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سازمان صحت جهانی: مرگ و میر 
ناشی از ابتال به کووید دو تا سه 

برابر بیشتر است 
 آتش بس در غزه؛

 پایان ۱۱ روز جنگ
 سـازمان صحـت جهانـی می گویـد شـمار مـرگ و میـر 
ناشـی از ابتـا به کوویـد۱۹ احتماال دو تا سـه برابر بیشـتر 
از گـزار ش هـای رسـمی ارائـه شـده اسـت. آمـار رسـمی 
درگذشـتگان در حـال حاضـر ۳ میلیـون و ۴۰۰ هـزار نفـر 

اسـت، امـا ایـن سـازمان  ...

بـا  آتش بـس  سـر  بـر  اسـراییل  و  حمـاس  توافـق   
میانجی گـری مصـر؛ دبیـرکل سـازمان ملـل بـا ابـراز 
خشـنودی از پایـان خشـونت از طرفیـن خواسـت بـه 
توافـق پایبنـد بماننـد. بایـدن نیز ابـراز امیـدواری کرد 

کـه فرصتـی بـرای  ...

 چند سـالی اسـت کـه از روز 29 ثور بـه عنوان »روز 

فرهنـگ هزارگـی« تجلیل صـورت می گیرد. 

بـا از راه رسـیدن ایـن روز امسـال نیز در شـبکه های 

اجتامعـی ایـن موضـوع بازتاب گسـرده ای داشـت 

بـه منایـش  بـا  و مقام هـا  از فرهنگیـان  بسـیاری   و 

گذاشـن تصاویرشـان ...

  عملیات پاک سازی ولسوالی 
جلریز جریان دارد 
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استقبال گسترده از روز 
فرهنگ هزارگی در کشور 

سونیتا علی زاده، خواننده رپ 
کشور برنده »جایزه آزادی«

 فرانسه شد 

هنری

صدای جنگ نزدیک تر از 
صلح به گوش می رسد 

نسل کشی از دیدگاه کد جزای 
افغانستان و اسناد بین المللی  

لزوم پرهیز از قومی سازی 
جنگ در افغانستان 

 در دو روز گذشـته تحـوالت نظامـی نسـبتا مهمـی در 
بیـخ گـوش پایتخـت رخ داده اسـت. تحـوالت جنگ در 
میـدان وردک اصـا بـه نفـع نبـوده و دشـمن عرصه را 
بر نیروهای امنیتی بسـیار تنگ سـاخته اسـت. شـخصا 
از دو نقطـه مخاطب صدای سـربازان بوده ام. سـربازانی 

کـه در محاصـره قـرار دارند ...

۳

۳
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سرمقاله

 محمد هدایت

نباید به اصالحات 
در نهادهای دولتی 
انقطاع به میان آید

دانش: 

تیم تکواندوی افغانستان از 
اشتراک در مسابقات راه یابی به 

المپیک توکیو محروم شد 

 لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ 
تیم رویال کابل تیم عدالت را 

شکست داد

ریاسـت عمومـی امنیت ملـی می گوید 

که یک شـبکه گروه تروریسـتی داعش 

را در کابـل متالشـی و اعضـای آن را 

دسـتگیر کرده اسـت.

این ریاسـت روز پنج شـنبه )30 ثور( با 

نـر اعالمیه گفته کـه نیروهای امنیت 

ملـی در یـک عملیـات اپراتیفـی موفق 

گـروه  مهـم  هسـته  یـک  تـا  شـده اند 

تروریسـتی داعش را از نواحی مختلف 

شـهر کابـل دسـتگیر کنند.

اللـه،  رشیـف  اعالمیـه؛  بنیـاد  بـر 

ایـوب،  صابـر،  محمـد  عبدالواحـد، 

خدیجـه  و  عبداملتیـن  رحیـم،  عزیـز 

اعضـای ایـن شـبکه هسـتند و بربنیاد 

عبدالواحـد  اللـه،  رشیـف  اعرافـات، 

اکنـون  تـا  گـروه  ایـن  صابـر  قـاری  و 

انفجـار   4 انفجـاری،  حملـه   51 در 

به وسـیله موتـر سـایکل و بایسـکل، 1 

انفجـار موتـر مبـب، 3 انفجـار ماین، 2 پرتـاب راکت و یک اختطاف دسـت 

داشـته اند.

ریاسـت امنیت ملی افزوده، این شـبکه مهم تروریسـتی داعش در انجام و 

طرح ریـزی ده هـا حملـه مرگبار مبب گـذاری انتحـاری، آدم ربایـی، حمالت 

راکتـی و قتل های هدفمند نقش داشـته اند. تروریسـت های دستگیرشـده 

همچنـان بـه تـرور رهـران و علـامی برجسـته دینـی در مناطـق مختلـف 

کشـور و مبب گـذاری در اماکـن مذهبـی و عمومـی نیـز اعـراف کرده اند.

در اعالمیـه آمـده، بـر اسـاس اعرافـات عبدالواحـد، از زمـان فعالیتـش در 

گـروه داعـش تـا حـال 20 خانـه را در نواحـی مختلـف بـه شـکل کرایـی 

گرفتـه و از آن بـرای جابجایـی تروریسـتان و ساخت وسـاز ماین ها اسـتفاده 

منوده انـد؛ کـه در ایـن پیونـد تـا حـال 50 فـرد انتحـاری را نیـز از شـهر 

جالل آبـاد بـه کابـل انتقـال داده و در آن جـای داده  بودنـد.

اعالمیـه افـزوده، افـراد دستگیرشـده در ساخت وسـاز مایـن در خانـه خالق 

قندهاری با اسـم های مسـتعار حنیـف و هالل یکی از همـکاران نزدیک به 

داکـر نقیـب کـه سـابقه حزب اسـالمی را داشـته و بعداً به عضویت شـبکه 

حقانـی بـه رس گروپـی تـاج میر جـواد درآمد اعـراف می کنند.

کابـل  در  را  داعـش  شـبکه های  رهـری  نقیـب  داکـر  کـه  شـده  گفتـه 

بـا یک تـن  اخیـر در حـوزه هفدهـم  سـازمان دهی می کـرد، در عملیـات 

انتحـاری دیگـر بـه هالکـت رسـید.

بـر اسـاس اعالمیـه، براثـر عملیات های انجام شـده در سـاحات نواحی 15 

- 17 و ولسـوالی بگرامـی بـاالی مراکـز تروریسـتی گـروه داعـش اسـامیان 

بازسـازی  بـرای  امریـکا  ویـژه  بـازرس  دفـر 

افغانسـتان )سـیگار( در گـزارش تـازه خـود گفتـه 

کـه حمالت طالبـان باالی مراکز صحـی در نقاط 

دارد. ادامـه  همچنـان  افغانسـتان  مختلـف 

سـیگار بـا اسـتناد بـر آمـار دفـر هیـات معاونـت 

اسـت  داده  گـزارش  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل 

کـه از آغـاز سـال روان میـالدی تا مـاه اپریل، 73 

حملـه بـر مراکز صحی انجام شـده کـه 71 حملۀ 

آن بـه طالبـان نسـبت داده شـده اسـت.

سـازمان ملـل متحـد گفتـه اسـت کـه در جریـان 

سـال 2020 میـالدی 90 حمله شناسـایی شـده 

کـه تسـهیالت و کارمنـدان صحـی را بـه صـورت 

بـه  نسـبت  کـه  اسـت  قـرار داده  مسـقیم هـدف 

یـک سـال پیشـر آن 20 درصـد افزایش را نشـان 

می دهـد.

همچنـان سـازمان ملـل متحـد تخمیـن می کنـد  خالـق قندهـاری، صفـی الله، امید و دو نفر مجهول الهویه دیگر نیز کشـته 

شـدند. ریاسـت امنیـت یـادآوری کـرده، عمده تریـن حمـالت ایـن افـراد را 

حملـه بـاالی جنبـش روشـنایی، حملـه انتحاری شـش درک، حملـه باالی 

مفتـی نعـامن در ولسـوالی شـکر دره، حملـه باالی موتـر حامـل کارمندان 

حـج و اوقـاف، حملـه بـاالی وکالی معـرض در چهارراهـی زنبـق، انفجـار 

مایـن در میـان حامیت کننـدگان جنبـش تحفـظ پشـتون ها کار ایـن گروه 

بوده اسـت.

همچنیـن ایـن گـروه در حملـه راکتـی از سـاحه پنج صد فامیلی و شـهرک 

آریـا بـاالی سـفارت امریـکا، حمله بر مسـجد امام زمـان در تکیـه خانه قلعه 

نجـارا، اختطـاف و قتـل دو خانـم خارجی در عقب لیسـه حبیبیـه، حمله بر 

زیارت گاه سـخی در روز نوروز، حمله در سـاحه رسک 14 وزیر محمد اکر 

خـان و حمله در سـه راهی شـش درک باالی خرنگاران دسـت داشـتند.

فتح اللـه،  قلعـه  تکیـه خانـه  ایـن گـروه در حمله بـر  افـزوده کـه  اعالمیـه 

حمله بـر پوهنتـون مارشـال محمـد قسـیم فهیـم، حملـه بـاالی علـام در 

قـوم  اعراض کننـدگان  بـاالی  حملـه  جرگـه،  لویـه  خیمـه  ورودی  دروازه 

رشیـف هـزاره، انداخـت هـاوان بـاالی ارگ ریاسـت جمهـوری، حمله بـر 

وزارت مخابـرات، حملـه بـاالی مسـجد الزهـرا، حملـه بـاالی موتـر خارجی 

در نزدیـک چهارراهـی مقاومـت، حمله انتحـاری باالی قـراول وزارت احیا و 

انکشـاف دهات و حمله باالی شـفاخانه 400 بسـر اردوی ملی نیز دسـت 

داشـته انـد. امنیـت ملـی گفته کـه تحقیقـات از تروریسـتان دستگیرشـده 

همچنـان ادامـه دارد. 

کـه بسـته بودن مراکز صحی به دلیـل تهدیدهای 

امنیتـی، حـدود سـه میلیـون شـهروند افغـان از 

دسرسـی به خدمـات صحی محروم کرده اسـت.

سـکتور  طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه  نیـز  سـیگار 

کارمنـدان صحـی  و  تهدیـد می کننـد  را  صحـی 

شـان  جنگجویـان  بـرای  آنهـا  تـا  می رباینـد  را 

خدمـات صحـی و ادویـه را فراهـم کننـد و یـا هـم 

بـه طالبـان پـول بپردازند. سـیگار گفته اسـت که 

ایـاالت متحـده تـا اکنـون 1.6 میلیارد دالـر را در 

بخـش امـور صحـی افغانسـتان تـا اکنـون کمـک 

کـرده اسـت.

پیـش از ایـن کمیتـۀ بین املللی صلیـب رسخ نیز 

از افزایـش »حمـالت عمـدی« بر مراکـز صحی در 

افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه اسـت که 

ادامـه خشـونت در این کشـور میلیون هـا افغان را 

از خدمـات صحـی محروم خواهـد کرد. 5

سیگار: طالبان حمالت شان باالی مراکز صحی رایک شبکه تروریستی داعش در کابل متالشی شد 
 متوقف نکرده  است 

ورزش

وزارت دفاع:



 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 

پاک سـازی ولسـوالی جلریز والیـت میدان 

وردک بـه شـدت جریـان دارد. گزارش هـا حاکـی از این 

در  وردک  میـدان  والیـت  جلریـز  ولسـوالی  کـه  اسـت 

60 کیلومـری غـرب شـهر کابـل روز جمعـه )31 ثـور( 

به دسـت جنگجویـان گـروه طالبان سـقوط کرده اسـت.

وزارت دفـاع ملـی جمعـه 31 ثـور در واکنـش به انتشـار 

خـر سـقوط جلریز به دسـت جنگجویان گـروه طالبان، 

روز  چاشـت  از  پـس    ۱:۴۵ سـاعت  کـه  اسـت  گفتـه 

جمعـه، قـوای هوایـی، دشـمن را در ولسـوالی جلریـز 

قـرار  هدفمنـد  رضبـات  آمـاج  وردک  میـدان  والیـت 

داد. بـه قـول خرنامـه، درایـن عملیـات ۱۰ جنگجـوی 

طالبان کشـته شـدند و یکنت آنان زخم برداشـته اسـت.
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 د ناټـو رسمنـي وایـي چې د افغانسـتان لـه حکومت رسه د 

همـکارۍ نـوی فصل پرانیـزي او په درې برخـو کې همکاري 

کوي.

د ناټـو رسمنـي ینس سـټولټنرګ نن د غويي پـه ۳۱مه په 

فرانسـه کـې د یاد هېواد له ولسـمرش امانویـل ماکرون رسه د 

لیدنـې پرمهال دغـه څرګندونې کړې دي.

د ناټـو لـه مطبوعـايت دفـره پـژواک اژانـس تـه پـه رالېـږل 

پـه  لیدنـه کـې  یـاده  پـه  شـوې خرپاڼـه کـې راغـي چـې 

افغانسـتان او عـراق کـې د ترهګـرۍ پرضـد د مبـارې پـه اړه 

خـرې شـوې دي.

 مـي دفـاع وزارت وايـي چـې هلمنـد والیت کې د هند شـبه 

قـارې لپـاره د القاعـدې د قومانـدان پـه ګـډون ۱۱ طالبـان 

وژل شـوي دي.

د دغـه وزارت لـه خـوا پـه خپـره شـوې خرپاڼـه کـې راغـي 

چـې تېـر مازیګـر د هلمنـد والیـت ګرمسـېر لسـوالۍ اړونـد 

هوايـي  افغـان  دوام  پـه  عملیاتـو   ۴ میونـد  د  کـې  سـیمو 

ځواکونـو دغـه والیـت کـې د طالبانـو لپـاره د القاعـدې یـو 

روزنیـز مرکـز پـه نښـه کـړی دی.

رسچینـې زیاتـه کـړې چـې د یـادو هوايـي بریدونـو پـه پایلـه 

کـې د هنـد شـبه قـارې لپـاره د القاعـدې شـبکې قومانـدان 

عـي )پنجابـی( او د نومـوړي څلـور ملګـري وژل شـوي دي. 

د ناټـو رسمنـي پـه افغانسـتان کـې د غـوڅ ماتـړ ماموریت 

پـه  اړه ویـي: ))  پـه  تـه رسـېدو  پـای  ځواکونـو د دنـدې د 

افغانسـتان کـې د خپـل ماموریـت لـه پـای تـه رسـېدو رسه 

نـوی فصـل پرانیـزو.((

پـه  ماتـړ  ناټـو  د  کـې  راتلونکـې  ))پـه   : کـړې  زیاتـه  هغـه 

درې اصـي برخـو کـې دی لومـړی مـوږ تصمیـم لـرو چـې د 

افغانسـتان د امنیتـي ځواکونـو د وړتیـا پـه لوړولو او مشـورې 

برخـه کـې او د دغـه راز د دومـداره مـايل مرسـتې برخـه کې 

افغـان ځانګـړو  لـرو چـې  مـوږ تصمیـم  ماتـړ وکـړو، دویـم 

ځواکونـو تـه له افغانسـتان څخـه بهر نظامـي زده کړې ورکړو 

او درېیـم مـوږ د کابـل هوایـي ډګـر د خدمتونـو د وړانـدې 

کولـو لپـاره د بودیجـې پـه لټـه کـې یـو چـې ورتـه یـې برابـره 

کړو.((

د ناټـو رسمنـي ویـي چې له افغانسـتان رسه پـه دغو برخو 

کـې مرسـته د ناټـو غـړي هېوادونـه پـه دې قـادروي چـې د 

افغانسـتان لـه خلکـو رسه مرسـتې او د سـولې هڅـو تـه دوام 

ورکړي.

د یادونـې دوه چـې د روان میادي کال د سـپټمر میاشـتې 

لـه  ځواکونـه  بهـرين  ټـول  ګـډون  پـه  ناټـو  د  ۱۱مـې  تـر 

ووځـي. څخـه  افغانسـتان 

دغـه راز پـه یـادو بریدونـو کـې د ذاکـر پـه نـوم د طالبانـو یـو 

قومانـدان او پنځـه ملګـري یـې هـم وژل شـوي دي.

د  کـې  پایلـه  پـه  بریدونـو  دغـو  د  چـې  لیـکي  رسچینـې 

القاعـدې شـبکې روزنیـز مرکـز او د طالبانـو درې مرکزونـه 

ویجـاړ شـوي، یـو شـمېر وسـلې او مهـات یـې هـم تخریـب 

دي. شـوي 

د طالبانـو ویانـد قـاری محمـد یوسـف احمدي وايـي د دفاع 

وزارت یـاده ادعـا حقیقـت نـه لـري چـې په هلمند کـې يې د 

القاعـدې تنظيـم اړوند کـوم وژلی دی، هغه ویـي دي: »موږ 

دا بـې اساسـه ادعـا پـه کلکـه ردوو، پـه هلمند کې نه داسـې 

څـوک شـتون لـري او نه هم داسـې کومه پيښـه شـوې.«

ناټو: له افغانستان رسه په درې برخو کې مرستو ته دوام ورکوو

دفاع وزارت: هلمند کې د هند شبه قارې لپاره د القاعدې شبکې قوماندان ووژل شو

کارتون

 

 در دو روز گذشـته تحوالت نظامی نسـبتا مهمی در 

بیـخ گـوش پایتخـت رخ داده اسـت. تحـوالت جنـگ در 

میـدان وردک اصـا بـه نفـع نبوده و دشـمن عرصـه را بر 

نیروهـای امنیتـی بسـیار تنگ سـاخته اسـت. شـخصا از 

دو نقطـه مخاطـب صـدای رسبـازان بـوده ام. رسبازانـی 

کـه در محـارصه قرار دارند و ظاهرا صدای شـان شـنیده 

والیـت  مقامـات  از  یکـی  بـا  جمعـه  شـب  شـود.  منـی 

میـدان وردک در متـاس بـودم. بغـض گلویـش را گرفتـه 

بـود و گفـت کـه لحظـات قبـل بـا چهارتـن از اعضـای 

پلیـس در متـاس بـوده کـه هـم زخمـی بـوده انـد و هـم 

در محـارصه. ولـی تاکیـد داشـته اند کـه هرگز میـدان را 

بـه دشـمن خالـی منـی کنیم. زیـرا اگر اسـیر شـویم هم 

مـا را مـی کشـند. پـس تـا آخرین لحظـه مبـارزه خواهیم 

کـرد. لحظـات بعـد متـاس گرفت کـه آن چهارتن شـهید 

شـده انـد. ایـن تنهـا یـک نشـانه نیسـت بلکـه واقعیتـی 

اسـت کـه ما اکنـون بـا مواجه هسـتیم. به نظر می رسـد 

کـه صـدای پـای جنـگ در پشـت دروازه هـای پایتخـت 

رسـیده اسـت و صلـح یـک پروسـه خیالـی اسـت کـه تـا 

کنـون از آن هیچ سـودی برای مردم افغانسـتان نرسـیده 

اسـت. اکنـون پرسـش ایـن اسـت که کـدام یـک اولویت 

دارد؟ جنـگ یـا صلـح؟ 

دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  فـوق  پرسـش  بـه  پاسـخ 

دشـوار می منایـد و بـه راسـتی کـه آن پرسـش سـختی 

کاربـران  تقاضـای  از  گزارشـی  سـی  بـی  بـی  اسـت. 

