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عبدالله:

نشست دوحه به دلیل
«سوءمدیریت» لغو شد

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی کشور میگوید که گفتوگوی
بیناالفغانی که قرار بود در دوحه،
پایتخت قطر برگزار شود ،به دلیل
سوءمدیریتی که صورت گرفت ،لغو شد.
آقای عبداهلل هرچند از سوءمدیریتی
کدام فرد یا نهاد مشخصی نام نگرفت،
اما افزود که زمینهی ایجاد شده برای
بحث و گفتوگو به دلیل سوءمدیریتی
از دست رفت.
آقای عبداهلل که دیروز (دوشنبه2 ،
ثور) در نشست شورای وزیران صحبت
میکرد ،گفت« :به نسبت سوءمدیریتی
که صورت گرفت ،زمینهای که برای
گفتوگو و بحث در قطر ایجاد شده بود،
برهم خورد...».

محافظانرییسجمهور
مدیرمسئول«تلویزیون
یک» را لتوکوب کردند

اطالعات روز :عبداهلل آزاده خنجانی،
مدیرمسئول تلویزیون یک میگوید
که او دیروز (دوشنبه 2 ،ثور) از سوی
محافظان ویژهی رییسجمهور اشرف
غنی مورد لتوکوب ،توهین و تحقیر
قرار گرفته است.
آقای خنجانی در یک نشست
خبری در کابل گفت که او از سوی ارگ
ریاستجمهوری برای شرکت در یک
نشست «آف دی ریکارد» دعوت شده
بود اما محافظان رییسجمهوری مانع او
شده و پس از لتوکوب به اتاق بررسی
برده و به گونهی غیرقانونی و با استفاده
از زور تلفون شخصی او را...

پومپئو:

هرچه زودتر یک گفتوگوی
جامع بیناالفغانی شکل گیرد

صفحه ۲

صفحه ۲

در جستوجوی
شناسنامهیاصلی
امیر خسرو

پشت پردهی حمالت
تروریستی در سریالنکا
صبح روز یکشنبه ( 21اپریل) ،در هشت انفجار همزمان که کلیساها و هتلهای مجلل را در سریالنکا هدف قرار داد ،بیش از
 200نفر کشته و چندصد نفر دیگر زخمی شدهاند.
براساس گزارشهای رسانهای ،این انفجارها چندین نقطهی 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.
معلوم نیست این حمالت کار چه کسی یا چه گروهی بوده است .دولت سریالنکا برای مدت نامحدودی مقررات حکومت
نظامی در سراسر کشور وضع کرده و شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و واتساپ را برای جلوگیری از پخش شایعات که ممکن
است موجب خشونتهای فرقهای شود ،مسدود کرده است .چنانکه در ماه مارچ سال  2018شایعات و اطالعات غلط ،گروههای...

امیر خسرو در شعر و موسیقی ،یکی از نامداران تاریخ است؛ چنانکه سید احسنالظفر 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 میخواهید حتا در ایران و روم در خالل هزارها سال این چنین شخصیت دارای اوصاف گوناگون به
جز چند نفر به ظهور نیامده »
محمدابراهیم خلیل تعداد تصانیف او را میان  99تا  199عنوان دانسته و تعداد ابیاتش را بیش از سه صد هزار  ،اما موالنا
عبدالرحمان جامی در کتاب «نفحاتاالنس» تعداد ابیات امیر خسرو را بین چهار صد تا پنج صد هزار بیت نوشت ه و همین مقدار
را دکتر محمد معین از تذکرهی دولتشاه نیز نقل کرده است  .در غزل او را سعدی هند مینامند ،در قصیده او را با خاقانی و...
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تظاهرات گسترده علیه فساد
در رباط پایتخت مراکش

امریکا معافیتهای خرید نفت
از ایران را «تمدید نخواهد کرد»

تنها  ۶پیروزی بارسلونا را
به سه گانه میرساند

رکورد خاص بنزما که حتی
رونالدو هم به آن دست نیافت
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پومپئو:

هرچه زودتر یک گفتوگوی جامع بیناالفغانی شکل گیرد

اطالعــات روز :مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجـهی امریــکا روز شــنبهی هفتـهی
جــاری ( 31حمــل) بــا رییسجمهــور اشــرف غنــی در یــک تمــاس تلفونــی
صحبــت کــرده اســت .آقــای پومپئــو در ایــن تمــاس تلفونــی از بــه تعویــق
افتــادن گفتوگــوی بیناالفغانــی کــه قــرار بــود در دوحــه برگــزار شــود ،ابــراز
ناامیــدی کــرده اســت.
در یــک اعالمیــهی وزارت خارجــهی ایــاالت متحــدهی امریــکا کــه روز

یکشــنبه ( 1ثــور) منتشــر شــده ،آمــده اســت کــه آقــای پومپئــو تمــام
طرفهــا را تشــویق کــرده کــه بــا فراهــم کــردن فرصــت در مــورد فهرســت
اشــتراککنندگان نشســت قطــر بــه توافــق برســند تــا هرچــه زودتــر یــک
گفتوگــوی جامــع بیناالفغانــی شــکل گیــرد.
براســاس اعالمیــه ،وزیــر خارجــهی امریــکا و رییسجمهــور غنــی توافــق
نظــر دارنــد کــه کنفرانــس دوحــه فرصــت مهمــی را بــرای پیشبــرد رونــد

صلــح فراهــم میکنــد.
در اعالمیــه همچنــان گفتــه شــده اســت کــه وزیــر خارجـهی امریــکا اعــام
عملیــات بهــاری طالبــان زیــر نــام «الفتــح» را محکــوم کــرده اســت.
آقــای پومپئــو همچنــان بــر همــکاری ایــاالت متحــدهی امریــکا بــا مــردم
افغانســتان در راســتای دنبــال کــردن یــک توافــق صلــح همهجانبــه کــه بتوانــد
بــه ویرانیهــا و رنــج مــردم افغانســتان پایــان دهــد ،تأکیــد کــرده اســت.

عبدهللا:

اطالع ــات روز :عب ــداهلل عب ــداهلل،
رییـــس اجرایـــی کشـــور میگویـــد
کـــه گفتوگـــوی بیناالفغانـــی
ک ــه ق ــرار ب ــود در دوح ــه ،پایتخ ــت
قطـــر برگـــزار شـــود ،بـــه دلیـــل
س ــوءمدیریتی ک ــه ص ــورت گرف ــت،
لغـــو شـــد.
آقـــای عبـــداهلل هرچنـــد از
س ــوءمدیریتی ک ــدام ف ــرد ی ــا نه ــاد
مش ــخصی ن ــام نگرف ــت ،ام ــا اف ــزود
کـــه زمینـــهی ایجـــاد شـــده بـــرای
بحـــث و گفتوگـــو بـــه دلیـــل
ســـوءمدیریتی از دســـت رفـــت.

آقـــای عبـــداهلل کـــه دیـــروز
(دوشـــنبه 2 ،ثـــور) در نشســـت
شـــورای وزیـــران صحبـــت
میکـــرد ،گفـــت« :بـــه نســـبت
س ــوءمدیریتی ک ــه ص ــورت گرف ــت،
زمینـــهای کـــه بـــرای گفتوگـــو و
بحـــث در قطـــر ایجـــاد شـــده بـــود،
برهـــم خـــورد».
او همچنـــان گفـــت کـــه مـــردم
افغانســـتان عـــزم و ارادهیشـــان را
بـــرای تأمیـــن صلـــح و زندگـــی آرام
ثابـــت کردهانـــد و حکومـــت نیـــز
آمادگ ــی کام ــل دارد ت ــا در ص ــورت

اطالعــات روز :عبــداهلل آزاده خنجانــی ،مدیرمســئول
تلویزیــون یــک میگویــد کــه او دیــروز (دوشــنبه 2 ،ثــور)
از ســوی محافظــان ویــژهی رییسجمهــور اشــرف غنــی
مــورد لتوکــوب ،توهیــن و تحقیــر قــرار گرفتــه اســت.
آقــای خنجانــی در یــک نشســت خبــری در کابــل
گفــت کــه او از ســوی ارگ ریاســتجمهوری بــرای
شــرکت در یــک نشســت «آف دی ریــکارد» دعــوت شــده
بــود امــا محافظــان رییسجمهــوری مانــع او شــده و
پــس از لتوکــوب بــه اتــاق بررســی بــرده و بــه گون ـهی
غیرقانونــی و بــا اســتفاده از زور تلفــون شــخصی او را مــورد
بررســی قــرار دادهانــد.
او گفــت کــه افــزون بــر لتوکــوب ،بــه گونــهی

اطالعـــات روز :وحیـــداهلل
کلیـــمزی ،والـــی والیـــت غزنـــی
گفتـــه اســـت کـــه در یـــک مـــاه
اخیـــر (حمـــل) بیـــش از 250
جنگجـــوی گـــروه طالبـــان
بهشـــمول هفـــت فرمانـــده
برجســـتهی ایـــن گـــروه در ایـــن
والیـــت کشـــته و نزدیـــک بـــه 50
جنگجـــوی دیگرشـــان زخمـــی
شـــد ها ند .
آق ــای کلیــمزی ای ــن اظه ــارات
را دیـــروز (دوشـــنبه 2 ،ثـــور)
هن ــگام بازدی ــد از جری ــان عملی ــات
تصفیـــوی نیروهـــای مشـــترک

نشست دوحه به دلیل «سوءمدیریت» لغو شد

فراهـــم شـــدن فرصـــت ،از دولـــت
و مـــردم افغانســـتان نمایندگـــی
خـــوب کنـــد.
نشســـت دوحـــه قـــرار بـــود روز
ش ــنبه هفتــهی ج ــاری ( 31حم ــل)
بــرای دو روز در دوحــه برگــزار شــود
امـــا «مرکـــز مطالعـــات نزاعهـــا و
مطالعـــات بشـــری» کـــه قـــرار بـــود
نشســـت دوحـــه را میزبانـــی کنـــد،
اع ــام ک ــرد ک ــه ای ــن نشس ــت ب ــه
دلی ــل اخت ــاف نظ ــر روی فهرس ــت
اشـــتراککنندگان لغـــو شـــده
اســـت.

از س ــویی ه ــم ،ریی ــس اجرای ــی
کشـــور در نشســـت دیـــروز شـــورای
وزیـــران در مـــورد دوام کار شـــورای
عالـــی مصالحـــه تأکیـــد کـــرد و
گفـــت« :بـــا مشـــوره و صحبتـــی
کـــه بـــا ســـران و سیاســـیون
کشـــور داشـــتیم ،مـــا هنـــوز
باورمنـــد هســـتیم کـــه موجودیـــت
شـــورای عالـــی مصالحـــه ،مـــا را
بـــرای رســـیدن بـــه صلـــح کمـــک
میکنـــد » .
آقـــای عبـــداهلل بـــا اشـــاره
بـــه حملـــهی مهاجمـــان مســـلح

بـــر وزارت مخابـــرات و تکنالـــوژی
معلوماتـــی کـــه روز شـــنبه (31
حم ــل) ص ــورت گرف ــت ،نی ــز گف ــت
کـــه از نیروهـــای امنیتـــی کـــه از
افزایـــش تلفـــات در ایـــن حملـــه
جلوگیـــری کردنـــد ،قدردانـــی
میکنـــد .
مســـئولیت حملـــه بـــر وزارت
مخابـــرات و تکنالـــوژی معلوماتـــی
را گ ــروه داع ــش ب ــر عه ــده گرفت ــه
اســـت .در ایـــن حملـــه ده نفـــر
بهشـــمول هفـــت غیرنظامـــی و
ســـه نظامـــی کشـــته و پنـــج نفـــر

محافظان رییسجمهور مدیرمسئول «تلویزیون یک» را لتوکوب کردند

موقتــی از ســوی محافظــان ویــژهی رییسجمهــور
بازداشــت شــده و تلفــون شــخصی او کــه حــاوی معلومــات
شــخصی و تصاویــر خانوادگــی بــود ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت.
مدیرمســئول تلویزیــون یــک گفــت« :اگــر مــن
فعالیــت مشــکوکی انجــام دادم بایــد مــن را بــه محکمـهی
مربوطــه بــرای بررســی علنــی میبردنــد نــه اینکــه
دادگاه صحرایــی و در روی جــاده لتوکــوب کردنــد و
توقیــف موقــت کردنــد و تلفــون شــخصی مــن را بررســی
کردنــد».
آقــای خنجانــی افــزود کــه او خواهــان پیگیــری
ایــن بدرفتــاری اســت تــا در آینــده هیــچ کســی مــورد

تحقیــر قــرار نگیــرد.
او اضافــه کــرد کــه تنهــا بــرای شــخص خــودش
نــه ،بلکــه بهمنظــور ایجــاد یــک گفتمــان بــرای آوردن
نظــم و دســپلین ،احتــرام متقابــل و ...درتمــام بخشهــای
نیروهــای امنیتــی و بــه ویــژه در بخــش محافظــان
رییسجمهــور ،صدایــش را بلنــد کــرده اســت.
آقــای خنجانــی خاطرنشــان کــرد کــه او بــه مراجــع
عدلــی و قضایــی مراجعــه میکنــد 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 گونـهی
علنــی رســیدگی شــود.
در همیــن حــال هــارون چخانســوری ،ســخنگوی

ریاســتجمهوری نیــز در ایــن نشســت گفــت کــه
او همــراه بــا ریــاض آریــن ،رییــس واحــد محافظــت
ریاســتجمهوری (پیپــیاس) و شاهحســین مرتضــوی،
معــاون ســخنگوی ریاس ـتجمهوری بــا حضــور در دفتــر
کار آقــای خنجانــی رســما از او معــذرت خواســتهاند.
آقــای چخانســوری گفــت کــه در هــر ســطحی کــه
آقــای خنجانــی پیشــنهاد کنــد ،حکومــت آمــادهی بررســی
ایــن قضیــه اســت.
او همچنــان گفــت کــه یــک کمیســیون از ســوی
پیپــیاس ،نماینــدگان خبرنــگاران و ریاســتجمهوری
تشــکیل شــده و ایــن قضیــه را در یــک فضــای مطمییــن
بررســی خواهــد کــرد.

