
در میان رهبران سیاسی افغانستان در چند دهه ی اخیر  افغانستان، کمتر کسی مانند عبدالعلی مزاری، رهبر سابق 
حزب وحدت اسالمی افغانستان، بر پیروانش تأثیر ماندگار گذاشته است. با گذشت ۲۰ سال از کشته شدن او به 
دست افراد گروه طالبان، وفاداری و تأکید بر خط مشی و میراث سیاسی آقای مزاری هم چنان محک اعتبار و مشروعیت 

سیاسی بخشی از گروه ها و نخبه های سیاسی در جامعه ی افغانستان به شمار می رود.
اما اکنون سوال اساسی این است که سرنوشت حزبی را که عبدالعلی مزاری پایه گذاشته بود، به کجا انجامیده است؟ 
چرا بعد از ۱۴ سال تجربه ی انتخابات و پروسه های دموکراتیک، رهبران دوره ی جنگ در افغانستان هم چنان منبع 

مشروعیت سیاسی بوده و دارای قدرت کاریزماتیک  اند؟
برای پاسخ به این سوال ها، باید به میکانیزم های تغییر و تداوم در مناسبات و ساختار قدرت در افغانستان توجه کرد 

تا مشخص شود که چه چیزی تأثیرگذاری رهبران سیاسی را پس از مرگ آن ها تداوم می بخشد...

حزب وحدت اسالمی افغانستان
 بیست سال بعد از مرگ نخستین رهبرش

رییس جمهور غنی؛ 
گیرمانده بین هند و پاکستان

روابطافغانستانباپاکستانبهبودمییابد؛
آیاحمایتهندازافغانستانکاهشخواهدیافت؟

گفت وگوهای 
صلح با 
طالبان کار 
پر مخاطره 
است
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عبداهللدربیستمینسالیادشهیدمزاری:
تا اصالح نظام انتخاباتی، به هیچ چیز دیگر قانع نمی شویم

عبداهللعبداهلل،رییساجراییحکومتوحدتملیدیروزدرمراسمبیستمینسالیادشهادتعبدالعلیمزاری،رهبرپیشین
حزبوحدتاسالمیافغانستاندرکابلگفت،اوومردمتااصالحنظامانتخاباتی،بههیچچیزدیگریقانعنمیشوند.او

افزودکهاصالحنظامانتخاباتیازشرایطاساسیتشکیلحکومتوحدتملیاست.
اوبرگزاریانتخاباتآزادوشفافرایکیازخواستهایاصلیمردمدانست.پسازتقلبگستردهدرانتخاباتریاست
جمهوریوافزایشجنجالهایآن،حکومتوحدتملیتشکیلشد.سپساشرفغنیوعبداهللبرایجلوگیریازچنین
مشکالتدرآینده،رویاصالحنظامانتخاباتیتوافقکردند؛اماباگذشتحدودپنجماهازعمراینحکومت،هنوزایننظام

صفحه 2اصالحنشدهاست.اینمسئلهانتقادهاییرابهدنبالداشتهودرچندهفتهیاخیرشماریاز...



اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
بیستمین  مراسم  در  دیروز  ملی  وحدت  حکومت 
سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب 
وحدت اسالمی افغانستان در کابل گفت، او و مردم 
تا اصالح نظام انتخاباتی، به هیچ چیز دیگری قانع 
از  انتخاباتی  نظام  اصالح  که  افزود  او  نمی شوند. 
شرایط اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی است.

از  یکی  را  شفاف  و  آزاد  انتخابات  برگزار ی  او 
تقلب  از  پس  دانست.  مردم  اصلی  خواست های 
افزایش  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  گسترده 
تشکیل  ملی  وحدت  حکومت  آن،  جنجال های 
جلوگیری  برای  عبداهلل  و  غنی  اشرف  شد. سپس 
نظام  اصالح  روی  آینده،  در  مشکالت  چنین  از 
انتخاباتی توافق کردند؛ اما با گذشت حدود پنج ماه 
از عمر این حکومت، هنوز این نظام اصالح نشده 

است.
این مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته و در چند 
هفته ی اخیر شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات 
و مدنی، خواستار اقدام فوری حکومت در این زمینه 
شده اند. اما محمد محقق، معاون رییس اجرایی در 
مراسم دیروز گفت، در مورد اصالح نظام انتخاباتی 
نگرانی ای وجود نداشته باشد و در حال حاضر بحث 

روی فرمان اصالح آن جریان دارد.
او افزود که با اصالح نظام انتخاباتی، در آینده یک 
انتخابات شفاف برگزار شود تا نتایج آن مانند »مهر 
انتخابات  به  ادامه  در  محقق  آقای  باشد.  دادگاه« 
کمیسیون  گفت،  و  کرد  اشاره  خارج  کشور  چند 
و  مردم  که  باشد  طوری  باید  کشور  انتخابات 

سیاست مداران بر آن اعتماد کامل داشته باشند.
محقق قبل از این اظهارات خود، در مورد شخصیت 

مزاری صحبت کرد و گفت، او در راه عدالت خواهی 
شهید  پیام  گفت،  دیروز  نیز  عبداهلل  شد.  شهید 
مزاری، عدالت خواهی بود. محمد محقق، این لقب 
این  روی  و گفت،  به جا خواند  مزاری  به شهید  را 
لقب  مزاری  به  تا  می شود  بحث  کابینه  در  موضع 

»شهید عدالت خواهی« داده شود.
او افزود، طرح این موضوع در آینده برای تصویب 
مردم  نمایندگان  از  و  می شود  فرستاده  مجلس  به 
را تصویب کنند. در مراسم دیروز  آن  می خواهیم، 
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در مورد مزاری 
صبحت کرد و گفت، خواسته های مزاری با گذشت 
پیام  سپس  می شوند.  پیاده  افغانستان  در  زمان 
پخش  مورد  این  در  غنی  جمهور  رییس  ویدیویی  

شد.
حرکت  جهت  مزاری  شهید  گفت،  پیامش  در  او 

تاریخ  تکرار  از  وی  و  داد  تغییر  را  ما  تاریخ  مسیر 
هراس داشت. پیام جنرال عبدالرشید دوستم، معاون 
پخش  مزاری  مورد  در  نیز  جمهوری  ریاست  اول 
شد و وی در این پیام گفت، مبارزه ی شهید مزاری 

برای دفاع از حقوق مردم بود.
و  اسالمی  وحدت  حزب  پیشین  رهبر  مزاری، 
برای  که  زمانی  حزب  این  فرماندهان  از  شماری 
مذاکره با طالبان به چهارآسیاب کابل رفته بودند، 
سال  حوت   22 در  و  اسیر  گروه  این  افراد  توسط 
رویداد،  این  از  پس  رسیدند.  شهادت  به   1373
مزاری  شهید  شهادت  )روز  حوت   22 همه ساله 
کشورهای  از  شماری  و  داخل  در  همراهانش(  و 
داشته  گرامی  کشور،  مهاجران  توسط  خارجی 
نفر  به صدهزار  نزدیک  دیروز  مراسم  در  می شود. 

حضور داشتند.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  روز:  اطالعات 
پیشین کشور می گوید، ناامنی در افغانستان ریشه ی 
بیرونی دارد و برقراری صلح و ثبات در کشور، فقط 
از طریق اتحاد، اتفاق و تقویت دولت ممکن است. 
او گفت که با توجه به شرایط کنونی کشور، ما و 

مردم باید از حکومت وحدت ملی حمایت کنیم.
را  کشور  کنونی  اوضاع  پیشین  جمهور  رییس 
گفت،  و  خواند  بهتر  قبل  سال  پنج  به  نسبت 
اوضاع افغانستان در سال های آینده خوبتر از امروز 
در  اخیر  واقعات  از  برخی  به  ادامه  در  او  می شود. 
کشور، از جمله حمله ی افراد مسلح به یک خانقاه 

در کابل و ربودن 31 مسافر در زابل اشاره کرد و 
گفت، با اتحاد و اتفاق می توانیم بر این مشکالت 

فایق آییم.
تالش های  که  کرد  امیدواری  ابراز  کرزی  حامد 
حکومت وحدت ملی در راه تأمین صلح، حاکمیت 
مردم  آرزوهای  پاسخ گوی  افغانستان  ترقی  و  ملی 
باشد. رییس جمهور پشین این اظهارات را دیروز در 
مزاری،  عبدالعلی  شهادت  سالیاد  بیستمین  مراسم 
در  افغانستان  اسالمی  وحدت  حزب  پیشین  رهبر 

کابل بیان کرد.
حامد کرزی همواره عوامل ناامنی را به کشورهای 

خارج، از جمله پاکستان نسبت داده و تأکید دارد، 
النه های تروریزم در پاکستان است. او با گرم شدن 
خبر آغاز مذاکرات صلح با طالبان، پیش تر به سران 
سیاست  اگر  داد،  هشدار  ملی  وحدت  حکومت 
بگیرد،  قرار  پاکستان  اختیار  در  افغانستان  خارجی 
تمام مبارزات ما علیه شورشیان و بریتانیا بی ارزش 

می شوند.
او در عین حال می گوید، خواهان روابط دوستانه با 
پاکستان هسیتم؛ اما تسلیم شدن به این کشور را 
نمی پذیریم. پاکستان در مذاکرات صلح حکومت با 
طالبان که قرار است در آینده ی نزدیک آغاز شود، 

شورای  عضای  از  شماری  اما  دارد؛  کلیدی  نقش 
ملی و مقام های پیشین حکومت، صداقت پاکستان 

در این زمینه را به دید شک نگرسته اند.
طالب  پروژه ی  گفته اند،  سنا  مجلس  اعضای 
با  داعش،  نام  به  دیگری  پروژه ی  و  یافته  پایان 
آغاز شده  پاکستان عماًل در منطقه  امکانات قوی 
گفت،  پیش  روز  چند  سنا  مجلس  رییس  است. 
به  را نمی خواهیم که طالب  گفت وگوهای صلحی 
داعش تبدیل شود و باز هم در کشور خون بریزد. 
تبدیل شدن بیرق سفید به سیاه، نگرانی شهروندان 

را بیش تر کرده  است.

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
حکومت وحدت ملی بعدازظهر دیروز برای اشتراک 
در نشستی زیر نام »افغانستان جدید؛ جنگ بی پایان 
و آغاز نو« به هند سفر کرد. دفتر رسانه های ریاست 
اجرایی با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، رییس اجرایی 
نو  دهلی  در  نشست  این  اصلی  سخنران  امروز 

خواهد بود.
بر بنیاد این خبرنامه، رییس اجرایی در این سفر با 
برخی  انصاری، معاون رییس جمهور هند و  حامد 

از مقام های عالی رتبه ی دیگر این کشور نیز دیدار 
ملی  تشکیل حکومت وحدت  از  کرد. پس  خواهد 
این  اجرایی،  رییس  عنوان  به  عبداهلل  انتخاب  و 
نخستین سفر او به هند است. عبداهلل در روز دوم 
بین المللی  بنیاد  از سوی  این سفر، در نشستی که 
ویف کاننده )یکی از مرکزهای علمی و پژوهشی 
و حل  استراتژیک  بین المللی، قضایای  در حوزه ی 
اشتراک  نیز  می  شود،  برگزار  بین المللی(  منازعات 
اجرایی،  ریاست  خبرنامه ی  اساس  بر  می کند. 

 O P Jindal دانشگاه  در  سفر  این  در  عبداهلل 
Global به عنوان مهمان ویژه سخنرانی می کند. 
مشاور  جواد،  طیب  سید  را  عبداهلل  سفر  این  در 
می کند.  همراهی  اجرایی  ریاست  بین المللی  امور 
مرکزهای  در  مالقات هایش  و  دیدارها  در  عبداهلل 
علمی و نهادهای پژوهشی هند، بر تحکیم روابط 
دو کشور و همکاری های بیش تر تأکید می کند. بر 
اساس خبرنامه، در این سفر عبداهلل نقاط مشترک 
همکاری میان دو کشور در مرحله ی جدید نشان 

داده می شوند. 
رییس  کرزی،  حکومت  نزدیک  دوستان  از  هند 
جمهور پیشین بود و این کشور در 13 سال گذشته، 
حکومت  با  صحی  و  اقتصادی  نظامی،  بخش  در 
آمدن  کار  روی  از  پس  اما  است.  داشته  همکاری 
حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، او سفر 
به پاکستان را اولویت داد و به گفته ی کارشناسان، 
برای جلب اعتماد این کشور، تا هنوز به هند سفر 

نکرده است.

در  نظامی ای  عملیات  در  روز:  اطالعات 
ننگرهار ،  شرقی  والیت  غنی خیل  ولسوالی 
آنان  دیگر  تن   12 و  کشته  داعش  عضو   9
زخمی شده اند. نعمان هاتفی، سخنگوی قول 
خبر  این  تأیید  با  دیروز  سیالب   2۰1 اردوی 
گفت، این عملیات به روز پنج شنبه، 21 حوت 
مربوطات  در  گوالیی  به  موسوم  منطقه ی  در 

ولسوالی غنی خیل راه اندازی شده بود.
قوای  سرباز  دو  عملیات  این  در  که  افزود  او 
بعد  عملیات  شده اند.  کشته  نیز  امنیتی  خاص 

از آن راه اندازی شده که شماری از افراد مسلح 
را برای پیوستن  باشندگان ولسوالی غنی خیل 
افراد  این  کرده اند.  دعوت  داعش  صفوف  به 
این  ننگرهار شده اند.  وارد والیت  پاکستان  از 

والیت با پاکستان مرز مشترک دارد.
باشندگان محلی گفته اند، در این عملیات سه 
فرد ملکی نیز کشته شده اند. ظهور داعش در 
کشور در چند ماه اخیر نگرانی جدی شهروندان 
بر  است.  داشته  دنبال  به  را  مدنی  فعاالن  و 
اساس گزارش ها، در حال حاضر جنگ جویان 

قندوز،  زابل،  غزنی،  والیت های  در  داعش 
سرپل و فراه فعالیت دارند.

 7۰ حدود  حضور  از  قندوز  والی  پیش تر 
و  داد  خبر  والیت  این  در  داعش  جنگ جوی 
گفت، آنان با نیروهای امنیتی کشور می جنگند. 
پاکستان  از  جنگ جویان  این  او،  گفته ی  به 
در  داعش  در  حضور  شده اند.  افغانستان  وارد 
گفت وگوهای  آغاز  خبِر  گرم شدن  با  کشور 
یافته است.  افزایش  با طالبان،  صلح حکومت 
اعضای  و  کارشناسان  از  بسیاری  این حال،  با 

در  طالبان  پروژه ی  دارند،  باور  سنا  مجلس 
کشور ختم شده و اکنون گروه داعش جاگزین 
از  نیز  این گروه  آنان،  باور  به  آن خواهد شد. 
سوی پاکستان حمایت می شود و حکومت در 
باشد؛  باید محتاط  پاکستان  با  روابط  برقراری 
زیرا این کشور در گذشته امتحان خود را داده 
روابط  برقراری  غنی  جمهور  رییس  اما  است. 
و  خوانده  بی پیشینه  را  پاکستان  حکومت  با 
صلح  مذاکرات  در  کشور  این  همکاری  از 

خوش بین است.

