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خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
خارجه ی  امور  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
است  گفته  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
افغانستان  ناتو در  که مأموریت امریکا و 
به گونه ی مشترک پیش برده می شود و 
اگر امریکا افغانستان را ترک کرد، با ناتو 

یکجا ترک می کند.
 25( شنبه  روز  زاد  خلیل  آقای 
صفحه ی  در  توئیتی  نشر  با  حوت( 
مشترک  کار  که  است  گفته  رسمی اش 
این  برای  امریکا  و دیگر متحدان  ناتو  با 
باهم  همه  و  دارد  قرار  اولیت  در  کشور 
کار  افغانستان  امنیت  و  صلح  برای 

می کنند...

داوودزی،  محمدعمر  روز:  اطالعات 
صلح  عالی  شورای  دبیرخانه ی  رییس 
امور  در  رییس جمهور  نماینده ی  و 
جریان  در  صلح  اجماع  برای  منطقه ای 
ظریف،  محمدجواد  با  ایران،  به  سفرش 
کرده  دیدار  کشور  این  خارجه ی  وزیر 

است.
 25( شنبه  روز  که  دیدار  این  در 
طرف  دو  شده،  انجام  تهران  در  حوت( 
در مورد روند صلح افغانستان و برگزاری 
لویه جرگه مشورتی صلح در این کشور 

بحث و گفت وگو کرده اند.
در  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
اعالمیه ای گفته است که آقای ظریف در 

این دیدار صلح و ثبات در...

صفحه ۲
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ایران: 
دولت افغانستان در روند صلح تصمیم گیرنده است

داوودزی،  محمدعمـر  روز:  اطالعـات 
و  صلـح  عالـی  شـورای  دبیرخانـه ی  رییـس 
امـور منطقـه ای  نماینـده ی رییس جمهـور در 
بـه  سـفرش  جریـان  در  صلـح  اجمـاع  بـرای 
ایـران، بـا محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجه ی 

ایـن کشـور دیـدار کـرده اسـت.
 25( شـنبه  روز  کـه  دیـدار  ایـن  در 
حـوت( در تهـران انجـام شـده، دو طـرف در 

مـورد رونـد صلـح افغانسـتان و برگـزاری لویه 
جرگـه مشـورتی صلـح در ایـن کشـور بحث و 

کرده انـد. گفت وگـو 
در  افغانسـتان  صلـح  عالـی  شـورای 
اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه آقـای ظریـف در 
ایـن دیـدار صلـح و ثبـات در افغانسـتان را بـا 
اهمیـت خوانـده و گفته اسـت که کشـورش به 
دنبـال کمـک بـه حکومت و مـردم افغانسـتان 

بـرای تأمیـن صلـح در ایـن کشـور اسـت.
وزیـر خارجـه ی ایـران گفتـه اسـت: »مـا 
همـواره اعتقـاد داریـم کـه نظر نهایـی در تمام 
و  می کننـد  اعـالم  افغانسـتان  مـردم  را  امـور 
بـه همیـن علـت دولـت افغانسـتان بـه عنـوان 
نماینـده ی مـردم آن کشـور تصمیـم گیرنـده 

» است.
دبیرخانـه ی  رییـس  حـال  همیـن  در 

کشـورهای  نقـش  نیـز  صلـح  عالـی  شـورای 
منطقـه به ویـژه ایران در روند صلح افغانسـتان 
را مهـم خوانـده و بـر هماهنگی های بیشـتر در 
ایـن زمینـه تأکیـد کـرده اسـت. گفتنی اسـت 
حـوت(    25( شـنبه  روز  داوودزی  آقـای  کـه 
در یـک سـفر رسـمی دو روزه بـرای دیـدار و 
گفت وگـو بـا مقام هـای ایرانـی روی روند صلح 

افغانسـتان، بـه تهـران رفتـه بـود.

شـورای  سـخن گوی  طاهـری،  احسـان 
عالـی صلـح در یـک پیـام ویدیویـی گفتـه بود 
کـه آقای داوودزی در جریان سـفر دو روزه اش 
بـه تهـران، با وزیـر خارجه، مشـاور امنیت ملی 
و معـاون شـورای امنیـت ملـی ایـران در مورد 
جلـب حمایت هـای عملـی و هماهنـگ ایـران 
در خصـوص پروسـه ی صلـح افغانسـتان،  بحث 

و گفت وگـو خواهـد کـرد.

ارگ: 
امارات متحده ی عربی از صلح به مالکیت حکومت و مردم افغانستان حمایت می کند

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور 
گفته است که واالحضرت شیخ محمد بن زاید 
در  عربی  متحده ی  امارات  ولیعهد  نهیان،  آل 
صلح  از  غنی  اشرف  رییس جمهور  با  دیدار 
اعالم  افغانستان  مردم  و  حکومت  مالکیت  به 

حمایت کرده است.

سخن گوی  چخانسوری،  هارون 
به  که  صوتی  پیام  در  کشور  ریاست جمهوری 
دیدار  این  که  است  گفته  فرستاده،  رسانه ها 
ابوظبی،  در  حوت(   2۶ )یک شنبه،  دیروز 
گرفته  صورت  عربی  متحده ی  امارات  پایتخت 

است.

این کشور  ولیعهد  از گفته های  نقل  به  او 
از  عربی  متحده ی  امارات  که  است  افزوده 
صلح  استقرار  برای  تالش  و  همکاری  هرگونه 

پایدار در افغانستان دریغ نمی کند.
این  در  چخانسوری،  آقای  گفته ی  به 
دیدار دو طرف روی گسترش روابط دوجانبه، 

در  مختلف  سکتورهای  در  سرمایه گذاری 
و  تروریسم  با  مشترک  مبارزه ی  افغانستان، 
در  افغان  کارگران  برای  کار  زمینه ی  ایجاد 
نظر  تبادل  و  بحث  عربی  متحده ی  امارات 
کرده اند. هم چنان او افزوده است که در جریان 
امارات،  به  کشور  رییس جمهوری  سفر  این 

شش تفاهم نامه در بخش های فرهنگ، زراعت، 
انرژی، معادن، آموزش و ورزش بین دو کشور 
نیز به امضا رسیده است. گفتنی است که آقای 
غنی صبح دیروز در رأس یک هیأت بلندپایه ی 
امارات  ولیعهد  رسمی  دعوت  به  حکومتی 

متحده ی عربی، به این کشور رفته است.

سیاسـت  بحـث  کـه  گفـت  محـب 
خارجـی افغانسـتان بحـث سـلیقه ای و 
احساسـاتی نـه، بلکه بحـث منافع ملی 

کشـور اسـت.
بـا  روابـط  »برهـم زدن  گفـت:  او 
جوامـع بین المللـی بـه نفع افغانسـتان 
نیسـت. وطن  دوسـتی، تعقیـب منافـع 
ملی کشـور اسـت نه این که احساسـات 
خـود را بیـرون بدهیـم کـه آن هـم بـر 
مبنـای واقعیت هـای تعریف شـده بوده 
یا هسـت یـا نیسـت و این که بـر مردم 
مـا چه تأثیـر می گـذارد، مسـؤلیت آن 

را نگیریـم.«
آقـای عبداهلل گفت که افغانسـتان 
تالش هـای  بین المللـی  جامعـه ی  و 

عبـداهلل،  عبـداهلل  روز:  اطالعـات 
واکنـش  در  کشـور  اجرایـی  رییـس 
محـب،  حمـداهلل  اخیـر  اظهـارات  بـه 
مشـاور امنیـت ملـی در مـورد زلمـی 
تمثیـل  کـه  می گویـد  خلیـل زاد 
بحـث  افغانسـتان  خارجـی  سیاسـت 
آماتـور و بحث شـخصی نیسـت بلکه از 
عمـق خواسـته های مـردم ایـن کشـور 

می گیـرد. سرچشـمه 
آقـای عبـداهلل دیـروز )یک شـنبه، 
2۶ حـوت( در نشسـتی در کابـل گفت 
و  حکومـت  میـان  بی اعتمـادی  کـه 
مـردم افغانسـتان بـا ایـاالت متحـده ی 
امریـکا کـه یکـی از شـرکای عمـده ی 

افغانسـتان اسـت، وجـود نـدارد.

نشسـته و در مـورد پایـان جنـگ باهم 
گفت وگـو کننـد.

ایـن  کشـور  اجرایـی  رییـس 
اظهـارات را در حالـی مطـرح می کنـد 
پنج شـنبه  روز  محـب  حمـداهلل  کـه 
در  حـوت(   23( گذشـته  هفتـه ی 
امریـکا  در  خبرنـگاران  بـا  صحبـت 
بـه  خلیـل زاد  زلمـی  کـه  بـود  گفتـه 
خاطـر هـدف شـخصی اش می خواهـد 
در افغانسـتان حکومـت موقـت ایجـاد 
کـرده و خـود در رأس آن قـرار بگیرد.

او همچنـان از شـیوه ی مذاکـرات 
بیـن امریـکا و نماینـدگان طالبـان در 
قطـر انتقـاد کـرده و گفتـه بـود که در 
این مذاکـرات هیچ »شـفافیتی« وجود 

زیـادی در مبـارزه بـا تروریسـم بـه راه 
انداخته انـد. او در عیـن حـال افزود که 
دیدگاه هـای مقامـات دولتـی نبایـد به 
گونـه ای مطـرح شـود کـه روی روابـط 
افغانسـتان بـا شـرکای بین المللـی اش 
تأثیـر بگـذارد. او در مـورد صلـح نیـز 
از  پایـدار  و  باعـزت  صلـح  کـه  گفـت 
اولویت هـای مـردم افغانسـتان اسـت و 
حکومـت افغانسـتان از تالش هایـی که 
در بیـرون از کشـور بـرای تأمیـن صلح 

جریـان دارد،  اسـتقبال می کنـد.
آقـای عبـداهلل همچنـان گفت که 
نقطـه ی آغـاز روند صلـح زمانی خواهد 
بـود کـه حکومـت و مـردم افغانسـتان 
مذاکـره  میـز  روی  طالبـان  گـروه  بـا 

او افـزود کـه اسـتحکام مناسـبات 
بین المللـی  جامعـه ی  بـا  افغانسـتان 
در راسـتای تأمیـن منافـع ملـی بایـد 
عبـداهلل  آقـای  باشـد.  اولویـت  در 
تأکیـد کـرد: »اسـتحکام هرچه بیشـتر 
مناسـبات ما بـا جامعـه ی بین المللی و 
ایـن بایـد اولویت مـا باشـد، در اولویت 
مـا بـوده و در اولویـت مـا هسـت. بـه 
هیچ صـورت بحـث مناسـبات خارجی 
کشـور مـا، بحـث آماتـور نیسـت، بوده 
نمی توانـد. بحـث شـخصی هـم بـوده 

نمی توانـد.«
به طـور  کشـور  اجرایـی  رییـس 
مشـخص از کسـی نـام نبرد امـا تلویحا 
بـا اشـاره بـه گفته هـای اخیـر حمداهلل 

ندارد.
خارجـه ی  وزارت  آن،  دنبـال  بـه 
امریـکا آقـای محـب را بـه مقـر ایـن 

کـرد. احضـار  وزارت 
سیاسـی  معـاون  هیـل،  دیویـد 
بـا  دیـدار  در  امریـکا  خارجـه  وزارت 
حمـداهلل محـب، انتقـاد آقـای محـب 
قبـال مصالحـه  امریـکا در  از رویکـرد 
بـا طالبـان را رد کـرده گفتـه بـود کـه 
»حملـه بـر سـفیر خلیـل زاد، حمله بر 

اسـت. امریـکا«  خارجـه  وزارت 
او در عیـن حـال هشـدار داده بود 
کـه این اظهـارات روابـط دو طرفه بین 
امریـکا و افغانسـتان و همچنـان رونـد 

صلـح را بـا چالـش مواجـه می کند.

ــژه ی  ــده ی وی ــل زاد، نماین ــی خلی ــات روز: زلم اطالع
وزارت امــور خارجــه ی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان 
ــتان  ــو در افغانس ــکا و نات ــت امری ــه مأموری ــت ک ــه اس گفت
ــکا  ــر امری ــرده می شــود و اگ ــه ی مشــترک پیــش ب ــه گون ب
ــد. ــرک می کن ــا ت ــو یکج ــا نات ــرد، ب ــرک ک ــتان را ت افغانس

آقــای خلیــل زاد روز شــنبه )25 حــوت( بــا نشــر 
توئیتــی در صفحــه ی رســمی اش گفتــه اســت کــه کار 
ــن  ــرای ای ــکا ب ــدان امری ــر متح ــو و دیگ ــا نات ــترک ب مش
ــح و  ــرای صل ــم ب ــه باه ــرار دارد و هم ــت ق ــور در اولی کش

می کننــد.  کار  افغانســتان  امنیــت 
آقــای خلیــل زاد در حالــی ایــن گفته هــا را مطــرح 

ــایر  ــان و س ــود، طالب ــی ش ــا نهای ــن پیش نویس ه ــه ای ک
مذاکــرات  افغانســتان  حکومــت  به شــمول  افغان هــا 
آتش بــس  و  توافــق سیاســی  مــورد  در  را  بین االفغانــی 

ــرد. ــد ک ــروع خواهن ــر ش فراگی
آقــای خلیــل زاد در ایــن توتیت هایــش گفتــه بــود: »گام 
ــا ســایر شــرکا  بعــدی مــن بحــث در واشــنگتن و مشــوره ب
اســت. مــا دوبــاره همدیگــر را مالقــات می کنیــم و تــا کنــون 
توافقــی نهایــی نیســت مگــر این کــه روی همــه چیــز توافــق 

شــود.«
ــه ای  ــر اعالمی ــا نش ــان ب ــا طالب ــروه ب ــم گ ــوی ه از س
ــاز و  ــروری آغ ــاه فب ــه از 25 م ــی ک ــود در مذاکرات ــه ب گفت

ــان  ــح می ــرات صل ــن دور مذاک ــه پنجمی ــت ک ــرده اس ک
ــس از دو  ــر پ ــان در قط ــروه طالب ــکا و گ ــدگان امری نماین
ــید. ــان رس ــه پای ــوت( ب ــنبه )2۱ ح ــام روز سه ش ــه ش هفت

ــالم  ــت اع ــن نشس ــان ای ــس از پای ــل زاد پ ــای خلی آق
کــرده بــود کــه همــه ی طرف هــا در ایــن نشســت بــر پایــان 

ــد. ــد کرده ان ــتان تأکی ــگ در افغانس جن
او در عیــن حــال گفتــه بــود کــه روی پیش نویس هــای 
دو مــورد از جملــه مبــارزه بــا تروریســم و خــروج نیروهــای 
خارجــی از افغانســتان توافــق شــده امــا ایــن توافــق نهایــی 

. نیست
ــی  ــود وقت ــته ب ــی نوش ــته توئیت ــک رش ــر ی ــا نش او ب

ــکا و  ــده ی امری ــان رســیده، نماین ــه پای ــارچ ب ــاه م در ۱2 م
ــل  ــورت مفص ــم به ص ــوع مه ــان روی دو موض ــأت طالب هی

ــد. ــرده  بودن بحــث ک
بــر اســاس ایــن اعالمیــه، خــروج نیروهــای خارجــی از 
ــه ضــرر  افغانســتان و »استعمال نشــدن خــاک افغانســتان ب
ــوده اســت کــه دو طــرف در  کســی« دو موضــوع اساســی ب

ــد. ۱5 روز روی آن بحــث کــرده بودن
ــت  ــن دور نشس ــه در پنجمی ــد ک ــه  بودن ــان گفت طالب
آقــای خلیــل زاد و هیــأت طالبــان در مــورد برقــراری 
بحــث  افغانســتان  حکومــت  بــا  مذاکــره  و  آتش بــس 

نــد. نکرده ا

خلیل زاد: 
اگر افغانستان را ترک کردیم، با ناتو یکجا ترک می کنیم

در  ذی دخـل  جناح هـای  بـا  هم اکنـون  کمیسـیون  اعضـای  او،  گفتـه ی  بـه 
انتخابـات افغانسـتان از جمله احزاب سیاسـی، نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، 
کشـورهای کمک کننـده و سـایر نهادهـای مرتبـط به انتخابـات کشـور روی تمدید 

تقویـم انتخاباتـی در حـال مذاکـره و چانه زنـی انـد.
ایـن عضـو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افـزود: »مـا از تقویـم انتخاباتـی ۱۶ 
روز عقـب مانده ایـم. بایـد در ۱0 حـوت ثبـت نـام مجـدد رأی دهنـدگان و ثبـت نام 
کاندیـدان مجلـس نماینـدگان والیـت غزنـی آغـاز می شـد که بنابـر تغییراتـی، این 

کار معطل شـد.«
بـه گفتـه ی او، نحـوه ی چگونگی اسـتفاده از تکنالوژی بیومتریـک در روند ثبت 
نـام رأی دهنـدگان و شناسـایی رأی دهنـدگان از علت هـای اصلی ایـن تأخیر تقویم 

انتخاباتی بوده اسـت.