«در یک ماه اخیر  ۲۴۶جنگجو و هفت فرمانده برجستهی گروه طالبان در غزنی کشته شدهاند»

امنیت ــی افغ ــان در مربوط ــات مرک ــز
غزنـــی مطـــرح کـــرده اســـت.
او گفتـــه اســـت کـــه در یـــک
مــاه اخیــر بیــش از صــد عملیــات از
س ــوی نیروه ــای هوای ــی ،نیروه ــای
کمانـــدو و نیروهـــای خارجـــی در
مربوطـــات ولســـوالیهای دهیـــک،
خواج ــه عم ــری ،خوگیان ــی ،واغ ــظ،
گیـــرو ،انـــدر ،نـــاوه ،قرهبـــاغ ،مقـــر
و آببنـــد غزنـــی راهانـــدازی شـــده
اســـت .بـــه گفتـــهی او ،در ایـــن
عملیـــات مخفیگاههـــا ،مراکـــز و
تجمعـــات طالبـــان مـــورد هـــدف
قـــرار گرفتـــه کـــه در نتیجـــه 253

جنگجـــوی طالـــب بهشـــمول
هفـــت فرمانـــده برجســـتهی ایـــن
گـــروه کشـــته و  49جنگجـــوی
دیگـــر زخمـــی شـــدهاند .همچنـــان
در جریـــان ایـــن عملیـــات 40
نفـــر از اعضـــای طالبـــان بازداشـــت
شـــد هاند.
در یـــک اعالمیـــهی دفتـــر
مطبوعاتـــی والـــی غزنـــی آمـــده
اســـت کـــه در میـــان فرماندهـــان
کشـــته شـــدهی طالبـــان ،عمـــران،
مســـئول اســـتخبارات طالبـــان
بـــرای والیـــت زابـــل ،رحیـــم
فاروقـــی ،مســـئول نظامـــی طالبـــان

بـــرای ولســـوالی گیـــان ،اســـلم،
ی ــک فرمان ــده طالب ــان در ولس ــوالی
نـــاوه ،قاضـــی حســـن ،ســـاالر و دو
نفـــر دیگـــر شـــاملند.
تلفات نیروهای دولتی
وحیـــداهلل کلیـــمزی ،والـــی
غزنـــی همچنـــان گفتـــه اســـت
کـــه در جریـــان مـــاه حمـــل ســـال
جـــاری در نتیجـــهی درگیریهـــای
مســـلحانه ،انفجـــار ماینهـــا و
ترورهـــای هدفمنـــد  34نفـــر از
نیروهـــای امنیتـــی بهشـــمول آمـــر
حـــوزهی ســـوم و آمـــر تعلیـــم و
تربیـــهی فرماندهـــی پولیـــس ایـــن

دیگـــر زخمـــی شـــدند.
از س ــویی ه ــم ،ریی ــس اجرای ــی
کشـــور گفـــت کـــه گـــروه طالبـــان
ب ــا اع ــام عملی ــات به ــاریاش زی ــر
نـــام «الفتـــح» مســـئولیت ادامـــهی
جن ــگ را ب ــر عه ــده گرفت ــه اس ــت.
گفتنـــی اســـت کـــه گـــروه
طالبـــان بـــه تاریـــخ  23حمـــل
عملیـــات بهـــاریاش را اعـــام
کـــرده بـــود .حکومـــت افغانســـتان
در واکن ــش ب ــه آن گفت ــه ب ــود ک ــه
آغ ــاز ای ــن عملی ــات اص ــرار ب ــر دوام
جنـــگ اســـت.

والیـــت کشـــته و  17نفـــر دیگـــر
از نیروهـــای امنیتـــی زخمـــی
شـــد هاند.
تلفات غیرنظامیان
آقـــای کلیـــمزی خاطرنشـــان
کـــرده اســـت کـــه در یـــک مـــاه
اخیـــر هفـــت غیرنظامـــی در
نتیجــهی پرت ــاب ه ــاوان و راک ــت از
ســـوی طالبـــان ،انفجـــار ماینهـــای
جاســـازی شـــده ،تـــرور افـــراد از
ســـوی طالبـــان و ...کشـــته و 14
غیرنظامـــی دیگـــر بهشـــمول زنـــان
و کـــودکان زخمـــی شـــدهاند.
بـــه گفتـــهی او ،در ایـــن

مـــدت نیروهـــای امنیتـــی موفـــق
بـــه کشـــف و خنثـــی کـــردن دو
ذخی ــرهگاه م ــواد انفج ــاری طالب ــان
شـــده و  230میـــل اســـلحهی
مختلفالنـــوع را نیـــز بـــه دســـت
آوردهانـــد.
والـــی غزنـــی در ادامـــه گفتـــه
اســـت کـــه در حـــال حاضـــر
عملیـــات تصفیـــوی از ســـوی
نیروهـــای امنیتـــی افغـــان و
همـــکاری نیروهـــای خارجـــی در
مربوطـــات مرکـــز و ولســـوالیهای
خواجـــه عمـــری ،آببنـــد ،گیـــان،
نـــاوه و ...جریـــان دارد.

هفت نفر به دلیل گازگرفتگی در یک معدن ذغالسنگ در سمنگان جان باختند

اطالعــات روز :منابــع محلــی در والیــت ســمنگان تأییــد میکننــد کــه
هفــت نفــر در اثــر گازگرفتگــی در یکــی از معدنهــای ذغالســنگ در
ولســوالی درهصــوف بــاالی ایــن والیــت جــان باختهانــد.
محمدصدیــق عزیــزی ،ســخنگوی والــی ســمنگان دیــروز (دوشــنبه2 ،
ثــور) بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن افــراد پــس از چاشــت روز
یکشــنبه در نتیجــهی تجمــع گاز میتــان در معــدن دهنــهی تــور ولســوالی
درهصــوف بــاال جــان باختهانــد.

اطالعـات روز :منابـع محلـی در والیـت
غزنـی میگوینـد کـه ده نفـر در نتیجـهی
عملیـات نیروهـای کمانـدوی ارتـش و
نیروهـای قطعـات خـاص امنیـت ملـی در
ولسـوالی قرهبـاغ ایـن والیـت از یـک زنـدان
طالبـان آزاد شـدهاند.
عـارف نـوری ،سـخنگوی والـی غزنـی

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 هفت ـهی اخیــر ایــن دومیــن رویــداد جانباختــن کارگــران
معــدن ذغالســنگ اســت در ولســوالی درهصــوف بــاالی والیــت ســمنگان رخ
داده اســت.
بــه تاریــخ نوزدهــم مــاه حمــل ســال جــاری نیــز شــش نفــر از ســاکنان

ده نفر از یک زندان طالبان در غزنی آزاد شدند

صبـح دیـروز (دوشـنبه 2 ،ثـور) بـه روزنامـه
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن عملیـات شـب
گذشـته در روسـتاهای «لیلیـزی»« ،والـه» و
«تـوال» ولسـوالی قرهباغ راهاندازی شـده بود.
آقـای نـوری گفـت کـه ده نفـر کـه از
سـوی طالبـان در یـک «کانتینـر» نگهـداری
میشـدند کـه در جریـان عملیـات از زنـدان

آزاد شـده و از سـاحه فـرار کردهانـد.
او در مـورد هویـت افـراد آزاد شـده و
ایـن کـه آنهـا به چـه دلیلی در قیـد طالبان
بودنـد ،نیـز گفـت کـه این افـراد بـه احتمال
زیـاد سـاکنان ولسـوالی قرهبـاغ بودنـد و بـه
دالیـل مختلف از سـوی طالبان زندانی شـده
بودند.

والیــت دایکنــدی در انفجــار یــک معــدن ذغالســنگ در ایــن ولســوالی کشــته
و یــک نفــر دیگــر زخمــی شــده بــود .ایــن رویــداد در روســتای «شبباشــک»
ولســوالی درهصــوف بــاال رخ داده بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتخراج ذغالســنگ بــه صــورت ســنتی و
غیرحرفــوی در ایــن والیــت در چنــد ســال اخیــر افزایــش یافتــه اســت و بــه
گفتــهی مقامهــای محلــی ســاالنه دههــا نفــر در اثــر اســتخراج غیرحرفــوی
معــادن جــان خــود را ازدســت میدهنــد.

سـخنگوی والـی غزنـی در ادامـه گفت
کـه در جریـان ایـن عملیـات  9جنگجـوی
گـروه طالبـان کشـته و پنـج نفـر دیگرشـان
بازداشـت شـدهاند .به گفتـهی او ،از نزد افراد
بازداشـت شـده مقداری سلاح 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.
والیـت غزنـی در جنـوب کشـور از
والیتهـای نـاآرام میباشـد کـه گـروه
طالبـان در قسـمتهایی از ولسـوالیهای
آن ،به شـمول شـهر غزنـی فعالیت گسـترده
دارنـد.
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سال هشتم

سردبیران فارن پالیسی
مترجم :جلیل پژواک

نصیراحمد فقیری ،رییس شورای والیتی والیت
غزنی به اطالعاتروز میگوید ،با وقوع رویدادهای
امنیتی اخیر ،نگرانیها از تکرار رویدادهای سال
گذشته افزایش یافته است .او میگوید که نه
وعدههای رییسجمهوری عملی شده و نه هم
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته
است .آقای فقیری میگوید ،در پی تالشهایشان
در راستای تامین امنیت در این والیت ،صرف یک
واحد مؤقتی ارتش ملی از پکتیا به این والیت
منتقل شده است و سایر وعدهها مبنی بر ایجاد
حوزهها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس
تا هنوز اجرایی نشده است.

اشاره :اطالعات روز :تعداد کشتههای
هشت بمبگذاری مرگبار که هتلهای
مجلل و مراسم عیدپاک در کلیساها را هدف
قرار داد ،به  290نفر افزایش یافته است.
این حمالت حدود  500نفر زخمی برجای
گذاشته است.
صبح روز یکشنبه ( 21اپریل)،
در هشت انفجار همزمان که کلیساها و
هتلهای مجلل را در سریالنکا هدف قرار
داد ،بیش از  200نفر کشته و چندصد نفر
دیگر زخمی شدهاند.
براساس گزارشهای رسانهای ،این
انفجارها چندین نقطهی 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.
معلوم نیست این حمالت کار چه کسی
یا چه گروهی بوده است .دولت سریالنکا برای
مدت نامحدودی مقررات حکومت نظامی
در سراسر کشور وضع کرده و شبکههای
اجتماعی مانند فیسبوک و واتساپ را برای
جلوگیری از پخش شایعات که ممکن است
موجب خشونتهای فرقهای شود ،مسدود
کرده است .چنانکه در ماه مارچ سال 2018
شایعات و اطالعات غلط ،گروههای بودایی را
برانگیخت و آنها به مساجد ،کسب و کار و
خانههای مسلمانان حمله کردند.
اهداف حمالت روز یکشنبه
سریالنکا  22میلیون نفر نفوس دارد.
از این میان ،حدود سه-چهارم آن را قوم
«سینهالی» تشکیل میدهد که بیشتر
بودایی هستند .نزدیک به یک-پنجم
سریالنکاییها به عنوان تامیل ـ با اصل
و نسب سریالنکایی یا هندی ـ شناخته
میشوند که عمدتا هندو هستند .حدود 10
درصد نفوس این کشور مسلمانان هستند و
 7درصد نیز مسیحی .مسیحیان شامل مردم
تامیل و سینهالی نیز میشوند.
با توجه به اینکه سه انفجار کلیساها را
آنهم در مراسم عید پاک هدف قرار داده
است ،میتوان نتیجه گرفت که دستکم
بخشی از این حمالت برای هدف قراردادن
جمعیت  1.5میلیونی مسیحیان این کشور
انجام شده است .همزمانی انفجارها باعث
شد که وقت کافی برای هشداردادن به سایر
کلیساروها باقی نماند.
َ
رویترز به نقل از ائتالف ملی انجیلی
مسیحی سریالنکا که از بیش از 200
کلیسا نمایندگی میکند ،گزارش داده است