شـبکه های اجتاعـی نـرش کـرده بـود که همه خواسـتار 

مسـدود کـردن دفـر طالبان در قطر شـده بودند. شـاید 

اگـر از دور بـه قضایـا نـگاه کنیـم منطقی تریـن تصمیـم 

فعـا بـرای دولـت افغانسـتان این اسـت که بـاب گفتگو 

بـا طالبـان را ببنـدد. ظاهرا چـاره ای جز ایـن کار به نظر 

منی رسـد. امـا واقعیت هـای میدان جنگ متفاوت اسـت 

و فشـار دشـمن نیـز در حـال افزایـش اسـت. پاکسـتان 

بـه نظـر می رسـد کـه بیـش از هـر زمـان دیگـر فرصـت را 

بـرای تحـت فشـار قـراردادن دولـت افغانسـتان مناسـب 

می بینـد. 

همـکاران بیـن املللـی پشـت افغانسـتان را خالـی 

فـرار  حـال  در  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  و  انـد  کـرده 

هسـتند. حتـی تجهیـزات نظامـی خود را حارض هسـتند 

کـه تخریـب کننـد ولـی بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان 

توافقنامـه  از  بخشـی  موضـوع  ایـن  احتـاال  نسـپارند. 

ایـاالت متحـده بـا طالبـان در قطـر باشـد. در روزهـای 

پایـگاه آمریکایی هـا در بگـرام  از  گذشـته گزارش هایـی 

را پـرس  بـه نـرش رسـید کـه حتـی ماشـین آالت زرهـی 

کامـل  تخریـب  از  پـس  و  می برنـد  بیـن  از  و  می کننـد 

بـه عنـوان آهن پـاره بـه بازاریـان می فروشـند. از سـوی 

دیگـر طالبـان بیـش از هـر زمـان دیگر احسـاس پیروزی 

می کننـد و شـعار فتـح رس می دهنـد. طالبـان رسشـار 

از غـرور و روحیـه قـوی بـه پایگاه هـای نیروهـای امنیتـی 

افغانسـتان حملـه می کننـد و حمـات را تشـدید کـرده 

انـد. نیروهـای امنیتـی افغانسـتان مسـلا بـا مشـکاتی 

مواجـه هسـتند. مدیریـت جنـگ سـخت شـده و میـان 

آن چـه در عرصه هـای واقعـی جنـگ جریـان دارد و آن 

چـه گفتـه می شـود تفاوت هـای بسـیار دیـده می شـود. 

از ایـن رو رشایـط بـرای همـه مـا بایـد قابل درک باشـد. 

امـا بـا متـام آن چـه در میـدان نـرد جریـان دارد، دولت 

افغانسـتان بایـد بـاب مذاکـره بـا طالبـان را ببنـدد. 

از روزی کـه رونـد صلح بـا پادرمیانی ایـاالت متحده 

شـتاب گرفته اسـت چیزی جز نکبت از این روند حاصل 

نشـده اسـت. حتـی یـک مـورد طالبـان به تعهـدات خود 

عمـل نکـرده انـد. در مقابل دولـت افغانسـتان نزدیک به 

شـش هـزار زندانـی خطرنـاک طالبـان را رها کرده اسـت 

کـه اکرثیـت قریـب بـه اتفـاق آنـان بـه جبهه هـای جنگ 

برگشـته انـد و میـدان جنگ را داغ تر از گذشـته سـاخته 

انـد. عـاوه بـر آن از روزی کـه رونـد قطـر آغـاز گردیـده 

اسـت طالبـان همـواره در حال رشـد بوده و تقویت شـده 

انـد. گـروه طالبـان اکنـون تبدیـل بـه یک طـرف مرشوع 

معادلـه شـده اسـت. درسـت اسـت کـه پیـش از آن نیـز 

ایـن طـرف اصلـی قضیـه بـود ولـی اکنـون عـاوه بـر آن 

مرشوعیـت کافـی نیز کسـب کـرده اسـت. گـروه طالبان 

اکنـون عـاوه بـر ایـن کـه بـر خشـونت ها افـزوده اسـت 

تبدیـل بـه یـک گـروه سیاسـی و دیپلاتیـک نیـز شـده 

حامیـان  و  طالبـان  بـرای  کمـی  دسـتاورد  ایـن  اسـت. 

منطقـه ای و بیـن املللـی آن نبـوده اسـت. 

بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد و بـا توجه بـه این که 

بـه گـوش می رسـد،  از صلـح  صـدای جنـگ نزدیک تـر 

بهـر آن اسـت کـه دولـت افغانسـتان متـام تـوان خـود 

را بـر جنـگ بگـذارد و فعـا بـاب گفتگوهـا بـا طالبـان 

را ببنـدد. گفتگویـی کـه نـه تنهـا سـودی نداشـته باشـد 

بلکـه هـر روز از مـردم افغانسـتان قربانـی بگیـرد بهـر  

آن اسـت کـه تعطیـل گـردد. رونـد صلـح در هالـه ای از 

ابهام قرار گرفته اسـت و بسـیار پیچیده شـده اسـت. اما 

صـدای جنـگ در حـال نزدیـک شـدن اسـت. پـس باید 

اول صـدای جنـگ را بایـد شـنید و آن گاه بـه رونـد صلح 

بایـد پیوسـت. 

 

  

گرفـت.« قـرار  دشـمن 

ایـن مناینـده مـردم در مجلـس عـاوه کـرده اسـت کـه 

ولسـوالی جلریـز بیـش از دو سـال در محـارصه کامـل 

جنگجویـان گـروه طالبـان محلـی بـود و در سـه شـبانه 

ایـن ولسـوالی  اخیـر درگیـری مـداوم و شـدید در  روز 

جریـان داشـت. او می افزایـد کـه متـام هاهنگـی هـا 

ملـی صـورت  امنیـت  و  داخلـه  وزارت  دفـاع،  وزارت  بـا 

و  رسبـازان  نگرفـت،  صـورت  کمکـی  هیـچ  امـا  گرفـت 

مسـؤالن ولسـوالی، آخریـن تاش ها و فداکاری شـان را 

انجـام دادنـد امـا مهـات و اعاشـه و کمک نرسـید. وی 

می گویـد کـه مسـؤل سـقوط ولسـوالی جلریـز حکومـت 

مرکـزی اسـت.

آقـای راسـخ در این یاد داشـت خود اضافه کرده اسـت: 

کـه جنگجویـان  اسـت  مدعـی  ملـی  دفـاع  وزارت 

گروه طالبان در شـبانه روز گذشـته متحمل تلفات 

سـنگین شـده اند. ایـن وزارت روز جمعه 31 با نـرش خرنامه هایی 

گفتـه اسـت کـه در 24 سـاعت گذشـته در میدان هـای نـرد بـا 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور گـروه طالبـان در حـدود 200 

تـن کشـته و بیـش از صـد تـن دیگـر زخمـی داده اسـت.

درگیری هـا  در  کـه  می کنـد  ترصیـح  خرنامـه ای  در  وزارت  ایـن 

از  تـن   ۱۴۷ امنیتـی،  و  دفاعـی  نیروهـای  متقابـل  حمـات  و 

جنگجویـان گـروه طالبـان کشـته شـدند و ۹۰ تـن از جنگجویـان 

ایـن گـروه زخمـی شـدند.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه سـه تـن دیگـر از جنگجویـان 

گـروه طالبـان دسـتگیر شـده و مقـدار زیـاد سـاح و مهـات ایـن 

گـروه تخریـب شـده اسـت.

در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  ایـن  کـه  می افزایـد  خرنامـه 

هـرات،  قندهـار،  لغـان،  وردک،  میـدان  ننگرهـار،  والیت هـای 

کشـته  کابـل  و  بغـان  نیمـروز،  هلمنـد،  کنـدز،  بلـخ،  فاریـاب، 

انـد. شـده  وزخمـی 

ایـن وزارت عـاوه مـی دارد کـه هفـت جنگجـوی گـروه طالبـان در 

 یونامـا می گویـد کـه موقف سـازمان ملـل متحد این 

اسـت کـه هیچ وقـت بـه عامـان جرایـم بین املللی 

معافیـت بی قیـد و رشط داده نشـود.

فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه کشـور بـا خانـم مـت کاتسـن، 

معـاون جدیـد دفـر هیـأت معاونـت سـازمان ملـل در افغانسـتان 

الهـه،  بـه  افغانسـتان  دولـت  هیـأت  اخیـر  سـفر  دربـاره  )یونامـا( 

و  فسـاد  بـا  مبـارزه  جنـگ،  قربانیـان  حقـوق  بـه  مربـوط  مسـایل 

کردنـد.  گفتگـو  آنایـن  محاکمـه 

و  گرفـت  صـورت  ثـور   29 چهارشـنبه،  روز  کـه  صبـح  دیـدار  ایـن 

وزیـر عدلیـه دربـاره دسـتاوردهای سـفر اخیـر هیـأت افغانسـتان به 

الهـه، گفـت کـه محکمـه جرایـم بین املللی هـزاران قضیـه که پس 

از 2007 در افغانسـتان رخ داده را در اختیـار دارد و در راسـتای 

تأمیـن عدالـت بـرای قربانیـان جنگ با دولـت افغانسـتان همکاری 

می کنـد.

وزیر عدلیه همچنین افزود که دولت افغانسـتان در سـال 2003 م 

عضویـت محکمـه بین املللـی جزایـی را گرفتـه و جرایـم بین املللی 

را در کـود جـزای خویش نیز شـامل منوده اسـت.

در  اخیـر  خونیـن  رویـداد  دو  رشیک سـازی  دربـاره  معنـوی  آقـای 

کشـور بـا محکمـه جرایـم بین  املللـی هـم گفـت: »در صـورت لزوم، 

قضیـه لوگـر و مکتـب سیدالشـهدا بـا محکمـه جرایـم بین املللـی 

رشیـک خواهد شـد. دولت افغانسـتان تحقیقات ابتدایـی را در این 

زمینـه تکمیـل می کند و در صـورت نیاز، خواهان همـکاری محکمه 

جرایـم بین املللـی می شـود.«

معـاون یونامـا در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بـر حفاظـت از افـراد ملکـی 

گفـت کـه خوشـحالیم که ایـن قضایا را دنبـال می کنیـد. او ترصیح 

کـرد کـه مـردم بایـد بداننـد کـه چـه کسـانی ایـن جنایـات را انجام 

می دهنـد و موقـف سـازمان ملـل متحـد هـم ایـن اسـت کـه هیـچ 

وقـت بـه عامـان جرایـم بیـن املللـی معافیـت بی قیـد و رشط داده 

نشود.

در ایـن دیـدار دربـاره پروسـه صلـح، تامیـن عدالـت بـرای قربانیـان 

بـا طالبـان هـم  پـس از صلـح و تغییـر قوانیـن در صـورت توافـق 

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

جمهـوری تأثیـر گفتگوهـای صلـح و نیز 

خواسـت دشـمنان مـردم افغانسـتان مبنـی بـر انقطاع 

رونـد  مخاطـرات  از  را  افغانسـتان  در  سیاسـی  نظـام 

پیرشفـت  و  توسـعه  دولتـی،  نهادهـای  در  اصاحـات 

دولتـداری بـاز  می دانـد و تأکیـد مـی ورزد کـه نباید به 

هیـچ قیمتـی اجازه داده شـود کـه کوچکریـن انقطاع 

در رونـد اصاحـات در دولـت و نهادهـای دولتـی بـه 

میـان بیایـد.

معـاون رئیـس جمهـور کـه روز پنجشـنبه 30 ثـور در 

در  بـاز  دولـت داری  هفتـه  از  گرامی داشـت  برنامـه 

ارگ ریاسـت جمهـوری سـخرنانی می کـرد گفـت: »در 

رشایـط کنونـی دو خطـر اساسـی در برابـر دولـت داری 

توسـعه  نهایـت  در  و  نهادهـا  در  اصاحـات  و  بـاز 

دارد.« قـرار  افغانسـتان  مـردم  رفـاه  و  اقتصـادی 

وی بـا اشـاره بـه اینکه اصاحات پیوسـته نقش کلیدی 

در توسـعه دولـت داری بـاز دارد گفـت کـه ایـن خطـر 

وجـود دارد کـه نهادسـازی و شفاف سـازی و اصاحات 

در نهادهـا تحـت تاثیـر گفتگوهـای صلـح قـرار گرفته و 

متوقـف شـود و یـا با کنـدی مواجـه گردد.

اقـای دانـش توقف اصاحات در نهادهـای دولتی را به 

معنـی توقـف ارائه خدمات بـه مردم عنـوان کرده گفت 

کـه ایـن در نهایـت سـبب تـداوم فقـر و عقـب ماندگـی 

کشـور و متوقـف شـدن حرکت دولـت داری بـاز خواهد 

. شد

مـردم  دشـمنان  خواسـت  جمهـور،  رئیـس  معـاون 

در  سیاسـی  نظـام  اینکـه  بـر  مبنـی  افغانسـتان 

افغانسـتان بـه چالـش مواجه شـود را تهدیـدی دیگری 

بـرای رونـد اصاحـات در نهادهای دولتـی و دولتداری 

بـاز عنـوان کـرد.

بـه گفتـه او، بـه دو دلیـل بـه چالـش کشـیدن نظـام 

سیاسـی درافغانسـتان رونـد اصاحـات در نهادهـای 

از  غیـر  اینکـه  یکـی  کنـد؛  مـی  تهدیـد  را  دولتـی 

جمهوریـت و یـک نظـام دموکراتیک و مبتنـی بر قانون 

اساسـی و اراده مـردم، هرنـوع نظام دیگـر ماهیتا مغایر 

اینکـه  دیگـر  و  اسـت.  اقتصـادی  توسـعه  و  پیرشفـت 

ایجـاد نهادهـای جدیـد بـرای دولـت و نظـام سیاسـی 

زمـان گیـر اسـت.

میلیون هـا  کـه  هان گونـه  کـه  گفـت  دانـش  آقـای 

و  نظـام  از  دفـاع  در  کشـور  رسارس  از  مـا  هموطـن 

جمهوریـت صـدا بلنـد کردنـد، مـا نیـز باید متوجـه این 

خطـر بـوده و اجـازه ندهیـم تـا مـردم قربانـی خواسـت 

شـوند. قـدرت  تشـنگان  محـدود  تعـداد 

وی همچنیـن تأکیـد کـرد تـا زمانی که نهادهـای بدیل 

بـه مرحلـۀ از بلـوغ برسـد کـه بـه مـردم خدمـات ارائـه 

دهـد به ده ها سـال زمـان، میلیاردها دالر پـول و انرژی 

زیـاد نیـاز دارد و هـر نـوع انقطـاع، دسـت آوردهای 20 

سـال گذشـته را بـه بـاد داده و مردم را بـه نقطه صفری 

می گرداند. بـر 

از  شـدت  بـه  افغانسـتان  حکومـت  کـه  گفـت  امـا  او 

مذاکـرات صلـح  و دسـت یافـنت بـه یک صلـح عادالنه 

دولـت  کـه  گفـت  وی  می کنـد.  حایـت  پایـدار  و 

وزارت دفـاع می افزایـد کـه این عملیات الی پاک سـازی 

کامل ولسـوالی جلریز ادامه دارد.

والیـت  مناینـده  راسـخ  مهـدی  کـه  درحالیسـت  ایـن 

مجلـس  در  بهسـود  ولسـوالی  از  وردک  میـدان 

از  فیسـبوکش  صفحـه  در  گذشـته  روز  مناینـدگان، 

و  بـود  امنیتـی خـرداده  نیروهـای  اسـارت 37 رسبـاز 

احتـال سـقوط ولسـوالی جلریـز نیـز هشـدار داد بود.