اطالعـات روز: موالنـا محمد عبداهلل، عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـور 
دیـروز )یک شـنبه، 2۶ حـوت( در کابـل گفـت کـه نتایـج نهایـی والیت هـای بلـخ، 
هـرات و پکتیـکا و حـوزه ی انتخاباتـی اهـل هنـود تـا پایـان هفتـه ی جـاری اعـالم 

می شـود.
آقـای عبـداهلل که در یک نشسـت خبری صحبـت می کرد، افزود کـه هم اکنون 
کار روی تطبیـق اسـناد ایـن حوزه ها در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات جریان دارد 

و بـه زودی نهایی می شـود.
بـه گفتـه ی او، پس از آن کار تطبیق اسـناد سـه حـوز ه ی انتخاباتی والیت های 

غـور، بادغیس و لوگر شـروع خواهد شـد.
آقـای عبـداهلل همچنـان در ایـن نشسـت گفت کـه کمیسـیون انتخابـات تا دو 

روز دیگـر تمدیـد تقویـم انتخاباتـی را نیـز اعـالم می کند.

از سـویی آقـای عبـداهلل در ایـن نشسـت همچنـان افـزود کـه در ثبـت نـام 
رأی دهنـدگان از دسـتگاه های بیومتریـک سـابقه، ولـی به روزرسانی شـده اسـتفاده 

می شـود.
او همچنـان گفت که کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـور توانایـی ارائه ی طرح 
اسـتفاده از سیسـتم MDR را در موعـد معیـن آن )در خـالل مـدت یـک مـاه بعد 
از شـروع کار کمیشـنران جدیـد( بـه کابینه ی حکومـت دارد و در همـان موعد ارائه 

. می شود
آقـای عبـداهلل در حالـی از اعـالم نتایج نهایـی والیت هـای بلخ، هـرات، پکتیکا 
و اهـل هنـود تـا آخـر هفتـه ی جـاری خبـر می دهـد کـه تاکنـون پـس از پنـج ماه 
از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در 33 والیـت کشـور، نتایـج ۱5 والیـت آن اعـالم 

است. نشـده 

کمیسیون انتخابات: 
تا پایان هفته ی جاری نتایج نهایی بلخ، هرات، پکتیکا و اهل هنود اعالم می شود

گفت وگوهـای مسـتقیم و رسـمی میـان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان تأمیـن 
شـود. بـه گفتـه ی او، هیـچ راهـی جـزء صحبت های مسـتقیم بـرای صلح پایـدار در 

کشـور وجود نـدارد.
آقـای داوودزی در جریـان ایـن سـفر روز شـنبه بـا محمدجـواد ظریـف، وزیـر 
خارجـه ی ایـران نیـز دیـدار کرده بـود. در این دیـدار او نقـش کشـورهای منطقه به 
ویـژه ایـران در رونـد صلح افغانسـتان را مهـم خوانده و بـر هماهنگی های بیشـتر در 

ایـن زمینـه تأکید کـرده بود.
وزیرخارجـه ی ایـران نیـز در این دیـدار گفته بود: »مـا همواره اعتقـاد داریم که 
نظـر نهایـی در تمـام امور را مردم افغانسـتان اعـالم می کنند و به همیـن علت دولت 

اطالعـات روز: محمدعمـر داوودزی، رییـس دبیرخانـه ی شـورای عالـی صلـح و 
نماینـده ی رییس جمـور در امـور منطقـه ای برای اجمـاع صلح دیروز )یک شـنبه، 2۶ 
حـوت( گفتـه اسـت که نقش کشـورهای همسـایه در صلح افغانسـتان حیاتی اسـت.

در اعالمیـه ای کـه از سـوی شـورای عالـی صلـح منتشـر شـده، گفته شـده که 
آقـای داوودزی ایـن گفته هـا را در دومیـن روز سـفرش بـه ایـران در مرکـز مطالعات 

سیاسـی و بین المللـی وزارت امـور خارجـه ی ایـن کشـور مطـرح کرده اسـت.
رییـس دبیرخانـه ی شـورای عالـی صلـح در این نشسـت همچنان افزوده اسـت 

کـه صلـح در افغانسـتان به معنـای صلح در منطقه اسـت.
او تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـن صلـح باید بـه رهبـری و مالکیـت افغان هـا و در 

افغانسـتان به عنوان نماینده ی مردم آن کشـور تصمیم گیرنده اسـت.«
گفتنـی اسـت کـه آقـای داوودزی روز شـنبه )25 حـوت(  در یک سـفر رسـمی 
دو روزه بـرای دیـدار و گفت وگـو بـا مقام هـای ایرانـی روی روند صلح افغانسـتان، به 

بود. رفتـه  تهران 
احسـان طاهـری، سـخن گوی شـورای عالی صلـح در یک پیـام ویدیویـی گفته 
بـود کـه آقـای داوودزی در جریـان سـفر دو روزه اش بـه تهـران، بـا وزیـر خارجـه، 
مشـاور امنیـت ملـی و معاون شـورای امنیت ملی ایـران در مورد جلـب حمایت های 
عملـی و هماهنـگ ایـران در خصـوص پروسـه ی صلح افغانسـتان،  بحـث و گفت وگو 

خواهـد کرد.

داوودزی: 
نقش کشورهای همسایه در صلح افغانستان حیاتی است
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حفاظت  از  که  کرزی  برادر  می شود 
برخوردار  ریاست جمهوری  حمایت  و 
بود، به یکی از بزرگ ترین مافیای مواد 
مخدر افغانستان بدل شد. اما ظاهر شاه 
سرد  و  پخته  دولت مرد  یک  قامت  در 
احترام  از  که  کسی  و  چشیده  گرم  و 
درگذشت.  بود،  برخوردار  گسترده 
بسیاری از افغان ها هنوز کنجکاوند که 
بدانند چه می شد اگر ظاهر شاه به جای 
کرزی انتخاب می شد. آن ها خلیل زاد را 
امکان  هرگونه  بردن  بین  از  به خاطر 

پاسخ به این سوال، مقصر می دانند.
به  نسبت  افغان ها  که  بدبینی 
عمیقی  ریشه های  دارند،  خلیل زاد 
چهار  مسأله  این  واشنگتن،  در  دارد. 
ساله است اما در کابل فرق می کند. آیا 
اظهارات محب مبنی بر اینکه خلیل زاد 
اوباما  باراک  انتخاب  اینکه  از  پس  ـ 
ایاالت  سفیر  به عنوان  خلیل زاد  کار  به 
پایان  متحد  ملل  سازمان  در  متحده 
داد ـ می خواست برای ریاست جمهوری 
بود؟  اغراق آمیز  کند،  اقدام  افغانستان 
نیویورک  مقاله ی  این  به  پاسخ،  برای 
شده،  منتشر  زمان  آن  در  که  تایمز 

توجه کنید:
ارشد  مقامات  گفته ی  »به 
که  خلیل زاد  زلمی  افغان،  و  امریکایی 
بود،  افغانستان  در  بوش  دولت  سفیر 
او  که  برنامه ای  چوکات  در  می تواند 
رییس جمهور  کرزی  حامد  با  را  آن 
صاحب  گذاشته،  میان  در  افغانستان 
مقام قدرت مند و غیرمنتخبی در درون 
خلیل زاد  آقای  شود.  افغانستان  دولت 
امریکا  افغانستان و شهروند  زاده ی  که 
کرزی  آقای  تا  داشت  نظر  در  است، 
که  ریاست جمهوری  انتخابات  در  را 
برنامه ریزی  جاری  سال  تابستان  برای 
آقای  اما  بکشد.  چالش  به  است،  شده 
انتخابات  برای  ثبت نام  خلیل زاد مهلت 
و  امریکایی  مقامات  و  داد  دست  از  را 
چندین  برای  او  که  می گویند  افغان 
تصاحب  مورد  در  آقای کرزی  با  هفته 
به عنوان  را  آن  دو  هر  که  وظیفه ای 
توصیف  افغانستان  اجرایی  رییس  
چنین  است.  کرده  گفت وگو  کرده اند، 
رقیب  یک  با  هم قطارشدن  ـ  اتحادی 
از  است.  کرزی  آقای  نفع  به  ـ  بالقوه 
آشکارشدن  از  سفید  کاخ  دیگر،  سوی 
با آقای کرزی  شکاف رو به رشد خود 
کارشناسان  از  برخی  و  نداشته  ابایی 

متحده  ایاالت  دیپلماتیک  چینی 
اظهارات  با  پنج شنبه  روز  افغانستان  و 
ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
شکست.  غنی  اشرف  رییس جمهور 
واشنگتن  در  جمعی  حضور  در  محب 
شخصی  سابقه ی  به  توجه  »با  گفت: 
در  جاه طلبی هایی  او  خلیل زاد، 
در  بار،  دو  او  دارد.  سر  در  افغانستان 
سال 2004 و 2009 می خواست وارد 
شود.  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار 
است[  ]این  افغانستان  در  برداشت ها 
برای  گفت وگوها  این  همه ی  شاید  که 
ایجاد یک دولت موقت است که در آن 
فرمان فرمای  می خواهد  ]خلیل زاد[  او 
را  این  این جهت  از  کل شود. ما فقط 
می گوییم که برداشت ها همین است.«

به  محب  اظهارات،  این  پی  در 
متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت 
احضار شد و مورد سرزنش دیوید هیل، 
خارجه  وزارت  سیاسی  امور  معاون 
با  محب  حمداهلل  گرفت.  قرار  امریکا 
شاید  دارد،  امریکایی  همسر  این که 
را  متحده  ایاالت  ویزای  نتواند  دیگر 
این  از  امریکایی  دیپلمات های  بگیرد. 
کردند  دفاع  خارجه  امور  وزارت  اقدام 
و گفتند که حمله ی »مغرضانه« محب 

جایگاهی در دیپلماسی ندارد.
شاید زبان محب به اندازه ی کافی 
از لحاظ دیپلماتیک شیرین نباشد، اما 

حق با او بود. 
زاده ی  که  خلیل زاد  زلمی 
طوالنی  سابقه ی  از  است،  افغانستان 
افغانستان  امور  در  تأسف بار  اغلب  و 
پیش  مثال،  به عنوان  است.  برخوردار 
از حمله ی تروریستی یازدهم سپتامبر، 
مشاور  به عنوان  بوستون  در  خلیل زاد 
 UNOCAL توسط  که  گروهی  با 
استخدام شده بود، کار می کرد. شرکت 
UNOCAL در آن زمان سعی داشت 
افغانستان  از  که  بسازد  را  لوله ای  خط 
در  عبور می کرد.  طالبان  کنترل  تحت 
عادی سازی  برای  خلیل زاد  زمان،  آن 
کار  طالبان  با  متحده  ایاالت  روابط 
می کرد و زمینه را برای یک مقام ارشد 
طالبان فراهم کرد تا به ایاالت متحده 
و  کلینتون  دولت  مقامات  با  و  بیاید 

رهبران تجاری دیدار کند. 
به عنوان  خلیل زاد  آن،  از  پس 
به  ملی،  امنیت  شورای  ارشد  مقام 
حمالت  از  پس  پیوست.  بوش  دولت 

درگیر  جدی  صورت  به  واشنگتن 
شاید  خلیل زاد  اند.  افغانستان  مسأله 
داشته  سفید  کاخ  جانب  از  دستوراتی 
ترمپ که  رویکرد دولت  این  اما  باشد، 
سپرده،  فرستاده اش  به  را  امور  همه  ی 
و  روند  تا  می دهد  اجازه  را  خلیل زاد 
انحصار  در  نحوی  به  را  تصمیم گیری 
فرستاده ها  سایر  که  آورد  در  خودش 

شاید تصورش را هم نکنند.
به عنوان  مقام اش  از  خلیل زاد 
مصالحه  برای  امریکا  ویژه  فرستاده ی 
برده  را  استفاده  حداکثر  افغانستان، 
است. او نه تنها چارچوبی را ـ که باعث 
ـ  می شود  طالبان  قدرت مندترشدن 
برای توافق با طالبان تقویت کرد، بلکه 
در عین حال، تالش کرد دولت منتخب 
افغانستان را به حاشیه براند. چارچوبی 
که خلیل زاد بر سر آن با طالبان توافق 
دولت  که  است  همانی  تقریباً  کرده، 
پذیرفته  از ۱۱ سپتامبر  قبل  کلینتون 
دستگاه  و  محب  رخت  خلیل زاد  بود. 
از  کامل  طور  به  را  افغانستان  امنیتی 
کنون[  ]تا  است.  برچیده  مذاکره  روند 
صندلی  نه  افغانستان  دولت  و  محب 
گزارشی  نه  داشته اند،  مذاکره  میز  در 
در  نقشی  هم  نه  و  می کنند  دریافت 

گفت وگوها دارند. 
نیروهای  که  است  حالی  در  این 
طالبان،  حمالت  شدت گرفتن  با  افغان 
می کنند.  مبارزه  آزادی  برای  همچنان 
روایت  کنترل  برای  خلیل زاد  تمایل 
انتقادات  برابر  در  خودش  از  دفاع  و 
)سفارت  که  است  کرده  رشد  چنان 
اقدامات  که  کابل  در  متحده  ایاالت 
می کند(  هماهنگ  فرستاده   با  را  خود 
که  صالح  امراهلل  به  ویزا  صدور  از 
وزارت  ملی،  امنیت  ریاست  رهبری 
طوالنی  همکاری  سابقه ی  و  داخله 
مدت با سازمان سیا و واشنگتن را در 
در  بارها  را  جانش  و  دارد  کارنامه اش 
دفاع از نیروهای ایاالت متحده به خطر 
حقیقت،  در  کرد.  خودداری  انداخته، 
سرزنش  را  محب  هیل  دیوید  اینکه  با 
کرده است، به نظر می رسد که مقامات 
ارشد وزارت امور خارجه ایاالت متحده 
خلیل زاد  اقدامات  درباره  ایده ای  هیچ 
میان  اقدامات  این  که  خصومتی  و 
افغانستان  داخل  در  امریکا  متحدان 
بار  به  غنی،  رییس جمهور  شمول  به 

می آورد، ندارند. 

