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برخوردمناسبتی
با فساد راه حل نیست

فرماندهقطعهعملیاتی
پولیس هرات از سوی
نیروهای ارتش کشته شد

۲

اطالعات روز – هرات :منابع امنیتی
در والیت هرات تأیید میکنند که
«احمدشاه جاللی» ،فرمانده...

تیمی از وکالی کانادایی
از علی خامنهای
شکایتکردند

۶

اطالعات روز :یک تیم حقوقی
کانادایی ،به وکالت از گروهی از
بازماندگان قربانیان...
سولسشر:

برونو از عملکردش
راضی نبود

۷

اوله گنار سولسشر سرمربی یونایتد
نسبت به درخشش برونو فرناندس
ستاره پرتگالی جدید...

رقابت نزدیک برای آقای
گلی لیگ برتر انگلیس

۷

با مصدومیت هری کین و افت
سادیو مانه در گلزنی ،رقابت برای
آقای گلی در لیگ برتر...
کاخسفید:

کشت خشخاش در افغانستان
کاهش ،اما تولید آن افزایش
یافتهاست

اطالعات روز :کاخ سفید ایاالت متحدهی
امریکا اعالم کرده است که در جریان سال 2019
میالدی میزان کشت خشخاش در افغانستان در
مقایسه با سال  2018میالدی کاهش ،اما تولید
خالص آن افزایش یافته است.
کاخ سفید دو روز پیش (جمعه 18 ،دلو) با
نشر نتایج ساالنه برآورد امریکا از میزان کشت
کوکنار و تولید تریاک در...
۲

داستان سه برادر احمدی | طنز

عبداهلل:

تنها اعالم نتیجهی شفاف انتخابات،
کشور را از وضعیت دشوار نجات میدهد
۲
رد یک خبر؛

«کودکـاندریـمگانبـدخشـان
بر اثر بیماری سینهبغل جان باختهاند»

هفتهی گذشته ،خبری از ولسوالی یمگان والیت
بدخشان پخش شد که گفته میشد در این ولسوالی یک نوع
بیماری تنفسی مرموز شیوع کرده که در سه روز جان حدود
 24نفر را گرفته است .حاال وزارت صحت عامه کشور این
خبر را بهطور قطع رد میکند و میگوید که در  21روز
گذشته تنها  11کودک در این ولسوالی بر اثر بیماریهای
معروف تنفسی (سینهبغل) جان باختهاند.
وزارت صحت عامه میگوید پس از آنکه این «شایعه»
پخش شد ،ریاست صحت عامه بدخشان سه گروه صحی را
به روستای «وشنگان» ولسوالی یمگان فرستاد و در نهایت
مشخص شد که مرگ این کودکان بر اثر بیماریهای عادی
تنفسی (سینهبغل) بوده است.
وحید مایار ،سخنگوی وزارت صحت عامه...

آخراحمد احمدی :آخراحمد احمدی آخرین
و کوچکترین برادر از میان سه برادر است.
پدرش در پشت جلد قرآن نوشته است که «وقتی
آخراحمد متولد شد ،فصل توت بود .روزی مادر
آخراحمد رفته بود که از شاخههای درخت توت،
چند دانه توت چیده ،نوش جان کند که یکدفعه
ژاله میگیرد .آخراحمد هم به گریه شروع میکند.
مادرش طرف خانه میدود و...
۳

بهتازگی وزارت خارجهی امریکا
خواهان اقدامات قانونی در برابر
«مقامهای مفسد» در افغانستان شد ه است.
دو روز پس از آنکه وزارت داخلهی
کشور از بازداشت شش مقام پولیس
کابل به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر
داد ،باعث شد امریکا واکنش نشان دهد.
اینکار هرچند نیاز اما بسیار دیرهنگام
است .الزم بود که برخورد قاطع با فساد
در افغانستان سالها پیش روی دست
گرفته میشد .به نظر میرسد مبارزه
با فساد در افغانستان بهرغم وعدههای
زیاد ،در عمل پیشرفتی نداشته است .به
عبارت دیگر ،در نزدیک به دو دههی
گذشته که فصل نو در افغانستان رقم
خورد ،کمکهای زیادی برای بازسازی
افغانستان سرازیر شد و چشماندازهای
نوی برای توسعه در کشور تعریف شد.
در دو دورهی حکومت اقای کرزی
و پنج سال حکومت وحدت ملی،
افغانستان هم در نهادسازی مبارزه با
فساد و هم در مبازرهی عملی با فساد
ناکام بوده است .به این معنا که مبارزه
با فساد در عمل بیشتر محدود به شعار
بوده و در نهادسازی برخوردها مصلحتی
و ناهماهنگ بوده است...

۳

۲

طنین نام شاه اماناهلل در برلین

۲

طیاره اماناهلل
روزی شاه از منطقه چهلستون میگذشته که میبیند یک
پسر دوازده ساله که احتماال از شاگردان مکتب چهلستون
بوده ،مشغول ساختن طیاره کاغذی است .وقتی شاه میبیند
که طیاره کاغذی بسیار به طیاره اصلی مشابه است ،پسرک
را چندین صد روپیه بخشش میدهد (امانافغان ،شماره ،۴۷
سال پنجم ۲۴ ،حوت .)۱۳۰۳
شاه اماناهلل دیگر نمیخواسته به همان طیارههای کاغذی
بسنده کند .در دیدار از ایالت زکسناَن َهلت Sachsen
 Anhaltبود که پای او به ناحیهی دیساو  Dessauرسید
که شرکت طیارهسازی یُون ِکرس آنجا کارگاه تولید داشت.
شرکت یونکرس قبال امتیاز انحصار خطوط هوایی ایران
امروز و فارس آن روزگار را بهدست آورده بود.
در گزارشی که شاه اماناهلل خود از سفر خود نوشته و
وکیلی پوپلزایی در کتاب سفرهای...
۴

کنیسههایخالیهرات؛
یادگار عصر مدارای دینی در افغانستان

هرات ،افغانستان – در امتداد جادهی کمعرضی که به
کنیسه «یوآو» واقع در شهر کهنهی هرات منتهی میشود،
خانههای ِگلی سنتی به چشم میخورند که بهرغم نمای
بیرونی خشنشان ،نمونههای خوبی از معماری غنی
قرنهای گذشته است.
غالم سخی ،متولی تعدادی از بناهای فرهنگی-تاریخی
هرات ،مسئول راهنمایی بازدیدکنندگان است .او اغلب
با هرگام کوچک و سریعی که برمیدارد مکث میکند و
حکایتی از تاریخ این منطقه را بازگو میکند .او قبل از رسیدن
به کنیسهی یوآو که در فاصلهی تقریبا یک کیلومتری از مرکز
شهر کهنه هرات -که بهنام چهار سو یاد میشود -واقع شده
و در سال  2009بازسازی شد ،میگوید« :میخواستم پیاده
به کنیسه برویم تا بتوانید ببینید که این محله از زمان جنگ
تا کنون چقدر تغییر کرده است...».
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عبدهللا:

پس از  18سال تالش و مبارزه،
فساد هنوز مسأله اصلی در افغانستان
است .این وضعیت در دو سال پایانی
عمر حکومت وحدت ملی بدتر شده
است .سازمان شفافیت بینالمللی دو
هفته پیش در گزارش ساالنهی خود
گفت که افغانستان پس از سال ۲۰۱۸
در بخش مبارزه با فساد پیشرفت نداشته
است .براساس درجهبندی شاخص
جهانی فساد ،افغانستان هنوز در جمع
 ۱۰کشور فاسد در جهان قرار دارد.
از اینرو ،مبارزه با فساد در افغانستان
هنوز هم یک نیاز اساسی است .مبارزه
با فساد مسئولیت حکومت افغانستان
است ،اما تنها مسئول حکومت افغانستان
نیست .پای جامعه جهانی بهعنوان
تمویلکنندهی افغانستان در خصوص
فساد و همچنان در روند مبارزه با فساد
نیز دخیل است .جامعه جهانی در فساد
افغانستان به این دلیل شریک است
که تا سالهای اخیر بخش عمدهای
از کمکها را بهدلیل نبود ظرفیت در
ادارهی افغانستان خودشان مدیریت
و تطبیق میکردند .در خلق وضعیت
فعلی جامعهی جهانی را اگر مقصر
ندانیم ،نمیتوانیم آنها را نایده بگیریم.
بنابراین ،برخورد گزینشی و مقطعی راه
حل نیست .اگر هر باری که پروندهی
فساد در افغانستان جنجالی شود ،امریکا
واکنش نشان دهد ،چیزی تغییر نخواهد
کرد .وضعیت زمانی بهبود خواهد یافت
که موضوع مبارزه فساد در افغانستان
به یک مسأله درجهاول برای امریکا و
کشورهای کمککننده تبدیل شود.
حکومت خود به ناکامی با مبارزه
علیه فساد اعتراف دارد .همین چند
ماه پیش سرور دانش ،معاون دوم
ریاستجمهوری گفت که دولت
در نهادسازی و نظامسازی مبارزه با
فساد اداری ناکام بوده است .به همبن
صورت هنوز قانون مبارزه با فساد در
وضعیت بالتکلیفی قرار دارد .در عمل
نیز برخورد کارنامهی حکومت در امر
مبارزه با فساد تاریک است .برخوردها
بیشتر گزینشی ،سیاسی و نمایشی
بوده است .در سالهای اخیر جامعه
جهانی ادامهی کمکها را به کاهش
فساد مشروط کرد .این کار باعث شد
حکومت در امر مبارزه با فساد تالش
بیشتر کند .اما ظاهرا تا کنون این
تالشها نتیجهای در پی نداشته است.
نمونههای از برخوردهای سیاسی و
گزینشی حکومت در مبارزه با فساد نیز
کم نیست .برخورد سیاسی با پدیدهی
فساد ،زنجیرهای بودن و بافت تباری
ادارات دولتی بهسادگی ریشههای
فساد را بزرگتر میکند .رسانهها بارها
گزارشهای زیادی از فساد در ادارههای
دولتی منتشر کردند ،اما حکومت
تمام گزارشها را نادیده گرفته
است .روزنامه اطالعات روز چندین
گزارش تحقیقی مستند نشر کرده ،اما
حکومت کوچکترین ترتیب اثر به این
گزارشها و افشاگریها نداشته است.
فراتر از این ،در حال حاضر حکومت
افغانستان متهم درجه اول دستداشتن
در فساد است.
برخوردهای مناسبتی ،مقطعی و
سیاسی با پدیدهی فساد در افغانستان
باید کنار گذاشته شود .همانگونه که
برای مردم افغانستان در کنار ناامنی
و فقر ،فساد مسأله اصلی است ،برای
جامعه بینالملل ،حکومت افغانستان و
جامعه مدنی مبارزه با فساد یک موضوع
جدی باشد .زیرا در موجودیت فساد
هیچ کاری به سامان نمیرسد .بحث
فساد و مبارزه با فساد در افغانستان
خیلی پیچیده ،ژرف و گستردهتر است.
از اینرو ،هم حکومت افغانستان و هم
جامعه جهانی باید اراده سیاسی مبارزه
با فساد را داشته باشند.

تنها اعالم نتیجهی شفاف انتخابات ،کشور را از وضعیت دشوار نجات میدهد

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل،
رییس اجرایی و از نامزدان پیشتاز
انتخابات ریاستجمهوری میگوید
که افغانستان در شرایط دشواری قرار
دارد و اعالم نتیجهی شفاف انتخابات
میتواند کشور را از این وضعیت نجات
دهد.
آقای عبداهلل که دیروز (شنبه۱۹ ،
دلو) در یک همایش در کابل صحبت
میکرد ،شرایط بد امنیتی و نبود صلح
را از جملهی این دشواریها خوانده،
گفت« :با اعالم نتیجهی شفاف ،از این

مرحله عبور خواهیم کرد و به مرحلهای
خواهیم رسید که مردم افغانستان واقعا
در تعیین سرنوشتشان براساس رأی
پاک خود نقش داشته باشند».
او افزود که با اعالم نتیجهی
شفاف انتخابات ریاستجمهوری،
مردم افغانستان در کنار هم برای نجات
کشور از وضعیت کنونی ،سهم خواهد
گرفت .از سویی هم ،براساس گفتههای
رییس اجرایی ،این موضوع سبب کسب
اعتماد دوبارهی شهروندان کشور به
روند انتخابات میشود.

انتخابات ریاستجمهوری کشور
حدود چهارونیم ماه پیش (ششم
میزان) برگزار شد .نتایج ابتدایی آن نیز
یکونیم ماه پیش (اول جدی) اعالم
شد که از آن زمان تا کنون این نتایج
تحت بررسی کمیسیون رسیدگی به
شکایتهای انتخاباتی قرار داشت.
این کمیسیون نتایج بررسیها و
رسیدگی به شکایات در خصوص
نتایج ابتدایی انتخابات را چهار روز
پیش (چهارشنبه ۱۶ ،دلو) در یک
نشست خبری اعالم کرد .براساس این

داستان سه برادر احمدی

اعالم ،کمیسیون رسیدگی به شکایات
انتخاباتی بیش از یک هزار و  ۷۰۰محل
رأیدهی را به بازشماری و تفتیش ویژه
فرستاده است.
اعضای کمیسیون رسیدگی به
شکایتهای انتخاباتی در این نشست
تأکید کردند که این تصمیم براساس
رسیدگی به  ۱۶هزار و  ۵۰۰شکایت و
اعتراض در مرحلهی ابتدایی و رسیدگی
به بیش از شش هزار و  ۲۰۰شکایت
و اعتراض استینافی از سوی دستههای
انتخاباتی ،گرفته شده است.

عیسا قلندر

منطقهی مرزی نیمروز به
سرزمین تهمتزنی و بدگمانی
بدل شده است .مقامات
افغان ایران را به تالش برای
رشوهدادن به مقامات افغان
به منظور به تأخیرانداختن
کار ساختوساز این سد
متهم کردهاند .در سال ،2011
یک فرمانده طالبان ادعا کرد
که ایران  50هزار دالر برای
منفجرکردن این سد به او
پیشنهاد کرده است.