که در سال گذشته  86مورد تبعیض ،تهدید
و خشونت علیه مسیحیان به ثبت رسیده
است.
دیگر هدف اصلی این حمالت به نظر
میرسد افرادی بودهاند که به هتلهای
کلمبو رفتوآمد میکنند .این افراد معموال
شامل توریستها ،تاجران و ثروتمندان
محلی میشود .گفته میشود که بیش از 30
نفر از قربانیان حمالت روز یکشنبه اتباع
خارجی هستند.
این که چندین حمله به صورت همزمان
نقاط مختلف سریالنکا را هدف قرار میدهد،
نشاندهندهی این است که عامالن آن از
مهارت ،دسترسی و منابع مالی کافی برای
برنامهریزی آن برخوردار بودهاند .درحالیکه
مقامات هنوز سرگرم چیدن قطعات پازل
برای سردرآوردن از اتفاقات روز یکشنبه
هستند ،شباهتی در این انفجارها با حمالت
ماه نوامبر سال  2008بمبئی که در آن دو
هتل مجلل ،یک ترمینال مزدحم و یک مرکز
یهودی هدف قرار گرفتند ،دیده میشود.
استخبارات هند میگوید که حمالت بمبئی
نهتنها برای ایجاد بیشترین تلفات بلکه
برای هدف قراردادن گروههای خاص مانند
گردشگران غربی که منجر به بیشترین
پوشش رسانهای جهانی شود ،طراحی شده
بود .دولت هند یکی از مهاجمان حمالت
سال  2008بمبئی را دستگیر و سایر
عامالن آن را موفقانه شناسایی کرد و به
دنبال آن گروه شبهنظامی لشکر طیبه
مستقر در پاکستان را مسئول این حمله
اعالم کرد ،اما حملهی بمبئی تفاوتهایی
نیز با حمالت روز یکشنبه در سریالنکا
دارد .به ویژه اینکه حمالت روز یکشنبه
به جای تمرکز بر یک شهر ،چندین نقطهی
سریالنکا را هدف قرار داد و برخالف بمبئی،
هیچ گروگانگیری اتفاق نیافتاد.
آیا هشداری در کار بود؟
گفته میشود که در  11اپریل یک مقام
ارشد پولیس سریالنکا یک هشدار احتیاطی
را مبنی بر احتمال حمالت انتحاری بر
کلیساها صادر کرده بود .در این هشدار،
پریاالل دسانایاک معاون بازرس کل نوشته
بود که یک گروه اسالمگرای تندرو به نام
جماعت ملی توحید در حال برنامهریزی
حمالتی در سراسر این کشور است.
روز یکشنبه رانیل ویکرمسینگه،
نخستوزیر سریالنکا در گفتوگو با
خبرنگاران اذعان کرد که برخی اطالعات
در مورد یک حملهی برنامهریزی [در میان
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جامعهی امنیتی و اطالعاتی این کشور]
دستبهدست میشد .او گفت« :باید بررسی
کنیم که چرا اقدامات احتیاطی الزم روی
دست گرفته نشده بود».
اظهارات ویکرمسینگه را میتوان
به عنوان انتقاد از مایتریپاال سیریسنا
رییسجمهور و فرمانده نیروهای امنیتی این
کشور تفسیر کرد.
کشمکش در رهبری
میدان سیاست سریالنکا اخیرا دچار
آشفتگی شده است.
سیریسنا در سال  2015پس از پیروزی
غیرمنتظره در برابر رقیب قدرتمندش
مهیندا راجاپاکسا که بیش از یک دهه
سیاست این کشور را تحت کنترل داشت،
رییسجمهور شد .سیریسنا متحدش
ویکرمسینگه را به عنوان نخستوزیر 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.
اما سیریسینا و ویکرمسینگه در سال
 2018برخالف شدند و این اختالف باعث
شد که رییسجمهور مجلس را به حالت
تعلیق درآورد و رقیب قدیمیاش راجاپاکسا
را به عنوان نخستوزیر جدید تعیین کند.
چند هفته بعد از آن ،فشار دادگاه عالی
این کشور باعث شد که سیریسنا بار دیگر
ویکرمسینگه را نخستوزیر تعیین کند.
رابطهی این دو نفر بهبود نیافته است و
ناظران انتظار دارند که سیریسنا در انتخابات
به دنبال انتخاب مجدد باشد.
در همینحال ،اقتصاد سریالنکا رشد
چهار درصدی نهچندان خوب داشته
است ،ارز این کشور اُفت کرده و کلمبو در
پرداخت بدهیهایش به کمککنندگان مالی
مانند صندوق بینالمللی پول به تقال افتاده
است .در یک مورد دیگر ،سریالنکا پس از
اینکه نتوانست وجهی را که برای پروژههای
زیربنایی از چین قرض گرفته بود ،پرداخت
کند ،یک بندر بزرگ و همچنین  15هزار
هکتار زمین را به چین باخت.
سابقهی خشونت
با اینکه مشخص نیست آیا تاریخ
این کشور در حمالت روز یکشنبه نقشی
داشته است یا خیر ،اما سریالنکاییها دههها
خشونت فرقهای را تجرب ه کردهاند.
در سال  ،1948سریالنکا که در
آنزمان سیالن (به فارسی قدیم سراندیب)
نامیده میشد ،استقاللش را از بریتانیا

گرفت .اکثریت سینهالی این کشور در مقابله
با آنچه که آنها طرفداری استعماری از
تامیلها میدیدند ،مهاجران هندی قوم
تامیل را از حق رای محروم کردند که باعث
به نادیدهگرفتهشدن این گروهها شد.
این وضعیت به تشکیل گروه شورشی
مسلح به نام «ببرهای آزادیبخش تامیل
ایلم» در سال  1976منجر شد .ببرهای
تامیل در ابتدا برای قلمروی برای تامیلها
در شمالشرق سریالنکا مبارزه کردند،
اما پس از اینکه ببرهای تامیل به دنبال
شهرت ملی بیشتر به نیروهای پولیس و
ارتش حمله کرد ،این جنبش خشونتآمیز
شد .ببرها از این جهت که یکی از اولین
گروههای شبهنظامی پیشگام در راهاندازی
حمالت و بمبگذاریهای انتحاری و
استفاده از کودکان سرباز بود ،نام و شهرتی
برای خود دست و پا کرد .در سال ،1997
وزارت امور خارجه ایاالت متحده رسما
ببرهای آزادیبخش تامیل ایلم را یک گروه
تروریستی معرفی کرد.
ارتش سریالنکا ـ عمدتا بودایی و متشکل
از سینهالیها ـ کارزارهای طوالنی را برای
ریشهکن کردن شورشیان از النههایشان
در شمالشرق این کشور راهاندازی کرد.
این جنگ در نهایت در سال  2009پس
از آنکه ارتش يلوپيالئي پراباكاران رهبر
ببرهای تامیل را کشت ،به پایان رسید.
اما گروههای دیدبان میگویند که ببرهای
تامیل و ارتش مرتکب جرائم جنگی و نقض
حقوق بشر شدهاند .به گفتهی سازمان ملل
متحد ،حدود  40هزار غیرنظامی در مراحل
پایانی جنگ داخلی سریالنکا کشته شدهاند.
صنعت توریسم در سالهای جنگ به
شدت افت کرد و پس از وقوع سونامی در
سریالنکا در سال  2004به پایینترین حد
رسید .سریالنکا در سال  2009تنها 500
هزار بازدیدکننده داشت .با اینحال ،این
صنعت پس از جنگ بهبود یافته و سال
گذشته  2میلیون نفر را جذب سریالنکا کرد.
با آنهم ،تنشهای تاریخ خونین و
جنگ داخلی سریالنکا تا هنوز ادامه یافته
است .دورهی پایانی و شدید جنگ داخلی
صدها هزار تامیل را آواره کرد که هزاران نفر
از آنها تا هنوز مفقوداالثر هستند .تنشهای
فرقهای سریالنکا سال گذشته شدت گرفت:
مردم سینهالی بودایی به مساجد و نهادهای
مسلمانان حمله کردند که در پاسخ به آن،
کلمبو در سراسر کشور وضعیت اضطراری
اعالم کرد.



امام زمان و پتاقی،
عسکر و نابلدی

سید قدرتاهلل موسوی

در این سالهایی اخیر ،هرچه به پانزدهم شعبان نزدیکتر
میشویم ،کوچهی ما بیشتر بوی باروت میدهد .بازار پتاقی گرم
میشود و صدای انفالق هر لحظه گوشهایمان را با خشونت
نوازش میکند؛ افزون بر این امسال در شب پانزدهم شعبان
صدای طبله نیز بر آن افزوده شده است .اینجا کابل است.
دختر من که طفلک چند ماههای بیش نیست ،در این چند
روز نتوانسته است ،ساعتی بخوابد .خُ لقش تنگ است و گویا
صدای پتاقی و فیر برایش کابوس شده است .اینان تحفههایی
اند در این چند ماه که زندگی برایش پیشکش میکند.
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 پسربچهای
که پتاقی پیش پایم انداخته بود را دواندم .پسربچه فرار کرد و
من خودم را داخل خالیگاهی پیش روی حویلی یافتم.
جوانان اطرافم را حلقه زدند .همگی ساکت شدند و منتظر
بودند تا چیزی بشنوند .هرچند شروع خوبی نبود ،اما از اینکه
در جایگاه قرار گرفته بودم به ایراد سخن پرداختم .به آنان
گفتم که همسایهها از این کار راضی نیستند .کسی مریض
دارد و کسی هم اطفال ،ولی شما تا نیمههایشب پتاقی انفجار
میدهید و این کار خوب نیست.
نوجوان تازهبهدورانرسیدهای در پیش رویم قرار گرفت.
درحالیکه با دو دست واسکتش را درست میکرد ،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 نیمهیشعبان خبر نداره».
وقتی از او خواستم تا به صفت بزرگتر جمع مانع کودکان
شود ،بیشتر برمن تاخت و نزدیکتر شد .من که توان جنگ
با آنان را در خود نمیدیدم با اندکی گفتوگو بدون اینکه
به دالییلی مثل «شما کوچه را نخریدهاید» توجه کرده باشم،
بهطرف نانوایی روان شدم که نوجوانی با لحن خاصی فرمود:
برو برو ،گمشو بیعقل ،توره چی و ...
با شنیدن این حرف بهطرف پسر رفتم .خواستم در برابرش
قرار بگیرم که از باال یک کرمچ گلوی مبارکم را خاک پُر کرد.
پسر همسایه که تاحال مارا تماشا میکرد مانع ما شد.
به اطرافم نگاه کردم .بلند منزلهای زیادی دیده میشد.
تعدادی از فامیلها که گویا برای کفزدن ما آماده بودند ،از
پشت بام ما را تماشا میکردند .لحظهای احساس کردم که در
جایگاه فرخنده قرار گرفتهام .همگی منتظر جرقهای بودند تا
سنگسارم کنند.
گوشهایم را بستم و بهطرف نانوایی رفتم ،آخرین صدایی
را که شنیدم قوماندهای بود که میگفت« :هله بچهها انفجار
بدهید ،انفجار بدهید!» خالصه جوانان شاد شدند و من
جگرخون.
هرچند با چند نفر همسایه و دوکاندار در مورد حرفهایی
گفتم که هیچ کس حتا نشانی خانهی آن جوان را به من نگفت،
بلکه برایم گفتند «برادرانش در فالن حوزه است».
داستان به اینجا ختم نمیشود .از قرار معلوم هنوز امام
زمان در کوچهی ما حضور دارد و پیش پایش پتاقی قربانی
میکنند .این بحث بماند برای بعد...
من که تا نیمهی شعبان نرسیده سریال کوچه،گشتهام با
دو روز صبر دست به دامن حوزه شدم.
شمارهی  ۱۰۰را دایر کرده در نخست پرسیدم که آیا
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.
پس از ۱۵دقیقه تاخیر حوزه برایم زنگ زد .آدرس را
پرسید و قرار به اقدام فوری داد.
چند حرف در اینجا قابل تامل است که وزارت داخله باید
به آن پاسخ دهد.
•  ۱۵دقیقه زمان برای فاصله بین دو تماس به نظر من
بسیار زیاد است.
• کارمند موظف در حوزه آشنایی با نام کوچهها و محالت
اطراف خود نداشت ،به سختی میتوانستم آنان را آدرس دقیق
بدهم.
هنوز  ۱۰دقیقه نگذشته بود که گزمه با من تماس گرفته،
آدرس را جویا شد .هرچند آدرس دادن برای او سختتر از حوزه
بود ،اما وقتی از او پرسیدم که چه وقت میرسد برایم گفت:
«بیادر از حوزه به ما زنگ میایه بریشان بگو که ما رسیدیم،
اینه زود میرسیم».
یک ساعت گذشت ،اما از حوزه و گزمه خبری نشد،
پتاقیها بلندتر شده میرفتند و گوشهای ما سنگینتر.
دوباره از حوزه مطلب را پرسیدم ،اما این بار ناامید به نظر
میرسید ،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 میکنند ،نمیفاموم مه کی ره بگیروم؟»
پرسشها و مسئولیت اشخاص دخیل اگر بماند در جای
خود ،میتوان بزرگترین چالش رویدادهایی از این قبیل را
چنین عنوان کرد« :اگر روزی در این خاک صلح بیاید و ما
فرهنگ در صلح و رفاه زیستن را ندانیم ،چه خواهد شد؟»

