمه دسمت آورنمد.

اگرچمه حممالت طالبمان در چندیمن والیمت دفمع شمده و نیروهمای 

بمه منایمش  بما طالبمان  را در مقابلمه  تموان شمان  و  قمدرت  امنیتمی 

گذاشمته و ملیشمه های طالب را با شکسمت سمخت مواجه کرده اند؛ 

امما بما آنهمم گمروه طالبمان بما حممالت گسمرده توانسمته انمد برخمی 

پوسمته هما و حتما ولسموالی هما را در تمرصف خمود دراورنمد. 

آنچمه کمه برخمی از گمزارش هما حکایمت دارد ایمن اسمت کمه سمقوط 

ولسموالی هما در اثمر محمارصه ولسموالی و نرسمیدن نیروهمای کمکمی 

بما  امنیتمی  نیروهمای  شمدن  مواجمه  و  محمارصه  شکسمتاندن  بمرای 

کمبمود امکانمات و تجهیمزات صمورت گرفتمه اسمت. 

شمکایت همای زیادی از خطموط مقدم جبهه وجمود دارد که نیروهای 

امنیتمی از عمدم پرداخمت معاش و اعاشمه شمان شمکایت دارنمد. مواد 

غذایمی و تجهیمزات و امکانمات نظاممی بمه شمکل درسمت و بمه موقمع 

توزیمع منمی شموند و از ایرنو خطموط مقدم جبهه در رشایط حسماس 

جنگمی با کمبمود امکانمات روبرو می شموند.

از ایمن طمرف، مقاممات بلندپایمه امنیتمی کاممال اطمینان ممی دهند 

کمه دولمت از بابت معاش، اعاشمه و تجهیزات نظامی با هیچ مشمکلی 

مواجه منی باشمند. اگر این ادعای مسمؤوالن امنیتی درسمت باشمد؛ 

پمس بایمد کاسمتی ها و نارسمایی همای موجمود در رده همای پایین تر 

امنیتمی جسمتجو شمود. از قومندانمان فرقه گرفتمه تا فرماندهمان لوا، 

کنمدک و بلموک. یکمی از مهمرین چالش های امنیتی در ولسموالی 

هما تقمرر افراد ناشایسمت، بمی تجربمه و ناکارامد جنگمی در رده های 

بماالی امنیتمی اسمت. این افراد نه از شمجاعت و تجربیمات الزم رزمی 

برخوردارنمد و نمه از تاکتیمک همای جنمگ چیمزی زیمادی ممی دانند. 

ایمن فرماندهمان در زممان حممالت دشممن کامال خمود را ممی بازند و 

هیمچ ابتمکاری از خمود نشمان داده منمی توانند. طبیعی اسمت وقتی 

فرمانمده ضعیمف و ناتوان باشمد، شمجاعت و فداکاری پرسمنل نظامی 

دردی را دوا منمی توانمد. مسمأله دوم احتمال فسماد و سمؤ اسمتفاده 

گسمرده در سمطوح مختلف نیروهمای امنیتی وجود دارد. این فسماد 

سمبب ممی شمود کمه اوال امکانات و تجهیمزات نظامی بمه موقع توزیع 

نشمود؛ ثانیما ایمن امکانمات در همر مرحلمه ممورد دسمتربد قمرار گیمرد 

و تنهما بخمش کممی از آن بمرای نظامیمان خمط مقمدم برسمد و بقیمه 

توسمط مسمؤوالن و فرماندهمان نظاممی رده باالتر حیف و میل شمود.

احتمال نفموذ گمروه همای مسملح در سماختار امنیتمی کشمور نیمز از 

دغدغمه هایمی اسمت کمه خطمرات زیمادی متوجمه نیروهمای امنیتمی 

ممی سمازد. از کشمن افمراد نظاممی توسمط افمراد نفموذی تما معاملمه 

پوسمته هما و ولسموالی هما را ممی تموان در ایمن ممورد مثمال زد.

خویشمخوری و باندبمازی در تقرری ها و فسماد روبمه افزایش در غارت 

وسمایل و امکانمات نظاممی و نداشمن صالحیت همای الزم در امورات 

دفاعمی، سمطح انگیمزه جنگمی نیروهمای خطوط مقمدم نمربد را تنزل 

ممی دهد.

 بنابرایمن در رشایطمی کمه کل نظمام در خطمر قمرار دارد و دشممنان 

در صمدد تمرصف خماک افغانسمتان بما زور نظاممی هسمتند، ایجماب 

انسمجام،  حفمظ  بمرای  ویمژه ای  تدابیمر  حکوممت  کمه  کنمد  ممی 

ایجادهاهنگی همای بیشمر میمان نیروهای امنیتی و افزایش سمطح 

انگیمزه و کارآممدی افمراد و نهادهمای امنیتمی، روی دسمت بگیمرد.  

رشایمط جنگمی الزاممات خاص خود را می طلبمد. در این رشایط باید 

افمراد شایسمته، مسملکی، بما انگیمزه و با تجربمه جنگی بمه فرماندهی 

نیروهمای نظاممی مقمرر شموند و ضممن پاسمخگو نگهداشمن آنمان، 

اختیمارات و صالحیمت همای الزم نیمز بمرای آنمان داده شمود تما در 

رشایمط جنمگ بتواننمد از ابتمکارات و تجربیمات شمخصی شمان بمرای 

شکسمت دشممن کار بگیرنمد.

نظمارت بمر مسمؤوالن و فرماندهمان نیروهمای امنیتمی را در رده همای 

مختلمف بیشمر سمازد و بمرای جلوگیمری از فسماد تدابیر سمختگیرانه 

تمری روی دسمت گرفتمه شمود. ممردم اممروزه از مسمؤوالن امنیتی می 

پرسمند کمه چگونمه و بما چمه توجیهی، سمقوط یمک ولسموالی را عقب 

نشمینی تاکتیکمی عنموان ممی کنمد؟ سمقوط یمک ولسموالی حداقمل 

چند پیاممد دارد:

1- تعمدادی از نیروهمای امنیتی کشمته می شموند و نظم و دیسمپلین 

امنیتمی از بیمن می رود.

2- از اعتماد ممردم بمه حکوممت و بخصموص بماور ممردم نسمبت بمه 

توانایمی همای نیروهمای امنیتمی کاسمته ممی شمود.

3- تأسیسات دولتی تخریب و نابود می شود.

4- همزاران خانمواده از مرکمز شمهر و ولسموالی بمه مناطق و ولسموالی 

اطمراف بیجما و آواره می شموند.

5- جمان صدهما کمودک، مریمض و پیرممردان و زنمان بما خطمر مواجمه 

شموند. می 

6-  بسمیاری از جوانمان بمه بهانمه همای مختلمف توسمط شورشمیان 

دسمتگیر و سمپس یا کشمته می شموند و یا به نیروهای دشممن جذب 

می شموند.

7- اسناد ومدارک دولتی نابود و یا به دست دشمن می افتند.

8- امکانات ادارات دولتی تاراج می شود.

9- تعمدادی از تانمک هما، رنجرهما، موترهما و تجهیمزات نظاممی در 

اختیمار دشممن قمرار ممی گیرنمد.

10- دشممن بما روحیمه قموی تر و بما انگیمزه ای باالتر و بما برخورداری 

از تجهیمزات نظاممی بیشمر، جنمگ همای بعمدی خمود را مدیریمت 

کرد. خواهمد 

ناتوانمی همای  توانمد،  بمه مسمایل فموق، چمه چیمزی ممی  بما توجمه 

کنمد؟  توجیمه  جنمگ  مدیریمت  در  را  امنیتمی  مسمؤوالن 

کاسمتی همای احتالمی کمه اممروز در نهادهمای امنیتی وجمود دارد، 

بایمد بمه صمورت فموری شناسمایی و مرفموع گمردد. چمون اشمتباه در 

بیمن رفمن امکانمات ممادی  از  بمه  تنهما  امنیتمی  مسمایل نظاممی و 

محمدود منمی شمود؛ بلکمه بمه رسنوشمت یک ملمت مربوط می شمود و 

هرگونمه اغماض و چشمم پوشمی و نادیده گرفن کاسمتی هما خیانت 

ملمی بمه حسماب ممی آید.

 

  

 

در بیانیمه ای کمه از سموی ناتو منترش شمده، آمده اسمت 

کمه ینمس اسمتولتنربگ، در دیمدار بما امانوئمل مکمرون، 

رئیمس جمهموری فرانسمه همچنیمن »در ممورد مبمارزه با 

تروریسمم در عمراق، منطقمه سماحل آفریقما و افغانسمتان 

 وزارت اممور خارجمه آمریمکا بمه تازگمی اعمالم کمرده اسمت کمه بمه 

یمک شمهروند  میمزل،  ردیابمی سمیدنی  بمه  منجمر  کمه  اطالعاتمی  

افغانسمتان شمود، ۵ میلیمون دالمر   ایمن کشمور در  ناپدیمد شمده 

می دهمد. جایمزه 

خانمم میمزل، کمه پیمش از ربموده شمدن برای سمه سمال در قندهار 

زندگمی می کمرد، کارمنمد »بنیماد توسمعه زندگمی روسمتایی آسمیا« 

. بود 

بما وجمود آنکه ۱۳ سمال از ربوده شمدن ایمن شمهروند آمریکایی در 

جنموب قندهمار می گذرد تما هنوز هیمچ کس یا گروهی مسمئولیت 

ایمن آدم ربایمی را بر عهده نگرفته اسمت.

در بیانیمه وزارت اممور خارجمه آمریکا آمده اسمت که سمیدنی میزل 

و راننمده اش بمه احتمال زیماد توسمط ربایندگان شمان کمه هرگمز 

شناسمایی نشمده اند، همان زممان کشمته شمدند. دولمت آمریمکا 

معتقمد اسمت کمه او در قندهار به خاک سمپرده شمده اما جسمدش 

هنوز کشمف نشمده اسمت.

کمه  می گویمد  قندهمار  در  بی بی سمی  خربنمگار  درانمی  ماممون 

امدادرسمان  ایمن  شمدن  ربموده  از  پمس  ایمن  از  پمس  یک سمال 

آمریکایمی در سمال ۲۰۰۸، مقاممات پلیمس این والیت بمه او گفته 

بودنمد کمه این شمهروند آمریکایی به پاکسمتان منتقل شمده اسمت 

امما بمه گفتمه او آنهما هیچمگاه مدرکی در ایمن مورد این ادعایشمان 

ارائمه نکردنمد.

بما  افغانسمتان  در  متحمده  ایماالت  سمفارت  پوسمرهایی که  در 

پیشمنهاد پماداش منتمرش کمرده، تصویمری از خانم میزل بما لبخند 

دیمده می شمود. در ایمن پوسمر نوشمته شمده کمه »بمه مما کممک 

کنیمد تما او را بمه خانمواده اش برگردانیمم.«

ایمن جایمزه از طریمق »برناممه پماداش بمرای عدالمت« وزارت خارجه 

آمریمکا ارائمه می شمود. از رشوع ایمن برناممه در سمال ۱۹۸۴ بیمش 

از دو صمد میلیمون دالمر  بمرای ردیابمی شمهروندان آمریکایمی در 

نقماط مختلمف جهمان پرداخت شمده اسمت.

اسمت  گفتمه  قندهمار،  والیمت  زنمان  سمازمان  سمابق  مقمام  یمک 

سمیدنی مایمزل، بمه بسمیاری از زنمان در ایمن والیمت کمک کمرد تا 

بمرای خمود کار و منبمع درآممد پیمدا کننمد.

 وزارت مالیمه اعمالم کمرده اسمت کمه حسماب های 

کمیشمنکاران )یموزر( در متمام گمرک های کشمور 

پمس از این مسمدود می شمود و بمرای طی مراحل امموال تجارتی 

بمرای رشکت همای تجارتمی حسماب های اشمراک جدیمد ایجماد 

می شمود. وزارت مالیمه روز شمنبه اول جموزا بما نمرش خربناممه ای 

ترصیمح کمرده اسمت کمه مطابمق فیصلمه کابینمه، حسماب همای 

مسمدود  کشمور  گمرک همای  متمام  کمیشمن کاران  اشمراک 

بمه  امموال تجارتمی،  و در عموض جهمت طمی مراحمل گمرکمی 

ایمن  می شمود.  ایجماد  اشمراک  حسماب  تجارتمی  رشکت همای 

وزارت می افزایمد کمه ایمن رونمد آغماز شمده و عممال جریمان دارد.

وزارت مالیمه می گویمد کمه توزیمع حسماب اشمراک یما یموزر در 

متمام گمرک همای کشمور به طور کلمی مجانی بمرای رشکت های 

تجارتمی صمورت می گیمرد و ایمن کار هیچ نوع هزینمه ای در قبال 

ندارد.

در خربناممه آممده اسمت: »مامموران گممرک وکارمنمدان سیسمتم 

 قول اردوی 207 ظفر در غرب کشمور از کشمته شمدن 

دو فرمانمده کلیمدی قطعه رسخ طالبمان در هرات خرب 

می   دهد.

در خربناممه ای کمه پایگاه ارتش به رسمانه ها فرسمتاده، 

آممده: دیمروز نیروهمای کومانمدو و خیزش همای مردمی 

در ولسموالی شمیندند همرات در یمک کمیمن، طالبمان 

مسملح را ممورد هدف قمرار دادند.

خربناممه افمزوده از مهاجان کشمته شمده در این نربد 

یمک میمل کالشمینکوف، یمک زره، مقمداری مرممی و 

مبب همای دسمتی و یمک پایمه مخابمره آیکمم بمه دسمت 

نیروهمای دفاعمی و امنیتمی افتماده اسمت. تما کنمون 

طالبمان در ممورد ایمن خمرب واکنشمی نشمان نداده     اند. 

لوی سمارنوالی کشمور اعالم کرده اسمت 

کمه 90 سمارنوال از طریمق رقابمت آزاد 

می شموند. اسمتخدام 

لموی سمارنوالی شمنبه اول جموزا بما نمرش خربناممه ای 

گفتمه اسمت کمه در آزمونی کمه به ایمن مناسمبت برگزار 

شمده بود، 171 تن از کارمندان اداری لوی سمارنوالی 

از مرکمز و والیمات اشمراک  آقایمان  شمامل خانم هما و 

حیمث  بمه  آنمان،  تمن   ۹۰ رقمم  ایمن  از  بودنمد،  کمرده 

سمارنوال اسمتخدام خواهنمد شمد.

خربناممه ترصیمح می کنمد کمه ایمن امتحمان بما حضمور 

اداره،  و  منابمع  عموممی  رئیمس  ارغمون  وحیدالدیمن 

محمدنمواب احممدزی رئیمس عموممی انکشماف منابمع 

بمرشی و داکمر هایمون شمهیدزاده معاون کمیسمیون 

عدلمی و قضایمی ولسمی روز شمنبه اول جموزای سمال 

سمارنوالی  لموی  مرکمزی  دفمر  در  ۱۴۰۰ خورشمیدی 

واقمع داراالممان کابمل راه انمدازی شمد.

عموممی  رئیمس  ارغمون  وحیدالدیمن  برناممه  ایمن  در 

لموی  کمه  اسمت  لموی سمارنوالی گفتمه  ادارۀ  و  منابمع 

تأمیمن عدالمت،  در  اساسمی  و  مهمم  نقمش  سمارنوالی 

دارد.  قانمون  حاکمیمت  گسمرش  و  تطبیمق 

لموی  کارکنمان  ظرفیمت  ارتقمای  بمر  ارغمون،  آقمای 

خدممات  بهمر  گفت:»ارائمۀ  کمرده  تأکیمد  سمارنوالی 

عدلمی به شمهروندان، ارتبماط نزدیک با ارتقما و افزایش 

ظرفیمت مسملکی کارکنمان دارد و لموی سمارنوالی در 

سمال های پسمین، برنامه همای متعددی آموزشمی کوتاه 

ممدت و دراز ممدت را بمرای کارکنمان مسملکی و اداری 

ایمن اداره راه انمدازی کمرده اسمت.«

شمفافیت  از  ارغمون،  آقمای  کمه  می افزایمد  خربناممه 

ایمن آزممون اطمینمان داد و گفمت کمه ایمن پروسمه بما 

ایجماد کمیته همای کاری جداگانمه، مطابمق طرزالعمل 

آقمای اسمتولتنربگ گفتمه اسمت کمه ناتو به کممک مالی 

و نظاممی خمود بمه نیروهمای امنیتمی افغانسمتان اداممه 

می دهمد و در فعمال نگهداشمن میمدان هوایمی کابمل 

نیمز بمه دولمت افغانسمتان کممک خواهمد کرد.

بحمث و تبمادل نظمر کردند.«

دبیمرکل سمازمان ناتمو گفتمه اسمت کمه »پمس از پایمان 

مأموریمت نظاممی در افغانسمتان، فصمل جدیمدی را بماز 

خواهیمم کمرد.«

افغانسمتان  از  ناتمو  پشمتیبانی  آینمده  در  کمه  گفتمه  او 

دارای سمه رکمن اصلمی خواهمد بمود: »اول اینکمه مما بمه 

نیروهمای امنیتمی افغانسمتان در زمینمه ظرفیت سمازی 

از  مالمی  پشمتیبانی  بمه  دوم  کمرد،  خواهیمم  کممک 

و  داد  خواهیمم  اداممه  افغانسمتان  امنیتمی  نیروهمای 

نیروهمای  آمموزش  زمینه همای  فراهمم آوری  بمه  سموم 

امنیتمی افغانسمتان در خمارج از ایمن کشمور نیمز کممک 

» . می کنیمم

آقمای اسمتولتنربگ گفتمه اسمت کمه ایمن برنامه بمه همه 

فراهمم  را  ایمن زمینمه  ناتمو و جامعمه جهانمی  متحمدان 

می کنمد تما بمه افغان هما کممک کننمد و در تالش همای 

صلمح ایمن کشمور نیمز مشمارکت داشمته باشمند.

ارتمش  کمه  گفته انمد  اخیمراً  آمریمکا  و  ناتمو  مقاممات 

بمه  را  خمود  مسمئولیت های  اسمت  قمادر  افغانسمتان 

دهمد. انجمام  درسمتی 

جمو بایمدن، رئیمس جمهموری آمریکا مماه گذشمته اعالم 

کمرد کمه همه نیروهمای آمریکایمی را تا یازدهم سمپتامرب 

امسمال از افغانسمتان خمارج می کند.

خمروج  از  نیمز  ناتمو  متحمده،  ایماالت  تصمیمم  ایمن  بما 

داد. خمرب  تاریمخ  همیمن  تما  خمود  نیروهمای  همزممان 

دبیمرکل ناتو، پیشمر گفته بمود که کشمورهای عضو این 

سمازمان بما هم بمه افغانسمتان رفتنمد و یکجا این کشمور 

را تمرک خواهند کرد.

خانمم میمزل از سمال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ برعالوه کار در بنیاد توسمعه 

زندگمی روسمتایی آسمیا، در دانشمگاه قندهمار انگلیسمی تدریمس 

خیاطمی  و  گلمدوزی  درس  دخرانمه  مدرسمه  یمک  در  و  می کمرد 

ممی داد. او بمه زنمان جموان افغان کمک کمرد تا مهارت هایمی را یاد 

بگیرنمد کمه بمه آنهما امکان ممی داد تما زندگمی خمود و خانواده های 

خمود را تأمیمن کنند.

او در عیمن حمال در پروژه همای آبیماری، توان بخشمی، مراقبت های 

بمه  بمرای کممک  بهداشمتی و ترمیمم و همچنیمن کارهمای دیگمر 

افغان هما و در برناممه ›کار در برابمر غمذا › مشمارکت داشمت و بمه 

گفتمه همکارانمش در ممدت اقاممت خمود در قندهار به زبان پشمتو 

مسملط شمده بود.

در  خمود  اقاممت  ممدت  در  میمزل  خانمم  دوسمتانش  گفتمه  بمه 

افغانسمتان بمه فرهنمگ این کشمور عالقمند شمده بود، تما جایی که 

بمرای مصونیمت جمان  و هممواره  تمن می کمرد  بمه  افغانمی  لبماس 

خمود برقمه می پوشمید و از راننمده اسمتفاده می کمرد، زیمرا زنمان در 

رانندگمی منی کننمد. امنیتمی  بمه دالیمل  قندهمار 

یکمی از دوسمتانش بمه رسمانه ها گفتمه اسمت کمه خانمم میمزل بمه 

زندگمی در قندهمار افتخمار می کمرد و معتقمد بمود کمه »افغان هما 

فرهنمگ خوبمی دارنمد کمه بمه زنمان آسمیب منی رسمانند.«

ایمن شمهروند آمریکایمی در ۲۶ جنموری ۲۰۰۸ بما محممد همادی، 

راننمده اش توسمط افمراد مسملح افغمان ربموده و ناپدید شمد.

بمه دنبمال ایمن رویمداد صدهما زن در شمهر قندهمار، بما برگمزاری 

اجتاعمی، خواهمان رهایمی او شمدند. زنمان معمرض، بما اجتماع 

در یمک تماالر، بمرای رهایمی او دعما کردنمد و از مقاممات دولتمی 

خواسمتند تمالش بمرای آزادی او را افزایمش دهنمد.

چارلمز هاویلنمد خربنگار بی بی سمی کمه در آن زمان در افغانسمتان 

کار می کمرد، در گزارشمی در سمال ۲۰۰۸ گفتمه بمود تظاهمرات 

زنمان در افغانسمتان، اممری نمادری تلقمی می شمود، بمه ویمژه اگمر 

چنیمن اجتاعمی، در شمهر سمنتی قندهار برگزار شمود ولمی آن ها 

بمرای رهایمی ایمن خانمم دسمت بمه چنیمن اقداممی زدند.

سمیدنی میمزل، در گذشمته دانشمجوی دانشمگاه هاردین سمیمونز 

آمریمکا بمود و افرادیکمه او را از نزدیمک می شمناختند، او را یمک 

بمه  رفمن  بمه  کمه متایمل  فمداکارو سمخاومتند می خواننمد  خانمم 

مناطمق خطرنماک جهمان بمرای کممک بمه نیازمنمدان را از خمود به 

یمادگار گذاشمت.

پذیرفمن  بمرای  او  بمه رسمانه ها گفته انمد کمه متایمل  او  دوسمتان 

ریسمک بخاطمر خدممت به دیگمران رسانجام هزینه زندگمی را برای 

او بمه همراه داشمت.

مقاممات افغانسمتان می گوینمد کمه با وجود گذشمت سمیزده سمال 

از ایمن رویمداد تما هنموز هیچگونمه اطالعاتمی در ممورد آدم ربایان و 

خواسمته آنهما بدسمت نیامده اسمت.

اورکای  ۱۹۵۸در  سمال  فمربوری   ۱۲ در  میمزل  ملینمدا  سمیدنی 

تحصیمالت  و  ابتدایمی  آموزش همای  او  شمد.  متولمد  کالیفرنیما 

دانشمگاهی خمود را در آمریمکا بمه امتمام رسمانده بمود و در عیمن 

بمود.  عالقمنمد  موسمیقی  کالس همای  بمه  حمال 

حمق  فیمس،  نموع  هیمچ  تجارتمی  رشکت همای  از  اطالعاتمی 

منی تواننمد.« کمرده  مطالبمه  را   .. و  قلانمه  الزحممه،  

در خربناممه تاکیمد شمده اسمت در صورتمی کمه از رشکت همای 

بما  آنهما  شمود،  مطالبمه  پمول  کشمور  گمرک همای  در  تجارتمی 

داده شمده  کمه  الکرونیکمی  آدرس همای  و  شماره های متماس 

اسمت، در متماس شموند تما بمه مشمکالت شمان رسمیدگی صورت 

گیمرد.

پاینمده رسپرسمت وزارت مالیمه چهارشمنه هفتمه  محممد خالمد 

گذشمته در یمک جلسمه شمورای ملی گفته بمود که روزانمه حدود 

8 میلیمون دالمر در گمرک همای کشمور حیمف میمل می شمود. بما 

این حسماب سماالنه چیمزی کمر از سمه میلیمارد در گمرک های 

کشمور حیمف و میمل صمورت می گیمرد.

 1400 سمال  انکشمافی  بودجمه  سمقف  کمه  درحالیسمت  ایمن 

افغانسمتان 156 میلیمارد افغانمی تاییمد شمده اسمت کمه چیمزی 

از دو میلیمارد دالمر می شمود. کممر 

همم  امنیتمی  نیروهمای  تلفمات  از  خربناممه  ایمن  در 

اشماره ای نشمده اسمت.

ولسموالی های  جملمه  از  همرات  شمیندند  ولسموالی 

نااممن ایمن والیمت بموده و چنمد هفتمه پیمش همم نمربد 

ایمن  در  طالبمان  و  دولتمی  نیروهمای  میمان  سمنگین 

داشمت. اداممه  ولسموالی 

مخالفمان مسملح دولمت قصمد تمرصف ایمن ولسموالی 

را داشمتند امما بما مقاوممت نیروهمای امنیتمی مواجمه 

شمدند.

ایمن ولسموالی یکمی از ولسموالی های راهمربدی و مهم 

تمالش  آن  آوردن  بدسمت  بمرای  گمروه  ایمن  کمه  بموده 

می کنمد.  زیمادی 

اسمت.  گردیمده  انمدازی  راه  سمارنواالن،  اسمتخدام 

افمرادی  آزممون،  نتیجمۀ  اعمالم  بعمداز  وی،  گفتمۀ  بمه 

شماکی می تواننمد شمکایت خویمش را بمه گونمۀ کتبمی 

بمه ریاسمت عموممی انکشماف منابمع بمرشی ایمن اداره 

تسملیم کمرده و کمیتمۀ مؤظف به آن رسمیدگی می کند.

در ایمن امتحمان ۱۷۱ کارمند اداری به شممول ۲۲ تن 

خانمم از مرکز و والیات اشمراک کمرده بودند.

آقمای احممدزی رئیمس عموممی انکشماف منابمع برشی 

لموی سمارنوالی گفتمه اسمت کمه وی تمالش می کننمد 

مناینمد.  پیماده  اداره  در  را  شایسته سماالری  اصمل  تما 

او اطمینمان داده اسمت کمه متمام مراحمل ایمن آزممون 

بمه گونمۀ شمفاف، مسملکی و عادالنمه انجمام می شمود. 

تالش هما بمرای اصالحمات بمه منظمور ادارۀ پاسمخگو و 

خدمت گمذار بمه ممردم، اداممه خواهمد داشمت.«

قمول خربناممه داکمر هایمون شمهیدزاده معماون  بمه 

کمیسمیون عدلی و قضایی ولسمی جرگه در این برنامه 

گفمت کمه بما آممدن رهمربی جدیمد در لموی سمارنوالی 

در بخش همای مختلمف اصالحمات جمدی روی دسمت 

ایمن  شمفاف  انمدازی  راه  از  وی  اسمت.  شمده  گرفتمه 

آزممون ابمراز قدردانی کمرده گفت که کمیسمیون عدلی 

ارائمه  اصالحمات،  آوردن  از  جرگمه،  ولسمی  قضایمی  و 

کادرهمای  اسمتخدام  و  شمهروندان  بمه  بهمر  خدممات 

لموی سمارنوالی حایمت می کنمد. مسملکی در 

لیسمانس  سمند  دارای  کمه  کسمانی  امتحمان  ایمن  در 

حقموق و رشعیمات بودنمد و بیمش از سمه سمال در ایمن 

انتخماب  اداره در بخش همای اداری کار کمرده بودنمد 

خواهنمد شمد.

خربناممه عمالوه می کند که به سلسملۀ آوردن اصالحات 

در لموی سمارنوالی، روز قبمل نیمز ۴۳ تمن از رئیسمان 

مرکمزی و سمارنوالی های اسمتیناف نیمز معرفی شمدند.

پنج میلیون دالر  برای ردیابی شهروند آمریکایی که ۱۳ سال پیش
 در قندهار ناپدید شد

دو تن از فرماندهان قطعه سرخ طالبان در ولسوالیوزارت مالیه: حساب های اشتراک کمیشن کاران گمرکی مسدود می شود 
 شیندند هرات کشته شدند 

لوی سارنوالی:
 90 سارنوال از طریق رقابت آزاد استخدام می شوند

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

سرنوشت ما در میدان 
دبیرکل ناتو: جنگ تعیین می شود



 

3. مقصود از نابودسازی بخشی از یک گروه 

در صـدر مـادۀ 333 کـود جـزا، عبـارت »مبنظـور 

نابـود سـاخنت متـام یا بخشـی از یک گروه ملـی، قومی، 

نـژادی یـا مذهبی« آمده اسـت مفهـوم نابود سـازی متام 

گـروه ابهـام ندارد. چـون مقصود آن اسـت که متهم قصد 

داشـته باشـد همـه اعضا گـروه را نابـود کند. 

امـا مقصـود از »بـه منظـور نابـود کردن بخشـی یک 

گـروه ملـی قومـی، نـژادی یـا مذهبـی« چنـدان روشـن 

نیسـت. )هرچنـد الزم نیسـت کـه در عمـل نابودسـازی 

قصـد  از  مقصـود  دهـد(  رخ  گـروه  یـک  از  بخشـی 

نابودسـازی بخشـی از گـروه قومـی، نـژادی، مذهبـی یـا 

ملـی آن اسـت کـه کـه مرتکب قصد نابود سـازی بخشـی 

از یکـی از گروه هـای چهارگانـه را در مـوارد زیر را داشـته 

باشد: 

نخسـت: قصـد نابـودی تعـداد قابـل توجـه ای کـه 

اکرث گروه را شـامل می شـود، داشـته باشـد. این دیدگاه 

دیـده  دادگسـری  بین املللـی  محکمـه ای  رویـه ای  در 

افـراد تأکیـد شـده  بـر کمیّـت  ایـن مـورد  می شـود. در 

اسـت. از بـاب منونه صلیب رسخ جهانـی )ICRC( اعالم 

داشـت کـه مـال نیـازی و افـراد تحت امـر او در شـهر مزار 

رشیـف در سـال 1377 بیـن 5000 تـا 6000 نفـر را 

کشـتند. احمـد رشـید می نویسـید کـه حـدس مـن ایـن 

اسـت6000 تـا 8000 غیرنظامـی درماه هـای جـوالی و 

اگسـت کشـته شـده اند«.( هـان.)  بدون تردیـد نیروی 

کـه افـراد غیرنظامـی را بـه دلیـل عضویـت آنـان در قـوم 

خـاص و پیـروی از مذهـب خـاص بـه قتـل به ایـن تعداد 

قصـد  تردیـد،  بـدون  می رسـانند  قتـل  بـه  توجـه  قابـل 

نابودسـازی بخشـی از یـک گـروه قومـی را دارنـد. 

و نیـز شـدت و سـعت قسـاوت ها و بیرحمی هـا بـه 

صـورت مسـتمر و مکـرر در ایـن سـالیان متعـدد، آنهم  به 

صـورت سیسـتاتیک و برنامـه ریزی شـده علیه جمعیت 

غیرنظامـی شـیعیان و هزاره هـا، منی توانـد بـدون قصـد 

نابـود سـازی بخشـی از یک گـروه قومی، مذهبی باشـد.   

از  تعـدادی  آن  سـازی  نابـود  قصـد  مرتکـب  دوم: 

اعضـای یکـی از گروه هـای چهارگانـه مـورد حایـت را 

داشـته باشـد کـه نقـش راهـری و کنـرل اعضـای گروه 

را بـه عهـده دارنـد؛ ماننـد قصدکشـنت مناینـدگان یـگ 

گـروه، رهـران سیاسـی، مذهبـی، اجرایی، اقتصـادی یا 

روشـنفکران گـروه. 

در ایـن صـورت در عـوض مترکـز بـر کمیّـت عددی، 

و  نقـش  بـودن  و مهـم  تهاجـم  مـورد  افـراد  بـر کیفیـت 

تأثیرگـذار بـودن آن هـا تأکیـد شـده اسـت.

سـوم: قصد نابـودی آن بخش از یک گروه را داشـته 

ایـن  در  دارد.  تأثیـر  گـروه  نابـودی متـام  در  کـه  باشـد 

صورت، متهم باید قصد کشـنت کسـانی را داشـته باشند 

کـه در صـورت نابـودی آنـان اعضـای باقـی مانـده قـادر 

بـه ادامـه حیـات گـروه نباشـد. ماننـد قصـد قتـل عامـی 

مردانـی از یـک قوم در رشایط جنگی که در سـن نظامی 

گـری هسـتند بـه منزلـه نسل کشـی بخشـی از یـک قـوم 

شـمرده می شـوند بـه ایـن دلیل که افـراد باقـی مانده در 

رشایـط جنگـی بـرای بقا و مراقبت از خـود نیروی نظامی 

نخواهنـد داشـت یـا قصـد نابود کـردن تتام زنـان جوان 

زایـا کـه در سـن حاملگـی قـرار دارنـد و تنهـا پنـج درصد 

از کل جمعیـت گـروه مـورد حایـت را تشـکیل می دهد. 

در ایـن نظریـه بـه جایگاه رهـران یا تعـداد اکرثیت افراد 

توجه منی شـود. 

ایـن دیـدگاه در رأی محکمـۀ کیفـری بین املللـی 

یوگسـالوی دیده می شـود. )خالقـی، ابوالفتح، پیشـین، 

ص 47 و کیتی چایسـاری، کریانگ سـاک، پیشـین، ص 

).89

نکنتـه بسـیار مهـم آن اسـت کـه در عنـر معنـوی 

میـان  بایـد  جرایـم  دیگـر  هاننـد  نسل کشـی  جنایـت 

انگیـزه و قصـد تفـاوت قائـل شـد، تـا جلـوی توجیهـات 

جنایـت  ارتـکاب  در  حقوقـی  منطـق  فاقـد  و  غلـط 

نسل کشـی گرفتـه شـود. براسـاس اساسـنامۀ محکمـه 

کیفـری بین املللـی، تنهـا، قصـد و علـم عنـر معنـوی 

ایـن جـرم را تشـکیل می دهـد و انگیـزه ارتـکاب جنایـت 

شـار  بـه  جـرم  معنـوی  عنـر  اجـزای  از  نسل کشـی 

منـی رود؛ احـراز و عـدم احراز انگیزه تأثیری در مسـؤلیت 

جزایـی مرتکبـان جرم ندارد. مادۀ 30 اساسـنامه، در این 

بـاره مقـرر مـی دارد: »جـز در مـواردی کـه به نحـو دیگری 

مقـرر شـده باشـد، هیچکـس دارای مسـیئولیت کیفـری 

نیسـت و منی توانـد بـه دلیل ارتکاب یکـی از جرایمی که 

رسـیدگی بـه آن هـا در صالحیـت دیـوان اسـت، مجازات 

شـود مگـر اینکه عنـر مادی جـرم همراه با قصـد و علم 

باشـد« نیز 

میـان قصـد نابـودی یکـی از گروه هـای چهارگانـه 

موضـوع جنایـت نسل کشـی و انگیـزه ارتـکاب جنایـت 

نسل کشـی، تفاوت هـای زیـر را می تـوان بیـان داشـت:

نخسـت: قصد نسل کشـی، جـزء از عنـری معنوی 

ایـن  تحقـق  باشـد،  نداشـته  وجـود  اگـر  و  اسـت  جـرم 

جنایـت عمـدی منتفـی اسـت؛ 

امـا انگیـزه، عنـری از عنـارص این جنایت  شـمرده 

منی¬شود.

دوم: انگیـزه در مقـام تصـور و تحقـق ذهنـی قبل از 

قصـد، تحقـق می یابد؛ ماننـد آن که مجرم بـه انگیزه های 

یکـی  مرتکـب  نـژادی  برتری هـای  اقتصـادی  امنیتـی، 

انگیزه هـای  اول  نسل کشـی شـود.  مجرمانـه  اعـال  از 

امنیتـی، اقتصـادی، برتـری های نـژادی و رسکوب کردن 

دشـمن در ذهـن مرتکبـان ایـن جنایـت شـکل می گیرد، 

بعـد قصـد نابـودی یـک گـروه خـاص در ذهن آنـان پدید 

می آیـد و سـپس ایـن قصـد را در قالـب یکـی از اعـال 

مجرمانـه نسل کشـی عملـی می کنـد.  

سـوم: متعلـق قصـد، رفتارهـای مجرمانـه و نتایـج 

حاصلـه  از جـرم نسل کشـی اسـت، امـا متعلـق انگیـزۀ 

اسـت.  دو  ایـن  از  نسل کشـی چیـزی خـارج 

ماننـد مثـال فـوق قصـد به یکـی از اعـال مجرمانه 

و  می گیـرد  تعلـق  آنهـا  از  حاصـل  نتایـج  و  نسل کشـی 

انگیـزه بـه تأمیـن امنیـت کشـور، دسـت یابی بـه منافـع 

اقتصـادی، شکسـت و رسکـوب دشـمن و...

از  بعـد  در خـارج  تحقـق  نظـر  از  انگیـزه   چهـارم: 

تحقـق قصـد و عنر مـادی نسل کشـی به وجـود می آید 

و جانیـان بعـد از قصد نابـودی گروه های مـورد حایت و 

انجـام یکـی از رفتارهـای مجرمانـه نسل کشـی بـه انگیزه 

خـود دسـت می یابند مانند مثـال فوق کـه تأمین امنیت 

کشـور، دسـت یابی به منافع اقتصادی و رسکوب دشـمن 

و  می یابـد  تحقـق  نسل کشـی  جرایـم  ارتـکاب  از  بعـد 

گاهـی انگیـزه و نتیجه مجرمانه همزمـان تحقق می یابد؛ 

ماننـد قتـل عـام گـروه قومی، نـژادی، ملی یـا مذهبی به 

انگیـزه انتقـام گیری.  

پنجـم: قصـد ارتـکاب نسل کشـی در همـه مرتکبان 

مجرمانـه  رفتارهـای  بـه  کـه  اسـت  یکـی  جنایـت  ایـن 

نسل کشـی تعلـق می گیـرد، ولـی انگیـزه نسل کشـی در 

مرتکبـان ایـن جنایـت متفـاوت اسـت. 

ماننـد انگیزه هـای انتقام گیری، برتری هـای نژدای، 

ایدئولوژیکـی، منافـع اقتصـادی، تأمیـن امنیـت دولـت 

کشـور و... )قیاسـی، جـالل الدین و ديگـران، )1388(، 

مطالعـه تطبيقـي حقـوق جـزای عمومـی اسـالم و حقوق 

موضوعـه، ج 2، قم، انتشـارات سـمت و پژوهشـگاه حوزه 

و دانشـگاه، چـاپ اول ، ج 2، 251.(

انگیزه هـای  بـه  دولتـی  اسـت  ممکـن  بنابرایـن، 

امنیتـی، اقتصـادی، رسکـوب و شکسـت دشـمن دسـت 

قتـل عـام بزنـد، ولـی وجـود ایـن انگیزه  هـا در ارتـکاب 

جنایـت نسل کشـی، بـه معنـای  فقـدان »قصـد نابـودی 

مـورد  چهارگانـه  گروه هـای  از  یکـی  جزئـی  یـا  کلـی 

حایـت« نیسـت و اعال مذکور را می تـوان تحت عنوان 

قـرارداد.  تعقیـب  مـورد  نسل کشـی 

مسـؤلیت  از  فـرار  بـرای  توجیهـات  ایـن  بنابرایـن، 

جزایـی ارتـکاب جنایـت نسل کشـی و نداشـنت »قصـد 

خـاص نابـودی یک گروه قومی، نـژادی، ملی یا مذهبی« 

از سوی دولت ها فاقد منطق حقوقی است. 

بـرای مثـال ترک هـا، عراقی هـا یـا رصب هـا اظهـار 

بدارنـد کـه بنـا بـه دالیـل امنیتـی، اقتصـادی و غیـره بـه 

قتـل عام ارامنه و کردها، مسـلانان بوسـنی و هرز گوین 

در بحبوحـه ی گیـر و دار میـان صلـح و جنـگ، مورد 

اول تـا کنـون در هالـه ی ابهام قـرار دارد، همزمـان با آغاز 

مـاه رمضـان قـرار بـود کـه نشسـت صلـح افغانسـتان بـه 

میزبانـی ترکیه برگزار شـود؛ اما گروه طالبـان در آن زمان، 

در خواسـت ایـن نشسـت را به بعـد از ماه رمضـان موکول 

کردنـد. حـدود دو هفته اسـت کـه از ماه رمضان گذشـته؛ 

امـا از رسنوشـت گفتگوهـای صلح خری نیسـت، به نظر 

می رسـد کـه تأخیـر در برگـزاری این نشسـت و یـا لغو آن، 

ریشـه در توافقـات پشـت پـرده آمریکا – طالبـان در دوحه 

داشـته باشـد؛ زیـرا از آن زمان تا کنـون نه تنها که طالبان 

تحـت فشـارهای الزم جامعـه جهانی و آمریـکا قرار نگرفته 

اسـت؛ بلکـه ایـن گروه بیـش از هـر زمان دیگـر قدم هایی 

به سـوی مرشوعیت گذاشـته اسـت. مرشوعیت در سـطح 

بیـن املللـی بـرای طالبـان در حـال وقـوع اسـت، آنـان 

در هـر نقطـه دنیـا کـه خواسـته باشـند به سـان مامـوران 

دیپلاتیـک رسـمی سـفر می تواننـد، موانـع فـرا راه آنـان 

تـا حـد زیـادی برداشـته شـده اسـت؛ امـا اکنـون بـه نظر 

می رسـد کـه تـالش در راسـتای مرشوعیـت ملی آنـان نیز 

جریـان دارد؛ هـر چنـد نیروهای ملی از عملکردهای سـه 

دهـه ی طالبـان خاطـره خوشـی ندارنـد و در گـذر زمـان 

خسـارات متعـدد مـادی و معنـوی از ایـن گـروه متحمـل 

گردیده اسـت؛ اما به نظر می رسـد که »سـناریوی کشـتار 

تـا مجبـوری به تسـلیم« در دسـتور کار طالبـان و حامیان 

شـان قـرار دارد. ایـن گـروه، جهـت پیاده سـازی سـناریو، 

بـه صـورت جنـون آمیـز ابعـاد و الیه های مختلـف اجتاع 

را هـدف قـرار داده اند، حمالت کور بر دسـته جات ملکی 

و فشـار بیشـر بـر نیروهـای دولتـی بخشـی از پیشـرد 

ایـن سـناریو اسـت کـه به حالـت اجرایـی در آمده اسـت. 

پیـش از ایـن در اوایـل مـاه مـی، بر عالوه گوشـه چشـمی 

بـر مراکـز والیـات و نیروهـای امنیتـی سـقف کشـتار را بر 

رس نیروهـای ملکـی ّعلّـم کـرده بودنـد کـه در پایتخـت و 

والیـات کشـور از کشـتار افـراد ملکـی حـام خـون بـه پـا 

کـرده بودنـد؛ امـا در ایـن اواخـر بـه نظـر می رسـد کـه بـا 

تغییـر تاکتیـک، مـوج دوم حمـالت را که توجه به سـقوط 

ولسـوالی ها اسـت متمرکـز کـرده اند که به نظر میرسـد تا 

حـدودی موفقانـه عمل کـرده اند.

گـروه طالبـان در مـوج دوم حمـالت خـود در ماه می 

بـر مواضـع نیروهـا و تأسیسـات دولتـی تاکنـون کنـرل 

مراکـز دسـت کم سـه ولسـوالی را از دسـت دولـت بیـرون 

کـرده اسـت. ایـن مـوج که پـس از پایـان آتش بـس موقت 

عیـد فطـر آغاز شـده بـود، تـا هنوز فروکـش نکرده اسـت. 

هرچنـد نیروهـای دولتـی، حمالت گـروه طالبـان در موج 

امـا  کرده انـد؛  دفـع  ولسـوالی ها  از  شـاری  در  را  دوم 

نگرانـی از سـقوط ولسـوالی های بیش تـر بـه دسـت ایـن 

گـروه کـاکان موجود اسـت. موج نخسـت حمـالت گروه 

طالبـان در مـاه مـی تا پیـش از آتش بس موقـت عید فطر 

جریـان داشـت. مقام هـا می گوینـد کـه ایـن مـوج در پـی 

مقاومـت شـدید نیروهـای دولتی دفع شـده اسـت. اما در 

بخش کشـتار افراد ملکی، دولت نتوانسـت در جل.گیری 

از آن، راه بجایـی بـرد. بـا این حال گـروه طالبان در موج 

نخسـت حمـالت خـود مراکـز دسـت کم هفـت والیـت را 

هـدف قـرار داده بـود. ایـن والیت ها، شـامل غزنـی، فراه، 

هلمنـد، قندهـار، بغـالن، کنـدز و ننگرهار می شـد.

مـی  مـاه  در  طالبـان  گـروه  حمـالت  دوم  مـوج  در 

اسـت.  ولسـوالی ها  مراکـز  سـقوط  امـا  اصلـی  هـدف 

در جریـان یـک هفتـه از رشوع ایـن مـوج دسـت کم دو 

ولسـوالی بـه دسـت ایـن گـروه سـقوط کـرده اسـت. ایـن 

ولسـوالی ها شـامل جلریـز در میـدان وردک و دولت شـاه 

بـه  مـدت  ایـن  در  طالبـان  لغـان می شـود. حملـه  در 

ولسـوالی تیشـکان در بدخشـان دفع شـده اسـت. نتیجه 

حمـالت ایـن گـروه بـر مراکـز دیگـر ولسـوالی ها تاکنـون 

روشـن نیسـت. در جریان هفته گذشـته، نیروهای دولتی 

موفـق شـدند تـا کنـرل بعضـی از مناطـق در والیت های 

بغـالن و هلمنـد را دوبـاره بـه دسـت بگیرنـد ایـن مناطـق 

در مـوج نخسـت حمـالت طالبـان در مـاه مـی بـه دسـت 

ایـن گـروه سـقوط کـرده بـود؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه 

ولسـوالی های  و  والیـات  بـر  دولـت  امنیتـی  مدیریـت 

کشـور مقطعـی و غیـر واقع بینانـه اسـت؛ زیرا آنچنـان که 

نیروهـای امنیتـی افغان در میادین جنـگ از توانایی های 

رزمـی باالیـی برخـوردار اسـت بـه صـورت درسـت و بـه 

موقـع از ایـن توانایی هـا کار گرفتـه منی شـود، نتیجـه آن 

اسـت کـه سـاحه هـراس افگنـی نسـبت بـه قبـل افزایش 

یافتـه اسـت بـا ایـن حـال، جنگ جویـان طالبـان آمـاده 

شـده اند تـا حمـالت تهاجمـی خود بـه مراکز شـار دیگر 

از ولسـوالی ها را نیـز آغـاز کننـد. از جملـه ایـن آماده گـی 

بـرای حملـه بـه ولسـوالی ناهـور در غزنـی برجسـته تر بـه 

می خـورد. چشـم 

از ایـن جهـت بـه نظـر می رسـد کـه مدیـران ارشـد 

امنیتـی و مقامـات سیاسـی دولـت آماده گـی الزم بـرای 

دفـع حمـالت طالبان در موج دوم را نداشـته اسـت. علت 

سـقوط ولسـوالی ها در ایـن مـوج هـم ناشـی از همیـن 

مسـأله بوده اسـت. نشـانه ها می رسـاند که دولـت مرکزی 

نتوانسـته است برای جلوگیری از سـقوط این ولسوالی ها 

بـه نیروهای خـود در جریـان درگیری کمک رسـانی کند. 

ایـن مشـکل بـه  ویـژه در ولسـوالی جلریز برجسـته تر بوده 

اسـت. نیروهای دولتی متأسـفانه تا هنوز با موج نخسـت 

حمـالت گـروه طالبان مـروف هسـتند، در وضعیتی که 

کشـور در رشایط جنگی قرار دارد و طرف مقابل آن نیز به 

هـدف تـرف کل قدرت روزانه از هر زاویه ی ابعاد کشـتار 

را وسـعت می بخشـد تا از منظـر فیزیکـی و روانی، جامعه 

و دولـت را وادار بـه تسـلیمی مناینـد، بخشـی از نیروهای 

بـه هـدف مهـار و رسکـوب فرماندهـان محلـی  امنیتـی 

مخالـف طالبـان در بعضـی از مناطـق کشـور سـوق داده 

شـده انـد کـه چنـدان نیـاز جـدی بـه ایـن امر محسـوس 

نیسـت. در همیـن حـال، نیروهایی کـه قبالً بـرای مقابله 

بـا مـوج اول حمـالت طالبـان بـه والیت هـا گسـیل شـده 

بودنـد نیـز تا کنون دسـتور تـازه برای انجـام مأموریت تازه 

دریافـت نکرده انـد. آن هـا هم چنـان مـروف پس گیـری 

سـاحاتی از دسـت طالبـان هسـتند کـه در مـوج نخسـت 

بـه دسـت ایـن گـروه سـقوط کـرده بـود. ایـن در حالـی 

اسـت کـه گـروه طالبـان رسگـرم پیـاده کـردن طـرح مـوج 

دوم حمـالت خـود اسـت و موقتاً از حمله مجـدد به مراکز 

والیت هـا دسـت کشـیده  اسـت. دولـت بـرای مبـارزه بـا 

رشایـط دشـوار بایـد آمـاده باشـد. ممکـن اسـت کـه طرح 

حمـالت طالبـان با گذشـت هـر هفته دسـت خوش تغییر 

شـود. اگـر در هفتـه ای سـقوط مراکـز والیت هـا هـدف 

ایـن گـروه باشـد، هفتـه بعـد ممکـن اسـت سـقوط مراکز 

ولسـوالی ها هـدف این گروه قـرار بگیرد. اگـر در هفته ای 

ترورهـای هدفمنـد جزئـی از برنامه هـای طالبـان اسـت، 

برنامـه ایـن گـروه در هفتـه بعـدی ممکـن اسـت تـرف 

شـاهراه ها، بنـادر و تخریـب تأسیسـات عامـه باشـد. یـا 

ممکـن اسـت کـه کل ایـن برنامه هـا بـه صـورت هم زمـان 

دنبـال شـود. چنانچـه تجربـه جنگ هـای این گـروه از دو 

دهـه بدینسـو ثابت سـاخته اسـت کـه آنـان تاکتیک های 

مختلـف را جهـت متفـرق جلـوه دادن جغرافیـای جنـگ 

بـه هدف مـروف سـازی نیروهـای امنیتی در بیشـرین 

والیـات کشـور مـورد اسـتفاده قـرار داده انـد؛ امـا هـدف 

اصلـی شـان در محورهـای خاصـی بوده اسـت که رضیب 

آسـیب پذیـری بیشـری نسـبت بـه دیگـر سـاحات در آن 

موجـود اسـت از ایـن رو، دولـت باید برای پاسـخ بـه موقع 

بـه متامـی ایـن سـناریوها آماده باشـد.

حمـالت طالبـان مثـل گذشـته تنهـا هراس افگنانـه 

نیسـت. ایـن گـروه بـه صـورت جـدی بـه دنبـال سـقوط 

دولـت اسـت؛ هرچنـد ایـن امکان بـرای این گـروه موجود 

نیسـت. بـا ایـن وصـف، گـروه طالبـان اگـر نتوانـد دولـت 

را سـقوط بدهـد، ظرفیـت آن را دارد کـه بتوانـد قلمـرو 

حاکمیـت خـود را گسـرش بدهـد. طبیعـی اسـت کـه 

جنـگ  میـدان  واقعیت هـای  نیـز  را  مذاکـرات  وضعیـت 

تعییـن می کنـد. خام خیالـی خواهـد بـود کـه اگـر تصـور 

شـود کـه توسـعه جغرافیای جنگ و تسـلط گـروه طالبان 

بـر اراضـی بیش تـر اثـری روی رونـد مذاکـرات و نتایـج آن 

نخواهـد داشـت. بیـن وضعیـت میـدان جنـگ و وضعیت 

مذاکـرات رابطـه مسـتقیم برقـرار اسـت. دولـت اگـر در 

پـی پیـروزی در پشـت میز مذاکرات اسـت، بایـد خطرات 

میـدان جنـگ را نیز جـدی بگیرد و سـناریوهای گوناگون 

گـروه طالبـان بـرای جنـگ را با دقت دنبـال کند و خنثی 

سـازد. دولـت در واگـذاری عمـدی یـا جری ولسـوالی ها 

بـه گـروه طالبـان نبایـد دچـار خطـای محاسـباتی شـود. 

سـقوط یک ولسـوالی به دست طالبان به معنای برچیدن 

بسـاط حاکمیـت دولـت از آن ولسـوالی اسـت. در پی هر 

تأسیسـات  ملکـی،  و  نظامـی  تلفـات  ضمـن  سـقوطی، 

دولتـی بـه صورت کامل نابود می شـود. در کنـار آن، گروه 

طالبـان عـالوه بـر این کـه روی اراضـی بیش تـر مسـلط 

می شـود، مجـال اعـال حاکمیـت بـر بخشـی از مـردم را 

نیـز به دسـت مـی آورد. این کار به نوبه خـود باعث تقویت 

پایـگاه اجتاعـی گـروه طالبان در مناطـق تحت ترف و 

هم چنـان توسـعه منابـع درآمـد این گـروه با وضـع مالیات 

بـه مـردم و یـا اخـاذی از آن هـا می شـود. ایـن خطراتـی 

اسـت کـه دولت باید بـا جدیـت آن را درک کند. بنابراین، 

دولت سـناریوهای احتالی گروه طالبـان برای جنگ در 

مـوج جدیـد را بـا دقت تحلیل کند و متناسـب بـا آن برای 

مقابلـه آماده گـی بگیـرد. هم چنـان دولـت بایـد بفهمـد 

کـه اعـار دوبـاره حکومـت بـر خرابه هـای جنـگ بسـیار 

پرهزینـه اسـت و بـا خیـال این کـه قادر اسـت سـاحات از 

دسـت  رفتـه را دوباره به دسـت بیاورد، نبایـد در برابر موج 

دوم حمـالت گـروه طالبـان ریسـک کنـد؛ زیرا اقـدام بعد 

از سـقوط هـر چنـد هم که بـه موفقیت انجام شـود ال اقل 

هزینه هـای هنگفـت مـادی و معنـوی را بـه دنبال داشـته 

و بـه تعقیـب آن احتال آسـیب پذیـری پایـگاه اجتاعی 

دولـت نیـز متصور و برجسـته اسـت

دسـت زده اند و قصد آنها از بین بردن ارامنه و کردها »به 

عنـوان یـک گروه قومـی« نبوده اند. سوءاسـتفاده از خلط 

میـان انگیـزه و قصـد جنایـت نسل کشـی عمـالً از سـوی 

دولت هـا صـورت گرفتـه اسـت؛ بـه عنـوان مثـال مناینده 

دامئـی برزیـل در سـازمان ملـل متحـد در عکس العمـل 

آمـازون  رودخانـۀ  ناحیـۀ  در  هندی هـا  عـام  قتـل  بـه 

اظهـار داشـت کـه ایـن عمـل را منی تـوان »نسل کشـی 

دانسـت، چرا کـه مجرمان دخیل در ایـن ماجرا، هیچ گاه 

هندی هـا را بـه عنـوان یک گـروه قومی یا فرهنگـی نابود 

نکرده انـد، بلکـه ایـن جـرم رصفـا بنا بـه دالیـل اقتصادی 

ارتـکاب یافته و مرتکبـان قصد تصاحـب اراضی قربانیان 

محکمـۀ  در  امریـکا  مناینـدۀ  و  سـارنوال  داشـته اند«  را 

نورنـرگ، ژنـرال تِلفوردتیلـور، هم برهمین اسـاس با نظر 

برخـی از نویسـندگان کـه مببـاران شـهر های بی دفـاع 

را از سـوی قـوای متفقیـن در اثنـای جنـگ جهانـی دوم 

نسل کشـی دانسـته بود، مخالـف ورزیـده اسـت و اظهـار 

داسـته اسـت که مبباران هیروشـیا و ناکازاکی از سـوی 

امریـکا و مببـاران شـهرهای مثـل هامبـورگ و دِرزِدن از 

سـوی نیروهـای متفقیـن در جنـگ جهانـی دوم بـه ایـن 

دلیـل صـورت گرفته اسـت که این شـهرها مراکز دشـمن 

بوده انـد و نـه بـه دلیـل کـه سـکنۀ آن هـا را ژاپنی هـا یـا 

آملانی هـا تشـکیل می داده انـد و بنابرایـن، ایـن اَعـال 

منی تواننـد مشـمول مقـررات »نسل کشـی« قرارگیرنـد. 

)میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 133 و 134.( 

بـرای تحقق نسل کشـی، مقتـول باید عضـو از گروه 

مـورد هـدف باشـد. در صورت اشـتباه، قاتل تنهـا به جرم 

قتل عمـد قابل تعقیب اسـت. 

اعضـای  از  کـه عضـو  اسـت در صـورت  هم چنیـن 

گـروه را بـه قصد نابودی گـروه، بلکه بـه انگیزه های مالی 

یـا اختالفـات شـخصی بـه قتل برسـاند.

ج( مجازات جرم نسل کشی

مادۀ 334 

کـود جـز،ا در بـاره مجـازات جـرم نسل کشـی مقـرر 

مـی دارد: »)1( مرتکـب جـرم نسل کشـی منـدرج مـادۀ 

محکـوم  درجـه2،  دوام  حبـس  بـه  قانـون،  ایـن   333

می¬گـردد.

)2( هـرگاه جـرم نسل کشـی منـدرج فقـرۀ )1( ایـن 

مـاده، منجـر بـه قتـل گـردد، مرتکـب بـه اعـدام محکـوم 

می¬گـردد«.

بین املللـی  دیـوان  اساسـنامۀ   ،  77 مـادة 

جملـه  از  املللـی  بیـن  جنایـات  کلیـه  جزایی،بـرای 

نسل کشـی مجازات مشـابه و واحـدی را پیش بینی کرده 

اسـت: 

دیـوان،  اساسـنامه،  ایـن   110 مـادۀ  رعایـت  بـا 

بـرای شـخصی  را  زیـر  از مجازات هـای  یکـی  می توانـد 

کـه بـه دلیـل ارتـکاب یکـی از جرایـم مذکـور در مـاده 5 

منایـد:  تعییـن  یافتـه،  محکومیـت 

1. حبـس بـه مـدت معینـی کـه بیش از سـی سـال 

نباشد؛

2. یـا حبس ابد، بـه رشط آنکه اهمیت جرم ارتکابی 

و هم چنیـن اوضـاع و احـوال شـخص محکوم علیـه آن را 

ایجـاب مناید.

3. بـر طبـق مالک های که در آیین نامه دادرسـی و 

ادلـه دیـوان مقرر شـده، جریمه نیز وصول شـود؛. عواید، 

امـوال و دارایـی های که به نحو مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 

از ارتـکاب جـرم حاصـل شـده، بـدون ایـن کـه بـه حقوق 

شـخص ثالـث با حسـن نیت لطمـه ای وارد سـازد، ضبط 

شود.   
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وســقوطولسوالیها پراکندهســازیجنگ تاکتیک به لزومتوجهدولت
 سید لطیف سجادی 
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 بازی با اعداد              3281
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3176    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3452
وزیرسفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3480

جواب هدف         2929

  

 
دپ

ه

و ی

هنرو

ثور
امروز برای دســتیابی به اهداف تان در بخش های مالی و اجتماعی روز مطلوبی 
است. باید از فرصت هایی که امروز دارید به بهترین نحو استفاده کنید، زیرا در 

تمام امور موفق خواهید شد.

جوزا
ممکن اســت در محیط کاری تان زمان سختی داشته باشید و به دلیل کمبود 
مالی اســترس دارید. باید آرام باشید، زیرا مستعد مشــکالت بیماری ناشی از 
اســترس هستید. توصیه های دوستان تان را در نظر بگیرید زیرا مود تان بهبود 

می یابد.

سرطان
به نظر می رســد که احســاس می کنید که نیاز به یک کار خاصی دارید. 
به دنبال آن بروید. می توانیــد در تغییرات مهمی که در خانه می خواهید 

اجرا کنید موفق خواهید شــد. امروز سفر کردن بسیار مطلوب است.

اسد
فرصتی دارید تا تغییرات مهمی در بخش های حرفه ای تان ایجاد کنید: احتماال 

یک کار خوب پیدا خواهید کرد و یا ارتقا مقام می گیرید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت اخبار ناخوشایندی را در ارتباط با افراد نزدیک دریافت 
کنید، احتماال مجبور باشید که برنامه های تان را تغییر دهید. مجبور خواهید شد 

که به یک مسافرت بروید. 

حمل
زمان آن اســت که از خالقیت و الهامات تان در کسب و کارتان استفاده کنید. 
می خواهید که توصیه های بستگان سالمند را در نظر بگیرید. از سرزنش کردن 
شریک عاطفی تان اجتناب کنید و سعی کنید که در برابر اعضای سالمند جوان 

خانواده صبور باشید.

میزان
تا قبل از ظهر ممکن اســت در هنگام مالقات با دوستان تان و همینطور در 
محیط کار ســردرگم باشید. با چندین کار برخورد کردن در یک زمان ایده 
خوبی نمی باشد. باید به کلمات تان دقت کنید و اطمینان حاصل کنید که 

سر عهد و پیمان خود هستید. 

عقرب
یکی از بستگان نزدیک شما را به یک مهمانی دعوت خواهد کرد. ممکن است 
مجبور باشــید که بیش از حد ممکن تالش کنید و نیاز داشــته باشید که از 
دیگران درخواســت پول کنید. نگران نباشید، شرایط راحت تر از آن چیزی 

است که به نظر می رسد. 

قوس
امروز بعد از ظهر به ســفری خواهید رفت که از نظر اجتماعی و مالی رضایت 
خاصی را برای شــما به ارمغان می آورد. ممکن است با شخصی مالقات کنید 

که به شما پیشنهاد یک مشارکت سودآوری را بدهد.

جدی
تغییرات غیرمنتظره ای در محیط کاری تان رخ می دهد. بعضی از همکاران 
تان ممکن است احساسات سختی نســبت به رئیس تان نشان دهند. باید 

آرام باشید و از تظاهر کردن اجتناب کنید که به مشکل برنخورید.

دلو
ممکن اســت مجبور باشید تا کارهایی انجام دهید که هزینه بر باشد اما شریک 

عاطفی تان با شما موافق نباشد. حتی ممکن است با شما بحث کند.

2930

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 
 33  کلمه: عالی 
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 غضنفر کاظمی

حوت
امروز صبح ممکن است در ارتباط با اخبار اخیری که دریافت کردید عصبی باشید. 

امروز بعد از ظهر با خانواده برای یک سفر آماده خواهید شد.

 شطرنج                     3453
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آمده است گوشه گیری این مردم و این  که آرزوی همیشگی شان بوده که به 

حال خودشان گذاشته شود یکی از چیزهایی است که در فلم نیز به منایش 

گذاشته شده است. مردم تبت اوایل نسبت به این دو خارجی  روی خوش نشان 

منی دهند. در روستاهای مختلف هایرنیش هارر با همراهش توسط روستایی ها 

پس برگردانده می شوند. تا این که باالخره خودشان را در مرکز و جایی که رهرب 

معنوی مردم به نام داالیی الما زندگی می کند می رسانند. 

با شناخت مردم از این دو و دویدن ریشه اعتامد بین دو طرف وضعیت برای 

هایرنیش هارر و همراهش که اکنون با دخرتی از همین مکان ازدواج کرده است 

بهرت شده می رود. هارر رفته رفته با رهرب معنوی مردم تبت نزدیک و حتی یک 

نوع صمیمیت و معنویت بین شان ایجاد می شود. 

داالیی الما که تا هنوز به سن قانونی نرسیده و امورات مهم را هم در دست 

نگرفته شیفته خواندن و یادگیری و بسیار آدم کنجکاوی است. او همه روزه 

هایرنیش هارر را طلبیده و از او چیزهایی می آموزد. او به خاطر کنجکاوی و 

ذهن دگرگونه ای که دارد به هایرنیش می سپارد که برایش سینام بسازد. مردم به 

کندن کاری و ساخت تعمیر سینام رشوع می کنند. از جالب ترین موضوعات این 

که با پیدا شدن کرم خاکی از زیر زمین آن ها دست از کندن کاری برمی دارند، 

چون همه باور دارند که هیچ آزاری نباید به زنده جان ها برسانند حتی به یک 

کرم خاکی کوچک. با همه ای این معنویت و احرتام به جان یک زنده جان اما 

حمله ای چینی ها به این رسزمین باعث کشته شدن صدها هزار تبتی می شود و 

باالخره با خیانت بعضی از وزرای کابینه تبت، این رسزمین تاریخی و پر از معام 

در دست بیجینگ سقوط می کند. 

رابطه ی معنوی هایرنیش هارر و داالیی الما ادامه پیدا کرده و حتی بیشرت شده 

می رود. هایرنیش اکنون در حدی تحت تاثیر تفکرات و شخصیت داالیی الما 

قرار گرفته است که باور دارد تنها او راهش برای رهایی از هر بندی است. 

هایرنیش پس از اعالن پایان جنگ جهانی و پس از هفت سال بودن در این 

رسزمین و پشت رس گذاشنت اتفاقات بسیار تصمیم دارد به اتریش برگردد.  از 

همین رو به الما پیشنهاد می دهد تا با وی فرار کند. او اما قبول منی کند. چون 

باور دارد وقتی که از مردمش فرار کند دیگر منی تواند رهرب باشد. او می گوید من 

باید این جا مبانم و خدمت به دیگران راهی من برای تفکر و تعمق است.

داالیی الما گرچند در فلم چنین حرفی را می زند، اما از قرار منی تواند به قولش 

وفا کند. او اکنون در هند زندگی می کند و به گفته ای هاوارد فرنچ برای کاهش 

تنش ها و فضای رسکوب، خواهان جدایی تبت از چین نیست، اما به هیچ وجه 

مهم نیست که داالیی الما چه می گوید، چون حکومت چین هرگز از محکوم 

کردن وی خسته منی شود. 

بر عالوه حمله چینی ها و تصاحب تبت توسط این کشور در فلم، گوشه های 

بسیار ظریف زندگی مردم، سادگی، معنویت و انسانیت این جامعه نیز به خوبی 

منایش داده می شود. برت پیت در نقش هایرنیش هارر کوهنورد اتریشی بسیار 

خوب از پس نقشش بر می آید. صحنه سازی و مکان فلم که حتم دارم با آن 

حجمی از سخت گیری ها در خود تبت فلم برداری نشده، در حد بلندی قانع 

کننده است. به باور من بیننده حتی هیچ حسی نسبت به این که ممکن فلم در 

خود تبت فلم برداری نشده پیدا منی کند. 

به هر حال فلم از روی زندگی واقعی فردی ساخته شده که سال های بسیار در 

رس زمین دور افتاده تبت با مشکالت و درگیری های فراوان زیسته و واقعاتی را که 

در همین زمان اتفاق افتاده را به چشم رس دیده است. از همین رو هم که شده 

ارزش دیدن دارد و معلومات نسبتا جامعی نسبت به تبت، فرهنگ و طرز زندگی 

مردم و نیز چگونگی اشغال این کشور توسط چین به بیننده می دهد. 

تبت به عنوان یک رسزمین دورافتاده  و پر از معام همیشه برای من 

رازآلود بوده است. پیش از این وقتی در جایی نامی از تبت گرفته 

می شد ذهنم خودکار سوق می خورد به سوی مردانی که لباسی نارنجی 

پوشیده اند و در مکان های رمزآلود یا در سکوت مرگ باری فرو رفته اند 

و یا هم گاهی صداهایی عجیب و غریبی آمیخته با رضب آهنگ دهل از 

پیرامون شان بیرون می آید. 

حقیقت مطلب این است که تا چندی پیش اصال منی دانستم تبت دقیقا 

در کجای جهان قرار دارد و فقط گاهی اوقات نامش را در همراهی با 

هند و چین می شنیدم و متام. تا این که شانس با من یار بود و چندی 

پیش مقاله ای خواندم تحت عنوان »زندانی به نام تبت؛ وقتی کنرتل 

دست چین می افتد«. این مقاله توسط هاوارد فرنچ روزنامه نگار و عکاس 

اهل آمریکا نوشته شده و به تازگی جلیل پژواک برای اطالعات روز 

ترجمه کرده است.

هاوارد فرنچ در این مقاله عالقمندی تبتی ها به انزوا و تصاحب و اشغال 

این کشور توسط چینی ها را نقل کرده است. در این مقاله گفته می شود 

»حزب کمونیست چین« پس از پیروز شدن در جنگ های داخلی 

فورا تصمیم گرفتند و متام توان شان را به کار بستند که تبت را تحت 

کنرتل بیجینگ در بیاورند. او می گوید این اشغال گری به زور اسلحه و 

کشتار مردم به دست آمد. در این مقاله آمده است که در سال 1959 

برجسته ترین این رهربان به نام تنزین گیاتسو معروف به داالیی الما از 

تبت به هند فرار کرده است و تا اکنون در هند و به دور از مردمش در 

انزوا زندگی می کند. 

از روی اتفاق چندی پس از خواندن این مقاله برخوردم به فلمی »هفت 

سال در تبت« ساخته ژان ژاک آنو با بازیگری برت پیت که بر اساس 

کتابی با همین نام نوشته هایرنیش هارر، کوهنورد اتریشی ساخته شده 

است. داستان این فلم برگرفته از سفر هارر در میان سال های ۱۹۴۴ و 

۱۹۵۱ و در زمان جنگ جهانی دوم به تبت است.

به سادگی منی توانستم از روی این فلم بگذرم چون نام تبت رویش بود و 

من هم که پس از خواندن مقاله ای هاوارد فرنچ حس کنجکاوی ام نسبت 

به این کشور خیلی بیشرت از قبل شده بود. فلم در واقع زندگی این 

کوهنورد در زمانی را نشان می دهد که آملان نازی به رهربی هیتلر بیشرت 

کشورها از جمله اتریش را در تسلط خود در آورده است. این کوهنورد 

به نام هایرنیش هارر به همراهی گروهی از سوی آملان نازی به سوی 

کوه های هاملیا فرستاده می شود تا این کوه ها را پیش از همه و به نام 

آملان نازی فتح کند. 

پس از پشت رس گذاشنت اتفاقات نسبتا ناگوار و نرسیده بر قله های کوه 

هاملیا نیروهایی هند بریتانیوی به دلیل آغاز جنگ این کشور با آملان 

نازی، متام سیاحین و گردشگران کشورهای تحت سلطه آملان را از 

ساحات خودش بازداشت و زندانی می کند. 

هایرنیش هارر در مدت دو سال بیشرت از چهار بار از اردوگاه فرار و دوباره 

زندانی می شود. تا این که باالخره در هامهنگی با گروهش می توانند از 

اردوگاه فرار کنند. در این مدت عده ای پس برمی گردند و فقط هایرنیش 

با یکی از همراهانش می توانند خودشان را تا ساحات تبت برسانند. 

اتفاقا هامن گونه که در مقاله ی هاوارد فرنچ روزنامه نگار آمریکایی 

یادداشت

نامـه ای از آلـربت اینشـتین کـه حـاوی معـروف تریـن معادلـه او، 

E=mc2 اسـت در یـک حراجـی در آمریـکا بـه قیمت بیـش از ۱.۲ 

میلیـون دالـر، سـه برابر بیشـرت از رقم قابـل انتظار به فـروش رفت.

معـادالت  از  دیگـر  منونـه  سـه  فقـط  کـه  می گوینـد  کارشناسـان 

دارد. وجـود  فیزیکـدان  ایـن  بـا دسـت خـط  شـناخته شـده 

ایـن معادلـه اولیـن بـار در یـک مقالـه علمـی توسـط اینشـتین در 

سـال ۱۹۰۵ منتـر شـد.

بـا جـرم  اسـت  )انـرژی مسـاوی  فیزیکـدان  ایـن  معـروف  معادلـه 

رضبـدر مربـع رسعـت نـور در خـالء( قابلیـت تغییـر انـرژی و جـرم 

توضیـح  می کنـد،  نـور حرکـت  بـا رسعـت  کـه جسـمی  زمانـی  را 

می دهـد.

حـراج آرآر کـه مرکـز آن در بوسـتون آمریکاسـت گفتـه کـه ایـن تنها 

منونـه از ایـن معادلـه در یـک مجموعـه خصوصـی بـود و اخیـرا در 

معـرض دیـد عمـوم قـرار گرفت.

بـه گفتـه حـراج آرآر، ایـن تنهـا نامـه مهـم از منظـر هولوگرافیـک و 

فیزیـک اسـت.

تاریـخ ایـن نامـه یـک صفحـه ای کـه بـه زبـان آملانی اسـت بـه ۲۶ 

بـه لودویـک سیلربشـتاین،  اکتـرب ۱۹۴۶ برمـی گـردد و خطـاب 

فیزیکـدان لهسـتانی، آمریکایـی اسـت کـه برخـی از نظریـه هـای 

اینشـتین را بـه چالـش کشـید.

بـه گـزارش خربگزاری آسوشـیتدپرس، ایـن نامه بخشـی از بایگانی 

وابسـتگانش  توسـط  کـه  بـود  سیلربشـتاین  لودویـک  شـخصی 

فروختـه شـد.

گـزارش شـده که خریـدار این نامه تنهـا به عنوان یـک مجموعه   دار 

ناشـناس اسـناد معرفی شده است.

جدیدتریـن فلـم اسـتیون سـودربرگ بـا عنـوان »حرکـت ناگهانـی 

ممنـوع« برای اولین بار در جشـنواره فلـم ترایبکا ۲۰۲۱ در نیویورک 

بـه منایـش درمی آیـد.

بـه گـزارش د رپ، »حرکـت ناگهانـی ممنـوع« اسـتیون سـودربرگ 

کـه ۲ روز پیـش اولیـن تیـزر آن پخـش شـد بـرای اولیـن بـار ۱۸ در 

جشـنواره ترایبـکا روی پـرده بـزرگ دیـده می شـود.

ایـن فلم که سـال پیـش با رعایت پروتکل های کرونا سـاخته شـد در 

»بـرتی پـارک« نیویـورک و در فضای باز به منایـش درمی آید.

جشـنواره فلـم ترایبـکای امسـال قـرار اسـت بـه صـورت ترکیبـی از 

منایش هـا و برنامه هـا در فضای باز و بسـته در نیویورک برگزار شـود.

داسـتان »حرکـت ناگهانـی ممنـوع« داسـتانی جنایـی اسـت کـه در 

سـال ۱۹۵۴ در دیرتویـت می گذرد. گروهـی از مجرمان غیرحرفه ای 

و  کننـد  رسقـت  را  سـندی  خواهنـد  مـی  سـاده  مأموریتـی  بـرای 

وقتـی در جسـتجوی فـردی کـه استخدامشـان کـرده برمی آینـد، بـا 

اتفاق هـای غیرمنتظـره روبـه رو می شـوند.

سـودربرگ کـه اهل نیویورک اسـت با انتشـار بیانیه گفـت از این که 

فلـم اولیـن بـار در نیویورک دیده می شـود بسـیار خوشـحال اسـت. 

وی نوشـت: یـک سـال پیش مـن در منطقـه ترایبکا قرنطینـه بودم و 

هرگـز تصـور منی کـردم بتوانیـم ۱۲ مـاه بعـد شـاهد اکـران یک فلم 

جدیـد بـرای مخاطبانی کـه به صورت زنـده در رویداد حضـور دارند، 

آن هم در همسـایگی خودمان باشـیم.

دان چیـدل، بنسـیو دل تـورو، دیویـد هاربـر، ایمـی سـایمتس و ری 

الیوتـا بازیگـران ایـن فلم هسـتند.

»حرکـت ناگهـان ممنـوع« در اچی بـی او مکـس از یکم جـوالی برای 

عالقه منـدان پخـش می شـود.

در یـک حراجـی در کالیفرنیـا، کالهـی کـه هریسـون فـورد در فلـم 

ایندیانـا جونـز بـه رس می کرد و عینک هری پاتر، به فروش می رسـد.

کاله فـدورای ایندیانـا جونـز و عینـک هـری پاتـر دو مـورد از هـزار و 

۲۰۰ وسـیله یـادگاری از پروژه هـای سـینامیی و تلویزیونـی هسـتند 

کـه در مـاه ژوئـن در کالیفرنیـا زیـر چکـش حـراج خواهنـد رفت.

مـت تراکـس، مدیـر بازاریابـی ایـن حراجـی، می گویـد ایـن دوره از 

رویـداد بزرگرتیـن دوره ای اسـت کـه تاکنـون برگـزار شـده و انتظـار 

دارنـد کـه با اشـتیاق زیـادی از کلسـیونرها و خریداران روبرو شـوند.

فـدورا  بـه حـراج گذاشـته شـده، کاله  وسـایل  از مهمرتیـن  یکـی 

هریسـون فـورد از فلـم »ایندیانا جونز و معبد مرگ« اسـت که دومین 

فلـم از ایـن مجموعـه سـینامیی اسـت. ایـن وسـیله در حراجـی بین 

۲۵۰ الـی ۳۵۰ هـزار دالر ارزش گذاری شـده اسـت. خریداران این 

حراجـی ایـن امـکان را دارنـد که کاتالوگ هـای مربوط به هـر آیتم را 

ببیننـد و بـا گوشـی همـراه خـود آن را به صـورت آنالیـن بخرند.

عصـا و عینـک هری پاتر که در فلم سـینامیی »هری پاتـر و یادگاران 

مـرگ« توسـط دنیـل رادکلیـف مورد اسـتفاده قـرار می گرفـت، یکی 

دیگـر از ایـن وسایل هاسـت کـه بـه حراج گذاشـته شـده اسـت. این 

اولیـن باری اسـت که آرشـیو بـرادران وارنـر، عصا و عینـک هری پاتر 

را در یـک حراجـی عرضه کرده اسـت.

منی تواننـد  کـه  کسـانی  می گویـد  حراجـی  ایـن  بازاریابـی  مدیـر 

هزینه هـای زیـادی را بپردازنـد، نگران نباشـند، چون مـوارد به حراج 

گذاشـته شـده از هـزار دالـر تـا چنـد صـد دالـر قابل خرید هسـتند. 

ایـن حراجـی طـی سـه روز از ۲۹ جـون تا ۱ جـوالی برگزار می شـود 

و در نظـر دارد، متامـی ایـن وسـایل را بـا مبلغـی بیـش از ۶ میلیـون 

بفروشـد. دالر 

نامه دست نویس اینشتین با معادله 
معروف E=mc2 حراج شد

فلم جدید سودربرگ در جشنواره ترایبکا 
دیده می شود

 عینک هری پاتر چقدر می ارزد؟

فلم »هفت سال در تبت«؛ 
زندگی، معنویت و اشغال گری

رویداد

سینما

رویداد



پنجشـنبه پیـش رو دیـداری از جـام لیربتادورس 

را 4 داور زن قضـاوت خواهنـد کـرد.

جـام لیربتـادورس مهمرتین تورمننت باشـگاهی 

فوتبـال در امریکایی جنوبـی به هفته پایانی دور 

گروهی خود رسـیده اسـت.

 پنجشـنبه پیـش رو در بوینـس آیـرس دیـداری 

بیـن دیفنسـا و اینیدپندینتـه دل والـه اکـوادور 

برگـزار خواهـد شـد کـه در نـوع خـود ایـن بـازی 

برای فوتبالدوسـتان سـایر نقاط جهان جذابیتی 

نـدارد ولـی در آن یـک اتفاق بی سـابقه را شـاهد 

بود. خواهیـم 

امریکایـی  فوتبـال  کنفدراسـیون  اعـام  طبـق 

را  بـازی  ایـن  زن  داور   4 جنوبی)کنمبـول(، 

قضـاوت خواهنـد کـرد کـه بـرای اولیـن بـار در 

فوتبـال ایـن قاره اسـت که چنیـن اتفاقی رخ می 

دهـد.

نوئـزا  بـا  همـراه  برازیلـی  زن  داور  آلـوز  ادیـن 

بک)برازیـل(، سـیندی نالوکوی)شـیلی( و ماریـا 

داوری  امـر  در  را  او  کارواخال)شـیلی(  بلـن 

همراهـی خواهنـد کـرد. آلـوز همچنیـن پـس از 

اسـتفانی فراپـارت، دومین داور زنی اسـت که در 

سـال 2021 میـادی یک بازی فوتبـال مردان را 

قضـاوت مـی کنـد.

اتفاق تاریخی و بی سابقه در فوتبال امریکایی جنوبی

ورزش
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یـورگ ووتکـه، رئيـس اتـاق بازرگانی اتحادیـه اروپـا از تصمیم 

پارملـان اروپـا مبنـی بـر قطـع گفت وگوهـا بـر رس توافـق یـاد 

شـده حامیـت کرده اسـت.

رئیـس اتـاق بازرگانـی اتحادیـه اروپا گفته اسـت: »من امیدی 

بـه از رس گیـری رسیـع این توافـق در رشایط کنونی نـدارم. ما 

هفـت سـال بـر رس این قـرارداد با چین مذاکره کردیم و شـاید 

بایـد هفت سـال دیگر صرب کنیـم، تا چنین توافقـی زمانی به 

مثر بنشیند.«

چیـن در واکنـش بـه این اظهارات، سـفر این افـراد به چین 

را ممنـوع کـرده بود. پارملـان اروپا نیز در حامیـت و دفاع از 

ایـن چهـار سیاسـتمدار اروپایی، پیشـربد گفت وگوها بر رس 

توافـق رسمایه گـذاری با چیـن را به حالت تعلیـق در آورد.

چیـن اسـتفاده از ایـن حربـه را تاشـی بـرای تحـت فشـار 

قـرار دادن خـود دانسـته اسـت. دولـت چین منکـر رسکوب 

مسـلامنان اویغـور اسـت و انتقـاد سیاسـتمداران اروپایی را 

نوعـی دخالـت در امـور داخلـی کشـور خود تلقـی می کند.

اتحادیـه اروپـا از پیشـربد توافـق رسمایه گـذاری بـا چیـن خـودداری 

ورزیده اسـت. سیاسـتی که ناخشـنودی چین را در پی داشـته است. 

پارملـان اروپـا پیشـربد ایـن توافـق را منـوط بـه رفـع تحریم هـا علیـه 

شـامری از سیاسـتمداران اتحادیـه اروپـا کـرده اسـت.

واکنـش چیـن بـه تصمیـم پارملـان اروپـا تنـد و تـوام بـا انتقـاد بـوده 

اسـت. موضـوع بـر رس اجـرای توافـق رسمایه گـذاری اتحادیـه اروپا با 

چیـن اسـت. توافقـی که قرار اسـت فعالیـت و بازرگانی خارجـی اروپا 

و چیـن را هامهنـگ کند.

سـایت "تاگس شـاو" وابسـته به شـبکه یک تلویزیون آملان روز شـنبه 

۲۲ مـی بـا انتشـار گزارشـی از پکن بـه واکنش دولت چین نسـبت به 

تصمیم پارملـان اروپا پرداخته اسـت.

پارملـان اروپـا روز پنجشـنبه ۲۰ مـی رای بـه توقـف مذاکـرات ناظـر 

بـر توافـق رسمایه گـذاری مشـرتک بـا چیـن داد. دو روز پـس از آن، 

چیـن نسـبت بـه ایـن تصمیـم واکنـش نشـان داد و آن را سیاسـتی 

"تقابل جویانـه" و از موضـع بـاال خوانـد.

»ایـن  گفـت:  چیـن  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  لیجیـان،  ژائـو 

توافـق، توافقـی سـنجیده اسـت و هـر دو طـرف از آن سـود می  برنـد و 

منی بایسـت بـه آن بـه عنـوان هدیـه یک طرف بـه طرف دیگـر برخورد 

کرد.«

سـخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که آن کشـور خواسـتار 

همـکاری بـا اتحادیـه اروپـا اسـت و ابـراز امیـدواری کـرد کـه اروپا نیز 

سیاسـت مشـابهی در قبـال چین در پیـش گیرد.

اختاف بر رس چیست؟

موضوع بر رس تحریم چهار سیاسـتمدار اتحادیه اروپا از سـوی دولت 

چیـن اسـت. این افـراد در ارتباط با رسکوب خشـن مسـلامنان اویغور 

از دولـت چین انتقاد کـرده بودند.

تالش وزیر دفاع امریکا برای تماس 
با رهبران نظامی چین 'بی پاسخ مانده است'

ده مشت زن تیم ملی افغانستان 
رهسپار امارات متحده عربی شدند

امروز تیم های کرکت 
بنگال دش و سریالنکا در برابر هم می روند

"بیش از ۸۰ درصد باشنده های محل برگزاری 
مسابقات المپیک توکیو واکسین می شوند"

بایدن: تنها راه حل بحران خاورمیانه، راه حل تشکیل دو دولت است

پرهیـز از حادثـه احتاملـی بـا همتایـان چینـی 

باشـند. ارتبـاط داشـته  خـود 

یـک مقـام دفاعـی امریـکا بـه خربگـزاری رویرتز 

تیـره  طـرف،  دو  نظامـی  "روابـط  اسـت  گفتـه 

اسـت، در ایـن بـاره تردیـدی نیسـت."

ایـن مقـام کـه نامـش اعـام نشـده بـه رویـرتز 

گفتـه اسـت ایـاالت متحـده خواهـان گفت و گـو 

بـا چیـن اسـت.

یـک مقـام دیگر امریکایـی به خربگـزاری رویرتز 

بحـث  بایـدن  جـو  دولـت  در  کـه  اسـت  گفتـه 

بـر رس ایـن اسـت کـه آبـا آسـتین لویـد بایـد بـا 

جـرال شـو متـاس بگیرد یا بـا وزیر دفـاع چین.

نفـوذ  و  قـدرت  شـو  جـرال  می شـود  گفتـه 

بیشـرتی در ساختار سیاسـی نظامی چین دارد 

و بـه شـی جیـن پینـگ، رئیس جمهـوری چیـن 

آمـدن  کار  روی  از  پـس  چیـن  اسـت.  نزدیـک 

بیـن دو  روابـط  بهبـود  بایـدن، خواسـتار  آقـای 

کشـور پـس از تنش هـای دیپلامتیـک در دوران 

ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ شـد.

مـاه  در  بایـدن  جـو  آمـدن  کار  روی  زمـان  از 

جنـوری امسـال دیپلـامت هـای ارشـد چیـن و 

امریـکا در مـاه مـارس در آالسـکا دیـدار کردنـد 

امـا هیـچ متـاس نظامـی سـطح باالیـی بیـن دو 

کشـور برقـرار نشـده اسـت.

در دیـدار دیپلامت هـا، طرفیـن انتقادهای تند و 

تیـزی از یکدیگر کردند.

مقام هـای امریکایـی می گوینـد لویـد آسـتین، 

وزیـر دفـاع امریـکا بـه رغـم چندیـن بـار تـاش 

تـا کنـون موفـق نشـده بـا مقام هـای بلندپایـه 

نظامـی چیـن صحبـت کنـد.

بـه  پیـش  چنـدی  از  امریـکا  و  چیـن  روابـط 

شـدت بـا تنش همـراه شـده و دو اقتصاد بزرگ 

تایـوان،  ماننـد  بـر رس مسـایل مختلفـی  دنیـا 

هنگ کنـگ، و دریـای جنوبـی چیـن اختـاف 

نظرهـای جـدی دارنـد.

روزنامـه فایننشـال تایمـز چاپ لنـدن می گوید 

لویـد آسـتین، وزیـر دفـاع ایـاالت متحـده، سـه 

بـار خواهـان صحبـت بـا جـرال شـو کیلیانگ، 

نایـب رئیـس کمیسـیون مرکزی نظامـی و یکی 

از اعضـای دفـرت سیاسـی کـه باالتریـن مقـام 

نظامـی چین اسـت شـده اما تـا کنـون چین از 

چنیـن کاری امتنـاع کـرده اسـت.

میـى،  مـارک  جـرال  می گویـد  روزنامـه  ایـن 

از  هـم  امریـکا  ارتـش  مشـرتک  سـتاد  رئیـس 

آغـاز بـه کار جـو بایـدن بـا همتای چینـی خود 

اسـت. نکـرده  صحبـت 

امریـکا،  خارجـه  امـور  وزیـر  بلینکـن،  آنتونـی 

اخیـرا روابـط ایـاالت متحـده و چیـن را "به طور 

فزاینـده خصامنـه" توصیـف کـرد.

کشـور،  دو  بیـن  موجـود  تنش هـای  رغـم  بـه 

همـواره  می گوینـد  امریـکا  نظامـی  مقام هـای 

یـا  تنش هـا  از  کاسـن  بـرای  کرده انـد  تـاش 

لحاظ گسـرتدگی کشـور و جمعیـت آن ناممکن 

اسـت.

هند روند واکسیناسـیون عمومـی مردم را از روز 

۱۶ جنـوری سـال جـاری آغـاز کـرد. تـا کنـون 

بیـش از ۱۸۶ میلیـون دوز واکسـین کرونـا در 

ایـن کشـور تزریق شـده اسـت.

عـدم رعایـت پروتکل هـای صحتی یکـی از علل 

اصلـی گسـرتش شـیوع ویـروس کرونـا در هنـد 

بـه شـامر می آیـد. این در حالی اسـت کـه روند 

ابتـا بـه این ویـروس در بسـیاری از کشـورهای 

جهـان، و از جمله در کشـورهای همسـایه هند، 

سـیری نزولی دارد.

و  هنـد  دولـت  گسـرتده  تاش هـای  به رغـم 

همچنیـن کمک هـای بین املللی، بحـران کرونا 

افکنـده  ایـن کشـور سـایه  بـر  بـا شـدت متـام 

دیگـر  بـار  گذشـته،  سـاعت   ۲۴ طـی  اسـت. 

بیـش از چهـار هـزار نفـر در هنـد بر اثـر ابتا به 

باختنـد. جـان  کوویـد-۱۹  بیـامری 

ناظـران بـر ایـن باورنـد  کـه شـامر مبتایـان و 

فوتـی کرونـا در هنـد بیش از آمار رسـمی اسـت 

اعـام  ایـن کشـور  از سـوی وزارت صحـت  کـه 

می شـود.

خربگـزاری رویـرتز، روز شـنبه ۲۲ می با انتشـار 

گزارشـی از دهلی نـو، از ثبـت ۲۵۷ هزار و ۲۹۹ 

مـورد جدیـد ابتا بـه ویروس کرونـا در هند طی 

۲۴ سـاعت گذشـته خرب داده است.

همیـن گـزارش حکایـت از آن دارد کـه حـدود 

۴۲۰۰ نفـر بـر اثـر ابتـا بـه بیـامری کووید-۱۹ 

در مـدت زمـان یاد شـده جـان خود را از دسـت 

داده اند.

شـامر کل مبتایـان بـه ویـروس کرونـا در آمـار 

رسـمی منتـر شـده از سـوی وزارت صحـت بـه 

۲۶  میلیـون و ۳۰۰ هـزار نفـر رسـیده اسـت.

ایـن  در  کرونـا  فوتی هـای  شـامر  هنـد  دولـت 

کـرده  اعـام  نفـر  هـزار   ۲۹۶ حـدود  را  کشـور 

اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه گفته می شـود، 

ارائـه آمـار واقعـی قربانیـان کرونـا در هنـد بـه 

کمیته بین المللی المپیک می گوید مسابقات 
حتی در وضعیت اضطراری برگزار می شوند

باشگاه های سراسر افغانستان برای مسابقات ثبت می شوند

موجـود بیـن ارسائیل و فلسـطینیان زمینه را بـرای فعالیت در 

راسـتای ایجـاد دو دولـت مسـتقل فراهـم می سـازد. او گفتـه 

اسـت "دعـا" می کنـد کـه ایـن آتش بـس پایـدار مباند.

همیـن  در  کـه  گزارشـی  در  "اشـپیگل آناین"  سـایت 

ارتبـاط منتـر کـرده، نوشـته اسـت کـه بنیامیـن نتانیاهـو، 

نخسـت وزیر ارسائیـل در گفت وگـوی تلفنـی خـود بـا بایـدن، 

بـه او اطمینـان خاطـر داده کـه ارسائیـل تـاش خـود را برای 

بسـت. کار خواهـد  بـه  آتش بـس  اسـتمرار 

جـو بایـدن گـروه حـامس را یـک سـازمان تروریسـتی ارزیابی 

کـرده اسـت. رئیـس جمهـوری امریـکا در عیـن حـال گفتـه 

اسـت کـه او به رغـم آن، بـرای بازسـازی غـزه تـاش خواهـد 

کرد.

بایـدن گفتـه اسـت کـه امریـکا بـرای بازسـازی غـزه "کمـک  

مالـی قابـل ماحظـه ای" پیش بینـی کـرده اسـت. او تاکیـد 

کـرده اسـت کـه پرداخـت ایـن کمـک مالـی در هامهنگـی با 

تشـکیات خودگـردان فلسـطینی صـورت می گیـرد و امریـکا 

اجـازه نخواهـد داد این پول رصف تجهیز تسـلیحاتی حامس 

گردد.

بایـد یادآور شـد کـه دور جدید رویارویی نظامـی بین ارسائیل 

و حـامس روز دوشـنبه مـی آغـاز شـد و در سـایه میانجیگـری 

مـر، پـس از ۱۱ روز بـا توافـق بر رس آتش بـس خامته یافت.

خاورمیانـه از راه حـل تشـکیل دو دولـت مسـتقل ارسائیلـی و 

فلسـطینی به مثابـه یگانـه راه حـل پایـدار و درازمـدت بحـران 

خاورمیانـه سـخن گفتـه اسـت. او گفتـه اسـت: »ایـن تنهـا 

راه حـل اسـت، یگانـه راه حـل ایـن بحـران.«

رئیـس جمهـوری امریـکا همچنیـن گفته اسـت کـه آتش بس 

از  بهره  گرفـن  بـا  تـا  اسـت  آن  بـر  امریـکا  جمهـوری  رئیـس 

و  ارسائیـل  بیـن  مناقشـه  حـل  راسـتای  در  جـاری  آتش بـس 

فلسـطینیان تـاش کنـد. جـو بایـدن بـر پایـان قهر و خشـونت 

را تشـکیل دو دولـت  راه حـل  او  تاکیـد ورزیـد.  در خاورمیانـه 

مسـتقل می داند. جو بایدن در سـخرانی خـود پیرامون اوضاع 

بین املللـی یـک روزه دارنـد. بازی هـای بین املللـی 

میـان دو کشـور در روزهای دوم تا چهـارم جوزا برگزار 

می شـود. بنـگا دش روز جمعـه پانـزده بازیکـن از 

جمله شکیب الحسـن را برای مسابقات معرفی کرد.

دارد کـه برگـزاری مسـابقات املپیک توکیو سـبب 

گسـرتش ویـروس کرونـا خواهـد شـد.

می کنـد، خـواه وضعیت اضطراری برقرار باشـد و خواه 

نـه. ''  نظرسـنجی های تـازه در جاپـان نشـان می دهد 

کـه ۷۰ درصد مـردم با برگزاری مسـابقات املپیک در 

۲۳ جـون مخالفند.

جاپـان از مدتهـا پیـش تاکید کـرده این مسـابقات که 

قـرار بود تابسـتان سـال گذشـته برقرار شـود، امسـال 

بـدون تهدیـدی برای ایمنـی مردم برگزار خواهد شـد.

آقـای کوتـز دربـاره نتیجـه نظرسـنجی ها گفتـه اسـت 

ممکـن اسـت میـان نظـر منفـی مـردم و تعـداد کـم 

افـرادی کـه در این کشـور واکسـینه شـده اند ارتباطی 

وجـود داشـته باشـد.

ایـن مقـام کمیتـه بین املللـی املپیـک گفتـه اسـت 

انتظـار دارد افراد بیشـرتی در جاپان واکسـینه شـوند 

و بـا ایـن کار نظرسـنجی ها مثبت تـر خواهـد شـد. بـه 

گفتـه او درصـورت عـدم تغییـر نتایـج نظرسـنجی ها 

وظیفـه کمیته بین املللـی اطمینان از برگـزاری ایمن 

مسـابقات بـرای ورزشـکاران و مـردم جاپـان اسـت.

متامـی  اسـت  گفتـه  بریتانیـا  املپیـک  انجمـن 

از  ایـن مسـابقات پیـش  ایـن کشـور در  ورزشـکاران 

بـه جاپـان کامـا واکسـینه خواهنـد شـد. عزیمـت 

بـرای  افغانسـتان  ملـی  تیـم  مشـت زن  ده 

آسـیا  قهرمانـی  رقابت هـای  در  حضـور 

شـدند. عربـی  متحـده  امـارات  رهسـپار 

تربیـت  اداره  قـاری زاده سـخنگوی  مجیـب  

بدنـی روز شـنبه بـه رادیـو آزادی گفـت کـه 

ایـن مسـابقات از آخـر ثـور تـا ۳۱ جـوزا در 

شـهر دبی با اشرتاک ورزشـکاران ۳۴ کشور 

آسـیایی برگـزار می شـود.

گفته می شـود کـه یکشـنبه دوم جـوزا تیم های 

مسـابقات  در  رسیانـکا  و  بنـگا دش  کرکـت 

بیسـت آوره بـا هـم بـازی می کننـد.

بـازی  دو  رسیانـکا  و  بنـگا دش  بازیکنـان 

بین املللـی  کمیتـۀ  معـاون  کوتـس،  جـان 

املپیـک می گویـد، بیـش از هشـتاد درصـد 

مسـابقات  برگـزاری  محـل  باشـنده های 

کرونـا  ویـروس  واکسـین  توکیـو  املپیـک 

کـرد. خواهنـد  دریافـت 

بـه گـزارش خربگـزاری رویـرتز، آقـای کوتـس 

آغـاز  از  پیـش  افـراد  ایـن  گفـت،  دیـروز 

می شـوند. واکسـین  مسـابقات 

قرار بود این مسـابقات سـال گذشـته میادی 

ویـروس  همه گیـری  بنابـر  امـا  شـود،  برگـزار 

کرونـا تـا بیسـت و سـوم مـاه جـوالی امسـال 

بـه تعویـق افتـاد. هنـوز ایـن نگرانـی وجـود 

جـان کوتـز، معـاون کمیتـه بین املللـی املپیک 

می گویـد مسـابقات املپیـک تابسـتان امسـال 

برگـزار خواهد شـد، حتـی اگـر در توکیو وضعیت 

اضطـراری حاکـم باشـد. توکیـو در حـال حـارض 

بـه دلیـل  از ۹ والیـت جاپـان اسـت کـه  یکـی 

همه گیـری ویـروس کرونـای ۲۰۱۹ در وضعیـت 

اضطـراری قرار گرفته اسـت. وضعیـت اضطراری 

در پـی افزایـش آمـار ابتـا در جاپان آغاز شـد اما 

از آن زمـان میـزان ابتـا کاهـش یافتـه اسـت.

بـا  آزمایشـی  مسـابقه   ۵ می گویـد  کوتـز  جـان 

موفقیـت در وضعیـت اضطـراری برگزار شـده اند.

بـه گفتـه معـاون کمیتـه بین املللـی املپیـک، 

امنیـت  و  ایمنـی  بـرای  الزم  تدابیـر  متـام 

ورزشـکاران و مـردم جاپـان اتخـاذ شـده و حتـی 

نظـر  در  نیـز  را  ممکـن  سـناریوهای  بدتریـن 

گرفته ایم بنابراین مسـابقات برگزار خواهند شـد.

آقـای کوتـز تاکیـد کـرده کـه ''سـازمان صحـت 

جهانـی و متـام توصیه هـای علمـی دیگـر تاییـد 

کرده انـد کـه تدابیـر اتخـاذ شـده بـرای اطمینان 

از ایمنـی و امنیـت سـامتی مسـابقات کفایـت 

ایجنت جنجالی مانع تمدید قرارداد دوناروما با میالن
مینـو رایـوال مدیـر برنامه های جـان لوئیجی 
مانـع  خـود،  بـاالی  توقعـات  بـا  دونارومـا 
بـا میـان  بـان  ایـن دروازه  قـرارداد  متدیـد 

اسـت. شـده 
آینـده  کـه  دونارومـا  جان لوئیجـی 
حرفـه ای اش در میـان در هالـه ای از ابهـام 
اسـت، ممکن اسـت بازی یکشـنبه با آتاالنتا 
آخریـن  ایتالیـا،   A رسی  پایانـی  هفتـه  در 

باشـد. میـان  بـرای  بـازی اش 
در همیـن رابطـه روزنامه گاتزتا دلو اسـپورت 
پیشـنهاد  میـان  باشـگاه  کـه  داد  خـرب 
جدیدی با دسـتمزد 8 میلیون یورو در سـال 
را بـه دروازه بـان ایتالیایـی اش داده امـا مینو 
رایـوال مدیـر برنامه هـای او خواهـان حداقـل 
بـرای  یـورو در سـال  دسـتمزد 10 میلیـون 

دونارومـا شـده اسـت.
رایـوال به اطـاع مدیران باشـگاه رسـانده که 
پیشـنهادهای مشـابهی از باشگاه های دیگر 
بـرای دونارومـا دریافـت کـرده امـا مدیـران 
رقـم  افزایـش  بـه  متایلـی  میـان  باشـگاه 
پیشـنهادی خـود ندارند. طبق ایـن گزارش؛ 
رایوال همچنین خود درخواسـت کمیسـیونی 
20 میلیـون یورویـی کـرده امـا منابع نزدیک 
یـا   10 کمیسـیون  کـه  شـده اند  مدعـی 
نهایـت  در  رایـوال  بـه  یورویـی  میلیـون   15
انتقـال  ایـن  کـردن  بـرای عملـی  می توانـد 

کافـی باشـد.

قـرارداد  متدیـد  خواهـان  همچنیـن  رایـوال 
جان لوئیجـی دونارومـا بـرای دو سـال دیگـر 
باشـگاه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  شـده، 
میـان قصـد حفظ ایـن دروازه بان 22 سـاله 
را بـرای پنـج سـال دیگـر دارد. نریـه آاِس 
اسـپانیا هم مدعی شـده که ایـن مدیربرنامه 
بارسـلونا  بـه  را  دونارومـا  جنجالـی،  هـای 
در  اسـت  گفتـه  امـا  اسـت  داده  پیشـنهاد 
صورتـی کـه میـان موفـق به کسـب سـهمیه 
روسـونری  در جمـع  قهرمانـان شـود،  لیـگ 

باقـی خواهـد مانـد.
عضویـت  در   2015 سـال  از  کـه  دونارومـا 
میـان اسـت و در حـال حـارض 6 میلیـون 
دسـتمزد  باشـگاه  ایـن  از  سـال  در  یـورو 
از  بـازی   250 در  تاکنـون  می گیـرد، 
میـان  دروازه  درون  مختلـف  رقابت هـای 

اسـت.   ایسـتاده 

کرونا در هند؛ ۲۵۷ هزار مورد جدید ابتال در یک روز

روپا ا اتحادیه  ــه"  "تقابل جویان ــرد  رویک ز  ا نتقاد چین  ا

می دهـد و ایـن مسـابقات بـه باشـگاه ها زمینـه راهیابـی بـه 

می کنـد. فراهـم  را  داخلـی  کرکـت  رسـمی  مسـابقات 

والیتـی  مناینده هـای  بـا  باشـگاه ها  افـزود  هوتـک   فریـد 

مربـوط بـا پرداخـت هزینـه ثابـت و در نظـر گرفـن قوانیـن 

ثبـت  الکرتونیکـی  صـورت  بـه  سـال  سـه  بـرای  اداری 

. می شـوند

بـه گفتـه او، ثبـت باشـگاه های کرکـت از چهـارم جـوزا در 

می شـود. آغـاز  افغانسـتان  رسارس 

میـان  مسـابقات  بـرای  افغانسـتان  رسارس  باشـگاه های 

می شـوند. ثبـت  باشـگاه ها 

فریـد هوتـک، سـخنگوی کرکـت بـورد افغانسـتان بـه رادیو 

ثبـت  رونـد  کـه  دارد  نظـر  در  نهـاد  ایـن  کـه  آزادی گفـت 

باشـگاه های رسارس کشـور را بـرای مسـابقات کرکـت بیـن 

آغـاز کنـد. باشـگاه ها 

باشـگاه های  بـرای  رونـد  ایـن  هوتـک،  آقـای  گفتـه   بـه 

ثبـت شـده امـکان رشکـت در مسـابقات بیـن باشـگاه ها را 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 



جنگ در کنار تغییر اقلیم، 
عاملی  برای تخریب طبیعت؛

 پـای تفنـگ وقتـی بـه منطقـه مـا 

بـاز شـد، پرنـدگان و حیواناتـی که 

در قریـه و روسـتاهای مـا زندگـی می کردنـد، جمـع شـد؛ 

رفتنـد و گـم شـدند.

ایـن سـخن مختار حکمت، شـهروند والیت کندز اسـت، او 

وقتـی کـه بـه دوران کودکـی و نوجوانـی اش فکـر می کند، 

ناخـودآگاه چهـره اش در غم فـرو می رود. 

کوک/کبـک  صـدای  بـا  بامـدادان  کـه  می گویـد  مختـار 

بیـدار می شـدیم، در طـول روز بـازی و شـادی آهـو بچگان 

را متاشـا می کردیـم و داسـتان هایی را از خـوک، خـرس و 

شـیر می شـنیدیم امـا وقتـی کـه پـای تفنـگ بـه منطقه ما 

بـاز شـد، پرنـدگان و حیوانـات همـه رفتنـد.

او گفـت کـه مـردم سـاح گرفتند تا نظـام را تغییـر دهند و 

روس هـا را از کشـور بیـرون کننـد امـا در کنار آن به سـمت 

پرنـدگان و حیوانـات هم نشـانه رفتند.

بیـش از چهـل سـال پیـش، اکـر نقـاط مختلف کشـور، با 

شـعار »جهـاد« مـردم علیـه نظام دسـت به سـاح های رسد 

و گـرم بردنـد و طولـی نکشـید کـه کشـور بـه دامـن جنگی 

خونیـن فـرو رفت.