بریتانیایی که  از سربازان  رییس جمهور غنی 
در کشور جان شان را از دست داده اند، قدردانی 
کرد. دیروز مراسمی در کشور برای بزرگداشت 
مناسبت  به  و  بریتانیایی  شده  کشته  نظامیان 
پایان رسمی مأموریت نیروهای این کشور در 

افغانستان برگزار شد. 
مراسم مشابهی نیز به همین مناسبت در لندن 

برگزار شد.
مناسبت  همین  به  پیامی  در  جمهور  رییس 

را  بها  باالترین  بریتانیایی  »سربازان  گفت: 
به  امید  در  آزادی،  در  بتوانیم  ما  تا  پرداختند 
کنیم.«  زندگی  سربلندی  و  کامیابی  صلح، 
عنوان  به  در سال 2۰۰1  بریتانیایی  نیروهای 
بخشی از ائتالف بین  المللی به رهبری امریکا 
اعزام  افغانستان  به  سپتامبر   11 حمله  از  بعد 

شدند.
افغانستان ۴۵3  در  در جریان 13 سال جنگ 
و  داد  دست  از  را  جان شان  بریتانیایی  نظامی 

شمار دیگری نیز زخمی شدند. در لندن، مراسم 
یادبود نظامیان کشته شده در جنگ افغانستان 
با حضور ملکه بریتانیا در کلیسای بزرگ سنت 

پل برگزار می شود. 
ده ها  و  بریتانیا  پیشین  وزیر  نخست  سه 
مراسم  این  در  کشور  این  بلندپایه  مقام های 

شرکت خواهند داشت.
شمار نفرات اعزامی ارتش بریتانیا به افغانستان 
والیت  در  پایگاه   137 در  که  بود  نفر   9۵۰۰

جنوبی هلمند مستقر بودند. در طول سال های 
این  هلمند،  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
والیت صحنه نبردهای سنگین و مستمر بین 
بریتانیایی  و  افغان  نیروهای  و  طالبان  نفرات 
اکتبر  در  بریتانیا  رزمی  واحدهای  آخرین  بود. 
ولی  شدند  خارج  افغانستان  از  گذشته  سال 
منظور  به  بریتانیایی  نظامیان  از  معدودی 
این  در  افغان  نیروهای  به  مشاوره  و  آموزش 

کشور باقی مانده اند. )بی بی سی(

رییس  زابلی،  زلمی  روز:  اطالعات 
مجلس  شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
سنا مقام های وزارت فوایدعامه را دزد خواند 
و گفت، آنان باید به دادستانی معرفی شوند. 
سالنگ  شاهراه  وضعیت  دیدن  از  پس  او 
درجه  مقام های  کرد،  تأکید  کابل  در  دیروز 
کمکی  پول های  عامه  فواید  وزارت  اول 

بازسازی این شاهراه را به جیب زده اند.

وزارت  سرپرست  از  دادستانی  افزود،  زابلی 
مورد  در  وزارت  این  معینان  و  فوایدعامه 

قضیه یادشده بازجویی کند. 
اما نورگل منگل، سرپرست وزارت فوایدعامه 
دیروز گفت:  زابلی،  آقای  اظهارات  این  رد  با 
شاهراه  این  در  را  دالر  میلیون  ده ها  ساالنه 
عبور  قابل  را  راه  این  تا  می کنیم  مصرف 

بسازیم.

باید  آن  مجدد  احیای  برای  که  افزود  او  اما 
شود.  گرفته  دست  روی  اساسی  اقدام های 
از مهم ترین شاهراه های کشور است  سالنگ 
که نه والیت شمال و شمال شرق را با کابل 

وصل می کند. 
اما در حال حاضر این شاهراه تخریب شده و 
برای بازسازی آن اقدام های الزم روی دست 

گرفته نشده است.

بازسازی  برای  دالر  میلیون ها  کمک  باوجود 
این  از  بخشی  هر  اکنون  سالنگ،  شاهراه 
همین  در  است.  گذشته  از  تر  ویران  شاهراه 
باشندگان  و  رانندگان  از  شماری  حال 
سران  اند،  گفته  کشور  شمالی  والیت های 
حکومت برای بازسازی شاهراه سالنگ توجه 
کنند و در غیر آن، مشکالت در این شاهراه 

بیشتر خواهد شد.
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عبداهللدربیستمینسالیادشهادتمزاری:

تا اصالح نظام انتخاباتی، به هیچ چیز دیگر قانع نمی شویم

حامد کرزی: تأمین صلح  تنها از طریق اتحاد و اتفاق ما ممکن است

برگزاری نشست »افغانستان جدید؛ جنگ بی پایان یا آغاز نو« در هند

9 عضو داعش در ننگرهار کشته شدند

رییس جمهور از سربازان بریتانیایی قدردانی کرد

زابلی: مقام های وزارت فوایدعامه دزد اند

میراث مزاری
 و رسالِت ما

هادی صادقی
شاید  مزاری  عبدالعلی  افغانستان،  سیاسی  رهبران  میان  در 
هنوز  درگذشتش،  از  پس  سال  بیست  که  باشد  رهبری  تنها 
صداقت  و  سیاست ها  مشروعیت  مالک  نامش  و  راه  هم 
سیاست مداران در بخش  عظیمی از جامعه ی افغانستان است. 
در  بخواهد  که  هرکسی  شیعه ،  و  هزاره  جامعه ی  در  امروز 
صحنه ی سیاست قامت افرازد، ناگزیر باید نام و راه مزاری را 
شعار دهد و از آن مشروعیت گیرد. حتا کسانی که بیست سال 
پیش در مخالفت با وی قرار داشتند، امروز به هر بهانه ای و 
با استفاده از هر فرصتی، تالش می کند هم نوایی و هم سویی 
خود را با نام و راه مزاری نشان دهد. در میان توده ها، بخش 
عظیمی از مردم افغانستان، صداقت و تعهد سیاست مداران و 
مقبولیت سیاست ها همه با نام و راه مزاری سنجش می شود.

و  خود  از  پس  نسل های  برای  بزرگی  میراث  مزاری 
تا تبدیل به منبع مشروعیت ساز برای  کشورش به جا گذاشت 
و  رسا  قامت  نخستین  او  شد.  خودش  از  پس  سیاست مداران 
محکمی بود که در برابر جریان تاریخ قد برافراشت و به تعبیر 
داد«.  تغییر  را  افغانستان  تاریخ  »مسیر  غنی،  جمهور  رییس 
مسیری که در آن بخشی از مردم افغانستان محکوم به تبعیت 
بی چون و چرا از محرومیت تاریخی ای بود که بر آن ها تحمیل 
سوی  از  کشورش  که  تاریخ  از  برهه ای  در  مزاری  بود.  شده 
قد  بود،  گرفته  قرار  تهاجم  مورد  شوروی  سرخ  ارتش  قشون 
برافراشت و با ایجاد جریانی نظامی-سیاسی، بخش  بزرگی از 
جهاد مردم افغانستان در دفاع از کشورشان را به دوش گرفت. 
که  ایستاد  تاریخی ای  ظالمانه ی  جریان  برابر  در  وی  سپس 
بود.  نادیده گرفته  را  افغانستان  از مردم  بزرگی  قرن ها بخش  
او با ایجاد قدرت نظامی-سیاسی و با مقاومت در برابر رویه ی 
ناعادالنه  ی سیاسی در افغانستان، تثبیت کرد که بدون حضور 
این  در  ساکن  قومی  اقلیت های  تمام  مشارکت  و  هزاره ها 
سرانجام  نمی یابد.  بقا  سیاستی  و  تصمیم  هیچ گونه  جغرافیا، 
مردم  از  بخشی عظیم  عنوان  به  را  هزاره ها  نمی توان  این که 
افغانستان، حذف یا نادیده گرفت. از این رو، مزاری به معنای 

واقعی کلمه مسیر تاریخ افغانستان را تغییر داد.
دیگر  که  می گفت  او  داشت:  مشخص  خواست  چند  مزاری 
به  مذهب شان  نباشد،  جرم  سرزمین  این  در  هزاره بودن 
رسمیت شناخته شود، در تصمیم گیری ها شریک باشند، نظام 
سطح  در  شایستگی  مالک  و  کند  تغییر  اداری  ناعادالنه ی 
شایستگی،  بلکه  مذهبی،  و  خونی  تعلقات  نه  کشور  رهبری 

تعهد و صداقت باشد.
امروز اما پس از بیست سال از درگذشت او، چقدر خواست های 
این  در  هزاره ها  جانی  مصئونیت  آیا  یافته اند؟  تحقق  مزاری 
تحقق  مزاری  شهید  اصلی  خواست  عنوان  به  سرزمین 
در  وجودی شان  شعاع  اندازه ی  به  هزاره ها  آیا  است؟  یافته 

تصمیم گیری ها و قدرت حضور دارند؟
با این که در دو دور انتخابات ریاست جمهوری، بیش ترین آرا 
در جامعه ی هزاره با استفاده از نام و خط مزاری برای نامزدان 
کنون  تا  مزاری  خواست های  به  اما  شدند؛  جمع آوری  پیروز 
وزیرانی  است.  نشده  پوشیده  عمل  جامه ی  کامل  گونه ی  به 
که از جامعه ی هزاره به شورای ملی برای کسب رای اعتماد 
این گونه  و  می گردند  رد  مطلق  گونه ی  به  می شوند،  معرفی 
هرچند  می دهد،  نشان  امر  این  می شود.  تکرار  بارها  برخورد 
سیاسی  و  شهروندی  حق  دموکراتیک  نظام  سایه ی  در  که 
و  قصر  قدرت،  دهلیز های  در  اما  نمی تواند؛  شده  انکار  کسی 
شورای ملی، هنوز هم ذهنیت هزاره ستیزی وجود دارد. حضور 
هزاره ها متناسب به شعاع وجودی آن ها در ساختار قدرت، نه 
در حکومت قبلی تأمین گردید و نه در حکومت وحدت ملی. 
از سوی دیگر، در دو سال اخیر بارها هزاره ها در نقاط مختلف 
کشور به خاطر هویت قومی  شان کشته شده اند. سال گذشته 
دلیل  به  صرفا  غور  والیت  در  هزاره  مسافران  از  تن  هجده 
31 مسافر هزاره  نیز  امسال  و  قومی شان کشته شدند  هویت 
با  که  می دهد  نشان  امر  این  می شوند.  ربوده  دلیل  همین  به 
گذشت بیست سال از درگذشت مزاری، هنوز هم خواست های 

اصلی شهید مزاری عملی نشده اند.
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در سیاست خارجی منطقه ای افغانستان، ایجاد توازن در 
روابط با هند و پاکستان، برای رهبران کشور هرگز کار 
را رییس جمهور اشرف غنی،  این  نبوده است.  آسانی 
در ماه فبروری، زمانی که تالش کرد روابط افغانستان 
استدالل  برخی ها  آموخت.  دهد،  بهبود  را  پاکستان  با 
دیدگاه  در  تغییر  بر یک  این تالش داللت  که  کردند 
رهبری ]افغانستان[ نسبت به همسایه ی هسته ای این 
تالش  این  گفتند،  دیگران  که  حالی  در  دارد؛  کشور 
ظرفیت بالقوه ای داشت تا دهلی جدید را وادار کند تا 
در زمینه ی روابط استراتژیکش با افغانستان تجدید نظر 

کند.
است،  طرف  کدام  با  حق  این که  نظرداشت  در  بدون 
روابط سنتی افغانستان با پاکستان، نمی تواند به عنوان 
روابط دو کشور دوست و همسایه تعریف شود. زمانی 
که غنی در سال 2۰1۴ قدرت را به دست گرفت، دو 
و  کند  حفظ  را  موجود  وضع  داشت:  اختیار  در  گزینه 
عالقه ای نسبت به بهبود روابط با پاکستان نشان ندهد 
یا روابط را توسعه بدهد و یک بار دیگر صلح و همکاری 
را پیش نهاد کند. عملکردهای او داللت بر آن دارند که 

گزینه ی دوم را انتخاب کرده است.
تصمیم ماه گذشته ی غنی مبنی بر فرستادن دانشجویان 
نظامی به پاکستان برای فراگیری آموزش های نظامی 
و هم آهنگی و تنفیذ عملیات های نظامی مشترک بین 
دو کشور، جرقه ای از سوء ظن در میان برخی از افغان ها 
بود. زخم های گلوله باری ارتش پاکستان بر والیت کنر 
بودند که سیاست حکومت  تازه  مردم  اذهان  در  هنوز 
به طور ناگهانی تغییر کرد. این یک تصمیم بی سابقه 
و  تحلیل گران  از  برخی  و  بود  جمهور  رییس  توسط 
مقام های حکومتی که من با آن ها صحبت کردم، آن 
افغانستان  خارجی  سیاست  در  خطرناک  تغییر  یک  را 
مدتی  از  که  همسایه ای  پاکستان،  به  اعتماد  خواندند. 
افغانستان به بی ثبات  طوالنی بدین سو توسط رهبران 
سطح  در  آن هم  است،  شده  متهم  افغانستان  ساختن 
استواری  گام  هیچ  آن ها  که  حالی  در  و  استراتژیک، 
صلح  تأمین  در  متقابل شان  تعهد  کردن  ثابت  برای 
محاسبات ضعیف  در  ریشه  برنداشته اند،  افغانستان  در 

حکومت وحدت ملی دارد.
پاکستان  مداوم  تالش  به  غنی،  تصمیم  منتقدان 
جنگ جویان  از  حمایت  منطقه،  ساختن  بی ثبات  در 
رهبران  برای  امن  پناه گاه های  فراهم  کردن  و  طالبان 
رضایت شان  عدم  اصلی  دالیل  عنوان  به  طالبان، 
پیشین  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  می کنند.  اشاره 
پاکستان، در مصاحبه اش با گاردین پذیرفت که تحت 
رهبری او، حکومت افغانستان به خاطر روابط نزدیکش 
اداره ی  که  افزود  او  شد.  توبیخ  اسالم  توسط  هند،  با 
استخبارات این کشور )آی.اس.آی(، حتا از طالبان پس 

از شکست شان در سال 2۰۰1، حمایت کرد.
پس از دیدار ماه گذشته ی جنرال راحیل شریف، رییس 
که  کرد  اعالم  غنی  کابل،  از  پاکستان   ارتش  ستاد 
افغانستان  با  برای همکاری  قید و شرط  بدون  پاکستان 

در آوردن رهبران طالبان به میز مذاکره، آماده است.
رسانه های  نمایندگان  خصوصی  دیدار  در  که  منبعی 
افغانستان با غنی حضور داشت، گفت: » گفت وگوهای 
برنامه ریزی شده  مارچ 2۰1۵  ماه  برای  که  محتاطانه 
دنبال  آینده  ماه های  به صورت کلی در  و گفت وگوها 
خواهند شد«. )این حقیقت که این بیانیه از یک دیدار 
با رییس ستاد ارتش پاکستان ناشی می شد، نه حکومت 
این  به  پاکستان  تعهد  از  نشانه ای  پاکستان،  ملکی 
است  گامی  اولین  تنها  این  این حال،  با  است(.  تالش 
که در راستای ایجاد روابطی که اساس اعتماد دوجانبه 
میان دو کشور باشد، برداشته شده است. برای این که 
کند  ثابت  باید  پاکستان  شود،  واقع  مؤثر  روابط  این 
توانایی عملی کردن  اعتماد است،  قابل  که یک متحد 
تعهداتش در زمینه ی آوردن طالبان به میز مذاکره را 
دارد، از دادن پناه گاه به گروه های تروریستی خود داری 

می کند و در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند.
با  مقایسه  در  پاکستان،  با  هند  روابط  دیگر،  سوی  از 
قوی تر  مراتب  به  پاکستان  و  افغانستان  جدید  روابط 
که  حالی  در  گذشته،  سال  سیزده  جریان  در  است. 
هند  سازد،  بی ثبات  را  افغانستان  کرد  پاکستان تالش 
از دو  بیش  با ]هزینه کردن[  و  را کرد  آن  کار مخالف 
گرفت.  سهم  افغانستان  بازسازی  در  دالر،  میلیارد 
زیاد  بسیار  امنیتی  و  استراتژیک  در سطح  همکاری ها 
افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  ارشد  مقام  یک  اند. 
سال  چند  »در  گفت:  شود،  فاش  نامش  نخواست  که 
گذشته، معلومات استخباراتی به صورت دوجانبه بین دو 
کشور به اشتراک گذاشته شده است«. این مقام افزود 
پاکستان  با  استخباراتی  معلومات  اشتراک گذاری  که 
استخباراتی  معلومات  سال ها  »ما  است:  بوده  متفاوت 
قوی را در زمینه ی محل بود و باش طالبان و شورشیان 
در اختیار پاکستانی ها قرار دادیم؛ این معلومات یا نادیده 
گرفته شدند، یا قبل از این که پاکستان ها اقدامی کنند، 
آن را به شکل مرموزی به ]آن ها[ دادند«. آموزش و 
و  هند  که  اند  دیگری  زمینه های  تجارت،  و  پرورش 
افغانستان روابط قوی ای در آن زمینه ها شکل داده اند؛ 
ترانزیت  و  تجارت  موافقت نامه ی  پاکستان  برعکس، 
عملی  کامال  را   )APTTA( پاکستان  و  افغانستان 
نکرده است. هند، به عنوان متحد دیرینه ی افغانستان، 
قبال  در  ناگهانی سیاست خارجی غنی  تغییر  مورد  در 
پاکستان، نگرانی های مشروعی دارد. بهبود روابط میان 
با  تا  اجازه می دهد  پاکستان  به  پاکستان،  افغانستان و 
انتقال نیروهایش از مرزهای افغانستان به خط کنترول 

با هند، سیاست »آغشته به خون کردن هند با یک هزار 
زخم« را عملی کند.