آقای  انتصاب  که  می گویند  افغانستان 
خلیل زاد یک ُحسن دارد و آن آوردن 
یک رهبر قوی و شایسته به یک دولت 
ارشد  مقامات  از  یکی  است.  ناکارآمد 
به  مقام  این  که  می گوید  اوباما  دولت 
خلیل زاد اجازه می دهد تا به عنوان'یک 
زیرا  وزیر  نخست  نه  اما  وزیر،  نخست 
او در برابر یک نظام پارلمانی پاسخگو 
سوی  از  کند.  خدمت  بود'  نخواهد 
به  غیرمنتخب  مقام  این  احراز  دیگر، 
همچنان  تا  می دهد  اجازه  خلیل زاد 

شهروند امریکا باقی بماند.«
رفتار خلیل زاد در عراق نیز بدبینی 
در مورد وی را نه تنها در عراق بلکه در 
است.  بخشیده  شدت  نیز  افغانستان 
خلیل زاد  دیرزمانیست  عراقی ها  اینکه 
می بینند  تاجر  یک  به عنوان  بیشتر  را 
تا یک دیپلمات، دلیل اصلی این است 
که افغان ها می پرسند آیا جاه طلبی های 
وی  اقدامات  محرک  خلیل زاد  تجاری 

است یا امنیت افغانستان. 
به عنوان  مقام اش  او  عراق،  در 
نفت  روی  تا  کرد  ترک  را  سفیر 
او  این،  بر  عالوه  کند.  سرمایه گذاری 
کرد  تاسیس  را  مشاوره دهی  شرکت 
تا کنون گزارشی  نمی رسد  نظر  به  که 
درباره مشاوره و مشاوره دهی برون داده 
کسب وکارها  وقتی  آن،  جای  به  باشد. 
بن بست  به  عراق  کردستان  در 
می خورد، بازرگانان به شرکت خلیل زاد 
تلفنی  تماس  چند  با  تا  می دادند  پول 
سیاسی  رهبران  با  را  آن ها  بار  و  کار 
شاید  وضع  این  بیاندازد.  راه  عمده، 
عراقی ها  اکثر  اما  باشد،  بوده  قانونی 
واشنگتن،  را فساد می دانستند. در  آن 
بسیاری ها تصور می کردند که خلیل زاد 
جریان  در  که  ارتباطاتی  از  استفاده  با 
فعالیت و کار سیاسی اش ایجاد کرده، با 
توجه به اینکه دوران دیپلماتیک اش رو 
به پایان است، می خواهد پول به دست 

آورد.
رییس جمهور  آمدن  کار  روی 
انتصاب  داد.  تغییر  را  وضعیت  ترمپ 
رهبری  برای  ترمپ  سوی  از  خلیل زاد 
به  چندانی  توجه  افغانستان  مذاکرات 
دلیل  به  سو  یک  از  نکرد.  جلب  خود 
تمرکز  و  ترمپ  درباره  جنجال ها 
از سوی  به جاه های دیگر و  مطبوعات 
دیگر، اگر واضح بگوییم، پس از نزدیک 
در  کمی  تعداد  جنگ،  سال   ۱7 به 

دنبال  به  سفید  کاخ  سپتامبر،  یازدهم 
این  از  نه تنها  برآمد.  تخصص خلیل زاد 
از  خوبی  شناخت  خلیل زاد  که  جهت 
بلکه دولت بوش در  افغانستان داشت، 
اینکه  بر  مبنی  دشمن  تبلیغات  برابر 
کرده  برپا  جنگ  اسالم«  »علیه  بوش 
را  خلیل زاد  است،  »اسالم هراس«  و 
و  مسلمان  ارشد  مقام  یک  حاال  که 

امریکایی  دولت اش بود، پیش کشید. 
در  خلیل زاد  که  بود  این  مشکل 
آجندای  شاید  رسمی اش،  کار  کنار 

شخصی نیز در سر داشته است.
دولت  مورد  در  بحث  که  هنگامی 
افغان ها  میان  اولین بار  برای  آینده  
سرگرفت، بسیاری ها فکر می کردند که 
که  افغانستان  سابق  پادشاه  شاه  ظاهر 
در کودتای سال ۱973 سرنگون شده 
بود، بار دیگر به صحنه بر خواهد گشت. 
با  و  با سابقه  ظاهر شاه یک دولت مرد 
شخصیِت وحدت بخش بود که از عصر 

طالیی افغانستان نمایندگی می کرد.
زمان  آن  از  بی بی سی  گزارش 
افغانستان  شهروند  یک  می گوید: 
استقبال  او  از  ما  »بلی،  می گوید: 
پادشاه  و  او حاکم  زمانی که  می کنیم. 
صلح  در  اما  بودیم  گرسنه  ما  بود،  ما 
مرد  می کردیم.«  زندگی  آرامش  و 
قومی  گروه های  »تمام  گفت:  دیگری 
پشتون،  چه  تاجیک،  چه  افغانستان، 
شاه  ظاهر  از  هزاره،  چه  و  ازبیک  چه 
دیگر  رهبران  تمام  می کنند.  حمایت 
صلح  نتوانستند  مسلح  جناح های  و 
می تواند.«  او  اما  بیاورند،  ثبات  و 
بازگشت شاه  که  افغان  پیداکردن یک 
است.  مشکل  واقعاً  نخواهد،  را  سابق 
را  او  هنوزهم  افغانستان  مردم  اکثر 
برخی  میان  و در  اعلی حضرت  پادشاه، 

از پشتون ها، حتا بابا می خوانند.
افغان ها  که  نیست  معنا  بدان  این 
سلطنت  به  بازگشت  خواهان  کل  در 
می کردند  تصور  آن ها  اکثر  بلکه  بودند 
که ظاهر شاه می تواند شورای مصالحه 
و یا کنوانسیون قانون اساسی را برگزار 
پیش قدم  خلیل زاد  اما  کند.  رهبری  و 
خلیل زاد  )که  را  کرزی  دست  و  شد 
دارد(  کنترل  تحت  را  او  می کرد  فکر 
در برابر ظاهر شاه )که از نظر خلیل زاد 
یک رقیب بود( بلند کرد. اما در نهایت، 
و  توطئه  نظریه پرداز  به عنوان  کرزی 
گفته  کشید.  رخ  از  نقاب  پول  غالم 

به  مشابه  موارد  هم  این  از  پیش 
اظهارات محب درباره اقدامات خلیل زاد 
داشته  وجود  ترمپ  دولت  عصبانیت  و 

است.
در سال ۱994، در حالیکه دولت 
با  توافق  چارچوب  دنبال  به  کلینتون 
کیم  سفید  کاخ  بود،  شمالی  کوریای 
کوریای  رییس جمهور  سام  یونگ 
رییس جمهور  گرفت.  نادیده  را  جنوبی 
با  مصاحبه ای  در  جنوبی  کوریای 
نیویورک تایمز این توافق و شماری از 
نواقص آن را به باد انتقاد گرفت. این امر 
عصبانیت رییس جمهور بیل کلینتون و 
وزارت امور خارجه را برانگیخت. آن ها 
به  و  است  ناسپاس  کیم  که  گفتند 
دیپلماسی کمک نمی کند. ولی حق با 
کیم بود. خشم دیوید هیل بر سر محب 
جان  و  اوباما  عصبانیت  تداعی کننده ی 
بر  امریکا  امور خارجه وقت  وزیر  کری 
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  سر 
را  نگرانی اش  بارها  که  است  اسرائیل 
درباره توافق برجام با ایران مطرح کرد. 
خواهان  نباید  خارجه  امور  وزیر 
و  کلینتون  اشتباهات  بدترین  تکرار 

اوباما باشد. 
امنیت ملی ایاالت متحده و آزادی 
خلیل زاد  غرور  قربانی  نباید  افغانستان 
شود. حقیقت ساده این است که محب 
برای بی پرده سخن گفتنش دلیل دارد. 
مسیری که خلیل زاد برای افغانستان در 
با هدایت کاخ سفید  پیش گرفته، چه 
خواهد  ختم  فاجعه  به  آن،  بدون  چه 
طوالنی  سابقه ی  عین حال،  در  شد. 
جاه طلبی سیاسی و شخصی خلیل زاد، 
منافع تجاری و دیپلماسی وی، مایه ی 
نگرانی شدید افغان ها است. وزارت امور 
خارجه شاید بگوید که اظهارات محب 
این  اما  است،  نادرست  و  غیرمنصفانه 
احتمال نیز وجود دارد که اگر خلیل زاد 
ماداگاسکار  در  امریکا  فرستاده ی 
تجارت  وارد  نوعی  به  احتماالً  می بود، 

قهوه و وانیل نیز می شد. 
در  که  هرکسی  تقریباً  واقع،  در 
است،  کرده  کار  عراق  یا  افغانستان 
دلیلی  می تواند شهادت دهد که حتماً 
مورد  در  نامناسب  برداشت های  برای 
از  بسیاری  چرا  دارد.  وجود  خلیل زاد 
از  پیش  دیپلمات های  و  فرستاده ها 
اظهاراتی  چنین  معرض  در  خلیل زاد 

قرار نگرفتند. 

واشنگتن اگزمینرـ  مایکل روبین

مترجم: جلیل پژواک
خلیل زاد و ماجراهایش؛ چرا حق با محب است؟
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لطف علی سلطانی

»همه رفتند از این خانه به جز غم«

ــا  ــالنی بـ ــرد و دو زن، در سـ دو مـ
ــدود 70  ــع حـ ــک در جمـ ــاد کوچـ ابعـ
ـــا  ـــته اند. آن ه ـــزی نشس ـــت می ـــری پش نف
ـــی   ـــر و پســـر قربانیان ـــرادر، خواهـــر، دخت ب
هســـتند کـــه در مـــدت حـــدود چهـــار 
دهـــه در دوران حکومت هـــای مختلـــف 
ـــده اند.  ـــته ش ـــکنجه و کش ـــتان ش افغانس
همـــه بـــا دل هـــای پـــر داغ و چشـــمان 
ـــای  ـــل بغض ه ـــت حداق ـــرار اس ـــم زده ق ن

فروخـــورده ی خـــود را خالـــی کننـــد.  
ســـازمان حقـــوق بشـــر و دموکراســـی 
بـــرای آن هـــا فرصتـــی فراهـــم کـــرده 
تـــا بتواننـــد کم ازکـــم بـــا دیگـــران درد 
دل کننـــد. هـــدف ایـــن برنامـــه ایجـــاد 
روحیـــه ی همدلـــی میـــان بازمانـــدگان 
ــرار  ــه قـ ــن برنامـ ــت. ایـ ــان اسـ قربانیـ
ــزار  ــار برگـ ــک  بـ ــاه یـ ــر مـ ــت هـ اسـ
ــرای  ــرا بـ ــازمان اخیـ ــن سـ ــود. ایـ شـ
نخســـتین بـــار در کشـــور، مـــوزه ای 
و  خاطـــرات  »مرکـــز  نـــام  زیـــر  را 
بـــرای  افغانســـتان«  گفت وگـــوی 
ارج گـــذاری بـــه قربانیـــان و نگهـــداری 
اشـــیای به جامانـــده از آن هـــا، تاســـیس 

ــت. ــرده اسـ کـ
اعضـــای  از  تـــن   15 عـــارف 
داده  دســـت  از  را  خانـــواده اش 

اســـت
ــد  ــز احمـ ــواده ی عزیـ ــرای خانـ بـ
عـــارف شـــروع بدبختـــی بـــا کودتـــای 
ـــس  ـــورد. پ ـــد خ ـــور ۱357 کلی ـــت ث هف
از آنکـــه حـــزب دموکراتیـــک خلـــق 
ــاد  ــوری نوبنیـ ــه جمهـ ــتان علیـ افغانسـ
داوودخـــان کودتـــا کـــرد، دوره تـــازه ای 
بگیروبُکـــش و گریزوببنـــد آغـــاز شـــد. 
روشـــنفکرانی کـــه در برابـــر دولـــت 
ــتناک  ــا ســـرکوب وحشـ ــتند، بـ برخاسـ
ـــت  ـــات امنی ـــاد )اداره ی خدم ـــتگاه خ دس
ـــه  ـــی ک ـــدند؛ هرکس ـــه ش ـــی( مواج دولت
ــا  ــرد یـ ــد می کـ ــت را نقـ ــال دولـ اعمـ
ــتاد،  ــا آن می ایسـ ــف بـ ــف مخالـ در صـ
ـــود؛ از  سرنوشـــت تاریکـــی در انتظـــارش ب
زندان هـــای مخـــوف تـــا زنده به گـــور 

شـــدن. 
ـــز  ـــرای عزی ـــال ۱358 ب ـــد س ۱4 اس
احمـــد عـــارف، روز آغـــاز سلســـله ای از 
بدبختی هـــا بـــود. در آن روز گروهـــی 
از مامـــوران خـــاد بـــه خانـــه ی آن هـــا 
ــرادران او  ــی از بـ ــد و یکـ ــورش بردنـ یـ
را کـــه اســـتاد اکادمـــی پولیـــس بـــود، 
ـــرادر او جـــز کســـانی  ـــد. ب بازداشـــت کردن
ــای  ــزاری برنامه هـ ــا برگـ ــه بـ ــود کـ بـ
شـــب نامه ها  پخـــش  و  فرهنگـــی 
مخالفـــت می کـــرد. پـــس از گرفتـــاری 
ـــرادر  ـــه ب ـــارف و س ـــای ع ـــه آق ـــت ب او نوب
دیگـــرش رســـید کـــه یکی یکـــی از 

ســـوی حکومـــت بازداشـــت شـــدند. 
در  آنچـــه  از  عـــارف  آقـــای 
در  خـــاد  مخـــوف  بازداشـــتگاه های 
شـــش درک و پـــل چرخـــی کابـــل 
دیـــده، نمی توانـــد چیـــزی بگویـــد: 
ـــی  ـــاه در آن زندان ـــار م ـــا چه ـــن تقریب »م
بـــودم. آن شـــکنجه ها اکنـــون بـــه 
ــه  ــد، نـ ــاک می مانـ ــانه های خطرنـ افسـ
ـــه  ـــت آن را دارد و ن ـــی یادداش ـــم توانای قل