سهشنبه
امیـر خسـرو در شـعر و
موسـیقی ،یکـی از نـامداران تاریخ
اسـت؛ چنانکه سـید احسـنالظفر
از شـبلی نعمانـی ،منتقـد بـزرگ
هنـدی چنیـن نقـل کـرده اسـت:
«در هنـد از شـش صـد سـال
پیـش تـا کنـون شـخصیتی دارای
کمـاالت مختلـف مثل امیر خسـرو
چشـم بـه جهـان نگشـوده اسـت و
اگـر راسـتش را میخواهیـد حتـا
در ایـران و روم در خلال هزارهـا
سـال این چنیـن شـخصیت دارای
اوصـاف گوناگـون بـه جز چنـد نفر
بـه ظهـور نیامـده »
محمدابراهیـم خلیـل تعـداد
تصانیـف او را میـان  99تـا 199
عنـوان دانسـته و تعـداد ابیاتـش
را بیـش از سـه صـد هـزار  ،امـا
موالنـا عبدالرحمـان جامـی در
کتـاب «نفحاتاالنـس» تعـداد
ابیـات امیـر خسـرو را بیـن چهـار
صـد تـا پنج صد هـزار بیت نوشـته
و همیـن مقـدار را دکتـر محمـد
معیـن از تذکـرهی دولتشـاه نیـز
نقـل کـرده اسـت  .در غـزل او را
سـعدی هنـد مینامنـد ،در قصیده
او را بـا خاقانـی و انـوری و عنصری
مقایسـه میکننـد و در مثنـوی،
خمسـهای در برابـر خمسـهی
نظامـی دارد کـه بسـیار معـروف
اسـت.
امیـر خسـرو در موسـیقی
نیـز مشـهور اسـت و ایجـاد سـبک
قوالـی را بـه او نسـبت میدهنـد
 .بـه یـک احتمـال بسـیار قـوی،
امتیـاز ابـداع «طبلـه » نیـز از
آن امیـر خسـرو اسـت .شـاید بـه
ِ
همیـن دلیـل ،بـر آرامگاهـش کـه
در جـوار پیـر و مـرادش نظامالدین
اولیـا در دهلـی قرار دارد ،همیشـه
گروههـای قوالـی بـه غزلخوانـی
و طبلهنـوازی میپردازنـد .البتـه
ایجـاد آلـهی معـروف موسـیقی
«سـهتار یـا سـیتار » و تصنیفهـا
و سـبکهای دیگـر موسـیقی را
نیـز بـه او نسـبت دادهانـد.
یمینالدیـن ابوالحسـن امیـر
خسـرو (طوطـی هنـد) بـه اتفـاق
آرای تذکرهنویسـان ،در اصـل
از هـزارهی الچیـن بلـخ بـوده
اسـت .پـدرش امیـر سـیفالدین
در جریـان تصرفـات چنگیـز خـان
بـه هنـد مهاجـر شـده و بـه دربـار
شـمسالدین التُتمـش رفتـه
اسـت .نامبـرده ،سـپس بـا دختـر
عمادالملـک ازدواج کـرد و پـدر
چنـد فرزنـد شـد .از آن جمله یکی
امیـر خسـرو اسـت کـه در سـال
 651ه.ق در پتیالـه بـه دنیـا آمـد.
چرا در بارهی امیر خسرو؟
بـاری ،چنـد سـال پیـش در
کتـاب ادبیـات دری صنـف نهـم
وزارت معـارف افغانسـتان در مورد
امیـر خسـرو ایـن متـن را خوانـدم
کـه بـه عنـوان چکیـدهی درس
آمـده بـود:
«امیـر خسـرو دهلـوی پسـر
امیـر سـیفالدین محمـود ،حکیـم
و دانشـمند قـرن هفتـم هجـری
اسـت .یعضـی مؤرخان محـل تولد
امیـر خسـرو را غوربنـد افغانسـتان
و برخـی «مومنآبـاد پتیالـه»
دانسـتهاند .آثـار امیـر خسـرو را
نـود و نـه اثـر گفتهاند و خمسـهی
آن مشـهور اسـت که حـاوی هژده
هـزار بیت و در سـه سـال سـروده
شـده اسـت » .در صفحـهی بعدی
نیز زادسـال او را  653ه.ق و زادگاه
او را بـه یـک احتمـال ،غوربنـد
نوشـته بـود.
بـا
مذکـور
معلومـات
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در جستوجوی شناسنامهی اصلی امیر خسرو
درنظرداشـت اطالعـات نسـبی
کـه از قبـل داشـتم ،برایـم تـازه
معلـوم شـد .از آن میـان «غوربند»
بیشـتر برجسـته بـود و باعـث شـد
تـا منابـع دیگـر را نیـز جسـتوجو
کنـم .حاصـل ایـن جسـتوجو که
در واقـع پاسـخی بـرای خـودم
بـوده اسـت ،اکنـون بـا خوانندگان
شـریک میشـود.
در جریـان بررسـی تذکرههای
گوناگـون و آثـار نویسـندگان
هنـدی ،ایرانـی و افغانسـتانی
متوجـه شـدم کـه سـه رویکـرد
در معرفـی امیـر خسـرو برجسـته
اسـت:
الـف ـ تذکرهنویسـان و
محققانـی کـه برایشـان بلخـی و
ترکسـتانی و هـزاره و تـرک و غیره
اهمیتـی نـدارد ،هرچـه میخواهـد
باشـد ،امـا مهم ایـن اسـت که هم
زادگاه و هـم آرامـگاه او در هنـد
اسـت .ایـن دسـته از محققـان بـه
اتفـاق نظـر اصالـت او را هـزارهی
الچیـن و تـرک میداننـد.
ب ـ نویسـندگانی کـه ذکـر
اصالـت تبـاری امیـر خسـرو ـ
بهویـژه تـرک الچیـن ـ برایشـان
اهمیـت داشـته و بـه نسـبت آن،
ترجیـح میدهنـد کـه بـه جـای
بلخـی ،او را بـا هویـت «تـرک
ختـا» یـا ماوراءالنهـری معرفـی
کننـد .بـرای ایـن دسـته ،ذکـر نام
بلـخ هیـچ اهمیتـی نـدارد و حتـا
یـک نـوع انـکار آگاهانـهی بلـخ در
برخـی مـوارد مشـاهده میشـود.
ایـن دسـته بـه صرفـه میپندارنـد
کـه هویـت ایرانیـدهلـوی را برای
امیـر خسـرو در نظـر بگیرنـد و
گاهـی هـم حتا نام او را به اشـتباه،
«ناصرالدیـن» هـم درج کردهانـد.
نکتـهی قابـل ذکـر در ایـن
مـورد ،ایـن اسـت کـه باورمنـدان
بـه اصالـت ماوراءالنهـری امیـر
تذکرهالشـعرای
خسـرو ،بـه
دولتشـاه سـمرقندی اسـتناد
میکننـد کـه از شـهر «کـش» نام
بـرده اسـت .بـه بـاور اینهـا شـهر
«کـش» در ماوراءالنهر بوده اسـت،
درحالیکـه در آن تذکـره بهطـور
مشـخص از ماوراءالنهـر ذکـری
نشـده اسـت .همچنـان تعـدادی از
محققـان افغانسـتانی« ،کش» را از
توابـع بلـخ دانسـتهاند ،چنانکـه
احمدعلـی کهـزاد نوشـته اسـت:
«ایـن مـرد ،سـیفالدین محمـود
و از امـرای محلـی بلـخ بـود کـه
بـه ناحیـهی کـش آن وال سـکونت
داشـت » .بـه هـر صـورت دقیـق
درنیافتـم کـه باالخـره شـهر
«کـش» در کجاسـت .کشـاکش بر
سـر «کـش» هنـوز پابرجاسـت.
ج ـ نویسـندگانی کـه به بلخی
بـودن امیر خسـرو پافشـاری دارند
و حتـا گاهـی هویـت غوربنـدی
برایـش میتراشـند ،امـا در قبـال
ذکـر هویـت تبـاری او (هـزارهی
الچیـن) تجاهـل عارفانـه میکنند
و انـکار عامدانـه .یـک نمونـهی آن
در کتـاب درسـی وزارت معـارف
اسـت کـه در بـاال ذکـر شـد.
دلیـل اینکـه نویسـندگان
مـا بـه بلخـی بودنـش تأکیـد
دارنـد ،ممکـن اسـت بـا انگیـزهی
ملیگرایـی باشـد .آنهـا در
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یافتههای اطالعات روز همچنان نشان میدهد
که وزارت صحت عامه ،فریدالله رحیق ،رییس
ادارهی خدمات طب عدلی را خالف قانون
کارکنان خدمات ملکی و حکم ریاست جمهوری
ـ پس از این که وی دوبار برای تقرر در بست
ریاست طب عدلی امتحان میدهد و ناکام
میماند ـ بدون اخذ امتحان به عنوان رییس
این یگانه ادارهی حساس دولتی گماشته است.
ریاست خدمات طب عدلی در سال 1359
خورشیدی برای تامین عدالت از طریق عرضهی
خدمات عدلی طبی در کشور ایجاد شده است.
این اداره با محاکم ثالثه ،دادستانی کل ،پولیس،
بخش دفاعی و امنیتی ،شهرداریها و دیگر
نهادهای ملی و بینالمللی ارتباط کاری دارد.

بهطور 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 (شناسنامه ،گذرنامه ،کارت واکسین و نکاحنامهی والدین) ،مجرم در زمان
حادثه حدود  17سال داشته و برادر بزرگترش در هنگام آزمایش تعیین سن18 ،
ساله بوده است ،اما طب عدلی سن برادر کوچک را حدود  21سال و برادر بزرگتر را
 19سال کامل تخمین زده است.
حاال دادگاه ابتدایی کابل به استناد گزارش طب عدلی در خصوص  21ساله بودن
مجرم ،وی را به جرم قتل ،محکوم به اعدام کرده است .محمد شاکر بریال ،دادستان
ولسوالی سروبی میگوید در صورتی که طب عدلی سن واقعی نقیبالله را تثبیت
میکرد ،دادگاه او را به دلیل این که زیر  18سال قرار دارد ،به اعدام محکوم نمیکرد.

رقابـت بـا ملیگرایـان ایـران،
سـعی دارنـد کـه از مصـادرهی
افتخـارات فرهنگـی جلوگیـری
کننـد ،امـا پرسـش ایـن اسـت
کـه ایـن ملیگرایـان چـرا از ذکـر
«هـزاره» و «الچیـن» در معرفـی
امیـر خسـرو میپرهیزنـد؟ توضیحاً
عـرض کنم کـه ذکر هویـت تباری
در تذکرهنویسـی چنـدان معمـول
نبـوده ،امـا در تمـام تذکرههـای
پیشـین که امیـر خسـرو را معرفی
کردهانـد ،خلاف معمـول ،از
قبیلـهی او نـام بردهانـد .بنابرایـن،
اگـر بـرای کسـی ،بلخـی بـودن
خسـرو مهم اسـت ،بایـد دو واژهی
همنشـین و همـراه آن نیـز اهمیت
داشـته باشـند.
بـه همیـن دلیـل ،جهـت
وضاحـت بیشـتر موضـوع ،آرای
تذکرهنـگاران و محققـان را در
بـارهی امیـر خسـرو عینـاً نقـل
میکنـم تـا خواننـدهگان تفـاوت
دیـدگاه و لحـن سـخن را خـود
دریابنـد .بـه خاطـر صرفهجویـی
در واژهگان و وقـت خواننـدهگان،
بجـز مـوارد انـدک ،از توضیح آنها
میپر هیـز م .
آرای تذکرهنـگاران و محققـان
شـبهقاره
 .1تذکـرهی نتایجاالفـکار:
«خسـرو دهلـوی کـه از هـزارهی
بلـخ اسـت ،پـدر بزرگـوارش امیـر
سـیفالدین کـه از عمایـد قبیلهی
الچیـن بـوده ،در عهـد چنگیـز