کاخ سفید:

کشت خشخاش در افغانستان کاهش ،اما تولید آن افزایش یافته است
اطالعات روز :کاخ سفید
ایاالت متحدهی امریکا اعالم
کرده است که در جریان سال
 2019میالدی میزان کشت
خشخاش در افغانستان در
مقایسه با سال  2018میالدی
کاهش ،اما تولید خالص آن
افزایش یافته است.
کاخ سفید دو روز پیش
(جمعه 18 ،دلو) با نشر نتایج
ساالنه برآورد امریکا از میزان
کشت کوکنار و تولید تریاک در
افغانستان ،گفته است که کشت

خشخاش در سال  2019میالدی
در مقایسه با سال  2018میالدی
 28درصد کاهش یافته است.
براساس این نتایج ،در سال
 2019میالدی  160هزار هکتار
زمین در افغانستان خشخاش
کشت شده است ،در حالی که
در سال  2018میالدی  221هزار
هکتار زمین خشخاش کشت
شده بود.
همچنان میزان تولید تریاک
خالص در افغانستان در سال
 2019میالدی در مقایسه به

سال  2018میالدی 21 ،درصد
افزایش یافته است.
یافتههای دفتر ملی کنترل
مواد مخدر کاخ سفید نشان
میدهد که در سال  2019میالدی
ششهزار و  700متریک تُن
تریاک در افغانستان تولید شده
است ،در حالی در سال 2018
میالدی این رقم به پنجهزار و
 550متریک تُن میرسید.
براساس این یافتهها ،قیمت
پایین تریاک در زمان کاشت
باعث کاهش کشت و برداشت

شده و افزایش تولید خالص نیز
نتیجهی مستقیم شرایط آب و
هوایی و برداشت مطلوب بوده
است.
همچنان گفته شده است که
ادامهی کشت گسترده کوکنار
و تولید تریاک در افغانستان،
افغانستان
دولت
توانایی
در حفظ حاکمیت قانون و
ارتقای حکومتداری خوب را
پیچیدهتر میکند .در کنار آن،
کاخ سفید افزوده است که درآمد
شورشیان از مواد مخدر ،ناامنی

را طوالنیتر میکند و به فساد
دامن میزند.
کاخ سفید در ادامه گفته
است که عواقب قاچاق هرویین
افغانستان توسط شهروندان
این کشور و کشورهای دیگر
در مسیر قاچاق مواد مخدر در
سراسر جهان احساس میشود.
به گفتهی کاخ سفید ،دولت
ایاالت متحدهی امریکا برای
رفع این چالش جدی و تقویت
مشارکت دیرینهی خود با دولت
افغانستان به کارش ادامه میدهد.

وزارت خارجهی امریکا خواهان اقدامات قانونی در برابر «مقامهای مفسد» در افغانستان شد
اطالعات روز :دو روز پس از آنکه
وزارت داخلهی کشور از بازداشت شش
مقام پولیس کابل به اتهام قاچاق مواد
مخدر خبر داد ،اکنون وزارت خارجهی
امریکا خواهان اقدامات قانونی در برابر
مقامهای مفسد در افغانستان شده است.
دفتر آلیس ویلز ،معاون وزیر
خارجهی امریکا در امور آسیای جنوبی
و مرکزی دیروز (شنبه 19 ،دلو) در
یک پیام تویتری گفته است که قاچاق

و تجارت مواد مخدر بیثباتی را در
افغانستان تقویت و روند حکومتداری
خوب و انکشاف اقتصادی در این کشور
را تضعیف میکند.
در این پیام تویتری همچنان گفته
شده است« :برای تطبیق قانون ،مهم
است تا در برابر مقامهای مفسد اقدام
شود».
وزارت داخلهی افغانستان روز
پنجشنبه هفتهی گذشته اعالم کرده بود

که شش مقام فرماندهی پولیس کابل
به اتهام رهبری یکی از «بزرگترین
باندهای قاچاق مواد مخدر» و تکثیر آن
بازداشت شدهاند.
نصرت رحیمی ،سخنگوی وزارت
داخله در یک نشست خبری در کابل
گفته بود که در جمع این افراد «میاناحمد
احمدی» ،مدیر مبارزه با مواد مخدر
فرماندهی پولیس کابل« ،عبادالرحمان»،
فرمانده تیم عملیاتی این مدیریت،

«فریداهلل» ،آمر تحلیل و ارزیابی آن و
«لمر» ،آمر کشف این مدیریت شاملند.
آقای رحیمی همچنان از «اهللداد»،
معاون مدیریت کنترل مواد کیمیاوی
پولیس مبارزه با مواد مخدر کابل و
«اجمل» ،آمر کشف مبارزه با مواد مخدر
حوزهی پنجم امنیتی شهر کابل یاد
کرده و گفته بود که آنان نیز در رهبری
باندهای قاچاق مواد مخدر و تکثیر آن
دست داشتهاند.

 ۱۵ادارهی دولتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به کشور نشست مشترک برگزار کردند
اطالعات روز :همزمان
با نگرانیها از شیوع ویروس
کرونا در کشور« ،کمیتهی
بهمنظور
بینالسکتوری»
جلوگیری از انتقال و کنترل این
ویروس نخستین نشست خود را
برگزار کرد.
در خبرنامهای که از سوی
وزارت صحت عامهی کشور
بهنشر رسیده ،آمده است که این
نشست دیروز (شنبه 19 ،دلو) با
اشتراک نمایندگان وزارتهای
صحت عامه ،دفاع ملی ،امور
داخله ،امور خارجه ،مالیه،

معارف ،زراعت ،آبیاری و
مالداری ،اطالعات و فرهنگ و
صنعت و تجارت برگزار شد.
همچنان در این نشست
نمایندگان وزارتهای احیا و
انکشاف دهات ،حج و اوقاف،
تحصیالت عالی و ترانسپورت،
ریاست عمومی امنیت ملی،
سره میاشت و اداره هوانوردی
ملکی نیز در این نشست حضور
داشتهاند.
وزارت صحت عامه گفته
است که در این نشست روی
چگونگی جلوگیری از انتشار

و کنترل ویروس کرونا در
افغانستان ،بلند بردن سطح آگاهی
عامه در پیوند به اعراض و عالیم
ویروس و چگونگی شیوههای
پیشگیری در برابر آن بحث شده
است.
همینگونه روی چگونگی
انتقال دانشجویان و خانوادههای
افغان از شهر «ووهان» چین
به افغانستان و تحت قرنطین
راهاندازی
آنان،
قراردادن
برنامههای آموزشی برای داکتران
نیز صحبت شده است.
در همین حال توحید

شکوهمند ،معاون سخنگوی این
وزارت به روزنامه اطالعات روز
گفت که این کمیته چندی پیش
به هدف همکاری و هماهنگی
در رابطه به جلوگیری از انتقال
و کنترل ویروس کرونا ایجاد
شده است .آقای شکوهمند افزود
که وزارت صحت عامه عالوه
بر توظیف تیمهای صحی در
میدانهای هوایی ،مرزها و بنادر
کشور ،بخشهای ویژه برای
کنترل این ویروس را در کابل
و والیات دیگر نیز فعال کرده
است.

این بیماری نخستین بار
حدود دو ماه پیش از شهر ووهان
چین شیوع پیدا کرد و تا کنون
بهشمول چین در نزدیک به 30
کشور جهان به ثبت رسیده است.
شمار مبتالیان به این ویروس در
چین به بیش از  34هزار و 500
نفر و آمار مرگ و میر آن هم به
 722نفر رسیده است.
در خارج از چین تا کنون
 270مورد ابتال به این ویروس
گزارش شده که یک نفر هم در
فیلیپین از اثر ابتال به این ویرس
جان باخته است.

فرمانده قطعه عملیاتی پولیس هرات از سوی نیروهای ارتش کشته شد
اطالعات روز – هرات :منابع امنیتی در والیت
هرات تأیید میکنند که «احمدشاه جاللی» ،فرمانده
قطعه عملیاتی فرماندهی پولیس این والیت از سوی
نیروهای ارتش در شهر هرات کشته شده است.
عبداالحد ولیزاده ،سخنگوی فرماندهی پولیس
هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که آقای جاللی
شام دو روز پیش (جمعه 18 ،دلو) پس از آن کشته شده
که او در یکی از ایستهای بازرسی نیروهای ارتش در
ساحهی «نوآباد» در حوزهی هشتم شهر هرات توجه
نکرده است.
براساس گفتههای آقای ولیزاده ،نیروهای ارتش
پس از اعالم هشدار ،بر موتر حامل او شلیک کرده و

در نتیجه فرمانده قطعه عملیاتی فرماندهی پولیس هرات
کشته شده است.
او این عملکرد نیروهای ارتش را قانونی خواند و
تأکید کرد که «قانون بر همگان بهشکل یکسان تطبیق

میشود و همهی شهروندان مکلفاند تا قانون را
رعایت کنند».
در همین حال ،توریالی طاهری ،معاون شورای
والیتی هرات در صحبت با روزنامه اطالعات روز
این عملکرد نیروهای ارتش را خالف قانون دانسته
و کشتهشدن آقای جاللی را یک حادثهی جبران ناپذیر
خواند .او تأکید کرد که این نیروها مطابق قانون حق
ندارند بر شهروندان شلیک کنند.
این در حالی است که پیش از این امیناهلل امرخیل،
فرمانده پولیس هرات به نیروهای امنیتی دستور داده بود
که به افرادی که به ایست بازرسی نیروهای امنیتی و
دفاعی توجه نمیکنند ،شلیک کنند.

سال نهم

شماره 1۹۰4

رد یک خبر؛ «کودکان در یمگان بدخشان
بر اثر بیماری سینهبغل جان باخت هاند»
هفتهی گذشته ،خبری از ولسوالی یمگان والیت
بدخشان پخش شد که گفته میشد در این ولسوالی یک
نوع بیماری تنفسی مرموز شیوع کرده که در سه روز
جان حدود  24نفر را گرفته است .حاال وزارت صحت
عامه کشور این خبر را بهطور قطع رد میکند و میگوید
که در  21روز گذشته تنها  11کودک در این ولسوالی بر
اثر بیماریهای معروف تنفسی (سینهبغل) جان باختهاند.
وزارت صحت عامه میگوید پس از آنکه این
«شایعه» پخش شد ،ریاست صحت عامه بدخشان سه
گروه صحی را به روستای «وشنگان» ولسوالی یمگان
فرستاد و در نهایت مشخص شد که مرگ این کودکان
بر اثر بیماریهای عادی تنفسی (سینهبغل) بوده است.
وحید مایار ،سخنگوی وزارت صحت عامه
کشور میگوید که در  21روز در روستای «وشنگان»
ولسوالی یمگان بدخشان فقط  11کودک زیر  10سال
بر اثر بیماری معروف سینهبغل (نمنیا) جان باختهاند.
به گفتهی آقای مایار این یک بیماری معمول است که
هر ساله در فصل سرما در تمام نقاط افغانستان شایع
میشود.
«بعضیها که آن را بیماری ناشناخته میگویند،
برحق نیستند .این کودکان بر اثر بیماریهای عادی
تنفسی سینهبغل یا نمینا فوت کردهاند».
آقای مایار ،عوامل شیوع این بیماری در فصل سرما
را مواردی چون فقر و در نتیجه سوءتغذی و عدم آگاهی
مردم از مراجعه به موقع به مراکز صحی عنوان میکند.
«نهتنها در بدخشان بلکه در تمام نقاط افغانستان
بهشمول مرکز در فصل سرما امراض تنفسی بیشتر
میشود».
براساس آمار وزارت صحت عامه در جریان سال
 2019میالدی دو میلیون و  635هزار نفر در سراسر
کشور به بیماری نمینا یا سینهبغل مبتال شدهاند.
در همین حال داکتر نور خاوری ،رییس صحت

عامه بدخشان در صحبت با روزنامه اطالعات روز
میگوید فعال تیمهای صحی در این ولسوالی حضور
دارند و ساحه کامال تحت کنترل است.
به گفتهی آقای خاوری بیماری سینهبغل در فصل
سرما در تمامی نقاط افغانستان معمول است و والیت
بدخشان نیز از آن مستثنا نیست .به گفتهی او آمار تلفات
بیماری نمنیا در زمستان امسال نسبت به سالهای قبل
کمتر است« :این آمار در مقایسه با آمار سال گذشته که
اتفاق افتاده زیاد نیست».
به گفتهی آقای خاوری ،بیماریهای تنفسی عادی
یا سینهبغل ،بهسادگی قابل درمان است و در مواردی
فقط توسط گرفتن مایعات حال بیمار بهبود مییابد.
آقای خاوری میگوید که ولسوالی یمگان بهلحاظ
مساحت بزرگ است و  11مورد مرگ بر اثر بیماریهای
تنفسی رقم درشتی نیست .به گفتهی او  11کودک در
روستاهای مختلف جان باختهاند؛ روستاهایی که حتا سه
ساعت راه از هم فاصله دارند.
عدم دسترسی به خدمات صحی
ولسوالی یمگان از جمله ولسوالیهای است که
مدت زیادی در تصرف طالبان بود و نیروهای امنیتی
افغانستان حدود پنج ماه قبل کنترل آن را در دست
گرفت.
مولوی ذبیحاهلل عتیق ،نماینده مردم بدخشان
در مجلس میگوید که ولسوالی یمگان از جمله
ولسوالیهای است که مدتی طوالنی در اختیار طالبان
بود و این امر سبب شده بود که خدمات صحی آنطور
که باید ،در آن ولسوالی در دسترس نباشد .او میافزاید
که این ولسوالی پس از آنکه از کنترل طالبان خارج شد
هم به خدمات دولتی از جمله خدمات صحی بهصورت
کافی دسترسی ندارد.
این عضو مجلس نمایندگان میافزاید که از ولسوالی
واخان بدخشان نیز گزارش شده است که حدود 50

«در یک ماه گذشته  ۲۶غیرنظامی در
حمالت نیروهای خارجی و افغان کشته شدهاند»

اطالعات روز :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعالم کرده است
که در نتیجهی حمالت هوایی نیروهای خارجی و افغان در ماه گذشته میالدی
(جنوری) 26 ،غیرنظامی کشته شدهاند.
در اعالمیهای که دیروز (شنبه 19 ،دلو) از سوی کمیسیون حقوق بشر به
نشر رسیده ،آمده است که این افراد در نتیجهی شش حملهی هوایی که در
والیتهای هرات ،فراه ،لغمان ،بلخ ،قندوز ،بادغیس و ارزگان راهاندازی شده
است ،کشته شدهاند.
چهار مورد حملهی هوایی به نیروهای خارجی و دو مورد دیگر آن به
نیروهای افغان ربط داده شده است .به نقل از اعالمیه 17 ،کودک ،پنج زن و
چهار مرد شامل کشتهشدگاناند .کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفته
است که  24غیرنظامی دیگر که شامل  19مرد ،سه کودک و دو زن میشوند در
نتیجهی این حمالت نیروهای خارجی و افغان زخمی شدهاند.
این در حالی است که پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان بارها از
کشتهشدن غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده ،از طرفهای جنگ خواسته است که
در انجام عملیاتهایشان بهخاطر آسیبندیدن غیرنظامیان دقت بهخرج دهند.
این کمیسیون گفته است که بر بنیاد اهداف و اصول حقوق بینالملل
بشردوستانه و قوانین کشوری ،آسیبرساندن به غیرنظامیان ممنوع است.