پرت  را  هند  نیروهای  حواس  پاکستان،  نیروهای  این 
عبور  از  جلوگیری  در  آن ها  توانایی  و  کرد  خواهند 
ضمن،  در  داد.  خواهند  کاهش  را  مرز  از  شورشیان 
پروژه های  در  حاضر  حال  در  هند  شهروند  هزاران 
تأمین  می کنند.  کار  افغانستان  سراسر  در  توسعه ای 
جدید  دهلی  کالن  نگرانی  شهروندان،  این  امنیت 

خواهد بود.
و  بازسازی  در  هند  که  دالری  میلیاردها  سرنوشت 
توسعه ی افغانستان کمک کرد، نیز مهم است. سخاوت 
هند با هدف درازمدت حفظ افغانستان در کنار، دو برابر 
به  پاکستان  و  افغانستان  روابط  اگر  حال،  این  با  شد. 
طور مثبت تغییر کند، این محاسبات تغییر خواهند کرد.
روابطش  که  کند  احساس  نباید  هند  دیگر،  سوی  از 
با افغانستان با این تحول تهدید شده است. تا کنون، 
دنبال  به  موفقیتی  هیچ  پاکستان  و  افغاسنتان  روابط 
اعتمادسازی  سال ها  به  تغییری  چنین  است؛  نداشته 
ضرورت دارد تا چندین دهه سوءظن و بدگمانی را از 

بین ببرد.
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من: بلی!
او: سالم! این جانب نه داعشم، نه طالبم، نه راهزنم، نه قاتلم، نه پول دارم، نه ریش سفیدم، 
نه متنفذ قومم، نه سیاست مدارم، نه تاجرم، نه پفیوزم، نه روشن فکرم، نه شاعرم، نه خرم، 
نه گاوم، نه سگ! من خودم هستم و به نمایندگی از کسانی که ما آن ها را ربوده ایم و دل 

ما که در کجا پنهان شان کرده ایم، صحبت می کنم. 
من: ُخب! بفرمایید چه می خواهید به من بگویید؟

او: برو گم شو! تو چه کاره هستی که من چیزی به تو بگویم؟ من می خواهم با حکومت 
حرف بزنم. 

من: ولی من حکومت نیستم! من، منم!
او: می دانم که تو، تویی! ما بارها به حکومت زنگ زدیم تا صدای ما را به گوش مردم 
برساند؛ اما این حکومت لعنتی که وظیفه اش رساندن صدای ما به گوش مردم است، به 

وظیفه اش عمل نمی کند.
من: به من چه؟ هیچ گوش نکنند. خاک بر سر حکومت هم بر سر تو هم...

او: اواًل که خاک بر سر خودت، اگر مردی طرف قندهار یا هرات بیا که تو را هم برباییم! 
برساند.  به گوش خانواده ات  را  ما  بزنیم که صدای  به حکومت زنگ  اگر  آن وقت واهلل 

می بریمت به جایی که دیگران را برده ایم.
من: یعنی چه؟ 

او: یعنی این که اگر چیزی را که ما می گوییم به گوش چند نفر نرسانی و از آن چند نفر 
نخواهی که به گوش چند نفر دیگر برسانند، باز خواهی فهمید که چه می گویم.

من: من چه را باید به گوش کی ها برسانم؟
او: خیلی ساده است. مدتی است که ما 31 نفر را ربوده ایم. هرچه منتظر می مانیم که دولت 
صدای ما را به گوش مردم برساند، نمی رساند. این دولت غرق در فساد است. هیچ کارش 
را درست انجام نمی دهد. کاش ما به جای این 31 نفر، ۵۰۰ نفر دیگر را می ربودیم. این 31 
نفر را 31 نفر نگو، بال بگو! یک رقم زیاد نان می خورند که هیچ پرسان نکو. نزدیک است 
ورشکست شویم. در غم نان این 31 نفر مانده ایم. دولت یا پول نان این ها را ارسال کند تا 
ما هم چنان آن ها را در اختفا نگهداریم، یا به ما اجازه بدهد که آن ها را آزاد کرده و کدام 31 
نفر دیگر را اسیر کنیم. این 31 نفر هیچ کار ندارند، جز خوردن، ورزش کردن و چیزکردن. 

من: ُخب رها کنید، این که جای بحث ندارد.
او: شنیده بودیم که تو بی شرف، بی شعوری؛ اما فکر نمی کرد م این قدر بی شعور باشی.

من: منظورت چیست؟ بی شعوری یا خیلی بی شعوری من چه را ثابت می کند؟
او: ببین برادر! تو هم معلوم می شود که مثل همان 31 نفر، ُپرمصرف هستی. من این قدر 
کریدت از کجا کنم که تو را بفهمانم. صاف و ساده بگویم. ما پروژه داریم. هر پروژه از 
به  است  نزدیک  ما  پروژه ی  این  مگر  باشد.  معین می داشته  و  بودجه ی مخصوص  خود 
بن بست مواجه شود. ما مکلفیم که مسافران هزاره را برباییم. قباًل هزاره ها خوب بودند به 
یک مشت لوبیا قانع بودند و روزانه خیلی کم نان می خوردند و زیاد گریه می کردند. اما این 
31 نفر، نه تنها گریه نمی کنند، که خیلی نان زیاد می خورند. هر روز می گویند، ما را شامپو 
و صابون بدهید که حمام کنیم. ما خود ما هر سه ماه یک دفعه حمام نمی کنیم؛ اما این ها 
هر روز ادعا دارند که بدن شان بو  گرفته، باید حمام کنند. ما می خواهیم که دولت صدای 
ما را به گوش مردم برساند تا مردم بفهمند که ما آن گونه که تصور می شود، مقصر هم 
نیستیم. ما از خود خانه و چوچه داریم. آن ها به نان نیاز دارند. اگر ما کل بودجه ی پروژه 

را مصرف کنیم، آن ها چه بخورند؟ 
من: قول می دهم این ها را به حکومت برسانم!

او: نخیر! نمی خواهیم به حکومت برسانی. به حکومت برسانی که چه شود مثال؟! تو باید به 
مردم برسانی. مردم حق دسترسی به اطالعات دارند. ما این قدر خر هم نیستیم که قانون 
به صورت  ما  اند. مثاًل هفته ی پیش  دنیا  افغانستان، شریف ترین مردم  نفهمیم. مردم  را 
آزمایشی این 31 هزاره را حواله کردیم به قریه ها که باید تا یک هفته طبق نوبت این ها 
از  بعد  از بس شریف بودند، باالی چشم شان نگهداشتند.  را نان و خوراک بدهند، مردم 
یک هفته اصرار داشتند که ما اقامت گروگان ها و حواله ی خود را تمدید کنیم، مگر شرف 
خود ما اجازه نداد؛ چرا که در جمع ما یک صوفی است که خیلی آدم باخدا ست و می گوید 
آیا نکیر و منکر  که این بسیار نامردی است؛ فردا در پیشگاه خداوند چه جواب بدهیم؟ 
نمی پرسند که شما هم بودجه می گرفتید هم گروگان های خویش را باالی مردم فقیر قریه 

حواله می کردید؟
من: خیلی ُخب! من کوشش می کنم صدای اعتراض شما را به مردم برسانم. 

او: چیز می خوری که کوشش می کنی! باید برسانی! ورنه این قدر پارتی و رفیق داریم که 
تو را در کابل برباید. 

داشته  اگر  دیگری  فرمایش  و  امر  مثل شما هستم.  آدم های  در خدمت  من: چشم! من 
باشید؟!

او: خوب شد یادم دادی. به مردم بگو که بی خود عملیات نظامی راه نیاندازند. کدام عملیات 
نظامی؟ کدام فرمانده ما کشته شده؟ بهتر است مردم کمی فکر کنند. یک آدم که پیدا 
شد و یک چیزی الف زد، شما هم باور می کنید. به مردم بگو که متأسفانه دنیا را الفوک 
گرفته! یکی از قندهار بلند شده الف می زند، دیگری از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، 

یک تعداد دیگر هم در مراسم بزرگ داشت از شهادت و مرگ بزرگان مرحوم!
من: اگر راستش را بپرسی، کمی گیج شدم.

او: فقط دعا کن که ضرورت نیافتد به قندهار یا هرات سفر کنی، آن هم زمینی! اگر نه 
باز این گیجی را برایت خالصه می کنیم. واهلل اگر نان را به چشم ببینی! دلت که مردی 

یا زنده ماندی! 
من: برو بابا! تو هم مثل رییس جمهور فقط بلدی مردم را بترسانی! معلوم میشه که هیچ 
کاری از تو پوره نیست! برو دستت خالص تا خود مال عمر و بن الدن و هر خر دیگری 

که پشت عنوانش قایم هستی! 
او: خدا حافظ! باز می بینی بخیر!

من: اگر مردی بگو که 31 مسافر هزاره را کجا قایم کردی که شخصًا بیایم کل تان را قتل 
 عام کنم؟ نامرِد پفیوِز بی غیرت! )البته در این قسمت بعداً متوجه شدم که تماس قطع شده، 

یعنی او نشنید که من این ها را هم گفتم(.
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رییس جمهور غنی؛ گیرمانده بین هند و پاکستان
روابطافغانستانباپاکستانبهبودمییابد؛

آیاحمایتهندازافغانستانکاهشخواهدیافت؟

از سوی دیگر، روابط هند با پاکستان، 
افغانستان  با روابط جدید  در مقایسه 
و پاکستان به مراتب قوی تر است. در 
جریان سیزده سال گذشته، در حالی 
که پاکستان تالش کرد افغانستان را 
بی ثبات سازد، هند کار مخالف آن 
را کرد و با ]هزینه کردن[ بیش از دو 
افغانستان  بازسازی  میلیارد دالر، در 
سهم گرفت. همکاری ها در سطح 
اند.  استراتژیک و امنیتی بسیار زیاد 
یک مقام ارشد ریاست امنیت ملی 
افغانستان که نخواست نامش فاش شود، 
گفت: »در چند سال گذشته، معلومات 
استخباراتی به صورت دوجانبه بین دو 
کشور به اشتراک گذاشته شده است«. 
این مقام افزود که اشتراک گذاری 
پاکستان  با  استخباراتی  معلومات 
متفاوت بوده است: »ما سال ها معلومات 
استخباراتی قوی را در زمینه ی محل 
بود و باش طالبان و شورشیان در اختیار 
این معلومات  قرار دادیم؛  پاکستانی ها 
یا نادیده گرفته شدند، یا قبل از این که 
پاکستان ها اقدامی کنند، آن را به شکل 
مرموزی به ]آن ها[ دادند«.



در میان رهبران سیاسی افغانستان در چند دهه ی اخیر  
افغانستان، کمتر کسی مانند عبدالعلی مزاری، رهبر سابق 
حزب وحدت اسالمی افغانستان، بر پیروانش تأثیر ماندگار 
به  او  کشته شدن  از  سال   2۰ گذشت  با  است.  گذاشته 
دست افراد گروه طالبان، وفاداری و تأکید بر خط مشی 
اعتبار و  آقای مزاری هم چنان محک  و میراث سیاسی 
مشروعیت سیاسی بخشی از گروه ها و نخبه های سیاسی 

در جامعه ی افغانستان به شمار می رود.
اما اکنون سوال اساسی این است که سرنوشت حزبی را 
انجامیده  بود، به کجا  پایه گذاشته  که عبدالعلی مزاری 
است؟ چرا بعد از 1۴ سال تجربه ی انتخابات و پروسه های 
دموکراتیک، رهبران دوره ی جنگ در افغانستان هم چنان 
منبع مشروعیت سیاسی بوده و دارای قدرت کاریزماتیک  

اند؟
برای پاسخ به این سوال ها، باید به میکانیزم های تغییر 
و تداوم در مناسبات و ساختار قدرت در افغانستان توجه 
کرد تا مشخص شود که چه چیزی تأثیرگذاری رهبران 

سیاسی را پس از مرگ آن ها تداوم می بخشد.
باید  شد،  پایه گذاری  از 2۰۰1  بعد  که  سیاسی  نظام  در 
حقوقی- مشروعیت  انتخابات،  طریق  از  سیاسی  قدرت 

عقالنی می یافت  و به تبع منابعی که به جنگ و گروه های 
جنگی پیشین مشروعیت می دادند، باید با گذشت زمان 

اهمیت و کارایی خود را از دست می دادند.
دموکراتیک، هدف  قاعده مند  مبارزات  به  از جنگ  گذار 
اما تجربه ی 1۴  به شمار می رفت.  نظام جدید  عمده ی 
یک  سوی  به  سریع  گذار  که  داد  نشان  گذشته  سال 
نظام دموکراتیک با گسست کامل از گذشته، یک توقع 
خوش بینانه است و مناسبات قدرت امروز رابطه ی محکم 
سرنوشت  می توان  چارچوب،  این  در  دارد.  »گذشته«  با 

حزب وحدت را نیز بررسی کرد.
تأسیس  بامیان  در والیت  در سال 19۸9  حزب وحدت 
شد و عبدالعلی مزاری به عنوان اولین دبیرکل آن انتخاب 
به چندین سال جنگ  به زودی  توانست  این حزب  شد. 
این  سپس،  دهد.  پایان  هزاره  رقیب  گروه های  میان 
حزب، با سقوط حکومت داکتر نجیب در آپریل 1992، 
از  یکی  به  هزاره ها  از  سیاسی  نمایندگی  داعیه ی  با 

طرف های نیرومند سیاسی-نظامی در کابل مبدل شد.
دو  از  می توان  را  مزاری  عبدالعلی  از  بعد  وحدت  حزب 
زاویه دید: اول، حزب وحدت به عنوان سازمان سیاسی و 
دوم، حزب وحدت به عنوان حرکت و جنبش اجتماعی-

سیاسی.
شواهد نشان می دهند که ساختار و تشکیالت درونی از 
آغاز برای حزب وحدت به مثابه ی یک سازمان سیاسی، 
ادغام هشت حزب  از  این حزب  اساسی داشت.  اهمیت 
درگیری های  هم دیگر  با  سال  چندین  برای  که  رقیب 

خونین داشتند، به وجود آمد.
گروه های  میان  تصمیم گیری ها،  در  سیاسی  مشارکت 
پیچیده  و  گفت وگوهای طوالنی  نتیجه ی  در  که  رقیب 
متحد شده بود، خیلی با اهمیت بود. به این دلیل، حزب 
و  بود  تأثیرگذار  و  فعال  دارای کمیته ی مرکزی  وحدت 
الگوی  برخالف  این کمیته  نظر ساختاری-مدیریتی،  از 
تصمیم های  بر  دیگر،  جهادی  گروهای  از  زیادی  تعداد 

حزبی تأثیر می گذاشت.