خـان سـری بـه هنـد کشـید و
در عهـد سـلطنت شـمسالدین
التتمـش در سـلک امـرا منسـلک
گردیـد و در قصبـهی پتیالـی کـه
از توابـع دارالخالفـت دهلـی اسـت
طـرح اقامـت انداختـه ،دختـر
عمادالملـک را کـه از امـرای نامدار
بـود بـه حبالـهی نـکاح در آورد و
امیر خسـرو از بطن وی در سـنهی
 651سـنه احـدی و خمسـین و
سـتمائه متولـد گشـته».
خزانـهی عامـره
.2
(تذکـره)« :امیـر خسـرو دهلوی،
خسـرو قملـرو معانـی و صاحبقران
سـواد اعظـم سـخندانی نمـک
کالمـش شـورافگن انجمنهـا و
سـوز سـینهی او آتشزن خرمنها،
اصلـش از هـزارهی بلـخ اسـت.
پـدرش امیرسـیفالدین الچیـن به
هنـد افتـاد و در قصبـهی پتیالـی
از توابـع دارالخالفـت دهلـی رنـگ
اقامـت ریخت و دختـر عمادالملک
کـه از امـرای عصر بـود در حبالهی
نـکاح در آورد و امیـر خسـرو از
بطـن او در پتیالـی متولـد شـد» .
کلماتالصادقیـن
.3
(تذکـره)« :لقـب وی یمینالدین
و کنیتش ابوالحسـن بود و پدر وی
به امیر سـیفالدین شـهرت داشت
و مـردی صالـح و خدایتـرس و
حقپرسـت و از امـرای قبیلـهی
الچیـن کـه از اتـراک نواحـی
بلخانـد ،بـود و در قصبـهی پتیالـی
کـه در کنـار آب گنگآبـاد اسـت

متوطـن بـود».
 .4مقدمـهی دیـوان امیـر
خسـرو (نوشـتهی سـید
وزیرالحسـن عابـدی بـه زبان
اردو)« :حضـرت امیـر خسـرو از
تبـار تـرک و «هـزارهی الچیـن»
بـود کـه نـام یـک قبیلـهی تـرک
بـوده اسـت .پـدرش سـیفالدین
محمـود سـردار آن قبیلـه بـود.
مـردم قبیلـهی الچیـن پـس از
حملـهی چنگیزخـان از وطـن
مألـوف خـود هجـرت کـرده و بـه
هندوسـتان آمدنـد »

 .5نرگـس جهـان (اسـتاد
فارسـی دانشـگاه دهلـی):
«بـرای نگارنـده مشـخص شـد
کـه همـهی تذکرهنـگاران بـر ایـن
متفقالـرای هسـتند که اصـل امیر
خسـرو از هـزارهی بلـخ الچیـن
اسـت و پـدرش امیـر سـیفالدین
کـه از قبیلـهی الچیـن بـوده در
عهـد چنگیـز خـان بـه قصبـهی
پتیالـی (هنـد) آمـد و سـکونت
اختیـار و بـا دختـر عمادالملک که
از امـرای عصـر بـود نـکاح کـرد و
امیر خسـرو از بطـن وی در پتیالی
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بـه دنیـا آمـد» .
پروفیسـور
.6
شریفحسـین قاسـمی (استاد
فارسـی دانشـگاه دهلی)« :بلخ
یکـی از شـهرهای افغانسـتان را ما
هندیهـا و دوسـتداران فارسـی
و عرفـان نمیتواننـد از یـاد ببرنـد.
موالنـا جاللالدیـن رومـی عـارف
نامـدار و مفسـر درس همزیسـتی
اسلام از همیـن بلـخ برخاسـته و
خانـوادهی حضـرت امیـر خسـرو
دهلوی شـاعر و نویسندهی معروف
فارسـی و عرفاندوسـت هنـدی به
همیـن بلـخ تعلـق داشـت».
آرای محققان ایرانی
نفیسـی
سـعید
.1
(مقدمـهی دیـوان کامـل امیر
خسـرو دهلـوی)« :خسـرو
دهلـوی کـه در ادبیـات بـه نـام
امیـر خسـرو معـروف اسـت پسـر
امیـر سـیفالدین دهلـوی از ترکان
سـاکن دهلـی بـود .الچیـن پـدر
سـیفالدین از تـرکان ختـا بـود
و در اسـتیالی مغـول بـه هنـد
گریختـه و در دهلـی سـاکن شـده
بـود ».
 .2ذبیـحاهلل صفـا (تاریـخ
ادبیـات در ایـران)« :پـدرش
سـیفالدین محمـود از امـرای
قبیلـهی الچیـن ،از تـرکان ختایی
ماوراءالنهـر سـاکن شـهر کش و به
همیـن علـت بـه «امیـر الچیـن»
معـروف بـوده .محمدقاسـم
فرشـته گفتـه اسـت کـه «پـدرش
امیـر سـیفالدین محمـود از
میرزادههـای هـزارهی بلخ اسـت و
در حوالـی قـرش میبـود» و دولت
شـاه گویـد کـه «اصـل او از شـهر
کـش ،آن شـهر را قبـه الخضـراء
مینامنـد ،بـوده اسـت و گوینـد
کـه از هـزارهی الچیـن بلـخ اسـت
کـه در حـدود پـای مـرغ و قـرش
مینشسـتهاند» .
 .3توفیـق سـبحانی
(تاریـخ ادبیـات ایـران)« :امیر
ناصرالدیـن ابوالحسـن خسـرو بـن
امیـر سـیفالدین محمـود دهلـوی
از قبیلـهی الچیـن تـرکان اسـت.
پـدرش سـیفالدین در شـهر کش
ریاسـت قبیلـه را بـه عهده داشـت.
در حملـهی مغـول سـیفالدین
بـه همـراه بسـیاری دیگـر راهـی
هندوسـتان شـد و به دربار سلطان
شـمسالدین التتمـش پیوسـت.
خسـرو در سـال 651هـ در پتیالی
(مؤمنآبـاد) در قصبـهی کوچکـی
از آگـره از دختـر عمادالملـک کـه
از صاحبمنصبـان بـود بـه دنیـا
آمـد» .
 .4دکتـر محمـد معیـن:

ابوالحسـن امیر خسـرو فرزنـد امیر
سـیفالدین محمود شمسـی است.
سـیفالدین از قبیلـهی الخین بود
کـه در حملـهی چنگیـز بـه بلاد
ماوراءالنهـر؛ از هـزاره ـ نزدیـک
بلـخ ـ بـه هندوسـتان سـفر کرد و
در پتیالـی (قصبهی کوچکی اسـت
در آگـره از شـهرهای هنـد) اقامت
گزیـد و بـا دختـر عمـاد الملـک ـ
از نجبـای عمـدهی دربـار دهلـی ـ
ازدواج کـرد» .
 .5علیاکبـر قویمالدولـه:
امیر یمینالدین ابوالحسـن خسـرو
دهلوی شـاعر سـاحر و نویسندهای
زبردسـت و کاتبـی بـارع و مبـارز
دلیـر و سـالکی واصـل بـود .پـدر
واالگهـرش امیـر سـیفالدین
محمـود از اعیـان شـهر «کـش»
بـوده اصلـش هـزارهی «الچیـن»
اسـت ،در غایلهی هجـوم مغول که
هرکـس میتوانسـت از ترکسـتان
غربـی و خراسـان میگریخـت ،بـه
شـبه قـارهی هندوسـتان کوچیـده
در پتیالـی رحـل اقامـت افکنـده
اسـت .کـش شهرسـتانی اسـت در
جنـوب سـمرقند ،چـون پیرامونش
سرسـبز و خرم است شـهر سبزش
میخواننـد .پتیالـی قصبـهی
آبادیسـت در والیـت «آگـره».
خواننـدگان حتمـاً تغییـر لحن
و رویکـرد را در سـخن محققـان
هنـدی و ایرانـی متوجـه شـدهاند
کـه نیـازی بـه شـرح مـن نخواهـد
بو د .
ج ـ آرای محققان افغانستانی
 .1نورالدیـن عبدالرحمـان
جامـی (نفحاتاالنـس مـن
«خسـرو
حضراتالقـدس):
دهلـوی رحمـتاهلل لقـب وی
عینالدین اسـت پـدر وی از امرای
قبیلـهی الچیـن بوده کـه از اتراک
نواحـی بلخانـد .وی بعـد از وفـات
سـلطان مبـارک خلجی بـه خدمت
و مالزمـت شـیخ نظامالدیـن اولیـا
پیوسـت» .
 .2محمدابراهیـم خلیـل
(شـرح مختصـر احـوال و آثار
امیـر خسـرو)« :ابوالحسـن امیر
خسـرو فرزنـد امیـر سـیفالدین
محمـود شمسـی شاعریسـت کـه
اشـعار بسـیار سـروده اسـت» .
توضیـح :در پاراگـراف باال هیچ
معلوماتـی در بـارهی زادگاه و تبـار
امیـر خسـرو وجـود نـدارد .وی در
صفحـهی بعـد ادامـه میدهد« :آن
هنگامـی که بـه فکـر مقدمهی این
رسـاله با دوسـت فاضلم میرحسین
شـاه ،پوهنـدوی پوهنـزی ادبیـات
مالقـی شـدم ،اتفاقـاً کتابـی بـه
نـام آثـار و احـوال امیـر خسـرو

بـه انگلیسـی اثـر وحیـد میـرزای
هنـدی ،اسـتاد علـوم اسلامی در
دسـت داشـت کـه برخـی مطالـب
آن در خلال صحبـت ترجمـه
گردیـد .جمهـور تذکرهنویسـان که
راجـع بـه امیر خسـرو نوشـتهاند از
قبیـل دولتشـاه ،نفحاتاالنـس،
خزانـهی عامـره و سـفینهاالولیا،
گلـزار ابراهیـم ،هفت اقلیـم و غیره
موافقـه دارنـد کـه بـه قبیلـهی
هـزارهی الچیـن تعلـق دارد» بـاز
ادامـه میدهـد« :الچیـن در ترکی
بـازار را گویند ،ولی تذکرهنویسـان
الچیـن را قبیلـه میداننـد و بـه
قـول بعضـی ،نـام پـدر او الچیـن
بـوده اسـت کـه خـودش خـود را
خسـرو الچیـن میگویـد» ...
 .3احمدعلـی کهـزاد
(تاریـخ ادبیـات افغانسـتان):
درسـت در همان موقعـی که بیداد
چنگیزخانیـان بـه حـد اعلای
خـود رسـیده بـود ،مردی حسـاس
و وطنخـواه از رجـال بـزرگ و
شـریف ایـن کشـور زنجیـر اطاعت
را بـه گـردن نیفکنـده ،یگانـه راه
مقاومـت را در برابـر اوالد مغـول
بـه خـارج مملکـت صلاح دیـد.
ایـن مـرد سـیفالدین محمـود و
از امـرای محلـی بلـخ بـود کـه بـه
ناحیـهی کـش آن وال سـکونت
داشـت و میـر سـیفالدین محمود
پـس از مهاجـرت از بلـخ مطابـق
گفتـهی مؤرخیـن بـه اختلاف
نظـر مدتـی در سـنگچارک بلخ و
سپسـس در غوربنـد از توابـع کابل
توطـن اختیـار نمـود آخراالمـر
بـه هنـد رهسـپار شـد و تـا آخـر
عمـر بـه پتیالـی بـود .بعضـی از
تذکرهنویسـان والدت امیـر خسـرو
را در غوربنـد کابـل مینویسـند،
امـا کثـرت اقـوال ،والدت او را در
شـهر پتیالـه نشـان میدهـد .
دیـده میشـود کـه کهـزاد
هـم از ذکـر واژههـای «هـزاره» و
«الچین» چشـم پوشـی کـرده ،اما
پـدر امیـر خسـرو را «وطنخـواه»
«بـزرگ و شـریف» و «بلخـی»
معرفـی کـرده اسـت.
از همـه مهمتـر امـا کتـاب
درسـی وزارت معـارف اسـت
کـه در اختیـار صدهـا هـزار و
حتـا ملیونهـا دانشآمـوز قـرار
میگیـرد ،امـا مؤلفـان آن در
بـارهی امیـر خسـرو یـا زحمـت
دیـدن منابـع بـه خـود نـداده یـا
عمـدا ً معلومـات را ناقص و اشـتباه
درج کردهانـد کـه در هـر صـورت
ضـرورت بـه توجـه دارد.
آرای متفرقه
 .1دولتشـاه سـمرقندی
(تذکرهالشـعرا)« :امـا اصـل
امیـر خسـرو تـرک اسـت و گوینـد
کـه اصل او از شـهر کـش که آن را
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قبهالخضـرا مینامنـد بـوده اسـت
و گوینـد کـه از هـزارهی الجیـن
اسـت اسـت کـه در حـدود پـای
مـرغ و قرشـی مینشسـتهاند و در
فتـرات چنگیـز خـان آن مـردم از
ماوراءالنهـر گریختـه بـه دیـار هند
افتـاده بـه دهلـی مقـام گرفتهاند».
 .2یـان ریپـکا و دیگـران
(تاریـخ ادبیـات ایـران)« :ایـن
نکتـه نیـز کـه شـاعر تبـار خالـص
هنـدی دارد دلیـل اهمتیـش
نیسـت .وی فقـط از سـوی مـادر
و از لحـاظ زادگاه خـود هنـدی
بـود ،ولـی پـدرش تـرک بـود و
هنـگام تهاجـم مغـوالن ،همـراه بـا
سـایر افـراد هـزارهی الچیـن ،از
ماوراءالنهـر بـه هندوسـتان کـوچ
کـرده بـود» .
در بـارهی تـرک و هـزارهی
ال چیـن
در مـورد هویـت تبـاری امیـر
خسـرو کـه ترک و الچیـن و هزاره
بـوده اسـت ،اتفـاق نظـر وجـود
دارد ،امـا شـاید بـرای خواننـدگان
پسـوند تـرک و هـزاره و الچیـن
شـاید روشـن نباشـد کـه الزم
میدانـم مختصـری توضیـح دهـم.
پروفیسـور عنایـتاهلل شـهرانی
در مقالـهی «تـرکان هـزاره»،
واژهی «الچیـن» را در مقابـل
«چیـن» قـرار میدهـد بـه معنای
«غیـر از چیـن» کـه ایـن واژه بـر
همـهی ترکهـا اطلاق میگـردد.
بـه بـاور او ایـن ترکهـا در
سراسـر افغانسـتان پراکندهانـد
و بزرگتریـن مرکزشـان در
بغلان و سـاحات قندهـار اسـت.
او علاوه میکنـد کـه جمعیـت
قابـل مالحظـهای از قـوم الچیـن
در آذربایجـان کنونـی زیسـت
دارنـد و کهگداییهـای افغانسـتان
نیـز همـه بـه قبیلـهی الچیـن
تعلـق دارنـد .شـهرانی از نظریـهی
ترکتبـاری هزارههـا دفـاع کرده و
امیـر خسـرو را ذیل همیـن عنوان
قـرار میدهـد  .البتـه ایشـان نیـز
احتمـاالً مقالـهای در مـورد امیـر
خسـرو دارنـد کـه بـا دریغ مـن به
آن دسترسـی نیافتـم.
حـاج کاظـم یزدانـی در کتاب
«پژوهشـی در تاریـخ هزارههـا»،
ضمـن دفـاع از نظریـهی
ترکتبـاری هزارههـا« ،الچیـن»
را کلمـهی ترکـی دانسـته کـه
بـه معنـای شـاهین سـفید و بـاز
شـکاری اسـت .بـه بـاور او الچیـن
نـام قبیلـهای از هـزاره بـوده کـه
در بلـخ و بلخـاب و سـنگچارک
زندگـی داشـتهاند .او نیـز معتقـد
اسـت که امیـر سـیفالدین رییس
آن قبیلـه بـوده و در  618هجـری
از بلـخ متـواری شـده و از راه
غوربنـد و کابـل بـه هنـد مهاجرت