آقـای راسـخ در یادداشـت فیسـبوکی خـود نیـز سـقوط 

کامـل ایـن ولسـوالی به دسـت گـروه طالبـان را تائیـد 

جلریـز  ولسـوالی  امـروز  »صبـح  اسـت:  نوشـته  کـرده 

نفـر   ۶۹ از  بیـش  و  کـرده  سـقوط  طالبـان  به دسـت 

وسـایط،  متـام  و  تجهیزات شـان  بـا  امنیتـی  نیروهـای 

صدهـا میـل اسـلحه و امکانـات جنگـی نیـز در اختیـار 

»امـروز –جمعـه- بعـد از سـقوط جلریـز و اسـیر شـدن 

توسـط  آن  اطـراف  و  ولسـوالی  سـاختان  رسبـازان، 

طیـاره مببـارد شـده کـه شـاید هـم همیـن ارسا را زده 

باشـند تـا متـام اسـناد و شـواهد نابـود شـود.«

بـه قـول ایـن وکیـل مجلـس، ولسـوالی جلریـز در حالی 

سـقوط  طالبـان  گـروه  محلـی  جنگجویـان  دسـت  بـه 

کـرده اسـت کـه یـک قطعـه اردوی ملـی و چنـد گـروپ 

خیـزش مردمـی امنیـت ملـی در بهسـود حضـور دارند و 

می توانسـتند از مسـیر کوه هـا جلریـز را حایـت کننـد، 

امـا در ایـن مـدت هیـچ اقدامـی از طـرف آن هـا صـورت 

نگرفتـه اسـت اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه حـدود یـک مـاه پیـش یـک نیروی 

بـرای  کـه  ملـی  اردوی  ماحظـه ای  قابـل  و  مجهـز 

محلـی  قومانـدان  یـک  شمشـیر  قمنـدان  دسـتگیری 

غیـر مسـئول به ولسـوالی بهسـود رفته بود، در برگشـت 

بـود.  داده  جلریـز خـر  ولسـوالی  پاک سـازی  از  خـود 

امـا شـاهراه کابـل- بامیـان کـه از مسـیر ایـن ولسـوالی 

می گـذرد، ماه ها اسـت به روی مسـافرانی کـه کارمندان 

دولتـی ویـا موسسـات خیریـه هسـتند، مسـدود اسـت.

جنگجویـان گـروه طالبـان مسـافران را از موتـر پاییـن 

ملـی  موسسـات  یـا  و  دولتـی  کارمنـدان  و  می کننـد 

قتـل  بـه  جـاده  روی  در  را  خیریـه  بین املللمـی  و 

. نند می رسـا

ولسـوالی جلریـز در بیـش از ده سـال گذشـته شـاهد 

منسـوب  ده هـا  فجیـع  رسـیدن  قتـل  بـه  و  رسبریـدن 

دولتـی، غیردولتـی و حتـا غیرنظامیـان مـردم مناطـق 

مرکزی کشـو بوده اسـت. مردم مناطق مرکزی ولسـوالی 

مناطـق  مـردم  انـد.  نـام گذاشـته  مـرگ  دره  را  جلریـز 

مرکـزی کـه عمدتـا هزاره و شـیعه مذهب هسـتند، بارها 

ازحکومت مرکزی خواسـته اند که مسـیر شـاهراه کابل- 

بامیـان پاک سـازی کند شـود تا ایـن مردم بـه راحتی از 

ایـن شـاهراه رفـت و آمـد کنند. چـون این مسـیر به درد 

رسبزرگـی بـرای ایـن مـردم مبدل شـده اسـت.

در تابسـتان 1394 نیـز یک گـروه از رسبـازان نیروهای 

امنیتـی حدود 20 نفـر تحت فرماندهـی فرمانده محمد 

) ممـد سـیاه( در ولسـوالی جلریز مسـتقر بودند که بعد 

از سـه شـبانه روز درگیـری بـا هـزاران جنگجـوی گـروه 

طالبـان بـه فجیع ترین شـکل بـه قتل رسـیدند.

والیـت هلمنـد و پنـج جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه در والیـت بغان 

نیـز در جنـگ بـا نیروهـای امنیتـی بـه هاکـت رسـیدند. خرنامه 

عـاوه می کنـد کـه در یک درگیـری دیگر میـان نیرهـای امنیتی و 

جنگجویـان گـروه طالبـان در منطقـه بوالن در مرکـز والیت هلمند 

شـهر لشـکرگاه، 14 جنگجـوی ایـن گـروه بـه قتـل رسـیدند و 11 

جنگجـوی دیگـر این گـروه جراحـت برداشـته اند.

میـان  دیگـر  درگیـری  یـک  در  کـه  می کنـد  اضافـه  دفـاع  وزارت 

نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان گـروه طالبـان در ولسـوالی نـرخ 

والیـت میـدان ودرک، 9 جنگجـوی گـروه طالبان به قتل رسـیدند 

و 10 جنگجـوی دیگـری ایـن گـروه زخمـی شـده انـد.

نیروهـای  کـه  می افزایـد  جداگانـه ای  خرنامـه  در  دفـاع  وزارت 

بنام هـای  امنیتـی، دو تروریسـت عضـو گـروه طالبـان  و  دفاعـی 

صابـر و عبدالخلیـل را از منطقـه دهـن تورمـوش ولسـوالی تالـه 

بازداشـت کردنـد. بغـان  برفـک والیـت 

براسـاس معلومـات خرنامـه ۲۴ مایـن مختلـف کـه توسـط گـروه 

طالبـان در نقـاط مختلـف کشـور جهـت هـدف قـرار دادن افـراد 

توسـط  نیـز  بـود  شـده  کارگـذاری  امنیتـی  هـای  نیـرو  و  ملکـی 

انجنیـری اردوی ملـی کشـور کشـف و خنثـا شـد. تیم هـای 

گفتگـو شـد. وزیـر عدلیـه گفـت کـه اراده مـا بـرای پیگیـری قضایـا 

و محاکمـه مجرمـان قـوی اسـت و مجبوریت هـا مانع تامیـن عدالت 

منی توانـد. شـده 

او دربـاره مخالفـت طالبـان بـا قوانیـن افغانسـتان گفـت: »طالبـان 

در بحـث تغییـر قوانیـن حرف هـای عمومـی و کلـی می زننـد. آن هـا 

منی تواننـد یـک مـورد خـاف اسـام در قوانیـن ما پیـدا کنند. فقط 

در قسـمت تعهـدات بین املللی ما شـاید ماحظاتی داشـته باشـند 

کـه آن هـم رضورت بـه بحث و توضیـح دارد.«

خانـم مـت کاتسـن همچنیـن در ایـن دیـدار گفـت کـه عاقمنـد 

انـد تـا نظریـات وزیـر عدلیـه را در بـاره اسـراتیژی مبـارزه بـا فسـاد 

بـرای سـکتور عدلـی و قضایـی و »گـزارش مبـارزه با فسـاد در سـال 

2020« کـه از سـوی دفـر یونامـا تهیـه می شـود، بگیرنـد.

وزیـر عدلیـه همچنیـن نظریـات اصاحـی خویـش را در راسـتای 

بهبـود وضعیـت نهادهـای عدلـی وقضایـی و مبـارزه بـا فسـاد بـه 

و  اسـراتیژی ها  تعـدد  کـه  گفـت  و  داشـته  ابـراز  جامـع  صـورت 

در  الزم  مؤثریـت  منی توانـد  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  سـاختارهای 

راسـتای مبـارزه بـا فسـاد داشـته باشـد. بـه گفتـه او، بهـر اسـت تا 

نهادهـای اصلـی مبـارزه بـا فسـاد تقویـت شـود.

معـاون یونامـا همچنیـن دربـاره برگـزاری محاکـم آنایـن صحبـت 

کـرد. او گفـت کـه قرار اسـت برای نخسـتین بـار چنیـن محاکمه ای 

بـه صـورت آزمایشـی در والیـت ننگرهـار برگـزار شـود.

آنایـن  آیـا محاکمـه  نیسـت کـه  وزیـر عدلیـه گفـت کـه مطمیـن 

می توانـد عدالـت را آن طـوری کـه الزم اسـت، تامیـن کنـد؛ چـون 

حضـور مسـتقیم متهم، سـارنوال، وکیل مدافع، شـاهدان از رشایط 

محاکمـه عادالنـه اسـت. او در ادامـه گفـت کـه محاکم سـیار نیز به 

دلیـل مشـکات امنیتـی در سـاحات یکـی از راه های خوب اسـت و 

در گذشـته نیـز بـوده اسـت. فضـل احمـد معنـوی بر تامیـن عدالت 

غیـر قضایـی کـه اصطـاح عدالت غیر رسـمی بـه آن می دهنـد، نیز 

تاکیـد کـرد و گفـت کـه در صورتـی که کمـک نهادهـای بین املللی 

وجـود داشـته باشـد، مـا آمـاده هسـتیم تـا عدالـت غیـر قضایـی را 

عملـی کنیـم؛ چـون بـه موثریـت آن مطمنئ هسـتیم.

کـه  داد  نخواهـد  اجـازه  بـه هیـچ صـورت  افغانسـتان 

کشـور مـا بـار دیگـر دچـار انقطـاع و گسسـت شـده و 

جمهوریـت و قانون اساسـی و دسـتاوردهای 20 سـاله 

مـردم افغانسـتان در معـرض خطـر قـرار گیـرد.

بـه گفتـه معاون رئیـس جمهور، همـه مردم افغانسـتان 

و کشـورهای دور و نزدیـک می داننـد کـه امـارت مـورد 

ادعـای طالبـان و دیدگاه هـای متحجرانـه ایـن گـروه 

در مغایـرت کامـل بـا همـه ارز  هـای عالـی انسـانی و 

اسـامی قـرار دارد.

نیسـت  نظامـی  طالبانـی  نظـام  کـه  کـرد  تأکیـد  وی 

کـه در آن از دموکراسـی، انتخابـات و دولـت داری بـاز 

سـخن گفـت و یـا شـفافیت و حسـابدهی و مشـارکت 

شـهروندان را انتظـار داشـت. نظـام مـورد نظـر طالبان 

شـبیه زندانـی اسـت کـه همـه صداهـا در آن خامـوش 

و همـه آزادی هـا و حقـوق اساسـی شـهروندان در آن 

رسکـوب مـی شـود.

آقـای دانـش با تأکیـد بر اینکه در پروسـه صلح نیز باید 

معیارهـای دولـت داری باز تطبیق شـود گفـت صلح در 

حقیقـت یـک برنامـه ملی و بـرای مردم اسـت و نه برای 

افـراد و گروه هـای خاص.

مشـارکت  بـه  پیونـد  در  جمهـور  رئیـس  معـاون 

عضویـت  از  پـس  افغانسـتان  گفـت  بـاز  دولـت داری 

زمینه هـای  در  منظمـی  عملـی  اقدامـات  رونـد  ایـن 

تعریـف  اهـداف  راسـتای  در  خصـوص  بـه  مختلـف 

شـده برای مشـارکت دولـت داری بـاز در زمینـۀ ارتقای 

شـفافیت، حسابدهی و تأمین مشـارکت شهروندان در 

تدویـن و تطبیـق پالیسـی های عامـه انجـام داده و بـه 

دسـتاوردهای ارزشـمند و مؤثـری دسـت یافتـه اسـت.

در ایـن برنامـه محمد شـاکر کارگر رئیـس عمومی دفر 

مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری نیـز سـخرنانی کـرد و 

گفـت کـه پروسـه اصاحـات و دولـت داری بـاز روندی 

بـرای  بـه صـورت مشـرک  دولـت  و  مـردم  کـه  اسـت 

پاسـخگویی و بهبـود کیفیـت و عرضـه خدمـات موثـر 

کار می کننـد. باهـم 

وی تأکیـد کـرد کـه ترویـج ارزش هـای دولـت داری بـاز 

بـرای بهبـود خدمـات بـه شـهروندان بـی نهایـت موثـر 

اسـت و بایـد در جهـت تطبیق آن بـا قاطعیت و جدیت 

عمل شـود.

آقـای کارگـر با اشـاره بـه اهمیـت دولت داری بـاز گفت 

بـاز و  کار مشـرک بـرای  کـه تجلیـل از دولـت داری 

تطبیـق و عمـل آن، تصویـر متفـاوت از افغانسـتان در 

جهـان ارایـه می کننـد.

سـازمان  یـک   )OGP( یـا  بـاز  دولتـداری  مشـارکت 

جهانـی اسـت کـه در سـال ۲۰۱۱ ایجـاد گردیـد و تـا 

دارنـد. آن عضویـت  از 78 کشـور در  بیـش  کنـون 

شـفافیت،  ارتقـای  بـاز  دولتـداری  مشـارکت  هـدف 

حسـابدهی و تامیـن مشـارکت شـهروندان در تدویـن 

و تطبیـق پالیسـی های عامـه از طریـق بـه کارگیـری 

اسـت. جدیـد  فن آوری هـای 

دولـت افغانسـتان، بـه تاریـخ 18 قـوس سـال 1395 

معیارهـا، عضویـت  تکمیـل منـودن ۸۸ درصـد  بـا   و 

مشـارکت دولتـداری بـاز را کسـب کـرد.
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ج( عنرص روانی 

همـۀ مصادیـق جنایـت نسل کشـی از نـوع عمـدی 

اسـت. بایـد عمـل از فکـر و اراده مجرمیـت ناشـی شـود. 

در مـادۀ 333 بـه رصاحـت بـه عمـدی بودن ایـن جنایت 

اشـاره کـرده اسـت: »یکـی از اعـال ذیـل را عمـداً و بـه 

منظـور نابـود سـاخنت متام یا بخشـی از یک گـروه ملی، 

قومـی، نـژادی یـا مذهبـی انجـام دهـد«. از ایـن عبـارت 

افـزون  نسل کشـی  جنایـت  در  کـه  می شـود  اسـتنباط 

بـر قصـد عـام، قصـد خـاص نیـز رضوری اسـت. مـادۀ 

30 اساسـنامۀ محکمـۀ بین املللـی جزایـی کـه جرایـم 

جرایـم  متـام  اسـت،  آن  منبـع  جـزا  کـود  بین  املللـی 

بین املللـی از نـوع عمـدی معرفـی کـرده اسـت: »جز در 

مـواردی کـه به نحـو دیگری مقرر شـده باشـد، هیچکس 

دارای مسـیئولیت کیفـری نیسـت و منی توانـد بـه دلیـل 

در  آن هـا  بـه  رسـیدگی  کـه  جرایمـی  از  یکـی  ارتـکاب 

صالحیت دیوان اسـت، مجازات شـود، مگـر اینکه عنرص 

مـادی جـرم همراه با قصد و علم نیز باشـد« براسـاس این 

مـاده اجـزاء تشـکیل دهندۀ عنـرص معنـوی متـام جرایـم 

بین املللـی از جملـه، جنایـت نسل کشـی، علـم و قصـد 

اسـت. افـزون برایـن در ایـن جـرم وجـود قصد خـاص نیز 

رضوی اسـت بنابرایـن عنـرص معنوی جنایت نسل کشـی 

مرکـب از قصـد عـام و خـاص اسـت. 

1. قصد عام

علـم  و  از قصـد  عـام در نسل کشـی مرکـب  قصـد 

اسـت. متهـم بایـد رفتارهـای پنج گانـه جـرم نسل کشـی 

گروه هـای  از  یکـی  علیـه  خواسـت  و  قصـد  روی  از  را 

چهارگانـه مـورد حایـت انجـام دهـد. در صـورت نبـود 

منی یابـد  تحقـق  نسل کشـی  جنایـت  قصـدی،  چنیـن 

ماننـد آن که شـخصی در حالت مسـتی، اجبار یا اشـتباه 

یکـی از رفتارهـای پنجگانـه را انجـام دهـد اگر شـخصی 

کـه قصـد نابود سـازی گروه نـژادی را دارد امـا در جریان 

اعضـای  از  نفـر  چنـد  مجرمانـه،  قصـد  بـدون  تصـادف 

آن گـروه را بـه قتـل برسـاند، مرتکـب جـرم نسل کشـی 

منی شـود، چـون قصـد و خواسـت کشـنت را نـدارد.

در جنایـت نسل کشـی متهـم بایـد علـم بـه موضوع 

داشـته باشـد، بدانـد کـه قربانیـان جـرم نسل کشـی او 

عضـو از اعضـا گـروه مـورد حایـت چهارگانـه اسـت 

و رفتارهـای پنچ گانـه جـرم نسل کشـی را آگاهانـه 

انجـام دهـد. در صـورت که چنین علمی نداشـته باشـد، 

ایـن جـرم واقع منی شـود ماننـد آنکه در هنـگام مبباران، 

پیلـوت ندانـد کـه مناطـق و مراکز تجمـع ایـن گروه های 

چهارگانـه مـورد حایـت را مببـاران می کند.

2. قصد خاص

مقصـود از قصـد خـاص در جـرم نسل کشـی، قصـد 

نتیجـه اسـت؛ یعنی متهم بایـد قصد نابود کـردن همه یا 

بخشـی از یـک گـروه مورد حایـت را از طریـق رفتارهای 

مجرمانـۀ نسل کشـی داشـته باشـد و می دانسـته یـا باید 

مـورد  گـروه  نابـودی  موجـب  او  عمـل  کـه  می دانسـته 

حایـت می شـود. در مـادۀ 333 کود جزا هانند اسـناد 

بین املللـی مربـوط بـه جنایـت نسل کشـی، بـه رصاحت 

بـه رضورت این قصد اشـاره شـده اسـت: »شـخص زمانی 

مرتکـب جـرم نسل کشـی می شـود کـه یکـی از اعـال 

ذیـل را عمـداً و مبنظـور نابود سـاخنت متام یا بخشـی از 

یـک گـروه ملـی، قومی، نـژادی یـا مذهبی انجـام دهد«. 

(خالقـی، ابوالفتـح، پیشـین، ص 60.)

ایـن جهـت کـه وجـه  از  قصـد خـاص نسل کشـی 

فـارق نسل کشـی از سـایرجنایت های بین املللـی مثـل 

جنایـت علیـه برشیت، جنایـت جنگی و جرایـم عادی در 

نظام هـای حقوقـی داخلـی، حائـر اهمیت فراوانی اسـت 

و ایـن جـرم را از دیگـر جرایـم متاییـز می کنـد. تفـاوت 

علیـه  جنایـت  عنـوان  بـه  آزار  و  تعقیـب  بـا  نسل کشـی 

برشیـت که ممکن اسـت متهم مرتکب قتـل اعضای یک 

گـروه شـود در آن اسـت کـه در نسل کشـی متهـم قصـد 

نابـودن کـردن یـک گـروه را دارد؛ امـا در تعقیـب و آزار، 

مرتکـب قربانـی خـود را به دلیل وابسـتگی به یک جامعۀ 

خـاص انتخـاب می کنـد، امـا لزومـا هـدف او نابودکـردن 

 ،Jelisic آن جامعـه به عنوان یک کل نیسـت.  در دوسـیۀ

قصـد متهـم بـرای آزار و اذیـت گـروه قربانـی ثابـت شـده 

بـود، امـا بـه نسل کشـی متهـم نشـد؛ زیـر او فاقـد قصـد 

خـاص بـرای نابـودن کردن گـروه مـورد نظر بـود. (کیتی 

چایسـاری، کریانـگ سـاک، پیشـین، ص 88.)