کابل، حزب  در  اوج جنگ های گروه های مجاهدین  در 
انتخابات برگزار کرد  وحدت برای تعیین رهبری حزب، 
که نشان دهنده ی اهمیت این موضوع است. با وجودی 
حزب  این  درونی  انشعاب  اولین  به  انتخابات  این  که 
یک  سیاسی  رهبری  گذاشتن  رای  به  اما  شد؛  منجر 
گروه سیاسی-نظامی در جریان جنگ، حکایت از اهمیت 

ساز و کارهای سازمانی آن دارد.
پس از مرگ مزاری، حزب وحدت به مثابه ی یک سازمان 
سیاسی که تحت رهبری عبدالعلی مزاری شکل گرفت، 
دیگر وجود خارجی اش کم رنگ شد. با کشته شدن مزاری 
و سقوط کابل به دست گروه طالبان در سال 199۵، حزب 
نظامی  نیروی  عنوان یک  به  را  جایگاه خودش  وحدت 

تأثیرگذار در کابل از دست  داد.
به دنبال تسلط گروه طالبان بر مراکز این حزب در بامیان 
در مرکز افغانستان و شهر مزار شریف، مرکز والیت بلخ 
در شمال در سال 199۸، استحکام تشکیالتی این حزب 
صدماتی جدی دید. هرچند که جبهات نظامی آن در برابر 
گروه طالبان تا سقوط کامل این گروه باقی ماند و از نظر 

سیاسی نیز کامال از بین نرفت.
ساختار درونی حزب وحدت در نتیجه ی این شکست های 
این  سیاسی  فروپاشی  ولی  دید؛  به شدت صدمه  نظامی 
حزب بعد از سقوط گروه طالبان در سال 2۰۰1 رقم خورد. 
پیشوند حزب  این حزب،  از  منشعب  جدید  احزاب  تمام 
وحدت را داشتند، ولی پسوندهایی به آن اضافه شدند که 

در کل می توان به شاخه های زیر اشاره کرد:
افغانستان به رهبری محمد  1-  حزب وحدت اسالمی 

کریم خلیلی؛
رهبری  به  افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت  حزب    -2

حاجی محمد محقق؛
رهبری  به  افغانستان  اسالمی  ملی  وحدت  حزب    -3

محمد اکبری؛
رهبری  به  افغانستان  ملت  اسالمی  وحدت  حزب    -۴

قربان علی عرفانی؛
خان ها،  میان  داخلی  جنگ های  به  که  وحدت  حزب 
روشنفکران سکوالر، روحانیون اسالم گرا و سنتی که در 
هزاره جات در برابر هم قرار گرفته بودند، نقطه ی پایان 

نهاد، در نهایت به پیروزی اسالم گراها انجامید.
حمایت  وقتی  اسالم گراها  نظامی  و  سیاسی  پیروزی 
و  ایده آل  مطالبات  اسالم گراها  که  کرد  پیدا  اجتماعی 
انتزاعی خود را با محرومیت تاریخی و سرنوشت سیاسی 
تأثیرات  راز  یک سو  از  مسأله  این  زدند.  پیوند  هزاره ها 
سوی  از  و  می دهد  توضیح  را  مزاری  عبدالعلی  ماندگار 
ایدیولوژیک  و  نشان  داد که جنبش های سیاسی  دیگر، 
اجتماعی  واقعیت های  با  که  می شوند  تأثیرگذار  زمانی 

ارتباط مستقیم و عینی پیدا نمایند.
آقای مزاری که زمانی از رادیکال ترین چهره های اسالم 
سیاسی افغانستان بود، در دهه ی نود میالدی با استقرار 
انتزاعی سخن نمی گفت،  ایده آل های  از  در کابل، دیگر 
و  اجتماعی  واقعیت های  سیاسی،  راه حل  مورد  در  بلکه 

آینده ی افغانستان سخن می راند.
برای یک تحلیل واضح تر از اهمیت مزاری پس از 2۰۰1 
مشروعیت  بحران  به  نخست  جدید،  نظام  تشکیل  و 
شاخه های انشعابی حزب وحدت و در ثانی به رابطه میان 

الگوی آرمانی مزاری و هراس تاریخی باید توجه کرد.
فرایند گذار از الگوی گروهای نظامی-سیاسی به احزاب 
پیشرفت  افغانستان  در  اخیر  سال های  در  دموکراتیک 
احزاب  که  معنا ست  بدان  این  نداشته  است.  چندانی 
سیاسی مشروعیت الزم را که برخواسته از حمایت مردم 
سیاسی-اقتصادی- سیاست های  و  برنامه ها  اساس  بر 
با  احزاب  نیاورده اند.  دست  به  باشد،  آن ها  اجتماعی 

سابقه ی نظامی-سیاسی از درون دموکراتیک نشده اند.
از  مثال، در طول 1۴ سال گذشته هیچ یک  به عنوان 
انتخابات  به  وحدت  حزب  مختلف  جناح های  رهبران 
در  تن  بکشد،  چالش  به  را  رهبری حزب  که  معناداری 
نداده اند. در حالی که در بحرانی ترین زمان، آقای مزاری 
تن به این کار دا د. به این دلیل، هر شاخه ی حزب وحدت 
پیدا  تنگاتنگی  ارتباط  آن  رهبران  نفوذ سیاسی  و  نام  با 

نموده است.
ساختار  جای  به  وحدت،  حزب  از  منشعب  جریان های 
منظم سیاسی و حزبی منظم، بیش تر به شکل نهادهای 
بر  عمدتا  که  داده اند  شکل  تغییر  اجتماعی-سیاسی 
محور یک سیستم ارباب- رعیتی )patronage( اداره 
می شوند. اما هرکدام کلمه ی »وحدت« را به خاطر پیوند 
مشروعیت،  داشتن  و  وحدت«  »حزب  با  خود  تاریخی 

حفظ کرده اند.
در واقع، شبکه ها و گروه های مبتنی بر سیستم ارباب-
رعیتی بر داد و ستدهای عمدتا مقطعی و مستقیم میان 
رهبر و شبکه هایی از نخبگان سیاسی استوار است و منافع 
حمایت های  به  نمی تواند  اما  و  می دهد  سامان  را  افراد 
گسترده و دوام دار منجر شود. چون سیستم ارباب-رعیتی 
نمی تواند مشروعیت فراگیر سیاسی و اجتماعی تولید کند.

گروهای سیاسی بعد از 2۰۰1 از طریق اعالم وفاداری 
به حرکت های تاریخی تأثیرگذار، بیش تر به دنبال کسب 
مشروعیت بوده اند و با تجلیل از رهبرانی مثل عبدالعلی 
نمایش  به  را  خود  مردمی  پایه های  می خواهند  مزاری، 
بگذارند یا مستحکم سازند. اما شبکه های ارباب-رعیتی، 

از بنیاد با ساختار و نظم حزبی در تضاد قرار دارند.
به این ترتیب، حزب وحدت به عنوان سازمان سیاسی-

نظامی تجزیه شد و جناح های انشعابی آن پس از 2۰۰1، 
تبدیل به محوریت های شخصی شده  که هرکدام از این 
این  فقید  رهبر  بر محور  را  محوریت ها مشروعیت خود 

حزب، عبدالعلی مزاری، تعریف می کنند.
مورد  در  مزاری  عبدالعلی  گفته های  به  هرکدام 
استناد  اقلیت ها  و  زنان  حقوق  انتخابات،  دموکراسی، 
به مثابه ی یک  از مزاری در مناسب قدرت،  می کنند و 
بقای سیاسی شان  برای  آرمانی مشروعیت بخش  الگوی 

استفاده می کنند.
اجتماعی-سیاسی  به صورت یک جنبش  این حزب  اما 
سیاسی  نخبگان  که  کرد  پیدا  بیش تر  اهمیت  زمانی 
نظام  یک  که  اساسی 2۰۰۴  قانون  وجود  با  افغانستان، 
سیاسی دموکراتیک و فراگیر را پایه گذاری کرد، در عمل 
به محرومیت های  بازگشت  از  تهدید  و  ترس  نتوانستند 
تاریخی گروهی را از میان بردارند. به این دلیل، روابط 
عمیقی  ریشه ی  امروز  سیاسی  امر  مشروعیت  و  قدرت 
دارد.  افغانستان  تاریخی  پس زمینه های  و  گذشته  در 

)بی بی سی(
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به هرحال، افغانستان می تواند از کمک های کشورهای همسایه برای آماده سازی نیروهای 
این میان[ پاکستان می تواند نقشی مهم و اساسی را برای  امنیتی خود استفاده کند. ]در 
ترویج صلح و امنیت در افغانستان  بازی کند. اسالم آباد برای کمک به کابل، تقویت ارتش 
می توان  حال،  عین  در  است.  کرده  اعالم  را    طالبان  گروه  با  صلح  مذاکرات  پیشرفت  و 
کنیم  شروع  این جا  از  نیست.  اتفاقی  امر  یک  افغانستان،  و  پاکستان  هم گرایی  که  گفت 
برای  جمهوری،  ریاست  کار  به  آغاز  زمان  از  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  که 
را شروع کرده  اقتصادی، کارش  و همکاری های  نظامی- سیاسی  توسعه ی همکاری های 

است. هم زمان، چنین رویکردی، باعث شده است تا دهلی نو  از افغانستان دل سرد شود.
در دسامبر 2۰1۴ رادیکال های اسالم گرا یک حمله ی خونین را در شهر پشاور پاکستان به 
راه انداختند که در نتیجه ی آن  بیش از 1۴۰ تن کشته شدند. پیش از همه، در پاسخ به این 
با موافقت اسالم آباد،  افغان و  امنیتی  نیروهای  از سوی  حمله ی وحشیانه ی شبه نظامیان، 
یک حمله ی ضد تروریستی در والیت کنر به راه انداخته شد. اواخر سال گذشته و به دنبال 
بلندپایه ی  از مقام های  ارتش و شماری دیگر  راحیل شرف، رییس ستاد  به پشاور،  حمله 

امنیتی دولت پاکستان، با مقام های افغانستان دیدارهایی را انجام دادند.
در طول چند دهه ی اخیر، یکی از عوامل مهم بی ثباتی در منطقه، درگیری و اختالف هند-

 پاکستان بوده است. اختالف طوالنی مدت ارضی بر سر منطقه ی جغرافیایی جامو و کشمیر، 
هسته ی اختالف هند و پاکستان را تشکیل داده و در حال حاضر، به نظر می رسد که این 
اختالف به طور کامل قابل حل و فصل نیست. کشور هند، دولت پاکستان را به حمایت از 
اتهام ها  این  جدایی طلبان کشمیر  متهم می کند. ]و در مقابل[ مقام های پاکستان، همه ی 
را قاطعانه انکار می کنند . به این اساس، افغانستان نیز مجبور است، دایمًا میدان مانور دو 
کشور- هند و پاکستان- باشد. به احتمال زیاد، ایجاد روابط نیک میان کابل و اسالم آباد، 

مانع اساسی بر سر راه توسعه ی همکاری های اقتصادی میان کابل و دهلی نو است.
جنگ میان هند و پاکستان برای نفوذ و تأثیرگذاری در افغانستان، سال های سال است که 
ادامه دارد. ناظران معقتدند که  گروه های مختلف مسلح که هر از گاهی در خاک افغانستان 
قرار  استفاده  مورد  اسالم آباد،  و  نو  دهلی  منافع  تأمین  هدف  به  می زنند،  اقدام  به  دست 
می گیرند. جنرال پرویز مشرف معتقد است که »هند و پاکستان باید از این کار صرف نظر 

کنند و به جنگ نیابتی خود ]در خاک افغانستان[ پایان دهند.«
یادآوری این نکته الزمی است که  اشرف غنی، رهبر فعلی افغانستان، هر نوع گفت وگوهای 
مخفیانه در ارتباط به مسأله ی صلح و دیپلماسی را رد می کند. با این حال، در هر حالت  اما 
انتظار برای رسیدن به نتایج گفت وگوهای صلح در کوتاه مدت، بیهوده است. گفت وگوی 
است  ممکن  است.  طوالنی  فرایند  یک  قبول،  قابل  نتیجه ی  یک  به  رسیدن  و  صلح 
گفت وگوها و مذاکرات میان مقام های افغانستان و گروه »طالبان« که در همین نزدیکی ها 

برنامه ریزی شده، بتواند صفحه  ای جدید برای افغانستان باز کند.
***

اخیراً جنرال پرویز مشرف، رییس جمهور اسبق و یکی از چهره های شناخته شده ی نظامی 
پاکستان در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های غربی برای نخستین بار و به صورت علنی 
از  افغانستان،  دولت  تضعیف  برای   )ISI( پاکستان  استخبارات  سازمان  که   کرد  اعتراف 
سال 2۰۰2 به تربیت و پرورش گروه طالبان اقدام کرد. این اقرار، از آن جایی مهم است 
از این، هرچه گفته می شد، تنها در حد یک ادعا بود که خیلی وقت از  که  نخست، قبل 
سوی مقام های پاکستان، »اتهام« خوانده شد. دوم، این اظهارات از زبان یکی از مهم ترین 
چهره های سیاسی و نظامی پاکستان، مورد تأیید قرار می گیرد و قابل اعتبار است. سوم، 
این مقام نظامی و سیاسی پاکستان در زمانی به آنچه پاکستان روی دست گرفته، اعتراف 
می کند که دولت کرزی پایان یافته و دولت وحدت ملی به کار خود آغاز کرده است. تأمین 
صلح و امنیت سراسری و گسترش روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی با کشورهای 
اعتراف  بنابراین،  است.  غنی  اشرف  جمهور  رییس  شعارهای  عمده ترین  از  یکی  منطقه، 
پرویز مشرف مبنی بر تولید و حمایت گروه طالبان و سایر گروه های تندرو فعال در داخل 

خاک افغانستان، به خودی خود زمینه ساز ایجاد یک بحث و گفتمان سیاسی است.
از  پاکستان  حمایت  دالیل  به  صراحتًا  مصاحبه  اش  این  در  مشرف  بی بی سی،  از  نقل  به 
طالبان اشاره کرده و افزوده است که »پاکستان به این دلیل اقدام به حمایت و پرورش 
به  آن ها  و  داشت  قرار  غیرپشتون ها  سیطره ی  تحت  کرزی  حامد  دولت  که  کرد  طالبان 
در  ما  »مسلما  که  می گوید  ادامه  در  او  بودند.«  نزدیک  پاکستان  دیرینه ی  رقیب  هند، 
کنند.  برخورد  پاکستان  علیه  هند  اقدام  این  با  بتوانند  که  بودیم  گروه هایی  جست وجوی 
در  طالبان  با  )پاکستان(  استخبارات  می شود.  مطرح  استخبارات  وظیفه ی  که  این جاست 
تماس بود و قطعا هم باید در تماس باشد.« در نهایت، جنرال پرویز مشرف اظهار عقیده 
می کند که »اکنون زمان آن فرا رسیده که با اشرف غنی، رییس جمهوری جدید افغانستان 
همکاری کامل شود«؛ چرا که مشرف باورمند شده است که »آقای غنی آخرین امید برای 