لطفعلیسلطانی

نفر بر اثر بیماریهای تنفسی جان باختهاند« :ولسوالی
واخان در یاداشتی که به والیت و برخی نهادهای دیگر
فرستاده گفته که در خالل یک ماه  57کودک در آنجا
از بین رفته است».
در عین حال این عضو مجلس نمایندگان تأکید
میکند که هیچ گونه بیماری ناشناخت ه در این ولسوالیها
شیوع نکرده است و این افراد بر اثر بیماری عادی
تنفسی باختهاند« :این بیماری در مناطقی شایع است که
دسترسی به مراکز صحی کمتر است».
رییس صحت عامه بدخشان اما میگوید که بر
اساس اطالعات اولیه ،آمار تلفات بیماریهای تنفسی در
ولسوالی واخان (پامیرها) کمتر از آنی است که مولوی
ذبیحاهلل عتیق عنوان میکند.
آقای خاوری میگوید که چهار تیم صحی در
ولسوالی واخان قضیه را بررسی میکند .او تأکید میکند
که در تمامی ولسوالیهای بدخشان مردم به خدمات
صحی دسترسی دارد.
از آنجا که این روزها شیوع ویروس کرونا در چین
و شماری از کشورهای دیگر در جهان ،افکار عمومی
را به خود جلب کرده است ،اینجا در افغانستان خبر
جانباختن  23کودک بر اثر بیماریهای تنفسی در سه
روز در ولسوالی یمنگان والیت بدخشان که شماری
آن را مرموز خواندند ،شهروندان کشور را نگران کرد.
در همین حال براساس اطالعات وزارت صحت
عامه کشور تا کنون هیچ واقعهی مثبت کرونا در
افغانستان ثبت نشده است.
ویروس کرونا حدود دو ماه پیش در چین شیوع
کرد و تا دیروز حدود بیش از  ۳۴هزار و  500نفر به
این ویروس مبتال شده بودند و آمار مرگ و میر آن بیش
از  ۷۲۲نفر بوده است .در خارج از چین تا کنون ۲۷۰
مورد ابتال به این ویروس ثبت شده که در  ۲۵کشور
مختلف پراکنده هستند.

غنی از نیروهای امنیتی خواست که
روی تأمین امنیت شاهراهها بیشتر تمرکز کنند

اطالعات روز :رییسجمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی خواسته
است که در راستای تأمین امنیت شاهراههای کشور بیشتر تمرکز کنند.
ارگ ریاستجمهوری در اعالمیهای گفته است که آقای غنی این خواست
را دیروز (شنبه 19 ،دلو) در نشست سرقوماندانی اعلی قوای مسلح مطرح کرده
است.
به نقل از اعالمیه ،در این جلسه مسئوالن امنیتی و دفاعی گزارشهایشان را
در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی به ویژه والیات شمال ،عملیاتهای جاری،
برنامه عملیاتی بهاری ،تأمین امنیت شاهراهها و ولسوالیهای کشور ارایه کردهاند.
رییسجمهور غنی ضمن ستایش از تالشهای نیروهای امنیتی و دفاعی
بهخاطر دفع حمالت دشمن ،تأکید کرده است که عملیاتهای نیروهای امنیتی
در نقاطی ادامه یابد که هنوز هم تهدید وجود دارد .آقای غنی در این جلسه به
حوادث طبیعی احتمالی نیز اشاره کرده و گفته است که برای حالت اضطرار
حوادث طبیعی از جمله سیالبها آمادگی کامل گرفته شود.
به نقل از اعالمیهی ارگ ،رییسجمهور غنی به مسئوالن ذیربط هدایت داده
است که برای تشخیص ساحات آسیبپذیر ،روی یک برنامهی واضح کار کنند.
آقای غنی همچنان به هماهنگی بیشتر میان ادارهی مبارزه با حوادث طبیعی و
نهادهای امنیتی و دفاعی تأکید کرده است.

آخراحمد احمدی :آخراحمد احمدی آخرین و کوچکترین
برادر از میان سه برادر است .پدرش در پشت جلد قرآن نوشته
است که «وقتی آخراحمد متولد شد ،فصل توت بود .روزی مادر
آخراحمد رفته بود که از شاخههای درخت توت ،چند دانه توت
چیده ،نوش جان کند که یکدفعه ژاله میگیرد .آخراحمد هم به
گریه شروع میکند .مادرش طرف خانه میدود و یک تاقپای
چپلکاش از پایش خطا میخورد و از خاطر بچه ،هیچ در قصه
چپلک نمیشود .در خانه هرچه پای گوش ناخورده آخراحمد
دعا و آیت خواندیم تاثیر نکرد .آنروز آنقدر ژاله بارید که نهتنها
توت خراب شد که همان طاقپای چپلک پشاوری مادر آخراحمد
را هم سیل برد».
براساس قرعهای که پانزده سال قبل این سه برادران بین
هم انداخته بودند ،آخراحمد باید وکیل پارلمان میشد و از این
طریق به مردم و کشورش خدمات جبرانناپذیری ارایه میکرد.
آخراحمد کاندیدای انتخابات پارلمانی شد .هرچند کامیاب نشد،
اما در درجهی اول بعد از کاندیداهای پیروز بود و بعدها وقتی
وکیل گلرحمان فوت کرد ،ایشان به وکالت رسید .چنین شد که
آخراحمد از آن روز به بعد برای این مملکت قانون جور کرد و از
تطبیق آن نظارت به عمل آورد.
میاناحمد احمدی :میاناحمد دومین برادر است و پدرش
در مورد او نوشته است« :خدا خیر این پشقلی را پیشه کند ،موقع
تولد نزدیک مادر خود را کشته بود ».بعدها براساس قرعهکشی،
قرعهای او مبارزه با مخدرات و مسکرات برآمده بود .میاناحمد
عشق فراوانی نسبت به میهن داشت و با کمک آخراحمد به مقام
آمر مبارزه با مخدرات رسید .میاناحمد دید که تعداد زیادی از
شهروندان معتادند ،اما به مواد دسترسی ندارند و بسیار به عذاباند،
خودش دست بهکار شد .از پول شخصی خود انواع مواد مخدر
خرید و در تمام سطح شهر کابل پشت پشت معتادان گشت و به
آنها مواد فروخت و آنها را از عذاب رهاند .این کار وی باعث
شد تقدیرنامههای درجه دو و درجه یک دریافت کند .وی در کنار
این وظیفهی رسمی ،همچنان با افرادی که بهصورت غیرقانونی به
خرید و فروش مواد دست میزدند نیز مبارزه میکرد.
اولاحمد احمدی :اولین و بزرگترین برادر از سه برادر و
متولد سال روباه است.
اولاحمد در قرعهکشی باید به منصب قضاوت میرسید .او
هرچند هیچ عالقهای به قاضیبازی نداشت ،اما براساس قرعه
آن را جدی گرفت و اکنون قاضی است .اولاحمد و همکارانش
ارتباطات خیلی برادرانه با آخراحمد و همکارانش که قانونگذارند
و میاناحمد و همکارانش که مواد مخدر توزیع میکنند و بعضی
وقتها اختطاف و ترور و دزدی همکنند ،دارند .آنها از اینکه
خدمات جبرانناپذیری در چوکات دولت به مردم و کشور
افغانستان ارایه میکنند ،خیلی خوشحالند.
دوستان این سه برادر چپنها بر شان هیشان انداخته بودند،
نثرها و اشعار دلپذیر و زبانانگیز در وصف آنها سروده بودند و
چنان نوید خوش برای فردا داده بودند که حتا از خداوند خواسته
بودند ای کاش پنج ست از این برادران میداشتیم تا اوضاع بهتر
میشد .متأسفانه حکومت یکی از این برادران را به اتهام درست
توزیعنکردن مواد در سطح شهر کابل بازداشت کرده و گفته است
که میاناحمد در انجام وظیفه کوتاهی کرده است .خبر خوش این
است که آخراحمد از طریق پارلمان و اولاحمد در سنگر قضا
برای میاناحمد البیگری میکنند تا سوءتفاهم پیشآمده هرچه
عاجل رفع شود .هرچند حکومت میگوید که این سوءتفاهم
نیست ،ما میاناحمد را با پشتاره گیر کردهایم.
میاناحمد بعد از دستگیرشدن به رسانهها گفته که بازداشت
وی یک برخورد سیاسی است ،چون توزیع مواد مخدر در سطح
شهرها با دستگیرشدن وی متوقف نمیشود و مسئولین دیگر
انشاءاهلل به خوبی توزیع خواهند کرد .همینطور معتادان در
واکنش به دستگیری میاناحمد دیشب سر پل آمدند و هر پنج
ی زود آن را پُف کرده خاموش
نفر یک شمع روشن کردند و خیل 
کردند .همانگونه که دولتها خاین دارد ،معتادان هم دارند .یکی
از معتادان با لهجهی اعتیاد چنین گفت« :ما دشتگیری وی را
اشتقبال میکنیم و اژ حکومت میخواهیم وی را چوب بژنه و
گلیانشه بکشه .چرا که او پیشهی ماره میگرفت و مواد کم میداد.
بشیار یک بیغیلت آدم بود ،هیژ انشانیت بلد نبود».

یکشنبه

بخش دوم
طیاره اماناهلل
روزی شاه از منطقه چهلستون میگذشته
که میبیند یک پسر دوازده ساله که احتماال
از شاگردان مکتب چهلستون بوده ،مشغول
ساختن طیاره کاغذی است .وقتی شاه میبیند
که طیاره کاغذی بسیار به طیاره اصلی مشابه
است ،پسرک را چندین صد روپیه بخشش
میدهد (امانافغان ،شماره  ،۴۷سال پنجم،
 ۲۴حوت .)۱۳۰۳
شاه اماناهلل دیگر نمیخواسته به همان
طیارههای کاغذی بسنده کند .در دیدار از
ایالت زکسناَن َهلت Sachsen Anhalt
بود که پای او به ناحیهی دیساو Dessau
رسید که شرکت طیارهسازی یُون ِکرس آنجا
کارگاه تولید داشت .شرکت یونکرس قبال
امتیاز انحصار خطوط هوایی ایران امروز و
فارس آن روزگار را بهدست آورده بود.
در گزارشی که شاه اماناهلل خود از سفر
خود نوشته و وکیلی پوپلزایی در کتاب
سفرهای غازی اماناهلل شاه آن را چاپ کرده،
میخوانیم:
«با کمپانی یونکرس هم قرارداد نمودهام
که خطوط هوایی ما را بسازد ....بعد از
چندی انشاءاهلل تعالی پُسته و مسافر داکه و
کابل و قندهار و فراه و هرات و سایر ایاالت
وطن عزیز ما با طیاره حرکت خواهد کرد».
هوگو یونکرس، Hugo Junkers
مالک شرکت ،انجنیر و استاد دانشگاه بود.
او در سال  ۱۹۱۹طیارهی را طراحی کرده
بود که بهنام خودش Junkers F13
نامگذاری شد و اولین طیاره غیرنظامی در
جهان بود که کامال از فلز ساخته شده بود.
شاه در دوم اپریل از این مدل دو بال خرید
که به تاریخ  ۱۰جون  ۱۹۲۸یکجا با طیاره
که حکومت آلمان برایش تحفه داده بود به
همراهی غالمصدیق خان چرخی به میدان
هوایی شیرپور ،ناحیه وزیر اکبرخان فعلی به
کابل مواصلت کرد.
وزارت حربیه افغانستان در سال ۱۹۲۴
صاحب چهار طیاره بود که یک قسمت راه
را بر پشت یابو تا کابل منتقل شده بودند.
بهدلیل صدمههای که در راه به آنها رسیده
بود و مهمتر از آن به علت نبودن پیلوت
این طیارهها تا آن وقت پرواز نکرده بودند.
دو تا از این طیارهها برای اولین بار در ۲۲
آگست  ،۱۹۲۴درحالیکه بر بالهایشان اهلل
اکبر نوشته شده بود ،در آسمان کابل به پرواز
درآورده شدند که وزرا و مردم به دیدن آنها
به چمن نظامی خواجهرواش آمده بودند
(امانافغان ،شماره  ۱۰و  ،۹سال پنجم۱۴ ،
سنبله .)۱۳۰۳
پس از سقوط دولت امانی طیاره F13
در میدان هوایی کابل بود .متخصصین
آلمانی که برای قوای هوایی افغانستان کار
میکردند در سال  ۱۹۳۷میالدی آن را برای
مقاصد آموزشی ترمیم کردند (وبسایت
)Deutsches Museum
جهانگرد آلمانی َهنس َهسو فون
ِولتهایم Hans Hasso von
 Veltheimکه در سال  ۱۹۳۸مقارن
بیستمین جشن استقالل مهمان شاه محمود
خان وزیر حربیه آن وقت بود ،از طیاره F13
در کتاب خود ،یادداشتهای روزانه آسیا،
یاد میکند .او آرزو داشته کوههای هندوکش
و منطقه را در جریان یک پرواز بهتر ببیند.
شاه محمود خان این خواهش او را برآورده
میکند .در روز پنجم جشن به تاریخ  ۳۱ماه
می ،برای تقریبا یک ساعت ،تحت فرمان
جگرن شاهمحمد خان با یک طیاره F13
بهسوی هندوکش پرواز کرده ،از باالی پغمان
گذشته و پس از چند دور باالی کابل دوباره
بر زمین مینشینند Hans Hasso von
Veltheim Ostrau, Tagebücher
.aus Asien
پس از چندی از تصادف روزگار یکی از
مهندسان سابق شرکت یونکرس ،کورت َویل
 Kurt Weilکه در دهه سالهای ۱۹۶۰
بهحیث استاد دانشگاه به کابل رفته بود،
بدنهی آسیبدیده طیاره را در  ۱۹۶۸در کابل
کشف کرد .سال  ۱۹۶۹حکومت افغانستان،
پس از آنکه سفیر آلمان در کابل واسطه شد،
این طیاره را به دویچس موزیم هدیه داد که
در ماه جون همان سال توسط قوای هوایی

