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صبح روز یک شنبه )21 اپریل(، در هشت انفجار همزمان که کلیساها و هتل های مجلل را در سریالنکا هدف قرار داد، بیش از 
200 نفر کشته و چندصد نفر دیگر زخمی شده اند.

براساس گزارش های رسانه ای، این انفجارها چندین نقطه ی این کشور از جمله کلیساهای »نگامبو« و »کوچیکاد« در غرب و 
»باتیکالوا« در شرق سریالنکا را هدف قرار داده است. سه هتل مجلل در »کلمبو« پایتخت نیز هدف قرار گرفته است. 

مقررات حکومت  نامحدودی  برای مدت  است. دولت سریالنکا  بوده  یا چه گروهی  کار چه کسی  این حمالت  نیست  معلوم 
نظامی در سراسر کشور وضع کرده و شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و واتساپ را برای جلوگیری از پخش شایعات که ممکن 

است موجب خشونت های فرقه ای شود، مسدود کرده است. چنان که در ماه مارچ سال 2018 شایعات و اطالعات غلط، گروه های...

پشت پرده ی حمالت 
تروریستی در سریالنکا
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امیر خسرو در شعر و موسیقی، یکی از نام داران تاریخ است؛ چنان که سید احسن الظفر از شبلی نعمانی، منتقد بزرگ هندی 
چنین نقل کرده است: »در هند از شش صد سال پیش تا کنون شخصیتی دارای کماالت مختلف مثل امیر خسرو چشم به جهان 
نگشوده است و اگر راستش را می خواهید حتا در ایران و روم در خالل هزارها سال این چنین شخصیت دارای اوصاف گوناگون به 

جز چند نفر به ظهور نیامده « 
محمد ابراهیم خلیل تعداد تصانیف او را میان 99 تا 199 عنوان دانسته و تعداد ابیاتش را بیش از سه صد هزار ، اما موالنا 
عبدالرحمان جامی در کتاب »نفحات االنس« تعداد ابیات امیر خسرو را بین چهار صد تا پنج  صد هزار بیت نوشته   و همین مقدار 

را دکتر محمد معین از تذکره ی دولت شاه نیز نقل کرده است . در غزل او را سعدی هند می نامند، در قصیده او را با خاقانی و...

در جست وجوی 
شناس نامه ی اصلی 

امیر خسرو 

عبدالله: 
نشست دوحه به دلیل 
»سوءمدیریت« لغو شد

محافظان رییس جمهور 
مدیرمسئول »تلویزیون 
یک« را لت وکوب کردند

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس 
گفت وگوی  که  می گوید  کشور  اجرایی 
دوحه،  در  بود  قرار  که  بین االفغانی 
دلیل  به  شود،  برگزار  قطر  پایتخت 
سوءمدیریتی که صورت گرفت، لغو شد.

آقای عبداهلل هرچند از سوءمدیریتی 
نگرفت،  نام  مشخصی  نهاد  یا  فرد  کدام 
برای  شده  ایجاد  زمینه ی  که  افزود  اما 
سوءمدیریتی  دلیل  به  گفت وگو  و  بحث 

از دست رفت.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، 2 
وزیران صحبت  شورای  نشست  در  ثور( 
نسبت سوءمدیریتی  »به  گفت:  می کرد، 
برای  که  زمینه ای  گرفت،  صورت  که 
گفت وگو و بحث در قطر ایجاد شده بود، 

برهم خورد.«...

اطالعات روز: عبداهلل آزاده خنجانی، 
می گوید  یک  تلویزیون  مدیرمسئول 
سوی  از  ثور(   2 )دوشنبه،  دیروز  او  که 
اشرف  رییس جمهور  ویژه ی  محافظان 
تحقیر  و  توهین  لت وکوب،  مورد  غنی 

قرار گرفته است.
نشست  یک  در  خنجانی  آقای 
خبری در کابل گفت که او از سوی ارگ 
یک  در  شرکت  برای  ریاست جمهوری 
شده  دعوت  ریکارد«  دی  »آف  نشست 
بود اما محافظان رییس جمهوری مانع او 
اتاق بررسی  شده و پس از لت وکوب به 
برده و به گونه ی غیرقانونی و با استفاده 

از زور تلفون شخصی او را...
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ده نفر از یک زندان طالبان در غزنی آزاد شدند
اطالعـات روز: منابـع محلـی در والیـت 
نتیجـه ی  در  نفـر  ده  کـه  می گوینـد  غزنـی 
و  ارتـش  کمانـدوی  نیروهـای  عملیـات 
در  ملـی  امنیـت  خـاص  قطعـات  نیروهـای 
ولسـوالی قره بـاغ ایـن والیـت از یـک زنـدان 

شـده اند. آزاد  طالبـان 
عـارف نـوری، سـخن گوی والـی غزنـی 

صبـح دیـروز )دوشـنبه، 2 ثـور( بـه روزنامـه 
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن عملیـات شـب 
گذشـته در روسـتاهای »لیلیـزی«، »والـه« و 
»تـوال« ولسـوالی قره باغ راه اندازی شـده بود.

آقـای نـوری گفـت کـه ده نفـر کـه از 
سـوی طالبـان در یـک »کانتینـر« نگهـداری 
می شـدند کـه در جریـان عملیـات از زنـدان 

آزاد شـده و از سـاحه فـرار کرده انـد.
و  آزاد شـده  افـراد  مـورد هویـت  در  او 
ایـن کـه آن هـا به چـه دلیلی در قیـد طالبان 
بودنـد، نیـز گفـت کـه این افـراد بـه احتمال 
زیـاد سـاکنان ولسـوالی قره بـاغ بودنـد و بـه 
دالیـل مختلف از سـوی طالبان زندانی شـده 

بودند.

سـخن گوی والـی غزنـی در ادامـه گفت 
کـه در جریـان ایـن عملیـات 9 جنگجـوی 
گـروه طالبـان کشـته و پنـج نفـر دیگرشـان 
بازداشـت شـده اند. به گفتـه ی او، از نزد افراد 
بازداشـت شـده مقداری سـالح و مهمات نیز 

بـه دسـت نیروهـای امنیتـی افتاده اسـت.
آقـای نـوری افـزود کـه در جریـان ایـن 

عملیـات بـه غیرنظامیـان و نیروهـای شـامل 
عملیـات آسـیبی نرسـیده اسـت.

از  کشـور  جنـوب  در  غزنـی  والیـت 
گـروه  کـه  می باشـد  نـاآرام  والیت هـای 
ولسـوالی های  از  قسـمت هایی  در  طالبـان 
آن، به شـمول شـهر غزنـی فعالیت گسـترده 

دارنـد.
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ــام  ــو تم ــای پومپئ ــه آق ــت ک ــده اس ــده، آم ــر ش ــور( منتش ــنبه )1 ث یک ش
ــورد فهرســت  ــردن فرصــت در م ــم ک ــا فراه ــه ب ــرده ک ــا را تشــویق ک طرف ه
ــک  ــر ی ــه زودت ــا هرچ ــند ت ــق برس ــه تواف ــر ب ــت قط ــتراک کنندگان نشس اش

گفت وگــوی جامــع بین االفغانــی شــکل گیــرد.
ــق  ــی تواف ــور غن ــکا و رییس جمه ــر خارجــه ی امری ــه، وزی براســاس اعالمی
ــد  ــرد رون ــرای پیش ب ــی را ب ــت مهم ــه فرص ــس دوح ــه کنفران ــد ک ــر دارن نظ

اطالعــات روز: مایــک پومپئــو، وزیــر خارجــه ی امریــکا روز شــنبه ی هفتــه ی 
ــی  ــاس تلفون ــک تم ــی در ی ــرف غن ــور اش ــا رییس جمه ــل( ب ــاری )31 حم ج
ــق  ــه تعوی ــی از ب ــاس تلفون ــن تم ــو در ای ــای پومپئ ــت. آق ــرده اس ــت ک صحب
افتــادن گفت وگــوی بین االفغانــی کــه قــرار بــود در دوحــه برگــزار شــود، ابــراز 

ناامیــدی کــرده اســت.
ــه روز  ــکا ک ــده ی امری ــاالت متح ــه ی ای ــه ی وزارت خارج ــک اعالمی در ی

ــد. ــم می کن ــح فراه صل
در اعالمیــه همچنــان گفتــه شــده اســت کــه وزیــر خارجــه ی امریــکا اعــالم 

عملیــات بهــاری طالبــان زیــر نــام »الفتــح« را محکــوم کــرده اســت. 
آقــای پومپئــو همچنــان بــر همــکاری ایــاالت متحــده ی امریــکا بــا مــردم 
افغانســتان در راســتای دنبــال کــردن یــک توافــق صلــح همه جانبــه کــه بتوانــد 

ــج مــردم افغانســتان پایــان دهــد، تأکیــد کــرده اســت. ــه ویرانی هــا و رن ب

آقــای عزیــزی گفــت کــه از میــان ایــن افــراد چهــار نفرشــان از ســاکنان 
والیــت ســمنگان، دو نفرشــان ســاکنان والیــت ســرپل و یــک نفــر دیگرشــان 

ســاکن والیــت بلــخ بــوده اســت.
در کمتــر از دو هفتــه ی اخیــر ایــن دومیــن رویــداد جان باختــن کارگــران 
ــاالی والیــت ســمنگان رخ  معــدن ذغال ســنگ اســت در ولســوالی دره صــوف ب

داده اســت.
ــاه حمــل ســال جــاری نیــز شــش نفــر از ســاکنان  ــخ نوزدهــم م ــه تاری ب

ــه  ــد ک ــد می کنن ــمنگان تأیی ــت س ــی در والی ــع محل ــات روز: مناب اطالع
از معدن هــای ذغال ســنگ در  اثــر گازگرفتگــی در یکــی  نفــر در  هفــت 

ــد. ــان باخته ان ــت ج ــن والی ــاالی ای ــوف ب ــوالی دره ص ولس
ــنبه، 2  ــروز )دوش ــمنگان دی ــی س ــخن گوی وال ــزی، س ــق عزی محمدصدی
ــت روز  ــس از چاش ــراد پ ــن اف ــه ای ــت ک ــات روز گف ــه اطالع ــه روزنام ــور( ب ث
ــوالی  ــور ولس ــه ی ت ــدن دهن ــان در مع ــع گاز میت ــه ی تجم ــنبه در نتیج یک ش

ــد. ــان باخته ان ــاال ج ــوف ب دره ص

والیــت دایکنــدی در انفجــار یــک معــدن ذغال ســنگ در ایــن ولســوالی کشــته 
و یــک نفــر دیگــر زخمــی شــده بــود. ایــن رویــداد در روســتای »شب باشــک« 

ولســوالی دره صــوف بــاال رخ داده بــود.
ــنتی و  ــورت س ــه ص ــنگ ب ــتخراج ذغال س ــه اس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  غیرحرفــوی در ایــن والیــت در چنــد ســال اخیــر افزایــش یافتــه اســت و ب
ــوی  ــتخراج غیرحرف ــر اس ــر در اث ــا نف ــاالنه ده ه ــی س ــای محل ــه ی مقام ه گفت

ــد. ــت می دهن ــود را ازدس ــان خ ــادن ج مع

هفت نفر به دلیل گازگرفتگی در یک معدن ذغال سنگ در سمنگان جان باختند

محافظان رییس جمهور مدیرمسئول »تلویزیون یک« را لت وکوب کردند
ــئول  ــی، مدیرمس ــداهلل آزاده خنجان ــات روز: عب اطالع
تلویزیــون یــک می گویــد کــه او دیــروز )دوشــنبه، 2 ثــور( 
ــی  ــرف غن ــور اش ــژه ی رییس جمه ــان وی ــوی محافظ از س

ــرار گرفتــه اســت. ــر ق مــورد لت وکــوب، توهیــن و تحقی
ــل  ــری در کاب ــت خب ــک نشس ــی در ی ــای خنجان آق
بــرای  ریاســت جمهوری  ارگ  از ســوی  او  کــه  گفــت 
شــرکت در یــک نشســت »آف دی ریــکارد« دعــوت شــده 
بــود امــا محافظــان رییس جمهــوری مانــع او شــده و 
ــه ی  ــه گون ــرده و ب ــاق بررســی ب ــه ات پــس از لت وکــوب ب
غیرقانونــی و بــا اســتفاده از زور تلفــون شــخصی او را مــورد 

ــد. ــرار داده ان بررســی ق
او گفــت کــه افــزون بــر لت وکــوب، بــه گونــه ی 

ــرد. ــرار نگی ــر ق تحقی
ــودش  ــخص خ ــرای ش ــا ب ــه تنه ــرد ک ــه ک او اضاف
ــرای آوردن  ــان ب ــک گفتم ــاد ی ــور ایج ــه به منظ ــه، بلک ن
نظــم و دســپلین، احتــرام متقابــل و... درتمــام بخش هــای 
نیروهــای امنیتــی و بــه ویــژه در بخــش محافظــان 

رییس جمهــور، صدایــش را بلنــد کــرده اســت.
ــه مراجــع  آقــای خنجانــی خاطرنشــان کــرد کــه او ب
عدلــی و قضایــی مراجعــه می کنــد و از حکومــت نیــز 
انتظــار دارد تــا ایــن قضیــه را مــورد بررســی قــرار دهــد. او 
در عیــن حــال گفــت کــه بــه شــکایت او بایــد بــه گونــه ی 

علنــی رســیدگی شــود.
ــخن گوی  ــوری، س ــارون چخانس ــال ه ــن ح در همی

رییس جمهــور  ویــژه ی  محافظــان  ســوی  از  موقتــی 
بازداشــت شــده و تلفــون شــخصی او کــه حــاوی معلومــات 
ــرار  ــورد بررســی ق ــود، م ــر خانوادگــی ب شــخصی و تصاوی

ــت. ــه اس گرفت
مدیرمســئول تلویزیــون یــک گفــت: »اگــر مــن 
فعالیــت مشــکوکی انجــام دادم بایــد مــن را بــه محکمــه ی 
مربوطــه بــرای بررســی علنــی می بردنــد نــه این کــه 
دادگاه صحرایــی و در روی جــاده لت وکــوب کردنــد و 
توقیــف موقــت کردنــد و تلفــون شــخصی مــن را بررســی 

ــد.«  کردن
ــری  ــان پی گی ــه او خواه ــزود ک ــی اف ــای خنجان آق
ــورد  ــی م ــچ کس ــده هی ــا در آین ــت ت ــاری اس ــن بدرفت ای

کــه  گفــت  نشســت  ایــن  در  نیــز  ریاســت جمهوری 
او همــراه بــا ریــاض آریــن، رییــس واحــد محافظــت 
ریاســت جمهوری )پی پــی اس( و شاه حســین مرتضــوی، 
ــا حضــور در دفتــر  معــاون ســخن گوی ریاســت جمهوری ب