صلح در منطقه است.«

دورنمای مبهم 
مذاکرات صلح با 

طالبان

افغانستان در نگاه
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و  نشانه ها  تمام  افغانستان،  طالبان  سریع  انکار  وجود  با 
می شوند  صادر  اسالم آباد  و  کابل  سوی  از  که  بیانیه های 
آغاز  برای  رسمی  مجرای  یک  که  دارند  آن  از  حکایت 
و  شده   باز  طالبان  و  افغانستان  حکومت  میان  گفت وگوها 

طرف ها به درجه ی معین پیشرفت دست یافته اند. 
در  چین  از  طالبان  عضوی  دو  هیئت  یک  دیدار  زمان  از 
از  انکار کردند، موجی  را  آن  اول طالبان  در  ماه جنوری که 
تالش های دوام دار در این راستا از سوی پاکستان، افغانستان 
بوده اند.  دست  روی  چین،  مانند  منطقه ای  بازیگران  دیگر  و 
تمام  داشته اند.  کلیدی  نقش  آن  نیرومند  ارتش  و  پاکستان 
طرف ها تالش دارند که اعتماد شکسته را احیا کنند و طالبان 

با مقام های کابل رو در رو صحبت کنند. 
بودن  جدی  درجه ی  و  تالش ها  سطح  اندازه گیری  برای 
پاکستان و طالبان- یک  افغانستان،  تمام طرف های اصلی- 
»اگر  که  گفت  نویسنده  این  به  پاکستان  پارلمان  نماینده ی 
آغاز  که  دارد  احتمال  برود،  پیش  منوال  همین  بر  اوضاع 
گفت وگوها تا آخر ماه مارچ یا اوایل ماه اپریل، اعالن گردد.«

اتکای  به  رابطه  در  کابل  در  هشدار  از  درجه ای  وجود  با 
به  پاکستان که  به ویژه در مقابل نظامیان  پاکستان  بر  غنی 
افغانستان دیده  قبال  پاکستان در  مثابه طراح اصلی سیاست 
می شوند، نشانه های موجود بیانگر پیشرفت مثبت در راستای 

گفت وگوهای صلح اند: 
 در ماه فبروری وزیر خارجه ی چین، وانگ یی، در یک 
نشست توضیحی با مقام های وزارت خارجه ی پاکستان گفت 
افغانستان  صلح  گفت وگوهای  تسهیل  برای  کشورش  که 
بازی  به  چین  عالقه ی  نشانه ی  نخستین  این  آماده است. 
کردن نقش در پایان دادن به بیش از یک دهه درگیری در 

کشور همسایه اش بود. 
سفر  از  بعد  پاکستان،  ارتش  عامه ی  ارتباطات   بخش 
اعالم نشده ی راحیل شریف به کابل و بعد از دیدار او با رییس 
 17 تاریخ  به  عبداهلل،  عبداهلل  اجرایی،  رییس  و  غنی  جمهور 
»دشمن  که  داد  گزارش  شریف  راحیل  از  نقل  به  فبروری، 

افغانستان، دشمن پاکستان است.« 
با  افغانستان  جمهور  رییس  فبروری،   1۸ تاریخ   به 
چندین تن از مقام های دولت و رهبران آن کشور دیدار کرد 
معلومات  آنان  برای  با طالبان  برنامه ی صلح  به  رابطه  در  تا 

ارائه کند. 
 و به تاریخ 23 فبروری، عبداهلل در یک نشست کابینه 
زودی  به  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  که  گفت  کابل  در 

آغاز خواهد شد. 
چه این تغییر این بار در ذهن ها باشد یا در قلب ها، تالش های 
 2۰۰1 سال  در  طالبان  سرنگونی  زمان  از  صلح  برای  جدید 
اند.  غیرمنتظره  رسید،  قدرت  به  کرزی  آن  دنبال  به  که 
پیشرفت های که تا کنون به دست آمده، هم در کابل و هم 
در اسالم آباد، گام های مثبت به سوی صلح پنداشته می شوند. 
با این همه، اگر تالش های صلح ادامه یابد، برای تمام جوانب 
سطرهای  در  دارند.  همراه  به  را  بزرگ  مخاطره های  درگیر 

آینده نگاهی می اندازیم به این مخاطره ها. 
خطرهایی که برسر راه غنی قرار دارند: 

رییس جمهور پیشین، حامد کرزی، در مصاحبه ی اخیرش با 
روزنامه ی گاردین، با اشاره به اعتماد غنی بر پاکستان گفت 
که  نمی خواهیم  اما  هستیم،  دوستانه  روابط  خواهان  »ما  که 
زیر شست پاکستان باشیم.« مشاور امنیت ملی حامد کرزی، 
پالیسی  » این  که  گفت  روزنامه  این  به  اسپنتا،  دادفر  رنگین 
}غنی{ برابر با التماس تحقیرآمیز پیش یک قدرت متخاصم 
همزمان  نمی دهد.«  تغییر  را  مسیرش  هیچ گاهی  که  است 
نفوذ  افزایش  از  اسپنتا  و  کرزی  مانند  رهبرانی  این که  با 
عبدلرب  مانند  دیگر،  کسان  بیزارند،  افغانستان  بر  پاکستان 
رسول سیاف و رییس مجلس سنای افغانستان، فضل هادی 
مسلم یار، در رابطه به خلوص نیت پاکستان برای آوردن صلح 

در افغانستان شک دارند. 
از  »من  نوشته است:  مسلم یار  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
اما به صداقت  افغانستان پشتیبانی می کنم،  ثبات در  صلح و 

پاکستان برای آوردن صلح در افغانستان شک دارم.« 
اگر در چنین پشت صحنه ای، کدام اشتباه اتفاق بیفتد، ابتکار 
می تواند  و  می سازد  متاثر  شدیدا  را  صلح  آوردن  برای  غنی 
و  پاکستان  افغانستان،  غربی  همسایه ی  با  را  او  مناسبات 

طالباِن در حال جنگ، دگرگون سازد. 
خطرهای فراراه پاکستان

در یک حرکت آشکار برای آوردن طالبان بر سر میز مذاکره 
درجه ی  طالبان  رهبری  بر  پاکستان  افغانستان،  حکومت  با 
معینی از فشار را اعمال کرده است. خانواده های اکثر رهبران 
قلمرو  از  را  عملیات های شان  و  هستند  پاکستان  در  طالبان 

پاکستان رهبری می کنند. 
تأسیسات امنیتی پاکستان برای سال ها متهم به پشتیبانی از 
این  با  مرتبط  امور  به  رابطه  در  تا  بوده اند  افغانستان  طالبان 
کشور حرفی برای گفتن داشته باشد و این در حالی است که 
به  باالیی  چانه زنی  توانایی  نیز  هند،  پاکستان،  جدی  رقیب 

دست آورده است. 
این چرخش پاکستان به قیمت از دست رفتن ائتالف چندین 
تنها  نه  که  طالبانی  شد-  خواهد  تمام  طالبان  با  آن  دهه ای 
به مثابه وسیله ای قدرت مند در دست پاکستان برای دخالت 
هر  برابر  در  بلکه سدی  می شوند  استفاده  افغانستان  امور  در 
گونه حمله ی احتمالی هند بر پاکستان نیز به شمار می روند. 
طالبان  برابر  در  دوستانه  اشاره ی  و  فشار  از  فراتر  اقدامی 
که  شد  خواهد  کشمیری  جهادیان  آزردگی  باعث  افغانستان،  
در  پاکستان  استراتژیک  سرمایه ی  طالبان،  مانند  نیز  آنان 
برعالوه،  می شوند.  دانسته  هند،  شرقی اش،  همسایه ی  برابر 
طالبان  تحریک  متحد  که  افغانستان  طالبان  با  دشمنی 
داخل  امنیتی  اوضاع  شدن  بدتر  باعث  هستند،  پاکستان 
بدتر  پاکستان  امنیت  این،  از  پیش  حتا  خواهد شد.  پاکستان 

شده و حمله از سوی طالبان پاکستانی افزایش یافته است. 
خطرهای پیش روی طالبان

عمر،  مال  طالبان،  منزوی  رهبر  دهه،  یک  از  بیش  مدت  در 
رهبر بالمنازع طالبان در افغانستان و پاکستان بوده است. اما 
بزرگترین چالش در برابر رهبری او سال گذشته زمانی بروز 
کرد که گروهی از اعضای طالبان وفاداری شان را به ابوبکر 
البغدادی، رهبر دولت اسالمی )داعش(، اعالم کردند. از میان 
آنان، یکی عبدالرئوف خادم، فرمانده پیشین طالبان، بود که 

تبدیل به فرمانده داعش گردید. 
هواپیمای  حمله ی  اثر  بر  کشته شدنش  از  پیش  تا  که  خادم 
داعش  برای  میالدی،  جاری  سال  اوایل  در  سرنشین  بدون 
بود.  کرده  ایجاد  نظامی  پایگاه  یک  زابل  جنوبی  والیت  در 
مردم محل به این نویسنده گفتند که خادم وجود مال عمر را 
زیر سوال گرفته بود. این سوال ها در میان فرماندهان طالبان 
در میدان جنگ در زمانی مطرح و بحث می شوند که بخش 

عمده ی نیروهای بین المللی از این کشور بیرون شده اند. 
ابتکار صلح با حکومت افغانستان برای شماری از فرماندهان 
طالبان که خود را در آستانه ی پیروزی احساس می کنند، نیز 

خوش نمی آید. 
طالبان  فرمانده  یک  با  که  افغانستان  خبرنگاران  از  یکی 
صحبت کرده بود، گفت که شمار زیادی از آنان فکر می کنند 

که سازش در این مرحله کارآمد نیست. 
سازش چه اتفاق بیفتد و چه نه، گزارش ها در باره ی مذاکره با 
حکومت افغانستان هزینه خواهد داشت و طالبان فرماندهان 
خواهند  کسانی  آنان  اکثر  داد.  خواهند  از دست  را  بیش تری 

بود که آزردگی بیش تری از طالبان در دل دارند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

طالبان اعالم کرده اند که افرادشان در زندان های دولت 
گروه  مدنی  فعاالن  از  یکی  می شوند.  شکنجه  افغانستان 
طالبان به رسانه ها گفت که گروه طالبان از این وضعیت 
به شدت نگران است و قصد دارد به سازمان ملل شکایت 
کند. وی به صورت مشخص از شکنجه ی کسی نام نبرد؛ 
اما گفت که کارمندان محبس بگرام در این اواخر زندانیان 
موازین  کامال خالف  که  »تو« خطاب می کنند  را  طالب 
پذیرفته شده ی بین الطالبان است. این فعال مدنی طالبان 
حقوق  نقض  دیگر  مورد  چندین  به  را  افغانستان  دولت 
شهروندان نیز متهم کرد. به نظر او، وحشیانه ترین مورد 
نقض حقوق شهروندان را می توان در میان »سیاه سران« 
ریاضی  نابغه ی  علمی  یافته های  بر  استناد  با  وی  دید. 

کشور، صدیق افغان، گفت:
»زن مثل میوه است. اگر توجه کرده باشید، میوه پوست 
دارد، گوشت دارد و هسته دارد. زن هم مثل میوه است. 
پوست و گوشت و هسته دارد. شما اگر اجازه بدهید که 
پوست زن هوا یا آفتاب بخورد، گوشتش خراب می شود و 
در نهایت هسته اش آسیب می بیند. آن وقت خوردِن یک 
زن هم ناگوار است، هم ممکن است آدم را مریض کند. 
البته منظور من از خوردن، همان احترام به زن است، فقط 
برای ساده کردن مطلب برای شما این طور ترشح کردیم«.

فعال مدنی مذکور در پاسخ به این سوال که هسته ی زن 
چیست، گفت:

»هسته ی زن جگرش می باشد. نشنیده اید که بعضی ها که 
را  دارند، می گویند آی جگرت  به خوردن هسته عالقه 

بخورم؟«
یکی از خبرنگاران از وی پرسید که در شرحی که شما 
دادید، معلوم نشد که استخوان زن چیست. وی در پاسخ 

کاغذ کالنی را از جیب خود بیرون آورد و گفت:
»این کاغذ را محترم صدیق افغان، نابغه ی کشور، فرستاده 
و چنان که می بینید، اهمیت ریاضی-فلسفی استخوان زنان 
را در مقایسه با پوست و گوشت و هسته ی آنان تشریح 
کرده است. من چون ریاضی بلد نیستم، نمی توانم جسارت 
کنم و آن را برای شما تفسیر نمایم. اما همین قدر می توانم 
بگویم که در این شرح ریاضیک-فلسفی پروفسور افغان 
بارها 8 را تقسیم بر 2 و ضرب در 38 کرده و حاصل آن 
را از 98 کم کرده و بر 63 افزوده و در نهایت نتیجه گرفته 
خدا 1 است و زن هم 1 است، به شرطی که زنان دیگر در 

کنارش نباشند. نمی دانم. خیلی پیچیده است«.
طالبان  اظهارات  این  مورد  در  ملل  سازمان  سخن گوی 
پاسخی نداد؛ اما »هرگونه« شکنجه را در »هرجا« محکوم 

کرد.
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به داِد طالبان 
برسید 

گفت وگوهای صلح با طالبان کار پرمخاطره است
نشانه هایی وجود دارند که گفت وگوها با طالبان به زودی آغاز خواهند شد؛ اما گفت وگو با 

طالبان تا هنوز برای تمام جوانب دخیل با خطرهای بزرگ  همراه است.



بگو مگو از

به  مزاری  بحثی.  مزاری بازی  و  است  بحثی  مزاری 
تاریخ  به  هزاره  مردم  ورود  به  و  هزاره  مردم  تاریخ 
و  سیاسی  اهمیت  که  می گیرد  ارتباط  افغانستان 
مزاری بازی،  اما  دارد؛  افغانستان  تاریخ  در  اجتماعی 
اگر الزم  راه می اندازند.  و...  استاد محقق  و  استاد خلیلی  موج سواری است که 
باشد که از مزاری تجلیل شود، یک روز این تجلیل صورت بگیرد و آن هم باید 
از آدرس مردم یا یک ستاد بی طرف مردمی برگزار شود، نه از آدرس چهره های 

مشخص سیاسی و...
من شخصا نه کیش قهرمان پرستی دارم و نه عالقه به قهرمان سازی. تصورم 
این است که قهرمان پرستی ما را از جامعه ی مطلوب، مدنی و شهروندی دور 
که  بزرگ وارها  از  تعدادی  اما  ندارد؛  قهرمان  به  نیاز  جامعه  بنابراین،  می کند. 
به  نیاز  شخصیت شان،  عاطفی  تقویه ی  برای  استند،  قهرمان مآب  خود شان 

قهرمان سازی دارند تا خود شان را الگو نشان بدهند...
جنگ های داخلی واقعیت تلخ تاریخ کشور ما بود؛ اما از این واقعیت گریزی نبود. 
در هر صورتی اتفاق می افتاد. برای این که اراده ی هم دیگرپذیری وجود نداشت، 
از مجراهای قهار صورت می گرفت که گرفت... حاال  باید  این هم دیگرپذیری 
ما از جنگ های داخلی برای هم دیگرپذیری پند بگیریم تا باز زمینه های قهار 

هم دیگرپذیری فراهم نشود.
دنبال  بهتر است  یا هر شخصیت سیاسی دیگر کشور،  از مزاری  برای تجلیل 
این  تا  باشند،  داشته  پی  در  بشری  و  اجتماعی  خدمات  که  باشیم  برنامه هایی 
مصرف  هزینه ها  و  می شود  شروع  هفته  یک  برای  که  مزاری بازی  رقابت 

می شوند، بدون کدام پیامد بشری و اجتماعی.