سال هشتم

شماره 1۷۲۰

کـرده اسـت .
سـید عسـکر موسـوی در
کتـاب «هزارههـای افغانسـتان»،
ضمـن اینکـه ایـن مردمـان را
از یکـی از قدیمیتریـن سـاکنان
افغانسـتان میشـمارد ،آنهـا را
آمیـزهای از اقوام مختلف پنداشـته
و بـه بـاور وی لشـکر چنگیـز خان
و امیـر تیمـور فقـط یـک بخـش
جدیـد آنهـا را تشـکیل میدهند.
او ادامـه میدهـد کـه« :نیـاکان
هـزاره احتمـاالً بـه سـاکنان تـرک
آسـیای مرکـزی و شـرقی که بیش
از  2300سـال پیـش از شـمال
و جنـوب هندوکـش بـه نواحـی
موسـوم بـه هزارهجـات کنونـی
مهاجـرت کـرده ،بـاز میگردنـد».
عبـاس دلجـو در مقالـهی
«هزارههـا ترکتبارنـد و زبـان
مادریشـان در قدیـم ترکـی بوده،
نـه فارسـی» علاوه از اینکـه از
نظریهـی ترکتبـاری هزارههـا
دفـاع میکنـد ،زبـان مـادری
آنهـا را قبـل از زبـان فارسـی،
ترکـی میپنـدارد .او از داکتـر
یاشـار کاالفـت نقـل میکنـد
کـه« :تـرکان هـزاره ،همریشـه
و همنـژاد بـا تـرکان آذر (اجـداد
بخشـی از تـرکان آذربایحـان)
هسـتند و امـروزه نمایندگـی آنـان
را جمهوریـت خودگـردان تـرک
چواشسـتان برعهـده دارد…
علمـای تصـوف را عقیـده بـر ایـن
اسـت کـه تـرکان هـزاره از تـرکان
افتالیـت هسـتند» .
قابـل ذکـر اسـت کـه امیـر
خسـرو نیز علاوه از زبان فارسـی،
بـه زبان ترکـی ،هنـدی و عربی به
خوبـی آشـنا بـود .توفیق سـبحانی
چنیـن مینویسـد« :زبـان فارسـی
و ترکـی زبـان اصلـی امیـر خسـرو
بـود .در عربـی هـم مهارتـی دارد.
نوشـتهاند کـه بـه همـان انـدازه
کـه به فارسـی شـعر دارد بـه یکی
از زبانهـای محلـی هنـد هـم
همـان مقـدار شـعر دارد » .البتـه
قابـل ذکـر میدانـم کـه احتمـاال
توفیـق سـبحانی در مـورد کمیـت
آثـار امیـر خسـرو بـه زبـان هندی
شـاید از سـر مبالغـه سـخن گفتـه
باشـد ،زیـرا آثـارش چنیـن چیزی
را تأییـد نمیکنـد.
نکتـهی دیگـر ،پیونـد امیـر
خسـرو و پـدرش بـا امـرای
ترکتبـار هنـد اسـت .امیـر
سـیفالدین بـه دربار شـمسالدین
التتمـش کـه از تبـار تـرک بـوده
اسـت ،بـه زودی صاحـب مقـام
میشـود و پـس از وی امیر خسـرو
در دربـار هفـت پادشـاه ترکتبـار
دهلـی (از غیاثالدیـن بلبـن تـا
محمـد دوم بـن تغلـق شـاه) مورد
لطـف و پذیـرش قـرار میگیـرد و

حتـا یـک مثنوی بـه زبان فارسـی
زیـر عنـوان «تغلقنامـه» بـرای
تغلقشـاه میسـراید.
و اما سخن آخر
اکنـون بـه درسـتی میدانیـم
کـه هویـت تبـاری امیـر خسـرو
«هـزارهی الچیـن» و «ترک» بوده
اسـت .اگـر حتا «هـزارهی الچین»
در شـناخت تبـاری او کافـی
نباشـد ،هویـت «ترکتبـاری» او
نیـز بـا دالیـل و شـواهدی کـه از
پژوهشگـران ایـن بخـش ارائـه
شـد ـ بهویـژه اگر هـزارهی الچین
را بـه آن اضافـه کنیـم ـ بیارتباط
بـه هویـت هزارگـی او نخواهد بود.
بـه ایـن دلیـل میتـوان او را یـک
شـاعر و موسـیقیدان هزارهتبـار
هنـدی دانسـت.
مهاجـرت امیـر سـیفالدین
بـه دلیـل فـرار از وحشـت هجـوم
چنگیـز خـان نکتـهی دیگـری
اسـت کـه ادعـای منسـوب بـودن
همهـی هزارههـا بـه چنگیـز خـان
را منتفـی میکنـد .بـه ایـن معنـا
کـه اگـر همـهی هزارههـا از نسـل
چنگیـز باشـند ،دلیلـی بـرای
فـرار امیـر سـیفالدین از تـرس
چنگیـز وجـود نداشـته اسـت .اگر
سـخن حـاج کاظـم یزدانـی را کـه
گفتـه اسـت 800 ،مـرد از ایـن
قبیلـه علیـه لشـکر چنگیـز خـان
ایسـتادگی کردهانـد ،بـر آن اضافه
کنیـم ،موضـوع مذکـور روشـنتر
میشـو د .
بـا شـواهدی کـه ارائـه شـد،
امیـر خسـرو زادهی سـال 651
هجـری در پتیالـه اسـت ،نـه
زادهی  653هجـری در غوربنـد؛
زیـرا پـدرش در هنـد ازدواج
کـرده بـود .بنابرایـن مؤلفـان
کتـب وزارت معـارف ،بـه دلیـل
مسـئولیت عظیمـی کـه در قبـال
انتقـال درسـت معلومـات دارنـد و
بـا توجـه بـه ایـن مهـم کـه صدها
هـزار دانشآمـوز بـه آن اطالعـات،
بـه عنـوان معلومـات ثقـه نـگاه
میکننـد و آن را فـرا میگیرنـد،
الزم اسـت کـه برخـورد مسـئوالنه
و علمـی داشـته باشـند.
و ختـم کالم بـا ایـن ابیـات
معـروف از امیـر خسـرو:
نمیدانـم چـه منـزل بـود شـب
جایـی کـه مـن بـودم
رقص بسـمل بود شـب
بـه هر سـو ِ
جایـی که مـن بودم
پریپیکـر نـگاری ،سـرو قـدی،
اللـه رخسـاری
سـراپا آفـت دل بـود ،شـب جایـی
کـه مـن بودم
رقیبـان گـوش بـر آواز و او در نـاز
و من ترسـان
سـخن گفتـن چـه مشـکل بـود،
شـب جایـی کـه مـن بـودم

سهشنبه

اطالعـات روز :هـزاران نفـر در ربـاط،
پایتخـت مراکـش در اعتـراض بـه فسـاد و
عـدم اشـتغال دسـت بـه تظاهـرات زدنـد و
خواسـتار آزادی  ۴۲کنشگـر و فعـال مدنی
دسـتگیر شـده در ایـن کشـور شـدند.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
تظاهـرات روز یکشـنبه ،توسـط احـزاب
و گروههـای سیاسـی و مدافعـان حقـوق
شـهروندی و خانـوادهی بازداشتشـدگان
سـازماندهی شـده بـود.

اطالعــات روز :خبرگــزاری
روزنامــه
و
اسوشــیتدپرس
واشنگتنپســت میگوینــد دولــت
دونالــد ترمــپ قصــد دارد بــه پنــج
کشــور خریــدار نفــت ایــران بگویــد
معافیتهــای در نظــر گرفتــه شــده
بــرای آنهــا ،تمدیــد نخواهــد شــد.
بــه گــزارش رادیــو فــردا،
اسوشــیتدپرس بــه نقــل از مقامهایــی
کــه نامــی از آنهــا نبــرده گــزارش
داده ،مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجــه
ایــاالت متحــده ،قــرار اســت روز
دوشــنبه پایــان معافیتهــای نفتــی
را اعــام کنــد.
معافیتهــای نفتــی روز دوم مــاه
مــی (حــدود دو هفتــه دیگــر) بــه
پایــان میرســند.
گــزارش فعلــی واشنگتنپســت و
خبرگــزاری اسوشــیتدپرس بــر خالف
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تظاهرات گسترده علیه فساد در رباط پایتخت مراکش

ایـن اعتراضـات پـس از آن صـورت
گرفـت کـه هفتـهی گذشـته دادگاهـی در
ایـن کشـور حکـم زنـدان ایـن کنشگـران
را بهخاطـر اعتراضـات سـالهای  ۲۰۱۶و
 ۲۰۱۷تاییـد کـرد.
مقامـات حکومتـی ایـن کنشگـران را
متهـم میکننـد کـه امنیـت کشـور را بـه
خطـر انداختـه بودنـد.
تظاهراتکننـدگان روز گذشـته
پرچمهـا و تابلوهـا و عکسهایـی از زندانیان

را در دسـت داشـتند.
کنشگـران زندانـی همگـی عضـو
«حـراک الریـف» کـه بـه «جنبـش ریـف»
معـروف اسـت ،هسـتند.
معترضـان همچنیـن خواسـتار آزادی
«حمیـد المهـداوی» ،روزنامهنـگار مراکشـی
شـدند .وی در حـال گذرانـدن حکـم سـه
سـال زنـدان بهخاطـر پوشـش اخبـار
اعتراضـات شـمال اسـتان ریـف در مراکـش
اسـت.