کار آقــای خنجانــی رســما از او معــذرت خواســته اند.
ــه  ــر ســطحی ک ــه در ه ــت ک ــای چخانســوری گف آق
آقــای خنجانــی پیشــنهاد کنــد، حکومــت آمــاده ی بررســی 

ایــن قضیــه اســت.
ــوی  ــیون از س ــک کمیس ــه ی ــت ک ــان گف او همچن
پی پــی اس، نماینــدگان خبرنــگاران و ریاســت جمهوری 
تشــکیل شــده و ایــن قضیــه را در یــک فضــای مطمییــن 

ــرد. ــد ک بررســی خواه

فراهـــم شـــدن فرصـــت، از دولـــت 
و مـــردم افغانســـتان نمایندگـــی 

خـــوب کنـــد.
ـــود روز  ـــرار ب ـــه ق ـــت دوح نشس
ـــل(  ـــاری )31 حم ـــه ی ج ـــنبه هفت ش
بـــرای دو روز در دوحـــه برگـــزار شـــود 
ــا و  ــات نزاع هـ ــز مطالعـ ــا »مرکـ امـ
ـــود  ـــرار ب ـــه ق ـــری« ک ـــات بش مطالع
نشســـت دوحـــه را میزبانـــی کنـــد، 
ـــه  ـــت ب ـــن نشس ـــه ای ـــرد ک ـــالم ک اع
ـــت  ـــر روی فهرس ـــالف نظ ـــل اخت دلی
شـــده  لغـــو  اشـــتراک کنندگان 

ـــت. اس

ـــداهلل،  ـــداهلل عب ـــات روز: عب اطالع
رییـــس اجرایـــی کشـــور می گویـــد 
بین االفغانـــی  گفت وگـــوی  کـــه 
ـــت  ـــه، پایتخ ـــود در دوح ـــرار ب ـــه ق ک
ــل  ــه دلیـ ــود، بـ ــزار شـ ــر برگـ قطـ
ـــت،  ـــورت گرف ـــه ص ـــوءمدیریتی ک س

ـــد. ـــو ش لغ
از  هرچنـــد  عبـــداهلل  آقـــای 
ـــاد  ـــا نه ـــرد ی ـــدام ف ـــوءمدیریتی ک س
ـــزود  ـــا اف ـــت، ام ـــام نگرف ـــخصی ن مش
کـــه زمینـــه ی ایجـــاد شـــده بـــرای 
بحـــث و گفت وگـــو بـــه دلیـــل 

ــت. ــت رفـ ــوءمدیریتی از دسـ سـ

ــوژی  ــرات و تکنالـ ــر وزارت مخابـ بـ
معلوماتـــی کـــه روز شـــنبه )31 
ـــت  ـــز گف ـــت، نی ـــل( صـــورت گرف حم
ــه از  ــی کـ ــای امنیتـ ــه از نیروهـ کـ
ــه  ــن حملـ ــات در ایـ ــش تلفـ افزایـ
قدردانـــی  کردنـــد،  جلوگیـــری 

. می کنـــد
ــر وزارت  ــه بـ ــئولیت حملـ مسـ
ــی  ــوژی معلوماتـ ــرات و تکنالـ مخابـ
ـــه  ـــده گرفت ـــر عه ـــش ب ـــروه داع را گ
اســـت. در ایـــن حملـــه ده نفـــر 
و  غیرنظامـــی  هفـــت  به شـــمول 
ســـه نظامـــی کشـــته و پنـــج نفـــر 

ـــی  ـــم، رییـــس اجرای از ســـویی ه
ـــورای  ـــروز ش ـــت دی ـــور در نشس کش
ـــورای  ـــورد دوام کار ش ـــران در م وزی
عالـــی مصالحـــه تأکیـــد کـــرد و 
ــی  ــوره و صحبتـ ــا مشـ ــت: »بـ گفـ
سیاســـیون  و  ســـران  بـــا  کـــه 
هنـــوز  مـــا  داشـــتیم،  کشـــور 
باورمنـــد هســـتیم کـــه موجودیـــت 
ــا را  ــه، مـ ــی مصالحـ ــورای عالـ شـ
بـــرای رســـیدن بـــه صلـــح کمـــک 

» . می کنـــد
آقـــای عبـــداهلل بـــا اشـــاره 
ــلح  ــان مسـ ــه ی مهاجمـ ــه حملـ بـ

ــروز  ــه دیـ ــداهلل کـ ــای عبـ آقـ
)دوشـــنبه، 2 ثـــور( در نشســـت 
صحبـــت  وزیـــران  شـــورای 
می کـــرد، گفـــت: »بـــه نســـبت 
ـــت،  ـــورت گرف ـــه ص ـــوءمدیریتی ک س
زمینـــه ای کـــه بـــرای گفت وگـــو و 
ـــود،  ـــده ب ـــاد ش ـــر ایج ـــث در قط بح

ــورد.« ــم خـ برهـ
ـــردم  ـــه م ـــت ک ـــان گف او همچن
ــان را  ــزم و اراده ی شـ ــتان عـ افغانسـ
ـــی آرام  ـــح و زندگ ـــن صل ـــرای تأمی ب
ــز  ــت نیـ ــد و حکومـ ــت کرده انـ ثابـ
ـــورت  ـــا در ص ـــل دارد ت ـــی کام آمادگ

دیگـــر زخمـــی شـــدند.
ـــی  ـــم، رییـــس اجرای از ســـویی ه
کشـــور گفـــت کـــه گـــروه طالبـــان 
ـــر  ـــاری اش زی ـــات به ـــالم عملی ـــا اع ب
نـــام »الفتـــح« مســـئولیت ادامـــه ی 
ـــت. ـــه اس ـــده گرفت ـــر عه ـــگ را ب جن

گفتنـــی اســـت کـــه گـــروه 
طالبـــان بـــه تاریـــخ 23 حمـــل 
اعـــالم  را  بهـــاری اش  عملیـــات 
کـــرده بـــود. حکومـــت افغانســـتان 
ـــه  ـــود ک ـــه ب ـــه آن گفت ـــش ب در واکن
ـــر دوام  ـــرار ب ـــات اص ـــن عملی ـــاز ای آغ

جنـــگ اســـت.

عبدهللا: 
نشست دوحه به دلیل »سوءمدیریت« لغو شد

به شـــمول  طالـــب  جنگ جـــوی 
هفـــت فرمانـــده برجســـته ی ایـــن 
گـــروه کشـــته و 49 جنگ جـــوی 
دیگـــر زخمـــی شـــده اند. همچنـــان 
 40 عملیـــات  ایـــن  جریـــان  در 
نفـــر از اعضـــای طالبـــان بازداشـــت 

ند. شـــده ا
دفتـــر  اعالمیـــه ی  یـــک  در 
ــده  ــی آمـ ــی غزنـ ــی والـ مطبوعاتـ
ــان  ــان فرماندهـ ــه در میـ اســـت کـ
کشـــته شـــده ی طالبـــان، عمـــران، 
طالبـــان  اســـتخبارات  مســـئول 
رحیـــم  زابـــل،  والیـــت  بـــرای 
ـــان  ـــی طالب ـــئول نظام ـــی، مس فاروق

وحیـــداهلل  روز:  اطالعـــات 
ــی  ــت غزنـ ــی والیـ ــم زی، والـ کلیـ
ــاه  ــک مـ ــه در یـ ــت کـ ــه اسـ گفتـ
 250 از  بیـــش  )حمـــل(  اخیـــر 
طالبـــان  گـــروه  جنگ جـــوی 
فرمانـــده  هفـــت  به شـــمول 
ــن  ــروه در ایـ ــن گـ ــته ی ایـ برجسـ
والیـــت کشـــته و نزدیـــک بـــه 50 
جنگ جـــوی دیگرشـــان زخمـــی 

. ند ه ا شـــد
ـــارات  ـــن اظه ـــم زی ای ـــای کلی آق
ثـــور(   2 )دوشـــنبه،  دیـــروز  را 
ـــات  ـــان عملی ـــد از جری ـــگام بازدی هن
مشـــترک  نیروهـــای  تصفیـــوی 

ــر  ــر دیگـ ــته و 17 نفـ ــت کشـ والیـ
زخمـــی  امنیتـــی  نیروهـــای  از 

ند. شـــده ا
تلفات غیرنظامیان

ــان  ــم زی خاطرنشـ ــای کلیـ آقـ
ــاه  ــک مـ ــه در یـ ــت کـ ــرده اسـ کـ
در  غیرنظامـــی  هفـــت  اخیـــر 
ـــت از  ـــاوان و راک ـــاب ه ـــه ی پرت نتیج
ـــای  ـــار ماین ه ـــان، انفج ـــوی طالب س
ــراد از  ــرور افـ ــده، تـ ــازی شـ جاسـ
ســـوی طالبـــان و... کشـــته و 14 
غیرنظامـــی دیگـــر به شـــمول زنـــان 

و کـــودکان زخمـــی شـــده اند.
ایـــن  در  او،  گفتـــه ی  بـــه 

ــلم،  ــالن، اسـ ــوالی گیـ ــرای ولسـ بـ
ـــوالی  ـــان در ولس ـــده طالب ـــک فرمان ی
نـــاوه، قاضـــی حســـن، ســـاالر و دو 

ــاملند. ــر شـ ــر دیگـ نفـ
تلفات نیروهای دولتی

والـــی  کلیـــم زی،  وحیـــداهلل 
غزنـــی همچنـــان گفتـــه اســـت 
ـــال  ـــل س ـــاه حم ـــان م ـــه در جری ک
جـــاری در نتیجـــه ی درگیری هـــای 
و  ماین هـــا  انفجـــار  مســـلحانه، 
ترورهـــای هدفمنـــد 34 نفـــر از 
نیروهـــای امنیتـــی به شـــمول آمـــر 
ــم و  ــر تعلیـ ــوم و آمـ ــوزه ی سـ حـ
تربیـــه ی فرماندهـــی پولیـــس ایـــن 

ـــز  ـــات مرک ـــان در مربوط ـــی افغ امنیت
غزنـــی مطـــرح کـــرده اســـت.

او گفتـــه اســـت کـــه در یـــک 
مـــاه اخیـــر بیـــش از صـــد عملیـــات از 
ـــای  ـــی، نیروه ـــای هوای ـــوی نیروه س
ــی در  ــای خارجـ ــدو و نیروهـ کمانـ
ــک،  ــوالی های ده یـ ــات ولسـ مربوطـ
ـــظ،  ـــی، واغ ـــری، خوگیان ـــه عم خواج
گیـــرو، انـــدر، نـــاوه، قره بـــاغ، مقـــر 
و آب بنـــد غزنـــی راه انـــدازی شـــده 
ــن  ــه ی او، در ایـ ــه گفتـ ــت. بـ اسـ
عملیـــات مخفی گاه هـــا، مراکـــز و 
ــدف  ــورد هـ ــان مـ ــات طالبـ تجمعـ
قـــرار گرفتـــه کـــه در نتیجـــه 253 

ــق  ــی موفـ ــای امنیتـ ــدت نیروهـ مـ
ــردن دو  ــی کـ ــف و خنثـ ــه کشـ بـ
ـــان  ـــاری طالب ـــواد انفج ـــره گاه م ذخی
اســـلحه ی  میـــل   230 و  شـــده 
ــت  ــه دسـ ــز بـ ــوع را نیـ مختلف النـ

آورده انـــد.
والـــی غزنـــی در ادامـــه گفتـــه 
حاضـــر  حـــال  در  کـــه  اســـت 
ســـوی  از  تصفیـــوی  عملیـــات 
و  افغـــان  امنیتـــی  نیروهـــای 
همـــکاری نیروهـــای خارجـــی در 
ــوالی های  ــز و ولسـ ــات مرکـ مربوطـ
خواجـــه عمـــری، آب بنـــد، گیـــالن، 

نـــاوه و... جریـــان دارد.

»در یک ماه اخیر ۲۴۶ جنگ جو و هفت فرمانده برجسته ی گروه طالبان در غزنی کشته شده اند«



والیت  والیتی  شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد 
غزنی به اطالعات روز می گوید، با وقوع رویداد های 
سال  رویدادهای  تکرار  از  نگرانی ها  اخیر،  امنیتی 
نه  که  می گوید  او  است.  یافته  افزایش  گذشته 
هم  نه  و  شده  عملی  رییس جمهوری  وعده های 
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته 
است. آقای فقیری می  گوید، در پی تالش های شان 
در راستای تامین امنیت در این والیت، صرف یک 
والیت  این  به  پکتیا  از  ملی  ارتش  مؤقتی  واحد 
منتقل شده است و سایر وعده ها مبنی بر ایجاد 
حوزه ها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس 

تا هنوز اجرایی نشده است. 

صفحه ویـژه جـوانان
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کشور[  این  اطالعاتی  و  امنیتی  جامعه ی 
دست به دست می شد. او گفت: »باید بررسی 
روی  الزم  احتیاطی  اقدامات  چرا  که  کنیم 

دست گرفته نشده بود.«
می توان  را  ویکرم سینگه  اظهارات 
سیریسنا  مایتریپاال  از  انتقاد  عنوان  به 
رییس جمهور و فرمانده نیروهای امنیتی این 

کشور تفسیر کرد. 
کشمکش در رهبری

دچار  اخیرا  سریالنکا  سیاست  میدان 
آشفتگی شده است. 