خـــودم توانایـــی روایـــت آن را.«
گذشـــت  از  پـــس  ســـرانجام  او 
چهـــار مـــاه از زنـــدان آزاد می شـــود 
ــای  ــام فعالیت هـ ــا انجـ ــر بـ ــار دیگـ و بـ
فرهنگـــی و مدنـــی در صـــف مخالفـــان 
می ایســـتد.   کمونیســـتی  حکومـــت 
در  را  تظاهراتـــی   ۱358 ثـــور   ۱4 در 
دانشـــگاه کابـــل ســـازماندهی می کنـــد. 
در آن تظاهـــرات حـــدود هـــزار نفـــر 
ــان 90  ــوند. از آن میـ ــت می شـ بازداشـ
نفـــر بـــه عنـــوان ســـازمان دهندگان 
اصلـــی تظاهـــرات در زنـــدان می ماننـــد 
بـــار  ایـــن  می شـــوند.  آزاد  بقیـــه  و 
ســـه ســـال زنـــدان در انتظـــار اوســـت. 
ســـه ســـال شـــکنجه ی مخـــوف در 
ـــس  ـــب، ریی ـــر نجی ـــاد: »داکت ـــدان خ زن
خـــاد بـــود. بازداشـــت ها بـــه دســـتور او 
ـــه  ـــنفکر ب ـــا روش ـــت. ده ه صـــورت می گرف
دســـت او شـــکنجه و کشـــته شـــدند. اتـــاق 
شـــکنجه بـــا ناخن هـــای جـــدا شـــده، 
موهـــای کنـــده شـــده و لخته هـــای 

خـــون فـــرش شـــده بـــود.« 
در مـــدت زمانـــی کـــه او زندانـــی 
بـــوده، یکـــی از برادرانـــش کـــه اســـتاد 
ــز  ــوده نیـ ــی بـ ــکده ی روانشناسـ دانشـ

دو نفـــر آن هـــا دفـــن شـــده اســـت، از 
در  خبـــری  کنـــون  تـــا  بقیه شـــان 

دســـت نیســـت.
مهنـــاز صادقـــی، پـــدر و چهـــار 
بـــرادرش را از دســـت داده اســـت

ماجـــرای  صادقـــی  مهنـــاز 
سیاســـی  قتل هـــا  و  بازداشـــت ها 
را کمـــی پیشـــتر از کودتـــای ۱357 
ــد  ــاهی محمـ ــان پادشـ ــرد؛ در زمـ می بـ
ـــه ی  ـــه گفت ـــه ب ـــاهی ک ـــاه، پادش ظاهرش
ـــر را  ـــزار و 998 نف ـــک ه ـــاز ی ـــم مهن خان

ــت.  ــرده اسـ ــاک کـ ــر خـ زیـ
ـــدر  ـــتمی، پ ـــان رس ـــخی خ ـــالم س غ
ــان  ــال های پایـ ــی در سـ ــم صادقـ خانـ
پادشـــاهی محمـــد ظاهرشـــاه، جنبـــش 
ـــش  ـــن جنب ـــاد. ای ـــا نه ـــجویان را بن دانش
ـــه  ـــان ب ـــه ظاهرخ ـــتبدادی ک ـــر اس در براب
ــرد:  ــارزه می کـ ــود، مبـ ــه بـ راه انداختـ
ـــای  ـــزار از اعض ـــدود دو ه ـــان ح »ظاهرخ
جنبـــش دانشـــجویان را بازداشـــت و 
ـــش  ـــرد. از آن جنب ـــر خـــاک ک ســـپس زی
ــی  ــد، یکـ ــی ماندنـ ــر باقـ ــط دو نفـ فقـ
ـــیر،  ـــام اکس ـــاعری بن ـــری ش ـــدرم و دیگ پ
پـــدرم بـــه دلیـــل ایـــن کـــه خـــارج از 
ـــن  ـــل ای ـــه دلی ـــاعر ب ـــود و آن ش کشـــور ب

کـــه مریـــض بـــود زنـــده ماندنـــد.«
محمـــد  پادشـــاهی  ســـقوط 
ظاهرشـــاه و ســـپس روی کار آمـــدن 
نظـــام جمهـــوری داوودخـــان ســـرآغاز 
ـــتمی  ـــر رس ـــرای داکت ـــازه ای ب ـــی ت بدبخت
و فامیـــل او شـــد. زمانـــی کـــه داوود خـــان 
ـــتمی  ـــر رس ـــید، از داکت ـــدرت رس ـــه ق ب
ــگ  ــزب غورزنـ ــه حـ ــه بـ ــت کـ خواسـ
ــت را رد  ــن خواسـ ــا او ایـ ــدد، امـ بپیونـ
کـــرد. در پنـــج ســـالی کـــه داوودخـــان 
ـــتمی  ـــر رس ـــه داکت ـــود خان ـــدرت ب در ق
ـــای  ـــر آق ـــاز دخت ـــود. مهن ـــره ب در محاص
رســـتمی می گویـــد کـــه آنـــان بـــه 
شـــکل نیمه مخفـــی در خانـــه زندگـــی 
ـــی  ـــه کس ـــود را ب ـــد: »آدرس خ می کردن
ــه  ــود را بـ ــص خـ ــم. تخلـ ــی گفتیـ نمـ
ـــرادرم  ـــدر و ب ـــم. از پ ـــی گفتی ـــی نم کس

بـــه کســـی نمـــی گفتیـــم.«
ریاســـت جمهوری  زمـــان  در 
ــتاد  ــتمی، اسـ ــد رسـ ــان، فریـ داوودخـ
دانشـــکده ی ســـاینس دانشـــگاه کابـــل 
ــن  ــازمان مجاهدیـ ــاز، سـ ــرادر مهنـ و بـ
می کنـــد.  تاســـیس  را  مســـتضعفین 

بازداشـــت و ســـپس بـــه حبـــس ابـــد 
می شـــود. محکـــوم 

عـــارف پـــس از رهایـــی از زنـــدان، 
می شـــود  مهاجـــران  مـــوج  قاطـــی 
و بـــه پاکســـتان مـــی رود. در مســـیر 
مهاجـــرت چنـــد روزی دوبـــاره زندانـــی 
ــوی  ــه سـ ــا نـ ــار امـ ــن بـ ــود، ایـ می شـ
حـــزب دموکراتیـــک خلـــق بلکـــه از ســـوی 
ـــارف در  ـــه ع ـــی ک ـــالمی. زمان ـــزب اس ح
ولســـوالی ارز والیـــت لوگـــر می رســـد، 
یکـــی از هم ســـلوالنش از فرماندهـــان 
حـــزب اســـالمی، او را شناســـایی می کنـــد 
ـــا حـــزب اســـالمی  و بـــه اتهـــام مخالفـــت ب
در زنـــدان می انـــدازد. بعـــد بـــه کمـــک 
ـــوی  ـــه س ـــه ب ـــا برهن ـــدان، پ ـــبان زن پاس
پاراچنـــار، از توابـــع پاکســـتان فـــرار 
ـــای  ـــایر اعض ـــا س ـــار ب ـــد. در پاراچن می کن
ـــا  ـــود و در آنج ـــا می ش ـــواده اش یکج خان
ــورایی را  ــوالی هایش شـ ــم ولسـ ــا هـ بـ
ــکیل  ــغال تشـ ــا اشـ ــارزه بـ ــرای مبـ بـ
زادگاه شـــان،  ســـپس  می دهنـــد. 
ـــد.  ـــور را از آزاد می کنن ـــوالی دره ی ن ولس
از آنجـــا کـــه ایـــن منطقـــه بـــرای 
ــته،  ــت داشـ ــی اهمیـ ــای افراطـ گروه هـ
ـــا  ـــرکوب آن ه ـــرای س ـــالمی ب ـــزب اس ح
دســـت به کار می شـــود. در 22 نوامبـــر 
۱98۶ ملیشـــه های حـــزب اســـالمی 
ـــت  ـــارف را را بازداش ـــوام ع ـــن از اق 50 ت
ـــت  ـــا هش ـــان آن ه ـــه در می ـــد ک می کنن
ـــارف  ـــای ع ـــواده ی آق ـــای خان ـــن از اعض ت
نیـــز شـــامل بوده انـــد. از آن میـــان 
هشـــت  و  می شـــوند  آزاد  نفـــر   42
تـــن از بســـتگان آقـــای عـــارف ناپدیـــد 
می شـــوند و تـــا کنـــون خبـــری از 

شـــده بودنـــد.«
مهنـــاز صادقـــی ســـال ها بـــرای 
ــرده  ــارزه کـ ــر مبـ ــوق بشـ تحقـــق حقـ
اســـت. فعـــال بـــا قربانیـــان جنـــگ بـــه 
خصـــوص بـــا قربانیـــان شـــکنجه در 
ـــت  ـــرای عدال ـــان ب ـــگی زن ـــاد همبس بنی

پ می کنـــد.  کار 
عالیـــه عظیمـــی پـــدرش را از 

دســـت داده اســـت
در  خشـــونت ها  سلســـله ی 
ـــش  ـــه پی ـــار ده ـــدود چه ـــتان ح افغانس
آغـــاز شـــده بـــود، بـــرای عالیـــه امـــا 
فاجعه بارتریـــن حادثـــه، کشـــته شـــدن 
پـــدرش در دوره حاکمیـــت طالبـــان 
ــی  ــال ۱37۶ وقتـ ــی در سـ ــت. علـ اسـ
ـــود  ـــز بهس ـــان مرک ـــا طالب ـــح ب ـــرای صل ب
ــد  ــه مقصـ ــدان وردک را بـ ــت میـ والیـ
ــا  ــرد، بـ ــرک کـ ــود تـ ــه اول بهسـ حصـ
از هم روســـتایی هایش در  پنـــج تـــن 
ـــب  ـــان طال ـــوی جنگجوی ـــیر راه از س مس
ــه ده  ــدند. عالیـ ــته شـ ــه بسـ ــه گلولـ بـ
ــان  ــه پـــدرش را طالبـ ــوده کـ ــاله بـ سـ
کشـــتند. او ســـپس بـــه ایـــران مهاجـــر 
شـــد و در جریـــان مهاجـــرت رنج هـــای 

ــد.  ــل شـ ــی را متحمـ فراوانـ
ـــون در راســـتای  ـــه عظیمـــی اکن عالی
ــد.  ــواد آموزی کار می کنـ ــوزش و سـ آمـ
ـــی  ـــه ی خدمات ـــال ۱39۱ موسس او در س
ــاد  ــح را ایجـ ــد صلـ ــی کلیـ – اجتماعـ

ـــت.  ـــرده اس ک
تازه ترین زخم

ـــای  ـــا و درده ـــام قتل ه ـــد تم هرچن
ـــته  ـــه ی گذش ـــار ده ـــش از چه ـــه در بی ک
اتفـــاق افتـــاده اســـت، ناســـور و تـــازه 

از آن پـــس بـــه فعالیت هـــای سیاســـی 
رو مـــی آورد و برخـــی تظاهرات هـــا را 
حکومـــت  می  کنـــد.  ســـازمان دهی 
ـــدام او  ـــم اع ـــار حک ـــن ب داوودخـــان چندی
را صـــادر می کنـــد کـــه براســـاس آن بایـــد 
ـــا  ـــد ام ـــدام می ش ـــی اع ـــدان هوای در می
ـــی  ـــر نظام ـــه افس ـــتانش ک ـــی از دوس یک
ـــام او را از  ـــی، ن ـــکل عجیب ـــه ش ـــوده، ب ب
فهرســـت اعدامی هـــا حـــذف می کنـــد. 
دوســـتش بـــا قـــورت دادن ورقـــی کـــه 
ـــوده  ـــت ب ـــد در آن ثب ـــام فری ـــس و ن عک

او را از اعـــدام نجـــات می دهـــد. 
رســـتمی  دکتـــر  خانـــواده ی 
از  وحشـــت  و  تـــرس  بـــا  هرچنـــد 
دو دوره ی پادشـــاهی ظاهـــر شـــاه و 
ریاســـت جمهوری داوودخـــان ســـالم 
عبـــور کـــرده بـــود، امـــا بـــا کودتـــای 
هفـــت ثـــور ۱357 بدبختی هـــا بـــا 
شـــدت بیشـــتر بـــه ایـــن خانـــواده رو 
می کنـــد. ســـاعت یـــک بامـــداد هفتـــم 
ثـــور دروازه ی  خانـــه ی آقـــای رســـتمی 
زنـــگ می خـــورد. گروهـــی از مامـــوران 
خـــاد یـــورش می برنـــد و تمـــام خانـــه 
را بازرســـی می کننـــد و ســـپس پـــدر و 
ـــد.  ـــود برن ـــا خ ـــاز را ب ـــرادر مهن ـــار ب چه
ـــرادر  ـــار ب ـــدر و چه ـــا داغ پ ـــاز ب مهن
ــد:  ــم زده می گویـ ــمان نـ در دل و چشـ
»از مـــاه ثـــور ۱357 تـــا چنـــد ســـال 
ـــری  ـــزار نف ـــج ه ـــت پن ـــه فهرس ـــل ک قب
کـــه توســـط حکومـــت دموکراتیـــک 
خلـــق قتـــل عـــام شـــده بودنـــد، نشـــر 
ـــتیم.  ـــری نداش ـــا خب ـــود، از آن ه ـــده ب نش
در آن فهرســـت نـــام هـــر پنـــج آن هـــا 
ــور  ــه گـ ــده بـ ــه زنـ ــود. همـ ــامل بـ شـ

آن هـــا نیســـت.
دو  و  بـــرادر  دو  بـــا  وقتـــی  او 
ــت  ــال آن هشـ ــه دنبـ ــرکاکایش بـ پسـ
نفـــر می گردنـــد، این بـــار خودشـــان 
ــوند:  ــی می شـ ــد و زندانـ ــر می افتنـ گیـ
ــالمی  ــزب اسـ ــکنجه ی ۱5 روزه حـ »شـ
ـــری  ـــاد براب ـــاله خ ـــک س ـــکنجه ی ـــا ش ب
ــی هایی  ــان وحشـ ــون آنـ ــرد. چـ می کـ
ـــد ۱0  ـــاعت بع ـــک س ـــر ی ـــه ه ـــد ک بودن
ـــا را  ـــد و م ـــا می ریختن ـــر م ـــر س ـــره ب نف
ـــد  ـــد. ۱5 روز بع ـــی کردن ـــوب م ـــت و ک ل
ـــن  ـــار ت ـــن چه ـــه ای ـــه ک ـــن بهان ـــه ای ب
ـــان را  ـــوی آن ـــر دیپ ـــه ب ـــد حمل ـــا( قص )م
داشـــتیم مـــا را بـــه پولیـــس پاکســـتان 

تحویـــل دادنـــد.«
ـــان  ـــارف، هم ـــای ع ـــر آق ـــرادر دیگ ب
ـــه در  ـــی ک ـــکده ی روانشناس ـــتاد دانش اس
کابـــل از ســـوی حکومـــت دمکراتیـــک 
ـــده  ـــوم ش ـــد محک ـــس اب ـــه حب ـــق ب خل
بـــود، پـــس از آنکـــه بـــه نحـــوی از 
ـــرار  ـــاور ف ـــه پش ـــود، ب ـــدان آزاد می ش زن
ـــراد  ـــوی اف ـــه ی راه از س ـــد. در میان می کن
ــد  ــت و ناپدیـ ــالمی بازداشـ ــزب اسـ حـ
ــت او  ــون از سرنوشـ ــا کنـ ــود. تـ می شـ

نیـــز خبـــری در دســـت نیســـت.
از کودتـــای هفـــت ثـــور ۱357 تـــا 
ــان و روی کار  ــت طالبـ ــقوط حاکمیـ سـ
ـــارف ۱5  ـــای ع ـــد، آق ـــام جدی ـــدن نظ آم
ـــت  ـــواده اش را از دس ـــای خان ـــن از اعض ت
ـــرزی،  ـــت ک ـــل حکوم ـــت. در اوای داده اس
ــتاد  ــاعر و اسـ ــه شـ ــر مامایـــش کـ پسـ
مکتـــب بـــود در مناطـــق ســـرحدی از 
ــته  ــی کشـ ــروه افراطـ ــک گـ ــوی یـ سـ
ـــط  ـــر فق ـــان آن ۱5 نف شـــده اســـت. از می

زده  نم  برادر در دل و چشمان  با داغ پدر و چهار  مهناز 
می گوید: »از ماه ثور 1357 تا چند سال قبل که فهرست 
پنج هزار نفری که توسط حکومت دموکراتیک خلق قتل 
عام شده بودند، نشر نشده بود، از آن ها خبری نداشتیم. در 
آن فهرست نام هر پنج آن ها شامل بود. همه زنده به گور 

شده بودند.«
مهناز صادقی سال ها برای تحقق حقوق بشر مبارزه کرده 
است. فعال با قربانیان جنگ به خصوص با قربانیان شکنجه 

در بنیاد همبسگی زنان برای عدالت کار می کند.