چرا این کنشگران زندانی شدند؟
دادگاهی در مراکش و در جون ،۲۰۱۸
«ناصر الزفزافی» رهبر حراک الریف را به ۲۰
سال زندان محکوم کرد.
حکم مشابهی نیز به «عثیم البوستاتی»
و «سمیر غید» داده شد و سایر کنشگران
نیز احکامی تا  ۱۵سال زندان گرفتند.
حراک الریف در سالهای  ۲۰۱۶و
 ۲۰۱۷تجمعهای اعتراضی متعددی را
پس از مرگ یک ماهیگیر شهر حسیمه در

امریکا معافیتهای خرید نفت از ایران را «تمدید نخواهد کرد»

گزارشهــای پیشــین اســت کــه
حاکــی از قصــد امریــکا بــرای در نظــر
گرفتــن معافیتهایــی بــرای چیــن،
هنــد ،ترکیــه و احتمــاال کوریــای
جنوبــی تــا شــش مــاه دیگــر ،و
همزمــان کاهــش صــادرات نفــت
ایــران بــه حــدود  ۶۵۰تــا  ۸۵۰هــزار
بشــکه در روز بودنــد.
اسوشــیتدپرس میگویــد هنــوز
مشــخص نیســت بــه کشــورهای
خریــدار نفــت ایــران فرصتــی بــرای
کاهــش واردات داده میشــود یــا
بــه آنهــا اعــام خواهــد شــد از روز
ســوم مــاه مــی ،در صــورت خریــد
نفــت ایــران ،فــورا هــدف تحریــم قرار
خواهنــد گرفــت.
امریــکا در ســال گذشــته ،پــس از
بازگردانــدن تحریمهــا علیــه تهــران،
بــه هشــت کشــور بــرای مــدت شــش

مــاه معافیــت داد تــا خریــد نفــت
ایــران را بــه طــور محــدود ادامــه
دهنــد .ایــن کشــورها چیــن ،ترکیــه،
هنــد ،کوریــای جنوبــی ،جاپــان،
تایــوان ،ایتالیــا و یونــان بودنــد ،امــا
تایــوان ،ایتالیــا و یونــان بــه رغــم
داشــتن معافیــت ،نفتــی نخریدنــد.
پیشتــر ،خبرگــزاری رویتــرز
گــزارش داده بــود کــه جاپــان در مــاه
جــاری هیــچ ســفارش خریــد نفــت
بــه ایــران نــداده و پاالیشــگاههای
هنــد نیــز آمــاده میشــوند تــا
ســفارش خریــد نفــت ایــران را
متوقــف کننــد .خبرگــزاری بلومبــرگ
نیــز گــزارش داده بــود ،حداقــل پنــج
پاالیشــگاه آســیایی ســفارش جدیدی
بــرای خریــد نفــت ایــران ندادهانــد.
روزنامــه واشنگتنپســت کــه
نخســتین گــزارش در مــورد تمدیــد

نشــدن معافیتهــا را منتشــر کــرده،
بــه نقــل از یــک مقــام وزارت خارجــه
امریــکا میگویــد «هــدف از ایــن
سیاســت ایــن اســت کــه بهــای
اقدامــات مخــرب ایــران را افزایــش
دهیــم و بهشــکل قویتــری بــه
تهدیدهــای گوناگــون حکومــت
[ایــران] بــرای صلــح و امنیــت،
بپردازیــم».
واشنگتنپســت بــا اشــاره بــه
گزارشهــا و تحلیلهــای مربــوط
بــه صــادرات نفــت ایــران میگویــد
ایــن صــادرات ،احتمــاال بهدلیــل
اینکــه تهــران آمــادهی پیامدهــای
تحریمهــا میشــود ،در اوایــل ســال
 ۲۰۱۹افزایــش یافــت ،امــا در مــاه
مــارچ ،احتمــاال چــون خریدارهــا
آمــادهی جایگزیــن کــردن نفــت
ایــران میشــوند ،کاهــش یافــت.
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منطقه ریف سازماندهی کرده بود.
«محسن فیکری» ،ماهیگیر مراکشی
درحالیکه سعی داشت ماهیهای
مصادرهشدهاش توسط پولیس را پس بگیرد
توسط کامیون حمل زباله کشته شد.
این حادثه موجی از خشم را در مردم
منطقه برانگیخت و هزاران نفر را به خیابانها
کشاند.
معترضان در آن زمان مقامات منطقه را
به فساد و سوءاستفاده از قدرت متهم کردند.

میگویــد
اسوشــیتدپرس
تصمیــم نهایــی بــرای توقــف
روز
نفتــی
معافیتهــای
جمعــه توســط دونالــد ترمــپ،
رییسجمهــوری امریــکا ،گرفتــه
شدهاســت .مقامهــای طــرف
گفتوگــو بــا ایــن خبرگــزاری نیــز
تاکیــد کردهانــد هــدف افزایــش
فشــارها بــر تهــران اســت.
مقامهــای جمهــوری اســامی
اتهامهــای امریــکا در مــورد «اقدامــات
مخــرب» و دخالــت در امــور دیگــر
کشــورها را رد کردهانــد .آنهــا هنــوز
واکنشــی بــه گزارشهــای تــازه نشــان
ندادهانــد.
گــزارش شــده برخــی کشــورها
از جملــه ترکیــه در حــال بررســی
ایجــاد یــک ســازوکار جدیــد تجــاری
بــا ایــران هســتند کــه مشــابه بــا

سیســتم «اینستکــس» اروپایــی
عمــل کنــد« .اینستکــس»
کوتاهشــدهی عبارتــی انگلیســی بــه
معنــی «ابــزار حمایــت از مبــادالت
تجــاری» ،نــام نهــاد تــازهای اســت
کــه آلمــان ،فرانســه و بریتانیــا بــرای
کاهــش اثــر تحریمهــای امریــکا
علیــه ایــران راهانــدازی کردهانــد .بــا
ایــن حــال هنــوز مشــخص نیســت
ایــن ســازوکار تــا چــه انــدازه کارایــی
خواهــد داشــت.
دولــت دونالــد ترمــپ در بهــار
ســال گذشــته از توافــق اتمــی
صورتگرفتــه در زمــان بــاراک اوبامــا
بــا ایــران ،خــارج شــد .تحریمهــای
پیشــین نیــز در دو نوبت بازگشــتهاند.
مقامهــای ایــاالت متحــده تاکیــد
کردهانــد کــه قصــد دارنــد صــادرات
نفــت ایــران را «بــه صفــر» برســانند.

ورزشی

www.etilaatroz.com

بارسلونا با فتح اللیگا ،کوپا
دل ری و لیگ قهرمانان اروپا ۶
پیروزی فاصله دارد.
به نقل از آس ،هیچ کس در
تیم بارسلونا شانس فتح سه گانه
را در این فصل پنهان نمیکند.
در ابتدای فصل این کار به نظر
بعید میرسید اما با گذشت زمان
و ورود به هفتههای پایانی فصل،
فتح سه گانه دست یافتی شد و
باشگاه کاتاالنی میتواند برای
سومین بار در تاریخ خود به این
افتخار دست پیدا کند.
تیم ارنستو والورده برای
کسب سه جام تنها به  ۶برد نیاز
دارد .تنها فینال کوپا دل ری ،دو
پیروزی در اللیگا و سه برد در
لیگ قهرمانان اروپا آبی اناریها
را به سه گانه میرساند .بارسا در
اللیگا مانند لیگ قهرمانان نیازی
به برد در همه بازیها ندارد .امتیاز
از دست دادن اتلتیکو این تیم را
زودتر به قهرمانی خواهد رساند.
بارسا همچنین در دو بازی رفت

تنها  ۶پیروزی بارسلونا را به سه گانه میرساند

و برگشت برابر لیورپول نیازی
نیست در هر دو بازی پیروز شود
تا به فینال مادرید صعود کند.
به همین خاطر کام ً
ال آشکار
است بارسا سه گانه را در دستانش
دارد .این اتفاق فوقالعاده پیش
از این در زمان بارسای پپ
گواردیوال در فصل ۲۰۰۸ -۰۹
رخ داد .همچنین آبی اناریها با
هدایت لوئیس انریکه در فصل
 ۲۰۱۴ -۱۵به این عنوان دست
یافتند.
نخستین جامی که بارسلونا
میتواند فتح کند ،اللیگا است.
تیم کاتاالنی به  ۶امتیاز نیاز
دارد .این تیم اگر در دیدار بامداد
چهارشنبه برابر آالوس پیروز شود
و اتلتیکو برابر والنسیا شکست
بخورد قهرمان خواهد شد .اگر
تیم دیگو پابلو سیمئونه مغلوب
نشود بارسا شنبه با پیروزی برابر
لوانته به این عنوان دست پیدا
میکند.
در لیگ قهرمانان شرایط این

لیورپول یکشنبه شب با پیروزی مقابل
کاردیف ،سه هفته مانده به پایان فصل،
رکورد بیشترین امتیازات کسب شده در
یک فصل لیگ برتر توسط این تیم ،در
تاریخ باشگاه را شکست.
لیورپول یکشنبه شب در هفته سی
و پنجم لیگ برتر در خانه کاردیف سیتی
به مصاف این تیم رفت و با نتیجه 0-2
به پیروزی رسید .اما لیورپولیها با این

سرمربی آرجانتینی باعث
شده است اتلتیکو مادرید هر سال
در لیگ قهرمانان اروپا حضور
داشته باشد و باشگاه از این طریق
به خوبی درآمدزایی کند.
به نقل از آس ،دیگو پابلو
سیمئونه ،باشگاه اتلتیکومادرید
را میلیونر کرد .شاید به همین
خاطر از لحاظ دستمزد گرانترین
سرمربی جهان است .شاید به
همین خاطر است که باشگاه هر
سال یک چیز از او میخواهد:
صعود به لیگ قهرمانان اروپا.
این موضوع برای روخی بالنکو
کم اهمیت نیست .سرمربی
آرجانتینی از این روش حساب
باشگاه را پر میکند .اتلتیکو شنبه
با پیروزی برابر ایبار صعودش به
لیگ قهرمانان را قطعی کرد .این
موضوع اهمیت دارد با وجود این

سهشنبه

 ۳ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

خبرهایکوتاه

پیروزی پاری سن ژرمن
با درخشش امباپه

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

تیمیهایش میخواهند زیباترین
جام را از آن خود کنند .ستاره
آرجانتینی در شروع فصل قول
داد تمام سعیاش را برای فتح
این جام خواهد کرد.
در آخر بارسا باید کوپا دل
ری را برای پنجمین سال پیاپی
فتح کند .حریف آبی اناریها
والنسیا خواهد بود که با رهبری
گونسالو گدس در این روزها

رکورد تاریخی لیورپول در لیگ برتر

پیروزی رکورد تاریخ باشگاه از نظر تعداد
امتیازات کسب شده در یک فصل لیگ برتر
را شکستند.
شاگردان یورگن کلوپ با این
پیروزی  88امتیازی شدند .امتیازهایی
که لیورپولیها در این فصل با کسب 27
پیروزی 7 ،تساوی و تنها  1باخت بدست
آوردهاند .درحالیکه لیورپول تا پایان فصل
هنوز سه بازی دیگر در پیش دارد ،شاگردان

کلوپ با کسب این  88امتیاز رکورد تاریخ
باشگاه از نظر میزان امتیازهای کسب شده
در یک فصل لیگ برتر را شکستند.
البته اگر امتیازهای مربوط به سالهایی
که در آنها هر برد  2امتیاز داشت را 3
امتیازی حساب کرده و دوباره جمع ببندیم،
تنها فصلهایی که در صورت سه امتیازی
بودن هر پیروزی ،لیورپول میتوانست
امتیازی بیشتر از این فصل بدست آورد

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

فصلهای  1979-1978و 1988-1987
بوده است.
لیورپول حاال با دو امتیاز بیشتر از
منچسترسیتی صدرنشین جدول لیگ
برتر است هر چند منچسترسیتی ،تیم
دوم جدول ،یک بازی کمتر دارد و فردا
چهارشنبه بعد از بازی سیتی ،تکلیف
صدرنشین در پایان هفته سی و پنجم
مشخص خواهد شد.

سیمئونه اتلتیکومادرید را میلیونر کرد

که تیم در مارس نمیتواند جامی
را باالی سر ببرد .حضور دائمی
قرمز و سفیدپوشان در لیگ
قهرمانان مهم است ،اتفاقی که
پیش از سیمئونه خیلی کم رخ
میداد.
با حضور سرمربی آرجانتینی
اتلتیکو برای هفتمین فصل پیاپی
است که به این رقابتها صعود
میکند که این اتفاق پول زیادی
به باشگاه مادریدی تزریق کرده
است .روخی بالنکو در مجموع
بدون احتساب  ۱۶میلیون یورو
فصل گذشته ،قهرمانی در لیگ
اروپا و حق پخش و اسپانسر
توانسته است  ۳۲۵میلیون یورو
از این بازیها به دست آورد.
اتلتیکو که در فصل - ۱۴
 ۲۰۱۳توانست به فینال لیگ
قهرمانان برسد  ۵۰میلیون و

پاری سـن ژرمن در شـبی کـه امباپه هتتریک
کرد توانسـت موناکو را شکسـت دهد.
در حسـاسترین دیـدار هفتـه سـی و سـوم
رقابتهـای 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.
هـر سـه گل تیـم پاریسـی را در ایـن دیـدار
امباپـه بـه ثمـر رسـاند.
در ایـن دیـدار نیمـار بعـد از مدتهـا آسـیب
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 قهرمانـیاش را
نهایـی کردهبـود.