سیریسنا در سال 2015 پس از پیروزی 
قدرت مندش  رقیب  برابر  در  غیرمنتظره 
دهه  یک  از  بیش  که  راجاپاکسا  مهیندا 
این کشور را تحت کنترل داشت،  سیاست 
متحدش  سیریسنا  شد.  رییس جمهور 
ویکرم سینگه را به عنوان نخست وزیر تعیین 
کرد و دو نفر برای اصالح اقتصاد این کشور 
آماده شدند و به دنبال رسیدگی به جنایاتی 
که در طول جنگ داخلی این کشور رخ داده 

بود، برآمدند.
در سال  ویکرم سینگه  و  اما سیریسینا 
باعث  این اختالف  2018 برخالف شدند و 
حالت  به  را  مجلس  رییس جمهور  که  شد 
تعلیق درآورد و رقیب قدیمی اش راجاپاکسا 
را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کند. 
عالی  دادگاه  فشار  آن،  از  بعد  هفته  چند 
این کشور باعث شد که سیریسنا بار دیگر 
کند.  تعیین  نخست وزیر  را  ویکرم سینگه 
و  است  نیافته  بهبود  نفر  دو  این  رابطه ی 
ناظران انتظار دارند که سیریسنا در انتخابات 

به دنبال انتخاب مجدد باشد. 
رشد  سریالنکا  اقتصاد  همین حال،  در 
داشته  خوب  نه چندان  درصدی  چهار 
است، ارز این کشور اُفت کرده و کلمبو در 
پرداخت بدهی هایش به کمک کنندگان مالی 
مانند صندوق بین المللی پول به تقال افتاده 
از  است. در یک مورد دیگر، سریالنکا پس 
این که نتوانست وجهی را که برای پروژه های 
زیربنایی از چین قرض گرفته بود، پرداخت 
کند، یک بندر بزرگ و همچنین 15 هزار 

هکتار زمین را به چین باخت. 
سابقه ی خشونت

تاریخ  آیا  نیست  مشخص  این که  با 
این کشور در حمالت روز یک شنبه نقشی 
داشته است یا خیر، اما سریالنکایی ها دهه ها 

خشونت فرقه ای را تجربه  کرده اند. 
در  که  سریالنکا   ،1948 سال  در 
آن زمان سیالن )به فارسی قدیم سراندیب( 
بریتانیا  از  را  استقاللش  می شد،  نامیده 

گرفت. اکثریت سینهالی این کشور در مقابله 
از  استعماری  با آن چه که آن ها طرف داری 
قوم  هندی  مهاجران  می دیدند،  تامیل ها 
تامیل را از حق رای محروم کردند که باعث 

به نادیده گرفته شدن این گروه ها شد. 
این وضعیت به تشکیل گروه شورشی 
تامیل  آزادی بخش  »ببرهای  نام  به  مسلح 
ببرهای  شد.  منجر   1976 سال  در  ایلم« 
ابتدا برای قلمروی برای تامیل ها  تامیل در 
کردند،  مبارزه  سریالنکا  شمال شرق  در 
دنبال  به  تامیل  ببرهای  این که  از  پس  اما 
و  پولیس  نیروهای  به  بیشتر  ملی  شهرت 
ارتش حمله کرد، این جنبش خشونت آمیز 
اولین   از  یکی  که  جهت  این  از  ببرها  شد. 
راه اندازی  در  پیشگام  شبه نظامی  گروه های 
و  انتحاری  بمب گذاری های  و  حمالت 
استفاده از کودکان سرباز بود، نام و شهرتی 
برای خود دست و پا کرد. در سال 1997، 
رسما  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت 
ببرهای آزادی بخش تامیل ایلم را یک گروه 

تروریستی معرفی کرد.
ارتش سریالنکاـ  عمدتا بودایی و متشکل 
برای  را  از سینهالی ها ـ کارزار های طوالنی 
النه های شان  از  شورشیان  کردن  ریشه کن 
کرد.  راه اندازی  کشور  این  شمال شرق  در 
پس   2009 سال  در  نهایت  در  جنگ  این 
رهبر  پراباکاران  یلوپیالئي  ارتش  آن که  از 
رسید.  پایان  به  کشت،  را  تامیل  ببرهای 
ببرهای  که  می گویند  دیدبان  گروه های  اما 
تامیل و ارتش مرتکب جرائم جنگی و نقض 
حقوق بشر شده اند. به گفته ی سازمان ملل 
متحد، حدود 40 هزار غیرنظامی در مراحل 
پایانی جنگ داخلی سریالنکا کشته شده اند.

صنعت توریسم در سال های جنگ به 
شدت افت کرد و پس از وقوع سونامی در 
سریالنکا در سال 2004 به پایین ترین حد 
تنها 500  در سال 2009  رسید. سریالنکا 
این  این حال،  با  داشت.  بازدیدکننده  هزار 
سال  و  یافته  بهبود  جنگ  از  پس  صنعت 
گذشته 2 میلیون نفر را جذب سریالنکا کرد. 
و  خونین  تاریخ  تنش های  آن هم،  با 
یافته  ادامه  تا هنوز  جنگ داخلی سریالنکا 
پایانی و شدید جنگ داخلی  است. دوره ی 
صدها هزار تامیل را آواره کرد که هزاران نفر 
از آن ها تا هنوز مفقوداالثر هستند. تنش های 
فرقه ای سریالنکا سال گذشته شدت گرفت: 
مردم سینهالی بودایی به مساجد و نهادهای 
مسلمانان حمله کردند که در پاسخ به آن، 
اضطراری  در سراسر کشور وضعیت  کلمبو 

اعالم کرد.

کشته های  تعداد  روز:  اطالعات  اشاره: 
هتل های  که  مرگ بار  بمب گذاری  هشت 
مجلل و مراسم عیدپاک در کلیساها را هدف 
است.  یافته  افزایش  نفر   290 به  داد،  قرار 
این حمالت حدود 500 نفر زخمی برجای 

گذاشته است.
اپریل(،   21( یک شنبه  روز  صبح 
و  کلیساها  که  همزمان  انفجار  هشت  در 
قرار  هدف  سریالنکا  در  را  مجلل  هتل های 
داد، بیش از 200 نفر کشته و چندصد نفر 

دیگر زخمی شده اند.
این  رسانه ای،  گزارش های  براساس 
انفجارها چندین نقطه ی این کشور از جمله 
کلیساهای »نگامبو« و »کوچیکاد« در غرب 
و »باتیکالوا« در شرق سریالنکا را هدف قرار 
»کلمبو«  در  مجلل  هتل  سه  است.  داده 

پایتخت نیز هدف قرار گرفته است. 
معلوم نیست این حمالت کار چه کسی 
یا چه گروهی بوده است. دولت سریالنکا برای 
نظامی  حکومت  مقررات  نامحدودی  مدت 
شبکه های  و  کرده  وضع  کشور  سراسر  در 
اجتماعی مانند فیس بوک و واتساپ را برای 
جلوگیری از پخش شایعات که ممکن است 
مسدود  شود،  فرقه ای  خشونت های  موجب 
کرده است. چنان که در ماه مارچ سال 2018 
شایعات و اطالعات غلط، گروه های بودایی را 
برانگیخت و آن ها به مساجد، کسب و کار و 

خانه های مسلمانان حمله کردند.
اهداف حمالت روز یک شنبه

دارد.  نفوس  نفر  میلیون  سریالنکا 22 
قوم  را  آن  سه -چهارم  حدود  میان،  این  از 
بیشتر  که  می دهد  تشکیل  »سینهالی« 
یک-پنجم  به  نزدیک  هستند.  بودایی 
اصل  با  ـ  تامیل  عنوان  به  سریالنکایی ها 
شناخته  ـ  هندی  یا  سریالنکایی  نسب  و 
می شوند که عمدتا هندو هستند. حدود 10 
درصد نفوس این کشور مسلمانان هستند و 
7 درصد نیز مسیحی. مسیحیان شامل مردم 

تامیل و سینهالی نیز می شوند. 
با توجه به این که سه انفجار کلیساها را 
قرار داده  آن هم در مراسم عید پاک هدف 
دست کم  که  گرفت  نتیجه  می توان  است، 
بخشی از این حمالت برای هدف قراردادن 
جمعیت 1.5 میلیونی مسیحیان این کشور 
باعث  انفجارها  همزمانی  است.  شده  انجام 
شد که وقت کافی برای هشداردادن به سایر 

کلیساَروها باقی نماند. 
انجیلی  ملی  ائتالف  از  نقل  به  رویترز 
 200 از  بیش  از  که  سری النکا  مسیحی 
کلیسا نمایندگی می کند، گزارش داده است 

که در سال گذشته 86 مورد تبعیض، تهدید 
رسیده  ثبت  به  مسیحیان  علیه  و خشونت 

است. 
دیگر هدف اصلی این حمالت به نظر 
هتل های  به  که  بوده اند  افرادی  می رسد 
کلمبو رفت وآمد می کنند. این افراد معموال 
ثروت مندان  و  تاجران  توریست ها،  شامل 
محلی می شود. گفته می شود که بیش از 30 
اتباع  روز یک شنبه  قربانیان حمالت  از  نفر 

خارجی هستند. 
این که چندین حمله به صورت هم زمان 
نقاط مختلف سریالنکا را هدف قرار می دهد، 
از  آن  عامالن  که  است  این  نشان دهنده ی 
مهارت، دسترسی و منابع مالی کافی برای 
برنامه ریزی آن برخوردار بوده اند. در حالی که  
پازل  قطعات  چیدن  سرگرم  هنوز  مقامات 
یک شنبه  روز  اتفاقات  از  سردرآوردن  برای 
هستند، شباهتی در این انفجارها با حمالت 
ماه نوامبر سال 2008 بمبئی که در آن دو 
هتل مجلل، یک ترمینال مزدحم و یک مرکز 
می شود.  دیده  گرفتند،  قرار  هدف  یهودی 
استخبارات هند می گوید که حمالت بمبئی 
بلکه  تلفات  بیشترین  ایجاد  برای  نه تنها 
برای هدف قراردادن گروه های خاص مانند 
بیشترین  به  منجر  که  غربی  گردش گران 
پوشش رسانه ای جهانی شود، طراحی شده 
حمالت  مهاجمان  از  یکی  هند  دولت  بود. 
سایر  و  دست گیر  را  بمبئی   2008 سال 
به  و  کرد  شناسایی  موفقانه  را  آن  عامالن 
طیبه  لشکر  شبه نظامی  گروه  آن  دنبال 
حمله  این  مسئول  را  پاکستان  در  مستقر 
تفاوت هایی  بمبئی  حمله ی  اما  کرد،  اعالم 
سریالنکا  در  یک شنبه  روز  حمالت  با  نیز 
روز یک شنبه  این که حمالت  ویژه  به  دارد. 
به جای تمرکز بر یک شهر، چندین نقطه ی 
سریالنکا را هدف قرار داد و برخالف بمبئی، 

هیچ گروگان گیری اتفاق نیافتاد.
آیا هشداری در کار بود؟

گفته می شود که در 11 اپریل یک مقام 
ارشد پولیس سریالنکا یک هشدار احتیاطی 
بر  انتحاری  حمالت  احتمال  بر  مبنی  را 
هشدار،  این  در  بود.  کرده  صادر  کلیساها 
پریاالل دسانایاک معاون بازرس کل نوشته 
نام  به  تندرو  اسالم گرای  گروه  یک  که  بود 
برنامه ریزی  حال  در  توحید  ملی  جماعت 

حمالتی در سراسر این کشور است. 
ویکرم سینگه،  رانیل  یک شنبه  روز 
با  گفت وگو  در  سریالنکا  نخست وزیر 
اطالعات  برخی  که  کرد  اذعان  خبرنگاران 
در مورد یک حمله ی برنامه ریزی ]در میان 

سید قدرت اهلل موسوی  

سردبیران فارن پالیسی

مترجم: جلیل پژواک
پشت پرده ی حمالت تروریستی در سریالنکا

در این سال هایی اخیر، هرچه به پانزدهم شعبان نزدیک تر 
می شویم، کوچه ی ما بیشتر بوی باروت می دهد. بازار پتاقی گرم 
می شود و صدای انفالق هر لحظه گوش های مان را با خشونت 
نوازش می کند؛ افزون بر این امسال در شب پانزد هم شعبان 

صدای طبله نیز بر آن افزوده شده است. این جا کابل است.
دختر من که طفلک چند ماهه ای بیش نیست، در این چند 
روز نتوانسته است، ساعتی بخوابد. ُخلقش تنگ است و گویا 
صدای پتاقی و فیر برایش کابوس شده است. اینان تحفه هایی 

اند در این چند ماه که زندگی برایش پیشکش می کند.
نیکو پنداشتم تا بیرون کوچه رفته و چند حرفی با نوجوانان 
داشته باشم. ساعت هفت شام بود. همین که دروازه را باز کردم، 
یک پتاقی پیش پایم ترکید. خونم به جوش آمد و پسر بچه ای 
که پتاقی پیش پایم انداخته بود را دواندم. پسربچه فرار کرد و 

من خودم را داخل خالی گاهی پیش روی حویلی یافتم.
جوانان اطرافم را حلقه زدند. همگی ساکت شدند و منتظر 
بودند تا چیزی بشنوند. هرچند شروع خوبی نبود، اما از این که 
آنان  به  پرداختم.  ایراد سخن  به  بودم  گرفته  قرار  جایگاه  در 
مریض  نیستند. کسی  راضی  کار  این  از  که همسایه ها  گفتم 
دارد و کسی هم اطفال، ولی شما تا نیمه های شب پتاقی انفجار 

می دهید و این کار خوب نیست.
قرار گرفت.  رویم  پیش  تازه به دوران رسیده ای  در  نوجوان 
در حالی که با دو دست واسکتش را درست می کرد، گفت: حرف 

شما به غرور من لطمه زد.
وقتی جوابش را پرسیدم، گفت: مخاطب شما همگی بود. 
تو باید این حرفت را به کسی بگویی که مرتکب اشتباه شده 
است. دیگری از پشت سر صدا کرد که »اوغان )پشتون( است، 

از نیمه ی  شعبان خبر نداره«.
وقتی از او خواستم تا به صفت بزرگ تر جمع مانع کودکان 
شود، بیشتر برمن تاخت و نزدیک تر شد. من که توان جنگ 
این که  بدون  گفت وگو  اندکی  با  نمی دیدم  در خود  را  آنان  با 
به دالییلی مثل »شما کوچه را نخریده اید« توجه کرده باشم، 
به طرف نانوایی روان شدم که نوجوانی با لحن خاصی فرمود:  

برو برو، گمشو بی عقل، توره چی و ...
با شنیدن این حرف به طرف پسر رفتم. خواستم در برابرش 
قرار بگیرم که از باال یک کرمچ گلوی مبارکم را خاک پُر کرد. 