تحقـق قصـد خـاص در عمـل، یعنـی نابـودی متـام 

جنایـت  وقـوع  بـرای  آن  بخشـی  یـا  نظـر  مـورد  گـروه 

نسل کشـی رضورت نـدارد. بعنـی رشط نیسـت کـه گروه 

کالً یـا جزئـاً از بیـن بـرود. تنهـا وجـود چنین قصـدی در 

عملیـات ذهنـی مرتکـب چنانچـه بـا رکـن مـادی تـوأم 

باشـد یـا رشوع بـه انجـام آن شـده باشـد کافـی اسـت.(  

ابوالفتـح، پیشـین، ص 46.)   خالقـی، 

قصـد خـاص متهـم، بایـد، بـه صـورت قطعـی ثابـت 

شـود. در صـورت عـدم اثبـات یـا نبـود چنیـن قصـدی 

متهـم بـه ارتـکاب جـرم عـادی یـا جنایـت علیـه برشیـت 

تحـت تعقیـب قـرار می گیـرد. (اردبیلـی، محمـد علـی و 

همـکاران، ص 10  ) بعضـی حقوقدانـان احـراز و اثبـات 

ایـن قصد را امر دشـوار دانسـته و معتقدنـد که قصد، امر 

ذهنـی و درونـی اسـت و تأکید بر لزوم اثبـات آن، موجب 

بـدون مجـازات مانـدن بسـیار از مرتکبـان می شـود، ولی 

بـرای اثبـات ایـن قصـد، راه هـا و قرایـن متعـددی وجـود 

دارد اینگونه نیسـت که قابل اثبات نباشـد و جنایتکاران 

کیتـی  جملـه:(  از  کننـد.  فـرار  آسـانی  بـه  بتواننـد 

چایسـاری، کریانـگ سـاک، پیشـین، ص 90.)

ارتکابـی؛  جـرم  احـوال  و  اوضـاع  رشایـط،    .1-2

متهـم  از سـوی  نسل کشـی  جنایـت  مصادیـق  ارتـکاب 

در رشایـط و اوضـاع و احوالـی ارتـکاب یابـد کـه بتـوان 

قصـد او را مبنـی بـر نابـودی متـام یـا حداقـل بخشـی از 

گروه هـای چهارگانـه قومـی، نـژادی، ملـی، یـا مذهبـی 

را اسـتنباط کـرد؛ ایـن رشایـط، اوضـاع و احـوال پیرامون 

ارتـکاب جـرم، جنبـه عینـی و خارجـی دارد، می تـوان از 

آنهـا، قصـد متهـم را اثبـات کرد.؛ چـون مربوطه بـه نحوه 

انجـام دادن عنـرص مـادی جرم می شـود و در واقع عنرص 

معنـوی از طریـق عنرص مادی جـرم اثبات می شـود. این 

راه اثبـات قصـد خـاص از سـوی کمیسـیون مقدماتـی 

محکمـه کیفـری بین املللـی مـورد توصیـه قـرار گرفتـه 

اسـت براسـاس بند 3 مقدمۀ عمومی عنارص جرم، وجود 

قصـد و علـم می توانـد از وقایع و اوضاع و احـوال مربوطه 

اسـتنباط شـود. مانند ارتکاب یکی از رفتارهای مجرمانه 

جنایـت نسل کشـی در منطقـۀ خـاص، تکرار، اسـتمرار و 

وسـعت شـقاوت ها و بی رحمی هـا انجام یافتـه، اقدامـات 

تبعیـض آمیـز نسـبت به یک گـروه قومی، نـژادی، ملی یا 

مذهبی. (اردبیلی و همکاران، پیشـین، ص 9.)  نیز این 

قصـد از ایـن حقیقت قابل اسـتنباط اسـت کـه قربانیان 

بـه جهـت عضویـت آنـان در یکـی از گروه هـای چهارگانه 

هـدف یکـی از مصادیـق پنج گانـه جنایـت نسل کشـی 

قـرار شـده، در حالـی کـه  اعضـای گروه هـای دیگـر از 

تعـرض مصـون بـوده انـد و حتـی از میـان اعضـای گـروه 

اول جـدا می شـده اسـت. بـه نظـر محکمـۀ بین املللـی 

انـکار  صـورت  در  سـابق  یوگسـالوی  و  روانـدا،  کیفـری 

متهـم، قصـد وی را می تـوان از برخـی واقعیـات خارجـی 

اعـال مجرمانـه  دیگـر  کلـی  زمینـه  کـرد:  احـراز  ذیـل 

کـه بـه طـور سـازمان یافته و از قبـل طراحـی شـده علیـه 

شـقاوت هاو  وسـعت  شـده،  انجـام  خـاص  گـروه  یـک 

بی رحمی هـای انجـام یافتـه، ارتـکاب اعـال پنج گانه یا 

یکـی از آنهـا علیـه گـروه خـاص و مصونیـت و جداسـازی 

گروه هـای دیگـر، نظریـه سیاسـی کلـی کـه زمینه سـاز و 

محـّرک اصلـی اعـال متهـم بـوده اسـت، تکـرار اعـال 

نابـود کننـده، انجـام اعالـی کـه بنیـاد و ریشـه ای یـک 

گـروه را منهـدم می کنـد، جمع بنـدی مجمـوع اظهـارات 

متهـان بـه نسل کشـی، اگـر متهـم ادعـا کنـد از وجـود 

طـرح سـازمان یافته و سیاسـت کلی برای کشـتار جمعی 

اطالعـی نداشـته، امـا کیفیـت وقایـع اتفاقـی و اوضـاع و 

احـوال و وجود سیاسـت کلی نسل کشـی گروه های مورد 

هـدف بـه گونه ای باشـد که ثابت کند متهم »می دانسـته 

یـا بایـد می دانسـته اسـت« کـه هـدف نهایی اعـال وی 

و همدسـتانش نابـودی یـگ گـروه بـود اسـت. (عبـدی، 

فاطمـه، )1396(، پیشـین، ص 197.) بـه بیـان دیگـر 

جنـگ  فراینـد  در  اسـتخباراتی  بازی هـای  تنـور 

و صلـح افغانسـتان در ایـن اواخـر بیـش از هـر زمـان 

دیگـر داغ تـر شـده اسـت، تغییـر در ماهیـت و هـدف 

اسـتخباراتی  الیه هـای  و  حلقـات  پشـت  از  جنـگ 

بـه وضـوح قابـل مشـاهد اسـت. ایـن تغییـر از قتـل و 

هدفمندانـه  صـورت  بـه  کـه  طالبـان  رهـران  کشـتار 

بـه تحقـق می پیونـدد تـا اعـالن آمادگـی جریان هـای 

سیاسـی قومـی خـارج از چارچوبـه دولـت در آمادگـی 

بـرای جنـگ کامـال واضـح و مشـهود اسـت. واقعیـت 

ایـن اسـت کـه جنـگ از هـر آدرسـی در هـر محـدوده 

جغرافیایـی کـه صـورت بگیـرد یـک پدیـده ی ناپسـند، 

در  جنـگ  طرفـداران  اسـت،  کننـده  تبـاه  و  مذمـوم 

در  انـد  نتوانسـته  کـه  انـد  کسـانی  کنونـی  وضعیـت 

قالب هـای دموکراتیـک و مـردم سـاالری جـای پایـی 

بـرای خـود دسـت و پـا کننـد. اشـخاص و جریان هایی 

کـه جهـت عبـور از فیلـر مردمـی نـا امیـد انـد بیشـر 

منافـع خـود را در دل جنـگ و بـی ثباتـی می یابنـد؛ از 

ایـن رو در تـالش انـد تا با حرکـت زیگزالـی و مرموز در 

شـعله ور کـردن جنگ هـا قدمـی پیـش نهنـد.

عمـوم  امـروزی  دنیـای  در  قـدرت  و  سیاسـت 

و  جاعـت  تشـکیل  بـه  را  طلـب  قـدرت  چهره هـای 

جریـان سیاسـی وا داشـته اسـت، رسـیدن بـه قـدرت 

سیاسـی جـز از مجـرای تشـکیل تیـم سیاسـی امـکان 

پذیـر نیسـت. در کشـورهایی کـه نظـام دموکراتیـک به 

پختگـی کامـل رسـیده و از هرنـگاه بـه توسـعه دسـت 

یافتـه انـد، حـزب سیاسـی یگانـه آدرس رقابـت بـر رس 

کشـورها،  چنیـن  در  اسـت،  سیاسـی  قـدرت  کسـب 

احـزاب بـا درنظرداشـت قانـون اساسـی و منافـع ملـی 

کشـور شـان کـه مـورد حایـت جمعـی نفـوس شـان 

را  قـدرت سیاسـی  بـر رس کسـب  رقابـت  دارنـد  قـرار 

نگـرش چنیـن جاعـت سیاسـی  در  پیـش می برنـد، 

هیـچ امـری مقـدم بـر منافـع کالن ملـی نیسـت؛ زیـرا 

فلسـفه موجودیـت نظـام سیاسـی و قـدرت، در قاموس 

آنـان زیربنـای اجتاعـی و مردمـی را بـا خـود دارد. از 

ایـن رو رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی از آدرس مردمی بر 

اسـاس برنامـه و پالن هـای حسـاب شـده کـه کمـک 

بـه توسـعه و ثبـات بیشـر منایـد از پویایـی و پایایـی 

سـازی  منـد  نظـام  در  و  اسـت  برخـوردار  بیشـری 

فرهنـگ رقابت هـای سیاسـی نیـز حایز اهمیت اسـت.

الزم  مقدمـه،  ایـن  توضیحـات  نظرداشـت  در  بـا 

اسـت که هـر کدام از جریان های سیاسـی افغانسـتان 

مـردم  و  دموکراتیـک  فرهنـگ  سـازی  نهادینـه  در 

سـاالری پیشـگام گردند، دموکراسـی جوان افغانستان 

از جنـگ  گـذار  اسـت جهـت  فرصتـی  یـک  واقـع  در 

سـاالری بـه مـردم سـاالری، ایـن بسـر و زمینـه پس از 

سـال ها انقطـاع نظام و درگیـری های خونیـن به مردم 

افغانسـتان مقدور گردیده اسـت، این سـاختار ظرفیت 

الزم را جهـت پذیـرش افـکار و عقاید مختلـف، نژادها و 

زبان هـای گوناگـون را در قالـب خـود دارد. از ایـن رو، 

نظـام بدیلـی کـه بتوانـد از چنیـن ظرفیـت اجتاعـی 

برخـوردار باشـد و کشـکول عقایـد و نژادهـای مختلـف 

باشـد موجود نیسـت، به جـرأت می توان گفـت هرگونه 

دموکراسـی  و  جمهوریـت  از  غیـر  سیاسـی  سـاختار 

منی توانـد انتظـارات حقه ی متام گروههـای اجتاعی 

سـاختار  یـک  در  صورتیکـه  در  سـازد،  آورده  بـر  را 

سیاسـی چنیـن امـری مقـدور نباشـد، بـه خـودی خود 

زمینه سـاز بـی ثباتـی و شـعله ور شـدن آتـش جنـگ در 

آینـده یـک رسزمیـن را در قبـال خواهد داشـت. تالش 

حایـز  سیاسـی  قـدرت  بـه  دسـتیابی  در  دموکراتیـک 

اهمیـت اسـت.

حاکمیـت  سـال  بیسـت  از  پـس  افغانسـتان 

دموکراسـی در مقطعـی قـرار گرفتـه اسـت کـه مجـددا 

سـاز برگشـت بـه دهـه ۹۰ توسـط بعضـی از حلقـات 

خونیـن  درگیری هـای  تجربـه ی  می شـود،  نواختـه 

آن زمـان در ضمیـر بسـیاری از افغان هـا زنـده اسـت، 

و  بـود  اماکـن  تخریـب  بـه کوچـه،  جنگ هـای کوچـه 

بـاش، مهاجـرت و آوارگـی، قتل زن و مـردم و کودک از 

کمریـن نتایجـی اسـت کـه حالـت جنگی بـرای مردم 

بـه بـار مـی آورد. تعطیـل شـدن مکاتـب، دانشـگاهها و 

مراکـز آموزشـی مـرگ معنـوی بـرای یـک نسـل خواهد 

بـود کـه در وضعیـت جنگـی بـر مـردم یـک رسزمیـن 

سـنجیده  تصمیـم  رو،  ایـن  از  می گـردد.  تحمیـل 

بـه  همیشـه  کـه  اسـت  مردمـی  دسـت  در  عاقالنـه  و 

رسنوشـت سیاسـی خـود حسـاس بـوده انـد و بـا درک 

از پیامدهـای جنـگ و خونریـزی منفـذ آن را بـا پیـش 

دسـتی از وقـوع جنـگ، می بنـدد. چنیـن پیشـگیری 

قابـل تحقـق نیسـت جـز اینکـه خـرد و آگاهـی جمعی 

بـه ایـن حـد از درک و پختگـی الزم رسـیده باشـد کـه 

بتواننـد در محاسـبات شـان عاقالنـه ایـن مـرات را 

بـر شـارند. در جنگ هـا پیـش از اینکـه سیاسـیون و 

حلقات شـعله افروز مترر شـوند، بیشـرین آسـیب ها 

خواهـد  توده هـا  متوجـه  اجتـاع  دل  در  رضرهـا  و 

گردیـد.

قومی سـازی جنگ بیشـر از جنـگ قدرت تبعات 

زیانبـار بـه مـردم را در پـی خواهـد داشـت. هـم اکنون 

 « آدرس  بـه  افغانسـتان در دو صـف مشـخص  جنـگ 

دولـت  و طالبان« شـعله ور اسـت، دولت بـه عنوان یک 

آدرس مردمـی گروههـای مختلـف قومـی – عقیدتـی را 

در خـود جـا داده اسـت، طالبـان هـم بـه عنـوان یـک 

جریـان جنگـی مدعـی قـدرت بـا انگیـزه کسـب قدرت 

بـه آدرس دولـت و در مقابـل آن می جنگـد، در چنیـن 

آور  رسسـام  کشـتارهای  و  تلفـات  چنـد  هـر  وضعیـت 

متوجـه مردم افغانسـتان می گردد؛ امـا آدرس آن قومی 

و ایدئولوژیکـی نیسـت؛ بـا توجـه بـه تجربیات گذشـته 

بـه  جنـگ  دولـت،  فقـدان  در  کشـور،  جنگ هـای  از 

خـودی خـود آدرس قومـی می گیـرد. در صـورت تحقق 

چنیـن حالـت، هیـوالی کشـتار بیش از هر زمـان دیگر 

دهان خواهد گشـود و بال اسـتثنا هر یکی از سـاکنین 

ایـن رسزمیـن را بـه جرم قومیـت، نژاد و عقیـده خواهد 

بلعیـد. اگـر منی توانیـم بـه بقـای دولت کمـک مناییم، 

بـه تضعیـف و نابـودی آن نیـز نبایـد کمـر بسـت؛ زیـرا 

ایـن جفای بزرگی اسـت در حق اکرثیـت خاموش این 

رسزمیـن که هیچـگاه خواهان منازعه و جنگ نیسـتند 

و انصافـا دخـل و ترصفـی نیـز در آن ندارنـد. در حالت 

جنگـی بـه خصـوص در افغانسـتان کـه بیشـر ماهیت 

نیابتـی و اسـتخباراتی در خـود دارد، بیشـرین تبعات 

آن متوجـه توده هـا می گـردد، جریان هـای جنگ طلب 

بـا تجهیـز و متویـل کشـورهای بیرونـی بـه آب و نـان و 

امکانـات رفاهـی بیشـری دسرسـی خواهند داشـت؛ 

امـا توده هـا نـه تنهـا کـه جـان شـان در معـرض تهدیـد 

جـدی قـرار می گیـرد؛ بلکـه ابتدایی تریـن امکانات بقا 

کـه آب و نـان می باشـد نیز از آنـان گرفته خواهد شـد.

هـر چنـد کـه گروههـای سیاسـی آمـاده جنـگ، 

بپندارنـد کـه ماهیـت و هـدف جنگـی شـان را توجیـه 

از  نبایـد  را  ایـن  امـا  دهنـد؛  و طبیعـی جلـوه  منـوده 

یـاد برنـد کـه عامـل و بانـی محرومیـت نسـلی خواهد 

شـد کـه فرزنـدان خود شـان نیـز از رنـج چنیـن تبعات 

مصئـون نخواهـد مانـد؛ اگر قرار باشـد کـه در وضعیت 

جنگـی آنـان خانـواده و فرزنـدان خـود را بـه خـارج از 

کشـور انتقـال داده و در امکانـات رفاهـی از هرگونـه 

خدمـات الزم بهـره منـد گردنـد بازهـم رنـج مهاجـرت 

و دوری از وطـن آنـان در باتـالق چالش هـای روحـی 

– روانـی قـرار خواهـد داد. زمـان در گـذر اسـت و هـر 

رسزمیـن  ایـن  تاریـخ  درج  کالن  سـطوح  در  عملکـرد 

تاریخـی  چهـره ی  اینکـه  عـوض  در  گردیـد،  خواهـد 

بگذاریـم  جـا  بـه  خـود  از  صفـت  هیـوال  و  هولنـاک 

حـس  و  مثبـت  سـازنده،  عملکردهـای  بـا  می توانیـم 

وطـن دوسـتی چهـره ی از خـود در تاریـخ بـه یـادگار 

بگذاریـم کـه نسـل های بعـدی بـه مـا افتخـار منـوده و 

الگـوی سـازنده شـان در آن زمـان این مقاطع حسـاس 

تاریخـی باشـد. بـا این حـال در پایان الزم بـه یاد آوری 

اسـت که در حالـت جنگی توده های اجتاعی بیشـر 

از گروههـا آسـیب خواهـد دیـد و جهـت بازدارندگـی از 

وقـوع یـک جنـگ قومـی و خامنان سـوز الزم اسـت کـه 

بیـداری و هوشـیاری سیاسـی بـه خـرج داده و مانـع 

تحقـق شـعله های فتنـه در رسزمیـن خـود گردیـم.