 ۲۰دلو ۱۳۹۸

سال نهم

گزارش
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ناهلل در برلین
طنین نام شاه اما 
یما ناشر یکمنش

در دو دههی گذشته ،رونق گرفتن آزادی بیان و رسانههای آزاد،
احتماال برجستهترین دستآورد دولت افغانستان و حضور
جامعهی جهانی در این کشور بوده است؛ دستآوردی که هم
دولت افغانستان همواره از آن بهعنوان شاهکار کارنامهاش یاد کرده
و هم ائتالف بینالمللی ضد تروریزم به رهبری ایاالت متحده ،آن
را یکی از دستآوردهای حضور نظامی  20سالهاش در افغانستان
عنوان میکند.

قصر شهزاده آلبرشت ،محلی اقامت شاه امان اهلل در در سفر به آلمان /منبعFlickr :

آلمان به آلمان انتقال داده شد .آخرین F13
در آلمان بر اثر بمباران سال  ۱۹۴۴در موزیم
از بین رفته بود .طیاره که شاه اماناهلل خریده
بود از سال  ۱۹۸۴در دویچس موزیم ،موزیم
علوم طبیعی و تخنیک در شهر مونشن که
در نوع خود بزرگترین موزیم در جهان
است ،به نمایش گذاشته شده بود .قرار است
بعد از نوسازی موزیم از سال  ۲۰۲۱دوباره
به نمایش گذاشته شود .امروز از این مدل
در تمام جهان فقط در مونشن ،پاریس و
استکهلم وجود دارد.
Die Odyssee der F13,
Deutsches Museum.
عملیات اماناهلل
وزارت خارجه آلمان در سال ۱۹۳۹
روی طرحی کار میکرد که براساس آن
آلمان و روسیه شوروی ،حکومت صدراعظم
هاشم خان را که از نظر وزارت فرمانبردار
انگلستان بود ،سقوط داده و شاه مخلوع را
دوباره به قدرت برسانند .ویلهلم مِل ِشرز
 ،Wilhelm Melchersرییس شعبه
شرق نزدیک که حوزهی کار او نصب و خلع
حکومتها در شرق میانه و شرق نزدیک بود،
بار دیگر در سال  ۱۹۴۳بر روی این طرح
کار کرد .محمدصدیق خان چرخی از جمع
طرفداران شاه و همچنان محمدیعقوب خان
وزیر دربار اماناهلل با وزارت در ارتباط بودند.
Thomas Ruttig, Zhaghdablai 13.4.2015
قرار بود حدود  200هزار عسکر در این
عملیات شرکت داشته باشند .یکی از اهداف
پنهان هتلر از همکاری با استالین در این
عملیات این بود که نیروی نظامی شوروی را
در شرق و دور از مسکو نگه دارد تا وقتی به
خاک شوروی داخل میشود ،استالین نیروی
کمتری دم دست داشته باشد.
وزارت خارجه برای مشوره کسانی
مثل اوسکار ُفن نیدَ ر مایر Oskar von
 Niedermeyerو ِورنر اوتو ُفن ِهنتیگ
 Werner Otto von Hentigرا در
اختیار داشت .این دو نفر از اعضای اصلی
هیأتی بودند که در سال  ۱۹۱۵کوشش داشت
امیر حبیباهلل خان به نفع آلمانها داخل جنگ
شود .هر دوی اینها در جریان اقامت چندین
ماههی هیأت در کابل با شهزاده اماناهلل
دیدار داشته و از روحیهی ضد انگلیسی
او شخصا آگاهی یافته بودند .مشهور است
که ملکه ثریا آنها را از سوراخ کلید دیده

بود .آلمان شاه اماناهلل را بهدلیل آنکه در
شهر روم بهسر میبرد ،در جریان این طرح
قرار نداده بود .دیکتاتور ایتالیا موسولینی
در قسمت سیاست افغانستان با هتلر همسو
نبود .آنگونه که توماس روتیگ در ژغدبلی
مینویسد ،برخالف هتلر ،موسولینی با سردار
هاشم خان روابط نیک داشت .در رقابتی که
بر سر ساختن قوای هوایی افغانستان میان
ایتالیا و آلمان از سال  ۱۹۳۷به میان آمده
بود ،ایتالیا برنده بود ۳۰ .طیاره توسط کابل از
روم خریده شد که سهم آلمان فقط آموزش
پیلوتها بود.
Der Spiegel, 04.02.1980
اما روابط افغانستان با ایتالیا در این حوزه
پس از امضای قرارداد توسط اماناهلل ،از همان
مارچ  ۱۹۲۸که یک تعداد دانشجو ،به بیان
وکیلی پوپلزایی «برای تحصیل فن هوابازی»
به ایتالیا فرستاده شده بود ،آغاز میشد.
این طرح وزارت خارجه آلمان بهنام
Operation Amanulla، Aktion
Amanullah،
Amanullah
 Projektعملیات اماناهلل یا پروژهی
اماناهلل یاد میشدDutschlandfunk( .
Sven Hansen, taz ;26.12.2009
)28.11.2001
داکتر یوری تیخانوف ،هنتیگ را پردازنده
اصلی عملیات اماناهلل میداند.
ظاهرا طرح دیگری که با عملیات اماناهلل
رقابت میکرد از جانب وزارت سیاست
خارجی آلمان Ausenpolitische
 Amtبه میان آمده بود .این وزارت جدا
از وزارت خارجه بود و توسط یکی از
نظریهپردازان اصلی ناسیونال سوسیالیسم،
الفرد روزنبرگ Alfred Rosenberg
مدیریت میشد .براساس این طرح باید
حکومت هاشم خان تقویت میشد تا بتواند
قبایل را در سرحدات هند بریتانوی وادار
به شورش علیه انگلستان کند .روزنبرگ
در یاداشتهای روزانه خود منتشره
Holocaust Memorial Museum
به تاریخ چهاردهم دسمبر ۱۹۳۹نوشته بود:
« ...تمام بزرگان افغان اینجا مهمان من
بودهاند  ...قبل از اینکه اماناهلل را فعاالنه
کمک کنیم ،باید بدانیم که آیا با آقایان فعلی
این امر ممکن نیست (عبدالمجید( ).مقصود
عبدالمجید خان زابلی بوده ).نمیشود
همهشان را فرمانبردار انگلیس گفته کنار
گذاشت.

اول نوامبر :۱۹۳۹
« ...اماناهلل یک دوست آلمانی را نزدم
فرستاد .او میخواهد در کابل کودتا کند و
به کمک روسها به شمالغرب هندوستان
داخل شود .گفتم در ضمن خبر شدهام که
«کناریس» هم باالی چیزی مشابه به این کار
کرده .پیشوا گفت :با کناریس در این مورد
گپ بزن».
از یادداشتهای روزنبرگ چنین برمیآید
که ادمیرال ویلهلم کناریس Wilhelm
 Canarisرییس استخبارات نظامی هم
طرحی در مورد دوباره به قدرت رساندن شاه
اماناهلل داشته است.
یوری تیخانوف که بررسی مشرحی از
چندوچون عملیات اماناهلل در کتاب خود
ارائه کرده از همکاری استخبارتی انگلستان
با حکومت افغانستان در این مورد مینویسد:
«در کابل با نگرانی فزاینده و ترس شاهد
گسترش مناسبات شوروی و آلمان بودند.
حکومت افغانستان میترسید که شوروی
و آلمان خواهند کوشید اماناهلل خان را بار
دیگر روی کار بیاورند .این ترس در دل
انگلیس نیز دلهره افگنده و آن را سراسیمه
ساخته بود که از همین رو دادههای اطالعاتی
را در زمینهی پویا شدن امانیستها در اروپا،
به دسترس هاشم خان گذاشته بود».
نبرد افغانی استالین ،یوری تیخانوف،
ترجمه عزیز آریانفر
بر این پالنها وقتی نقطه پایان گذاشته
شد که آلمان به شوروی حمله کرد و هم
روابط با حکومت افغانستان بهدلیل فرستادن
اعضای اساس بهحیث انجنیران ساختمانی
و اعضای حزب هتلر زیر نام پژوهشگران به
افغانستان ،برای مدتی سرد شد.
طنین نام اماناهلل در زبان آلمانی
 20سال پس از سقوط شاه اماناهلل
مجله شپیگل در نزدهم ماه می  ۱۹۴۹در
مورد او نوشت که زمانی شاه اماناهلل شهرت
بینالمللی داشت و پس از سفرهایش به
اروپا هر کودکی او را میشناخت .جالب
است وقتی میبینیم در سال  ۱۹۱۵که قرار
بوده هیأتی به دربار پدر او از جانب آلمان و
ترکیه فرستاده شود ،هیچ پروندهای در مورد
افغانستان در وزارت خارجه وجود ندارد.
حتا هیچ نقشهای هم از این کشور در وزارت
دفاع موجود نیست ,Der Spiegel
 .04.02.1980اما  13سال بعد فرزند او را در
تمام کشورهای اروپایی به احترام میپذیرند
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و در برلین از او پذیرایی شاهانه میکنند.
برلینیها او را همچون سلطان قلبها
استقبال کردند و در روزهای دیدار او از
شهر با صدا کردن اُولِه ُمولِه Ullemulle
به پیشوازش شتافتند .این اختراع زبانی
برلینیها بود .با پس و پیش کردن حروف
نام اماناهلل که برای آنها عجیب و غریب
بود ،نام جدیدی برایش ساختند که بتوانند
با او رابطه عاطفی خوبتر برقرار کنند
( Ulleواژهی برای درود و سالم است
 )Superslang.deواژهی اوله موله تا
امروز از بین نرفته و چند تا صفحه با همین
نام امروز در انترنت وجود دارد .یک عبارت
بالدار که زبان گفتار برلینیها را غنا بخشید و
سالها پس از اماناهلل استفاده میشد «Wat
»?amanullahste denn da rum
بود .اینجا میبینیم که از نام اماناهلل ،فعل
ساخته و گردان میشود.
Der Spiegel, 19.05.1949, 21
دانستن معنا و شاید هدف کنایی این
جمله با هر چه دورترشدن از آن روزگار،
امروز دیگر با آسانی میسر نباشد ،اما با
تسامح میتوان آن را چنین نوشت :چی
اماناهلل خانی کرده راهی هستی؟
نام دیگری که از جانب دوستداران خود
دریافت کرده بود و در آن اماناهلل ناز داده
میشد ،اماناهللرِیش Amanullerich
بود .ظاهرا به نظر میرسد که بیمبَمبوال
 Bimbambullaهم واژهی باشد که با
تقلید از اماناهلل ساخته شده است .بیمبمبوال
یکی از آهنگهای مشهور شاد است که کالم
آن را چارلس امبرگ Charles Amberg
( )۱۹۴۶-۱۸۹۴و آهنگ آن را کارل میخائیل
می  Karl Michael Mayساختهاند
و در مارچ ۱۹۲۹یعنی پس از سفر شاه به
آلمان ،ثبت شده است .از شنیدن روایتهای
مختلف این آهنگ نتیجه گرفته میشود که
کالم آن ربطی به اماناهلل و افغانستان ندارد.
اما چیزی که آن را با اماناهلل رابطه میدهد
نوشته شپیگل ،شماره  ۲۱سال  ۱۹۴۹است:
آن عاشق آن بیمبَمبولَه ،که همواره فریاد
میزند ،اماناهلل!
Der verliebte Bimbambulla/ der ruft immer Amanullah
قرار نوشته شپیگل مردم سالها این
آهنگ را به حافظه داشتند.
آمدن اماناهلل در برلین انگیزهی ایجاد
چندین آهنگ گردیده است .در برخی از
آنها فقط نام افغانستان ذکر شده ،مثل این دو
آهنگ که در کتاب میخائیل َدکسنر ،آلمان در
افغانستانِ ،هر َمن ُکرویتس َمن آنها را نوشته:
Afghanistan, Afghanistan/
das geht dich Aff gar nix an
و
Wie schönes ist dieses
Afghanistan/ da haben die
Mädels gar nicht an/ die
leben frisch und kerngesund/
und nehmen sich kein Blatt
vorn Mund.
(این افغانستان چه زیباست /جایی که
دخترانش برهنهاند /پاک و تندرست زندگی
میکنند /صاف و ساده گپهای دل خود را
میگویند ).در این آهنگ پوشیده بودن سر تا
پای زنان و نداشتن حق ابراز نظر آنها مورد
ریشخند قرار گرفته است.
در تعدادی از آهنگهای دیگر هم
شاعران نام اماناهلل را برای خواندنهای اکثرا
کمیک و غیر آن استفاده کردهاند .اماناهلل
و افغانستان بهعنوان واقعیت زندگی همان
روزگار شامل موسیقی شده و در آهنگهای
حضور پیدا کرده بودند که چند تای آنها تا
هنوز زنده هستند:
امانوال ،امانوال؛ َر ُمون َه تُسوندلُوخ
 Ramona Zündlochبا اجرای پال او
مونتی Paul O’Montisاز سال .۱۹۳۰
نزد اماناهلل کوچک Beim kleinen
 Amanullahاین آهنگ در سال نوامبر
 ۱۹۲۸توسط زیگوارت اِیرلِیش Siegwart
 )۱۹۴۱-۱۸۸۱( Ehrlichساخته و توسط
آرکستر پاول گودوین Paul Godwin
تنظیم و نواخته شد و احتماال که توسط
هاینس ورنیتس ِکه Hains Wernicke
اجرا شده است.