پسر همسایه که تاحال مارا تماشا می کرد مانع ما شد.
به اطرافم نگاه کردم. بلند منزل های زیادی دیده می شد. 
از  از فامیل ها که گویا برای کف زدن ما آماده بودند،  تعدادی 
پشت بام ما را تماشا می کردند. لحظه ای احساس کردم که در 
جایگاه فرخنده قرار گرفته ام. همگی منتظر جرقه ای بودند تا 

سنگ سارم کنند.
گوش هایم را بستم و به طرف نانوایی رفتم، آخرین صدایی 
را که شنیدم قومانده ای بود که می  گفت: »هله بچه ها انفجار 
من  و  شدند  شاد  جوانان  خالصه  بدهید!«  انفجار  بدهید، 

جگرخون.
هرچند با چند نفر همسایه و دوکان دار در مورد حرف هایی 
گفتم که هیچ کس حتا نشانی خانه ی آن جوان را به من نگفت، 

بلکه برایم گفتند »برادرانش در فالن حوزه است«.
داستان به این جا ختم نمی شود. از قرار معلوم هنوز امام 
پتاقی قربانی  زمان در کوچه ی ما حضور دارد و پیش پایش 

می کنند. این بحث بماند برای بعد...
من که تا نیمه ی شعبان نرسیده سریال کوچه،  گشته ام با 

دو روز صبر دست به دامن حوزه شدم.
آیا  که  پرسیدم  نخست  در  کرده  دایر  را   100 شماره ی 
جلوگیری از این کار مربوط آنان است یا خیر؟ که پاسخ مثبت 
داد. مرد خوبی بود، خداوند اجرش را بدهد! با اندکی اشاره مکان 

دقیق ما را فهمید.
را  آدرس  زد.  زنگ  برایم  حوزه  تاخیر  15دقیقه  از  پس 

پرسید و قرار به اقدام فوری داد.
چند حرف در این جا قابل تامل است که وزارت داخله باید 

به آن پاسخ دهد.
• 15 دقیقه زمان برای فاصله بین دو تماس به نظر من 

بسیار زیاد است.
• کارمند موظف در حوزه آشنایی با نام کوچه ها و محالت 
اطراف خود نداشت، به سختی می توانستم آنان را آدرس دقیق 

بدهم.
هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که گزمه با من تماس گرفته، 
آدرس را جویا شد. هرچند آدرس دادن برای او سخت تر از حوزه 
بود، اما وقتی از او پرسیدم که چه وقت می رسد برایم گفت: 
»بیادر از حوزه به ما زنگ میایه بری شان بگو که ما رسیدیم، 

اینه زود می رسیم«.
نشد،  خبری  گزمه  و  حوزه  از  اما  گذشت،  ساعت  یک 

پتاقی ها بلندتر شده می رفتند و گوش های ما سنگین تر.
دوباره از حوزه مطلب را پرسیدم، اما این بار نا امید به نظر 
می رسید، از من خواست تا از گزمه پرسان کنم و آخرین حرفی 
که گزمه برایم گفت این بود »بیادر ده محل استوم، یکی دو 
نفر نیستند، همگی فرار می کنند، نمیفاموم مه کی ره بگیروم؟«

پرسش ها و مسئولیت اشخاص دخیل اگر بماند در جای 
را  قبیل  این  از  رویدادهایی  چالش  بزرگترین  می توان  خود، 
ما  و  بیاید  این خاک صلح  چنین عنوان کرد: »اگر روزی در 

فرهنگ در صلح و رفاه زیستن را ندانیم، چه خواهد شد؟«

امام زمان و پتاقی، 
عسکر و نابلدی
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محمدجان ستوده 

در جست وجوی شناس نامه ی اصلی امیر خسرو 
و  شـعر  در  خسـرو  امیـر 
موسـیقی، یکـی از نـام داران تاریخ 
اسـت؛ چنان که سـید احسـن الظفر 
بـزرگ  منتقـد  نعمانـی،  شـبلی  از 
هنـدی چنیـن نقـل کـرده اسـت: 
سـال  صـد  شـش  از  هنـد  »در 
پیـش تـا کنـون شـخصیتی دارای 
کمـاالت مختلـف مثل امیر خسـرو 
چشـم بـه جهـان نگشـوده اسـت و 
را می خواهیـد حتـا  راسـتش  اگـر 
در ایـران و روم در خـالل هزارهـا 
سـال این چنیـن شـخصیت دارای 
اوصـاف گوناگـون بـه جز چنـد نفر 

بـه ظهـور نیامـده « 
تعـداد  خلیـل  محمد ابراهیـم 
تـا 199   99 میـان  را  او  تصانیـف 
ابیاتـش  تعـداد  و  دانسـته  عنـوان 
امـا   ، هـزار  از سـه صـد  بیـش  را 
در  جامـی  عبدالرحمـان  موالنـا 
تعـداد  »نفحات االنـس«  کتـاب 
ابیـات امیـر خسـرو را بیـن چهـار 
صـد تـا پنج  صد هـزار بیت نوشـته   
محمـد  دکتـر  را  مقـدار  همیـن  و 
معیـن از تذکـره ی دولت شـاه نیـز 
نقـل کـرده اسـت . در غـزل او را 
سـعدی هنـد می نامنـد، در قصیده 
او را بـا خاقانـی و انـوری و عنصری 
مثنـوی،  در  و  می کننـد  مقایسـه 
خمسـه ی  برابـر  در  خمسـه ای 
معـروف  بسـیار  کـه  دارد  نظامـی 

اسـت. 
موسـیقی  در  خسـرو  امیـر 
نیـز مشـهور اسـت و ایجـاد سـبک 
می دهنـد  نسـبت  او  بـه  را  قوالـی 
قـوی،  بسـیار  احتمـال  یـک  بـه   .
از  نیـز   » »طبلـه  ابـداع  امتیـاز 
آِن امیـر خسـرو اسـت. شـاید بـه 
همیـن دلیـل، بـر آرام گاهـش کـه 
در جـوار پیـر و مـرادش نظام الدین 
اولیـا در دهلـی قرار دارد، همیشـه 
غزل خوانـی  بـه  قوالـی  گروه هـای 
البتـه  می پردازنـد.  طبله نـوازی  و 
موسـیقی  معـروف  آلـه ی  ایجـاد 
»سـه تار یـا سـی تار « و تصنیف هـا 
را  موسـیقی  دیگـر  سـبک های  و 

نیـز بـه او نسـبت داده انـد.
امیـر  ابوالحسـن  یمین الدیـن 
اتفـاق  خسـرو )طوطـی هنـد( بـه 
اصـل  در  تذکره نویسـان،  آرای 
بـوده  بلـخ  الچیـن  هـزاره ی  از 
سـیف الدین  امیـر  پـدرش  اسـت. 
در جریـان تصرفـات چنگیـز خـان 
بـه هنـد مهاجـر شـده و بـه دربـار 
رفتـه  الُتتمـش  شـمس الدین 
بـا دختـر  اسـت.  نام بـرده، سـپس 
پـدر  و  کـرد  ازدواج  عمادالملـک 
چنـد فرزنـد شـد. از آن جمله یکی 
سـال  در  کـه  اسـت  امیـر خسـرو 
651 ه.ق در پتیالـه بـه دنیـا آمـد. 

چرا در باره ی امیر خسرو؟
در  پیـش  سـال  چنـد  بـاری، 
نهـم  صنـف  دری  ادبیـات  کتـاب 
وزارت معـارف افغانسـتان در مورد 
امیـر خسـرو ایـن متـن را خوانـدم 
درس  چکیـده ی  عنـوان  بـه  کـه 

آمـده بـود:
پسـر  دهلـوی  خسـرو  »امیـر 
امیـر سـیف الدین محمـود، حکیـم 
هجـری  هفتـم  قـرن  دانشـمند  و 
اسـت.  یعضـی مؤرخان محـل تولد 
امیـر خسـرو را غوربنـد افغانسـتان 
پتیالـه«  »مومن آبـاد  برخـی  و 
را  خسـرو  امیـر  آثـار  دانسـته اند. 
نـود و نـه اثـر گفته اند و خمسـه ی 
آن مشـهور اسـت که حـاوی هژده 
هـزار بیت و در سـه سـال سـروده 
شـده اسـت. « در صفحـه ی بعدی 
نیز زادسـال او را 653 ه.ق و زادگاه 
غوربنـد  احتمـال،  یـک  بـه  را  او 

نوشـته بـود.
بـا  مذکـور  معلومـات 

نسـبی  اطالعـات  درنظرداشـت 
تـازه  برایـم  داشـتم،  قبـل  از  کـه 
معلـوم شـد. از آن میـان »غوربند« 
بیشـتر برجسـته بـود و باعـث شـد 
تـا منابـع دیگـر را نیـز جسـت وجو 
کنـم. حاصـل ایـن جسـت وجو که 
خـودم  بـرای  پاسـخی  واقـع  در 
بـوده اسـت، اکنـون بـا خوانندگان 

می شـود.  شـریک 
در جریـان بررسـی تذکره های 
نویسـندگان  آثـار  و  گوناگـون 
افغانسـتانی  و  ایرانـی  هنـدی، 
رویکـرد  سـه  کـه  شـدم  متوجـه 
در معرفـی امیـر خسـرو برجسـته 

اسـت: 
و  تذکره نویسـان  ـ  الـف 
محققانـی کـه برای شـان بلخـی و 
ترکسـتانی و هـزاره و تـرک و غیره 
اهمیتـی نـدارد، هرچـه می خواهـد 
باشـد، امـا مهم ایـن اسـت که هم 
هنـد  در  او  هـم  آرامـگاه  و   زادگاه 
اسـت. ایـن دسـته از محققـان بـه 
اتفـاق نظـر اصالـت او را هـزاره ی 

می داننـد. تـرک  و  الچیـن 
ذکـر  کـه  نویسـندگانی  ـ  ب 
ـ  خسـرو  امیـر  تبـاری  اصالـت 
به ویـژه تـرک الچیـن  ـ برای شـان 
آن،  نسـبت  بـه  و  اهمیـت داشـته 
جـای  بـه  کـه  می دهنـد  ترجیـح 
»تـرک  هویـت  بـا  را  او  بلخـی، 
معرفـی  ماوراءالنهـری  یـا  ختـا« 
کننـد. بـرای ایـن دسـته، ذکـر نام 
بلـخ هیـچ اهمیتـی نـدارد و حتـا 
یـک نـوع انـکار آگاهانـه ی بلـخ در 
می شـود.  مشـاهده  مـوارد  برخـی 
ایـن دسـته بـه صرفـه می پندارنـد 
کـه هویـت ایرانی ـ دهلـوی را برای 
و  بگیرنـد  نظـر  در  خسـرو  امیـر 
گاهـی هـم حتا نام او را به اشـتباه، 
کرده انـد.  درج  هـم  »ناصرالدیـن« 
ایـن  در  ذکـر  قابـل  نکتـه ی 
مـورد، ایـن اسـت کـه باورمنـدان 
امیـر  ماوراءالنهـری  اصالـت  بـه 
تذکره   الشـعرای  بـه   خسـرو، 
اسـتناد  سـمرقندی  دولت شـاه 
می کننـد کـه از شـهر »کـش« نام 
بـرده اسـت. بـه بـاور این هـا شـهر 
»کـش« در ماوراءالنهر بوده اسـت، 
به طـور  تذکـره  آن  در  در حالی کـه 
ذکـری  ماوراءالنهـر  از  مشـخص 
نشـده اسـت. همچنـان تعـدادی از 
محققـان افغانسـتانی، »کش« را از 
چنان کـه  دانسـته اند،  بلـخ  توابـع 
اسـت:  نوشـته  کهـزاد  احمدعلـی 
محمـود  سـیف الدین  مـرد،  »ایـن 
بـود کـه  بلـخ  امـرای محلـی  از  و 
بـه ناحیـه ی کـش آن وال سـکونت 
بـه هـر صـورت دقیـق  داشـت «. 
شـهر  باالخـره  کـه  درنیافتـم 
»کـش« در کجاسـت. کشـاکش بر 
پابرجاسـت.  هنـوز  »کـش«  سـر 

ج ـ نویسـندگانی کـه به بلخی 
بـودن امیر خسـرو پافشـاری دارند 
غوربنـدی  هویـت  گاهـی  حتـا  و 
قبـال  در  امـا  برایـش می تراشـند، 
)هـزاره ی  او  تبـاری  هویـت  ذکـر 
الچیـن( تجاهـل عارفانـه می کنند 
و انـکار عامدانـه. یـک نمونـه ی آن 
معـارف  وزارت  درسـی  کتـاب  در 

اسـت کـه در بـاال ذکـر شـد. 
نویسـندگان  این کـه  دلیـل 
تأکیـد  بودنـش  بلخـی  بـه  مـا 
دارنـد، ممکـن اسـت بـا انگیـزه ی 
در  آن هـا  باشـد.  ملی گرایـی 

ایـران،  ملی گرایـان  بـا  رقابـت 
مصـادره ی  از  کـه  دارنـد  سـعی 
جلوگیـری  فرهنگـی   افتخـارات 
اسـت  ایـن  پرسـش  امـا  کننـد، 
کـه ایـن ملی گرایـان چـرا از ذ کـر 
»هـزاره« و »الچیـن« در معرفـی 
امیـر خسـرو می پرهیزنـد؟ توضیحاً 
عـرض کنم کـه ذکر هویـت تباری 
تذکره  نویسـی چنـدان معمـول  در 
تذکره هـای  تمـام  در  امـا  نبـوده، 
پیشـین که امیـر خسـرو را معرفی 
از  معمـول،  خـالف  کرده انـد، 
قبیلـه ی او نـام برد ه انـد. بنابرایـن، 
بـودن  بلخـی  کسـی،  بـرای  اگـر 
خسـرو مهم اسـت، بایـد دو واژه ی 
همنشـین و همـراه آن نیـز اهمیت 

باشـند.  داشـته 
جهـت  دلیـل،  همیـن  بـه 
آرای  موضـوع،  بیشـتر  وضاحـت 
در  را  محققـان  و  تذکره نـگاران 
نقـل  عینـاً  خسـرو  امیـر  بـاره ی 
تفـاوت  خواننـده گان  تـا  می کنـم 
خـود  را  سـخن  لحـن  و  دیـدگاه 
صرفه جویـی  خاطـر  بـه  دریابنـد. 
خواننـده گان،  وقـت  و  واژه گان  در 
بجـز مـوارد انـدک، از توضیح آن ها 

. م هیـز می پر
آرای تذکره نـگاران و محققـان 

شـبه قاره
نتایج االفـکار:  تذکـره ی   .1
هـزاره ی  از  کـه  دهلـوی  »خسـرو 
بلـخ اسـت، پـدر بزرگـوارش امیـر 
سـیف الدین کـه از عمایـد قبیله ی 
چنگیـز  عهـد  در  بـوده،  الچیـن 

و  کشـید  هنـد  بـه  سـری  خـان 
شـمس الدین  سـلطنت  عهـد  در 
امـرا منسـلک  التتمـش در سـلک 
گردیـد و در قصبـه ی پتیالـی کـه 
از توابـع دارالخالفـت دهلـی اسـت 
دختـر  انداختـه،  اقامـت  طـرح 
عمادالملـک را کـه از امـرای نامدار 
بـود بـه حبالـه ی نـکاح در آورد و 
امیر خسـرو از بطن وی در سـنه ی 
و  خمسـین  و  احـدی  سـنه   651

گشـته.«  متولـد  سـتمائه 
عامـره  خزانـه ی   .2
)تذکـره(: »امیـر خسـرو دهلوی، 
خسـرو قملـرو معانـی و صاحبقران 
نمـک  سـخندانی  اعظـم  سـواد 
و  انجمن هـا  شـور افگن  کالمـش 
سـوز  سـینه ی او آتش زن خرمن ها، 
اسـت.  بلـخ  هـزاره ی  از  اصلـش 
پـدرش امیرسـیف الدین الچیـن به 
هنـد افتـاد و در قصبـه ی پتیالـی 
از توابـع دارالخالفـت دهلـی رنـگ 
اقامـت ریخت و دختـر عمادالملک 
کـه از امـرای عصر بـود در حباله ی 
از  خسـرو  امیـر  و  آورد  در  نـکاح 
بطـن او در پتیالـی متولـد شـد. « 
کلمات الصادقیـن   .3
)تذکـره(: »لقـب وی یمین الدین 
و کنیتش ابوالحسـن بود و پدر وی 
به امیر سـیف الدین شـهرت داشت 
و  خدای تـرس  و  صالـح  مـردی  و 
قبیلـه ی  امـرای  از  و  حق پرسـت 
نواحـی  اتـراک  از  کـه  الچیـن 
بلخ انـد، بـود و در قصبـه ی پتیالـی 
کـه در کنـار آب گنگ آبـاد اسـت 