حمید فهرست تمامی زخمیان رویداد را مرور می کند، چون او مطمئن است که نام راحله در 
میان زخمیان است نه کشته ها. اما در فهرست زخمیان نامی از راحله به چشم نمی خورد: 
»وقتی شوکه شدم که نام او در میان زخمی ها نبود. شفاخانه به شفاخانه دنبال راحله گشتم. 
سرانجام در میان اجساد در یکی از شفاخانه های شهر راحله را از روی ساعتش شناختم. نیمی 

از صورتش نبود.« حمید بغضش می ترکد و به گریه می افتد. 
حمید پس از کشته شدن راحله وقتی یاداشت ها و خاطرات او را مرور کرد با این متن مواجه 
شد: »من می توانم توسط علم و دانش خود بیرق افغانستان را در سراسر جهان بلند کنم. 
بحران افغانستان فقط از طریق علم و دانش مخصوصا مشارکت زنان حل می شود. منی 

راحل می خواهم با کسب علم سهمی در حل این بحران داشته باشم.«
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عصمت اهلل سروش

انتقاد محب از خلیلزاد؛ سیاست خارجی 
افغانسـتان یا سنگ اندازی در روند صلح؟

آقای محب را دیدگاه شخصی او تلقی 
»مسائل  گفت:  عبداهلل  آقای  کرد. 
سیاست  تمثیل  و  خارجی  سیاست 
شخصی  و  آماتور  مسائل  خارجی 
با  که  باشد  در جیب کسی  که  نیست 
او پس  با  و  برود  او  با  کند،  او حرکت 
عمق  از  که  است  مسائلی  این  بیاید. 

منافع افغانستان سرچشمه می گیرد.«
در  پیش  روز  چند  عبداهلل  آقای 
گفته  محب  آقای  اظهارات  به  واکنش 
منافع  و  خارجی  سیاست  که  بود 
کشور در روابط با همکاران بین المللی 
و  توجه  ابرازنظرها  در  که  می طلبد 
طرف  یک  »چون  شود  بیشتر  دقت 
قضیه واضح است که یکی از مهم ترین 
متحده  )ایاالت  بین المللی  همکاران 

امریکا( است.« 
شرح  با  دیروز  اجراییه  رییس 
بیشتر دیدگاهش در این مورد گفت که 
بحث مناسبات خارجی افغانستان بحث 
آماتور نیست و شخصی هم نیست بلکه 
براساس منافع ملی افغانستان است که 
افغانستان  کنار  در  بین المللی  جامعه 

قرار گرفت.
نباشد  نگران  مردم  که  افزود  او 
همکاران  با  افغانستان  مناسبات  که 
می رود:  انحراف  سمت  به  بین الملل 
توطئه  یک  که  نشود  فکر  طور  »این 
مردم  علیه  افغانستان  دولت  غیاب  در 
افغانستان در جریان است و حاال ما سر 
و صدا و جیغ و فریاد را بلند بکنیم. ... 
وقتی صحبت از وطن دوستی می شود، 
وطن دوستی تعقیب منافع کشور است 
بیرون  را  خود  احساسات  که  این  نه 
بر  که  نیست  معلوم  هم  آن  و  بدهیم 
است  شده  تعریف  واقعیت های  مبنای 

یا نیست.«
رییس اجراییه گفت که افغانستان 
در شرایطی قرار ندارد که بخواهد روابط 
با جامعه بین المللی را برهم بزند و در 
این مورد در داخل حکومت بحث های 
او  شد.  خواهد  انجام  مفصل  و  اساسی 
افغانستان  مناسبات  که  کرد  تأکید 
همکاران  و  بین المللی  جامعه  با 
دارد،  قرار  که  مسیری  در  بین المللی 

ادامه پیدا می کند.
انتخابات  نامزد  اتمر،  حنیف 
ریاست جمهوری و مشاور پیشین امنیت 
ملی کشور در واکنش به اظهارات آقای 
غیرمسئوالنه  را  وی  اظهارات  محب،   
اعتدال  و  صلح  »تیم  گفته:  و  خوانده 

مشاور  محب،  حمداهلل  انتقاد 
زلمی  از  افغانستان  ملی  امنیت 
برای  امریکا  ویژه  خلیل زاد، فرستاده ی 
واکنش ها  تاکنون  افغانستان،  صلح 
پی  در  را  گسترده ای  انتقادهای  و 
ملی  امنیت  شورای  دفتر  اما  داشته، 
این  مورد  در  ریاست جمهوری  ارگ  و 
که اظهارات آقای محب دیدگاه رسمی 
پاسخ  خیر،  یا  است  افغانستان  دولت 

روشن نمی دهد.
حمداهلل محب در حاشیه ی نشست 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز 
با  صحبت  در  حوت(   23( پنج شنبه 
زلمی  که  گفت  امریکا  در  خبرنگاران 
شخصی اش  منافع  دنبال  به  خلیل زاد 
حکومت  ایجاد  با  دارد  تالش  و  است 
گیرد.  قرار  آن  رأس  در  خود  موقت، 
اینکه زلمی خلیل زاد در  با ذکر  محب 
گذشته دست کم دوبار می خواسته خود 
افغانستان  ریاست جمهوری  برای  را 
می کنیم  فکر  »ما  گفته:  کند،  نامزد 
یا آقای سفیر نمی داند چه می کند، یا 

اینکه چیز دیگری در سر دارد.«
افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
میان  مذاکرات  شیوه ی  از  همچنان 
نمایندگان طالبان  و  امریکا  نمایندگان 
در قطر –که تاکنون پنج دور آن برگزار 
است  گفته  و  کرده  انتقاد  است-  شده 
مذاکرات هیچ »شفافیتی«  این  در  که 

وجود ندارد.
محب افزوده که زلمی خلیل زاد در 
مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان، با 
حکومت افغانستان مشورت نمی کند و 
ارائه می شود:  به دولت  معلومات کمی 
معلومات  کوچک  بخش های  تنها  »ما 
به دست  را  مذاکرات  این  مورد  در 
در  افرادی  که  آخرین  می آوریم… 
ما  می شوند،  آگاه  مذاکرات  این  مورد 

هستیم.«
امنیت  مشاور  اظهارات  دنبال  به 
امریکا  خارجه  وزارت  افغانستان،  ملی 
به  حمله  و  کرد  احضار  را  محب  آقای 
خارجه  وزارت  بر  حمله  را  خلیل زاد 
معاون  هیل،  دیوید  خواند.  امریکا 
سیاسی وزارت خارجه امریکا در دیدار 
این  که  داد  هشدار  محب  حمداهلل  با 
امریکا و  اظهارات روابط دو طرفه بین 
با  را  صلح  روند  همچنان  و  افغانستان 

چالش مواجه می کند.
امنیت  شورای  دفتر  آن  از  پس 
از  محب  آقای  احضار  افغانستان  ملی 

رد کرد  را  امریکا  وزارت خارجه  سوی 
و گفت که مالقات آقای محب با دیوید 
هیل، از قبل برنامه ریزی شده بود و جز 
دیدارهای رسمی آقای محب در جریان 

این سفر بود.
مشاور  اظهارات  از  پس  روز  یک 
ترمپ،  دونالد  افغانستان  ملی  امنیت 
ارشد  مقام های  و  امریکا  رییس جمهور 
افغانستان  مورد  در  کشور  این  امنیتی 
است.  کرده  برگزار  سری  جلسه ی 
گزارش  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
جمعه  روز  جلسه  این  که  است  کرده 
»تانک«  به نام  اتاقی  در  حوت(   24(
پنتاگون  یا  امریکا  در مقر وزارت دفاع 

برگزار شده است. 
سفارت  واکنش،  تازه ترین  در 
امریکا در کابل با نشر اعالمیه ای گفته 
آقای  مارچ   ۱4 در  هیل  دیوید  که 
دیدگاه های  تا  کرد  احضار  را  محب 
در  صلح  برای  امریکا  رویکرد  از  که 
به حمداهلل  و  انتقاد می کند  افغانستان 
کند.  رد  را  داده می شود  نسبت  محب 
آمده:  امریکا  سفارت  اعالمیه ی  در 
»معین سیاسی وزارت خارجه با اشاره 
به  امریکا  درازمدت  همکاری های  به 
افغانستان، تعهد ما را به ثبات و شرکت 
صلح  روند  در  افغانستان  دولت  کامل 

بیان کرد.«
تازه ترین  در  خلیل زاد  زلمی 
امریکا و  اظهاراتش گفته که مأموریت 
مشترک  گونه ی  به  افغانستان  در  ناتو 
امریکا  اگر  و  می شود  برده  پیش 
یکجا  ناتو  با  کرد،  ترک  را  افغانستان 
ترک می کند. آقای خلیل زاد روز شنبه، 
در صفحه ی  توییتی  نشر  با  25 حوت 
رسمی اش گفت که کار مشترک با ناتو 
و دیگر متحدان امریکا برای این کشور 
در اولویت قرار دارد و همه باهم برای 

صلح و امنیت افغانستان کار می کنند.
امنیت  شورای  و  ریاست جمهوری 

چیزی نمی گویند
برخی ها  افغانستان  داخل  در 
آقای  اظهارات  ممکن  که  می گویند 
و  نباشد  دولت  رسمی  دیدگاه  محب 
و  ریاست جمهوری  با  مشوره  بدون  او 
نماینده ی  عمل کرد  از  دولت،  رهبری 

ویژه امریکا انتقاد کرده باشد.
را  پرسش  این  پاسخ  خواستیم 
دیدگاه  محب،  حمداهلل  اظهارات  که 
خیر  یا  است  افغانستان  دولت  رسمی 
او،  اظهارات  محتوای  مورد  در  قباًل  و 

حکومت  ضدیتی  و  تخریبی  اقدامات 
گفت و گوهای  مسیر  در  افغانستان 
صلح را ضد منافع ملی و صلح پایه دار 
می داند و اظهارات غیرمسئوالنه مشاور 
راستای  در  را  حکومت  ملی  امنیت 
ایجاد موانع برای رسیدن به یک صلح 
اقدامات  این  را نکوهش کرده و  پایدار 
با  افغانستان  نیک  روابط  برخالف  را 
ایاالت  با  خصوصاً  بین المللی،  دوستان 

متحده امریکا می داند.«
آقای اتمر با نشر اعالمیه ای افزوده 
زلمی  رهبری  به  صلح  پروسه ی  که 
ملموس«  »دست آورد های  خلیل زاد، 
داشته و مورد حمایت صلح دوستان و 
اکثریت قاطع مردم ما قرار گرفته است. 
در اعالمیه آمده که تیم صلح و اعتدال 
از تالش های ایاالت متحده و فرستاده 
ویژه آن کشور در راستای تأمین صلح 
و  می کند  حمایت  قاطعانه  پایدار، 
و  عادالنه  به صلح  رسیدن  بر  همزمان 
تأکید  بین االفغانی  مذاکرات  بر  پایدار، 

دارد.
را  حکومت  اعتدال  و  صلح  تیم 
متهم  صلح  مذاکرات  روند  تخریب  به 
اظهارات  از  حکومت  که  گفته  و  کرده 
غیرمسئوالنه بر ضد دوستان بین المللی 

افغانستان پرهیز کند.
فعال سیاسی  بلوچ زاده،  اما اجمل 
در صحبت با اطالعات روز می گوید که 
افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  را  آنچه 
و  خواست ها  کرد  مطرح  امریکا  در 
به  اما  بود،  افغانستان  مردم  حرف های 
لحاظ عرف دیپلماتیک و جایگاه آقای 
یا  اظهارات درست  این  این که  محب، 
دیگر  بحث  نه،  یا  و  و گفته می شد  نه 

است.
آقای بلوچ زاده تأکید دارد که آنچه 
از سوی آقای محب مطرح شد، خارج 
در  و  نبود  افغانستان  مردم  از خواست 
افغانستان  مردم  خواست  با  هم سویی 
و منتقدان روند امریکایی پروسه صلح 

قرار داشت.
با  امریکا  نمایندگان  مذاکرات  او 
پنهانی  را مذاکرات »مشکوک،  طالبان 
و پشت پرده« عنوان می کند و می گوید 
بخشی  و  او  مذاکرات  این  آغاز  از  که 
نگرانی   و  شک  افغانستان  مردم  از 
داشتند: »این رقم صحبت ها و روش ها 
یک  به عنوان  را  گروه  این  طالبان،  با 
زدن  دور  و  پذیرفتن  رسمی  حکومت 

حکومت و مردم افغانستان است.«

شـــده بودنـــد.«
مهنـــاز صادقـــی ســـال ها بـــرای 
ــرده  ــارزه کـ ــر مبـ ــوق بشـ تحقـــق حقـ
اســـت. فعـــال بـــا قربانیـــان جنـــگ بـــه 
خصـــوص بـــا قربانیـــان شـــکنجه در 
ـــت  ـــرای عدال ـــان ب ـــگی زن ـــاد همبس بنی

پ می کنـــد.  کار 
عالیـــه عظیمـــی پـــدرش را از 

دســـت داده اســـت
در  خشـــونت ها  سلســـله ی 
ـــش  ـــه پی ـــار ده ـــدود چه ـــتان ح افغانس
آغـــاز شـــده بـــود، بـــرای عالیـــه امـــا 
فاجعه بارتریـــن حادثـــه، کشـــته شـــدن 
پـــدرش در دوره حاکمیـــت طالبـــان 
ــی  ــال ۱37۶ وقتـ ــی در سـ ــت. علـ اسـ
ـــود  ـــز بهس ـــان مرک ـــا طالب ـــح ب ـــرای صل ب
ــد  ــه مقصـ ــدان وردک را بـ ــت میـ والیـ
ــا  ــرد، بـ ــرک کـ ــود تـ ــه اول بهسـ حصـ
از هم روســـتایی هایش در  پنـــج تـــن 
ـــب  ـــان طال ـــوی جنگجوی ـــیر راه از س مس
ــه ده  ــدند. عالیـ ــته شـ ــه بسـ ــه گلولـ بـ
ــان  ــه پـــدرش را طالبـ ــوده کـ ــاله بـ سـ
کشـــتند. او ســـپس بـــه ایـــران مهاجـــر 
شـــد و در جریـــان مهاجـــرت رنج هـــای 

ــد.  ــل شـ ــی را متحمـ فراوانـ
ـــون در راســـتای  ـــه عظیمـــی اکن عالی
ــد.  ــواد آموزی کار می کنـ ــوزش و سـ آمـ
ـــی  ـــه ی خدمات ـــال ۱39۱ موسس او در س
ــاد  ــح را ایجـ ــد صلـ ــی کلیـ – اجتماعـ

ـــت.  ـــرده اس ک
تازه ترین زخم

ـــای  ـــا و درده ـــام قتل ه ـــد تم هرچن
ـــته  ـــه ی گذش ـــار ده ـــش از چه ـــه در بی ک
اتفـــاق افتـــاده اســـت، ناســـور و تـــازه 

ــری  ــار نفـ ــان چهـ ــا در میـ ــت، امـ اسـ
کـــه پشـــت میـــزی در ایـــن اتـــاق 
نشســـته اند و از چگونگـــی و شـــکنجه ی 
بستگان شـــان روایـــت می کننـــد، یـــک 
ـــه  ـــی ک ـــت، زخم ـــازه اس ـــی ت ـــم خیل زخ
ـــک ســـال از آن نگذشـــته اســـت.  ـــوز ی هن
زخـــم از دســـت دادن راحلـــه در حملـــه ی 
ـــه در  ـــود ک ـــگاه موع ـــر آموزش ـــاری ب انتح
ـــاد.  ـــاق افت ـــال ۱397 اتف ـــد س ـــاه اس م

ـــر  ـــه عص ـــرادر راحل ـــع، ب ـــد رفی حمی
24 اســـد امســـال تماســـی از ســـوی یکـــی 
ــد. از آن  ــت می کنـ ــتگانش دریافـ از بسـ
ــر داری  ــد: »خبـ ــط می پرسـ ــوی خـ سـ
امـــروز راحلـــه کـــورس رفتـــه یـــا نـــه؟ 
در کـــورس موعـــود انتحـــاری شـــده.« 
ـــورا  ـــد و ف ـــع می کن ـــن را قط ـــد تلف حمی
به ســـوی آموزشـــگاه حرکـــت می کنـــد. 
ــد ورودی  ــد می بینـ ــه می رسـ ــا کـ آنجـ
ــی  ــای امنیتـ ــوی نیروهـ ــه از سـ کوچـ
مســـدود شـــده اســـت. ســـرباز پولیـــس 
ــی  ــه تمامـ ــد کـ ــد می گویـ ــه حمیـ بـ
ــفاخانه ها  ــان بـــه شـ کشـــته ها و زخمیـ

ــده اند.  ــل شـ منتقـ
ـــان  ـــی زخمی ـــت تمام ـــد فهرس حمی
ــون او  ــد، چـ ــرور می کنـ ــداد را مـ رویـ
ــه در  ــام راحلـ ــه نـ ــت کـ ــن اسـ مطمئـ
میـــان زخمیـــان اســـت نـــه کشـــته ها. 
نامـــی  امـــا در فهرســـت زخمیـــان 
نمی خـــورد:  چشـــم  بـــه  راحلـــه  از 
»وقتـــی شـــوکه شـــدم کـــه نـــام او در 
ــفاخانه  ــود. شـ ــا نبـ ــی هـ ــان زخمـ میـ
بـــه شـــفاخانه دنبـــال راحلـــه گشـــتم. 
ـــی از  ـــاد در یک ـــان اجس ـــرانجام در می س
ــه را از روی  ــهر راحلـ ــفاخانه های شـ شـ
ـــش  ـــی از صورت ـــناختم. نیم ـــاعتش ش س
ــد و  ــش می ترکـ ــد بغضـ ــود.« حمیـ نبـ

ــد.  ــه می افتـ ــه گریـ بـ
حمیـــد پـــس از کشـــته شـــدن 
راحلـــه وقتـــی یاداشـــت ها و خاطـــرات 
ـــه  ـــن مواج ـــن مت ـــا ای ـــرد ب ـــرور ک او را م
ــم  ــط علـ ــم توسـ ــن می توانـ ــد: »مـ شـ
و دانـــش خـــود بیـــرق افغانســـتان را در 
ــران  ــان بلنـــد کنـــم. بحـ سراســـر جهـ
افغانســـتان فقـــط از طریـــق علـــم و 
ـــل  ـــان ح ـــارکت زن ـــا مش ـــش مخصوص دان
می شـــود. منـــی راحـــل می خواهـــم 
ـــن  ـــل ای ـــهمی در ح ـــم س ـــب عل ـــا کس ب

بحـــران داشـــته باشـــم.«
او هزینـــه ی مراســـم ختـــم قـــرآن 
و فاتحـــه ی راحلـــه را بـــا مشـــاوره ی 
پـــدرش بـــه ســـاخت یـــک کتابخانـــه 
ـــت.  ـــاص داده اس ـــه اختص ـــام راحل ـــه ن ب
راحلـــه بـــا تمـــام آرزوهایـــش زیـــر 
ـــه  ـــه ی راحل ـــا کتابخان ـــه، ام ـــاک خفت خ
اکنـــون بیـــش از هشـــت هـــزار جلـــد 
کتـــاب دارد و از روزی کـــه شـــروع بـــه 
ــزار  ــار هـ ــدود چهـ ــرده حـ فعالیـــت کـ

ــر در آن مراجعـــه کـــرده اســـت.  نفـ
ـــش از 75  ـــان بی ـــی از می ـــه یک راحل
ــه ی  ــه در حملـ ــود کـ ــوزی بـ دانش آمـ
ـــگاه  ـــر آموزش ـــش ب ـــروه داع ـــاری گ انتح

ـــت.  ـــان باخ ـــود ج موع
دهـــه ی  چنـــد  جریـــان  در 
گذشـــته افغانســـتان، هزارهـــا نفـــر بـــه 
شـــیوه های مختلـــف کشـــته شـــده اند. 
ـــوز  ـــونت هن ـــه ی خش ـــم چرخ ـــن ه ـــا ای ب
ـــار  ـــار در چه ـــاد آم ـــر بنی ـــد و ب می چرخ
ـــک  ـــی نزدی ـــدت مل ـــت وح ـــال حکوم س
غیرنظامـــی کشـــته  بـــه 50 هـــزار 

ند.  شـــده ا
ـــد از  ـــه و حمی ـــاز، عالی ـــارف، مهن ع
ـــوز  ـــه هن ـــه ن ـــد ک ـــدگان قربانیان ان بازمان
حقـــوق عزیـــزان از دست رفته ی شـــان 
ـــه کســـی درد دل شـــان  تامیـــن شـــده  و ن

ـــت.   ـــنیده اس را ش

با رییس جمهور و رهبری دولت مشوره 
شده بود یا خیر، از دفتر شورای امنیت 
بپرسیم،  ریاست جمهوری  ارگ  و  ملی 
مصاحبه  به  حاضر  نهاد  دو  این  اما 
رسمی نمی شود، و صرف دفتر شورای 
محب  آقای  که  می گوید  ملی  امنیت 
و  است  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
نشست  در  افغانستان  از  نمایندگی  به 

سازمان ملل شرکت کرده بود.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که 
باید از خود آقای محب پرسیده شود و 
آقای محب روز دوشنبه، 27 حوت به 
کابل می آید و در رابطه به آن اظهارات 

جواب می دهد.
معاون  مرتضوی،  حسین  شاه 
پاسخ  در  ریاست جمهوری  سخن گوی 
اظهارات  مورد  در  که  پرسش  این  به 
رییس جمهور  با  ملی،  امنیت  مشاور 
مشور شده بود یا خیر گفت: »ما بعداً 
صاحب  محب  ولی  می کنیم،  صحبت 
کمی توضیحات بیشتر می دهد خدمت 

شما.«
امنیت  مشاور  دفتر  مقام های 
ملی هرچند حاضر به مصاحبه رسمی 
نمی شوند، اما تأکید دارند که اظهارات 
او  حقوقی  جایگاه  به  محب  آقای 
برمی گردد و او فعاًل مشاور امنیت ملی 

و فرد درجه دوم افغانستان است.
در همین حال سرور دانش، معاون 
 25 شنبه،  روز  ریاست جمهوری  دوم 
معاون  دیکر،  َکِرن  با  دیدار  در  حوت 
سفارت امریکا در کابل گفت که برای 
سوءتفاهم  هرگونه  ایجاد  از  جلوگیری 
و  کابل  میان  استراتژیک  روابط  در 
واشنگتن، نیاز است تا از روند مذاکرات 
صلح برای مردم افغانستان اطالع رسانی 

شفاف صورت گیرد.
مذاکرات  همچنان  دانش  آقای 
صلح  مذاکرات  روند  در  بین االفغانی 
که  گفته  و  خوانده  مهم  اولویت  را 
هیأت  مورد  در  افغانستان  حکومت 
نیز  کشور  این  صلح  مذاکره کننده ی 

بازنگری خواهد کرد.
مسایل  خارجی  سیاست  عبداهلل: 

آماتور و شخصی نیست
اجراییه  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
در  حوت   2۶ یک شنبه،  روز  کشور 
گرفتن  نام  بدون  کابل  در  مراسمی 
سیاست  که  گفت  محب  حمداهلل  از 
مسأله ی  یا  آماتور  بحث  یک  خارجی 
اظهارات  نحوی  به  و  نیست  شخصی 

حمید فهرست تمامی زخمیان رویداد را مرور می کند، چون او مطمئن است که نام راحله در 
میان زخمیان است نه کشته ها. اما در فهرست زخمیان نامی از راحله به چشم نمی خورد: 
»وقتی شوکه شدم که نام او در میان زخمی ها نبود. شفاخانه به شفاخانه دنبال راحله گشتم. 
سرانجام در میان اجساد در یکی از شفاخانه های شهر راحله را از روی ساعتش شناختم. نیمی 

از صورتش نبود.« حمید بغضش می ترکد و به گریه می افتد. 
حمید پس از کشته شدن راحله وقتی یاداشت ها و خاطرات او را مرور کرد با این متن مواجه 
شد: »من می توانم توسط علم و دانش خود بیرق افغانستان را در سراسر جهان بلند کنم. 
بحران افغانستان فقط از طریق علم و دانش مخصوصا مشارکت زنان حل می شود. منی 

راحل می خواهم با کسب علم سهمی در حل این بحران داشته باشم.«
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»یک امریکایی در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده است«
اطالعــات روز: بــه گفتــه وکیــل مایــکل 
دریایــی  نیــروی  ســابق  عضــو  وایــت، 
ــت، او  ــی اس ــران زندان ــه در ای ــی ک امریکای
ــدان محکــوم شــده اســت. ــه ۱0 ســال زن ب

فارســی،  بی بی ســی  گــزارش  بــه 
مــارک زیــد، وکیــل ایــن زندانــی کــه 
ــات  ــه اتهام ــت ک ــت گف ــود در امریکاس خ
آقــای وایــت در ایــران، توهیــن بــه آیــت اهلل 
خامنــه ای و انتشــار یــک تصویــر خصوصــی 
اســت. هنــوز مقام هــای قضایــی ایــران ایــن 

خبــر را تاییــد نکرده انــد.
ــت  ــکل وای ــات مای ــریح اتهام او در تش
گفــت کــه جزییــات اتهــام نخســت بــرای او 
روشــن نیســت. اتهــام دوم نیــز مربــوط بــه 
ــی در  ــک زن ایران ــی از او و ی ــار عکس انتش

ــت اســت. اینترن
مــارک زیــد وکیلــی اســت کــه توســط 
ــرای  ــکا ب ــت در امری ــکل وای ــواده مای خان
پیگیــری پرونــده او اســتخدام شــده اســت.

وایــت،  آقــای  خانــواده  گفتــه  بــه 

ــق  ــده از طری ــن پرون ــاره ای ــات درب اطالع
آنهــا  امریــکا در اختیــار  وزارت خارجــه 
گذاشــته شــده اســت. وزارت خارجــه امریکا 
نیــز از طریــق ســفارت ســوئیس در تهــران 
بــه اطالعــات پرونــده دسترســی پیــدا 

. می کنــد
ــت را در  ــکل وای ــت مای ــران بازداش ای

ــت. ــرده اس ــد ک ــهد تایی مش
روز پنجــم دلــو، غالم علــی صادقــی 
دادســتان مشــهد گفتــه بــود کــه ایــن فــرد 

ــی دارد. ــاکی خصوص ش
امــا او دربــاره هویــت ایــن شــاکی 
ــن  ــا ماهیــت شــکایت علیــه ای خصوصــی ی

شــهروند امریکایــی توضیحــی نــداد.
در عیــن حــال جــون وایــت، مــادر 
ایــن زندانــی در امریــکا در مصاحبــه بــا 
بــا  بدرفتــاری  از  کشــورش  رســانه های 

پســرش در زنــدان خبــر داده بــود.
وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
ــب  ــا را تکذی ــن گزارش ه ــران ای ــه ای خارج

ــرد. ک
هــم وزارت خارجــه ایــران و هــم وزارت 
خارجــه امریــکا اعــالم کردنــد کــه بــه 
ــرد  ــن ف ــخصی ای ــم ش ــظ حری ــل حف دلی
ــر  ــده او را منتش ــات پرون ــد جزیی نمی توانن

ــد. کنن
ایــن  امریکایــی  وکیــل  گفتــه  بــه 
ــت  ــکل وای ــخیری مای ــل تس ــی، وکی زندان
برایــش  ایــران  در  دادگاه  از ســوی  کــه 
تعییــن شــده نمی توانــد انگلیســی صحبــت 

ــد. کن
ــواده آقــای وایــت در  او گفــت کــه خان
تــالش اســت تــا یــک وکیــل ایرانــی بــرای 
ــم  ــه حک ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــتخدام کن او اس

ــد. ــراض کنن صــادر شــده اعت
ــن دارد و  ــال س ــت، 4۶ س ــکل وای مای
ــت کالیفرنیاســت.  یــک امریکایــی اهــل ایال
او ۱3 ســال در نیــروی دریایــی امریــکا 

ــت. ــرده اس ــت ک خدم
ــه  ــت ب ــای وای ــادر آق ــه م ــه ک آنگون

روزنامــه نیویــورک تایمــز گفتــه اســت، 
پســرش بــرای دیــدار بــا دوســت دختــرش 

ــود. ــرده ب ــفر ک ــران س ــه ای ب
بــه گفتــه جــون وایــت، ایــن نخســتین 
بــار نبــود کــه او بــه ایــران ســفر می کــرد و 
قــرار بــود روز 27 جنــوری از طریــق دوبــی 

بــه امریــکا بازگــردد.

خانــواده آقــای وایــت می گوینــد کــه او 
مبتــال بــه آســم حــاد اســت و مــدت کمــی 
ــان  ــرای درم ــران ب ــه ای ــفر ب ــش از س پی
تومــور گــردن، شــیمی درمانــی کــرده بــود.