نحـوه انجام فعـل، رشایط، اوضاع و احـوال آن به گونه ای 

باشـد کـه اگـر هرکسـی خـود را جـای متهـم قـرار دهد و 

در آن رشایـط و اوضـاع و احـوال آن عمـل را انجـام دهـد، 

حتـا دارای قصـد نابـودی متـام یا بخشـی از گـروه مورد 

هـدف را حتـا داشـته اسـت. ماهیـت برخـی از اعال و 

ارتـکاب آن در رشایـط و حـاالت خـاص بـه گونه ای اسـت 

کـه بـه صـورت قطعـی حاکـی از قصـد خـاص مرتکـب  

اسـت . مثـال خلبـان امریـکای کـه دو شـهر ناکازاکـی و 

هیروشـیا را مببـاران امتـی کـرد، اگـر ادعـا می کـرد که 

قصـد قتل عـام گروهای قومـی و نژادی و مذهبـی در آن 

دو شـهر را نداشـته است قابل قبول نیسـت یا اگر نیروی 

وارد شـهری شـود و تنهـا در صـدد یافـنت و کشـتار قـوم 

خـاص و نـژاد خـاص باشـد بعـد از قتل عام ادعـا کند که 

مـا قصـد نابـودی کلی یا جزئـی اعضای آن قـوم و گروه را 

نداشـتیم قابـل قبـول نیسـت. در اسـتنباط قصـد خاص 

از اوضـاع و احـوال جـرم ارتکابـی به اظهـارات متهان یا 

متهـم توجـه منی شـود کـه تـا گفته شـود کـه آنان سـعی 

خواهنـد کـرد کـه قصد نابـودی گـروه را انکار کننـد و در 

نتیجـه از تطبیـق عدالـت جزایـی فـرار منایند.

 بـه دالیـل زیـر از متـام اوضـاع، احـوال و رشایـط 

و  گـذاری  مبـب  انتحـاری،  تروریسـتی،  عملیات هـای 

کشـتارهای هدفمند و سیسـتاتیک هزاره ها و شـیعیان 

غـرب  و  کابـل  در رسارس کشـور مخصوصـا  افغانسـتان 

آن، بـه خوبـی قصـد نابـودی همـه یـا حداقـل بخشـی از 

ایـن گـروه قومـی و مذهبـی بـه صـورت یقینـی و قطعـی 

می شـود: اسـتنباط 

و  انتحـاری  مبب گـذاری،  عملیـات  نخسـت: 

تروریسـتی علیـه ایـن قـوم و پیـروان مذهـب شـیعه در 

بـه  و  برنامه ریزی هـای  بـا  متعـدد،  سـالیان  ایـن  طـول 

گونـه  ای سـازمان یافته، انجام شـده اند. به صـورت مکرر، 

تظاهـرات،  آموزشـی،  کورس هـای  مکاتـب،  مسـتمر، 

تجمعات، مسـاجد و حسـینیه های شـیعیان و هزاره ها را 

مـورد حملـه واقـع شـده انـد. با قطـع نظـر از اینکـه افراد 

یـاد شـده زنـان، مـردان، اطفالـف دخـران، پیرمـردان، 

مـادران بـاردار، افـراد در حـال مراسـم برگـزاری مراسـم 

دینـی و مذهبـی و ... بـوده انـد. 

بی رحمی هـا،  و  شـقاوت  ها  شـدت  و  وسـعت  دوم: 

نظیـر کشـنت محصـالن دخـر در مکتـب سیدالشـهدا، 

و  زایشـگاه ها  در  بـاردار  مـادران  و  موعـود  کـورس 

شـفاخانه ها و افـراد در حـال عبـادت نیـز بـه خوبـی و 

نسل کشـی  قصـد خـاص جنایـت  ایـن  گویـای  قطعـی 

حملـه کننـدگان، علیـه ایـن گروه قومـی و مذهبـی بوده 

اسـت. عمـق فاجعـه، گسـردگی ایـن وحشـی گری ها، 

بـا  انسـان های  کـه  انـد  بـوده  میزانـی  بـه  ددمنشـی ها 

وجـدان، از آن بـه عنوان مرگ انسـانیت، اخالق و عدالت 

یـاد کـرده انـد. 

سـوم: قصـد خـاص نسل کشـی از ایـن حقیقـت نیز 

بـه صـورت قطعـی و یقینـی قابـل اسـتنباط اسـت کـه 

تنهـا مراکـز تجمعـات گـروه  قومی هـزاره و شـیعه آنهم در 

مناطـق شـیعه نشـین و نیـز مسـافران این قوم در مسـیر 

راه هـا بـه  صـورت گزینشـی مـورد حمـالت تروریسـتی، 

انتحـاری و مبـب گـذار ی قـرار گرفتـه انـد. در حالیکـه 

مراکـز تجمعـات گروه هـای قومی و مذهبـی دیگر مصون 

یـا تـا حـدودی مصـون از ایـن حمـالت بـوده انـد و اگـر 

مراکـز تجمعـات و افـراد گروه های قومـی و مذهبی دیگر 

مـورد حملـه قرار گرفتـه اند به این وسـعت و پیانه نبوده 

انـد و بـه گونـه ای سـازمان یافتـه و سیسـتاتیک انجـام 

است.   نشـده 

و  مکـرر  مسـتمر،  ایـن حمـالت  قربانیـان  چهـارم: 

منظـم، بـه دلیـل عضویـت آنـان در گـروه قومـی هـزاره 

نـه  گـر  و  انـد  بـوده  خـاص،  مذهـب  بـه  آنهـا  تعلـق  و 

آنـان، کـدام جـرم و جنایتـی را حملـه کننـدگان مرتکـب 

نشـده انـد. اطفـال، دخـران، در مکاتـب، زنـان بـاردار 

در  پیرزنـان  و  پیرمـردان  زایشـگاه ها،  و  شـفاخانه ها  در 

مسـاجد، حسـینه ها و... از بارزتریـن افراد بی گناه اسـت 

و براسـاس قوانیـن داخلـی کشـور، اسـناد بین املللـی و 

قوانیـن همـه کشـورها جـزء افـراد ملکـی و غیرنظامـی 

محسـوب می شـوند، نبایـد در تحـت هیچ رشایطـی مورد 

حملـه واقـع شـوند.

2-2. سـالح های اسـتفاده شـده؛ و هم چنیـن ایـن 

می تـوان  نیـز  شـده،  اسـتفاده  سـالح های  از  را  قصـد 

اسـتنباط کرد؛ سـالح های که دارای خاصیت کشـندگی 

اسـتفاده  هنـگام  در  کـه  گونـه ای  بـه  باشـد  جمعـی 

منی تـوان متایزی میـان افراد یک گروه داده شـود و تنها 

علیه افراد خاصی اسـتفاده کرد مانند اسـتفاده از سـالح 

کشـتار جمعـی، سـالح های شـیمیایی و میکروبـی علیـه 

گـروه مـورد حایـت یـا توزیـع لباس هـای سـمی میـان 

آنهـا. (جوامنـردی صاحـب، مرتضـی، پیشـین، ص 35.)

اختیـار،  روی  از  محکمـه  در  متهـم؛  اقـرار   .3-2

بـدون کـدام تهدیـد و فشـاری اقـرار کنـد کـه او جنایـت 

نسل کشـی را بـه قصـد نابـودی همـه یـا بخشـی از یـک 

گـروه مـورد حایـت اساسـنامه را مرتکـب شـده اسـت. 

2-4. اسـناد؛ ماننـد فیلـم، صـدا، نوشـته و... کـه از 

متهـم باقـی مانـده، بیانگـر قصـد خـاص او باشـد و وی 

ایـن جنایـت را بـه قصـد نابـودی همه یـا بخشـی از گروه 

اسـت.  نـژادی مرتکـب شـده  و  ملـی، مذهبـی  قومـی، 

احمـد رشـید می نویسـید: »مال نیازی والی بلـخ از طریق 

بیشـر  راه  سـه  مـزار  شـیعیان  کردنـد،  اعـالم  مسـاجد 

ندارند یا سـنی شـوند یا به کشـور ایران بروند و یا کشـته 

خواهنـد شـد. متـام حسـینه های هزاره ها بسـته شـدند«  

(رشـید، احمـد، طالبـان، زنـان، تجـارت، مافیـا و پـروژه 

عظیـم نفـت در آسـیای مرکـزی، ترجمـۀ نجلـه خنـدق، 

نسـخه الکرونیکـی، صـص 160 -161.)

یـا  سـخرنانی  در  کـه  افـرادی  2-5..شـهادت؛ 

جلسـه ای کـه بـا او حضور داشـته اند، شـهادت دهند که 

او قصـد خویـش را بـرای نابـودی همـه یا بخشـی از گروه 

بـه رصاحت ابراز داشـته اسـت این جنایت را در راسـتای 

تحقـق چنیـن قصـدی مرتکـب شـده اسـت. یا ایـن افراد 

شـهادت دهنـد کـه وی در هنـگام ارتـکاب ایـن جنایـت 

ایـن قصـد خویـش در ضمـن سـخنان توهین آمیـز علیـه 

قربانیـان گـروه ابراز داشـته اسـت.

مرتکـب  خصوصیـات  مرتکـب؛  ویژگی هـای   .6-2

می توانـد در احـراز قصـد مرتکـب در نابـودی گـروه مـورد 

نظـر راهنـا باشـد؛ ایـن ویژگی هـا می توانـد ایدئولوژی، 

اغـراض و مقاصـد مرتکـب باشـد. مثـال امـروزه گروه های 

تکفیری از قبیل داعش و امثال آن، دشـمنی علنی خود 

را علیـه شـیعیان اعـالم کـرده انـد. رسـا اعالم کـرده اند 

که شـیعیان کافر و قتل آنان واجب اسـت. هرکسـی آنان 

را بـه قتـل برسـانند، بـه بهشـت می رونـد و از حورهـای 

زیبـای بهشـتی بهره منـد می شـوند. مالنیـازی در سـال 

1377 در جریـان تـرصف شـهر مـزار رشیـف رسـا اعالم 

داشـتند کـه: »هزاره هـا مسـلان نیسـتند و مـا بایـد آنان 

را بکشـیم یا باید مسـلان شـوید و یا افغانسـتان را ترک 

کنیـد. هرجـا بروید از پای تـان پایین خواهیـم آورد و اگر 

پاییـن برویـد از موی تـان گرفته و باال خواهیم کشـید«.( 

رشـید، احمـد، )1382( طالبـان، زنـان، تجـارت، مافیـا 

و پـروژه عظیـم نفـت در آسـیای مرکـزی، ترجمـۀ نجلـه 

خنـدق، تهـران، انتشـارات بقعـه، صـص 160 -161.)  

بنابراین، قتل و کشـتارهای ارتکابی از سـوی داعشـی ها 

و گروه هـای تکفیـری را می تـوان جنایـت نسل کشـی بـه 

شـار آید.

نسل کشی از دیدگاه کد جزای افغانستان و اسناد بین المللی  
      ) بخش پنجم (
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 بازی با اعداد              3280
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3175    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3451
وزیرسفید را در خانه  c7 حرکت دهید. 

3479

جواب هدف         2928

  

 
دپ

ه

و ی

هنرو

ثور
برنامه های تان امروز به صورت غیر منتظره ای تغییر می کند، اما این تغییرات 
به نفع شما است. فرصتی دارید که افراد مهمی را مالقات کنید شخصی به شما 
در کسب و کارتان را به شما کمک می کنید. نباید تصمیمات ناگهانی بگیرید.

جوزا
نباید کارهای جدیدی را امروز شــروع کنید زیرا با موانع پیش بینی نشــده ای 
روبه رو خواهید شــد. امروز صبح مجبور هســتید تا برنامه هــای تان را تغییر 
دهید. ســعی کنید مشــکالت مهمی که نیاز به تمرکز دارد را به زمان دیگری 

موکول کنید.

سرطان
امروز صبح بســیار حســاس و کمی غمگین هستید. امروز تصمیمات مهمی 
نگیریــد زیرا که بســیار بی تفاوت هســتید. از تردید و اســتدالالت گرم 

کنید. اجتناب 

اسد
امروز صبح ممکن است مشکالت جزئی داشته باشید. سعی کنید آرام باشید. با 
وضوح صحبت کردن از دعوا جلوگیری میکند. ممکن اســت در بخش مالی در 

بهترین حالت نباشید، اما دلیلی برای خوشبینی تان وجود دارد.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت احساس خستگی و سردرگمی داشته باشید. در چنین 
شرایطی به شما توصیه می شود که از گرفتن تصمیمات مهم اجتناب کنید. بهتر 

است که کارهای روزانه خود را انجام دهید و سعی کنید که استراحت کنید.

حمل
امروز صبح فاقد حس عملی هســتید و احساس می کنید که انرژی تان به هدر 
رفته اســت. همکاران تان شما را بســیار درک می کنند و از شما حمایت می 

کنند. احتیاط کنید و هر گونه کمک را رد نکنید.

میزان
امروز روز خوبی برای مالقات و ســپری کردن زمان عالی با شریک عاطفی 
تان می باشــد. امروز بعد از ظهر مبلغ عمده ای پول از خانمی ســالمند در 

بستگان دریافت می کنید. 

عقرب
ممکن اســت تمایل داشته باشید که بســیار ایده آل باشید و احساس کنید 
که همه مشکالت را می توانید حل کنید. سعی کنید واقع بین باشید، وگرنه 
ســوپرایزهای ناخوشــایندی در انتظارتان خواهد بود. در انتخاب کلمات تان 

دقت کنید.

قوس
ممکن است احساس نامیدی داشته باشید زیرا کسب و کاری برای آن برنامه 
ریزی کرده بودید با شکســت مواجه شده است. زمان خوبی برای تجارت می 
باشد، اما زمان با کیفیتی را با شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد. باید آرام 

باشید و بیشتر استراحت کنید.

جدی
امروز برنامه های زیادی دارید. امروز صبح وسوســه خواهید شــد که بیش 
از حد خرج کنید. در ارتباط با هزینه های تان بیشــتر احتیاط کنید. امروز 
ممکن اســت شــخص خاصی را مالقات کنید که نقش مهمی را در زندگی 

عاطفی تان داشته باشید.

دلو
زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد زیرا که تمایل دارید در هر کاری 
عجله کنید. ممکن است در ابرها سیر کنید و مشکالت را نادیده بگیرید. خودتان 

را جمع کنید و کارهای تان را اولویت بندی کنید.

2929

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

وجود داشته باشد.
 4 کلمه: خوب 

 14 کلمه: متوسط 
 21  کلمه: عالی 

نوا ـ  نو ـ  پناه ـ پیوند ـ 
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده 
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا 
ـ نــادی ـ دین ـ داین ـ 

دنیا ـ دنی ـ هند.
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حوت
گرچه دیگران از ایده های تان قدردانی نمی کنند، سعی کنید نامید نباشید. نباید 
هیچ گونه اســناد یا معامالتی را نباید امضا کنید. می توانید به خیلی چیزها در 

زندگی عاطفی تان که قبال نادیده گرفته بودید دست پیدا کنید.

 شطرنج                     3452

ا

آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ 
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج 
ـ شــفافیتـ  صفدرـ  ضمیرـ  طنینـ  ظلمتـ  عجیبـ  غزالـ  فرشتهـ  

قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.

ه س ا و ن ث م ه ر ا ن آ

ت د ک ا ت ب ذ آ ص د ن ث

ش آ ن م ژ ع چ و ه ا ف آ

ر ج ل ا ج ی ق ت ن م ل ص

ف ظ ا ی و ف ا ی ی و ز خ

غ ل ب ر ه خ ش ن ب ا ظ گ

ر ت ذ ق س ن ر ر ف ج ن ض

و ی ث ج ب ه و د ض م ه ج

ا ف م ا ح د م گ ا و و ن

ی ا ت ض ن ر ع ی چ ر ا ی

ق ف س ه پ ی پ ث ل آ ب ن

آ ش ل ا ز غ آ ه ظ ح ل ط

ن

بعضتی از کاربتران با گفن این که فرهنگ هزارگی تنها به منایش گذاشتن 

لباس های مخصوص، کاله و چادر نیستت انتقاد کرده اند. 

نجیب بارور از شتاعران شتناخته شتده در این باره چنین نوشته است: »فرهنگ 

هزارگی، هزاره زیستن استت. امروز هزاره ها به لحاظ اجتامعی، جامعه سامل 

تر از تاجیک، پشتتون و ازبیک دارند. مدارس و آموزشتگاه های دارند که از آن 

انستان هایی مدنی و پرسشگر بیرون می آید. 

او هم چنین گفته استت: »هزاره ها به لحاظ فکری نیز امروز رسآمدهای 

بستیاری دارند که نقش اساستی در مناستبات علمی و فرهنگی کشور دارند. 

شتاعرانی دارند که بدون آن ها شتعر افغانستتان ناتکمیل خواهد بود. بنا به 

جای لباس و کاله و نشتان دادن گوشته یی از فرهنگ هزاره ها، نقش فرهنگ 

هزارگی را بایستت در مناستبات اجتامعی اندازه گرفت.«

جالل نظری از دیگر کاربران شتبکه های اجتامعی در اعرتاض به این که 

تنها لباس پوشتیدن نشتانه ی فرهنگ نیستت نوشته است: »برای فهم فرهنگ 

یتک جامعه، نیاز استت که تاریتخ، ادبیات، بافت های اجتامعی و فرهنگی آن 

جامعه مطالعه شتود. لباس دستت دوز هزارگی زیبا و چشتم نواز است، ولی 

مثره ی تنگدستی ستت، مثره ی محرومیت دخرتان و زنان هزاره از آموزش 

استت.« وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستتان نیز ضمن تربیکی این روز در 

صفحه رستمی فیستبوک اش ابراز امیدواری کرده که کرثت گرایی و احرتام به 

تنتوع فرهنگتی باعث اتحتاد، همدیگرپذیری و متضمن صلح و ثبات دایمی در  

این کشور شود.