بـود.«  متوطـن 
امیـر  دیـوان  مقدمـه ی   .4
سـید  )نوشـته ی  خسـرو 
وزیرالحسـن عابـدی بـه زبان 
از  خسـرو  امیـر  »حضـرت  اردو(: 
»هـزاره ی الچیـن«  و  تـرک  تبـار 
بـود کـه نـام یـک قبیلـه ی تـرک 
سـیف الدین  پـدرش  اسـت.  بـوده 
بـود.  قبیلـه  آن  سـردار  محمـود 
از  پـس  الچیـن  قبیلـه ی  مـردم 
وطـن  از  چنگیزخـان  حملـه ی 
مألـوف خـود هجـرت کـرده و بـه 

 » آمدنـد  هندوسـتان 

)اسـتاد  نرگـس جهـان   .5
دهلـی(:  دانشـگاه  فارسـی 
شـد  مشـخص  نگارنـده  »بـرای 
کـه همـه ی تذکره نـگاران بـر ایـن 
متفق الـرای هسـتند که اصـل امیر 
الچیـن  بلـخ  هـزاره ی  از  خسـرو 
اسـت و پـدرش امیـر سـیف الدین 
در  بـوده  الچیـن  قبیلـه ی  از  کـه 
قصبـه ی  بـه  خـان  چنگیـز  عهـد 
سـکونت  و  آمـد  )هنـد(  پتیالـی 
اختیـار و بـا دختـر عمادالملک که 
از امـرای عصـر بـود نـکاح کـرد و 
امیر خسـرو از بطـن وی در پتیالی 

به طور نمونه، طب عدلی در تعیین سن دو برادر، سن برادر کوچک را که مرتکب 
قتل شده، بزرگتر از برادر بزرگش تعیین کرده است. براساس مدارک رسمی و تایید 
 شده )شناس نامه، گذرنامه، کارت واکسین و نکاح نامه ی والدین(، مجرم در زمان 
حادثه حدود 17  سال داشته و برادر بزرگترش در هنگام آزمایش تعیین سن، 18 
ساله بوده است، اما طب عدلی سن برادر کوچک را حدود 21 سال و برادر بزرگتر را 

19 سال کامل تخمین زده است. 
حاال دادگاه ابتدایی کابل به استناد گزارش طب عدلی در خصوص 21 ساله بودن 
مجرم، وی را به جرم قتل، محکوم به اعدام کرده است. محمد شاکر بریال، دادستان 
ولسوالی سروبی می گوید در صورتی که طب عدلی سن واقعی نقیب الله را تثبیت 
می کرد، دادگاه او را به دلیل این که زیر 18 سال قرار دارد، به اعدام محکوم نمی کرد.

یافته های اطالعات روز همچنان نشان می دهد 
که وزارت صحت عامه، فریدالله رحیق، رییس 
قانون  خالف  را  عدلی  طب  خدمات  اداره ی 
کارکنان خدمات ملکی و حکم ریاست جمهوری 
ـ پس از این که وی دوبار برای تقرر در بست 
ناکام  و  می دهد  امتحان  عدلی  ریاست طب 
می ماند ـ بدون اخذ امتحان به عنوان رییس 
این یگانه اداره ی حساس دولتی گماشته است.

 1359 سال  در  عدلی  طب  خدمات  ریاست 
خورشیدی برای تامین عدالت از طریق عرضه ی 
خدمات عدلی طبی در کشور ایجاد شده است. 
این اداره با محاکم ثالثه، دادستانی کل، پولیس، 
دیگر  و  شهرداری ها  امنیتی،  و  دفاعی  بخش 

نهادهای ملی و بین المللی ارتباط کاری دارد. 
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بـه دنیـا آمـد. « 
پروفیسـور   .6
شریف حسـین قاسـمی )استاد 
فارسـی دانشـگاه دهلی(: »بلخ 
یکـی از شـهرهای افغانسـتان را ما 
فارسـی  دوسـت داران  و  هندی هـا 
و عرفـان نمی تواننـد از یـاد ببرنـد. 
عـارف  رومـی  جالل الدیـن  موالنـا 
و مفسـر درس همزیسـتی  نامـدار 
اسـالم از همیـن بلـخ برخاسـته و 
خسـرو  امیـر  حضـرت  خانـواده ی 
دهلوی شـاعر و نویسنده ی معروف 
فارسـی و عرفان دوسـت هنـدی به 

داشـت.«  تعلـق  بلـخ  همیـن 
آرای محققان ایرانی 

نفیسـی  سـعید   .1
امیر  کامـل  دیـوان  )مقدمـه ی 
»خسـرو  دهلـوی(:  خسـرو 
نـام  بـه  ادبیـات  در  کـه  دهلـوی 
امیـر خسـرو معـروف اسـت پسـر 
امیـر سـیف الدین دهلـوی از ترکان 
پـدر  الچیـن  بـود.  دهلـی  سـاکن 
بـود  ختـا  تـرکان  از  سـیف الدین 
هنـد  بـه  مغـول  اسـتیالی  در  و 
گریختـه و در دهلـی سـاکن شـده 

 ». بـود 
)تاریـخ  ذبیـح اهلل صفـا   .2
»پـدرش  ایـران(:  در  ادبیـات 
امـرای  از  محمـود  سـیف الدین 
قبیلـه ی الچیـن، از تـرکان ختایی 
ماوراءالنهـر سـاکن شـهر کش و به 
بـه »امیـر الچیـن«  همیـن علـت 
محمد قاسـم  بـوده.  معـروف 
فرشـته گفتـه اسـت کـه »پـدرش 
از  محمـود  سـیف الدین  امیـر 
میرزاده هـای هـزاره ی بلخ اسـت و 
در حوالـی قـرش می بـود« و دولت 
شـاه گویـد کـه »اصـل او از شـهر 
الخضـراء  قبـه   را  شـهر  آن  کـش، 
گوینـد  و  اسـت  بـوده  می نامنـد، 
کـه از هـزاره ی الچیـن بلـخ اسـت 
کـه در حـدود پـای مـرغ و قـرش 

 » می نشسـته اند. 
سـبحانی  توفیـق   .3
)تاریـخ ادبیـات ایـران(: »امیر 
ناصرالدیـن ابوالحسـن خسـرو بـن 
امیـر سـیف الدین محمـود دهلـوی 
از قبیلـه ی الچیـن تـرکان اسـت. 
پـدرش سـیف الدین در شـهر کش 
ریاسـت قبیلـه را بـه عهده داشـت. 
سـیف الدین  مغـول  حملـه ی  در 
راهـی  دیگـر  بسـیاری  همـراه  بـه 
هندوسـتان شـد و به دربار سلطان 
پیوسـت.  التتمـش  شـمس الدین 
خسـرو در سـال 651هـ در پتیالی 
)مؤمن آبـاد( در قصبـه ی کوچکـی 
از آگـره از دختـر عمادالملـک کـه 
دنیـا  بـه  بـود  صاحب منصبـان  از 

آمـد. «
معیـن:  محمـد  دکتـر   .4

ابوالحسـن امیر خسـرو فرزنـد امیر 
سـیف الدین محمود شمسـی است. 
سـیف الدین از قبیلـه ی الخین بود 
کـه در حملـه ی چنگیـز بـه بـالد 
نزدیـک  ـ  هـزاره  از  ماوراءالنهـر؛ 
بلـخ ـ بـه هندوسـتان سـفر کرد و 
در پتیالـی )قصبه  ی کوچکی اسـت 
در آگـره از شـهرهای هنـد( اقامت 
گزیـد و بـا دختـر عمـاد الملـک ـ 
از نجبـای عمـد ه ی دربـار دهلـی ـ 

ازدواج کـرد. « 
قویم الدولـه:  علی اکبـر   .5
امیر یمین الدین ابوالحسـن خسـرو 
دهلوی شـاعر سـاحر و نویسنده ای 
زبردسـت و کاتبـی بـارع و مبـارز 
دلیـر و سـالکی واصـل بـود. پـدر 
سـیف الدین  امیـر  واالگهـرش 
»کـش«  شـهر  اعیـان  از  محمـود 
هـزاره ی »الچیـن«  اصلـش  بـوده 
اسـت، در غایله ی هجـوم مغول که 
ترکسـتان  از  می توانسـت  هرکـس 
غربـی و خراسـان می گریخـت، بـه 
شـبه قـاره ی هندوسـتان کوچیـده 
افکنـده  اقامـت  رحـل  پتیالـی  در 
اسـت. کـش شهرسـتانی اسـت در 
جنـوب سـمرقند، چـون پیرامونش 
سرسـبز و خرم است شـهر سبزش 
قصبـه ی  پتیالـی  می خواننـد. 

آبادیسـت در والیـت »آگـره«.  
خواننـدگان حتمـاً تغییـر لحن 
محققـان  سـخن  در  را  رویکـرد  و 
ایرانـی متوجـه شـده اند  هنـدی و 
کـه نیـازی بـه شـرح مـن نخواهـد 

. د بو
 ج ـ آرای محققان افغانستانی

1. نورالدیـن عبدالرحمـان 
مـن  )نفحات االنـس  جامـی 
»خسـرو  حضرات القـدس(: 
وی  لقـب  رحمـت اهلل  دهلـوی 
عین الدین اسـت پـدر وی از امرای 
قبیلـه ی الچیـن بوده کـه از اتراک 
نواحـی بلخ انـد. وی بعـد از وفـات 
سـلطان مبـارک خلجی بـه خدمت 
و مالزمـت شـیخ نظام الدیـن اولیـا 

» پیوسـت. 
خلیـل  محمد ابراهیـم   .2
)شـرح مختصـر احـوال و آثار 
امیـر خسـرو(: »ابوالحسـن امیر 
سـیف الدین  امیـر  فرزنـد  خسـرو 
کـه  شاعریسـت  شمسـی  محمـود 

اشـعار بسـیار سـروده اسـت. «
توضیـح: در پاراگـراف باال هیچ 
معلوماتـی در بـاره ی زادگاه و تبـار 
امیـر خسـرو وجـود نـدارد. وی در 
صفحـه ی بعـد ادامـه می دهد: »آن 
هنگامـی که بـه فکـر مقدمه ی این 
رسـاله با دوسـت فاضلم میرحسین 
شـاه، پوهنـدوی پوهنـزی ادبیـات 
بـه  کتابـی  اتفاقـاً  شـدم،  مالقـی 
خسـرو  امیـر  احـوال  و  آثـار  نـام 

اثـر وحیـد میـرزای  انگلیسـی  بـه 
هنـدی، اسـتاد علـوم اسـالمی در 
دسـت داشـت کـه برخـی مطالـب 
ترجمـه  صحبـت  خـالل  در  آن 
گردیـد. جمهـور تذکره نویسـان که 
راجـع بـه امیر خسـرو نوشـته اند از 
نفحات االنـس،  دولت شـاه،  قبیـل 
سـفینه االولیا،  و  عامـره  خزانـه ی 
گلـزار ابراهیـم، هفت اقلیـم و غیره 
قبیلـه ی  بـه  کـه  دارنـد  موافقـه 
هـزاره ی الچیـن تعلـق دارد« بـاز 
ادامـه می دهـد: »الچیـن در ترکی 
بـازار را گویند، ولی تذکره نویسـان 
بـه  و  می داننـد  قبیلـه  را  الچیـن 
قـول بعضـی، نـام پـدر او الچیـن 
بـوده اسـت کـه خـودش خـود را 

 » می گویـد...  الچیـن  خسـرو 
کهـزاد  احمدعلـی   .3
افغانسـتان(:  ادبیـات  )تاریـخ 
درسـت در همان موقعـی که بیداد 
اعـالی  حـد  بـه  چنگیز  خانیـان 
خـود رسـیده بـود، مردی حسـاس 
و  بـزرگ  رجـال  از  وطن خـواه  و 
شـریف ایـن کشـور زنجیـر اطاعت 
نیفکنـده، یگانـه راه  بـه گـردن  را 
مغـول  اوالد  برابـر  در  را  مقاومـت 
دیـد.  صـالح  مملکـت  خـارج  بـه 
و  محمـود  سـیف الدین  مـرد  ایـن 
از امـرای محلـی بلـخ بـود کـه بـه 
سـکونت  وال  آن  کـش  ناحیـه ی 
داشـت و میـر سـیف الدین محمود 
مطابـق  بلـخ  از  مهاجـرت  از  پـس 
اختـالف  بـه  مؤرخیـن  گفتـه ی 
نظـر مدتـی در سـنگ چارک بلخ و 
سپسـس در غوربنـد از توابـع کابل 
آخراالمـر  نمـود  اختیـار  توطـن 
بـه هنـد رهسـپار شـد و تـا آخـر 
از  بعضـی  بـود.  پتیالـی  بـه  عمـر 
تذکره  نویسـان والدت امیـر خسـرو 
می نویسـند،  کابـل  غوربنـد  در  را 
امـا کثـرت اقـوال، والدت او را در 

 . می دهـد  نشـان  پتیالـه  شـهر 
کهـزاد  کـه  می شـود  دیـده 
هـم از ذکـر واژه هـای »هـزاره« و 
»الچین« چشـم پوشـی کـرده، اما 
پـدر امیـر خسـرو را »وطن خـواه« 
»بلخـی«  و  شـریف«  و  »بـزرگ 

اسـت.  معرفـی کـرده 
کتـاب  امـا  مهم تـر  همـه  از 
اسـت  معـارف  وزارت  درسـی 
و  هـزار  صدهـا  اختیـار  در  کـه 
قـرار  دانش آمـوز  ملیون هـا  حتـا 
در  آن  مؤلفـان  امـا  می گیـرد، 
زحمـت  یـا  خسـرو  امیـر  بـاره ی 
دیـدن منابـع بـه خـود نـداده یـا 
عمـداً معلومـات را ناقص و اشـتباه 
درج کرده انـد کـه در هـر صـورت 

دارد.  توجـه  بـه  ضـرورت 
آرای متفرقه

سـمرقندی  دولت شـاه   .1
اصـل   »امـا  )تذکره الشـعرا(: 
امیـر خسـرو تـرک اسـت و گوینـد 
کـه اصل او از شـهر کـش که آن را 

اسـت  بـوده  می نامنـد  قبه الخضـرا 
از هـزاره ی الجیـن  کـه  و گوینـد 
پـای  حـدود  در  کـه  اسـت  اسـت 
مـرغ و قرشـی می نشسـته اند و در 
فتـرات چنگیـز خـان آن مـردم از 
ماوراءالنهـر گریختـه بـه دیـار هند 
افتـاده بـه دهلـی مقـام گرفته اند.« 
و دیگـران  ریپـکا  یـان   .2
)تاریـخ ادبیـات ایـران(: »ایـن 
نکتـه نیـز کـه شـاعر تبـار خالـص 
اهمتیـش  دلیـل  دارد  هنـدی 
مـادر  از سـوی  فقـط  نیسـت. وی 
هنـدی  خـود  زادگاه  لحـاظ  از  و 
و  بـود  تـرک  پـدرش  ولـی  بـود، 
هنـگام تهاجـم مغـوالن، همـراه بـا 
از  الچیـن،  هـزاره ی  افـراد  سـایر 
کـوچ  هندوسـتان  بـه  ماوراءالنهـر 

 » بـود.  کـرده 
هـزاره ی  و  تـرک  بـاره ی  در 

چیـن ال
در مـورد هویـت تبـاری امیـر 
خسـرو کـه ترک و الچیـن و هزاره 
وجـود  نظـر  اتفـاق  اسـت،  بـوده 
دارد، امـا شـاید بـرای خواننـد گان 
الچیـن  و  هـزاره  و  تـرک  پسـوند 
الزم  کـه  نباشـد  روشـن  شـاید 
می دانـم مختصـری توضیـح دهـم.

پروفیسـور عنایـت اهلل شـهرانی 
هـزاره«،  »تـرکان  مقالـه ی  در 
مقابـل  در  را  »الچیـن«  واژه ی 
»چیـن« قـرار می دهـد بـه معنای 
»غیـر از چیـن« کـه ایـن واژه بـر 
همـه ی ترک هـا اطـالق می گـردد. 
در  ترک هـا  ایـن  او  بـاور  بـه 
پراکنده انـد  افغانسـتان  سراسـر 
در  مرکزشـان  بزرگ تریـن  و 
اسـت.  قندهـار  سـاحات  و  بغـالن 
جمعیـت  کـه  می کنـد  عـالوه  او 
از قـوم الچیـن  قابـل مالحظـه ای 
زیسـت  کنونـی  آذربایجـان  در 
دارنـد و کهگدایی هـای افغانسـتان 
الچیـن  قبیلـه ی  بـه  همـه  نیـز 
تعلـق دارنـد. شـهرانی از نظریـه ی 
ترک تبـاری هزاره هـا دفـاع کرده و 
امیـر خسـرو را ذیل همیـن عنوان 
قـرار می دهـد . البتـه ایشـان نیـز 
امیـر  مـورد  در  مقالـه ای  احتمـاالً 
خسـرو دارنـد کـه بـا دریغ مـن به 

نیافتـم. دسترسـی  آن 
حـاج کاظـم یزدانـی در کتاب 
هزاره هـا«،  تاریـخ  در  »پژوهشـی 
نظریـه ی  از  دفـاع  ضمـن 
»الچیـن«  هزاره هـا،  ترک تبـاری 
کـه  دانسـته  ترکـی  کلمـه ی  را 
بـاز  و  معنـای شـاهین سـفید  بـه 
شـکاری اسـت. بـه بـاور او الچیـن 
بـوده کـه  از هـزاره  نـام قبیلـه ای 
سـنگ چارک  و  بلخـاب  و  بلـخ  در 
نیـز معتقـد  او  زندگـی داشـته اند. 
اسـت که امیـر سـیف الدین رییس 
آن قبیلـه بـوده و در 618 هجـری 
راه  از  و  شـده  متـواری  بلـخ  از 
غوربنـد و کابـل بـه هنـد مهاجرت 

 . کـرده اسـت 
در  موسـوی  عسـکر  سـید 
افغانسـتان«،  »هزاره هـای  کتـاب 
را  مردمـان  ایـن  این کـه  ضمـن 
سـاکنان  قدیمی تریـن  از  یکـی  از 
را  آن هـا  می شـمارد،  افغانسـتان 
آمیـزه ای از اقوام مختلف پنداشـته 
و بـه بـاور وی لشـکر چنگیـز خان 
بخـش  یـک  فقـط  تیمـور  امیـر  و 
جدیـد آن هـا را تشـکیل می دهند. 
»نیـاکان  کـه:  می دهـد  ادامـه  او 
هـزاره احتمـاالً بـه سـاکنان تـرک 
آسـیای مرکـزی و شـرقی که بیش 
شـمال  از  پیـش  سـال   2300 از 
نواحـی  بـه  هندوکـش  جنـوب  و 
کنونـی  هزاره جـات  بـه  موسـوم 
مهاجـرت کـرده، بـاز می گردنـد.«  
مقالـه ی  در  دلجـو  عبـاس 
زبـان  و  ترک تبارنـد  »هزاره هـا 
مادری شـان در قدیـم ترکـی بوده، 
از  اینکـه  از  عـالوه  فارسـی«  نـه 
هزاره هـا  ترک تبـاری  نظریهـی 
مـادری  زبـان  می کنـد،  دفـاع 
فارسـی،  زبـان  از  قبـل  را  آن هـا 
داکتـر  از  او  می پنـدارد.  ترکـی  
می کنـد  نقـل  کاالفـت  یاشـار 
هم ریشـه  هـزاره،  »تـرکان  کـه: 
)اجـداد  آذر  تـرکان  بـا  هم  نـژاد  و 
آذربایحـان(  تـرکان  از  بخشـی 
هسـتند و امـروزه نمایندگـی آنـان 
تـرک  خودگـردان  جمهوریـت  را 
دارد…  برعهـده  چواشسـتان 
علمـای تصـوف را عقیـده بـر ایـن 
اسـت کـه تـرکان هـزاره از تـرکان 

» هسـتند.  افتالیـت 
امیـر  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
خسـرو نیز عـالوه از زبان فارسـی، 
بـه زبان ترکـی، هنـدی و عربی به 
خوبـی آشـنا بـود. توفیق سـبحانی 
چنیـن می نویسـد: »زبـان فارسـی 
و ترکـی زبـان اصلـی امیـر خسـرو 
بـود. در عربـی هـم مهارتـی دارد. 
انـدازه  همـان  بـه  کـه  نوشـته اند 
کـه به فارسـی شـعر دارد بـه یکی 
هـم  هنـد  محلـی  زبان هـای  از 
همـان مقـدار شـعر دارد «. البتـه 
احتمـاال  کـه  ذکـر می دانـم  قابـل 
توفیـق سـبحانی در مـورد کمیـت 
آثـار امیـر خسـرو بـه زبـان هندی 
شـاید از سـر مبالغـه سـخن گفتـه 
باشـد، زیـرا آثـارش چنیـن چیزی 

نمی کنـد.  تأییـد  را 
امیـر  پیونـد  دیگـر،  نکتـه ی 
امـرای  بـا  پـدرش  و  خسـرو 
امیـر  اسـت.  هنـد  ترک تبـار 
سـیف الدین بـه دربار شـمس الدین 
التتمـش کـه از تبـار تـرک بـوده  
مقـام  صاحـب  زودی  بـه  اسـت، 
می شـود و پـس از وی امیر خسـرو 
در دربـار هفـت پادشـاه ترک تبـار 
تـا  بلبـن  غیاث الدیـن  )از  دهلـی 
محمـد دوم بـن تغلـق شـاه( مورد 
لطـف و پذیـرش قـرار می گیـرد و 

حتـا یـک مثنوی بـه زبان فارسـی 
بـرای  »تغلق نامـه«  عنـوان  زیـر 

می سـراید.  تغلق شـاه 
و اما سخن آخر

اکنـون بـه درسـتی می دانیـم 
خسـرو  امیـر  تبـاری  هویـت  کـه 
»هـزاره ی الچیـن« و »ترک« بوده 
اسـت. اگـر حتا »هـزاره ی الچین« 
کافـی  او  تبـاری  شـناخت  در 
او  »ترک تبـاری«  هویـت  نباشـد، 
نیـز بـا دالیـل و شـواهدی کـه از 
ارائـه  بخـش  ایـن  پژوهش گـران 
شـد ـ به ویـژه اگر هـزاره ی الچین 
را بـه آن اضافـه کنیـم ـ بی ارتباط 
بـه هویـت هزار گـی او نخواهد بود. 
بـه ایـن دلیـل می تـوان او را یـک 
هزاره تبـار  موسـیقی دان  و  شـاعر 

هنـدی دانسـت. 
سـیف الدین  امیـر  مهاجـرت 
بـه دلیـل فـرار از وحشـت هجـوم 
دیگـری  نکتـه ی  خـان  چنگیـز 
اسـت کـه ادعـای منسـوب بـودن 
همهـی هزاره هـا بـه چنگیـز خـان 
را منتفـی می کنـد. بـه ایـن معنـا 
کـه اگـر همـه ی هزاره هـا از نسـل 
بـرای  دلیلـی  باشـند،  چنگیـز 
تـرس  از  سـیف الدین  امیـر  فـرار 
چنگیـز وجـود نداشـته اسـت. اگر 
سـخن حـاج کاظـم یزدانـی را کـه 
ایـن  از  مـرد   800 اسـت،  گفتـه 
قبیلـه علیـه لشـکر چنگیـز خـان 
ایسـتادگی کرده انـد، بـر آن اضافه 
روشـن تر  مذکـور  موضـوع  کنیـم، 

 . د می شـو
شـد،  ارائـه  کـه  شـواهدی  بـا 
 651 سـال  زاده ی  خسـرو  امیـر 
نـه  اسـت،  پتیالـه  در  هجـری 
غوربنـد؛  در  هجـری   653 زاده ی 
ازدواج  هنـد  در  پـدرش  زیـرا 
مؤلفـان  بنابرایـن  بـود.  کـرده 
دلیـل  بـه  معـارف،  وزارت  کتـب 
مسـئولیت عظیمـی کـه در قبـال 
انتقـال درسـت معلومـات دارنـد و 
بـا توجـه بـه ایـن مهـم کـه صدها 
هـزار دانش آمـوز بـه آن اطالعـات، 
نـگاه  ثقـه  معلومـات  عنـوان  بـه 
می گیرنـد،  فـرا  را  آن  و  می کننـد 
الزم اسـت کـه برخـورد مسـئوالنه 

باشـند. داشـته  علمـی  و 
ابیـات  ایـن  بـا  کالم  ختـم  و 

خسـرو: امیـر  از  معـروف 
شـب  بـود  منـزل  چـه  نمی دانـم 

بـودم مـن  کـه  جایـی 
بـه هر سـو رقِص بسـمل بود شـب 

جایـی که مـن بودم
قـدی،  سـرو  نـگاری،  پری پیکـر 

رخسـاری اللـه 
سـراپا آفـت دل بـود، شـب جایـی 

کـه مـن بودم
رقیبـان گـوش بـر آواز و او در نـاز 

ترسـان من  و 
بـود،  مشـکل  چـه  گفتـن  سـخن 

بـودم شـب جایـی کـه مـن 
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تظاهرات گسترده علیه فساد در رباط پایتخت مراکش
ربـاط،  در  نفـر  هـزاران  روز:  اطالعـات 
پایتخـت مراکـش در اعتـراض بـه فسـاد و 
عـدم اشـتغال دسـت بـه تظاهـرات زدنـد و 
خواسـتار آزادی 42 کنش گـر و فعـال مدنی 

دسـت گیر شـده در ایـن کشـور شـدند.
فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
احـزاب  توسـط  یک شـنبه،  روز  تظاهـرات 
حقـوق  مدافعـان  و  سیاسـی  گروه هـای  و 
بازداشت شـدگان  خانـواده ی  و  شـهروندی 

بـود. شـده  سـازماندهی 

صـورت  آن  از  پـس  اعتراضـات  ایـن 
گرفـت کـه هفتـه ی گذشـته دادگاهـی در 
ایـن کشـور حکـم زنـدان ایـن کنش گـران 
و   2016 سـال های  اعتراضـات  به خاطـر  را 

کـرد. تاییـد   2017
مقامـات حکومتـی ایـن کنش گـران را 
بـه  را  امنیـت کشـور  کـه  متهـم می کننـد 

خطـر انداختـه بودنـد.
گذشـته  روز  تظاهرات کننـدگان 
پرچم هـا و تابلوهـا و عکس هایـی از زندانیان 

داشـتند. دسـت  در  را 
عضـو  همگـی  زندانـی  کنش گـران 
»حـراک الریـف« کـه بـه »جنبـش ریـف« 

هسـتند. اسـت،  معـروف 
آزادی  خواسـتار  همچنیـن  معترضـان 
»حمیـد المهـداوی«، روزنامه نـگار مراکشـی 
شـدند. وی در حـال گذرانـدن حکـم سـه 
اخبـار  پوشـش  به خاطـر  زنـدان  سـال 
اعتراضـات شـمال اسـتان ریـف در مراکـش 

اسـت.

چرا این کنش گران زندانی شدند؟
دادگاهی در مراکش و در جون 2018، 
»ناصر الزفزافی« رهبر حراک الریف را به 20 

سال زندان محکوم کرد.
حکم مشابهی نیز به »عثیم البوستاتی« 
و »سمیر غید« داده شد و سایر کنش گران 

نیز احکامی تا 15 سال زندان گرفتند.
و   2016 سال های  در  الریف  حراک 
را  متعددی  اعتراضی   تجمع های   2017
پس از مرگ یک ماهی گیر شهر حسیمه در 

منطقه ریف سازماندهی کرده بود.
مراکشی  ماهی گیر  فیکری«،  »محسن 
ماهی های  داشت  سعی  در حالی که 
مصادره شده اش توسط پولیس را پس بگیرد 

توسط کامیون حمل زباله کشته شد.
مردم  در  را  از خشم  موجی  حادثه  این 
منطقه برانگیخت و هزاران نفر را به خیابان ها 

کشاند.
معترضان در آن زمان مقامات منطقه را 
به فساد و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند.