ترجمه
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کنیسههایخالیهرات؛

یادگار عصر مدارای دینی در افغانستان

 ۲۰دلو ۱۳۹۸

سال نهم

شماره 1۹۰4

الجزیره ـ روچی کمار
مترجم :جلیل پژواک

منطقهی مرزی نیمروز به
سرزمین تهمتزنی و بدگمانی
بدل شده است .مقامات
افغان ایران را به تالش برای
رشوهدادن به مقامات افغان
به منظور به تأخیرانداختن
کار ساختوساز این سد
متهم کردهاند .در سال ،2011
یک فرمانده طالبان ادعا کرد
که ایران  50هزار دالر برای
منفجرکردن این سد به او
پیشنهاد کرده است.

هرات ،افغانستان – در امتداد جادهی
کمعرضی که به کنیسه «یوآو» واقع در شهر
کهنهی هرات منتهی میشود ،خانههای ِگلی
سنتی به چشم میخورند که بهرغم نمای
بیرونی خشنشان ،نمونههای خوبی از
معماری غنی قرنهای گذشته است.
غالم سخی ،متولی تعدادی از بناهای
فرهنگی-تاریخی هرات ،مسئول راهنمایی
بازدیدکنندگان است .او اغلب با هرگام
کوچک و سریعی که برمیدارد مکث میکند
و حکایتی از تاریخ این منطقه را بازگو
میکند .او قبل از رسیدن به کنیسهی یوآو
که در فاصلهی تقریبا یک کیلومتری از
مرکز شهر کهنه هرات -که بهنام چهار سو
یاد میشود -واقع شده و در سال 2009
بازسازی شد ،میگوید« :میخواستم پیاده به
کنیسه برویم تا بتوانید ببینید که این محله از
زمان جنگ تا کنون چقدر تغییر کرده است».
کنیسه یهودیان هرات با بیش از 350
سال قدمت در نزدیکی مکانی که قبال بهنام
دروازه عراق معروف بوده ،واقع شده است.
در قدیم مسافران و بازرگانان از همین دروازه
عازم عراق میشدند.
تاریخ مشترک یهودیان دو کشور به بیش
از  2700سال قبل برمیگردد؛ هنگامی که
فاتحان آشوری قبایل یهود را از سرزمینی
که امروزه به نام فلسطین و اسراییل شناخته
میشود ،بیرون راندند و آنها از طریق عراق
به افغانستان سفر کردند و در این کشور
اقامت گزیدند .یهودیان جوامع پررونقی را
در شهرهایی چون هرات و کابل بنا کردند.
عمر صدر ،پژوهشگر افغان و نویسنده
کتاب «بحث تنوع فرهنگی در افغانستان»
میگوید« :تاریخ یهودیان در این منطقه به
مدتها قبل از تولد دولت ملت افغانستان
برمیگردد».
آقای صدر توضیح میدهد« :در تاریخ
بارها از یهودیان ساکن در این منطقه در
دورهی کوروش کبیر ،امپراتور فارس و فتح
بابل به دست وی در سال  ،538یاد شده
است .در عصر اسالم ،مورخ تاجیک آقای
جوزجانی که در قرن  7زندگی میکرده نیز
به مستعمرات یهودی در دوران غوریها و
زمامداری امیر بنجی که یهودیان را بهعنوان
مشاور خود استخدام کرده بود اشاره کرده
است .در تاریخ معاصر و حدود سال
 ،1736نادر افشار نیز از اسکان یهودیان در
این منطقه حمایت کرده ،زیرا یهودیان از
ارتباطات خوبی در مسیرهای تجاری شبهقاره
بین آسیای میانه و عربستان برخوردار بودند».

تاریخ یهودیان در هرات برجستهتر از
سایر مناطق افغانستان است .غالم سخی
درحالیکه کلون آهنی درب چوبی قدیمی
کنیسه را باز میکند ،میگوید« :این محله
پیوند عمیقی با جامعه یهودیان افغانستان
دارد .آنها در اینجا زندگی میکردند و کار
و کاسبی داشتند .برخی از آنها قصابی داشتند
و برخی دیگر ادویه و لباس میفروختند .این
محلهی آنها است».
عمر صدر با غالمسخی موافق است و
میافزاید که بین جامعهی یهودیان و سایر
افغانها نوعی همزیستی و احترام متقابل
برقرار بود« :در زبان فارسی یک ضربالمثل
وجود دارد که میگوید عیسا به دین خود
و موسا به دین خود .این ضربالمثل
نشاندهندهی حس مدارای دینی در جامعه
است».
سخی مانند بیشتر افغانهایی که طی
دهههای جنگ به دنیا آمدهاند ،سن واقعی
خود را نمیداند اما حدس میزند که به
احتمال زیاد در اواخر دهه ششم عمر خود
قرار دارد.
او میگوید« :من تاریخ را مطالعه نکردهام
[به علت جنگ] فرصت این کار را نداشتم.
هرآنچه به شما میگویم داستان خود من
است که با داستان تمام افغانهایی که در
اینجا زندگی کردهاند ،بهشمول یهودیان،
گره خورده است».
با اینکه هیچ مدرک دقیقی درباره
یهودیان وجود ندارد اما براساس گزارشها،
جمعیت یهودیان در غرب افغانستان تا
سال  1836نزدیک به  40هزار نفر برآورد
شده است .بسیاری از یهودیان از آزار و
اذیت فارسها فراری شده بودند و هرات
در آنزمان مرکز جامعه یهودیان بوده .با
اینحال ،صدر میگوید که نفوس یهودیان
طی یک قرن بعد از آن بهشدت کاهش یافته،
طوری که سوابق تاریخی نشان میدهد که
در سال  1936فقط دوهزار و  300یهودی
در افغانستان زندگی میکردهاند .صدر
خاطرنشان میکند که «این رقم به آرامی
کاهش یافته و تاریخ خوشایندی نیست ».او
عالوه میکند که مهاجرت یهودیان به خارج
از افغانستان موضوع تاریخ معاصر نبوده،
بلکه از قرنها قبل جریان داشته است.
با اینحال ،بهرغم فرازوفرود تاریخ،
افغانها یهودیان افغانستان را با شور و عالقه
به خاطر دارند .سخی که از سوی وزارت
فرهنگ برای مراقبت از اماکن تاریخی
هرات استخدام شده ،میگوید« :آنها مردمان

دوستداشتنی بودند و با بقیه افغانها رابطه
محکمی داشتند .برخی از آنها هنوز هم در
ارتباط هستند».
گفته میشود که قبرستان یهودیان در این
منطقه هنوز متعلق به یک خانوادهی یهودی
افغانستان است که در دهه  1970به فرانسه
مهاجرات کردهاند .این قبرستان در حال
حاضر از جانب مردم محلی حفظ و مراقبت
میشود.
بسیاری از یهودیان همانند سایر افغانها
در آغاز حملهی شوروی به افغانستان در سال
 1979از این کشور فراری شدند .آنعده از
خانوادههای یهودی که باقی مانده بودند نیز با
شروع جنگ داخلی در دهه  1990افغانستان
را ترک کردند.
صدر توضیح میدهد« :مهاجرت عظیم
یهودیان در تاریخ معاصر افغانستان در دهه
 1950رخ داد زیرا در آن زمان اسراییل
ایجاد شد و بسیاری یهودیان تشویق شدند
افغانستان را ترک کنند».
وحید سلطانی رییس گردشگری
والیت هرات که مسئول حفظ و مراقبت
بناهای تاریخی بازسازیشده است ،میگوید:
«سالها جنگ این محله را نابود کرد .بناهای
تاریخی هرات از جمله کنیسهها به سبب
عدم استفاده از آن فرسوده شده بودند .پس
از رفتن شهروندان یهودی ،کسی نبود که از
کنیسهها مراقبت کند».
در حال حاضر فقط یک یهودی بهنام
زابلون سیمینتوف در کابل زندگی و تنها
کنیسهی فعال یهودیان افغانستان را اداره
میکند.
با اینکه سیمینتوف برای اظهارنظر
در مورد این گزارش در دسترس الجزیره
نبود ،اما سخی میگوید که او از کنیسههای
مرمتشده بازدید و به تنهایی در آنجا دعا
کرده است.
با اینکه بیشتر یهودیان افغانستان و
فرزندان آنها اکنون در امریکای شمال و
اروپا زندگی میکنند اما بسیاری از آنها
رویای بازگشت به میهن خود را در سر
میپرورانند.
سخی میگوید که برخی از آنها به
هرات آمده و از کنیسهها بازدید کردهاند« :ما
در اینجا بازدیدکنندههایی داشتیم که نواسه
و نبیرهی یهودیان افغانستان بودند .آنها از
امریکا ،فرانسه ،آلمان و جاهای دیگر آمده
بودند».
او با اشاره به اینکه خود و سایر افغانها
را بهعنوان نگهبانان تاریخ یهودیان افغانستان

میداند ،میگوید« :آنها به اینجا میآیند تا
به ریشههای خود وصل شوند و در اینجا
دعا کنند .خوشحالم که توانستیم این اتفاق
بیفتد».
یکی از این بازدیدکنندگان ،یک شهروند
کانادایی متولد هرات است .او در همان
محلهای که یوآو موقعیت دارد ،به دنیا آمده.
او میخواهد با نام سلیمان شناخته شود .نامی
که در بدو تولد به او داده شده.
سلیمان بیش از  60سال پیش ،وقتی
هنوز کودک بود ،افغانستان را ترک کرده ،اما
همواره آرزو داشته به این کشور برگردد .او
طی یک مصاحبهی تلفنی گفت« :تو میتوانی
مکانی را که در آن به دنیا آمدهای ترک کنی،
اما آن مکان هرگز تو را ترک نمیکند .خوبی
و بدی آن مهم نیست ،مهم این است که با
تو میماند».
سلیمانی اولینبار حدود  20سال پیش،
درست پس از سقوط طالبان ،به افغانستان
بازگشت .او از آن زمان تا کنون بارها به
زادگاه خود سفر کرده که آخرین بار آن در
سال  2017بوده است.
او با اشاره به اینکه خودش نیز در
کمک به بازسازی قبرستان یهودیان هرات
نقش داشته ،میگوید« :قصه این است که
وقتی یهودیان هرات را ترک کردند ،کنیسهها
را به دست مردم خود سپردند .هرات
سالهای دشواری داشته ...وقتی اولینبار به
اینجا آمدم ،کنیسهها را ویرانه یافتم ،اما از
آنزمان به بعد بسیار خوب بازسازی و مرمت
شدهاند .کسی که کار بازسازی را انجام داده،
کار بسیار خوبی کرده است».
یهودیان هرات در مجموع شش کنیسه
از خود برجای گذاشتند .اما عدم استفاده و
بیتوجهی به این بناها در دهههای بعد ،باعث
شده بود که از این بناها ویرانهای بیش برجا
نماند.
با اینکه طالبان بناهای بودایی را در
سرتاسر افغانستان تخریب کردند اما به بناهای
تاریخی یهودیان دست نزدند .آنها همچنین
در پنج سال حکومت خود در افغانستان در
اواخر دهه  1990هیچ کاری برای محافظت
از این بناها انجام ندادند.
پس از سرنگونی طالبان در سال 2001
در پی حملهی ایاالت متحده به افغانستان،
دولتهایی که در افغانستان تشکیل شد
پیهم تالش کردند تا برخی از این بناهای
تاریخی را بازسازی کنند.
سخی میگوید« :از شش کنیسه در
هرات ،یکی بهعنوان مکتب مورد استفاده