نه براي مزاري، بلكه براي راه مزاري
سفر  از  قبل  »ماجراي  عنوان  تحت  نوشته ام  در 
آمریكا« نوشته بودم که محقق قدرتي دارد که با یک 
بگیرد«.  هزاره  را  »دنیا  عام،  اصطالح  به  اشاره اش 
اعتبارم  دیدم،  مزاري  شهادت  از  یادبود  روز  در  را  مردمي  تجمع  وقتي  امروز 
از رهبران کنوني هزاره ساقط شد. وقتي این همه مردم نه به  از پیش  بیش تر 
اشاره و فریب و نیرنگ و نه براي سیاست بازي هاي خام و نه براي مزاري، بلكه 
پاسداري  از رهبر شان  و  نداي »عدالت« گرد مي آیند  براي  و  راه مزاري  براي 
محكوم  و  مرده«  »قومی  میان  از  مزاري  که  مي شود  امیدوار  آدمي  مي کنند، 
برنخاسته بود؛ او از میان مردمي برخاسته بود که ُپر شور و حرارت اند و آینده را 

از آن خود شان مي پندارند.
جاي تأسف اما در این است که »قاتالن« مزاري در روز یاد بود از شهادتش، 
»برادر« خطاب شدند. این جاست که بر رهبریت و سیاست دوقلوي سیاسیون مان 
رویا  و  مي نشینم  مزاري  مانند  کاریزمایي  رهبر  انتظار  در  و  مي شوم  مشكوك 
مي بینم که کاش مزاري دیگري ظهور کند و هزاره را از دسته ي سوم  بودن و 

منفعل بودن و اسیر شدن نجات دهد!

خاطره
در چارآسیاب سپری شد. چه  شب 21 حوت 1373 
این  در  یارانش  و  مزاری  بابه  نمی دانم  بود.  سخت 
بابه  تصویر  بودند.  گرفتار  سرنوشتی  چه  به  شب 

حكایت از شكنجه و بستنش به تناب می کند.
تلخی این شب از یادم نمی رود. هوا ی تنفسی قطع شده بود. دروازه ی کانتینر 
را باز نمی کردند. زندانیان یكی پس از دیگری بی هوش می شدند. داخل کانتینر 
سوراخ  این  در  را  دهن شان  می شدند،  بی هوش  که  کسانی  کردند.  سوراخ  را 
ادامه داشت. وقتی صبح  تا صبح  این وضعیت  آیند.  به هوش  تا  می چسپاندند 
در وازه را باز کردند و بیرون آمدیم، کسی هم دیگر را نمی شناخت. این نوع فشار 
ما را از لحاظ جسمی تا این حد تغییر داده بود؛ اما از سرنوشت بابه و... نمی دانم.
همه در همین منطقه بودیم. روز 21 حوت که امروز مصادف بدان روز است، 
ما را به لوگر انتقال دادند. تا رسیدیم به لوگر، همه جا را تماشا چی پر کرده بود. 
گویی آدم ندیده بودند. دستار سفید مال ها در میان تماشاگران جلوه ی خاصی 

داشت. گویی همه طالب اند.
و  شد  حوت   22 چگونه  نمی دانیم  کردند.  زندانی  را  ما  پاملرنه  ساختمان  در 
پس از چاشت مالی میان سالی آمد، ما را از اتاق ها بیرون کرد و گفت، مزاری تان 
کشته شد. آن لحظه دریافتیم که بابه شهید شده است. این مال باز گفت که 

دیگر اگر شما را بكشیم، کسی از شما خبر نمی گیرد.
دوستان عزیز،

بین طیاره حمله کرده و می خواسته که  آقای مزاری در  بود که  طالب مدعی 
هلی کوپتر را برباید و سر انجام کشته شده است. جریان درگیری را در فضای 
غزنی می گفت؛ اما واقعیت همین است که تصویر استاد سخن می گوید. گوشه ای 
از خاطره ی تلخ آن روز را با شما شریک ساختم، تا دوستان دریابند که دست 

یافتن به عزت امروز، بی قربانی و رنج نبوده است.
اما افسوس و صد افسوس که به جای قدردانی، در هفته ی گذشته در مراسم 

بیستمین سالیاد بابه 
در مصلی شهید مزاری مورد توهین ساز مان یافته ی سیاسی قرار گرفتم. به ُچرت 
رفتم که چه را می بینم و این ها چطور از توهین من و... لذت می برند؟ از که 

بنالم؛ از دشمن یا دوست این چنینی؟
خب ، من و امثال من وظیفه ی خود را انجام دادیم؛ اما این که نسبت به عسكر 

بابه چه برنامه ای طرح می کنند، مربوط ما نیست.

یعقوب یسنا

Rahman Rahmani

سعادت غزنوی





کم نیستند نویسندگانی که با اثری نیمه کاره دنیا را 
ترك کردند، یا آثاری که ناپدید شدند و از بین رفتند و 

هرگز به دست مخاطبان نرسیدند.
چارلز دیكنز »راز ادوین درود« را با گرهی بازنشده باقی 
گذاشت. 11 فصل نوشته شده ی »ساندیتون«، آخرین 
رمان جین آستین، نشان می دهد، اگر او زنده می ماند، 
این کتاب بهترین اثرش می شد. »مارك تواین« هم 
نسخه های متفاوتی از »غریبه ی مرموز« را در اواخر 
اوایل 1900 در دست نگارش داشت؛  دهه ی 1890 و 
از آن ها  تا زمان مرگش در سال 1910، هیچ یک  اما 
که  دارند  وجود  هم  مواردی  اما  نرساند.  پایان  به  را 
شكافی وسوسه انگیز و مأیوس کننده در فهرست آثار 
یک نویسنده به چشم می خورد و آن زمانی ست که 
اثری نوشته شده، عمدا یا سهوا از بین رفته و ما را با 

اشاره هایی به محتوایش، تنها گذاشته است.
این گزارش به 10 اثر مشهور گم شده در تاریخ ادبیات 
است،  سال  سه  هزار  حدود  که  مدرن  تا  کالسیک 

می پردازد.
»مارگیت ها«/ هومر

قرن  در  یونان  اسطوره یی  شاعر  »هومر«،  باره ی  در 
هشتم پیش از میالد اطالعات بسیار کمی در دست 
داریم؛ اما در مورد »مارگیت ها«، شعر بلند و گم شده ی 
او حتا کم تر از زندگی خود او می دانیم. این کتاب که 
پیش از »ایلیاد« و »اودیسه« به نگارش درآمده، شعر 
کمیكی است که از آن تنها نقل قول هایی در کارهای 
»افالتون« و »ارستو« باقی مانده است. از نوشته های 
»ارستو« چنین برمی آید که »مارگیت ها« اثری بسیار 
است:  نوشته  جایی  در  او  است.  بوده  شگفت انگیز 
نقشی که »ایلیاد« و »اودیسه« برای تراژدی های ما 

دارند، »مارگیت ها« برای کمدی ها دارد.
»حکایت های اِزوپ«/ سقرات

سقرات  وقتی  بودند،  ساله   200 ازوپ«  »حكایت های 
این  از  خود  منظوم  روایت  تا  گرفت  دست  به  قلم 
داستان های اخالقی را بسراید. قدمت این قصه ها به 
بازمی گردد و سقرات زمانی  از میالد  پنج قرن پیش 
که به جرم اعتقاد نداشتن به خدایان و گمراه کردن 
روی  بر  کار  می برد،  به سر  زندان  در  یونانی  جوانان 
جزو  حكایت ها  این  زمان  آن  در  کرد.  آغاز  را  آن ها 
و  می آمدند  حساب  به  یونان  فولكلور  ادبیات  اصلی 
بازنویسی  شعر،  قالب  در  را  آن ها  از  بسیاری  سقرات 
سروده های  سر  بر  چه  نیست  مشخص  هنوز  کرد. 
از  به نظر می رسد پس  اما  آمد؛  بزرگ  فیلسوف  این 

خوراندن زهر به او، این شعرها هم نابود شدند.
توماس  و  جانسون  بن  »جزیره ی سگ ها«/ 

نش
»توماس  و  جانسون«  »بن  که  بود   1597 تابستان 
نام  به  هجوآمیز  اثری  روی  کار  مشترکا  نش« 
»جزیره ی سگ ها« را شروع کردند. عنوان این کتاب 
اشاره به جزیره ای به همین نام در شرق لندن بود. بر 
اساس برخی منابع، جانسون در این نمایش نامه ملكه 
الیزابت اول و دربارش را با استفاده ی هجوآمیز از نام 
این جزیره، مورد تمسخر قرار داده بود. تنها چند روز 
این کار، مشاوران ملكه  از به روی صحنه رفتن  بعد 
دستور متوقف شدن اجرای آن را دادند. جانسون و دو 
بازیگر نمایش به زندان افتادند و خانه و آثار نش که 

کار  از  پرده  نگارش یک  در  تنها  گفته ی خودش  به 
بعدها  نویسنده  هر دو  شد.  مصادره  داشت،  مشارکت 
دیگر از این اثر یادی نكردند و هرگز هیچ نسخه ای 

از آن یافت نشد.
»کادینو«/ ویلیام شکسپیر

نمایش نامه های  بزرگ ترین  خالق  شكسپیر،  ویلیام 
همكاری  با   1600 دهه ی  اوایل  جهان،  کالسیک 
دوستش »جان فلچر« نمایش نامه ای را با نام »تاریخ 
کادینو« به رشته ی تحریر درآورد. این اثر که بازگویی 
داستان »دن کیشوت« سروانتس بود، در سال 1613 
شاه  برای  شكسپیر  پادشاه«  »مردان  شرکت  توسط 
هرگز  آن  متن  اما  رفت؛  صحنه  روی  به  اول  جیمز 
گم شده،  اثر  این  جا گزین  بهترین  نشد.  منتشر 
»لوییس  از  دوچندان«  »دروغ  نام  به  نمایش نامه ای 
تیبولد« است. این نویسنده و ویراستار انگلیسی بیش 
از یک قرن پس از شكسپیر در سال 1727 این اثر را 
خلق کرد. خود تیبولد گفته، متن کتابش الهام گرفته 
شكسپیر  از  گم شده ای  و  بی نام  دست نوشته های  از 

است که برخی معتقدند »کادینو« نام داشته است.
»آدم بدون بهشت«/ »جان میلتون«

جان میلتون سال ها پیش از خلق شاهكار منظومش، 
را  مشابهی  داستانی  کرد  تالش  گم شده«،  »بهشت 
در قالب نمایش نامه  روایت کند. این اثر اوایل دهه ی 
طراحی های  و  یادداشت ها  درآمد.  نگارش  به   1640
اند؛  موجود  هنوز  نمایش نامه  این  باره ی  در  میلتون 
تنها  که  بهشت«  بدون  »آدم  اول  پرده ی  دو  اما 
بخش های کامل شده ی کار میلتون بودند، گم شدند. 
سر  بالیی  چه  دقیقا  نیست  مشخص  هنوز  گرچه 
با بسته شدن  اما به نظر می رسد  اثر ادبی آمده؛  این 
پیوریتن ها،  توسط   1600 اواسط  در  لندن  تیاترهای 
میلتون آن را به کل کنار گذاشته و بعدها به شعر 10 
»جان  این حال،  با  است.  کرده  تبدیل  بیتی اش  هزار 
درایدن« در سال 1671 »بهشت گم شده«ی میلتون 
را در قالب نمایش نامه مورد اقتباس قرار داد و آن را 

»حالت معصومیت« نامید.
»آیینه ها«/ لرد بایرون

تنها چند هفته از مرگ لرد بایرون، شاعر جوان دوره ی 
رمانتیک ادبیات انگلیسی در سال 1824 می گذشت 
او،  وصیت نامه ی  اجراکننده ی  مور«،  »توماس  که 
نسخه ای از خاطرات دست نویس این شاعر درگذشته 
را نزد ناشر برد. اما »جان موری« ناشر به جای چاپ، 
یكی از ناپسندترین حرکت های تاریخ سانسور را انجام 
انتشارات   و  بایرون  بدنام شدن  ترس  از  او  می دهد. 
غیراخالقی  نظرش  به  که  را  مطالبی  تمام  خودش، 
ما  سوزاند.  شومینه  آتش  در  و  کرد  پاره پاره  می آمد، 
هرگز نفهمیدیم بایرون در زندگی نامه اش چه نوشت؛ 
عمر  پایان  تا  می دانستند،  که  هم  مور  و  موری  اما 

حاضر نشدند در این  باره صحبت کنند.
»دست خون آلود«/ آگوست استریندبرگ

استریندبرگ«  »آگوست  فعالیت های  حوزه ی  گرچه 
نقاشی  حتا  و  عكاسی  مقاله نویسی،  و  رمان  شامل 
توان مندترین  از  یكی  عنوان  به  را  او  می شود، 
این  می شناسند.  جهان  نمایش نامه نویسان 
»خانم  چون  کارهایی  خالق  سویدنی  نویسنده ی 
خانگی  نمایش  که  است  شبح«  »سونات  و  جولی« 

)Chamber Play( را با کارهای خود به شهرت 
که  بودند  کوتاه  نمایش نامه ی  نوعی  این ها  رساند. 
اوایل 1900 برای چند بازیگر محدود و فضایی کوچک 
استریندبرگ در طول عمرش چهار  نوشته می شدند. 
آخرین  و  درآورد  نگارش  به  این چنینی  نمایش نامه ی 
آن ها را پس از نوشتن از بین برد. او در نامه ای که ماه 
آپریل 1907 به دوست و مترجمش »امیل شرینگ« 
خانگی  نمایش نامه های  از  یكی  به  اشاره  با  نوشت، 
کار  این  می ترسم  هر چیز  از  بیش  کرد:  اظهار  خود، 

گریبان گیرم  شود.
در  آن،  از  پس  روز  یک  نمایش نامه نویس  این 
نامه ای دیگر به شرینگ، از سوزاندن قسمتی از این 
نمایش نامه ها خبر داد و نوشت: »دست خون آلود« را 

سوزاندم. این نوعی دفاع از خود است.
»زندگی متأهلی  ما«/ ال. فرانک باوم

داستان  خالق  عنوان  با  ابد  تا  باوم  فرانک  گرچه 
اما  می شود؛  آورده  یاد  به  اوز«  شهر  »جادوگر 
و  کوتاه  داستان   رمان،  چندین  موفق  نویسنده ی 
عمرش  طول  در  باوم  بود.  هم  دیگر  نمایش نامه ی 
بیش از 10 رمان، چندین داستان  کوتاه، مجموعه ای 
از 200 قطعه  از کتاب های کودك و نوجوان و بیش 
شعر به نگارش درآورد. او اکثر کارهای داستانی اش را 
با نام مستعار »ادیت ون داین« منتشر کرد. »زندگی 
متأهلی ما« که در سال 1912 کامل شد، اولین جلد 
از مجموعه ی رمان هایی است که شامل »جانسون«، 
»راز بونیتا« و »مولی اودل« می شد. این کتاب ها در 
دهه ی 1910 به نگارش درآمدند؛ اما اکنون همگی از 

بین رفته اند.
رمان بی نام در باره ی جنگ جهانی/ ارنست 

همینگوی
سال 1922 بود که ارنست همینگوی به همراه همسر 
اروپا شد.  تور دور  راهی  اولش »هادلی ریچاردسون« 
قطار  منتظر  پاریس  »گاردولین«  ایستگاه  در  آن ها 
همسرش  آثار  تمام  حاوی  چمدان  هادلی  که  بودند 
رمانی  کارها،  این  میان  در  گذاشت!  جا  را  روز  آن  تا 
رفت  دست  از  که  بود  اول  جهانی  جنگ  باره ی  در 

و همینگوی بعدها تالش نكرد آن را بازنویسی کند.
»نوردهی دوگانه«/ سیلویا پالت

اگر از زندگی سیلویا پالت و تد هیوز، ملک الشعرای 
باشید، می دانید که هیوز  انگلیسی مطلع  سرشناس 
از  برخی   ،1963 سال  در  پالت  خودکشی  از  پس 
زندگی نامه اش  بخش  آخرین  جمله  از  او،  کارهای 
گفت:  اقدام  این  توضیح  در  بعدها  او  برد.  بین  از  را 
نمی خواستم فرزندانش مجبور شوند آن ها را بخوانند.