امریکا معافیت های خرید نفت از ایران را »تمدید نخواهد کرد«
ــت  ــد نف ــا خری ــت داد ت ــاه معافی م
ایــران را بــه طــور محــدود ادامــه 
دهنــد. ایــن کشــورها چیــن، ترکیــه، 
جاپــان،  جنوبــی،  کوریــای  هنــد، 
ــا  ــد، ام ــان بودن ــا و یون ــوان، ایتالی تای
تایــوان، ایتالیــا و یونــان بــه رغــم 
ــد. ــی نخریدن ــت، نفت ــتن معافی داش

رویتــرز  خبرگــزاری  پیش تــر، 
گــزارش داده بــود کــه جاپــان در مــاه 
ــت  ــد نف ــفارش خری ــچ س ــاری هی ج
بــه ایــران نــداده و پاالیشــگاه های 
تــا  می شــوند  آمــاده  نیــز  هنــد 
را  ایــران  نفــت  خریــد  ســفارش 
متوقــف کننــد. خبرگــزاری بلومبــرگ 
نیــز گــزارش داده بــود، حداقــل پنــج 
پاالیشــگاه آســیایی ســفارش جدیدی 
ــد. ــران نداده ان ــت ای ــد نف ــرای خری ب

کــه  واشنگتن پســت  روزنامــه 
ــد  ــورد تمدی ــزارش در م نخســتین گ

خبرگــزاری  روز:  اطالعــات 
روزنامــه  و  اسوشــیتدپرس 
دولــت  می گوینــد  واشنگتن پســت 
ــج  ــه پن ــد دارد ب ــپ قص ــد ترم دونال
ــد  ــران بگوی ــت ای ــدار نف ــور خری کش
ــده  ــه ش ــر گرفت ــای در نظ معافیت ه
ــد. ــد ش ــد نخواه ــا، تمدی ــرای آن ه ب

فــردا،  رادیــو  گــزارش  بــه 
اسوشــیتدپرس بــه نقــل از مقام هایــی 
ــزارش  ــرده گ ــا نب ــی از آن ه ــه نام ک
ــه  ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ داده، مای
روز  اســت  قــرار  متحــده،  ایــاالت 
ــی  ــای نفت ــان معافیت ه ــنبه پای دوش

ــد. ــالم کن را اع
معافیت هــای نفتــی روز دوم مــاه 
ــه  ــر( ب ــه دیگ ــدود دو هفت ــی )ح م

پایــان می رســند.
گــزارش فعلــی واشنگتن پســت و 
خبرگــزاری اسوشــیتدپرس بــر خالف 

می گویــد  اسوشــیتدپرس 
توقــف  بــرای  نهایــی  تصمیــم 
روز  نفتــی  معافیت هــای 
ترمــپ،  دونالــد  توســط  جمعــه 
گرفتــه  امریــکا،  رییس جمهــوری 
طــرف  مقام هــای  شده اســت. 
ــز  ــزاری نی ــن خبرگ ــا ای ــو ب گفت وگ
افزایــش  هــدف  کرده انــد  تاکیــد 

اســت. تهــران  بــر  فشــارها 
مقام هــای جمهــوری اســالمی 
اتهام هــای امریــکا در مــورد »اقدامــات 
ــر  ــور دیگ ــت در ام ــرب« و دخال مخ
کشــورها را رد کرده انــد. آن هــا هنــوز 
واکنشــی بــه گزارش هــای تــازه نشــان 

نداده انــد.
ــورها  ــی کش ــده برخ ــزارش ش گ
از جملــه ترکیــه در حــال بررســی 
ایجــاد یــک ســازوکار جدیــد تجــاری 
ــا  ــابه ب ــه مش ــتند ک ــران هس ــا ای ب

ــرده،  ــا را منتشــر ک نشــدن معافیت ه
بــه نقــل از یــک مقــام وزارت خارجــه 
امریــکا می گویــد »هــدف از ایــن 
سیاســت ایــن اســت کــه بهــای 
ــش  ــران را افزای ــرب ای ــات مخ اقدام
بــه  قوی تــری  به شــکل  و  دهیــم 
حکومــت  گوناگــون  تهدیدهــای 
امنیــت،  و  صلــح  بــرای  ]ایــران[ 

بپردازیــم«.
واشنگتن پســت بــا اشــاره بــه 
مربــوط  تحلیل هــای  و  گزارش هــا 
ــد  ــران می گوی ــت ای ــادرات نف ــه ص ب
به دلیــل  احتمــاال  صــادرات،  ایــن 
ــای  ــاده ی پیامده ــران آم ــه ته این ک
ــال  ــل س ــود، در اوای ــا می ش تحریم ه
ــاه  ــا در م ــت، ام ــش یاف 2019 افزای
مــارچ، احتمــاال چــون خریدارهــا 
آمــاده ی جای گزیــن کــردن نفــت 

ایــران می شــوند، کاهــش یافــت.

کــه  اســت  پیشــین  گزارش هــای 
حاکــی از قصــد امریــکا بــرای در نظــر 
ــن،  ــرای چی ــی ب ــن معافیت های گرفت
هنــد، ترکیــه و احتمــاال کوریــای 
جنوبــی تــا شــش مــاه دیگــر، و 
همزمــان کاهــش صــادرات نفــت 
ایــران بــه حــدود 650 تــا 850 هــزار 

ــد. ــکه در روز بودن بش
ــوز  ــد هن ــیتدپرس می گوی اسوش
بــه کشــورهای  نیســت  مشــخص 
ــرای  ــی ب ــران فرصت ــت ای ــدار نف خری
یــا  می شــود  داده  واردات  کاهــش 
ــد شــد از روز  ــالم خواه ــا اع ــه آن ه ب
ــد  ــورت خری ــی، در ص ــاه م ــوم م س
نفــت ایــران، فــورا هــدف تحریــم قرار 

ــت. ــد گرف خواهن
امریــکا در ســال گذشــته، پــس از 
ــران،  ــه ته ــا علی ــدن تحریم ه بازگردان
بــه هشــت کشــور بــرای مــدت شــش 

اروپایــی  »اینس تکــس«  سیســتم 
»اینس تکــس«  کنــد.  عمــل 
ــه  ــی ب ــی انگلیس ــده ی عبارت کوتاه ش
ــادالت  ــت از مب ــزار حمای ــی »اب معن
ــت  ــازه ای اس ــاد ت ــام نه ــاری«، ن تج
کــه آلمــان، فرانســه و بریتانیــا بــرای 
امریــکا  تحریم هــای  اثــر  کاهــش 
ــا  ــد. ب ــدازی کرده ان ــران راه ان ــه ای علی
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــال هن ــن ح ای
ایــن ســازوکار تــا چــه انــدازه کارایــی 

ــت. ــد داش خواه
ــار  ــپ در به ــد ترم ــت دونال دول
اتمــی  توافــق  از  گذشــته  ســال 
صورت گرفتــه در زمــان بــاراک اوبامــا 
ــای  ــد. تحریم ه ــارج ش ــران، خ ــا ای ب
پیشــین نیــز در دو نوبت بازگشــته اند. 
مقام هــای ایــاالت متحــده تاکیــد 
ــادرات  ــد ص ــه قصــد دارن ــد ک کرده ان
نفــت ایــران را »بــه صفــر« برســانند.
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مهاجم رئال مادرید توانست یک رکورد خاص در گلزنی 
را به نام خود ثبت کند که ستاره پرتگالی هرگز نتوانست در 

این تیم به آن دست یابد.
صفر  بر   3 اللیگا  سوم  و  سی  هفته  در  مادرید  رئال 
اتلتیک بیلبائو را شکست داد و سه امتیاز بازی را به دست 
آورد. کریم بنزما در این دیدار هت تریک کرد تا یک رکورد 
میسترچیپ  آمار  اساس  بر  کند.  ثبت  نامش  به  را  تاریخی 

پیاپی  گل  هشت  فرانسوی  مهاجم  اسپانیایی(  )کارشناس 
برای سفیدپوشان به ثمر رساند کاری که کریستیانو رونالدو 

هرگز نتوانست انجام دهد.
بنزما نخستین بازیکن در تاریخ 117 ساله رئال مادرید 
است که توانست هشت گل پیاپی به ثمر برساند بدون اینکه 
دیگر بازیکنی از این تیم گلزنی کند. بهترین رکورد بیش از 
این توانسته  از  بنزما پیش  این به مونخاردین تعلق داشت. 

بود به رکورد سانتیانا و فرناندو مورینتس برسد. او تنها یک 
دارد.  فاصله  پیاپی  تاریخی 9 گل  رکورد  به  با رسیدن  گل 
)رئال سوسیداد(  کودرو  )اسپورتینگ خیخون(،  کینی  تنها 

و لیونل مسی )بارسلونا( چنین آماری را به ثبت رساندند.
ختافه  مصاف  به  اللیگا  در  هفته  این  در  مادرید  رئال 
می رود و مهاجم فرانسوی فرصت دارد این رکورد را به نام 

خود ثبت کند.

رکورد خاص بنزما که حتی رونالدو هم به آن دست نیافت

پاری سـن ژرمن در شـبی کـه امباپه هت تریک 
کرد توانسـت موناکو را شکسـت دهد.

سـوم  و  سـی  هفتـه  دیـدار  حسـاس ترین  در 
رقابت هـای لیـگ فرانسـه دو تیم پاری سـن ژرمن و 

موناکـو بـه مصـاف هـم رفتند.
پـاری سـن ژرمن در ایـن دیدار کـه میزبان بود 

توانسـت با نتیجه سـه بـر یک به پیروزی برسـد.
ایـن دیـدار  هـر سـه گل تیـم پاریسـی را در 

امباپـه بـه ثمـر رسـاند.
آسـیب  مدتهـا  از  بعـد  نیمـار  دیـدار  ایـن  در 
دیدگـی بـه میـدان رفـت و کاوانـی هـم بـازی کرد.

پـاری سـن ژرمـن در حالـی در ایـن دیـدار بـه 
پیـروزی رسـید کـه در سـه دیـدار قبلـی خـود تـن 
بـه شکسـت داده بـود البتـه این تیـم قبـل از دیدار 
یکشـنبه شـب به خاطـر توقف لیـل قهرمانـی اش را 

نهایـی کرده بـود.

اســپانیا  بســکتبال  ملــی  تیــم  ســتاره 
 2019 جام جهانــی  در  دارم  دوســت  می گویــد: 
ــز  ــا همــه چی ــم ام ــازی کن ــرای اســپانیا ب ــن ب چی

ــدارد. ــتگی ن ــن بس ــه م ب
" ســرگی ایبــاکا" ســتاره تیــم ملــی بســکتبال 
 NBA اســپانیا کــه در حــال حاضــر در مســابقات
از  بــرای تیــم تورنتــو رپتــرز بــازی می کنــد، 
ــی 2019  ــام جهان ــور در ج ــرای حض ــه اش ب عالق
ــرده اســت. او ســابقه حضــور در  چیــن صحبــت ک

ــه دارد. ــز در کارنام ــیتی را نی ــا س ــم اوکالهام تی
تیــم  بــرای   2014 جام جهانــی  در  ایبــاکا 
ملــی اســپانیا بــازی کــرده اســت کــه بــا ایــن تیــم 
ــه دســت آورد. او اکنــون  مقــام ســومی جهــان را ب
ــه  ــپانیا گفت ــی اس ــم مل ــورش در تی ــورد حض در م
اســت: عالقــه زیــادی بــرای شــرکت در تیــم ملــی 
اســپانیا دارم امــا فعــاًل تمرکــز مــن بــرای موفقیــت 
بــا تیــم باشــگاهی ام در NBA اســت. دوســت 
ــه  ــز ب ــه چی ــا هم ــم ام ــی باش ــام جهان دارم در ج
ــه  ــان چ ــد مربی ــد دی ــدارد و بای ــتگی ن ــن بس م

می خواهنــد و چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد.

خبرهای کوتاه

پیروزی پاری سن ژرمن 
با درخشش امباپه

ایباکا: 
دوست دارم در جام جهانی 

بسکتبال برای اسپانیا بازی کنم

توانســت  دورتمونــد  بوروســیا  ســرمربی 
بهتریــن فصــل مربیگــری خــود را بــا ایــن تیــم در 

بوندســلیگا ثبــت کنــد.
بــه نقــل از نشــریه کیکــر، بوروســیا دورتمونــد 
ــا 4 گل  ــلیگا ب ــای بوندس ــه ســی ام رقابت ه در هفت
ــا ایــن نتیجــه رقابــت  فرایبــورگ را شکســت داد. ب
حســاس دورتمونــد و بایــرن مونیــخ بــرای قهرمانــی 

ادامــه یافــت.
لوســین فــاوره بــا ایــن 3 امتیــازی کــه همــراه 
زردپوشــان آلمانــی بــه دســت آورد، بــه رکــورد 69 
ــل  ــن فص ــا بهتری ــید ت ــل رس ــن فص ــاز در ای امتی
ــم بخــورد.  ــد رق ــی در دورتمون ــن مرب مربیگــری ای
ــاخ  ــن گالدب ــم مونش ــه در تی ــی ک ــر زمان او پیش ت
ــل  ــک فص ــاز در ی ــا 66 امتی ــرد ب ــت می ک فعالی
ــرده  ــه ک ــود را تجرب ــری خ ــل مربیگ ــن فص بهتری

ــود. ب
یکــم  و  ســی  هفتــه  در  بایــد  دورتمونــد 
ــالکه  ــاف ش ــه مص ــر ب ــی روه ــلیگا در دارب بوندس
ــدار  ــرگ دی ــه نورنب ــخ در خان ــرن مونی ــرود و بای ب

خواهــد داشــت.

دستاورد شخصی 
فاوره با دورتموند

سیمئونه اتلتیکومادرید را میلیونر کرد
باعث  آرجانتینی  سرمربی 
شده است اتلتیکو مادرید هر سال 
حضور  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
داشته باشد و باشگاه از این طریق 

به خوبی درآمدزایی کند.
پابلو  دیگو  آس،  از  نقل  به 
اتلتیکومادرید  باشگاه  سیمئونه، 
همین  به  شاید  کرد.  میلیونر  را 
خاطر از لحاظ دستمزد گران ترین 
به  شاید  است.  جهان  سرمربی 
باشگاه هر  همین خاطر است که 
می خواهد:  او  از  چیز  یک  سال 
اروپا.  قهرمانان  لیگ  به  صعود 
بالنکو  روخی  برای  موضوع  این 
سرمربی  نیست.  اهمیت  کم 
حساب  روش  این  از  آرجانتینی 
باشگاه را پر می کند. اتلتیکو شنبه 
به  ایبار صعودش  برابر  پیروزی  با 
لیگ قهرمانان را قطعی کرد. این 
موضوع اهمیت دارد با وجود این 

که تیم در مارس نمی تواند جامی 
دائمی  حضور  ببرد.  سر  باالی  را 
لیگ  در  سفیدپوشان  و  قرمز 
که  اتفاقی  است،  مهم  قهرمانان 
رخ  کم  خیلی  سیمئونه  از  پیش 

می داد.
با حضور سرمربی آرجانتینی 
اتلتیکو برای هفتمین فصل پیاپی 
صعود  رقابت ها  این  به  که  است 
می کند که این اتفاق پول زیادی 
کرده  تزریق  مادریدی  باشگاه  به 
مجموع  در  بالنکو  روخی  است. 
یورو  میلیون   16 احتساب  بدون 
لیگ  در  قهرمانی  گذشته،  فصل 
اسپانسر  و  پخش  حق  و  اروپا 
یورو  میلیون   325 است  توانسته 

از این بازی ها به دست آورد.
 -  14 فصل  در  که  اتلتیکو 
لیگ  فینال  به  توانست   2013
و  میلیون   50 برسد  قهرمانان 

آورد.  دست  به  یورو  هزار   480
یک فصل بعد که در یک چهارم 
و  میلیون   43 شد  حذف  نهایی 
کرد.  درآمدزایی  یورو  هزار   723
این تیم دوباره در سال 2016 به 
برابر  هم  باز  و  کرد  صعود  فینال 

رئال مادرید ناکام ماند. با این حال 
ثبت  به  را  درآمدزایی اش  بهترین 
رساند و 69 میلیون و 665 هزار 
یورو کسب کرد. روخی بالنکو در 
نهایی  نیمه  به   2016-17 فصل 
و  میلیون   60 توانست  و  رسید 

آورد.  دست  به  یورو  هزار   615
مرحله  در  فصل گذشته  تیم  این 
 31.7 تنها  و  شد  حذف  گروهی 
با  میلیون یورو درآمدزایی داشت 
این حال با قهرمانی در لیگ اروپا 

این رقم به 47 میلیون رسید.