او اولیــن شــهروند امریکایــی اســت کــه 
در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ 

ــران بازداشــت می شــود. در ای

حمالت نیوزیلند: 
تعداد قربانیان به ۵۰ نفر افزایش یافت

یورش حماس به تظاهرات »می خواهیم زندگی کنیم« در نوار غزه

ــود از  ــد خ ــت وزیر، قص آردرن، نخس
ایــن حمــالت را تشــریح کــرد.

انداختــن  راه  بــه  از  پــس  او 
ــه  ــور ب ــجد الن ــون در مس ــام خ حم
مســجدی دیگــر در چهــار کیلومتــری 
محــل اول رفــت و آنجــا هــم بــه 
ــا  ــود ام ــش گش ــزاران آت روی نمازگ
دقایقــی بعــد توســط دو پولیــس 

ــد. ــت ش ــی بازداش محل
ــس  ــس پولی ــوش، ریی ــک ب مای
ــا روز  ــر آنچــه ت ــه بناب ــد گفت نیوزیلن
بــه دســت  یکشــنبه )۱7 مــارچ( 
ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــس ب ــده پولی آم

روبــه رو شــد و خیابان هــای غــزه 
شــاهد حضــور گســترده مأمــوران 

بــود. امنیتــی حمــاس 
ــر منتشرشــده در  ــر تصاوی ــا ب بن
مأمــوران  اجتماعــی،  شــبکه های 
ــی،  ــدازی هوای ــن تیران ــاس ضم حم
ــورش  ــدگان ی ــوی تظاهرکنن ــه س ب
بــرده و شــماری از آنهــا را بازداشــت 

ــد. کردن
ــداد  ــی از تع ــای دقیق گزارش ه
ــت  ــت نیس ــدگان در دس بازداشت ش

اطالعــات روز: پولیــس نیوزیلنــد 
یــک  شــدن  پیــدا  بــا  می گویــد 
قربانیــان  شــمار  دیگــر  جســد 
حمــالت بــه دو مســجد در شــهر 
ــیده  ــر رس ــه 50 نف ــت چرچ ب کرایس
اســت. پولیــس همزمــان اعــالم کــرده 
ــم،  ــت، مهاج ــون ترن ــاور دارد برنت ب
بــه تنهایــی ایــن حمــالت را مرتکــب 
شــده اســت و چنــد بازداشــت شــده 
دیگــر احتمــاال نقشــی در اجــرای 
ایــن حمــالت خونیــن نداشــته اند.

بی بی ســی  گــزارش  بــه 
ــاله،  ــت، 28 س ــون ترن ــی، برنت فارس

پــی  در  روز:  اطالعــات 
ــه  ــاس ب ــروه حم ــدید گ ــورش ش ی
اعتــراض  در  کــه  فلســطینیانی 
بــه افزایــش مالیات هــا اقــدام بــه 
تظاهــرات در نــوار غــزه کــرده بودنــد، 
ــت  ــر بازداش ــی ب ــی مبن گزارش های
صدهــا فلســطینی منتشــر شــده 
ــه  ــاس ب ــروه حم ــان گ اســت؛ همزم
دلیــل کشــته شــدن یــک اســرائیلی 
اقــدام بــه پخــش شــیرینی در شــهر 

ــرد. ــزه ک غ

برتــن داشــت و با دســتبند بــه دادگاه 
بــرده شــد در حضــور قاضــی فعــال به 
ــه  ــم و ب ــل عمــد مته ــره قت ــک فق ی
ــپردن  ــق س ــدون ح ــت ب ــن عل همی

وثیقــه زندانــی شــد.
ــور در دادگاه  ــگام حض ــه هن او ب
ــا  ــی زد ام ــد م ــا لبخن ــه دوربین ه ب
منظــور  بــه  داد  دســتور  قاضــی 
ــد  ــر رون ــذاری ب ــگیری از اثرگ »پیش
عادالنــه دادگاه« از چهــره برنتــون 

ــود. ــر نش ــری منتش ــت تصوی ترن
نفــر  دو  از  می گویــد  پولیــس 
دیگــری کــه بــه همــراه برنتــون ترنت 
بازداشــت شــده اند یــک نفــر بــه 
اتهــام نقــض قوانیــن مالکیــت ســالح 
بــدر بازداشــت بــه ســر می بــرد و یک 
ــدون آن  ــه زن اســت ب ــر ک ــر دیگ نف
ــد آزاد  ــه آن باش ــی متوج ــه اتهام ک

ــت. ــده اس ش
یــک مــرد مســلح دیگــر هــم که 
بازداشــت شــده بــود پــس از آن کــه 
معلــوم شــد بــه قصــد متوقــف کــردن 
برنتــون ترنــت وارد صحنــه شــده 

ــوده آزاد شــد. ب
ــدام از بازداشت شــدگان  ــچ ک هی
ســوابق کیفــری و قضایــی نداشــته اند.

برنتــون ترنــت قــرار اســت بــرای 
بــار دوم روز 5 اپریــل )20 روز دیگــر( 
انتظــار  و  شــود  بــرده  دادگاه  بــه 

بــه  یــورش حمــاس  از  ویدئویــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزه، ب ــان در غ معترض
ســال  در  حمــاس  گــروه  اینکــه 
بــه  را  فلســطینی  »صدهــا   2007
ــری  ــی توئیت ــاند« در پیام ــل رس قت
ــروه  ــن گ ــت ای ــد نیس ــت: »بعی نوش
تروریســتی ایــن بــار هــم ده هــا 
فلســطینی دیگــر را در خیابان هــا 

بکشــد.«
ــون  ــدود دو میلی ــزه ح ــوار غ ن
ــا  ــواره ب ــه هم ــت دارد ک ــر جمعی نف
روبــه رو  اولیــه  مایحتــاج  کمبــود 

هســتند.
پــی  در  و   ۱38۶ ســال  از 
بیــن  مســلحانه  درگیری هــای 
گــروه  فلســطینی،  گروه هــای 
را  غــزه  نــوار  کنتــرل  حمــاس 
تشــکیالت  و  گرفــت  دســت  در 
ــه  ــدود ب ــطینی مح ــردان فلس خودگ
شــد. اردن  رود  باختــری  کرانــه 

ــت  ــزه تح ــوار غ ــخ ن از آن تاری
ــرار  ــر ق ــرائیل و مص ــای اس تحریم ه

دارد.
ــا  ــان ب ــر و همزم ــوی دیگ از س
بــاال گرفتــن اعتراض هــا در نــوار 
غــزه، در حملــه ای کــه روز شــنبه در 

ــن حمــالت را  ــت ای ــون ترن ــه برنت ک
ــرا  ــی و اج ــرادی طراح ــور انف ــه ط ب
کــرده اســت هــر چنــد هنــوز در ایــن 
ــی  ــری قطع ــوان نتیجه گی ــاره نمی ت ب

ــرد. ک
ــان  ــم در جری ــر ه ــر دیگ دو نف
ایــن حمــالت بازداشــت شــده اند کــه 
قــرار اســت یکــی از آنها روز دوشــنبه 

)۱8 مــارچ( بــه دادگاه بــرده شــود.
ــه  ــالت ک ــن حم ــان ای در جری
را  آنهــا  نیوزیلنــد  نخســت وزیر 
از  نفــر   50 خوانــده،  تروریســتی 
ــاله  ــه 3 و ۱۱ س ــر بچ ــه دو پس جمل

هــم کشــته شــدند.
از میــان حــدود 50 زخمــی ایــن 
حمــالت هــم حــال دو نفــر همچنــان 

وخیــم گــزارش شــده اســت.
ــس،  ــس پولی ــوش، ریی ــای ب آق
ــی  ــکی قانون ــان پزش ــه متخصص گفت
ــردن  ــی ک ــال نهای ــدت در ح ــه ش ب
ــان  ــت قربانی ــخیص هوی ــل تش مراح
هســتند تــا اســامی آنهــا را رســما در 

ــد. ــرار دهن ــا ق ــار مقام ه اختی
ــیت ها  ــه حساس ــه متوج او گفت
و نگرانی هــای فرهنگــی و مذهبــی 
خانــواده بازمانــدگان هســت امــا ایــن 

ــد »بســیار حســاس اســت.« فرآین
ــنبه )۱7  ــت روز ش ــون ترن برنت
مــارچ( در حالــی کــه پیراهــن زنــدان 

االوســط«  »الشــرق  روزنامــه  امــا 
شــامگاه  تــا  بازداشــتی ها  تعــداد 
ــر  ــن ذک ــد ت ــدود پانص ــنبه را ح ش
کــرده اســت. خبرگــزاری آلمــان نیــز 
ــر  ــش از ۶00 نف ــه بی ــد ک می نویس
ــاس  ــط حم ــزه توس ــان غ از معترض

شــده اند. بازداشــت 
آسوشــیتدپرس  خبرگــزاری 
ــنبه  ــت روز ش ــزارش داده اس ــز گ نی
فعــاالن  از  تــن  چهــار  دســت کم 
حقــوق بشــر نیــز بــرای ســاعاتی 

بازداشــت شــدند.
گروه هــای  از  شــماری 
بیانیــه ای  انتشــار  بــا  فلســطینی 
حمــاس  گــروه  از  مشــترک، 
ــلحانه اش  ــور مس ــه حض ــتند ب خواس
و  دهــد  پایــان  خیابان هــا  در 
آزاد  بالفاصلــه  را  بازداشت شــدگان 

کنــد.
ــز  ــری نی ــه باخت ــای کران مقام ه
ــان«،  ــر »حــق آزادی بی ــد ب ــا تأکی ب
ــه خشــونت  از حمــاس خواســته اند ب
و  دهــد  پایــان  معترضــان  علیــه 

کنــد. آزاد  را  بازداشت شــدگان 
ســخنگوی  گندلمــن،  افیــر 
ــار  ــا انتش ــرائیل، ب ــر اس ــت وزی نخس

شــهروند اســترالیا کــه خــود را یــک 
می خوانــد  سفیدپوست پرســت 
ــه  ــه ب ــا حمل ظهــر جمعــه گذشــته ب
دو مســجد در کرایســت چرچ کــه 
دومیــن شــهر بــزرگ نیوزیلنــد اســت 
50 نفــر را کشــت و بیــش از 40 نفــر 

ــرد. ــی ک را زخم
او بــا نصــب دوربیــن بــه پیشــانی 
خــود ایــن کشــتار را بــه طــور زنــده 
از شــبکه اجتماعــی فیســبوک پخــش 
ــم  ــل از آن ه ــه قب ــرد و ۱0 دقیق ک
ــی  ــه طوالن ــک دلیل نام ــال ی ــا ارس ب
بــه چندیــن مقــام از جملــه جســیندا 

فــردا،  رادیــو  از  نقــل  بــه 
ــن از  ــا ت ــی صده ــرات اعتراض تظاه
ــوار غــزه از روز پنج شــنبه  ســاکنان ن
23 حــوت آغــاز شــد و در شــبکه های 
ــا  ــتگ »بدن ــا هش ــز ب ــی نی اجتماع
زندگــی  )می خواهیــم  نعیــش« 
ــت. ــترده ای یاف ــاب گس ــم( بازت کنی

روز  ســومین  شــنبه،  روز 
یــورش  بــا  اعتراض هــا،  ایــن 
شــبه نظامیان گــروه حمــاس، کــه 
ــت،  ــوردار اس ــران برخ ــت ای از حمای

ــت  ــا مشــخص شــدن هوی ــی رود ب م
قربانیــان و زخمیــان، ایــن بــار او 
ــل  ــه قت ــدام ب ــر و اق ــل 50 نف ــه قت ب
ــم شــود. ــر مته ــر دیگ حــدود 50 نف

ایــن بزرگتریــن کشــتار جمعــی 
ــد اســت. کشــوری  ــخ نیوزیلن در تاری
ــرم  ــار ج ــی آم ــور تاریخ ــه ط ــه ب ک
ــه  ــی دارد و ب ــت بســیار پایین و جنای
همیــن علــت اکنــون در بهــت و 
ــد  ــه اســت. نیوزیلن ــرو رفت ــرت ف حی
حــدود 4 میلیــون نفــر جمعیــت دارد 
ــلمان  ــزار مس ــدود 45 ه ــا ح و تنه
)کمــی بیــش از یــک درصــد( در ایــن 

ــد. ــی می کنن ــور زندگ کش
نخســت وزیر  آردرن،  جســیندا 
گذشــته ضمــن  روز  کشــور  ایــن 
جامعــه  از  حضــوری  دلجویــی 
کرایســت چرچ  شــهر  مســلمانان 
گفــت قوانیــن مالکیــت ســالح را 

اصــالح خواهــد کــرد.
دادســتان کل  پارکــر،  دیویــد 
ــه  ــت ب ــه دول ــم گفت ــور ه ــن کش ای
و  فــروش  دنبــال ممنــوع کــردن 
ــودکار  ــه خ ــالح  های نیم ــت س مالکی

ــود. ــد ب خواه
برنتــون ترنــت بــه هنــگام حملــه 
ــه  ــر گفت ــه بناب ــت ک ــلحه داش 5 اس
نخســت وزیر نیوزیلنــد بــرای آنهــا 

ــود. ــه ب ــی گرفت مجــوز قانون

کرانــه غربــی روی داد، یــک شــهروند 
اســرائیلی کشــته و دو شــهروند دیگــر 

زخمــی شــدند.
بــه گفتــه ســخنگوی ارتــش 
ــک  ــه ی ــن حمل ــل ای ــرائیل، عام اس
فلســطینی بــود کــه بــا اســتفاده 
از چاقــو و ســپس اســلحه، یــک 
ــر را  ــرباز دیگ ــت و دو س ــن را کش ت

کــرد. زخمــی  به شــدت 
بنابــر همیــن گــزارش، نیروهــای 
اســرائیلی در جســت وجوی عامــل 

ــه هســتند. حمل
ــه  ــن حمل ــاس از ای ــروه حم گ
ســلفیت«  »عملیــات  عنــوان  بــا 
ــر  ــار خب ــی انتش ــرده و در پ ــاد ک ی
ــیرینی در  ــش ش ــه پخ ــدام ب آن، اق

کــرد. غــزه  خیابان هــای 
ــران شــبکه های  شــماری از کارب
ــاس  ــروه حم ــد گ ــی گفته ان اجتماع
ــرای منحــرف  ــنبه را ب ــه روز ش حمل
اعتراض هــای  از  نگاه هــا  کــردن 

ــت. ــام داده اس ــزه انج ــی غ خیابان
ــراز  ــود اب ــا وج ــاس ب ــروه حم گ
خوشــحالی از ایــن حملــه، مســئولیت 
نگرفتــه  برعهــده  مســتقیما  را  آن 

اســت.
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مارکو رویس، امید بزرگ دورتموند برای قهرمانی

سولسشر: 
ضعیف ترین یونایتد چند وقت اخیر بودیم

کاپیتــان  رویــس،  مارکــو 
ــنبه  ــه ش ــد ک ــیا دورتمون بوروس
شــب در مقابــل هرتــا برلیــن 
پیــروزی  در دقیقــه 90+2 گل 
رســاند  ثمــر  بــه  را  تیمــش 
کمــک  بــا  آنهــا  می گویــد 
ــز  ــزی ج ــه چی ــان ب هواداران ش

سولسشـر،  گنـار  اولـه 
بعـد  منچسـتریونایتد،  سـرمربی 
تیمـش مقابـل  از شکسـت ۱-2 
ولـوز در یک چهـارم نهایـی جـام 
شکسـت  ایـن  انگلیـس،  حذفـی 
را یـک قـدم بـزرگ رو بـه عقـب 
دانسـت. سـرخ  شـیاطین  بـرای 

منچسـتریونایتد بـا شکسـت 
شـنبه شـب در مقابـل ولـوز، بعد 
از اخـراج ژوزه مورینیـو و بدسـت 
گرفتـن سـکان هدایـت ایـن تیم 
سولسشـر،  گنـار  اولـه  توسـط 
در  شکسـت  بـار  اولیـن  بـرای 
دو بـازی پیاپـی را تجربـه کـرد. 
شـیاطین سـرخ پیش از شکسـت 
شـنبه شـب مقابـل ولـوز، بـازی 
قبلی شـان در لیـگ برتـر را هـم 
بـه آرسـنال واگـذار کـرده بودند.