افغانستتان ما: چند ستالی استت که از روز 29 ثور به عنوان »روز 

فرهنتگ هزارگی« تجلیل صورت می گیرد. 

با از راه رستیدن این روز امستال نیز در شبکه های اجتامعی این 

موضوع بازتاب گسترتده ای داشتت و بسیاری  از فرهنگیان و مقام ها با 

به منایش گذاشتن تصاویرشتان با لباس های هزارگی، گذاشن پارچه 

های موستیقی و شتعرهای به لهجه هزارگی از این روز تجلیل کردند. 

برخی از مقام ها از جمله ستفیر افغانستتان در چین، فرهاد دریا، 

هرنمند افغانستتان، فوزیته کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده 

افغانستتان با طالبان و برخی از فعاالن اجتامعی به همین مناستبت 

پیام ها و تصاویر شتان را در شتبکه های اجتامعی نرش کرده اند.

فرهاد دریا یکی از آوازخوان های مطرح کشتور در برگه فیستبوک خود 

از این روز حامیت کرده و نوشتته استت: »امروز من با شوق هزاره 

می شوم.«

آقای دریا گفته استت که مردم هزاره از جمع متمدین ترین و 

بافرهنگ ترین ملیت های افغانستتان هستتند. کمرت مردمی را در 

افغانستتان رساغ داریم که چون هزاره ها رسزنده، دل زنده، با نشتاط و 

پر از شتور حیات باشند. 

انتار کلتی هرنیار مناینده مجلس ستنا نیز با مبارک باد گفن این روز 

نگاشتته استت: »هم وطنان هزاره ما فرهنگ زیبایی دارند. من لهجه 

ریبایی هزارگی و فرهنگ هزارگی را دوستت دارم.«

رویداد

نهمیتن قستمت از رسی فلتم »رسیتع و خشتمگین« بتا موفقیتت در 

نخستتین فرصتت عرضته در بازارهتای بین املللتی بته کارش ادامته 

می دهتد.

بته گتزارش ددالیتن، نهمیتن قستمت از مجموعته فلم هتای »رسیتع 

و خشتمگین« کته بتا عنتوان »F۹« منتترش شتده چهارشتنبه فتروش 

ختود در بازارهتای بین املللتی را بتا منایتش در کتره و هنگ کنگ و 

هتم چنیتن روستیه و چند کشتور در خاورمیانه آغاز کترد و در دو روز 

اول بیتش از ۱۰ میلیتون دالتر فروخت.

همچنیتن تخمیتن زده می شتود کته فتروش اولیتن اکتران فلتم در 

چیتن در نیمته شتب پنج شتنبه بته مبلغی حتدود ۹.۲ میلیتون دالر 

رستیده باشتد کته به ایتن معنتی خواهد بود کته فتروش بین املللی 

فلتم پیتش از رستیدن بته روزهتای آخر هفته یعنی شتنبه و یکشتنبه 

بته بیتش از ۲۰ میلیتون دالر رستیده استت.

فلتم »F۹« رستامً از روز جمعته کارش را در چیتن آغتاز کترده استت 

تتا  آن  پیش فتروش  کته  می شتود  زده  تخمیتن  حتارض  حتال  در  و 

یکشتنبه بته حتدود ۳۵ میلیتون دالتر برستد. ایتن مبلتغ تقریبتاً هم 

انتدازه پیش فتروش فلتم ستال ۲۰۱۷ »رسیتع و خشتمگین« استت. 

هنتوز نظتر منتقتدان و واکنش هتا در رستانه های اجتامعتی از راه 

نرستیده کته می توانتد اثتر بزرگتی بتر فتروش نهایی داشتته باشتند.

پنج شتنبه  آختر  تتا  دالتر  میلیتون   ۴.۳ کتره جنوبتی  در  فلتم  ایتن 

فروختت و چهارشتنبه رکتورد بزرگ تریتن فلتم افتتاحیته در میتان 

ایتن مجموعته فلم هتا را شکستت و هم چنیتن باالتریتن فتروش روز 

بتزرگ  افتتاحیته  فتروش  ستومین  و  پاندمتی  دوران  در  افتتاحیته 

رشکتت یونیورستال را بته نتام ختود رقتم زد.

از  ایتن فلتم ۱.۴ میلیتون دالتر فروختت و ۸۲ درصتد  در روستیه 

کل ستهم بتازار را بته ختود اختصتاص داد. هنتگ کنتگ با فروشتی 

۸۰۰ هتزار دالتری در روز چهارشتنبه شتاهد ثبتت رکتورد جدیتدی 

در فتروش روز نخستت یتک فلتم بتود. فلتم »F۹« هم چنیتن در ایتن 

منطقته توانستت ۸۰ درصتد از ستهم بتازار را بته ختود اختصتاص 

دهتد و چنتد رکتورد بشتکند.

ایتن فلتم هم چنیتن در مرص آغاز خوبتی را در روز چهارشتنبه تجربه 

افتتتاح  بتا فروشتی ۳۵ هتزار دالتری بزرگ تریتن  کترد و توانستت 

فتروش روز افتتاحیته را در دوران پاندمتی بته ختود اختصاص دهد.

جشتنواره بیتن املللتی فلتم روتردام فهرستت فلم های حتارض در این 

دوره را کته بته صتورت ترکیبتی برگزار می شتود، اعتالم کرد.

بته گتزارش استکرین دیلتی، پنجاهمیتن دوره جشتنواره بین املللتی 

فلتم روتتردام )IFRR( از ۲ تا ۶ جون به صورت ترکیبی از رویدادهای 

فیزیکتی و مجازی برگزار می شتود.

ایتن برنامته ۵ روزه بته دنبتال بختش اول آنکته در متاه فتربوری بته 

صتورت آنالیتن برگتزار شتد، شتکل متی گیترد.

جشتنواره روتتردام ۶۰ فلتم را در بختش رقابتتی بترب، رقابتتی پترده 

بته منایتش درمتی آورد. بتزرگ، کوتتاه و بخش هتای الیم الیتت 

رویتداد کته بختش دوم جشتنواره ۲۰۲۱ محستوب می شتود  ایتن 

دربرگیرنتده ۱۳۹ فلتم بلنتد، نیمته بلنتد و کوتتاه استت.

برنامته اصلتی جشتنواره ایتن بود که در متاه جون به صتورت فیزیکی 

برگزار شتود اما واینا کالویرستیک مدیر جشتنواره در برنامه کنفرانس 

مطبوعاتتی کته دیتروز سته شتنبه برگتزار شتد گفت برگتزاری بته این 

شتکل بته دلیل وضعیتت کوویتد در هلند، جای ستوال دارد.

وی افتزود: با مقامات در ارتباط مستتقیم هستتیم تتا بدانیم در زمان 

برگتزاری جشتنواره دقیقتاً چته حالتتی مجاز خواهتد بود. بتا توجه به 

تغییتر رشایتط پیتش بینی ایتن امر از حاال کمی دشتوار استت.

وی بتر ایتن امتر تاکیتد کترد کته احتامل بتاز شتدن ستینامها نیز در 

حتال حتارض واقعتاً کتم استت و به همیتن دلیل جشتنواره بته صورت 

رویتدادی ترکیبتی از دو شتکل فیزیکتی و آنالیتن برگتزار می شتود.

امستال ۲۶ عنتوان در بختش جدیتد »هاربتور« یتا »بنتدر« بته منایش 

درمی آیتد. ایتن بختش بتا توجه بته اینکه بندر به عنوان ستتون شتهر 

روتتردام محستوب می شتود، چنیتن نتام گرفتته تتا بته عنتوان ستتون 

جشتنواره شتناخته شود.

بترای بختش افتتاحیته و اختتامیه نیتز فلم ها انتخاب شتده اند و فلم 

مونتا فستتولد کارگردان و بازیگر نروژی با عنتوان »جهان می آید« روز 

۲ جتون جشتنواره را آغتاز متی کنتد. فلم هیروتتا یوستوکی کارگردان 

جاپانتی کته انیمیشتن بلند بتا عنوان »پوپل از شتهر چیمنی« استت 

پایتان بحش جشتنواره در روز ۶ جتون خواهد بود.

دومینیتک گتراف کارگتردان آملانتی و یاستمیال ژبانیتچ کارگتردان 

بوستنیایی ستازنده فلتم »کجتا متی روی آیتدا؟« از جملته مهامنتان 

امستال جشتنواره هستتند کته در پنل هتای گفتت و گتوی جشتنواره 

رشکتت می کننتد. پتاالوی پتال فلمستاز هنتدی هتم ستخرنانی آزاد 

خواهتد داشتت و فلتم جدیتدش بتا عنتوان »خرگتوش نابینتا« دربتاره 

خشتونت پلیتس در دهلتی در جشتنواره منایتش داده می شتود.

از رویدادهتای ختاص دیگتر جشتنواره منایتش ۴ فلتم بلنتد مهتم از 

دوره هتای پیتش جشتنواره استت که شتامل »شتیرین« ستاخته جین 

کمپیتون کارگتردان نیوزیلنتدی کته در ستال ۱۹۹۰ جشتنواره بته 

منایتش درآمتد، »شتب روی زمین« ستاخته جیم جارمتوش کارگردان 

آمریکایتی از ستال ۱۹۹۲ جشتنواره، »دفترت خاطترات گتران بهتا« 

ستاخته نانتی مورتتی کارگتردان ایتالیایی از ستال ۱۹۹۵ جشتنواره 

و »نربد ستلطنتی« ستاخته فوکاستاکو کینجتی کارگتردان جاپانی از 

ستال ۲۰۰۱ خواهتد بتود.

آینتده روشتن  نوشتین معراجتی در بختش  فلتم »پتر« ستاخته  از 

نتام بترده شتده استت. جشتنواره 

»گنجینه هتای گوهتر« ستاخته ابراهیم گلستتان، »گوزن ها« ستاخته 

اصالنتی،  محمدرضتا  ستاخته  بتاد«  »شتطرنج  کیمیایتی،  مستعود 

بارانتش گرفتته«  »ابتر  مکتری،  بی دقتت« ستاخته شتهرام  »جنایتت 

ستاخته مجید برزگر، »ستکوت« ستاخته امیرعلی نوایی، »یک تصویر 

و دو پترده« ستاخته ستاناز ستهرابی و »میترتا« ستاخته کاوه مدیتری 

محصتول هلنتد، دیگر فلم هتای کارگردان های ایرانی حتارض در این 

رویتداد معترب هستتند.

رکوردشکنی فلم »سریع و 
خشمگین 9« در دو روز

جشنواره فلم روتردام 
ترکیبی برپا می شود

استقبال گسترده از روز فرهنگ هزارگی در کشور
خبر

جشنواره

سونیتا علی زاده، خواننده رپ کشور برنده »جایزه آزادی« فرانسه شد
گرفتته و وضعیتت میلیون ها کودک در رسارس جهان را بیان کند که رسنوشتتی 

مشتابه با خود او دارند.

وی کته بته ایاالت متحده مهاجرت کرده، اکنون در رشتته حقوق برش تحصیل 

می کند. او دوستت دارد وکیل شتود و برای دفاع از زنان و کودکان تالش کند. 

او آرزو دارد روزی به کشتورش برگردد و ازدواج های اجباری را محو کند.

رخستاره قائم مقامی، یک زن فلم ستاز ایرانی این دخرت مهاجر را کمک 

می کرد. وی بعدا در مورد رسگذشتت ستونیتا فلمی ستاخت که به جشنواره 

بیتن املللی فلم مستتند حقوق بترش »یک جهان« در پراگ پایتخت جمهوری 

چک و جشتنواره فلم در برلین پایتخت آملان راه یافت.

رخستاره قایم مقامی فلم ستاز ایرانی در مورد زندگی ستونیتا فلمی ساخته که 

در جشتنواره های مختلف منایش داده شد.

نهاد بین  املللی »نورماندی« فرانسته جایزه آزادی را هر ستال به جوانانی که 

در زمینه حقوق برش و ارزش های انستانی تالش می کنند، اهدا می کند. 

جایزه آزادی فرانسته با الهام از ارزش هایی استت که در پی جنگ جهانی 

دوم تصویب شتده اند. در یابود از رسبازان متفیقین که در ششتم ماه جوالی 

۱۹۴۴ در نورماندی پیاده شتدند تا علیه رژیم نازی ها بجنگند.

ستونیتا علی زاده اولین فرد از افغانستتان استت که این جایزه را دریافت 

می کند. او امیدوار استت که در کارهای هرنی و مبارزه اش برای تحقق 

آزادی، حقوق برش و ناهنجاری های اجتامعی موفق شتود.

ستونیتا علی زاده هرنمند رپ خوان اهل هرات که در مهاجرت زندگی 

می کند، برنده »جایزه آزادی« در فرانسته در ستال ۲۰۲۱ شد. این 

جایزه آزادی ابتکاری آموزشتی می باشتد که هدف آن آگاهی از آزادی، 

صلح و حقوق برش استت.

به گزارش دویچه وله دری ستونیتا علی زاده ۲۵ ستاله رپری که متولد 

افغانستتان استت، به خاطر فعالیت های حقوق برشی و مبارزه اش 

در برابر ازدواج اجباری با بیشترتین آرا برنده جایزه آزادی نورماندی 

فرانسته برای افراد ۱۵ تا ۲۵ ستاله شتد. بیش از پنج هزار جوان از 

رسارس جهان به نامزدان ستومین دور اهدای این جایزه رای داده و 

ستونیتا علی زاده را برگزیدند.

ستونیتا علی زاده در زمان رژیم طالبان در افغانستتان متولد شده 

استت. در ۹ ستالگی، پدر و مادرش قصد داشتند او را عروس کنند، 

امتا به دلیل جنتگ، خانواده اش به ایران گریخت و ازدواج برنامه ریزی 

شتده اش لغو شتد. در تهران، یک سازمان غیردولتی دسرتسی 

بته تحصیتل را برایش فراهم کرد، در جایی که او در کودکی اش 

متیزکاری می کرد.

وقتی ستونیتا آهنگی از »امینم« خواننده رپ را شتنید، عالقمند رپ 

شتد و همین آغازگر موفقیت هایش بود. او رشوع به نوشتن و خواندن 

رپ کرد تا داستتان خود را بیان کند و علیه ازدواج اجباری موضع 



از  مونیـخ،  بایـرن  رسمربـی  فلیـک،  هانسـی 

ایـن  بـا  رقابت هـای چمپیونزلیـگ  قهرمانـی در 

تیـم به عنـوان بهرتیـن خاطره خـود بـا باواریایی 

هـا یـاد کـرد.

بایـرن مونیـخ فـردا در هفتـه پایانـی رقابـت های 

بوندسـلیگا و در آخریـن مسـابقه ای که هانسـی 

خواهـد  عهـده  بـر  را  تیـم  ایـن  هدایـت  فلیـک 

داشـت، میزبـان آگزبـورگ خواهد بـود. رسمربی 

آملانی دوران شـگفت انگیزی را در بایرن سـپری 

کـرد و بـا ایـن تیـم بـه متـام افتخـارات ممکـن 

دسـت یافـت. همچنیـن گفتـه می شـود کـه تیم 

ملـی آملان مقصد بعدی هانسـی فلیـک خواهد 

بـود. هانسـی فلیـک، در نشسـت خـری پیـش 

از بـازی برابـر آگزبـورگ گفـت: " مـن از بچگـی 

طرفـدار بایـرن بـوده و خواهـم ماند. این باشـگاه 

همیشـه در قلـب من بوده و از ایـن پس نیز از آن 

حامیـت خواهیـم کـرد. بـه آن ها گفتم کـه به راه 

خـود ادامـه خواهنـد داد و مـن بابـت همـه چیـز 

هستم." سپاسـگزار 

تریـن  احساسـی  بایـرن:"  در  خاطـره  بهرتیـن 

خاطـره ام بـا بایـرن مونیخ  فینال مسـابقات لیگ 

قهرمانـان اروپا و پیروزی در لیسـبون مقابل پاری 

سـن ژرمـن بـود. احساسـات پـس از آن، کل تیـم 

و چگونگی تشـویق بازیکنـان تعویضی، همه این 

هـا فـوق العـاده بودنـد. این یـک اتفاق برجسـته 

در کارنامـه کاری مـن باقـی خواهـد ماند."

فلیـک در ادامـه پیرامون سـه بازیکنی کـه بعد از 

بـازی فـردا از بایرن مونیخ جدا خواهد شـد یعنی 

داویـد آالبـا، ژروم بواتنـگ و خـاوی مارتینز گفت: 

" هر سـه آنهـا فردا از ابتـدا در ترکیب قرار خواهد 

گرفت."

فلیک: از بچگی طرفدار بایرن بودم و خواهم ماند

ورزش
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آینـده از طریـق بـه اشـرتاک گـذاری اطالعـات طراحی شـده 

اسـت. ایـن مشـارکت براسـاس برنامـه هـای نظارتـی موجـود 

بـرای ) اچ آی وی، سـل، و ماالریـا( بـرای ردیابـی انـواع جدیـد 

ویروس کرونا و شـیوع بیامری در سـطح جامعـه ایجاد خواهد 

شـد. پیش بینی می شـود که این طرح تا قبل از پایان سـال 

جـاری میـالدی فعـال و راه اندازی شـود.

بـرای کمـک بـه شناسـایی انـواع جدیـد ویـروس کرونـا و 

ردیابـی بیـامری های نوظهـور در رسارس جهـان اعالم کرده 

است.

ایـن طـرح جدیـد موسـوم بـه "رادار همـه گیـری جهانی" به 

رهـری سـازمان صحـت جهانـی و بنیـاد "ولـکام تراسـت" 

برای شناسـایی نقاط شـیوع و جلوگیری از همه گیری های 

سـازمان صحـت جهانـی می گویـد شـامر مـرگ و میـر ناشـی از ابتـال 

بـه کوویـد۱۹ احتـامال دو تـا سـه برابر بیشـرت از گزار ش های رسـمی 

ارائه شـده اسـت. آمار رسـمی درگذشـتگان در حال حارض ۳ میلیون 

و ۴۰۰ هـزار نفـر اسـت، امـا ایـن سـازمان در آمـار ارائـه شـده سـال 

۲۰۲۰، گفتـه اسـت که بیـن ۶ تا ۸ میلیون، برآوردی واقعی تر اسـت.