اما یک سال پس از مرگ پالت، چند دفتر خاطرات 
 130 رمان  یک  میان  این  در  شدند.  ناپدید  نیز  او 
صفحه  ای تایپ شده هم وجود داشت که می توانست 
دومین رمان او باشد. پالت که این کتاب را »نوردهی 
در  بود،  نامیده   )Double Exposure( دوگانه« 
نامه ای به یكی از دوستانش توضیح داده که رمانی 
در باره ی زنی با همسری عیاش و فراری نوشته است. 
حفظ  انگیزه ی  با  هیوز  تد  آیا  نشد  مشخص  هرگز 
داشته  نقشی  رمان  این  رفتن  بین  از  در  خود  آبروی 

یا نه. 
)برترین ها(

10 اثر مشهور گم شده در تاریخ ادبیات
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قرارداد یوآخیم لو
 تا سال 2018 تمدید شد

رومنیگه: عزت واعتبار هوینس 
به وی بازگشته است

سرخیو بوسکتس
 ال کالسیکو را از دست داد

پالتینی: پاریس سنت ژرمن 
مدعی قهرمانی اروپا است

حدود يک سال از حکم دادگاه عليه اولي هوينس، رئيس پيشين 
باشگاه بايرن مونيخ، که به دليل فرار از پرداخت ماليات به زندان 

افتاد، گذشت.
کارل هاينس رومنيگه نايب رئيس اين باشگاه ديروز به شبکه 
راديويی aktuell B5  گفت: عزت و اعتبار هوينس که برخی 
فکر می کردند خدشه دار شده، حاال سر جای خودش باقی است. 
احساس من اين است که او واقعا متنبه شده و اگر اعتبارش از 
بين رفته بود، بعد از گذشت اين يک سال شرايط به حالت عادی 

خود بازگشته است. 
به نظرم او هم احساس می کند حاال ديگر سبک بار شده است. چه 
دوستان قديمی و چه رقبايی که در طول دوران کاری هوينس با 
وی اختالفاتی داشته اند، حاال به مالقاتش می آيند. فعال همه چيز 

روال عادی و طبيعی ای را طی می کند.
اولی هوينس در تاريخ 13 مارچ 2014 به دليل فرار از پرداخت 
مجموعا 25.5 ميليون يورو ماليات، به سه سال و نيم حبس 
مشروط  آزادی  وی  به  جاری  سال  جنوری  آغاز  از  شد.  محکوم 
تعلق گرفت و می تواند روزها تا ساعت 18 بيرون از زندان باشد 
و حتی سر کار برود. از آن زمان، مسئوالن فعلی باشگاه بايرن 
مونيخ، مسئوليت اداره يکی از بخش های پايه را به او سپرده اند.

نشريه اسپورت کاتالونيا، به نقل از پزشکان بارسلونا ادعا کرده 
به  قادر  ديگر  روز   15 تا  حداقل  بوسکتس  سرخيو  که  است 

همراهي بارسلونا و تيم ملي اسپانيا نخواهد بود.
بوسکتس هفته گذشته در جريان بازی برگشت نيمه نهايی کوپا 
دل ری مقابل وياريال، توسط پينيا به شدت مصدوم شد. او از 
شد.  بازی  ترک  به  مجبور  و  ديد  راست صدمه  پای  مچ  ناحيه 
با اعالم اين که مچ پای او  فردای آن روز تيم پزشکی بارسلونا 
دچار شکستگی نشده، خيال بارسلونا و هواداران اين تيم را تا 

حدودی راحت کرد. 
پس از شروع فيزيوتراپی، همه چيز حکايت از آن داشت که او 
قادر خواهد بود خودش را به ال کالسيکوی 22 مارچ برساند اما 
روز پنجشنبه گذشته تيم پزشکی بارسلونا صراحتا اعالم کرد که 
حداقل تا 15 روز ديگر بوسکتس نبايد در هيچ مسابقه فوتبالی 
به ميدان برود. بدين ترتيب او سه بازی بعدی بارسا مقابل ايبار، 
اسپانيا  تيم ملی  بازی  نيز دو  منچسترسيتی و ريال مادريد و 

مقابل اوکراين و هلند را از دست خواهد داد.

ميشل پالتيني، رئيس يوفا عنوان کرد که پاريس سنت ژرمن از 
مدعيان اصلي قهرماني چمپيونزليگ خواهد بود.

شاگردان لورن بالن چهارشنبه شب موفق شدند چلسی رار در 
نسبت  بيشتر  زده  گول  لطف  به  تا  کنند  متوقف   2-2 خانه 
نهايی چمپيونزليگ شوند.  به حريف، راهی مرحله يک چهارم 
افتخارات زيادی در رده ی  بازی گری،  پالتينی که خود در زمان 
جی  اس  پی  که  است  معتقد  کرده،  کسب  باشگاهی  و  ملی 
او گفت: پاريسی ها  اندازه کافی پخته شده است.  به  نشان داد 
نشان دادند که تيمی هستند که آماده قهرمانی در چمپيونزليگ 
هستند. آن ها برای اين کار برنامه ريزی شده اند. من يک نمايش 
خوب، يک بازی خوب و بازی کنانی بسيار عالی تماشا کردم. 
تعجب نکردم که پی اس جی از سد چلسی، حتی در حالی که 
10 نفره بودند عبور کرد. آن ها چيزی برای از دست دادن نداشتند.

قرارداد  تيم  اين  با  سال 2016  تا  که  آلمان  ملي  تيم  سرمربي 
داشت، دو سال ديگر نيز در پست خود ابقا شد.

لو که 8 سال است هدايت تيم ملی آلمان رابر عهده دارد، موفق 
شد در جام جهانی 2014 برزيل، پس از برتری 1-0 بر آرژانتين، 
آلمان را به قهرمانی جهان برساند. اين چهارمين عنوان قهرمانی 
جهان برای جرمن ها بود. با اين حال آن ها در مرحله انتخابی يورو 
2016 فرانسه، اوضاع چندان خوبی ندارند و از 4 بازی خود تنها 

7 امتياز اندوخته اند. 
اين مساله هم باعث نشد تا مديران فوتبال آلمان، اميد خود به لو 
را از دست بدهند و دو سال ديگر و تا پايان جام جهانی روسيه، 
قرارداد او را تمديد کردند. يوآخيم لو در مصاحبه با خبرنگاران در 
اين رابطه گفت: از اين اتفاق بسيار خوش حالم. ما هنوز ميل و 
انگيزه بسيار بااليی برای کسب افتخارات بيشتر داريم. لو سال 

گذشته از سوی فيفا، به عنوان بهترين مربی دنيا شناخته شد.

آلوس: از شایعات یک عده گوسفند
 خسته شده ام

 PSG شروط موجود در قرارداد آلوس با
منتشر شد

پرز: به بارسا ببازیم هم آنچلوتی برکنار 
نمی شود

راموس: برای ریال داستان ساخته اند

پیگرینی: آینده من
 در سیتی است نه ناپولی

مورینیو: من یک مربی باد به پرچم نیستم

اوبامیانگ: 
دوست دارم کنار نیمار بازی کنم

براوو: بله؛ 
بارسا به سه گانه ای دیگر فکر می کند

منابع  از  نقل  به  مارکا  نشريه  پيش  روز  سه 
بود  ادعا کرده  باشگاه پي اس جي،  به  نزديک 
که دني آلوس روز سه شنبه در پاريس با اين 

باشگاه قرارداد امضا کرده است.
قرارداد مدافع راست برزيلی بارسا، جون امسال 
به اتمام می رسد و او از جنوری اين اختيار را 
داشته تا با هر باشگاهی که خواهان اوست وارد 
مذاکره شود. آلوس که هم چنان خواهان ماندن 
در بارسلونا بود، از سوی مديران اين باشگاه با 
پيشنهاد تمديد مواجه نشد و تصميم گرفت تا 
به يکی از باشگاه های خواهانش جواب مثبت 
سفرکرده  پاريس  به  دوشنبه  روز  که  او  بدهد. 
بود، به ادعای مارکا، قرارداد فصل بعد خود را 
با باشگاه پاريس سنت ژرمن به امضا رساند اما 
بالفاصله پس از طرح اين ادعا، موندودپورتيوو از 
رسانه های نزديک به بارسلونا، به نقل از دوستان 

و اطرافيان آلوس، اين خبر را تکذيب کرد. 

روز پنجشنبه گذشته خود آلوس در اينستاگرام 
خود با انتشار دو عکس از صفحه اول روزنامه 
مارکا که مربوط به آخرين فصل حضورش در 
سويا و پيش از پيوستنش به بارسلونا می شد 
نوشت: واقعا حرف هايی که در مورد من زده شده 
است را باور می کنيد؟ از شنيدن شايعاتی که 
يک عده گوسفند بر عليه من درست کرده اند و 
از دست دروغ های شان خسته شده ام. تا روزی 
عاشقانه  هميشه  مثل  هستم،  بارسلونا  در  که 
به اين تيم متعهد خواهم ماند و هر زمان که 
بخواهم اين باشگاه را ترک کنم، مثل روزی که 
آن قدر  کردم،  اعالم  را  بارسا  به  پيوستنم  خبر 
شهامت دارم که خبر جدايی ام را نيز خودم به 

هواداران بگويم.
در اين دو عکس منتشر شده، مارکا مدعی شده 
بود که آلوس به ريال مادريد و چلسی می پيوندد 

اما در نهايت او به بارسلونا ملحق شد.

منابع  از  نقل  به  گذشته  چهارشنبه  روز  مارکا 
موثق خود مدعي شده بود که آلوس با باشگاه 

پاريس سنت ژرمن قرارداد امضا کرده است.
با وجود تکذيب اين ادعا توسط دنی آلوس و 
مارکا  نشريه  عليه  بازی کن  اين  تند  اظهارات 
و کسانی که خبر امضای قرارداد او را منتشر 
کرده بودند، نشريه مارکا ديروز دو شرط مهمی 
گنجانده  اس جی  پی  با  آلوس  قرارداد  در  که 

است را منتشر کرد. 
ساله  سه  قراردادی  آلوس  مارکا،  ادعای  طبق 
با حقوق ساليانه 9 ميليون يورو منعقد کرده 
جديد  قرارداد  در  موجود  مهم  شرط  دو  است. 

آلوس به شرح زير است : 

بارسلونا  باشگاه  جون،   30 تا  چنانچه   -1
قراردادی با ارزش برابر با پی اس جی به آلوس 
پيشنهاد کند، اين بازی کن می تواند قرارداد خود 
را با پرداخت 1 ميليون يورو جريمه فسخ کند. 
)بارسلونا به درخواست لوئيس انريکه، قراردادی 
آلوس  به  يورو  ميليون   6 ساليانه  حقوق  با 
پيشنهاد داده که 3 ميليون پايين تر از حقوقی 
است که او از پی اس جی دريافت خواهد کرد.(
پی اس جی،  با  آلوس  قرارداد سال سوم   -2 
مشروط است. چنانچه او در سال دوم حضورش، 
حداقل 20 بازی برای اين تيم انجام داده باشد، 
نيز  او  سوم  سال  قرارداد  اتوماتيک،  بصورت 

معتبر خواهد شد.

به  مادريد  ريال  باشگاه  رئيس  پرز،  فلورنتينو 
حمايت از کارلو آنچلوتي پرداخت و گفت که 

سرمربي ايتاليايي در خطر اخراج نيست.
هفته های  در  ريال  ضعيف  نتايج  از  پس 
کارلو  اخراج  احتمال  بر  مبنی  شايعاتی  اخير، 
آنچلوتی، سرمربی ريال شنيده می شود. ريال در 
چند هفته ی اخير، ضعيف کار کرده و اختالف 
بارسا  با  در صدر جدول  امتياز خود  امتياز 4 
را از دست داد و در حال حاضر، در رده ی دوم 
جدول قرار گرفته است. هم چنين ريال در اروپا، 
با وجود برتری 2-0 در خانه شالکه، در برنابئو 
4-3 مغلوب اين تيم شد و در خطر حذف قرار 

داشت.
با اين حال، پرز به حمايت از آنچلوتی پرداخت 
و گفت که مربی ايتاليايی، با خيالی راحت به 
کارش ادامه خواهد داد. او گفت: امروز در اينجا 
حاضر شدم تا با شما صحبت کنم زيرا فشار 
زيادی روی تيم است. حمالتی که عليه مربی 
و بازی کنان ما انجام شده، کامال ناجوان مردانه 
است. باشگاه کامال به مربی و بازی کنان ايمان 
دارد و هر اتفاقی بيفتد، آنچلوتی به کار کردن 
ما  داد.  خواهد  ادامه  ريال  سرمربی  عنوان  به 

بهترين بازی کنان و مربی ممکن برای ريال را 
در اختيار داريم. آن ها برای باشگاه در سرتاسر 
جهان، احترام جمع کرده اند. هم چنين در کنار 
هم، جام های زيادی برده اند که سال ها منتظر 
را  آن  فوق العاده  فوتبالی  ارايه  با  بوديم.  آن ها 

کسب کرده اند.
پرز ادامه داد: ريال در تاريخش هيچ گاه 4 جام 
اين  و  مربی  اين  بنابراين،  بود  نکرده  کسب 
بازی کنان، حاال در تاريخ باشگاه قرار دارند. هر 
اتفاقی هم که بيفتد حتی اگر در ال کالسيکو 
ريال  سرمربی  آنچلوتی  بخوريم،  هم  شکست 

باقی خواهد ماند.
گفت:  ريال  در  رونالدو  شرايط  درباره  پرز 
توانايی  و  کنم  اشتباه  بقيه  مثل  نمی خواهم 
پيش  وقت  خيلی  ببرم.  سوال  زير  را  رونالدو 
برد.  باال  را  توپ طال  در سوئيس،  او  که  نبود 
هر بازی کنی يک مقطع افت دارد ولی حاال او 
برای بازگشت به روزهای خوبش تالش می کند 
و همچنين برای توپ طالی ديگری می جنگد. 
من سال هاست که اين جا هستم و رابطه رونالدو 
با باشگاه، بهترين يا يکی از بهترين روابطی بوده 

که در دوران حضورم ديده ام.