مرتبـط  نهادهـای  و  زیسـت  محیـط  مسـئوالن  اکنـون 

می گوینـد کـه جنـگ در کنار ناامنی باعث شـده اسـت که 

صدهـا نـوع پرنـده و حیوان در معرض تهدید قـرار بگیرند و 

تعـدادی نیـز مهاجـرت کنند.

ملـی  اداره  تخنیکـی  فنـی/  معیـن  صدیقـی،  اللـه  عـزت 

حفاظـت از محیـط زیسـت بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفت 

کـه جنـگ، در کنـار شـکار، قاچـاق و تغییـر اقلیـم باعـث 

شـده اسـت کـه طبیعـت آسـیب ببینـد.

کارشناسـان محیط زیسـت نیـز می گویند کـه وقتی جنگ 

باشـد، حاکمیـت تضعیـف می شـود و ایـن عامـل باعـث از 

بیـن رفـن حیات وحـش و محیط زیسـت می شـود.

یاسـین سـتیز، فعـال محیـط زیسـت می گویـد کـه آتـش 
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اصلـی اش  علیرضا احمدی بـه وظیفـه  کـه دولـت  باعـث می شـود  جنـگ 

نرسـد و بیشـرین مترکـز خـود را برای دفـاع از اراضی کند 

و در کنـار ایـن، شـکار و قاچـاق به آسـانی انجام می شـود.

آقـای سـتیز گفـت کـه اگر جنـگ نبـود، حکومـت می تواند 

بـه آسـانی بـا قاچاق بـران پرنـدگان و یـا شـکار بی رویـه و 

بی قانـون حیوانـات مبـارزه کنـد امـا اکنـون جنـگ بـه یک 

معضـل جـران ناپذیـر تبدیل شـده اسـت.

محیـط  از  حفاظـت  ملـی  اداره  مسـلکی  و  فنـی  معیـن 

زیسـت نیـز می گویـد کـه 149 نـوع از حیـات وحـش را در 

فهرسـت حفاظت شـده قـرار داده ایـم تا مورد توجه بیشـر 

گیرد. قـرار 

آقـای صدیقـی همچنیـن گفـت کـه بـرای اینکـه بتوانیـم 

بـرای  داریـم،  نگـه  دور  تهدیـدات  از  را  وحـش  حیـات 

چارچـوب  در  را  زیسـتی  محیـط  سـارنوالی  بـار«  »اولیـن 

لوی سـارنوالی ایجـاد کردیـم. بـا اسـره محکمـه نیـز ایـن 

اسـره  مسـئوالن  امـا  شـد  گذاشـته  میـان  در  موضـوع 

محکمـه گفتنـد کـه بـا توجـه به قانـون و مـواد قانونـی این 

اسـت. پیگیـری  قابـل  نیـز  موضوعـات 

موضـوع تهیـد و حفاظـت از محیـط زیسـت تنهـا مرتبط به 

افغانسـتان نیسـت؛ سـازمان های بین املللـی بـرای بهبـود 

ایـن وضـع 22 مـی را بـه عنـوان روز جهانی »تنـوع حیات« 

نام گـذاری کرده اسـت.

برنامـه  یـک  در  نیـز  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت 

روز  محیط زیسـت،  از  حفاظـت  ملـی  اداره  بـا  مشـرک 

جهانـی تنـوع حیـات را بـا شـعار »مـا بحشـی از راه حـل 

کـرد. تجلیـل  هسـتیم«،  طبیعـت 

مالـداری می گوینـد  و  آبیـاری  و  زراعـت  وزارت  مسـئوالن 

کـه برخـاف تاش هایـی کـه انجـام شـده اسـت، وضعیت 

حیـات وحـش و محیـط زیسـت در بدتریـن حالـت قـرار 

دارد.

طبیعـی  منابـع  عمومـی  رئیـس  قاضـی زاده  محمدرفیـع 

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، گفـت که تنـوع حیات، 

هم اکنـون در »بدتریـن حالـت« قـرار دارد و هـزاران نـوع از 

گونه  هـای حیاتـی در حـال نابـود شـدن هسـتند. 

زراعـت می گویـد:   وزارت  منابـع طبیعـی  رئیـس عمومـی 

»ایـن روز بـا ارزش را در حالـی تجلیـل می مناییـم که تنوع 

حیـات در بدتریـن حالـت خویـش در طـول تاریـخ بـری 

در کـره خاکـی به دالیـل مختلـف، از جملـه تغییـرات اقلیم 

قـرار دارد. باوجـودی کـه تنـوع حیـات اهمیـت فراوانی در 

یـا  آگاهانـه  تهدیدهـای  ولـی  دارد،  مـا  روزمـره ی  زندگـی 

غیرآگاهانـه نیـز از طـرف مـا انسـان ها متوجه آن می باشـد 

و در سـطح جهـان هـزاران نـوع گونـه ی حیاتـی در حـال 

ایـن وضعیـت  از  نیـز  افغانسـتان  کـه  دارنـد  قـرار  تهدیـد 

مسـتثنا نیسـت.«

آقـای قاضـی زاده گفـت کـه زمانـی مشـکل از بیـن رفـن 

تنـوع حیـات رفـع خواهـد شـد کـه متـام مـردم بخشـی از 

راه حـل باشـند. بـه گفتـه ی او، بـه همیـن  منظـور شـعار 

امسـال بـرای گرامی داشـت از روز جهانـی تنـوع حیـات، 

انتخـاب شـده  راه حـل طبیعـت هسـتیم«  از  »مـا بخشـی 

اسـت.

در این نشسـت، حشـمت الله غفوری معین آبیاری و منابع 

طبیعـی و رسپرسـت وزارت زراعـت، آبیـاری و مالداری، نیز 

زیسـت  محیـط  از  حفاظـت  در  شـهروندان  نقـش  ضمـن 

خاصـی  نقـش  حیـات،  از  هرگونـه ی  نابـودی  کـه  گفـت 

در زمیـن دارنـد و نابـودی هـر یـک آنـان، باعـث تغییـرات 

گسـرده در دیگـر گونه هـای حیـات می شـود.

طـی  افغانسـتان  دولـت  کـه  می گویـد  غفـوری  آقـای 

حفـظ  راسـتای  در  زیـادی  تاش هـای  اخیـر  سـال های 

ایـن تاش هـا در زمینه هـای  و  انجـام داده  تنـوع حیـات 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  مختلـف 

آقـای غفـوری گفـت: »طـی سـال های اخیـر فعالیت هـای 

تنـوع  و  بهبـود  و  حفاظـت  جهـت  چشـم گیری  بسـیار 

از  می تـوان  کـه  گرفتـه  صـورت  کشـور  سـطح  در  حیـات 

آن بـه طـور مثـال از تسـوید و تدویـن قوانیـن، پالیسـی ها 

و اسـراتیژی های منابـع طبیعـی، بهبـود پوشـش نباتـی 

و جنگاتـی کشـور کـه فعـاً جنـگات کشـور بـه مسـاحت 

سـه درصـد اراضـی کشـور، یعنـی وضعیـت مـا بـه قبـل از 

و  تنظیـم  اسـت،  برگشـته  داخلـی  جنگ هـای  وضعیـت 

مدیریـت حـدوداً پنج صدهـزار هکتار از علفچرهـا و هزاران 

هکتـار از نباتـات طبـی، مدیریـت سـاحات حفاظت شـده 

مسـاحت  از کل  درصـد   ۴.۵ مسـاحت  بـه  اکولوژیکـی  و 

کشـور، تحت پوشـش قـرار دادن ده هـا هکتـار زمین تحت 

آبیـاری و بهبـود تولیـد و پروسـس محصـوالت زراعتـی در 

سـطح مـزارع بـا دهقانـان یـاد کـرد.«

او در عین حـال تاکیـد کـرد باوجـودی کـه در بخـش حفظ 

امـا  گرفتـه،  صـورت  گسـرده  فعالیت هـای  حیـات  تنـوع 

باوجـود آن نیـز ده ها نـوع از حیات وحش بومی افغانسـتان 

به دلیـل ناامنی  هـا و عـدم آگاهـی از اهمیـت و ارزش تنوع 

حیات وحـش و تغییـر اقلیـم، بـا خطـر نابـودی قـرار دارند. 

وی گفـت کـه ایـن مسـاله نیازمنـد توجه اسـت.

در همین  حـال، محمدقاسـم حیـدری معیـن اداره مبـارزه 

بـا حـوادث طبیعـی، امـا می گویـد کـه از سـال ۲۰۰۵ بـه 

ایـن سـو، پالیسـی  ها و قوانیـن زیـادی برای بهبـود اقلیم و 

حفـظ تنـوع حیـات طـرح و تدوین شـده، ولی این سـندها 

نیازمنـد تطبیق و اجراسـت.

آقـای حیـدری گفـت کـه در حفـظ محیط زیسـت و تنـوع 

حیـات، متـام نهادهـا و شـهروندان مسـئولیت دارنـد و در 

ایـن زمینـه  بایـد فرهنگ سـازی شـود.

مختـار حکمـت امـا می گویـد کـه مسـئوالن بـا توجـه بـه 

میزانـی که سـخرنانی می کننـد، توجهی به محیط زیسـت 

و طبعیـت منی کننـد و رونـد تخریب طبیعت همه سـاله در 

نقـاط مختلـف کشـور از قطـع درختـان در نورسـتان گرفته 

تـا قاچـاق پرنـدگان شـکاری در فـراه، گزارش می شـود.

 وزارت صحـت عامـه می گوید کـه تاکنون بیش 

نفـر در رسارس کشـور واکسـین  از ۵۰۰ هـزار 

کرونـا دریافـت کرده انـد.

بـر بنیـاد آمـار ایـن وزارت، تاکنـون ۵۴۷ هـزار 

نفـر در رسارس کشـور واکسـین کرونـا  و ۹۰۱ 

هـزار   ۱۱۳ میـان  از  کـه  کرده انـد  دریافـت 

بخـش  کارمنـدان  بـه  مربـوط  آن  نفـر   ۳۵۸ و 

می باشـند. صحـت 

 ۷۳ کـه  می دهـد  نشـان  آمـار  ایـن  همچنـان 

هـزار و ۲۷۱ آمـوزگار، پنج هـزار و ۱۲۲ کارمند 

رسـانه ای و ۱۴۰ هـزار و ۲۶۴ نفـر بـا میانگیـن 

کرونـا  واکسـین  سـال   ۵۰ الـی   ۱۸ ِسـنی 

کرده انـد. دریافـت 

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  عامـه  صحـت  وزارت 

اولویـت ایـن وزارت تطبیق واکسـین کووید-۱۹ 

کشـور  جمعیـت  از  درصـد   ۶۰ حـدود  بـرای 

اسـت. ایـن وزارت قبـاً گفتـه بـود کـه اتحادیـه 

دسرسـی به واکسـین کوویـد-۱۹ یـا کوواکس 

قـرار اسـت ۱۶ میلیـون دوز واکسـین کرونـا بـه 

 مسـووالن اداره هوانـوردی ملکـی می گویند که 

قرار اسـت میدان هوایی خوسـت ده سـال پس 

از آغـاز کار سـاخت آن، بـه زودی به بهره برداری 

شود. سپرده 

هـای  پـرواز  کـه  افزاینـد  مـی  مسـئوالن  ایـن 

آغـاز  خوسـت  هوایـی  میـدان  بـه  آزمایشـی 

شـده انـد و بـه زودی ایـن میـدان بـه یکـی از 

افغانسـتان  املللـی  بیـن  هوایـی  میدان هـای 

شـد. خواهـد  مبـدل 

هوانـوردی  اداره  سـخنگوی  صالحـی،  نعیـم 

بـه زودی  »ایـن میـدان هوایـی  ملکـی گفـت: 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  دولـت  توسـط 

مسـئوالن  هـم،  ازسـویی  می شـود.«  افتتـاح 

شـدن  بـکار  هوانـوردی،  از  حامیـت  انجمـن 

میـدان هـای هوایـی محلـی را در کشـور بـرای 

کشـور  صـادرات  وافزایـش  بازرگانـی  رونـق 

سـودمند می داننـد. ایـن انجمن مـی افزاید که 

بـا در نظرداشـت چالش های امنیتی در مسـیر 

افغانسـتان کمـک کنـد کـه بـا آن می شـود ۲۰ 

درصـد جمعیـت کشـور را واکسـینه کـرد.

همچنـان پیـش از ایـن بانـک جهانـی و بانـک 

کـه  بودنـد  کـرده  اعـام  نیـز  آسـیایی  توسـعه 

بـرای ۴۰ درصـد جمعیت افغانسـتان واکسـین 

کوویـد-۱۹ فراهـم خواهنـد کـرد.

دوز  هـزار   ۵۰۰ هنـد  دولـت  حـال  همیـن  در 

کـرد.  کمـک  افغانسـتان  بـه  کرونـا  واکسـین 

ایـن محمولـه کمکـی بـرای نیروهـای امنیتـی، 

کارمنـدان بخـش صحی، کارمندان رسـانه ای و 

معلـامن در نظـر گرفتـه شـده بـود.

 ۷۰۰ کـه  اسـت  گفتـه  نیـز  چیـن  همچنـان 

هـزار دوز واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان کمک 

می کنـد و قرار اسـت بـه زودی در اختیار دولت 

افغانسـتان قـرار گیـرد.

در  کرونـا  واکسیناسـیون  کـه  اسـت  گفتنـی 

پنجـم مـاه حوت سـال گذشـته به گونه رسـمی 

آغـاز شـد و از آن زمـان تاکنـون بیـش از ۵۰۰ 

نفـر واکسـینه شـده اند.  هـزار 

شـاهراه ها، بهره بـرداری از میـدان های هوایی 

محلـی در کشـور بـرای توسـعه کار و بـار بسـیار 

رییـس  حبیبـی،  شـاه  محمـود  اسـت.  مهـم 

انجمـن حامیـت از هوانـوردی افغانسـتان ابـراز 

داشـت: »انتقـال از راه هـوا یکـی از راه هـای 

در  مهـم  بسـیار  نقـش  و  اسـت  خـوب  بسـیار 

بازرگانـی دارد. در حـال حـارض کـه مشـکات 

امنیتـی از راه هـای زمینـی چـه بدخشـان، چه 

هلمند و چه ارزگان باشـد، بیشـر شـده است، 

بنـا بـر ایـن راه هوایـی بهریـن گزینـه اسـت.«

میـدان هوایی خوسـت بـا هزینه بیـش از ۹۰۰ 

میلیـون افغانـی برابـر با معیارهـای میدان های 

هوایی محلی در جهان، سـاخته شـده اسـت.

شـامری از بازرگانـان می گوینـد کـه حکومـت 

بایـد بـرای توسـعه خدمـات ایـن میـدان پس از 

بازسـازی آن کار کنـد تـا زمینـه هـای صـادرات 

جلغـوزه  و دیگـر کاالهـای صادراتـی بـه گونـه 

مسـتقیم از ایـن میـدان بـه خارج فراهـم گردد.

بیش از ۵۰۰ هزار نفر در کشور واکسین 
کرونا دریافت کرده اند 

اداره هوانوردی ملکی: 
میدان هوایی خوست به زودی به بهره برداری سپرده می شود 

پرندگان و حیوانات مهاجرت کرد ه اند