ایـن نهـاد جهانـی همچنیـن می گویـد دالیـل زیـادی وجـود دارد که 

احتـامال می توانـد میـزان آمـار پاییـن را توضیـح دهـد.

به گفته سـازمان صحـت جهانی در ابتدای این همه گیری، بسـیاری 

از افـراد قبـل از آن کـه ابتـالی آن هـا بـه کووید تشـخیص داده شـود، 

جـان خـود را از دسـت دادنـد و بسـیاری از کشـورها هـم سیسـتم 

مناسـبی بـرای ثبـت مـرگ و میرهای ناشـی از ابتـال به ویـروس کرونا 

ندارنـد. در حـال حـارض شـامر مبتالیـان بـه کرونـا در جهـان ۱۶۵ 

میلیـون و ۸۹۰ هـزار و ۲۱۷ نفـر اعـالم شـده اسـت.

امریـکا، هنـد و برازیـل در حـال حـارض بیشـرتین مـوارد ابتـال و مرگ 

و میـر را در جهـان دارا هسـتند. شـامر رسـمی مبتالیـان در ایران که 

اخیـرا بـا مـوج چهـارم کرونـا روبـرو بـوده، بیـش از دو میلیـون و تعداد 

درگذشـتگان بیـش از ۷۲ هـزار نفـر تاکنـون گزارش شـده اسـت.

البتـه برآوردهایـی کـه بـر مبنـای آمار کلـی مرگ ومیـر در ایـران انجام 

شـده از دو تـا سـه برابـر بـودن شـامر واقعـی قربانیـان کرونـا حکایت 

داشـت. هرچند سـازمان ثبت احوال از خزان گذشـته دیگر آمار مرگ 

و میـر را بـه طـور عمومـی منتـر نکـرده و امـکان برآوردهـای جدیـد 

وجود نـدارد.

طرح جدید برای شناسایی انواع جدید کرونا

دولـت بریتانیـا طرحـی بـرای ایجـاد یـک شـبکه نظـارت بین املللـی 

زنگ خطر در هند 
به دلیل افزایش موارد مرگبار 'قارچ سیاه'

لیگ برتر فوتبال بانوان کابل؛ تیم رویال کابل تیم 
عدالت را شکست داد

آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال در پروان

تیم کرکت افریقای جنوبی در ۲۰ جوزا به مصاف 
ویست اندیز می رود

آتش بس در غزه؛ پایان ۱۱ روز جنگ 

گفـت کـه ۱۵۰۰ مورد عفونـت به قارچ سـیاه در این 

ایالـت ثبـت شـده، ایالتـی کـه بدتریـن آسـیب را در 

موج دوم کرونا دیده اسـت. یک شـفاخانه در مببئی 

مرکـز ایالـت بـه بـی بی سـی گفت کـه ظـرف دو ماه 

۲۴ مـورد از ایـن بیـامری را مشـاهده کرده اسـت در 

حالـی کـه کل مـوارد ثبـت شـده در سـال گذشـته 

بود. شـش 

داکـرتان بـه بـی بـی سـی گفتـه انـد کـه گاه مجبور 

شـده انـد چشـم یـا آرواره بیـامر را درآورنـد تـا بتوانند 

مانـع رسـیدن عفونـت بـه مغز و نجـات بیامر شـوند.

جهش موارد ابتال باعث کمبود داروی "آمفوتریسـین 

بـی" کـه در درمـان این بیـامری به کار می رود شـده 

است.

موکورمایکوزیـس یـک عفونـت بسـیار نادر اسـت که 

علـت آن کپـک موکـور اسـت کـه معمـوال در خـاک، 

گیاهـان، کـود حیوانی و میوه ها و سـبزیجات فاسـد 

وجـود دارد.

ایـن قـارچ می توانـد سـینوس، مغـز و ریـه را عفونـی 

 کنـد و جـان مبتالیـان بـه دیابـت یـا کسـانی کـه 

سیسـتم ایمنـی ضعیـف دارنـد، مثـل مبتالیـان بـه 

رسطـان و اچ آی وی/ایـدز را بـه خطـر بینـدازد.

در مـوارد شـدید و بدخیـم کرونـا کـه ریـه بـه شـدت 

درگیـر می شـود از اسـرتوئید اسـتفاده می شـود تا از 

واکنـش شـدید التهابـی سیسـتم ایمنـی جلوگیـری 

شـود کـه ممکـن اسـت جـان بیـامر را بگیرد.

کـم  را  ایمنـی  سیسـتم  کارایـی  داروهـا  ایـن  امـا 

می کننـد و قنـد خون بیـامران را افزایـش می دهند. 

تصـور می شـود ایـن کاهش کارایی سیسـتم ایمنی، 

باعـث عفونـت موکورمایکوزیـس می شـود.

مقـام هـای صحـی در هنـد مـی گوینـد کـه ایـن 

کشـور در پـی جهـش مـوارد مرگبـار "قـارچ سـیاه" 

بایـد آن را یـک همـه گیـری اعـالم کنـد.

ایـن عفونـت نـادر بـه نـام موکورمایکوزیـس باعـث 

برخـی  و  شـود  مـی  مبتالیـان  درصـد   ۵۰ مـرگ 

یـا  کـردن چشـم  خـارج  از  بعـد  فقـط  بیـامران  از 

پیـدا مـی کننـد. نجـات  پاییـن  اسـتخوان فـک 

در مـاه هـای اخیـر هند شـاهد هـزاران مـورد از این 

بیـامری کـه ظاهـرا افـراد را در دوران نقاهـت بعد از 

کوویـد-۱۹ یـا افـراد بهبـود یافتـه از ایـن بیـامری را 

مبتـال می کنـد بوده اسـت.

داکـرتان مظنون هسـتند که ممکن اسـت ارتباطی 

میـان ایـن بیـامری و داروهـای اسـرتوئید )کورتون( 

کـه بـرای درمـان کووید به کار می رود وجود داشـته 

باشـد. در ایـن میـان به ویـژه مبتالیان بـه دیابت در 

معـرض خطـر هسـتند و داکـرتان بـه بـی بـی سـی 

گفتـه انـد که به نظر می رسـد ۱۲ تـا ۱۵ روز بعد از 

بهبـود یافـن از کووید ظاهر می شـود.

روز پنجشـنبه الو آگاروال وزیـر مشـرتک صحـت از 

۲۹ ایالـت ایـن کشـور خواسـت در ایـن زمینـه همه 

گیـری اعـالم کنند.

بـا اعـالم همه گیری وزارت صحت مـی تواند نظارت 

بهـرتی بـر آنچـه در هـر ایالـت مـی گـذرد داشـته 

باشـد و شـیوه هـای معالجـه را یکپارچـه کند.

روشـن نیسـت کـه دقیقـا چنـد مـورد ابتـال بـه ایـن 

بیـامری در هنـد وجـود دارد. ایـن کشـور درحـال 

حـارض بـا مـوج دوم ویـروس کرونـا کـه باعـث مـرگ 

ده هـا هـزار نفـر شـده دسـت و پنجـه نرم مـی کند.

راجـش تُـپ وزیـر صحـت ماهاراشـرتا هفتـه پیـش 

حـزب متهـم به تقلـب در انتخابات شـده اند، بلکه از 
آنـان بـه عنـوان "خائـن" یـاد شـده اسـت.

انتخابات پارملانی سال ۲۰۲۰
حـزب "اتحـاد ملـی بـرای دموکراسـی" بـه رهـری 
آنگ سـان سـوچی در انتخابات نوامر سـال ۲۰۲۰ 

موفـق بـه کسـب پیـروزی قاطعـی شـده بود.
در روز اول فـروری، همزمـان بـا برگـزاری نخسـتین 
جلسـه پارملـان جدیـد میامنـار، ارتـش ایـن کشـور 
دسـت بـه کودتـا زد. دولـت کودتـا در هـامن زمـان 
اقـدام بـه دسـتگیری آنگ سـان سـوچی و شـامری 
در  تقلـب  اتهـام  بـه  حـزب  ایـن  ارشـد  اعضـای  از 

انتخابـات منـود.
ایـن در حالی اسـت که ناظـران انتخابـات پارملانی 
سـال ۲۰۲۰ ادعـای تقلـب در انتخابـات را رد کـرده 

بودند.
از زمـان کودتـای نظامـی تـا کنـون، میامنـار تقریبـا 
اسـت.  بـوده  مردمـی  اعرتاضـات  شـاهد  همـه روزه 
میـن  جـرال  رهـری  بـه  میامنـار  نظامـی  دولـت 
آنـگ هلینـگ، بـا خشـونت بسـیار اقدام بـه رسکوب 

اعرتاضـات کـرده اسـت.
بر اسـاس آمار منتر شـده از سـوی سـازمان امداد 
بـه زندانیـان سیاسـی، تا کنـون دسـت کم ۸۱۰ نفر 

از مـردم در اعرتاضـات میامنـار جـان باخته اند.
افـزون بـر آن گفتـه می شـود کـه از اول فـروری تـا 
کنون ۵۳۰۰ نفر دسـتگیر شـده اند که برای ۱۸۰۰ 

نفـر از آن هـا مجـازات زندان تعیین شـده اسـت.

کمیسـیون  تصمیـم  از  میامنـار  محلـی  رسـانه های 
آنـگ  حـزب  انحـالل  بـرای  کودتـا  دولـت  منتخـب 
سـان سـوچی خـر داده اند. اعضای این کمیسـیون 
مدعـی شـده اند کـه پیـروزی این حـزب در انتخابات 
پارملانـی سـال ۲۰۲۰ ناشـی از تقلـب در انتخابات 
از  خـر  بین املللـی  خرگزاری هـای  اسـت.  بـوده 
انحـالل حـزب "اتحـاد ملـی بـرای دموکراسـی" بـه 
رهـری آنـگ سـان سـوچی توسـط ارتـش میامنـار 
داده انـد. بـه ایـن ترتیـب، دولـت کودتـا بـر آن بـوده 
تـا بـا انحـالل این حـزب پشـتوانه قـدرت حزبی آنگ 
سـان سـوچی، رهر پیشـین این کشـور را از او سلب 
کنـد. بایـد یادآور شـد که حـزب "اتحادیـه ملی برای 
سـال ۲۰۲۰  پارملانـی  انتخابـات  در  دموکراسـی" 

موفـق بـه کسـب یـک پیـروزی قاطـع شـده بود.
اکنـون دولـت نظامـی میامنـار پیـروزی این حـزب را 
نامعتـر خوانده و با ادعای تخلفـات انتخاباتی، رای 
بـه انحـالل آن داده اسـت. گفتـه می شـود تصمیـم 
متشـکل  کمیسـیونی  توسـط  حـزب  ایـن  انحـالل 
بـا  و  میامنـار  سیاسـی  حـزب  چنـد  مناینـدگان  از 
نظـارت دولـت نظامـی اتخـاذ شـده اسـت. رادیـوی 
نشسـت  بـه  مـی  جمعـه ۲۱  روز  "دویچلندفونـک" 
نایپیـداو،  در  احـزاب  ایـن  سیاسـی  مناینـدگان 
پایتخـت میامنـار اشـاره کـرده اسـت. خـر انحـالل 
ایـن حـزب توسـط خرگـزاری "میامنـار نـاو" منتـر 
شـد. در اطالعیـه مربـوط بـه انحـالل حـزب "اتحـاد 
ملـی بـرای دموکراسـی" نـه تنهـا اعضـای ارشـد این 

برگزاری جشن قهرمانی اینتر با حضور هواداران

تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات راه یابی به المپیک توکیو محروم شد

تلفـات جانـی در ارسائیـل ۱۲ نفـر بـود. یـک پرسبچـه پنـج 

سـاله و یـک دخـرت جـوان ۱۶ سـاله در میـان کشته شـدگان 

. هستند

دولـت امریـکا طـی دو روز گذشـته بـه تـل آویـو فشـار آورد تـا 

حمـالت نظامـی بـه نـوار غـزه را متوقـف کند. یک سـخنگوی 

دولـت ارسائیـل پـس از اعـالم توافـق آتش بس تاکیـد کرد که 

عملیـات هدفمنـد علیـه حامس به اهـداف خود دسـت یافته 

اسـت. نخسـت وزیـر ارسائیـل پیش تر گفتـه بود که هـدف از 

حملـه بـه مواضع حامس، دسـتیابی بـه وضعیـت بازدارندگی 

است. 

هایکـو مـاس وزیر خارجـه آملان نیز کـه بـرای میانجیگری به 

منطقـه رفتـه، بـا  رئیـس جمهـور، نخسـت وزیر، وزیـر دفـاع و  

همتـای ارسائیلـی خـود دیدار داشـت.

امنیـت  و  ارسائیـل  امنیـت  مـا  »بـرای  گفـت:  درتل آویـو  او 

بـا  مـاس  نیسـت.«  بحـث  قابـل  آملـان  خـاک  در  یهودیـان 

محمـود عبـاس، رئیـس تشـکیالت خودگـردان فلسـطین نیز 

در رام اللـه مالقـات کـرد. دفـرت سیاسـی حـامس بـا انتقـاد از 

را "جانبدارانـه" خوانـد.  او  مواضـع مـاس، سـخنان 

آتش بـس در حالـی به جریان افتاده که بیـالن ویرانگری های 

ایـن ۱۱ روز روشـن نیسـت و صلـح پایـدار نیـز چشـم اندازی 

ندارد. تضمین شـده  

کابینـه امنیتـی ارسائیـل اعـالم شـد.

بـا اعـالم توافـق، هـزاران نفـر در غـزه بـه خیابان هـا ریختند و 

در میـان ویرانه هـا فریـاد "اللـه اکر" رس دادنـد. حامس طی 

یـازده روز درگیری بیش از ۴۰۰۰ موشـک به سـمت ارسائیل 

شـلیک کـرد و ارسائیـل با حمـالت هوایی به کرانه غزه پاسـخ 

ایـن حمالت موشـکی را داد. 

توافـق طرفیـن با وسـاطت عبدالفتاح سیسـی، رئیس جمهور 

مـر انجـام گرفتـه و بـه گفتـه سـخنگوی نتانیاهـو، هیـچ 

پیش رشطـی نـدارد.  جـو بایـدن ضمـن اسـتقبال از توافـق 

ابـراز امیـدواری کـرد کـه "فرصتـی واقعـی" برای صلـح پایدار 

گفـت:  امریـکا  رئیـس جمهـور  فراهـم شـود.  در خاورمیانـه 

»مـردم فلسـطین و ارسائیـل شایسـتگی زندگـی در آرامـش و 

امنیـت و برخـورداری از آزادی، رفـاه و دمکراسـی را دارنـد.«

اظهـار  بـا  نیـز  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  گوتـرش،  آنتونیـو 

خشـنودی از توقـف درگیـری از طرفین خواسـت بـه آتش بس 

پایبنـد مباننـد. او پیشـرت بـا بیـان نگرانـی عمیـق از مـرگ 

غیرنظامیـان گفتـه بـود: »اگـر جهنمـی روی زمیـن باشـد، آن 

زندگـی کـودکان غـزه اسـت.«

بیـش از ۲۳۰ غیرنظامـی فلسـطینی در درگیری هـا کشـته 

شـده اند کـه ۶۵ کـودک و ۳۹ زن در میـان آنهاسـت. ۱۷۱۰ 

نفـر نیـز زخمـی شـده اند و  ۵۸ هـزار نفـر آواره.

بـا میانجی گـری  بـر رس آتش بـس  توافـق حـامس و ارساییـل 

پایـان  از  خشـنودی  ابـراز  بـا  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  مـر؛ 

خشـونت از طرفین خواسـت به توافق پایبند مبانند. بایدن نیز 

ابـراز امیـدواری کـرد که فرصتی برای صلح پایـدار در خاورمیانه 

شـود. فراهم 

از سـاعت دو بامـداد جمعـه )۲۱ مـی( آتش بـس در غـزه بـه 

جریـان افتـاد. خـر توافـق، شـامگاه پنجشـنبه و بعد از جلسـه 

در ادامـۀ ایـن مسـابقات تیم های آشـیانه و کابل 

کلـب بـه روز پنج شـنبه بـه میدان خواهنـد رفت.

اسـتقالل،  تجربـی،  تیم هـای  لیـگ  ایـن  در  کـه 

صادقـی،  نعـامن،  تجـارت،  آزاد،  نعـامن  پامیـر، 

عقابـان پـروان، سـتارگان وعقابـان شـامل ده تیـم 

رویارویـی می کننـد. برتـر 

این مسابقات برای دو ماه ادامه خواهند داشت.

اندیـز، بـا تیـم ایـن کشـور، آغـاز می کنـد.

ایـن  از  پـس  جنوبـی  افریقـای  کرکـت  تیـم 

مسـابقات، سـه بازی یک روزه و سـه بازی ۲۰ اوره 

داد. خواهـد  انجـام  نیـز  ایرلنـد،  میزبانـی  بـه  را 

رسـمی اش جـام را بـاالی رس خواهـد بـرد. از 

ایـن رو سـازمان لیگ فوتبال ایتالیـا از دولت 

هـزار  انـدازه  بـه  تنهـا  کـه  کـرده  درخواسـت 

نفـر اجـازه حضـور متاشـاگر را در ورزشـگاه 

سن سـیرو صـادر کنـد و ایـن در خواسـت هم 

مـورد موافقـت قـرار گرفته اسـت.

ایـن هـزار نفر امـا تنها مـردم عادی نیسـتند، 

بلکـه اعضای خانـواده و دوسـتان بازیکنان و 

مربیـان تیـم را نیز شـامل می شـود.

ایتالیـا  رپوبلیـکای  نریـه  حـال  همیـن  در 

هـواداران  بـرای  اینـرت  کـه  کـرده  گـزارش 

عـادی اش هـم متهیداتـی در نظـر گرفتـه و 

قـرار اسـت در پارکینگ ورزشـگاه سـن سـیرو 

رشایـط حضـور چهـار هـزار و 500 متاشـاگر 

بـه  جـام  اهـدای  مراسـم  متاشـای  بـرای 

کنـد. تأمیـن  را  نراتـزوری 

سـاعت  از  یکشـنبه  روز  اینـرت  فوتبـال  تیـم 

اودینـزه  میزبـان  تهـران  وقـت  بـه   17:30

بـود. خواهـد 

فوتبـال  لیگ برتـر  رقابت هـای  ادامـه  در 

بانـوان شـهر کابـل، تیـم رویـال کابـل تیـم 

داد. شکسـت  دیـروز  را  عدالـت 

فدراسـیون  سـخنگوی  مشـعوف،  فیـروز 

فوتبـال گفـت: "تیـم فوتبـال رویـال کابل با 

نتیجـۀ دو بـر صفـر تیـم عدالـت را شکسـت 

داد و ضمـن کسـب سـه امتیاز ایـن بازی در 

مجمـوع از چهـار بـازی دوازده امتیاز کسـب 

کـرد و بـه صـدور جـدول رقابت هـا رسـید."

در حـال حـارض رقابـت بسـیار نزدیـک میان 

چنـد تیـم بـرای قهرمانـی لیگ برتـر فوتبـال 

بانـوان شـهر کابـل ادامـه دارد.

مسـووالن ورزشـی والیـت پـروان گفته انـد که 

مسـابقات لیـگ برتـر فوتبـال در ایـن والیـت 

آغاز شـده اسـت.

یاسـین رحیمـی مسـئول فدراسـیون فوتبـال 

پـروان امـروز )۲۹ ثـور( بـه رادیـو آزادی گفـت 

کرکـت بـورد افریقـای جنوبـی دو تیـم را برای 

رویـا رویـی بـا تیم هـای ویسـت اندیـز و ایرلند 

روز )۱۹ مـی( اعـالم کرد.

افریقـای جنوبـی در ۲۰ جـوزا دو بازی تسـت 

و پنـج بـازی ۲۰ اوره را بـه میزبانـی ویسـت 

1000  دوسـت دار اینـرت مـی تواننـد در 

سـن سـیرو و پـس از آخریـن بـازی فصل 

قهرمانـی تیـم محبـوب خـود در رسی آ را 

بگیرند. جشـن 

بـا ادامـه دار بـودن رونـد نزولـی کاهـش 

ایتالیـا،  در  کرونـا  ویـروس  بـه  ابتـال 

مقامـات صحـی و سـازمان لیـگ فوتبـال 

اجـازه  اینـرت  باشـگاه  بـه  کشـور  ایـن 

داده انـد کـه بـرای آخریـن بـازی اش در 

ایـن فصـل بـه هـزار تـن از هوادارانـش 

سـیرو  سـن  ورزشـگاه  وارد  دهـد  اجـازه 

شـوند تـا عـالوه بـر متاشـای بـازی ایـن 

تیـم مقابل اودینـزه در هفته پایانی رسی 

آ، مراسـم اهـدای جـام و مـدال قهرمانی 

نظاره گـر  هـم  از  را  نراتـزوری  بازیکنـان 

باشـند.

اینـرت چهـار هفتـه به پایـان فصـل، برای 

اولیـن بار از سـال 2010 قهرمان رسی آ 

شـده است و روز یکشنبه در آخرین بازی 

مسی تحت فشار، مخالفت پدر و برادر با تمدید قرارداد
لیونـل مسـی قصـد متدیـد بـا بارسـلونا را دارد 

ولـی پـدر و یکـی از بـرادران او بـا ایـن موضوع 

. لفند مخا

در تابسـتان گذشـته بود که یکی از غیرمنتظره 

سـالیان  طـی  فوتبـال  دنیـای  اتفاقـات  تریـن 

اخیـر رخ داد؛ جایـی کـه لیونـل مسـی، فـوق 

سـتاره آرجانتاینی و اسـطوره باشـگاه بارسـلونا، 

بـه شـکل رسـمی خواهـان جدایـی از ایـن تیم 

شـد و اعـالم کـرد کـه قصـد نـدارد بـه همکاری 

خواهـد  مـی  و  دهـد  ادامـه  بلوگرانـا  بـا  خـود 

چالـش جدیـدی را تجربـه کنـد.

از  بـرای جدایـی  را  خـود  تـالش  مسـی متـام 

و  باشـگاه  ایـن  نهایتـاً  امـا  داد  انجـام  بارسـا 

رئیـس وقـت آن یعنـی جـوزپ بارتومئـو اجـازه 

جدایـی او را صـادر نکردنـد تا برنده شـش توپ 

طـال حداقـل یـک فصـل دیگر بـه کار خـود در 

نوکمـپ ادامـه دهـد.

خـوان الپورتا رئیس جدید بارسـا هـم مذاکرات 

بـا او را رشوع کـرده و قصـد دارد هـر طور شـده 

او را بـه متدیـد راضی کند.

معتـر  نریـه  "لوپاریزیـن"،  ادعـای  طبـق 

پاریسـی، مسـی تصمیـم دارد قـراردادش را دو 

سـال دیگـر بـا بارسـلونا متدیـد کنـد و سـپس 

از  او  ولـی  شـود  متحـده  ایـاالت  لیـگ  راهـی 

فشـار  تحـت  برادرانـش  از  یکـی  و  پـدر  سـوی 

 50 دسـتمزد  بـا  سـاله   5 پیشـنهاد  تـا  اسـت 

میلیـون یـورو در سـال پـی اس جـی را قبـول 

کنـد.

مسـی فـردا در بـازی با ایبـار غایـب خواهد بود 

و در مـدت زمـان باقیامنده تـا رشوع اردوی تیم 

ملـی آرجانتایـن بـرای کوپـا آمـه ریـکا، فرصـت 

منابـع  برخـی  داشـت.  خواهـد  اسـرتاحت 

بنـدی  جمـع  بـه  مـدت  ایـن  در  او  معتقدنـد 

نهایـی مـی رسـد و برخـی ادعـا می کننـد همه 

چیـز را بـه پایـان کوپـا آمه ریـکا موکـول خواهد 

کرد.

دولت نظامی میانمار 
حزب آنگ سان سوچی را منحل کرد 

ســازمان صحت جهانی: 
است بیشــتر  بر  برا ســه  تا  دو  کووید  به  بتال  ا ز  ا ناشــی  میر  و  مرگ 

می شـود. آغـاز  اردن 

قـرار بـود از افغانسـتان محسـن رضایـی، فـرزاد منصـوری، 

رقابت هـا رشکـت  ایـن  در  و سـمیه غالمـی  میرزایـی  زهـرا 

کننـد.

نتیجـۀ آزمایـش کرونـای سـمیه غالمـی هفتـۀ پیـش مثبـت 

بـود و او بـه همیـن دلیـل از سـفر بـه اردن بازمانـد.

سـپس زهـرا میرزایـی و محسـن رضایـی نیز به دلیل مشـابه 

از اشـرتاک در بازی هـا محروم شـدند.

تکوانـدو یگانه رشـتۀ ورزشـی اسـت که افغانسـتان توانسـته 

اسـت در آن برنـدۀ مـدال املپیک شـود.

ذبیح اللـه شـهزاد سـخنگوی فدراسـیون در مـورد دلیـل آن 

بـه رادیـو آزادی دیشـب )۳۰ ثـور( جزئیات داد: "متاسـفانه 

بـه دلیـل مثبـت اعـالم شـدن نتیجـۀ آزمایـش کرونـای ۵۰ 

بودنـد  هـم  منفـی  کـه  ورزشـکاراِن  بقیـۀ  تیـم،  از  درصـد 

متاسـفانه چانـس اشـرتاک در مسـابقه را از دسـت دادند."

او افـزود کـه فدراسـیون در جسـتجوی راه حلـی اسـت تـا 

بتوانـد مانـع محرومیـت تکوانـدوکاران افغانسـتان از حضور 

در بازی هـای املپیـک امسـال شـود.

رقابت هـای تکوانـدو بـرای راه یابـی بـه مسـابقات املپیـک 

تابسـتانی در توکیـو، جاپـان دیـروز )جمعـه، ۲۱ مـی( در 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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کمیسـیون می گویـد کـه ایـن مـورد را همچـون مـورد بزرگ 

فسـاد مالـی بررسـی می کنـد.

رسـانی  اطـاع  مسـوول  و  سـخنگوی  صفـری،  سـامل 

بـا فسـاد اداری گفته هـای رسپرسـت   کمیسـیون مبـارزه 

وزارت مالیـه در بـاره حیـف ومیـل رزوانـه تـا هشـت میلیون 

دالـر را در گمرک هـای کشـور فاجعـه بـار می دانـد. ایـن 

والیت هـای  آن  دنبـال  بـه  و  گرفتـه  قـرار  فهرسـت  صـدر 

ننگرهـار بـا پنج صـد تُـن و خوسـت بـا ۴۱۶ تُـن، از مهم ترین 

هـرات،  هم چنـان  انـد.  کشـور  در  عسـل  تولیدکننـدگان 

لغـان، بدخشـان، کندز و بامیان نیز در فهرسـت عمده ترین 

والیت هـای تولیدکننـده عسـل قـرار دارند.سـخنگوی وزارت 

فـارم   ۷۵۷ و  شـش هزار  حال حـارض  در  کـه  گفـت  زراعـت 

بـزرگ و کوچـک زنبـورداری در رسارس کشـور وجـود دارند که 

بیشـرین آن در والیـات بادغیـس، هـرات، بدخشـان، پکتیا، 

کنـدز، دایکندی، بامیـان، لوگر، رسپل، فـراه، میدان وردک، 

کاپیسـا، تخـار، بغـان و خوسـت قـرار دارنـد. آقـای رسـتمی 

گفـت:”   بـاره  ایـن  در  اداری،  بافسـاد  مبـارزه  کمیسـیون 

بررسـی  را  مـورد  ایـن  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  کمیسـیون 

میکنـد و اطاعـات بیشـر در ایـن زمینـه را از وزرت مالیـه 

آورد.” مـی  بدسـت 

پاینـده،  خالـد  گذشـته  روز  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

رسپرسـت وزارت مالیـه، گفـت کـه روزانـه تا هشـت میلیون 

میـل میشـود. و  عوایـد کشـور حیـف 

او افـزوده بـود “هفـت تا هشـت ملیون دالـر از عواید چیزی 

کـه باید جمع شـود جمع منی شـود.”

از سـوی دیگـر هیـات اداری مجلـس مناینـدگان می گوید 

قناعـت  نتوانسـته  مالیـه  وزارت  پاسـخ های رسپرسـت  کـه 

آنـان  را فراهـم بسـازد.

حجـت اللـه خردمنـد، معـاون دبیـر مجلس مناینـدگان، در 

ایـن بـاره گفـت:” وزارت مالیـه بجـای دادن آمـار بـا فسـاد 

مبـارزه کنـد و فهرسـت فاسـدان را فـاش بسـازد.”

شـهروندان کشـور میگویند که مسـوول این فسـاد گسرده 

خـود رهـری وزارت مالیـه اسـت کـه در عقـب بسـیاری از 

مقرری هـای در ایـن وزارت دسـت دارنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه قبـل از ایـن  رییـس جمهـور غنی 

وزرت امـور داخلـه را قلـب فسـاد گفتـه دانسـته بـود؛ امـا 

اکنـون دیـده مـی شـود کـه وزارت مالیـه مبـدل بـه قلـب 

فسـاد شـده اسـت. 

گفـت کـه بادغیـس بـا داشـن ۷۲۲، هـرات بـا ۵۹۳، پکتیـا 

بـا ۵۵۰ و بدخشـان ۵۲۶ فـارم زنبـورداری در صـدر جـدول 

پـرورش زنبـور عسـل قـرار دارند.زنبـورداری بـه عنـوان یـک 

شـغل پـر درآمـد، در حـال رشـد اسـت و محصـوالت آن بـازار 

خـوب داخلـی و خارجـی دارد. یـک کیلـو عسـل خالـص در 

بازارهـای داخلـی از ۵۰۰ تـا دوهـزار افغانـی نظـر بـه نوعیت 

آن بـه فـروش می رسـد.این در حالیسـت کـه میـزان تولیـد 

عسـل در سـال ۱۳۹۸ بـه دوهـزار و یک صـد تٌـن رسـیده بود 

و ایـن رقـم در یـک سـال گذشـته، ۳۹۰ تُـن افزایـش داشـته 

است. 

منظـور  بـه  متحـد،  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 

آگاهی بخشـی از اهمیـت زنبورعسـل، حایـت از زنبـورداری 

و تاثیـرات گرده افشـانی زنبورعسـل در توسـعه پایـدار زراعـت 

جهانـی  روز  بنـام  را  شـنبه(  )پنـج  ثـور   ۳۰ غـذا،  تامیـن  و 

رییـس  اکـر رسـتمی،  اسـت.  کـرده  نام گـذاری  زنبورعسـل 

مالـداری،  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  سـخنگوی  و  اطاعـات 

اخیـر  سـال های  طـی   عسـل  تولیـد  میـزان  کـه  می گویـد 

افزایش یافته و در سـال گذشـته  خورشـیدی، دوهزار و ۴۹۰ 

تولیـد شـده اسـت. و والیـات  مریک تٌـن عسـل در مرکـز 

در  عسـل  تُـن   ۸۹۹ تولیـد  بـا  پکتیـا  او،  گفتـه ی  بـه 

کمیسیون مبارزه با فساد اداری حیف و میل میلیون ها دالر در وزارت مالیه را فاجعه بار خواند 

روز جهانی زنبورعسل؛ 

 نخسـتین روز امتحـان رسارسی کانکـور ورود بـه تحصیـات 

عالـی روز پنـج شـنبه در دانشـگاه هـرات آغاز شـد.

امتحـان  متقاضـی  تـن   400 و  هـزار   11 هـرات  والیـت  در 

کانکـور هسـتند کـه از ایـن میـان 56 درصـد آن را بانـوان 

می دهنـد. تشـکیل 

والـی هـرات و رئیـس دانشـگاه هـرات رسـا امتحـان کانکور 

در والیـت هـرات را آغـاز کردند.

سـید وحیـد زاهـد قتالی، والـی هـرات در روز اول این آزمون 

می گویـد: »وقتـی 56 درصـد از متقاضیـان کانکـور از طبقـه 

انـاث باشـند حضـور پـر رنک دخـران در این آزمون را نشـان 

می دهـد.«

او گفتـه ایـن مسـئله بایـد روی میـز مذاکـرات صلح گذاشـته 

دهـه  دو  بـه  افغانسـتان  کـه  باشـند  آگاه  طالبـان  تـا  شـود 

 رییـس جمهـور غنـی در ادمـه برنامـه صـد روز و صـد مـژده 

میگویـد کـه نزدیـک بـه ۱۱ هـزار رسدخانـه در رسارس کشـور 

بـرای بهـره بـرداری آمـاده شـده انـد.

رییـس جمهـور روز )پنجشـنبه، ۳۰ ثـور( در این بـاره گفته که 

” امـروز در ۳۴ والیـت ۱۰۶۸۵ رسد خانـه بـه بهـره بـرداری 

آماده شـده اسـت.”

بـه گفتـه ی غنی افغانسـتان ظرفیت صـادرات زراعتی را دارد، 

امـا هنـوز برخـی از کاالهـای که افغانسـتان ظرفیـت تولید آن 

را دارد از خارج وارد میشـود.

رییـس جمهـور غنـی مـی گوید کـه تاکنـون کار بسـنده برای 

معیـاری سـازی زراعـت افغانسـتان صـورت نگرفته اسـت.

او در ایـن بـاره گفتـه ” آرامـی، آسـودگی و باورمنـدی دهاقین 

گذشـته بـر منی گـردد. بـه بیـان وی، آزمـون کانکـور حرکتی 

رو بـه جلـو و رو بـه روشـنایی بـرای نسـل جـوان افغانسـتان 

می باشـد.

در همیـن حـال مسـئوالن دانشـگاه هـرات گفته انـد از 11 

هـزار دانشـجو فقـط سـه هـزار و پنجصـد تـن بـه دانشـگاه 

باقـی  شـده  گفتـه  ادامـه  در  می  یابنـد.  راه  هـرات  دولتـی 

مانـده آنـان بـه موسسـات خصوصـی تحصیـات عالـی خـود 

می کننـد. طـی  را 

در حـال حـارض حـدود 26 هزار دانشـجو در دانشـگاه هرات 

در حـال طـی کـردن دوره دانشـگاهی خود می باشـند.

ایـن درحالیسـت که بـه جز هرات در هفت والیت افغانسـتان 

دیگـر هم امتحان کانکور رس تا رسی آغاز شـده اسـت. 

مـا، نقطـه کلیدی اسـت و دهاقیـن باید بفهمند کـه دولت در 

پهلـوی شـان ایسـتاده اسـت تـا زندگی شـان تغییر کنـد.” به 

بـاور رییـس جمهـور غنـی افغانسـتان مـی توانـد بـرای جهان 

محصـوالت زراعتـی فراهـم کند.

مسـووالن وزارت زراعـت و مالـداری هـم مـی گوینـد کـه در 

سـال گذشـته نزدیـک بـه ۱۵ هـزار رسخانـه بـرای پروسـس و 

خشـک سـازی فـرآورده ها سـاخته شـده که بـر زندگـی روزمره 

کشـاورزان تاثیـر مثبـت گذاشـته اسـت.

آگاهـان اقتصـادی مـی گوینـد کـه اگـر وزارت زراعـت بتوانـد 

نظـام زراعـت صنعتـی را در کشـور تغییـر دهد، افغانسـتان به 

یکـی  از بـزرگ تریـن صـادر کننـده هـای محصـوالت زراعتی 

در منطقـه مبـدل خواهد شـد. 

امتحان سراسری کانکور با اشتراک یازده هزار 
داوطلب در هرات آغاز شد  

رییس جمهور: هزاران سردخانه آماده بهربرداری شده است 

برداشت ۲۵۰۰ ُتن از کندوهای عسل افغانستان