قرار گرفت ،دیگری به مسجد تبدیل شد
و چهار بنای دیگر که بهشدت آسیب دیده
بودند ،بازسازی شدند».
در گذشته مردم محلی محوطه کنیسهی
یوآو را نیز بهعنوان مکتب ابتداییه مورد
استفاده قرار دادهاند .رییس گردشگری
هرات میگوید که کنیسهی قدیمی داخل
این مجتمع با کمک بنیاد آغاخان و دونرهای
خصوصی بازسازی شده است.
مجتمع کنیسهی یوآو متشکل از حیاط
وسیعی است که بازدیدکنندگان را به بنایی
بزرگ با باغ کوچک در گوشهی راست آن و
اتاقهای کوچک در سمت چپ آن هدایت
میکند .در سمت چپ پلکانی قرار دارد به
زیرزمین مجتمع و استخر آب طبیعی آن
منتهی میشود.
وقتی از پلهها به زیرزمین تاریک مجتمع
یوآو میرسیم ،سخی میگوید که «این حمام
است .آنها قبل از دعا در اینجا حمام
میکردند ».این حمام احتماال همان «میقوه»ی
کنیسه است؛ جایی که از آن طبق قوانین
یهودیت بیشتر برای غسل ارتماسی زنان و
در مواردی مردان استفاده میشود.
پس از زیرزمینی ،سخی ما را به اتاق
گنبدی بزرگ در مرکز مجتمع راهنمایی
میکند .روی سقف اتاق طرحهای ظریفی
که یادآور هنر فارسی است ،با دست نقاشی
شده است.
سخی با شور و شوق یک راهنمای
وظیفهشناس چنین توضیح میدهد« :طرحهای
نقاشیشده روی گنبد همانطور که در اصل
بودند حفظ و صرفا مرمتکاری شده است.
طرح و رنگی که در اینجا میبینید همه
اصلی هستند و به آن دست زده نشده است.
فقط سازهی پیرامون آن تقویت شده تا گنبد
و طرحهای آن را استوار نگه دارد .حدود 10
هنرمند و معمار افغان بیش از یک سال روی
آن کار کردند تا آسیبهای ناشی از سالها
جنگ و بیتوجهی را برطرف کنند».
سخی با بیان اینکه افغانها به تنوع
فرهنگی هرات افتخار میکنند ،میگوید« :ما
مردمی هستیم که به فرهنگ و هنر احترام
میگذاریم .جای تعجب ندرد که هنرمندان
افغان خواستند در این پروژه سهم بگیرند».
رییس گردشگری هرات میگوید که
بسیاری از افغانهای ساکن در این محله
از تالشهای دولت برای بازسازی کنیسهها
حمایت کردند« :افغانستان یک کشور باستانی
است و ما به میراث فرهنگی خود که بخشی
از هویت ما است ،افتخار میکنیم .از طرف
دیگر ،میراث و اماکن تاریخی میتوانند
جوامع مختلف را گردهم آورده و به مبادالت
فرهنگی با سایر کشورهای منطقه و جهان
کمک کند .این مبادالت به نوعی میتواند
باعث کمک به پیشرفت اقتصادی شود».
سلیمان ،گذشتهی پرجنبوجوش
افغانستان را به خاطر دارد؛ گذشتهای که او
از نزدیک با آن آشنا بود .او میگوید« :سالها
پیش میتوانستید از لندن به مقصد کاتماندو
سوار اتوبوسی شوید که از افغانستان عبور
میکرد .مردم افغانستان بسیار خوب ،صمیمی
و مهماننواز هستند .حتی امروز که به هرات
میروم نزد مردم محلی میمانم و دوستان
زیادی در افغانستان دارم .کشور زیبایی
است».
سخی مطمئن است که پس از برقراری
صلح در افغانستان ،یهودیان به جوامع خود
باز خواهند گشت .او با لحنی سرشار از
احساسات میگوید« :هرچند آنها فعال در
اینجا نیستند اما به اندازهی ما به تاریخ این
سرزمین تعلق دارند .ما تاریخچهی آنها را تا
بازگشتشان حفظ میکنیم .این ملک متعلق
به آنهاست و ما آن را تا بازگشتشان حفظ
میکنیم».
سلیمانی با توجه به اوضاع کنونی
افغانستان ،کمتر به آینده خوشبین است
اما میگوید یهودیانی که در افغانستان متولد
شدهاند دوست دارند در صورت برقراری
صلح ،از وطن خود دیدار کنند.
او مردم افغانستان را به ادامه حفاظت و
نگهداری از بناهای تاریخی تشویق میکند
و میگوید« :اگر شما گذشته را حفظ و به
آن احترام نگذارید ،آیندهای وجود نخواهد
داشت».
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اطالعات روز :یک تیم حقوقی کانادایی ،به وکالت از گروهی از
بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی ،شکایتی را علیه علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی ،و شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ،از جمله
امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده نیروی هوافضای سپاه ،در کانادا ثبت کردند.
خبرگزاری رویترز شامگاه جمعه هجدهم دلو در گزارشی نوشت که
این تیم حقوقی کانادایی بهخاطر شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی در
آسمان تهران ،معادل  ۱/۱میلیارد دالر امریکا ،از مقامهای ارشد حکومت ایران
تقاضای غرامت کردهاند.
به نقل از ایران اینترنشنال 57 ،تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی تابعیت
کانادایی داشتند و شمار دیگری نیز دارای کارت اقامت دائم کانادا بودند.

«در اثر خطای انسانی» هواپیمای مسافربری اوکراینی با یک موشک کروز
اشتباه گرفته شده و به آن شلیک شده است.
همزمان روز جمعه جمعی از وکالی ایرانی-کانادایی در نامهای سرگشاده
خطاب به جاستین ترودو ،نخستوزیر کانادا ،از او خواستند برای از سرگیری
رابطه دیپلماتیک با حکومت ایران اقدام نکند.
این حقوقدانان در نامهشان نوشتند برقراری رابطه با جمهوری اسالمی
میتواند به مشروعیت بخشیدن به یک «حکومت غیرمشروع» بیانجامد.
این وکال به سابقه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کردند و گفتند:
«جمهوری اسالمی از زمان استقرار ،علیه اقلیتهای مذهبی ،دگرباشان جنسی،
متفکران آزاد و مخالفان سیاسی اقدام کرده است».

تصفیه حساب ترمپ با شاهدان استیضاح؛ دو مقام ارشد کاخسفید اخراج شدند
اطالعات روز :سرهنگ ویندمن یکی از شاهدان کلیدی
تحقیقات استیضاح آقای ترمپ بود که با حضور در مجلس
نمایندگان گفت دست کم دو بار درباره معطل نگه داشتن
کمک نظامی به بهانه یک درخواست سیاسی تذکر داده است.
همزمان گوردون ساندلند ،سفیر امریکا در اتحادیه اروپا هم
گفته به واشنگتن فراخوانده شده است.
در همین حال ،گزارش شده که آقای ترمپ در پی «خانه
تکانی» در میان کارکنان کاخسفید است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،سرهنگ الکساندر ویندمن
عالی رتبهترین کارشناس امور اوکراین در کمیته امنیت
ملی کاخ سفید بود که روز جمعه توسط ماموران حراست
کاخسفید به بیرون از این مجموعه هدایت شده است.
او که بهعنوان کارشناس وزارت دفاع امریکا به کاخسفید
مامور شده بود گفته قرار است به پست قبلی خود در پنتاگون
بازگردد.
وکیل این کارشناس کمیته امنیت ملی کاخسفید گفته
سرهنگ ویندمن «به این علت اخراج شد که حقیقت را گفته
بود».
همزمان رسانههای امریکایی گزارش کردهاند که دونالد
ترمپ پس از تبرئه از استیضاح بنا دارد تغییرات عمدهای در
کادر کارمندان کاخسفید صورت دهد.
رسانههای امریکا از برکناری قریبالوقوع میک مولوینی،
رییس دفتر آقای ترمپ خبر دادهاند.
روز جمعه ،عالوه بر سرهنگ الکساندر ویندمن ،برادر
او ،یعنی یوگنی ویندمن هم که یکی از وکالی ارشد کمیته
امنیت ملی کاخسفید بود اخراج شد.
گوردون ساندلند؛ سفارتی که یک میلیون دالر آب خورد!
گوردون ساندلند ،میلیونر اهل غرب امریکا که آقای
ترمپ او را بهعنوان سفیر کشورش در اتحادیه اروپا برگزیده
بود باالترین مقام وزارت خارجه بود که در جریان تحقیقات
استیضاح دو بار به کنگره رفت و اظهارتش بسیار جنجالی
شد.
او بارها تاکید کرد که آقای ترمپ مستقیما از فعالیتهای
رودی جولیانی ،وکیل شخصیاش ،مطلع بوده و با خود او
هم درباره چگونه ترغیب کردن رییسجمهور اوکراین برای
اعالم تحقیقات فساد مالی درباره جو بایدن و پسرش صحبت
کرده بود.
آقای ساندلند روز جمعه گفته از سوی کاخ سفید به او
خبر دادهاند که رییسجمهوری خواستار بازگشت فوری او
از اروپا است.
گوردن ساندلند که پیش از این سابقه کار سیاسی نداشت
در جریان برگزاری مراسم تحلیف آقای ترمپ یک میلیون
دالر از مخارج را برعهده گرفته بود و بسیاری انتصابش

بهعنوان سفیر امریکا در اتحادیه اروپا را پاداشی معطوف به
این کمک مالی بزرگ او میدانستند.
سرهنگ ویندمن چگونه اخراج شد؟
روز جمعه ،هفتم فبروری ،دیوید پرسمن ،وکیل
سرهنگ ویندمن به بیبیسی گفت« :ماموران او را که با تمام
تواناییاش به انجام وظیفه در راه کشور و رییسجمهوری
پرداخته بود به بیرون از کاخسفید هدایت کردهاند».
در بیانیه منتشر شده از سوی وکیل آقای ویندمن آمده:
«بیتردید همه مردم امریکا متوجه شدهاند که چرا این مرد
اخراج شده ،چرا حاال کاخسفید یک سرباز خدمتگذار کمتر
دارد».
«سرهنگ ویندمن به این علت اخراج شده که حقیقت
را بر زبان آورده بود .شرافت او و تعهدش به درستکاری
باعث هراس قدرت شده بود .گفتن حقیقت برای سرهنگ
الکساندر ویندمن ،هزینهای چون از دست دادن شغل ،منصب
و حریم خصوصیاش در پی داشت .قوی ترین مرد جهان ...
تصمیم گرفت انتقام بگیرد».
بنابر گزارشها با وجود فشارها بر سرهنگ ویندمن از
زمان شهادت او در کنگره ،او امروز ،جمعه ،مطابق معمول
برای حاضر شدن بر سر کار خود به کاخسفید رفته بود.
ترمپ و کاخسفید چه گفتند؟
دونالد ترمپ که روز جمعه کاخسفید را به مقصد
کارولینایشمالی ترک میکرد به خبرنگاران درباره سرهنگ
ویندمن گفت« :من از او راضی نیستم .شما انتظار دارید که
مثال من از او رضایت داشته باشم؟ نه ندارم».

یک مقام پنتاگون گفته اکنون سرهنگ ویندمن به دانشکده
افسری ارتش امریکا منتقل خواهد شد و منتظر خواهد ماند تا
کالس درس او در ترم تابستانی امسال آغاز شود.
منابعی در کاخسفید هم گفته بودند که سرهنگ ویندمن
چند هفتهای بود که منتظر منتقل شدنش از کاخسفید بود و
گفته بود که آماده است به وزارت دفاع بازگردد؛ جایی که
همچنان بهعنوان یک نظامی در استخدام پنتاگون است.
مارک اسپر ،وزیر دفاع امریکا روز جمعه و پیش از
اخراج آقای ویندمن گفته بود پنتاگون همیشه آماده استقبال
از بازگشت نیروهای مامور شده خود به ادارات دیگر است.
او تاکید کرده بود« :ما چون همیشه از کارمندان و نظامیان
خود در برابر هر گونه مجازات و نظیر آن حمایت میکنیم».
واکنشها چه بوده؟
الیوت اینجل ،رییس دموکرات کمیته روابط خارجی
مجلس نمایندگان کنگره امریکا گفته« :قطعا شرم آو ر بود
اما باید به این موضوع هم توجه کنیم که با رییسجمهور
استیضاح شدهای روبرو هستیم که اعضای حزب او تصمیم
گرفتند او را ورای قانون قرار دهند و او را در برابر هیچ چیز
مسئول ندانند».
در برابر توماسی ماسی ،عضو جمهوریخواه مجلس
نمایندگان کنگره گفته اگر او هم به جای آقای ترمپ بود
سرهنگ ویندمن را اخراج میکرد.
«او یک افشاگر نبود بلکه یک درز دهنده اطالعات بود.
طبیعی است که فرمانده کل قوا (آقای ترمپ) از یک سرهنگ
دستور نخواهد گرفت».

آیا میک مولوینی نفر بعدی است؟
با وجود گزارش رسانههای امریکا درباره قریبالوقوع
بودن اخراج میک مولوینی ،او روز جمعه به خبرنگاران گفت
که این اخبار صحت ندارد و او رابطه خیلی خوبی با رییس
دفتر خود دارد.
با این حال ،رسانههای امریکا میگویند مارک میدوز،
نماینده کارولینای شمالی در کنگره قرار است جانشین آقای
مولوینی شود.
مارک میدوز که خود را از نمایندگی در کنگره بازنشسته
کرده رهبر تندروترین فراکسیون محافظهکاران کنگره است
و امروز ،جمعه ،همراه با آقای ترمپ سوار هواپیمای ویژه
رییسجمهور امریکا شد تا همراه او به کارولینای شمالی سفر
کند.
میک مولوینی ماه اکتبر گذشته در یک کنفرانس خبری
عجیب به خبرنگاران درباره ادعای گروکشی سیاسی آقای
ترمپ در ماجرای اوکراین گفت« :بله ما هر روز این کار را
میکنیم»...
بنابر گزارشها ،این اظهارات او موجب خشم آقای
ترمپ شده بود .او ساعتی بعد از این «گاف مطبوعاتی» با
انتشار بیانیهای حرف خود را پس گرفت و گفت« :تصریح
میکنم که هیچ گروکشی در قضیه اوکراین وجود نداشته
است».
دیگه چه خبر؟
در تحولی دیگر جو والش ،نماینده جمهوریخواه سابق
که برای رقابت با آقای ترمپ در انتخابات ریاستجمهوری
پیش رو نامزد شده بود ،اعالم کرده کارزار خود برای نامزدی
حزب جمهوریخواه را پایان میدهد.
آقای والش که در جریان دور اول انتخابات مقدماتی
حزب جمهوریخواه که هفته گذشته در آیوا برگزار شد تنها
توانست یک درصد آرا را جذب کند در مصاحبه با شبکه
سیانان گفت از نظر او «حزب جمهوریخواه تبدیل به یک
فرقه شده» است.
«من به دنبال متوقف کردن دونالد ترمپ بودم چرا که
معتقدم او یک تهدید برای امریکاست .اما باید قبول کرد که او
در درون حزب جمهوریخواه توقفناپذیر شده است .هیچ
کس قادر به شکست او نیست».
با کنارکشیدن جو والش ،اکنون تنها رقیب آقای ترمپ در
رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه ،بیل ویلد ،فرماندار
سابق ایالت ماساچوست باقی مانده است.
در آنسو ،دستکم چهار دموکرات ،برنی سندرز ،پیت
بوتجج ،الیزابت وارن و جو بایدن بهعنوان نامزدهای اصلی
برای کسب نامزدی حزب خود رقابت میکنند و روز سهشنبه
آینده در دومین ایالت ،نیوهمپشایر ،با هم رقابت خواهند کرد.

ویروس کرونا؛ هنگکنگ قوانین جدید قرنطینه برای مسافران چین وضع کرد
اطالعات روز :هنگکنگ برای تمام کسانی که از چین به این منطقه
میآیند قرنطینه اجباری دو هفتهای به اجرا گذاشته است .این قانون جدید با
هدف جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده است.
به گزارش بیبیسی فارسی ،کسانی که از چین به هنگکنگ میآیند یا
باید در اتاق هتل یا محلهای مخصوصی که دولت محلی هنگکنگ راهاندازی
کرده ،برای مدت دو هفته در قرنطینه باشند.
اهالی هنگکنگ که از چین باز میگردند نیز باید به مدت دو هفته در
داخل خانه خودشان قرنطینه بمانند.

شد.

کسانی که این قوانین را رعایت نکنند با جریمه و زندان مواجه خواهند

جمعه شب دهها هزار نفر مسافر در صفهای طوالنی در مرز شهر شنژن
چین و هنگکنگ ایستادند تا پیش از اعمال این قانون وارد هنگکنگ شوند.
اما در روز شنبه فقط تعداد محدودی از مسافران در مرز میان چین و
هنگکنگ برای گذر حاضر بودند.
تاکنون در هنگکنگ  ۲۶نفر به ویروس کرونا مبتال شدهاند و یک نفر نیز
فوت کرده است.

www.etilaatroz.com
سولسشر:

تیمی از وکالی کانادایی از علی خامنهای شکایت کردند
رویترز در گزارش شامگاه خود اشاره کرده است که شاکی اصلی این
پرونده بنا بهمالحظات امنیتی خانوادهاش« ،ناشناس» است و تنها از او با نام
مستعار «جان داو» اسم برده شده است.
این پرونده کیفری از سوی گروهی از وکالی کانادایی از جمله مارک
آرنولد ،مطرح شده است که پیشتر تجربه موفقی در توقیف بخشی از
داراییهای حکومت ایران در کانادا را داشتهاند.
در هجدهم ماه جدی ،پرواز  ۷۵۲هواپیمایی اوکراین با شلیک مستقیم
دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران منهدم شد و تمای  ۱۷۶سرنشین آن
کشته شدند.
سه روز بعد ،ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار بیانیهای اعالم کرد

ورزشی

در چین تا این لحظه حدود بیش از  ۳۴هزار و پانصد نفر به این ویروس
مبتال شدهاند و آمار مرگ و میر بیش از  ۷۲۲نفر بوده است.
در خارج از چین تاکنون  ۲۷۰مورد ابتال به این ویروس ثبت شده که در
 ۲۵کشور مختلف پراکنده هستند و به غیر از هنگکنگ یک نفر هم در فیلیپین
فوت کرده است.
در همین حال  ۴۱نفر هم در یک کشتی تفریحی جاپانی در قرنطینه
هستند و جواب آزمایش کرونا آنان مثبت بوده و تعداد کل مبتالیان به این
ویروس در این کشتی را به  ۶۱نفر رسانده است.

برونو از عملکردش راضی نبود

اوله گنار سولسشر سرمربی
یونایتد نسبت به درخشش برونو
فرناندس ستاره پرتگالی جدید
تیمش در ادامه فصل خوشبین
است.

اسکات مکتامینی که از
ماه دسامبر به دلیل مصدومیت
از ناحیه زانو به دور از میادین
خواهد بود ،در اردوی زمستانی
شیاطین سرخ که قرار است در

یکشنبه

کشور اسپانیا برگزار شود ،شیاطین
سرخ
را همراهی خواهد کرد ،این
در حالی است که اودیون ایگالو،
خرید جدید شیاطین سرخ در این
سفر حضور نخواهد داشت و در
منچستر میماند.
سولسشر
گنار
اوله
سرمربی یونایتد در گفتوگو
با "«منچستریونایتد تیوی"
و درباره وضعیت هافبک
اسکاتلندی و توانزبه مدافع 22
ساله خود گفت «:ریکاوری
مکتامینی بهتر از چیزی که ما
فکرش را میکردیم ،پیش رفته،
بنابراین او را با خود به اسپانیا
میبریم .امیدوارم اسکاتی هر چه
زودتر به تمرینات ما ملحق شود.
اکسل تواتزبه هم در این اردو با ما
خواهد بود و امیدوارم او را هم به
زودی در تمرینات داشته باشیم.

اینها خبری خوبی است و این
اردو فرصت خوبی برای آنها به
منظور بازگشت به جمع بازیکنان
تیم است».
سرمربی شیاطین سرخ با
اشاره به اینکه هافبک فرانسوی و
مهاجم انگلیسیاش در این اردو
غایب خواهند بود و ادامه روند
ریکاوری خود را در شهر منچستر
دنبال خواهند کرد ،گفت «:پوگبا
و رشفورد هنوز آماده پیوستن به
تمرینات تیم نیستند .لی گرنت هم
متأسفانه دچار مصدومیتی شد که
نیاز به عمل جراحی دارد ،بنابراین
دو تا سه ماه به دور از میادین
خواهد بود .امیدوارم گرنت پیش
از پایان فصل به جمع ما بازگردد».
سولسشر در خصوص
مهاجم نیجریهای و جدید تیمش
گفت «:اودیون ایگالو در منچستر
خواهد ماند .او در بازه زمانی

 ۲۰دلو ۱۳۹۸

سال نهم

 14روز اخیر وارد انگلیس شده
است و چون بنا به شرایط موجود
در چین ،مطمئن نیستیم که اگر
اودیون با ما به اسپانیا بیاید ،اجاره
بازگشت به کشور به او داده
خواهد شد یا خیر ،به همین خاطر
در منچستر میماند و با مربی
شخصی تمرین خواهد کرد و در
این هم مدت با خانوادهاش ،خود
را با شرایط زندگی در انگلیس
وفق میدهد».
برونو فرناندس «:من با برونو
فرناندس در ارتباط هستم .او چند
روزی است به پرتگال برگشته تا
کارهایش را انجام دهد ،بنابراین
آماده ملحق شدن به ما در اردوی
اسپانیاست .برونو خودش صد
فیصد از عملکردش در بازی
اولش راضی نبود و انتظار
عملکرد بهتری در آینده را دارد
که این نشانه خوبی است».

مسی ،رونالدو ،نیمار و سیمئونه

فهرست پردرآمدترین بازیکنان و مربیان فوتبال دنیا
نشریه اکیپ ظهر دیروز در گزارشی ،از
رقم دستمزدهایی که بازیکنان و مربیان لیگ
های معتبر اروپایی دریافت می کنند ،پرده
برداشت.
طبق انتظار نام مسی ،کریستیانو رونالدو
و نیمار در رده های اول تا سوم به چشم
می خورد و لیونل مسی ستاره آرجانتینی
بارسلونا باردیگر با پیشی گرفتن از ستاره
پرتگالی یوونتوس و نیمار برزیلی بیشترین
دستمزد را از تیم باشگاهی اش دریافت می
کند.
طبق گزارش منتشره در روزنامه اکیپ،
دستمزد ماهانه و خالصی که لیونل مسی از
باشگاه بارسلونا دریافت می کند  8.3میلیون
یورو است و کریس رونالدو ماهانه 4.5
میلیون یورو از یووه حقوق می گیرد .نیمار
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن هم هرماه
حدودا  3میلیون یورو از این باشگاه دستمزد
دریافت می کند و کیلیان امباپه دیگر ستاره
جوان باشگاه پاریسی ماهی  2میلیون یورو
حقوق می گیرد.
آنتوان گریزمان و لوئیس سوارز دو
مهاجم ارزشمند باشگاه بارسلونا هردو ماهی
کمتر از  3میلیون یورو از باشگاه دستمزد

دریافت می کنند و رقم دستمزد ماهانه گرت
بیل و ادن هازارد ،دو ستاره صاحب نام رئال
هم حدودا  2.5میلیون یورو است.
داوید دخیا ،دروازه بان اسپانیایی
منچستریونایتد بازیکنی با باالترین دستمزد
ماهانه در فوتبال انگلیس است که رقم
دستمزد ماهانه اش  1.76میلیون یورو است.
مسوت اوزیل ،ستاره آلمانی آرسنال و کوین
دی بروینه ،ستاره بلجیمی منچسترسیتی هر
ماه  1.64میلیون یورو حقوق دریافت می
کنند.
فهرست پردرآمدترین بازیکنان لیگ

فرانسه نیز منتشر شد که یازده بازیکن اول
این فهرست بازیکنان تیم پاری سن ژرمن
هستند که نشان از قدرت مالی این باشگاه
دارد که توانسته به قهرمانیهای زیادی دست
یابد.
در صدر این فهرست نیمار قرار دارد
که ماهی  3.06میلیون یورو درآمد دارد و
پردرآمدترین بازیکن لیگ فرانسه محسوب
میشود .کیلیان امباپه و تیاگو سیلوا در
ردههای دوم و سوم پردرآمدترین بازیکنان
لیگ فرانسه قرار دارند.
پردرآمدترین بازیکن لیگ فرانسه که در

عضویت تیم پاری سن ژرمن نیست ،ویسام
بن یدر مهاجم موناکو است که با هفته ای
 650هزار پوند درآمد در رده دوازدهم قرار
گرفته است.
در بین مربیان ،دیگو سیمئونه ،سرمربی
آرجانتینی اتلتیکومادرید با دستمزد خالص
ماهانه  3.6میلیون یورو یکه تاز است و رقم
دستمزدش به مراتب بیشتر از پپ گواردیوال
سرمربی موفق سیتی (با حقوق ماهانه
 1.94میلیون یورو) است .ژوزه مورینیو و
یورگن کلوپ (سرمربیان تاتنهام و لیورپول)،
هرکدام ماهانه  1.46میلیون یورو حقوق می
گیرند و دستمزد ماهانه زین الدین زیدان
سرمربی فرانسوی رئال مادرید  1.4میلیون
یورو است.
آنتونیو کونته سرمربی ایتالیایی اینتر
ماهی  1.38میلیون یورو حقوق می گیرد و
دستمزد کیکه ستین سرمربی جدید بارسلونا
ماهانه  500هزار یورو است.
در بخش مربیان فوتبال فرانسه،
پردرآمدترین مربی توماس توخل با ماهی
 620هزار یورو درآمد و نفر دوم آندره
ویاش بواش است که ماهی  400هزار یورو
از مارسی دریافت میکند.

ثروتمندان نیمکتنشین در فوتبال اروپا

گرانترین مربیان دنیای فوتبال ،از سیمئونه تا زیدان
روزنامه فرانسوی اکیپ
فهرست پنج نفر از گرانترین
مربی دنیا را منتشر کرده و نکته
جالب اینجا است که دیگو
سیمئونه سرمربی آرجانتینی
اتلتیکو مادرید با اختالف در صدر
این فهرست قرار دارد.
افزایش قابل توجه حق پخش
تلویزیونی و درآمد باشگاهها از
محل تبلیغات در سالهای اخیر
باعث شده باشگاههای بزرگ
اروپایی برای جذب بهترین مربیان
دنیا مبالغ سرسامآوری پرداخت
کنند .روزنامه فرانسوی اکیپ
فهرستی از گرانترین مربیان حال
حاضر دنیای فوتبال منتشر کرده

که نشان میدهد بر خالف انتظار
خیلیها دیگو سیمئونه سرمربی
اتلتیکو صدرنشین این فهرست
است.
سیمئونه با کسب درآمد 43.6
میلیون یورویی از اتلتیکو مادرید
موفق شده عنوان گرانترین مربی
سال  2020را به خود اختصاص
دهد .این مربی 49ساله در سال
 2011سکان هدایت روخیبالنکو
را بدست گرفته .او در این هشت
سال افتخارات قابل توجهی با
اتلتیکو بدست آورده که از جمله
آنها میتوان به قهرمانی اللیگا و دو
قهرمانی در لیگ اروپا اشاره کرد.
پپ گواردیوال سرمربی

منچسترسیتی در حال حاضر
دومین مربی گران دنیا است .با
توجه به موفقیتی که او در انگلستان
بدست آورده اینکه دستمزدی کمتر
از سیمئونه دریافت میکند عجیب
به نظر میرسد .درحالیکه سیمئونه
در سال  43.6میلیون یورو درآمد
داشته پپ امسال با رقم 23.28
میلیون یورو سکان هدایت سیتی
را بدست گرفته است.
رتبه سوم و چهارم به صورت
مشترک در اختیار یورگن کلوپ
سرمربی لیورپول و ژوزه مورینیو
سرمربی تاتنهام است.
کلوپ که تا کنون همه
افتخارات به جز قهرمانی در لیگ

برتر را با لیورپول بدست آورده و
امسال به احتمال زیاد این افتخار
را هم کسب خواهد کرد حقوق
ساالنهای معادل  17.52میلیون
یورو دارد .جالب اینجا است که
ژوزه مورینیو که در ماه دسامبر به
تاتنهام آمده و جانشین مائوریسیو
پوچتینو در این تیم شده هم
دستمزد ساالنهای معادل یورگن

کلوپ دریافت میکند.
زینالدین زیدان ،سرمربیای
که با رئال مادرید سه بار فاتح
لیگ قهرمانان اروپا شده هم در
این فهرست رتبه جالب توجهی
بدست آورده و در جایگاه پنجم
ایستاده است .درآمد ساالنه زیدان
در رئال معادل  16.8میلیون یورو
است.