بـازی  از  بعـد  سولسشـر 
ایـن  گفـت:"  خبرنـگاران  بـه 

راضــی  بوندس لیــگا  قهرمانــی 
نیســتند.

مارکــو رویــس شــنبه شــب 
بوروســیا  تیمــش  دیــدار  در 
برلیــن  هرتــا  بــا  دورتمونــد 
بازی هــای  از  بســیاری  مثــل 
ــره   ــن مه ــاری موثرتری ــل ج فص

مـا در چنـد  بـازی  ضعیف تریـن 
را  بـازی  مـا  بـود.  اخیـر  وقـت 
و  کردیـم  شـروع  کنـد  خیلـی 
همانطـور کـه آنهـا می خواسـتند 
نمی توانسـتیم  کردیـم.  بـازی 
مالکیـت تـوپ را آنطـور کـه باید 
هـم  وقتـی  و  بگیریـم  بدسـت 
بـه  می آوردیـم  بدسـت  را  تـوپ 
انـدازه کافی سـریع نبودیـم. اینها 
واقعـا بـرای تیمـی مثـل یونایتـد 

اسـت". ناراحت کننـده 
بـازی  در  منچسـتریونایتد 
ورزشـگاه  در  کـه  شـب  شـنبه 
خانگـی ولـوز انجـام می شـد، در 
طـول بـازی عمـال حـرف زیـادی 
بـرای گفتـن نداشـت و تنهـا گل 
بـازی   95 دقیقـه  در  تیـم  ایـن 
راشـفورد  مارکـوس  توسـط  
نتوانسـت  ولـی  رسـید  ثمـر  بـه 
شکسـت  از  را  سـرخ  شـیاطین 

ایــن  در  و  بــود  زردپوشــان 
ــت و  ــر اف ــک و پ ــدار دراماتی دی
ــه  ــه در دقیق ــی ک ــا گل ــز، ب خی
ــروزی  ــه ثمــر رســاند پی 90+2 ب
ــرد.  ــد ک ــب دورتمون 3-2 را نصی
 ۱5 فصــل  ایــن  در  رویــس 
گل بــرای دورتمونــد بــه ثمــر 

نجـات دهـد. سولسشـر در ادامـه 
مـن  گفـت:"  صحبت هایـش 
در  بـازی  ایـن  در  مـا  معتقـدم 
یـک سـوم پایانی کیفیـت الزم را 
نداشـتیم و بـه اندازه کافـی بازی 
البتـه  ندادیـم.  انجـام  ترکیبـی 
را در  اول وقتـی تـوپ  نیمـه  در 

و  داده  پــاس گل  و 9  رســانده 
ــن  ــن و موثرتری ــی از مهم تری یک
بــوده  تیــم  ایــن  مهره هــای 

اســت.
ــد در فصــل جــاری  دورتمون
از  هیچکــدام  در  بوندس لیــگا 
ــا  ــس در آنه ــه روی ــی ک بازی های
موفــق بــه گلزنی شــده، شکســت 
نخــورده. امــا شــاید بتــوان گفــت 
گل ثانیه هــای آخــر شــنبه شــب 
ــل  ــن گل فص ــس را مهم تری روی
او بــرای دورتمونــد دانســت. چــرا 
کــه دورتمونــد فاصلــه 9 امتیازی 
ــا رقیبــش بایــرن مونیــخ  خــود ب
ــت  ــر از دس ــای اخی را در هفته ه
بایــد در جدالــی  داده و حــاال 
ــرای  ــا ب ــا مونیخی ه ــر ب نفس گی
تــالش  بوندس لیــگا  قهرمانــی 

کنــد.

اختیـار داشـتیم کنترل مـان روی 
بـازی بـد نبـود ولـی چـه فایـده 
وقتـی کـه شـما تـوپ را راحـت 
از دسـت می دهیـد و بـه حریـف 
اجـازه می دهید روی دروازه  شـما 

بزنـد". بـه ضدحملـه  دسـت 
سولسشـر در پاسخ به سوالی 

بــازی  پایــان  در  رویــس 
مقابــل هرتابرلیــن گفــت:" بــرای 
مــا خیلــی مهــم اســت کــه 

روحیــه تیــم بــاال بــرود".
کــه  دورتمونــد  کاپیتــان 
تیمــش روز ســوم آپریــل بــه 
ــداری  ــا در دی ــی رود ت ــخ م مونی
بســیار مهــم کــه احتمــاال تکلیف 
مشــخص  را  لیــگ  قهرمــان 
ــرن  ــه مصــاف بای خواهــد کــرد ب
ــت:"  ــه گف ــرود در ادام ــخ ب مونی
ــرن  ــه بای ــم ک ــد می دان ــن بعی م
مونیــخ امتیــازی از دســت بدهــد. 
بــا  کــه  می دانیــم  مــا  ولــی 
ــان  ــام بازی هایم ــروزی در تم پی
ــر  ــار آوردن ب ــه فش ــم ب می توانی
آنهــا ادامــه بدهیــم. بعــد از ایــن 
دیگــر بایــد صبــر کنیــم و ببینیم 

ــد شــد". ــت چــه خواه در نهای

دربـاره اینکـه آیا این شکسـت به 
شـانس او بـرای منصـوب شـدن 
به عنـوان سـرمربی دائـم یونایتد 
ضربـه خواهـد زد گفـت:" مـن تا 
تابسـتان اینجا هسـتم و مـا تا آن 
زمـان بازی هـای زیـادی در لیگ 

برتـر و لیگ قهرمانـان داریم".

نداد  اجازه  به یک خانواده  فرانسه  دادگاهی در 
که نام فرزند خود را " گریزمان ام باپه" بگذارند.

به نقل از elsport، آنتوان گریزمان و کیلیان 
آماده ترین مهاجمان حال حاضر  و  بهترین  از  ام باپه 
در  فرانسوی  بازیکن  دو  این  هستند.  جهان  فوتبال 
توانستند  و  درخشیدند  روسیه   20۱8 جهانی  جام 

زمینه را برای قهرمانی خروس ها مهیا کنند.
خانواده ای در فرانسه قصد داشتند که نام پسر 
تازه به دنیا آمده خود را به خاطر درخشش گریزمان 
 " فرانسه  کردن  قهرمان  و  جهانی  جام  در  ام باپه  و 
گریزمان ام باپه" بگذارد اما دادگاهی در فرانسه این 
اجازه را نداد و این خانواده مجبور شدند که نام دنی 

نویه را برای فرزند خود انتخاب کنند.

امسال،  تابستان  در  دارد  قصد  مادرید  رئال 
خامس رودریگز را به طور دائم به فروش برساند.

با ورود دوباره زین الدین زیدان به رختکن رئال 
مادرید، درها برای بازگشت خامس به این تیم بسته 
گذشته  های  ماه  در  کلمبیایی  ستاره  اگرچه  و  شد 
ابراز  مادرید  رئال  لباس  دوباره  پوشیدن  به  تلویحا 
تمایل کرده بود، اما زیدان در دوران اول حضور در 
این تیم نشان داد هرگز تمایلی به استفاده از خامس 

ندارد.
اما مشکلی اینجاست که بایرن مونیخ نیز تمایلی 
اگرچه می  و  ندارد  قرارداد خامس  دائمی کردن  به 
رئال  از  را  وی  یورو،  میلیون   35 پرداخت  با  تواند 
را  اما قصد دارد دیگر گزینه ها  مادرید جذب کند، 

برای تقویت خط میانی خود جذب کند.
با این حساب، خامس در تابستان امسال دوباره 
نیست در  قرار  اما  باز خواهد گشت  رئال مادرید  به 
قصد  ها  کهکشانی  و  یابد  حضور  تیم  این  تمرینات 
فروش  به  یورو  میلیون   50 مبلغ  با  را  وی  دارند 

برسانند.
خامس  جذب  مشتری  دو  یوونتوس،  و  اینتر 
به  رونالدو  کریستیانو  عالقه  به  توجه  با  و  هستند 
کلمبیایی،  خالق  هافبک  با  دوباره  شدن  همبازی 
احتمال زیادی وجود دارد خامس در تابستان امسال 

راهی تورین شده و لباس یوونتوس را بر تن کند.

خبرهای کوتاه

نام" گریزمان ام باپه" 
برای کودک فرانسوی ممنوع شد

دروازه بان آرسنال که در پایان فصل بازنشسته 
فوتبال  دنیای  از  جام  با یک  است  امیدوار  می شود، 

خداحافظی کند.
تیم  دروازه بان  چک  پتر  ساکرنت،  از  نقل  به 
فوتبال آرسنال اعالم کرده است که در پایان فصل 
اعالم کرد که  او  از فوتبال خداحافظی خواهد کرد. 

دوست دارد با یک جام خداحافظی کند.
گفت:  فوتبال  از  خداحافظی  درباره  چک  پتر 
دوست دارم با کسب یک جام از فوتبال خداحافظی 
کنم و هیچ چیز باالتر از این نیست که با قهرمانی 
در لیگ اروپا به این مهم دست یابیم. باید در لیگ 
اروپا برابر ناپولی بازی کنیم و بازی های دشواری نیز 
در پیش داریم. همه می دانند در تابستان از فوتبال 
اتفاق  این  دارم  دوست  و  کرد  خواهم  خداحافظی 
با  بتوانم  و  بیفتد  اتفاق  قهرمانی  جام  یک  کسب  با 

قهرمانی و خاطره خوب از فوتبال کنار بروم.
آرسنال باید در یک چهارم نهایی لیگ اروپا برابر 
ناپولی قرار گیرد که دیدار دشواری برای توپچی های 

لندنی است که در کورس کسب سهمیه است.

چک: 
دوست دارم با یک جام 

بازنشسته شوم

رئال مادرید به دنبال مشتری 
برای ستاره کلمبیایی

والورده: 
دیدار مقابل یونایتد جذاب و دشوار است

بارسلونا،  سرمربی  والورده،  ارنستو 
چهارم  یک  در  تیمش  که  است  معتقد 
اما  دشوار  دیداری  چمپیونزلیگ،  نهایی 
پیش  در  منچستریونایتد  مقابل  جذاب 

دارد.
نهایی  چهارم  یک  مرحله  کشی  قرعه 
برگزار شد  روز جمعه  اروپا  قهرمانان  لیگ 
مصاف  به  مرحله  این  در  باید  بارسلونا  و 
یادآور  که  دیداری  برود؛  منچستریونایتد 
 20۱۱ و   2009 چمپیونزلیگ  های  فینال 

است.
منچستریونایتد در دور قبل علی رغم 
مصدومان پرتعدادش، موفق شد پاری سن 
برتری  با  هم  بارسا  و  کند  حذف  را  ژرمن 

5-۱ مقابل لیون، به این مرحله رسید.
است  صدرنشین  اللیگا  در  که  بارسا 
برای  نیز رسیده،  فینال کوپا دل ری  به  و 
جایی  نهایی،  چهارم  یک  مرحله  از  عبور 
شده،  متوقف  اخیر  فصل  سه  در  بارسا  که 
باید از منچستریونایتد عبور کند و والورده 

پیش  در  راحتی  کار  تیمش  دارد  اعتقاد 
ندارد.

او به خبرنگاران گفت:" قرعه دشواری 
در  ای  قرعه  هر  که  دانستیم  اما می  است 
مرحله یک چهارم نهایی، دشوار است. همه 
شایستگی  با  و  دارند  زیادی  امید  ها  تیم 

کامل به این مرحله رسیدند.
قدرت  و  جهانی  تیم  یک  یونایتد 
بنابراین  ما،  مانند  است؛  تاریخی  اروپایی 
آنها  بود.  خواهد  دشوار  و  جذاب  دیداری 

در حال حاضر نتایج خوبی کسب می کنند 
بنابراین دیداری خواهد بود که هر دو تیم 

می توانند در آن به پیروزی برسند.
آنها در دیدار خارج از خانه مقابل پاری 
فوق  نتیجه  و  کردند  کار  ژرمن خوب  سن 
مراقب  باید  ما  بنابراین  گرفتند؛  ای  العاده 
آنها تسلیم نمی شوند و مقابل پی  باشیم. 
داشتند که  زیادی  اس جی هم مصدومان 
این  داشت.  نخواهند  ما  مقابل  احتماال 
دیداری است که همه منتظر آن هستند."

کیلور ناواس، دروازه بان کاستاریکایی رئال مادرید، ابراز 
امیدواری کرد تا پایان قراردادش در این تیم باقی بماند.

با بازگشت زیزو، شرایط برای کیلور ناواس تغییر کرده 
ثابت  ترکیب  در  مقابل سلتاویگو  دیدار  در  او  و شنبه شب 
رئال مادرید قرار گرفت. در حالیکه شایعاتی در مورد جدایی 

ناواس شنیده می شد، او این اخبار را رد کرده است.
کیلور ناواس گفت: "من هرگز تمایلی به مقایسه سرمربی 

با هم ندارم زیرا گذشته دیگر گذشته و در حال حاضر  ها 
تنها رضایت همه بازیکنان تیم اهمیت دارد. این باشگاه بود 
که نیاز به تغییر را احساس کرد و ما بازیکنان فقط باید به 
تالش کردن ادامه دهیم. مدتی بود در ترکیب رئال مادرید 
قرار نمی گرفتم اما حاال خوشحالم که فرصت بازی کردن 
را پیدا کرده ام و باید دید در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد 
داد. من و خانواده ام از حضور در مادرید خوشحال هستیم و 

من نیز سعی می کنم از حضور در این تیم لذت ببرم و می 
خواهم تا پایان قراردادم در رئال مادرید بمانم.

هر کسی ادعا می کند من تمرینات خوبی نداشته ام، 
یا من را خوب نمی شناسد یا اینکه در کمپ تمرینی رئال 
مادرید حاضر نبوده است. باید در حال زندگی کرد و همیشه 
در پایان تاریکی، نور وجود دارد. امروز آفتاب به سمت من 

طلوع کرده و من انگیزه زیادی برای بازی کردن دارم."

کیلور ناواس:
می خواهم تا پایان قراردادم در رئال مادرید بمانم
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