دستاورد شخصی
فاوره با دورتموند

ســرمربی بوروســیا دورتمونــد توانســت
بهتریــن فصــل مربیگــری خــود را بــا ایــن تیــم در
بوندســلیگا ثبــت کنــد.
بــه نقــل از نشــریه کیکــر ،بوروســیا دورتمونــد
در هفتــه ســیام رقابتهــای بوندســلیگا بــا  ۴گل
فرایبــورگ را شکســت داد .بــا ایــن نتیجــه رقابــت
حســاس دورتمونــد و بایــرن مونیــخ بــرای قهرمانــی
ادامــه یافــت.
لوســین فــاوره بــا ایــن  ۳امتیــازی کــه همــراه
زردپوشــان آلمانــی بــه دســت آورد ،بــه رکــورد ۶۹
امتیــاز در ایــن فصــل رســید تــا بهتریــن فصــل
مربیگــری ایــن مربــی در دورتمونــد رقــم بخــورد.
او پیشتــر زمانــی کــه در تیــم مونشــن گالدبــاخ
فعالیــت میکــرد بــا  ۶۶امتیــاز در یــک فصــل
بهتریــن فصــل مربیگــری خــود را تجربــه کــرده
بــود.
دورتمونــد بایــد در هفتــه ســی و یکــم
بوندســلیگا در داربــی روهــر بــه مصــاف شــالکه
بــرود و بایــرن مونیــخ در خانــه نورنبــرگ دیــدار
خواهــد داشــت.
ایباکا:

دوست دارم در جامجهانی
بسکتبال برای اسپانیا بازی کنم

 ۴۸۰هزار یورو به دست آورد.
یک فصل بعد که در یک چهارم
نهایی حذف شد  ۴۳میلیون و
 ۷۲۳هزار یورو درآمدزایی کرد.
این تیم دوباره در سال  ۲۰۱۶به
فینال صعود کرد و باز هم برابر

رئال مادرید ناکام ماند .با این حال
بهترین درآمدزاییاش را به ثبت
رساند و  ۶۹میلیون و  ۶۶۵هزار
یورو کسب کرد .روخی بالنکو در
فصل  ۲۰۱۶-۱۷به نیمه نهایی
رسید و توانست  ۶۰میلیون و

 ۶۱۵هزار یورو به دست آورد.
این تیم فصل گذشته در مرحله
گروهی حذف شد و تنها ۳۱.۷
میلیون یورو درآمدزایی داشت با
این حال با قهرمانی در لیگ اروپا
این رقم به  ۴۷میلیون رسید.

رکورد خاص بنزما که حتی رونالدو هم به آن دست نیافت

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.
رئال مادرید در هفته سی و سوم اللیگا  ۳بر صفر
اتلتیک بیلبائو را شکست داد و سه امتیاز بازی را به دست
آورد .کریم بنزما در این دیدار هت تریک کرد تا یک رکورد
تاریخی را به نامش ثبت کند .بر اساس آمار میسترچیپ

شماره 1۷۲۰

(کارشناس اسپانیایی) مهاجم فرانسوی هشت گل پیاپی
برای سفیدپوشان به ثمر رساند کاری که کریستیانو رونالدو
هرگز نتوانست انجام دهد.
بنزما نخستین بازیکن در تاریخ  ۱۱۷ساله 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 به مونخاردین تعلق داشت .بنزما پیش از این توانسته

بود به رکورد سانتیانا و فرناندو مورینتس برسد .او تنها یک
گل با رسیدن به رکورد تاریخی  ۹گل پیاپی فاصله دارد.
تنها کینی (اسپورتینگ خیخون) ،کودرو (رئال سوسیداد)
و لیونل مسی (بارسلونا) چنین آماری را به ثبت رساندند.
رئال مادرید در این هفته در اللیگا به مصاف ختافه
میرود و مهاجم فرانسوی فرصت دارد این رکورد را به نام
خود ثبت کند.

ســتاره تیــم ملــی بســکتبال اســپانیا
میگویــد :دوســت دارم در جامجهانــی ۲۰۱۹
چیــن بــرای اســپانیا بــازی کنــم امــا همــه چیــز
بــه مــن بســتگی نــدارد.
" ســرگی ایبــاکا" ســتاره تیــم ملــی بســکتبال
اســپانیا کــه در حــال حاضــر در مســابقات NBA
بــرای تیــم تورنتــو رپتــرز بــازی میکنــد ،از
عالقــهاش بــرای حضــور در جــام جهانــی ۲۰۱۹
چیــن صحبــت کــرده اســت .او ســابقه حضــور در
تیــم اوکالهامــا ســیتی را نیــز در کارنامــه دارد.
ایبــاکا در جامجهانــی  ۲۰۱۴بــرای تیــم
ملــی اســپانیا بــازی کــرده اســت کــه بــا ایــن تیــم
مقــام ســومی جهــان را بــه دســت آورد .او اکنــون
در مــورد حضــورش در تیــم ملــی اســپانیا گفتــه
اســت :عالقــه زیــادی بــرای شــرکت در تیــم ملــی
اســپانیا دارم امــا فعـ ً
ا تمرکــز مــن بــرای موفقیــت
بــا تیــم باشــگاهیام در  NBAاســت .دوســت
دارم در جــام جهانــی باشــم امــا همــه چیــز بــه
مــن بســتگی نــدارد و بایــد دیــد مربیــان چــه
میخواهنــد و چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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شش ماهه

 4000افغانی

120$ USD

6 Months

یک ساله

 7000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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کارکرد یک سالهی دادستانی کل؛
«به  ۴۲هزار قضیه رسیدگی شده است»

دادستانی کل کشور روز (دوشنبه،
 ۲ثور) با ارایهی یک گزارش از کارکردها
و فعالیتهای این اداره در سال گذشتهی
مالی ( ،)۱۳۹۷اعالم کرد که به  ۴۱هزار
و ۸۹۶قضیه رسیدگی کرده است.
این گزارش که از سوی دادستانی
کل کشور در برنامهی «پاسخدهی
حکومت به ملت» در کابل ارایه شد،
نشان میدهد که  ۲۱هزار و ۲۶۶
قضیهی آن ملکی ۱۴ ،هزار و  ۱۳۹مورد
آن نظامی ،سه هزار و  ۳۹۸مورد آن مواد
مخدر ،دو هزار و  ۸۵۵قضیهی جرایم
علیه امنیت داخلی و خارجی۸۵۰ ،
قضیهی فساد اداری و  ۲۳۸قضیهی آن
اختطاف بوده است.
در این گزارش آمده است که در

پیوند به دو مورد فساد اداری و اختطاف،
یک هزار و  ۲۴۵نفر نیز مورد تحقیق قرار
گرفته و مجازات شدهاند.
در همین حال ،محمدفرید حمیدی،
دادستان کل کشور میگوید که از
این میان  ۲۱۲نفر که اکثرشان شامل
مقامهای بلندرتبهی دولتی میشوند ،در
پیوند به قضایای فساد اداری مجازات
شدهاند« :از جملهی کسانی که به
صورت مشخص من به یاد دارم ۱۶ ،نفر
آنان از کسانی بودند که رتبهی جنرالی
داشتند و هفت نفر دیگرشان هم معینان
وزارتخانهها بودند».
بر اساس گزارش دادستانی کل،
از جمع این  ۲۱۲نفر ۶۷ ،نفر آنان
ممنوعالخروج شده بودند و وظایف ۲۸

نفر دیگر آنان به حالت تعلیق در آمده
بود.
در گزارش اما مشخص نشده است
که در پیوند به سایر قضایای رسیدگیشده
چه تعداد از افراد مجازات و یا مورد
پیگرد قرار گرفتهاند ،اما دادستانی کل
کشور میگوید که پروندهی پنج وزیر
فعلی و پیشین کابینه در پیوند به جرایم
مختلف از سوی دادستانی تکمیل و به
دادگاه ویژه فرستاده شده است.
آقای حمیدی افزود که از دیگر
فعالیتهای دادستانی کل در جریان
سال گذشته ،ایجاد معاونت مبارزه با
فساد اداری ،ایجاد دادستانی نظارت
بر مکانهای سلب آزادی زنان،
دادستانیهای منع خشونت علیه زن

در همهی والیتهای کشور ،آمریتهای
کاهش خشونت علیه زنان ،دادستانی
مبارزه با جرایم بینالمللی ،دادستانی
بازپسگیری داراییهای عامه و کمیتهی
منع شکنجه برای زندانیان بوده است.
او گفت« :از بینبردن تورم
تشکیالتی و بخشهای موازی،
متناسبسازی تشکیالت ،ادغامکردن
شش ریاست به علت مشابهتهای کاری،
به ایجاد مدیریتهای ثبت قضایا در ۳۴
والیت و  ۱۱۹مرکز ،استخدام یک هزار
و  ۹۲۵تن در بخشهای ملکی و نظامی،
به شمول  ۳۷۷زن از برنامههای اصالحی
ما بوده است».
همچنان افزایش حضور زنان از
 ۳درصد به  ۲۱درصد در دادستانیها،

جلیل رونق

فراهمسازی زمینهی حضور دادستانهای
زن در  ۳۲والیت کشور و اجرای برنامهی
بازنشستگی برای ۱۲۶دادستان و جذب
کارمندان جدید و برگزاری  ۲۳۱برنامهی
رقابتی برای استخدام از دیگر برنامههای
اصالحی در دادستانی کل کشور بوده
است.
افزون بر اینها در گزارش دادستانی
کل آمده است که در سال گذشته،
دادستانیهای  ۵۷ولسوالی فعال شده و
برای  ۳۲ولسوالی دیگر نیز دادستانهای
زن تعیین شدهاند.
همچنان به گفتهی آقای حمیدی،
از کارکردهای دادستانی کل کشور
به منظور نظارت داخلی در این اداره،
ایجاد «ریاست عمومی دادستانی

کنترل و مراقبت» ،ثبت داراییهای
دادستانها ،تهیه و امضای فرم تضاد
منافع دادستانها ،فعالسازی حاضری
الکترونیکی خوانده ،گفت که  ۲۰تن
از دادستانها در سال گذشته به علت
تخلفات بازداشت شده بودند.
درامد دادستانی از فیصلههای
محاکم
دادستانی کل در برنامهی
پاسخدهی حکومت به ملت صرفا درامد
به دستآمده از فیصلههای دادگاههای
کشور در مورد قضایای اختطاف ،فساد
اداری و مواد مخدر را اعالم کرد .فرید
حمیدی گفت که بابت بررسی جرایم
مربوط به اختطاف ۸۰ ،میلیون و ۵۵۰
هزار و  ۳۵۲افغانی ۴۲۰ ،هزار و ۹۵۰
کلدار پاکستانی ۲۱۴ ،هزار و  ۲۰۰کلدار
هندی و  ۱۰۵هزار و هفت دالر امریکایی
به خزانهی دولت واریز شده است.
او افزود که از بابت رسیدگی به
قضایای مربوط به فساد اداری ،دو
میلیارد و  ۳۲۰میلیون و  ۱۸۹هزار و
 ۹۴۷افغانی ۱۵۳ ،میلیون و  ۱۴۰هزار
و  ۸۲۰دالر امریکایی ۲۹۹ ،هزار و ۵۰۰
کلدار پاکستانی ۳۰۹ ،میلیون تومان
ایرانی ،شش میلیون و  ۷۰۱هزار ریال
سعودی ۱۰۰ ،هزار درهم امارات و ۱۵
هزار یورو ،به حساب بانکی دولت تحویل
داده شده است.
همچنان به گفتهی دادستان کل
کشور ،عواید به دستآمده از فیصلههای
دادگاهها در مورد قضایای مربوط به مواد
مخدر به مبلغ ،شش میلیون و  ۵۲۶هزار
و  ۶۶۲افغانی و  ۲۳۱هزار و  ۷۵۰دالر
امریکایی میرسد که توسط دادستانی
کل به حساب دولت واریز شده است.
او همچنان از مجموع  ۴۲هزار
قضیهی بررسیشده در جریان سال
گذشتهی خورشیدی در دادستانی کل با
اشاره به قضیههای مربوط به مواد مخدر
گفت« :در پیوند به این قضایا ،دو هزار
و  ۷۶۵.۲۳۵کیلوگرام هیرویین ،شش
هزار و  ۷۷۸کیلوگرام مورفین ۱۶ ،هزار
و  ۳۸۸.۳۴۸کیلوگرام تریاک ۲۸۱ ،هزار
و  ۸۲۲.۱۹۱کیلوگرام چرس ۸۵ ،هزار
و  ۹۲۸.۸۰۴کیلوگرام مواد کیمیاوی،
هشت هزار و  ۹۴۱.۱۰۴لیتر مشروبات
الکولی ،یک هزار و  ۲۸۷.۵لیتر تیزاب و
یک میلیون و  ۲۴هزار تابلیت روانگردان
( )Kمحو شده است».