شماره 1۹۰4

رقابت نزدیک برای
آقای گلی لیگ برتر انگلیس
با مصدومیت هری کین و افت سادیو مانه در
گلزنی ،رقابت برای آقای گلی در لیگ برتر انگلیس
فشردهتر از قبل شده است.
رقابتهای لیگ برتر انگلیس به روزهای
حساس خود نزدیک می شود و تقریبا میتوان از
لیورپول به عنوان قهرمانی در لیگ برتر یاد کرد .در
کنار قهرمانی در لیگ برتر ،رقابت برای کسب عنوان
آقای گلی از حساسیت باالیی برخوردار است.
در حال حاضر جیمی واردی ،مهاجم لسترسیتی
با  ۱۷گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ برتر
قرار دارد .تیم او لسترسیتی یکی از تیمهایی است
که برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان تالش میکند
و گرگهای لیگ برتر انگلیس که سابقه قهرمانی
در لیگ برتر را دارند روی گلهای این بازیکن در
بازیهای آتی حساب ویژه ای باز کردند.
در رده دوم جدول گلزنان لیگ برتر سرخیو
آگوئرو با  ۱۶گل زده در رده دوم قرار دارد .این
بازیکن آرجانتینی چند هفتهای را به دلیل مصدومیت
از دست داد و در بعضی از بازیها نیز گابریل
ژسوس به جای او در زمین حاضر بود تا چند بازی
را از دست بدهد .محمد صالح مصری با  ۱۴گل
زده توانسته است در بین برترین گلزنان لیگ برتر
قرار گیرد و نسبت به بقیه بازیکنان توانسته است در
هفتههای پیشرو خوب گلزنی کند .انتظار میرود
صالح همچون فصل قبل بتواند در هفتههای پایانی
تعداد گلهای خود را افزایش دهد.
مارکوس راشفورد ،مهاجم منچستریونایتد نیز
 ۱۴گله است ولی او چند هفتهای است که مصدوم
شده است و همین باعث شد از بقیه عقب بیفتد .او
البته چند هفته دیگری را نیز به دلیل مصدومیت از
دست میدهد و شانس کمی برای آقای گلی دارد.
پیر امریک اوبامیانگ گابنی تاکنون  ۱۴گل زده
است .او اخیرا به دلیل محرومیت به خاطر کارت
قرمز  ۳بازی از همراهی توپچیها محروم شد و
اکنون توانسته خود را به شرایط بازی برساند و
میتواند همچون فصل قبل که آقای گل مشترک
شد ،در این فصل نیز در صدر دیده شود.
تامی آبراهام در نهایت دیگر بازیکنی است که
چلسی اگر میخواهد سهمیه لیگ قهرمانان کسب
کند روی گلهای او حساب کرده است.

زیدان:

انتقادها از مارسلو
ناراحتممیکند
سرمربی رئال مادرید ناراحتی خود را از انتقادها
نسبت به مدافع برزیلیاش ابراز کرد.
به نقل از آس ،رئال مادرید امروز در هفته
بیست و سوم اللیگا به مصاف اوساسونا میرود.
زین الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی
گفت :بازی دشوار در زمین سختی خواهد بود .آنها
خیلی خوب هستند .از سختی کار آگاهیم اما آماده
هستیم با تمام وجود بازی کنیم و بازی خوبی به
نمایش بگذاریم .فینال دیگری برای ما است.
سرمربی رئال مادرید درباره انتقادها از مارسلو
اظهار کرد :این انتقادها مرا ناراحت میکنند .بازیکنان
در زمین با تمام وجود بازی میکنند .این موضوع
من را ناراحت میکند و بازیکنان را .آنها با تمام
وجود بازی میکنند و هواداران که از همه مهمتر
هستند آن را در زمین میبینند .عادالنه است .ما
شکست خوردیم .از حذف از کوپا دل ری ناراحت
هستیم اما آنها دیدند که تمام تالش خود را کردند.
 ۲۱بازی بود که شکست نخورده بودیم و اکنون باید
این روند را تکرار کنیم .باید  ۱۰۰فیصد آماده باشیم
و مثبت باشیم چون غیر از این به ما کمک نمیکند.
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دسترسینداشتن  65درصد شهروندان به برق؛

تداری در بخش انرژی ندارد»
«حکومت دیدگاه واضح برای حکوم 

اطالعات روز :یک تحقیق تازهی دیدبان شفافیت
افغانستان نشان میدهد که تنها  35درصد شهروندان
افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند و  65درصد
دیگر بهدلیل نبود حکومتداری خوب در بخش انرژی از
دسترسی به انرژی برق محرومند.
دیدبان شفافیت افغانستان دیروز (شنبه 19 ،دلو)
تحقیق جدیدی را در مورد سکتور انرژی افغانستان طی
یک کنفرانس خبری در کابل منتشر کرد .در این تحقیق
آمده که نبود یک ساختار مؤثر حکومتداری در سکتور
انرژی منجر شده که تنها  35درصد شهروندان افغانستان
به شبکههای برق دولتی دسترسی داشته باشند.
تحقیق دریافته که کمبود جدی برق در شهرها و
روستاها باعث کندی رشد اقتصادی سراسری کشور،
آلودگی هوا در شهرها و از بینرفتن جنگالت در روستاها
شده است.
یافتههای این تحقیق در حالیست که دیدبان شفافیت
میگوید حکومت افغانستان در سال  2015تعهد کرده بود
که میزان دسترسی شهروندان به برق در مناطق شهری را
به  80درصد ،در مناطق روستایی را به  50درصد و در
سطح ملی به  56درصد برساند.
سید اکرام افضلی ،رییس اجرایی دیدبان شفافیت
هنگام ارائه این گزارش گفت« :حکومت افغانستان یک
دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در
سکتور انرژی افغانستان ندارد و این باعث کندی رشد
سکتور انرژی ،کندی اقتصاد کشور ،و ایجاد زمینهها برای
فساد شده است».
آقای افضلی همچنان گفت که ظرفیت پایین انسانی
و نهادها ،تداخل و تناقض در پالیسیها و مأموریتها ،ابهام
در نقش وزارتها و شرکای توسعه بینالمللی افغانستان،

ناسازگاری و عدم انطباق در برنامههای شرکای توسعهای
و نیازمندیهای حکومت افغانستان از جمله چالشهای
موجود در سکتور انرژی افغانستان میباشد و باعث
توسعهنیافتن این سکتور شده است.
اداره تنظیم انرژی برق ایجاد نشد و اداره تنظیم نفت و
گاز به کار عملی آغاز نکرده است
از سوی هم دیدبان شفافیت دریافته که در سکتور
انرژی افغانستان میان صالحیتهای پالیسی (تهیه،
تصویب و نظارت از پالسی) ،انتظامی (ایجاد ،تصویب و
نظارت از تطبیق اسناد حقوقی مربوطه) ،اجرایی (سروی،
امکانسنجی ،پروژهسازی ،تدارکات و نظارت از تطبیق
قراردادهای انرژی) ،ارایه خدمات (توزیع برق و حفظ
و مراقبت شبکههای برق) تفکیک واضح وجود ندارد.
در این تحقیق آمده است که وزارت انرژی و
آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق
افغانستان این وزارت را که دارای وظایف اجرایی است،
براساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط
از جمله شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالزیسیون
شهری افغانستان انتقال دهد .همچنان در گزارش آمده
هرچند قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1395
تصویب شده ،اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده
است.
افزون بر اینها ،تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان
میگوید اداره تنظیم نفت و گاز که براساس قانون نفت
و گاز در سال  1396ایجاد شد ،ولی این اداره تا هنوز به
فعالیتهای عملی آغاز نکرده است.
گزارش افزوده که وزارت مالیه با وجودی که
تخصصی در سکتور انرژی ندارد ،در مورد اینکه کدام
پروژهی انرژی تمویل شود ،تصمیم میگیرد .همچنان

گزارش افزوده که وزارت مالیه با
وجودی که تخصصی در سکتور
انرژی ندارد ،در مورد اینکه
کدام پروژهی انرژی تمویل شود،
تصمیم میگیرد .همچنان اداره
تدارکات ملی که تخصص الزم
ارزیابی پروژههای انرژی را ندارد،
ولی براساس حکم رییسجمهور
ارزیابی پروژهها به آن اداره سپرده
شده است.
اداره تدارکات ملی که تخصص الزم ارزیابی پروژههای
انرژی را ندارد ،ولی براساس حکم رییسجمهور ارزیابی
پروژهها به آن اداره سپرده شده است.
محمد ناصر تیموری ،مسئول دادخواهی و ارتباطات
دیدبان شفافیت گفت« :عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق
و عدم حمایت از عملیاتیشدن اداره تنظیم نفت و گاز
یک ضربه مهلک به رشد سکتور انرژی وارد کرده است».
سید اکرام افضلی گفت که سه عامل باعث شده تا
ترتیبات نهادی سکتور انرژی براساس تقسیم وظایف
اساسی (پالسی ،انتظام ،اجرایی ،مدیریتی) تنظیم نشود:
«نبود دیدگاه واضح و واحد حکومتداری برای سکتور،
عدم حمایت مستدام رهبری حکومت از ایجاد و تطبیق
چنین دیدگاه و کمعالقگی و ممانعت ادارات بهویژه
وزارتهای انرژی و آب ،معادن و پترولیم ،صنعت و
تجارت و مالیه بر تطبیق دیدگاه حکومتداری خوب در

سکتور انرژی بوده است».
«با هزینهی نیروگاه برق ترهخیل میشد یک بند برق
آبی ساخت»
دیدبان شفافیت در این گزارش خود میگوید که
اداره توسعه بین المللی ایاالت متحده برای ساخت
نیروگاه برق ترهخیل  95میلیون دالر بودجه تخصیص داده
بود ،اما ساخت این نیروگاه برق  335میلیون دالر هزینه
برداشته است« :ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان
میتوانست با همین هزینه یک بند برق آبی را ایجاد کند».
گزارش در این زمینه دریافته که روی ایجاد
زیرساختهای تولید برق در کابل سرمایهگذاریهای
هنگفت شده است ،اما در نتیجهی ضعف هماهنگی میان
امریکا و دولت افغانستان و فقدان یک دیگاه حکومتداری
در سکتور انرژی ،از این سرمایهگذاری استفادهی حداقلی
میشود.
در گزارش آمده که گزارشهای دولت امریکا
نشان میدهد نیروگاه برق ترهخیل بهعنوان یک نیروگاه
پایه طراحی شده بود تا  24ساعت در هفت روز هفته
فعالیت داشته باشد ،اما بعدا این نیروگاه صرف به هدف
برآوردهسازی نیاز برق در زمانی که تقاضا به انرژی
برق در کابل افزایش مییابد ،فعال میشود ،چون دولت
افغانستان توانایی تأمین هزینهی فعالبودن این نیروگاه
را ندارد.
«سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در عرصهی
انرژی برق حیاتی است»
دیدبان شفافیت در این تحقیق خود میگوید که
هرچند تنها  35درصد شهروندان افغانستان به شبکههای
برق دولتی وصل هستند ،اما شهروندانیکه گفتهاند به
یک نوع انرژی برق (دولتی ،خصوصی ،شخصی و )...
دسترسی دارند به  98درصد میرسد« :این امر بیانگر آن
است که نقش سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در
عرصه انرژی برق حیاتی است».
همچنان در گزارش آمده که افغانستان دارای  9جزیره
برقی است .از جمله مواردی که خارج از شبکههای برق
دولتی است ،منابع برقی کوچکی است که توسط وزارت
توسعهی روستاها ایجاد شده است .این وزارت از طریق
برنامههای توسعه روستاییاش ،از سال  2002تا ،2016
چهارهزار و  549پروژه انرژی قابل تجدید را خارج از
شبکههای ملی برق در افغانستان تطبیق کرده است.
سفارشها
دیدبان شفافیت ضمیمهی این تحقیق سفارشهای
به حکومت افغانستان در راستای رشد سکتور انرژی
دارد که از جمله گفته نقشها و محدودهی کاری نهادهای
حکومتی و شرکت برشنا در سکتور انرژی افغانستان
روشن شود.
دیدبان شفافیت میافزاید که ساختار فعلی وزارت
انرژی و آب که دارای ریاستهای مختلف برای تطبیق
پروژه و شرکت انجنیری آب و برق افغانستان میباشد به
پیشرفت این سکتور در راستای رسیدن به هدفش کمکی
نمیکند .نیاز است تا وزارت انرژی و آب بهجای تطبیق
و نظارت از پروژههای سکتور انرژی بهعنوان یک نهاد
پالیسیساز عمل کند.
همچنان در بخش سفارشها آمده است که
شرکت برشنا بهعنوان اوپراتور شبکه برق عمل کند
و شبکه انتقال برق را در اختیارش داشته باشد ،اما به
تولیدکنندگان خصوصی باید اجازه داده شود تا در آینده
در نیروگاههای برق ،برق تولید کنند.
ایجاد محیط فعال برای سکتور خصوصی و ارایهی
انگیزههای سرمایهگذاری در سکتور انرژی و انجام
تحقیقات بیشتر در زمینهی سکتور انرژی از دیگر
سفارشهای دیدبان شفافیت افغانستان به حکومت در
عرصه رشد سکتور انرژی است.