تنها ۶ پیروزی بارسلونا را به سه گانه می رساند
کوپا  اللیگا،  فتح  با  بارسلونا 
 6 اروپا  قهرمانان  لیگ  و  ری  دل 

پیروزی فاصله دارد.
به نقل از آس، هیچ کس در 
تیم بارسلونا شانس فتح سه گانه 
نمی کند.  پنهان  فصل  این  در  را 
نظر  به  کار  این  فصل  ابتدای  در 
بعید می رسید اما با گذشت زمان 
و ورود به هفته های پایانی فصل، 
و  یافتی شد  گانه دست  فتح سه 
برای  می تواند  کاتاالنی  باشگاه 
بار در تاریخ خود به این  سومین 

افتخار دست پیدا کند.
برای  والورده  ارنستو  تیم 
کسب سه جام تنها به 6 برد نیاز 
دارد. تنها فینال کوپا دل ری، دو 
در  برد  سه  و  اللیگا  در  پیروزی 
اناری ها  آبی  اروپا  قهرمانان  لیگ 
را به سه گانه می رساند. بارسا در 
اللیگا مانند لیگ قهرمانان نیازی 
به برد در همه بازی ها ندارد. امتیاز 
از دست دادن اتلتیکو این تیم را 
رساند.  خواهد  قهرمانی  به  زودتر 
بازی رفت  بارسا هم چنین در دو 

نیازی  لیورپول  برابر  برگشت  و 
نیست در هر دو بازی پیروز شود 

تا به فینال مادرید صعود کند.
به همین خاطر کاماًل آشکار 
است بارسا سه گانه را در دستانش 
پیش  فوق العاده  اتفاق  این  دارد. 
پپ  بارسای  زمان  در  این  از 
 2008  -09 فصل  در  گواردیوال 
با  اناری ها  آبی  داد. هم چنین  رخ 
فصل  در  انریکه  لوئیس  هدایت 
عنوان دست  این  به   2014 -15

یافتند.
بارسلونا  که  جامی  نخستین 
است.  اللیگا  کند،  فتح  می تواند 
نیاز  امتیاز   6 به  کاتاالنی  تیم 
دارد. این تیم اگر در دیدار بامداد 
چهارشنبه برابر آالوس پیروز شود 
شکست  والنسیا  برابر  اتلتیکو  و 
اگر  شد.  خواهد  قهرمان  بخورد 
مغلوب  سیمئونه  پابلو  دیگو  تیم 
نشود بارسا شنبه با پیروزی برابر 
پیدا  دست  عنوان  این  به  لوانته 

می کند.
در لیگ قهرمانان شرایط این 

اناری ها  آبی  نیست.  آسان  چنین 
در مرحله نیمه نهایی باید از سد 
کنند.  عبور  سرسخت  لیورپول 
تاتنهام  نهایی  دیدار  در  سپس 
دهند.  شکست  را  آژاکس  یا 
هم چنین نباید فراموش کرد بازی 
آنفیلد  در  نهایی  نیمه  برگشت 
لیگ  این حال  با  برگزار می شود. 
بارسلونا در  قهرمانان هدف اصلی 
این فصل است. لیونل مسی و هم 

زیباترین  می خواهند  تیمی هایش 
ستاره  کنند.  خود  آن  از  را  جام 
قول  فصل  شروع  در  آرجانتینی 
فتح  برای  را  سعی اش  تمام  داد 

این جام خواهد کرد.
دل  کوپا  باید  بارسا  آخر  در 
پیاپی  پنجمین سال  برای  را  ری 
اناری ها  آبی  حریف  کند.  فتح 
رهبری  با  که  بود  والنسیا خواهد 
روزها  این  در  گدس  گونسالو 

چهارم  بازی  این  می درخشد. 
خرداد در ورزشگاه بنیتو ویامارین 
این  که  زمانی  می شود.  برگزار 
بازی انجام می شود فتح سه گانه 
خواهد  نزدیک  خیلی  واقعیت  به 
بود چون تنها بهترین بازی فصل 
لیگ  فینال  است.  مانده  باقی 
دیدار  از  بعد  هفته  یک  قهرمانان 
نهایی کوپا دل ری برگزار خواهد 

شد.

رکورد تاریخی لیورپول در لیگ برتر
لیورپول یکشنبه شب با پیروزی مقابل 
فصل،  پایان  به  مانده  هفته  سه  کاردیف، 
در  شده  کسب  امتیازات  بیشترین  رکورد 
در  تیم،  این  توسط  برتر  لیگ  فصل  یک 

تاریخ باشگاه را شکست.
سی  هفته  در  شب  یکشنبه  لیورپول 
کاردیف سیتی  برتر در خانه  لیگ  پنجم  و 
 0-2 نتیجه  با  و  رفت  تیم  این  مصاف  به 
این  با  لیورپولی ها  اما  رسید.  پیروزی  به 

تعداد  نظر  از  باشگاه  تاریخ  رکورد  پیروزی 
امتیازات کسب شده در یک فصل لیگ برتر 

را شکستند.
این  با  کلوپ  یورگن  شاگردان 
امتیازهایی  شدند.  امتیازی   88 پیروزی 
 27 کسب  با  فصل  این  در  لیورپولی ها  که 
بدست  باخت   1 تنها  و  تساوی   7 پیروزی، 
فصل  پایان  تا  لیورپول  درحالیکه  آورده اند. 
هنوز سه بازی دیگر در پیش دارد، شاگردان 

کلوپ با کسب این 88 امتیاز رکورد تاریخ 
باشگاه از نظر میزان امتیازهای کسب شده 

در یک فصل لیگ برتر را شکستند.
البته اگر امتیازهای مربوط به سالهایی 
 3 را  داشت  امتیاز   2 برد  هر  آنها  در  که 
امتیازی حساب کرده و دوباره جمع ببندیم، 
امتیازی  تنها فصل هایی که در صورت سه 
می توانست  لیورپول  پیروزی،  هر  بودن 
آورد  بدست  فصل  این  از  بیشتر  امتیازی 

 1988-1987 و   1979-1978 فصل های 
بوده است.

از  بیشتر  امتیاز  دو  با  حاال  لیورپول 
لیگ  جدول  صدرنشین  منچسترسیتی 
تیم  منچسترسیتی،  چند  هر  است  برتر 
فردا  و  دارد  کمتر  بازی  یک  جدول،  دوم 
تکلیف  سیتی،  بازی  از  بعد  چهارشنبه 
پنجم  و  سی  هفته  پایان  در  صدرنشین 

مشخص خواهد شد.
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جلیل رونق

کارکرد یک ساله ی دادستانی کل؛ 
»به ۴۲ هزار قضیه رسیدگی شده است«

نفر دیگر آنان به حالت تعلیق در آمده 
بود.

در گزارش اما مشخص نشده است 
که در پیوند به سایر قضایای رسیدگی شده 
مورد  یا  و  مجازات  افراد  از  تعداد  چه 
پی گرد قرار گرفته اند، اما دادستانی کل 
وزیر  پنج  پرونده ی  که  می گوید  کشور 
فعلی و پیشین کابینه در پیوند به جرایم 
مختلف از سوی دادستانی تکمیل و به 

دادگاه ویژه فرستاده شده است. 
دیگر  از  که  افزود  حمیدی  آقای 
جریان  در  کل  دادستانی  فعالیت های 
با  مبارزه  معاونت  ایجاد  گذشته،  سال 
نظارت  دادستانی  ایجاد  اداری،  فساد 
زنان،  آزادی  سلب  مکان های  بر 
زن  علیه  خشونت  منع  دادستانی های 

در همه ی والیت های کشور، آمریت های 
دادستانی  زنان،  علیه  خشونت  کاهش 
دادستانی  بین المللی،  جرایم  با  مبارزه 
بازپس گیری دارایی های عامه و کمیته ی 

منع شکنجه برای زندانیان بوده است.
تورم  بین بردن  »از  گفت:  او 
موازی،  بخش های  و  تشکیالتی 
ادغام کردن  تشکیالت،  متناسب سازی 
شش ریاست به علت مشابهت های کاری، 
به ایجاد مدیریت های ثبت قضایا در 34 
والیت و 119 مرکز، استخدام یک هزار 
و 925 تن در بخش های ملکی و نظامی، 
به شمول 377 زن از برنامه های اصالحی 

ما بوده است.« 
از  زنان  حضور  افزایش  همچنان 
3 درصد به 21 درصد در دادستانی ها، 

فراهم سازی زمینه ی حضور دادستان های 
زن در 32 والیت کشور و اجرای برنامه ی 
بازنشستگی برای 126دادستان و جذب 
کارمندان جدید و برگزاری 231 برنامه ی 
رقابتی برای استخدام از دیگر برنامه های 
بوده  کشور  کل  دادستانی  در  اصالحی 

است.
افزون بر این ها در گزارش دادستانی 
گذشته،  سال  در  که  است  آمده  کل 
دادستانی های 57 ولسوالی فعال شده و 
برای 32 ولسوالی دیگر نیز دادستان های 

زن تعیین شده اند.
همچنان به گفته ی آقای حمیدی، 
کشور  کل  دادستانی  کارکردهای  از 
اداره،  این  در  داخلی  نظارت  منظور  به 
دادستانی  عمومی  »ریاست  ایجاد 

دادستانی کل کشور روز )دوشنبه، 
2 ثور( با ارایه ی یک گزارش از کارکردها 
و فعالیت های این اداره در سال گذشته ی 
مالی )1397(، اعالم کرد که به 41 هزار 

و  896 قضیه رسیدگی کرده است.
از سوی دادستانی  این گزارش که 
»پاسخ دهی  برنامه ی  در  کشور  کل 
شد،  ارایه  کابل  در  ملت«  به  حکومت 
 266 و  هزار   21 که  می دهد  نشان 
قضیه ی آن ملکی، 14 هزار و 139 مورد 
آن نظامی، سه هزار و 398 مورد آن مواد 
جرایم  قضیه ی  و 855  هزار  دو  مخدر، 
 850 خارجی،  و  داخلی  امنیت  علیه 
قضیه ی فساد اداری و 238 قضیه ی آن 

اختطاف بوده است.
در  که  است  آمده  گزارش  این  در 

پیوند به دو مورد فساد اداری و اختطاف، 
یک هزار و 245 نفر نیز مورد تحقیق قرار 

گرفته و مجازات شده اند. 
در همین حال، محمدفرید حمیدی، 
از  که  می گوید  کشور  کل  دادستان 
اکثرشان شامل  نفر که  این میان 212 
مقام های بلندرتبه ی دولتی می شوند، در 
مجازات  اداری  فساد  قضایای  به  پیوند 
به  که  کسانی  جمله ی  »از  شده اند: 
صورت مشخص من به یاد دارم، 16 نفر 
آنان از کسانی بودند که رتبه ی جنرالی 
داشتند و هفت نفر دیگر شان هم معینان 

وزارت خانه ها بودند.«
کل،  دادستانی  گزارش  اساس  بر 
آنان  نفر   67 نفر،   212 این  جمع  از 
ممنوع الخروج شده بودند و وظایف 28 

دارایی های  ثبت  مراقبت«،  و  کنترل 
تضاد  فرم  امضای  و  تهیه  دادستان ها، 
حاضری  فعال سازی  دادستان ها،  منافع 
تن   20 که  گفت  خوانده،  الکترونیکی 
علت  به  در سال گذشته  دادستان ها  از 

تخلفات بازداشت شده بودند.
فیصله های  از  دادستانی  درامد 

محاکم
برنامه ی  در  کل  دادستانی 
پاسخ دهی حکومت به ملت صرفا درامد 
دادگاه های  فیصله های  از  دست آمده  به 
اختطاف، فساد  کشور در مورد قضایای 
فرید  اعالم کرد.  را  اداری و مواد مخدر 
جرایم  بررسی  بابت  که  گفت  حمیدی 
مربوط به اختطاف، 80 میلیون و 550 
و 950  هزار  افغانی، 420  و 352  هزار 
کلدار پاکستانی، 214 هزار و 200 کلدار 
هندی و 105 هزار و هفت دالر امریکایی 

به خزانه ی دولت واریز شده است.
به  رسیدگی  بابت  از  که  افزود  او 
دو  اداری،  فساد  به  مربوط  قضایای 
و  هزار  و 189  میلیون  و 320  میلیارد 
947 افغانی، 153 میلیون و 140 هزار 
و 820 دالر امریکایی، 299 هزار و 500 
تومان  میلیون   309 پاکستانی،  کلدار 
ایرانی، شش میلیون و 701 هزار ریال 
سعودی، 100 هزار درهم امارات و 15 
هزار یورو، به حساب بانکی دولت تحویل 

داده شده است.
کل  دادستان  گفته ی  به  همچنان 
کشور، عواید به دست آمده از فیصله های 
دادگاه ها در مورد قضایای مربوط به مواد 
مخدر به مبلغ، شش میلیون و 526 هزار 
و 662 افغانی و 231 هزار و 750 دالر 
دادستانی  توسط  که  می رسد  امریکایی 

کل به حساب دولت واریز شده است.
هزار   42 مجموع  از  هم چنان  او 
سال  جریان  در  بررسی شده  قضیه ی 
گذشته ی خورشیدی در دادستانی کل با 
اشاره به قضیه های مربوط به مواد مخدر 
گفت: »در پیوند به این قضایا، دو هزار 
شش  هیرویین،  کیلوگرام   765.235 و 
هزار و 778 کیلوگرام مورفین، 16 هزار 
و 388.348 کیلوگرام تریاک، 281 هزار 
و 822.191 کیلوگرام چرس، 85 هزار 
کیمیاوی،  مواد  کیلوگرام   928.804 و 
هشت هزار و 941.104 لیتر مشروبات 
الکولی، یک هزار و 287.5 لیتر تیزاب و 
یک میلیون و 24 هزار تابلیت روان گردان 

)K( محو شده است.«