چيچاريتو،  راموس،  سرخيو  گذشته  شنبه  پنج 
گرت بيل و مارسلو، به نمايندگي از بازي کنان 
شرکت  همت  به  مراسمي  در  مادريد،  ريال 

مايکروسافت به سواالت هواداران پاسخ دادند.
اين مراسم، 13 هوادار ريال در ويديوهايی  در 
از  را  سواالتی  بودند،  شده  ضبط  قبل  از  که 
جالب  کردند.  مطرح  خود  محبوب  بازی کنان 
اين که سواالت به گونه ای گول چين شده بودند 
که هيچ کدام به بحران اخير ريال و سوت های 

اعتراضی هواداران اشاره نداشتند. 
سرخيو راموس در پاسخ به يکی از هواداران در 

بارز  مشخصه  گفت:  ريال  فعلی  شرايط  مورد 
چه  است.  آن  بودن  شاد  مادريد  ريال  رختکن 
تمرين  هر  در  فصل،  اين  چه  و  فصل گذشته 
فضای بسيار خوب و شادی وجود دارد و همه 
از تمرينات لذت می بريم. فرقی نمی  کند در چه 
مقطعی، حساس يا غير حساس حضور داشته 
باشيد. بايد شاد بوده و لبخند از روی چهره تان 
محو نشود. فضای فعلی ريال، عالی و به دور 
از هرگونه حاشيه ای است. برای ما داستان های 
زيادی ساخته اند اما هيچ توجهی به آن ها نداريم؛ 

چرا که اين داستان ها همه تاريخ مصرف دارند.

هفته گذشته شايعاتي در مورد پيشنهاد باشگاه 
ناپولي به پيگريني منتشر شد در حالی که اين 

مربي همه آن ها را تکذيب مي کند.
فصل  چند  از  پس  گذشته  فصل  پيگرينی 
پيوست  منچسترسيتی  به  ماالگا،  هدايت 
قهرمانی  عنوان  به  را  تيم  اين  شد  موفق  و 
انگولستان برساند. هفته گذشته شايعه شد که 
نماينده اين مربی، از او خواسته تا به پيشنهاد 

مربی گری ناپولی پاسخ مثبت بدهد.
او در نشست خبری ديروز خود در اين رابطه 
گفت: وضعيت آينده من خيلی روشن است. 
من تا سال 2016 با منچسترسيتی قرارداد دارم 
و تا پايان نيز در اين تيم خواهم ماند. در آن 

در  و  نشست  خواهيم  مذاکره  ميز  پای  زمان 
در  مربی گری  به  برسيم،  توافق  به  صورتی که 
قراردادی  وقتی  من  داد.  خواهم  ادامه  سيتی 
امضا می کنم، دوست دارم تا پايان به آن وفادار 
درگيری  شايعه  مورد  در  پيگرينی  از  باشم. 
جريان  در  فرناندينيو  و  کمپانی  شديد  لفظی 
سوال  ليورپول  مقابل  سيتی   1-2 شکست 
شد که وی پاسخ داد: داخل رختکن، ما هيچ 
مشکلی در آن روز نداشتيم  و هيچ درگيری 
لفظی ای بين اين دو بازی کن اتفاق نيفتاد که 
قابل ذکر باشد. در سيتی بين بازی کنان هيچ 
مشکلی وجود ندارد. از اين دست مسايل در 

فوتبال طبيعی است و اصال اهميتی ندارند.

خود،  ديروز  خبري  نشست  در  مورينيو  ژوزه 
معروف  تلويزيوني  کارشناس  دو  جواب 
را  سونس  گراهام  و  کرگر  جيمي  انگوليس؛ 

داد.
کرگر و سونس که هر دو از بازی کنان سابق 
ليورپول هستند، پس از کنار رفتن چلسی از 
 ،PSG ليگ قهرمانان با تساوی 2-2 مقابل
چلسی  بازی کنان  رفتاری  شيوه  از  شدت  به 
را  آن  و  کرده  انتقاد  زالتان  اخراج  صحنه  در 
احساسی و خالف بنيان های فوتبال انگوليس 
خوانده بودند. مورينيو در نشست خبری ديروز 
نيستم که  خود گفت: من مثل شما رسانه ها 
باد می وزد به همان طرف می رويد.  هر طرف 
شما اظهار نظر اين دو نفر را بازتاب داده ايد؛ 
در حالی که به اعتقاد من آن ها مشکل دارند. 
مدت  کوتاه  حافظه ها  و  است  عجيبی  دنيای 

شده اند. شايد بخاطر کيفيت محصوالتی است 
که امروزه مصرف می کنيم.

من هميشه پشت بازی کنانم هستم. چه ببريم 
و چه ببازيم، باهم هستيم. هيچ گاه بر خالف 
آن ها موضع نخواهم گرفت. بازی با PSG که 
اعضا  با همه  و  ايستادم  تونل  تمام شد، کنار 
از بازی کن گرفته تا دستيارانم دست دادم و به 
آن ها گفتم که شما شايسته پيروزی بوديد. اين 
روش کاری من است. من کسی نيستم که به 

خواسته يک سری افراد تغيير کنم.
کرده  فراموش  را  چيزها  بعضی  سونس  آقای 
مسابقه  يک  زمانی  رفته  يادش  او  است. 
فوتبال را متوقف کرد. او دورانش در بنفيکا 
را فراموش کرده در حالی که من آن زمان در 
پرتگال مربی گری می کردم و خيلی چيزها از 

او می دانم.

پير اوباميانگ مهاجم گابني باشگاه دورتموند، 
در دو فصل اخير، درخشش خوبي در ترکيب 
اين تيم داشته و امسال در 23 بازي، 10 گول 
براي زردپوشان به ثمر رسانده است. دورتموند 
که در نيم فصل اول نتايج بسيار بدی گرفته 
اوج  ديگر  بار  دوم،  فصل  نيم  شروع  با  بود، 

گرفت و خود را از انتهای جدول جدا کرد. 
يوفا  وبسايت  با  مصاحبه  در  اوباميانگ 
دوست  که  مورد  اين  در  سوالی  به  پاسخ  در 
دنيا  برجسته  مهاجمان  از  کداميک  دارد 
کدام  گفت:  کند  جذب  دورتموند  برای  را 
دوست  که  است  بازی کنی  نيمار  مهاجم؟ 
او  می توانستم،  اگر  کنم.  بازی  او  کنار  دارم 
بهتر  چيزی  البته  می آوردم.  دورتموند  به  را 

رويس  کنار  بازی  از  کننده تر  خوش حال  و 
نيست. برای اين که کنار او بازی کنيد، بايد 
که  چرا  باشيد  داشته  قرار  سطح  باالترين  در 
او  است.  باهوش  و  سريع  بازی کنی  رويس، 
کيفيتی  با  و  آماده  هميشه  فوتباليست  يک 

باالست. 
سرمربی  کلوپ  يورگن  مورد  در  اوباميانگ 
خيلی  او  با  کردن  کار  گفت:  نيز  دورتموند 

راحت است. 
کافی است در تمرينات دقت کرده و از او چيز 
باد بگيريد تا به بهترين فرم خودتان برسيد. در 
دورتموند بازی کنان خوب و با کيفيت زيادی 
حضور دارند و با مربی گری کلوپ، به آينده ای 

روشن چشم داريم.

بارسلونا سال 2015 را با يک شکست تلخ 
مقابل سوسيداد آغاز کرد اما همان شکست، 
زمينه اي شد براي کسب پيروزي هاي بعدي 
و حاال آن ها با استفاده از غفلت ريال مادريد، 

صدرنشين الليگا هستند.
فصل  اين  ثابت  دروازه بان  براوو،  کلوديو 
از  گذشته  تابستان  الليگا،  در  بارسلونا 
و  شد  منتقل  کاتاالنی  باشگاه  به  سوسيداد 
درخشش خوبی نيز در ترکيب تيم جديدش 
داشته است. بارسا عالوه بر صدرنشينی در 
و  شده  فيناليست  ری  دل  کوپا  در  الليگا، 
در ليگ قهرمانان نيز پس از برتری 2-1 بر 
سيتی در منچستر، اميد زيادی برای صعود به 

مرحله بعد ليگ قهرمانان دارد. 
دروازه بان شيليايی بارسا در مصاحبه با موندو 
به سه گانه فکر می کنيم؟  دپورتيوو گفت: 
بله، حاال در رختکن در مورد فتح يک سه گانه 

ديگر نيز حرف می زنيم. اين اتفاقی است که 
پيش از اين يک بار برای بارسلونا افتاده و ما 
می خواهيم تکرارش کنيم اما صحبت از اين 
مساله يک چيز است و عملی کردنش چيز 

ديگر. بايد قدم به قدم پيش برويم.
براوو در مورد شرايطی بحرانی اين روزهای 
ريال مادريد گفت: اين مساله ای که حاال ريال 
بدان دچار شده، چندی پيش در تيم ما نيز 

اتفاق افتاد. 
گاهی وقتی همه چيز خوب پيش می رود، 
به يک باره با يکی دو باخت اوضاع به هم 
می ريزد و شما از تيمی پيروز و هميشه برنده، 

به تيمی بحران زده بدل می شويد. 
چنين تغيير رويه سريعی، بخشی از فوتبال 
ممکن  بزرگ  تيم های  در  بخصوص  است. 
است با چند شکست شما از اوج به پايين 

سقوط کنيد.
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حزب  رییس  مدبر،  صادق  روز:  اطالعات 
ملی،  وحدت  حکومت  سران  ملی،  انسجام 
به ویژه رییس جمهور را در قسمت رهایی 31 
مسافر ربوده شده از شاهراه کابل- قندهار، به 
سکوت متهم کرد. او گفت، انتظار این بود تا 
این  در  اشرف غنی،  به ویژه  سران حکومت، 
به  متأسفانه  اما  کنند؛  با جدیت عمل  زمینه 
نحوی با بی اعتنایی، سردی و سکوت برخورد 

کرده اند.
در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز  به  مدبر 
عبدالعللی  شهادت  سالیاد  بیستمین  مراسم 
اسالمی  وحدت  حزب  پیشین  رهبر  مزاری، 
روز   2۰ حدود  گفت،  کابل  در  افغانستان 
تا  اما  می گذرد؛  مسافر   31 ربوده شدن  از 
این مشکل  برای حل  هنوز هیچ پیش رفتی 
آسیبی  اگر  داد،  او هشدار  است.  نشده  دیده 
متوجه ربوده شده ها شود، مسئولیت حکومت 

دوچندان خواهد شد.
او افزود، برای رهایی اسیران از طریق  بزرگان 
قومی تالش می کنند، تا آنان دوباره به آغوش 
گرم خانواده های شان برگردند. با گذشت 19 
از  ربوده شده  از مسافران  روز، هنوز سرنخی 
شاهراه کابل-قندهار در دست نیست و هیچ 
نگرفته  عهده  بر  را  آن  مسئولیت  گروهی 
تالش های  ماندن  بی نتیجه  از  پس  است. 
مسافران،  این  رهایی  برای  قومی  بزرگان 
حکومت عملیات نظامی ای را راه اندازی کرد؛ 
اما این عملیات بدون کدام دست آوردی پایان 
یافت. اکنون در مورد مکان نگهداری اسیران 

ضدونقیضی  گزارش های  ربایندگان،  توسط 
وجودد دارند. اما احتمال داده شده، این افراد 
والیت  کوهستانات  ولسوالی  مغاره های  در 

زابل نگهداری می شوند.
خانواده های اسیران از چندین روز بدین سو  در 
غم و سوگ اند و روز پنج شبنه هفته ی گذشته 
ربوده شده  مسافر  رهایی 31  برای  کابل،  در 
مراسم دعاخوانی برگزار کردند. آنان گفتند، با 
توجه به عملکرد سران حکومت وحدت ملی، 
بسته  امید  خدا  به  عزیزان شان،  نجات  برای 
و به همین منظور، مراسم دعاخوانی برگزار 

کرده اند.
اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد  اما 
مزاری  شهادت  سالیاد  بیستمین  در  دیروز 

در کابل برای نخستین بار مخالفان مسلح را 
برادر خطاب کرد و گفت، دست از آدم کشی 
بردارید و مسافران اسیر را رها کنید. او افزود، 
فقیرترین  مسافران،  این  خانواده ی  اعضای 
مردم کشور اند و به خاطر حفظ جان مسافران 

ربوده شده، انتقاد کرده نمی توانم.
کویته  به  را  غیررسمی  هیأت  افزود،  محقق 
این  کوه  یک  در  آنان  و  فرستاده  پاکستان 
کشور، با شورای کویته مالقات کرده است. 
تا  داده  فتوا  کویته  شورای  گفت،  محقق 
را  نفر  چند  افزود،  او  کنند.  رها  را  مسافران 
نیز  کراچی  شهر  در  دیگر  گروه  یک  پیش 
پاکستان فرستاده است. او افزود که تالش ها 

برای رهایی این مسافران جریان دارند.

جمهور  رییس  غنی،  محمد اشرف  روز:  اطالعات 
کشور به وزارت داخله و دادستانی دستور داد تا مرگ 
یک راننده ی تاکسی در کابل را دقیق بررسی و نتایج 
ریاست  رسانه های  دفتر  دهند.  گزارش  او  به  را  آن 
جمهوری دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، هر اقدام 
باید  می شود،  انجام  که  هرکسی  سوی  از  غیرقانونی 

بررسی شود.
به روز دوشنبه هفته ی گذشته موتر ی مربوط به اقبال 
تاکسی  یک  با  نمایندگان  مجلس  نماینده ی  صافی، 
در منطقه ی دهمزنگ کابل برخورد کرد و بر اثر آن، 
راننده ی تاکسی کشته شد. در این رویداد دست کم پنج 
نفر دیگر زخمی شدند. مختار، یکی از شاهدان عینی به 
روزنامه ی اطالعات روز گفت، رنجر ]مربوط به صافی[ 

با دست خالف با تاکسی برخورد کرد.
جزئیات  از  کابل  ترافیک  رییس  شفیق،  جنرال  اما 
این قضیه ابراز بی خبری کرد و گفت، این نوع قضایا 
بیش تر مربوط به وزارت امور داخله می شوند. در همین 
حال، نجیب اهلل دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله 
گفت، این قضیه مربوط به ریاست ترافیک می شود و 

آن ریاست باید در این مورد جزئیات بدهد.
را  این قضیه در چند روز گذشته واکنش های زیادی 
در رسانه های اجتماعی، از جمله فیس بوک، به دنبال 
داشته و آنان خواستار پی گیری جدی آن شده اند. آنان 
با انتقاد از برخورد زورمندان با مردم عادی نوشته اند، 
این راننده ی تاکسی تنها نان آور خانواده اش بوده و حال 
آقای صافی باید مصارف زندگی آنان را پرداخت کند.

در همین حال، محمد اسماعیل، پدر جهانگیر، راننده  ی 
پسرم  گفت،  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  کشته شده، 
تنها نان آور خانه بود و به خاطری که صدای غریب را 
در این کشور کسی نمی شنود، صدایش را بلند نکرده 
فامیلی  دوصد  منطقه ی  در  جهانگیر  خانه ی  است. 

کارته ی نو است و از او 7 کودک به جا مانده است.
اما آقای صافی می گوید، خواستار تطبیق قانون است 
و تنها می تواند به عنوان شهروند عادی، به خانواده ی 
وقوع  چگونگی  مورد  در  او  کند.  کمک  راننده  این 
رویداد گفت، خودش در صحنه حضور نداشته و موتر 
نرفته است. در حال  از دست خالف  نیز  محافظانش 

حاضر راننده ی او در بازداشت پولیس کابل است.

صادق مدبر: حکومت به سرنوشت 31 مسافر
 بی اعتنایی کرده است

رییس جمهور: مرگ راننده ی تاکسی دقیق بررسی شود
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام


