دوشـنبه  ۲۷حوت  1397سـال هشـتم ۱۶۹۸
Monday 18 March 2019 Year 08 1698
خلیلزاد:

اگر افغانستان را
ترک کردیم ،با ناتو
یکجا ترک میکنیم

اطالعات روز :زلمی خلیلزاد،
نمایندهی ویژهی وزارت امور خارجهی
امریکا برای صلح افغانستان گفته است
که مأموریت امریکا و ناتو در افغانستان
به گونهی مشترک پیش برده میشود و
اگر امریکا افغانستان را ترک کرد ،با ناتو
یکجا ترک میکند.
آقای خلیل زاد روز شنبه (25
حوت) با نشر توئیتی در صفحهی
رسمیاش گفته است که کار مشترک
با ناتو و دیگر متحدان امریکا برای این
کشور در اولیت قرار دارد و همه باهم
برای صلح و امنیت افغانستان کار
میکنند...
ایران:

دولت افغانستان در روند
صلح تصمیمگیرنده است

رییس اجراییه:

سیاست خارجی افغانستان
بحث شخصی نیست

اطالعات روز :محمدعمر داوودزی،
رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح
و نمایندهی رییسجمهور در امور
منطقهای برای اجماع صلح در جریان
سفرش به ایران ،با محمدجواد ظریف،
وزیر خارجهی این کشور دیدار کرده
است.
در این دیدار که روز شنبه (25
حوت) در تهران انجام شده ،دو طرف
در مورد روند صلح افغانستان و برگزاری
لویه جرگه مشورتی صلح در این کشور
بحث و گفتوگو کردهاند.
شورای عالی صلح افغانستان در
اعالمیهای گفته است که آقای ظریف در
این دیدار صلح و ثبات در...

صفحه ۲

خلیلزاد و ماجراهایش؛
چرا حق با محب است؟

«همه رفتند از این خانه بهجز غم»

صفحه ۲

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

چینی دیپلماتیک ایاالت متحده و افغانستان روز پنجشنبه با اظهارات
حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی رییسجمهور اشرف غنی شکست .محب در
حضور جمعی در واشنگتن گفت« :با توجه به سابقهی شخصی خلیلزاد...،

دو مرد و دو زن ،در سالنی با ابعاد کوچک در جمع حدود  70نفری پشت
ی هستند که در مدت
میزی نشستهاند .آنها برادر ،خواهر ،دختر و پسر قربانیان 
حدود چهار دهه در دوران حکومتهای مختلف افغانستان شکنجه و کشته
شدهاند .همه با دلهای پر داغ و چشمان نم زده قرار است حداقل بغضهای
فروخوردهی خود را خالی کنند...

انتقاد حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی افغانستان از زلمی خلیلزاد،
فرستادهی ویژه امریکا برای صلح افغانستان ،تاکنون واکنشها و انتقادهای
گستردهای را در پی داشته ،اما دفتر شورای امنیت ملی و..

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۵

حمالتنیوزیلند:

تعداد قربانیان به  ۵۰نفر افزایش یافت

«یک امریکایی در ایران به
 ۱۰سال زندان محکوم شده است»

مارکو رویس ،امید بزرگ
دورتموند برای قهرمانی

رئال مادرید به دنبال مشتری
برای ستاره کلمبیایی

صفحه ۶
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رییس اجراییه:

اطالعـات روز :عبـداهلل عبـداهلل،
رییـس اجرایـی کشـور در واکنـش
بـه اظهـارات اخیـر حمـداهلل محـب،
مشـاور امنیـت ملـی در مـورد زلمـی
خلیـلزاد میگویـد کـه تمثیـل
سیاسـت خارجـی افغانسـتان بحـث
آماتـور و بحث شـخصی نیسـت بلکه از
عمـق خواسـتههای مـردم ایـن کشـور
سرچشـمه میگیـرد.
آقـای عبـداهلل دیـروز (یکشـنبه،
 26حـوت) در نشسـتی در کابـل گفت
کـه بیاعتمـادی میـان حکومـت و
مـردم افغانسـتان بـا ایـاالت متحـدهی
امریـکا کـه یکـی از شـرکای عمـدهی
افغانسـتان اسـت ،وجـود نـدارد.

او افـزود کـه اسـتحکام مناسـبات
افغانسـتان بـا جامعـهی بینالمللـی
در راسـتای تأمیـن منافـع ملـی بایـد
در اولویـت باشـد .آقـای عبـداهلل
تأکیـد کـرد« :اسـتحکام هرچه بیشـتر
مناسـبات ما بـا جامعـهی بینالمللی 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
نمیتوانـد .بحـث شـخصی هـم بـوده
نمیتوانـد».
رییـس اجرایـی کشـور بهطـور
مشـخص از کسـی نـام نبرد امـا تلویحا
بـا اشـاره بـه گفتههـای اخیـر حمداهلل

سیاست خارجی افغانستان بحث شخصی نیست
محـب گفـت کـه بحـث سیاسـت
خارجـی افغانسـتان بحـث سـلیقهای و
احساسـاتی نـه ،بلکه بحـث منافع ملی
کشـور اسـت.
او گفـت« :برهـمزدن روابـط بـا
جوامـع بینالمللـی بـه نفع افغانسـتان
نیسـت .وطندوسـتی ،تعقیـب منافـع
ملی کشـور اسـت نه اینکه احساسـات
خـود را بیـرون بدهیـم کـه آنهـم بـر
مبنـای واقعیتهـای تعریف شـده بوده
یا هسـت یـا نیسـت و اینکه بـر مردم
مـا چه تأثیـر میگـذارد ،مسـؤلیت آن
را نگیریـم».
آقـای عبداهلل گفت که افغانسـتان
و جامعـهی بینالمللـی تالشهـای

زیـادی در مبـارزه بـا تروریسـم بـه راه
انداختهانـد .او در عیـن حـال افزود که
دیدگاههـای مقامـات دولتـی نبایـد به
گونـهای مطـرح شـود کـه روی روابـط
افغانسـتان بـا شـرکای بینالمللـیاش
تأثیـر بگـذارد .او در مـورد صلـح نیـز
گفـت کـه صلـح باعـزت و پایـدار از
اولویتهـای مـردم افغانسـتان اسـت و
حکومـت افغانسـتان از تالشهایـی که
در بیـرون از کشـور بـرای تأمیـن صلح
جریـان دارد ،اسـتقبال میکنـد.
آقـای عبـداهلل همچنـان گفت که
نقطـهی آغـاز روند صلـح زمانی خواهد
بـود کـه حکومـت و مـردم افغانسـتان
بـا گـروه طالبـان روی میـز مذاکـره

نشسـته و در مـورد پایـان جنـگ باهم
گفتوگـو کننـد.
رییـس اجرایـی کشـور ایـن
اظهـارات را در حالـی مطـرح میکنـد
کـه حمـداهلل محـب روز پنجشـنبه
هفتـهی گذشـته ( 23حـوت) در
صحبـت بـا خبرنـگاران در امریـکا
گفتـه بـود کـه زلمـی خلیـلزاد بـه
خاطـر هـدف شـخصیاش میخواهـد
در افغانسـتان حکومـت موقـت ایجـاد
کـرده و خـود در رأس آن قـرار بگیرد.
او همچنـان از شـیوهی مذاکـرات
بیـن امریـکا و نماینـدگان طالبـان در
قطـر انتقـاد کـرده و گفتـه بـود که در
این مذاکـرات هیچ «شـفافیتی» وجود

ندارد.
بـه دنبـال آن ،وزارت خارجـهی
امریـکا آقـای محـب را بـه مقـر ایـن
وزارت احضـار کـرد.
دیویـد هیـل ،معـاون سیاسـی
وزارت خارجـه امریـکا در دیـدار بـا
حمـداهلل محـب ،انتقـاد آقـای محـب
از رویکـرد امریـکا در قبـال مصالحـه
بـا طالبـان را رد کـرده گفتـه بـود کـه
«حملـه بـر سـفیر خلیـلزاد ،حمله بر
وزارت خارجـه امریـکا» اسـت.
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 میکند.

خلیلزاد:

اطالعــات روز :زلمــی خلیــلزاد ،نماینــدهی ویــژهی
وزارت امــور خارجــهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان
گفتــه اســت کــه مأموریــت امریــکا و ناتــو در افغانســتان
بــه گون ـهی مشــترک پیــش بــرده میشــود و اگــر امریــکا
افغانســتان را تــرک کــرد ،بــا ناتــو یکجــا تــرک میکنــد.
آقــای خلیــل زاد روز شــنبه ( 25حــوت) بــا نشــر
توئیتــی در صفحــهی رســمیاش گفتــه اســت کــه کار
مشــترک بــا ناتــو و دیگــر متحــدان امریــکا بــرای ایــن
کشــور در اولیــت قــرار دارد و همــه باهــم بــرای صلــح و
امنیــت افغانســتان کار میکننــد.
آقــای خلیــلزاد در حالــی ایــن گفتههــا را مطــرح

اگر افغانستان را ترک کردیم ،با ناتو یکجا ترک میکنیم

کــرده اســت کــه پنجمیــن دور مذاکــرات صلــح میــان
نماینــدگان امریــکا و گــروه طالبــان در قطــر پــس از دو
هفتــه شــام روز سهشــنبه ( ۲۱حــوت) بــه پایــان رســید.
آقــای خلیــلزاد پــس از پایــان ایــن نشســت اعــام
کــرده بــود کــه همـهی طرفهــا در ایــن نشســت بــر پایــان
جنــگ در افغانســتان تأکیــد کردهانــد.
او در عیــن حــال گفتــه بــود کــه روی پیشنویسهــای
دو مــورد از جملــه مبــارزه بــا تروریســم و خــروج نیروهــای
خارجــی از افغانســتان توافــق شــده امــا ایــن توافــق نهایــی
نیست .
او بــا نشــر یــک رشــته توئیتــی نوشــته بــود وقتــی

کــه ایــن پیشنویسهــا نهایــی شــود ،طالبــان و ســایر
افغانهــا بهشــمول حکومــت افغانســتان مذاکــرات
بیناالفغانــی را در مــورد توافــق سیاســی و آتشبــس
فراگیــر شــروع خواهنــد کــرد.
آقــای خلیـلزاد در ایــن توتیتهایــش گفتــه بــود« :گام
بعــدی مــن بحــث در واشــنگتن و مشــوره بــا ســایر شــرکا
اســت .مــا دوبــاره همدیگــر را مالقــات میکنیــم و تــا کنــون
توافقــی نهایــی نیســت مگــر اینکــه روی همــه چیــز توافــق
شــود».
از ســوی هــم گــروه بــا طالبــان بــا نشــر اعالمیــهای
گفتــه بــود در مذاکراتــی کــه از  ۲۵مــاه فبــروری آغــاز و

در  ۱۲مــاه مــارچ بــه پایــان رســیده ،نماینــدهی امریــکا و
هیــأت طالبــان روی دو موضــوع مهــم بهصــورت مفصــل
بحــث کــرد ه بودنــد.
بــر اســاس ایــن اعالمیــه ،خــروج نیروهــای خارجــی از
افغانســتان و «استعمالنشــدن خــاک افغانســتان بــه ضــرر
کســی» دو موضــوع اساســی بــوده اســت کــه دو طــرف در
 ۱۵روز روی آن بحــث کــرده بودنــد.
طالبــان گفتــ ه بودنــد کــه در پنجمیــن دور نشســت
آقــای خلیــلزاد و هیــأت طالبــان در مــورد برقــراری
آتشبــس و مذاکــره بــا حکومــت افغانســتان بحــث
نکرد هانــد.

کمیسیونانتخابات:

تا پایان هفتهی جاری نتایج نهایی بلخ ،هرات ،پکتیکا و اهل هنود اعالم میشود

اطالعـات روز :موالنـا محمد عبداهلل ،عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـور
دیـروز (یکشـنبه ۲۶ ،حـوت) در کابـل گفـت کـه نتایـج نهایـی والیتهـای بلـخ،
هـرات و پکتیـکا و حـوزهی انتخاباتـی اهـل هنـود تـا پایـان هفتـهی جـاری اعلام
میشـود.
آقـای عبـداهلل که در یک نشسـت خبری صحبـت میکرد ،افزود کـه هماکنون
کار روی تطبیـق اسـناد ایـن حوزهها در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات جریان دارد
و بـه زودی نهایی میشـود.
بـه گفتـهی او ،پس از آن کار تطبیق اسـناد سـه حـوزهی انتخاباتی والیتهای
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 اعلام میکند.

بـه گفتـهی او ،اعضـای کمیسـیون هماکنـون بـا جناحهـای ذیدخـل در
انتخابـات افغانسـتان از جمله احزاب سیاسـی ،نامـزدان انتخابات ریاسـتجمهوری،
کشـورهای کمککننـده و سـایر نهادهـای مرتبـط به انتخابـات کشـور روی تمدید
تقویـم انتخاباتـی در حـال مذاکـره و چانهزنـی انـد.
ایـن عضـو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افـزود« :مـا از تقویـم انتخاباتـی ۱۶
روز عقـب ماندهایـم .بایـد در  ۱۰حـوت ثبـت نـام مجـدد رأیدهنـدگان و ثبـت نام
کاندیـدان مجلـس نماینـدگان والیـت غزنـی آغـاز میشـد که بنابـر تغییراتـی ،این
کار معطل شـد».
بـه گفتـهی او ،نحـوهی چگونگی اسـتفاده از تکنالوژی بیومتریـک در روند ثبت
نـام رأیدهنـدگان و شناسـایی رأیدهنـدگان از علتهـای اصلی ایـن تأخیر تقویم
انتخاباتی بوده اسـت.

از سـویی آقـای عبـداهلل در ایـن نشسـت همچنـان افـزود کـه در ثبـت نـام
رأیدهنـدگان از دسـتگاههای بیومتریـک سـابقه ،ولـی بهروزرسانیشـده اسـتفاده
میشـود.
او همچنـان گفت که کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشـور توانایـی ارائهی طرح
اسـتفاده از سیسـتم  MDRرا در موعـد معیـن آن (در خلال مـدت یـک مـاه بعد
از شـروع کار کمیشـنران جدیـد) بـه کابینهی حکومـت دارد و در همـان موعد ارائه
میشود.
آقـای عبـداهلل در حالـی از اعلام نتایج نهایـی والیتهـای بلخ ،هـرات ،پکتیکا
و اهـل هنـود تـا آخـر هفتـهی جـاری خبـر میدهـد کـه تاکنـون پـس از پنـج ماه
از برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در  ۳۳والیـت کشـور ،نتایـج  15والیـت آن اعلام
نشـده است.

ایران:

اطالعـات روز :محمدعمـر داوودزی،
رییـس دبیرخانـهی شـورای عالـی صلـح و
نماینـدهی رییسجمهـور در امـور منطقـهای
بـرای اجمـاع صلـح در جریـان سـفرش بـه
ایـران ،بـا محمدجـواد ظریـف ،وزیـر خارجهی
ایـن کشـور دیـدار کـرده اسـت.
در ایـن دیـدار کـه روز شـنبه (25
حـوت) در تهـران انجـام شـده ،دو طـرف در

دولت افغانستان در روند صلح تصمیمگیرنده است

مـورد رونـد صلـح افغانسـتان و برگـزاری لویه
جرگـه مشـورتی صلـح در ایـن کشـور بحث و
گفتوگـو کردهانـد.
شـورای عالـی صلـح افغانسـتان در
اعالمیـهای 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 خارجـهی ایـران گفتـه اسـت« :مـا
همـواره اعتقـاد داریـم کـه نظر نهایـی در تمام
امـور را مـردم افغانسـتان اعلام میکننـد و
بـه همیـن علـت دولـت افغانسـتان بـه عنـوان
نماینـدهی مـردم آن کشـور تصمیـم گیرنـده
است».
در همیـن حـال رییـس دبیرخانـهی

شـورای عالـی صلـح نیـز نقـش کشـورهای
منطقـه به ویـژه ایران در روند صلح افغانسـتان
را مهـم خوانـده و بـر هماهنگیهای بیشـتر در
ایـن زمینـه تأکیـد کـرده اسـت .گفتنی اسـت
کـه آقـای داوودزی روز شـنبه ( 25حـوت)
در یـک سـفر رسـمی دو روزه بـرای دیـدار و
گفتوگـو بـا مقامهـای ایرانـی روی روند صلح
افغانسـتان ،بـه تهـران رفتـه بـود.

احسـان طاهـری ،سـخنگوی شـورای
عالـی صلـح در یـک پیـام ویدیویـی گفتـه بود
کـه آقای داوودزی در جریان سـفر دو روزهاش
بـه تهـران ،با وزیـر خارجه ،مشـاور امنیت ملی
و معـاون شـورای امنیـت ملـی ایـران در مورد
جلـب حمایتهـای عملـی و هماهنـگ ایـران
در خصـوص پروسـهی صلـح افغانسـتان ،بحث
و گفتوگـو خواهـد کـرد.

داوودزی:

اطالعـات روز :محمدعمـر داوودزی ،رییـس دبیرخانـهی شـورای عالـی صلـح و
نماینـدهی رییسجمـور در امـور منطقـهای برای اجمـاع صلح دیروز (یکشـنبه۲۶ ،
حـوت) گفتـه اسـت که نقش کشـورهای همسـایه در صلح افغانسـتان حیاتی اسـت.
در اعالمیـهای کـه از سـوی شـورای عالـی صلـح منتشـر شـده ،گفته شـده که
آقـای داوودزی ایـن گفتههـا را در دومیـن روز سـفرش بـه ایـران در مرکـز مطالعات
سیاسـی و بینالمللـی وزارت امـور خارجـهی ایـن کشـور مطـرح کرده اسـت.
رییـس دبیرخانـهی 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 افغانهـا و در

نقش کشورهای همسایه در صلح افغانستان حیاتی است
گفتوگوهـای مسـتقیم و رسـمی میـان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان تأمیـن
شـود .بـه گفتـهی او ،هیـچ راهـی جـزء صحبتهای مسـتقیم بـرای صلح پایـدار در
کشـور وجود نـدارد.
آقـای داوودزی در جریـان ایـن سـفر روز شـنبه بـا محمدجـواد ظریـف ،وزیـر
خارجـهی ایـران نیـز دیـدار کرده بـود .در این دیـدار او نقـش کشـورهای منطقه به
ویـژه ایـران در رونـد صلح افغانسـتان را مهـم خوانده و بـر هماهنگیهای بیشـتر در
ایـن زمینـه تأکید کـرده بود.
وزیرخارجـهی ایـران نیـز در این دیـدار گفته بود« :مـا همواره اعتقـاد داریم که
نظـر نهایـی در تمـام امور را مردم افغانسـتان اعلام میکنند و به همیـن علت دولت

افغانسـتان به عنوان نمایندهی مردم آن کشـور تصمیم گیرنده اسـت».
گفتنـی اسـت کـه آقـای داوودزی روز شـنبه ( ۲۵حـوت) در یک سـفر رسـمی
دو روزه بـرای دیـدار و گفتوگـو بـا مقامهـای ایرانـی روی روند صلح افغانسـتان ،به
تهران رفتـه بود.
احسـان طاهـری ،سـخنگوی شـورای عالی صلـح در یک پیـام ویدیویـی گفته
بـود کـه آقـای داوودزی در جریـان سـفر دو روزهاش بـه تهـران ،بـا وزیـر خارجـه،
مشـاور امنیـت ملـی و معاون شـورای امنیت ملی ایـران در مورد جلـب حمایتهای
عملـی و هماهنـگ ایـران در خصـوص پروسـهی صلح افغانسـتان ،بحـث و گفتوگو
خواهـد کرد.

ارگ:

اطالعات روز :ارگ ریاستجمهوری کشور
گفته است که واالحضرت شیخمحمد بن زاید
آل نهیان ،ولیعهد امارات متحدهی عربی در
دیدار با رییسجمهور اشرف غنی از صلح
به مالکیت حکومت و مردم افغانستان اعالم
حمایت کرده است.

امارات متحدهی عربی از صلح به مالکیت حکومت و مردم افغانستان حمایت میکند

سخنگوی
چخانسوری،
هارون
ریاستجمهوری کشور در پیام صوتی که به
رسانهها فرستاده ،گفته است که این دیدار
دیروز (یکشنبه ۲۶ ،حوت) در ابوظبی،
پایتخت امارات متحدهی عربی صورت گرفته
است.

او به نقل از گفتههای ولیعهد این کشور
افزوده است که امارات متحدهی عربی از
هرگونه همکاری و تالش برای استقرار صلح
پایدار در افغانستان دریغ نمیکند.
به گفتهی آقای چخانسوری ،در این
دیدار دو طرف روی گسترش روابط دوجانبه،

سرمایهگذاری در سکتورهای مختلف در
افغانستان ،مبارزهی مشترک با تروریسم و
ایجاد زمینهی کار برای کارگران افغان در
امارات متحدهی عربی بحث و تبادل نظر
کردهاند .همچنان او افزوده است که در جریان
این سفر رییسجمهوری کشور به امارات،

شش تفاهمنامه در بخشهای 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 بلندپایهی
حکومتی به دعوت رسمی ولیعهد امارات
متحدهی عربی ،به این کشور رفته است.

www.etilaatroz.com

ترجمه

دوشنبه

 ۲۷حوت 1397

خلیلزاد و ماجراهایش؛ چرا حق با محب است؟

چینی دیپلماتیک ایاالت متحده
و افغانستان روز پنجشنبه با اظهارات
حمداهلل محب ،مشاور امنیت ملی
رییسجمهور اشرف غنی شکست.
محب در حضور جمعی در واشنگتن
گفت« :با توجه به سابقهی شخصی
خلیلزاد ،او جاهطلبیهایی در
افغانستان در سر دارد .او دو بار ،در
سال  2004و  2009میخواست وارد
کارزار انتخابات ریاستجمهوری شود.
برداشتها در افغانستان [این است]
که شاید همهی این گفتوگوها برای
ایجاد یک دولت موقت است که در آن
او [خلیلزاد] میخواهد فرمانفرمای
کل شود .ما فقط از این جهت این را
میگوییم که برداشتها همین است».
در پی این اظهارات ،محب به
وزارت امور خارجه ایاالت متحده
احضار شد و مورد سرزنش دیوید هیل،
معاون امور سیاسی وزارت خارجه
امریکا قرار گرفت .حمداهلل محب با
اینکه همسر امریکایی دارد ،شاید
دیگر نتواند ویزای ایاالت متحده را
بگیرد .دیپلماتهای امریکایی از این
اقدام وزارت امور خارجه دفاع کردند
و گفتند که حملهی «مغرضانه» محب
جایگاهی در دیپلماسی ندارد.
شاید زبان محب به اندازهی کافی
از لحاظ دیپلماتیک شیرین نباشد ،اما
حق با او بود.
زلمی خلیلزاد که زادهی
افغانستان است ،از سابقهی طوالنی
و اغلب تأسفبار در امور افغانستان
برخوردار است .بهعنوان مثال ،پیش
از حملهی تروریستی یازدهم سپتامبر،
خلیلزاد در بوستون بهعنوان مشاور
با گروهی که توسط UNOCAL
استخدام شده بود ،کار میکرد .شرکت
 UNOCALدر آن زمان سعی داشت
خط لولهای را بسازد که از افغانستان
تحت کنترل طالبان عبور میکرد .در
آن زمان ،خلیلزاد برای عادیسازی
روابط ایاالت متحده با طالبان کار
میکرد و زمینه را برای یک مقام ارشد
طالبان فراهم کرد تا به ایاالت متحده
بیاید و با مقامات دولت کلینتون و
رهبران تجاری دیدار کند.
پس از آن ،خلیلزاد بهعنوان
مقام ارشد شورای امنیت ملی ،به
دولت بوش پیوست .پس از حمالت

یازدهم سپتامبر ،کاخ سفید به دنبال
تخصص خلیلزاد برآمد .نهتنها از این
جهت که خلیلزاد شناخت خوبی از
افغانستان داشت ،بلکه دولت بوش در
برابر تبلیغات دشمن مبنی بر اینکه
بوش «علیه اسالم» جنگ برپا کرده
و «اسالمهراس» است ،خلیلزاد را
که حاال یک مقام ارشد مسلمان و
امریکایی دولتاش بود ،پیش کشید.
مشکل این بود که خلیلزاد در
کنار کار رسمیاش ،شاید آجندای
شخصی نیز در سر داشته است.
هنگامی که بحث در مورد دولت
آینده برای اولینبار میان افغانها
سرگرفت ،بسیاریها فکر میکردند که
ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان که
در کودتای سال  1973سرنگون شده
بود ،بار دیگر به صحنه بر خواهد گشت.
ظاهر شاه یک دولتمرد با سابقه و با
ِ
شخصیت وحدتبخش بود که از عصر
طالیی افغانستان نمایندگی میکرد.
گزارش بیبیسی از آن زمان
میگوید :یک شهروند افغانستان
میگوید« :بلی ،ما از او استقبال
میکنیم .زمانی که او حاکم و پادشاه
ما بود ،ما گرسنه بودیم اما در صلح
و آرامش زندگی میکردیم ».مرد
دیگری گفت« :تمام گروههای قومی
افغانستان ،چه تاجیک ،چه پشتون،
چه ازبیک و چه هزاره ،از ظاهر شاه
حمایت میکنند .تمام رهبران دیگر
و جناحهای مسلح نتوانستند صلح
و ثبات بیاورند ،اما او میتواند».
پیداکردن یک افغان که بازگشت شاه
سابق را نخواهد ،واقعاً مشکل است.
اکثر مردم افغانستان هنوزهم او را
پادشاه ،اعلیحضرت و در میان برخی
از پشتونها ،حتا بابا میخوانند.
این بدان معنا نیست که افغانها
در کل خواهان بازگشت به سلطنت
بودند بلکه اکثر آنها تصور میکردند
که ظاهر شاه میتواند شورای مصالحه
و یا کنوانسیون قانون اساسی را برگزار
و رهبری کند .اما خلیلزاد پیشقدم
شد و دست کرزی را (که خلیلزاد
فکر میکرد او را تحت کنترل دارد)
در برابر ظاهر شاه (که از نظر خلیلزاد
یک رقیب بود) بلند کرد .اما در نهایت،
کرزی بهعنوان نظریهپرداز توطئه و
غالم پول نقاب از رخ کشید .گفته

میشود برادر کرزی که از حفاظت
و حمایت ریاستجمهوری برخوردار
بود ،به یکی از بزرگترین مافیای مواد
مخدر افغانستان بدل شد .اما ظاهر شاه
در قامت یک دولتمرد پخته و سرد
و گرم چشیده و کسی که از احترام
گسترده برخوردار بود ،درگذشت.
بسیاری از افغانها هنوز کنجکاوند که
بدانند چه میشد اگر ظاهر شاه به جای
کرزی انتخاب میشد .آنها خلیلزاد را
بهخاطر از بین بردن هرگونه امکان
پاسخ به این سوال ،مقصر میدانند.
بدبینی که افغانها نسبت به
خلیلزاد دارند ،ریشههای عمیقی
دارد .در واشنگتن ،این مسأله چهار
ساله است اما در کابل فرق میکند .آیا
اظهارات محب مبنی بر اینکه خلیلزاد
ـ پس از اینکه انتخاب باراک اوباما
به کار خلیلزاد بهعنوان سفیر ایاالت
متحده در سازمان ملل متحد پایان
داد ـ میخواست برای ریاستجمهوری
افغانستان اقدام کند ،اغراقآمیز بود؟
برای پاسخ ،به این مقالهی نیویورک
تایمز که در آن زمان منتشر شده،
توجه کنید:
«به گفتهی مقامات ارشد
امریکایی و افغان ،زلمی خلیلزاد که
سفیر دولت بوش در افغانستان بود،
میتواند در چوکات برنامهای که او
آن را با حامد کرزی رییسجمهور
افغانستان در میان گذاشته ،صاحب
مقام قدرتمند و غیرمنتخبی در درون
دولت افغانستان شود .آقای خلیلزاد
که زادهی افغانستان و شهروند امریکا
است ،در نظر داشت تا آقای کرزی
را در انتخابات ریاستجمهوری که
برای تابستان سال جاری برنامهریزی
شده است ،به چالش بکشد .اما آقای
خلیلزاد مهلت ثبتنام برای انتخابات
را از دست داد و مقامات امریکایی و
افغان میگویند که او برای چندین
هفته با آقای کرزی در مورد تصاحب
وظیفهای که هر دو آن را بهعنوان
رییس اجرایی افغانستان توصیف
کردهاند ،گفتوگو کرده است .چنین
اتحادی ـ همقطارشدن با یک رقیب
بالقوه ـ به نفع آقای کرزی است .از
سوی دیگر ،کاخ سفید از آشکارشدن
شکاف رو به رشد خود با آقای کرزی
ابایی نداشته و برخی از کارشناسان

افغانستان میگویند که انتصاب آقای
خلیلزاد یک ُحسن دارد و آن آوردن
یک رهبر قوی و شایسته به یک دولت
ناکارآمد است .یکی از مقامات ارشد
دولت اوباما میگوید که این مقام به
خلیلزاد اجازه میدهد تا به عنوان'یک
نخست وزیر ،اما نه نخست وزیر زیرا
او در برابر یک نظام پارلمانی پاسخگو
نخواهد بود' خدمت کند .از سوی
دیگر ،احراز این مقام غیرمنتخب به
خلیلزاد اجازه میدهد تا همچنان
شهروند امریکا باقی بماند».
رفتار خلیلزاد در عراق نیز بدبینی
در مورد وی را نهتنها در عراق بلکه در
افغانستان نیز شدت بخشیده است.
اینکه عراقیها دیرزمانیست خلیلزاد
را بیشتر بهعنوان یک تاجر میبینند
تا یک دیپلمات ،دلیل اصلی این است
که افغانها میپرسند آیا جاهطلبیهای
تجاری خلیلزاد محرک اقدامات وی
است یا امنیت افغانستان.
در عراق ،او مقاماش بهعنوان
سفیر را ترک کرد تا روی نفت
سرمایهگذاری کند .عالوه بر این ،او
شرکت مشاورهدهی را تاسیس کرد
که به نظر نمیرسد تا کنون گزارشی
درباره مشاوره و مشاورهدهی برون داده
باشد .به جای آن ،وقتی کسبوکارها
در کردستان عراق به بنبست
میخورد ،بازرگانان به شرکت خلیلزاد
پول میدادند تا با چند تماس تلفنی
کار و بار آنها را با رهبران سیاسی
عمده ،راه بیاندازد .این وضع شاید
قانونی بوده باشد ،اما اکثر عراقیها
آن را فساد میدانستند .در واشنگتن،
بسیاریها تصور میکردند که خلیلزاد
با استفاده از ارتباطاتی که در جریان
فعالیت و کار سیاسیاش ایجاد کرده ،با
توجه به اینکه دوران دیپلماتیکاش رو
به پایان است ،میخواهد پول بهدست
آورد.
روی کار آمدن رییسجمهور
ترمپ وضعیت را تغییر داد .انتصاب
خلیلزاد از سوی ترمپ برای رهبری
مذاکرات افغانستان توجه چندانی به
خود جلب نکرد .از یک سو به دلیل
جنجالها درباره ترمپ و تمرکز
مطبوعات به جاههای دیگر و از سوی
دیگر ،اگر واضح بگوییم ،پس از نزدیک
به  17سال جنگ ،تعداد کمی در
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واشنگتن اگزمینر ـ مایکل روبین
مترجم :جلیل پژواک

واشنگتن به صورت جدی درگیر
مسأله افغانستان اند .خلیلزاد شاید
دستوراتی از جانب کاخ سفید داشته
باشد ،اما این رویکرد دولت ترمپ که
همهی امور را به فرستادهاش سپرده،
خلیلزاد را اجازه میدهد تا روند و
تصمیمگیری را به نحوی در انحصار
خودش در آورد که سایر فرستادهها
شاید تصورش را هم نکنند.
خلیلزاد از مقاماش بهعنوان
فرستادهی ویژه امریکا برای مصالحه
افغانستان ،حداکثر استفاده را برده
است .او نهتنها چارچوبی را ـ که باعث
قدرتمندترشدن طالبان میشود ـ
برای توافق با طالبان تقویت کرد ،بلکه
در عین حال ،تالش کرد دولت منتخب
افغانستان را به حاشیه براند .چارچوبی
که خلیلزاد بر سر آن با طالبان توافق
کرده ،تقریباً همانی است که دولت
کلینتون قبل از  11سپتامبر پذیرفته
بود .خلیلزاد رخت محب و دستگاه
امنیتی افغانستان را به طور کامل از
روند مذاکره برچیده است[ .تا کنون]
محب و دولت افغانستان نه صندلی
در میز مذاکره داشتهاند ،نه گزارشی
دریافت میکنند و نه هم نقشی در
گفتوگوها دارند.
این در حالی است که نیروهای
افغان با شدتگرفتن حمالت طالبان،
همچنان برای آزادی مبارزه میکنند.
تمایل خلیلزاد برای کنترل روایت
و دفاع از خودش در برابر انتقادات
چنان رشد کرده است که (سفارت
ایاالت متحده در کابل که اقدامات
خود را با فرستاده هماهنگ میکند)
از صدور ویزا به امراهلل صالح که
رهبری ریاست امنیت ملی ،وزارت
داخله و سابقهی همکاری طوالنی
مدت با سازمان سیا و واشنگتن را در
کارنامهاش دارد و جانش را بارها در
دفاع از نیروهای ایاالت متحده به خطر
انداخته ،خودداری کرد .در حقیقت،
با اینکه دیوید هیل محب را سرزنش
کرده است ،به نظر میرسد که مقامات
ارشد وزارت امور خارجه ایاالت متحده
هیچ ایدهای درباره اقدامات خلیلزاد
و خصومتی که این اقدامات میان
متحدان امریکا در داخل افغانستان
به شمول رییسجمهور غنی ،به بار
میآورد ،ندارند.

پیش از این هم موارد مشابه به
اظهارات محب درباره اقدامات خلیلزاد
و عصبانیت دولت ترمپ وجود داشته
است.
در سال  ،1994در حالیکه دولت
کلینتون به دنبال چارچوب توافق با
کوریای شمالی بود ،کاخ سفید کیم
یونگ سام رییسجمهور کوریای
جنوبی را نادیده گرفت .رییسجمهور
کوریای جنوبی در مصاحبهای با
نیویورک تایمز این توافق و شماری از
نواقص آن را به باد انتقاد گرفت .این امر
عصبانیت رییسجمهور بیل کلینتون و
وزارت امور خارجه را برانگیخت .آنها
گفتند که کیم ناسپاس است و به
دیپلماسی کمک نمیکند .ولی حق با
کیم بود .خشم دیوید هیل بر سر محب
تداعیکنندهی عصبانیت اوباما و جان
کری وزیر امور خارجه وقت امریکا بر
سر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
اسرائیل است که بارها نگرانیاش را
درباره توافق برجام با ایران مطرح کرد.
وزیر امور خارجه نباید خواهان
تکرار بدترین اشتباهات کلینتون و
اوباما باشد.
امنیت ملی ایاالت متحده و آزادی
افغانستان نباید قربانی غرور خلیلزاد
شود .حقیقت ساده این است که محب
برای بیپرده سخنگفتنش دلیل دارد.
مسیری که خلیلزاد برای افغانستان در
پیش گرفته ،چه با هدایت کاخ سفید
چه بدون آن ،به فاجعه ختم خواهد
شد .در عینحال ،سابقهی طوالنی
جاهطلبی سیاسی و شخصی خلیلزاد،
منافع تجاری و دیپلماسی وی ،مایهی
نگرانی شدید افغانها است .وزارت امور
خارجه شاید بگوید که اظهارات محب
غیرمنصفانه و نادرست است ،اما این
احتمال نیز وجود دارد که اگر خلیلزاد
فرستادهی امریکا در ماداگاسکار
میبود ،احتماالً به نوعی وارد تجارت
قهوه و وانیل نیز میشد.
در واقع ،تقریباً هرکسی که در
افغانستان یا عراق کار کرده است،
میتواند شهادت دهد که حتماً دلیلی
برای برداشتهای نامناسب در مورد
خلیلزاد وجود دارد .چرا بسیاری از
فرستادهها و دیپلماتهای پیش از
خلیلزاد در معرض چنین اظهاراتی
قرار نگرفتند.

دوشنبه
دو مـــرد و دو زن ،در ســـالنی بـــا
ابعـــاد کوچـــک در جمـــع حـــدود 70
نف ــری پش ــت می ــزی نشس ــتهاند .آنه ــا
ب ــرادر ،خواه ــر ،دخت ــر و پس ــر قربانیان ـی
هســـتند کـــه در مـــدت حـــدود چهـــار
دهـــه در دوران حکومتهـــای مختلـــف
افغانســـتان شـــکنجه و کشـــته شـــدهاند.
همـــه بـــا دلهـــای پـــر داغ و چشـــمان
ن ــم زده ق ــرار اس ــت حداق ــل بغضه ــای
فروخـــوردهی خـــود را خالـــی کننـــد.
ســازمان حقــوق بشــر و دموکراســی
بـــرای آنهـــا فرصتـــی فراهـــم کـــرده
تـــا بتواننـــد کمازکـــم بـــا دیگـــران درد
دل کننـــد .هـــدف ایـــن برنامـــه ایجـــاد
روحیـــهی همدلـــی میـــان بازمانـــدگان
قربانیـــان اســـت .ایـــن برنامـــه قـــرار
ک بـــار برگـــزار
اســـت هـــر مـــاه یـــ 
شـــود .ایـــن ســـازمان اخیـــرا بـــرای
نخســـتین بـــار در کشـــور ،مـــوزهای
را زیـــر نـــام «مرکـــز خاطـــرات و
گفتوگـــوی افغانســـتان» بـــرای
ارجگـــذاری بـــه قربانیـــان و نگهـــداری
اشـــیای بهجامانـــده از آنهـــا ،تاســـیس
کـــرده اســـت.
عـــارف  15تـــن از اعضـــای
خانـــوادهاش را از دســـت داده
اســـت
بـــرای خانـــوادهی عزیـــز احمـــد
عـــارف شـــروع بدبختـــی بـــا کودتـــای
هفـــت ثـــور  1357کلیـــد خـــورد .پـــس
از آنکـــه حـــزب دموکراتیـــک خلـــق
افغانســـتان علیـــه جمهـــوری نوبنیـــاد
داوودخـــان کودتـــا کـــرد ،دوره تـــازهای
ُ
بگیروبکـــش و گریزوببنـــد آغـــاز شـــد.
روشـــنفکرانی کـــه در برابـــر دولـــت
برخاســـتند ،بـــا ســـرکوب وحشـــتناک
دس ــتگاه خ ــاد (ادارهی خدم ــات امنی ــت
دولتـــی) مواجـــه شـــدند؛ هرکســـی کـــه
اعمـــال دولـــت را نقـــد میکـــرد یـــا
در صـــف مخالـــف بـــا آن میایســـتاد،
سرنوش ــت تاریک ــی در انتظ ــارش ب ــود؛ از
زندانهـــای مخـــوف تـــا زندهبهگـــور
شـــدن.
 14اس ــد س ــال  1358ب ــرای عزی ــز
احمـــد عـــارف ،روز آغـــاز سلســـلهای از
بدبختیهـــا بـــود .در آن روز گروهـــی
از مامـــوران خـــاد بـــه خانـــهی آنهـــا
یـــورش بردنـــد و یکـــی از بـــرادران او
را کـــه اســـتاد اکادمـــی پولیـــس بـــود،
بازداش ــت کردن ــد .ب ــرادر او ج ــز کس ــانی
بـــود کـــه بـــا برگـــزاری برنامههـــای
فرهنگـــی و پخـــش شـــبنامهها
مخالفـــت میکـــرد .پـــس از گرفتـــاری
او نوب ــت ب ــه آق ــای ع ــارف و س ــه ب ــرادر
دیگـــرش رســـید کـــه یکییکـــی از
ســـوی حکومـــت بازداشـــت شـــدند.
آقـــای عـــارف از آنچـــه در
بازداشـــتگاههای مخـــوف خـــاد در
شـــشدرک و پـــل چرخـــی کابـــل
دیـــده ،نمیتوانـــد چیـــزی بگویـــد:
«م ــن تقریب ــا چه ــار م ــاه در آن زندان ــی
بـــودم .آن شـــکنجهها اکنـــون بـــه
افســـانههای خطرنـــاک میمانـــد ،نـــه
قل ــم توانای ــی یادداش ــت آن را دارد و ن ــه
خـــودم توانایـــی روایـــت آن را».
او ســـرانجام پـــس از گذشـــت
چهـــار مـــاه از زنـــدان آزاد میشـــود
و بـــار دیگـــر بـــا انجـــام فعالیتهـــای
فرهنگـــی و مدنـــی در صـــف مخالفـــان
حکومـــت کمونیســـتی میایســـتد.
در  14ثـــور  1358تظاهراتـــی را در
دانشـــگاه کابـــل ســـازماندهی میکنـــد.
در آن تظاهـــرات حـــدود هـــزار نفـــر
بازداشـــت میشـــوند .از آن میـــان 90
نفـــر بـــه عنـــوان ســـازماندهندگان
اصلـــی تظاهـــرات در زنـــدان میماننـــد
و بقیـــه آزاد میشـــوند .ایـــن بـــار
ســـه ســـال زنـــدان در انتظـــار اوســـت.
ســـه ســـال شـــکنجهی مخـــوف در
زنـــدان خـــاد« :داکتـــر نجیـــب ،رییـــس
خـــاد بـــود .بازداشـــتها بـــه دســـتور او
ص ــورت میگرف ــت .دهه ــا روش ــنفکر ب ــه
دســت او شــکنجه و کشــته شــدند .اتــاق
شـــکنجه بـــا ناخنهـــای جـــدا شـــده،
موهـــای کنـــده شـــده و لختههـــای
خـــون فـــرش شـــده بـــود».
در مـــدت زمانـــی کـــه او زندانـــی
بـــوده ،یکـــی از برادرانـــش کـــه اســـتاد
دانشـــکدهی روانشناســـی بـــوده نیـــز
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«همه رفتند از این خانه بهجز غم»
مهناز با داغ پدر و چهار برادر در دل و چشمان نم زده
میگوید« :از ماه ثور  1357تا چند سال قبل که فهرست
پنج هزار نفری که توسط حکومت دموکراتیک خلق قتل
عام شده بودند ،نشر نشده بود ،از آنها خبری نداشتیم .در
آن فهرست نام هر پنج آنها شامل بود .همه زنده به گور
شده بودند».
مهناز صادقی سالها برای تحقق حقوق بشر مبارزه کرده
است .فعال با قربانیان جنگ به خصوص با قربانیان شکنجه
در بنیاد همبسگی زنان برای عدالت کار میکند.
بازداشـــت و ســـپس بـــه حبـــس ابـــد
محکـــوم میشـــود.
عـــارف پـــس از رهایـــی از زنـــدان،
قاطـــی مـــوج مهاجـــران میشـــود
و بـــه پاکســـتان مـــیرود .در مســـیر
مهاجـــرت چنـــد روزی دوبـــاره زندانـــی
میشـــود ،ایـــن بـــار امـــا نـــه ســـوی
حــزب دموکراتیــک خلــق بلکــه از ســوی
حـــزب اســـامی .زمانـــی کـــه عـــارف در
ولســـوالی ارز والیـــت لوگـــر میرســـد،
یکـــی از همســـلوالنش از فرماندهـــان
ح ــزب اس ــامی ،او را شناس ــایی میکن ــد
و بــه اتهــام مخالفــت بــا حــزب اســامی
در زنـــدان میانـــدازد .بعـــد بـــه کمـــک
پاس ــبان زن ــدان ،پ ــا برهن ــه ب ــه س ــوی
پاراچنـــار ،از توابـــع پاکســـتان فـــرار
میکن ــد .در پاراچن ــار ب ــا س ــایر اعض ــای
خانـــوادهاش یکجـــا میشـــود و در آنجـــا
بـــا هـــم ولســـوالیهایش شـــورایی را
بـــرای مبـــارزه بـــا اشـــغال تشـــکیل
میدهنـــد .ســـپس زادگاهشـــان،
ولس ــوالی درهی ن ــور را از آزاد میکنن ــد.
از آنجـــا کـــه ایـــن منطقـــه بـــرای
گروههـــای افراطـــی اهمیـــت داشـــته،
حـــزب اســـامی بـــرای ســـرکوب آنهـــا
دســـتبهکار میشـــود .در  22نوامبـــر
 1986ملیشـــههای حـــزب اســـامی
 50تـــن از اقـــوام عـــارف را را بازداشـــت
میکننـــد کـــه در میـــان آنهـــا هشـــت
ت ــن از اعض ــای خان ــوادهی آق ــای ع ــارف
نیـــز شـــامل بودهانـــد .از آن میـــان
 42نفـــر آزاد میشـــوند و هشـــت
تـــن از بســـتگان آقـــای عـــارف ناپدیـــد
میشـــوند و تـــا کنـــون خبـــری از

آنهـــا نیســـت.
او وقتـــی بـــا دو بـــرادر و دو
پســـرکاکایش بـــه دنبـــال آن هشـــت
نفـــر میگردنـــد ،اینبـــار خودشـــان
گیـــر میافتنـــد و زندانـــی میشـــوند:
«شـــکنجهی  15روزه حـــزب اســـامی
بـــا شـــکنجه یـــک ســـاله خـــاد برابـــری
میکـــرد .چـــون آنـــان وحشـــیهایی
بودن ــد ک ــه ه ــر ی ــک س ــاعت بع ــد 10
نف ــره ب ــر س ــر م ــا میریختن ــد و م ــا را
ل ــت و ک ــوب م ــی کردن ــد 15 .روز بع ــد
بـــه ایـــن بهانـــه کـــه ایـــن چهـــار تـــن
(م ــا) قص ــد حمل ــه ب ــر دیپ ــوی آن ــان را
داشـــتیم مـــا را بـــه پولیـــس پاکســـتان
تحویـــل دادنـــد».
ب ــرادر دیگ ــر آق ــای ع ــارف ،هم ــان
اس ــتاد دانش ــکدهی روانشناس ــی ک ــه در
کابـــل از ســـوی حکومـــت دمکراتیـــک
خلـــق بـــه حبـــس ابـــد محکـــوم شـــده
بـــود ،پـــس از آنکـــه بـــه نحـــوی از
زنـــدان آزاد میشـــود ،بـــه پشـــاور فـــرار
میکن ــد .در میانــهی راه از س ــوی اف ــراد
حـــزب اســـامی بازداشـــت و ناپدیـــد
میشـــود .تـــا کنـــون از سرنوشـــت او
نیـــز خبـــری در دســـت نیســـت.
از کودتـــای هفـــت ثـــور  1357تـــا
ســـقوط حاکمیـــت طالبـــان و روی کار
آم ــدن نظ ــام جدی ــد ،آق ــای ع ــارف 15
ت ــن از اعض ــای خان ــوادهاش را از دس ــت
داده اس ــت .در اوای ــل حکوم ــت ک ــرزی،
پســـر مامایـــش کـــه شـــاعر و اســـتاد
مکتـــب بـــود در مناطـــق ســـرحدی از
ســـوی یـــک گـــروه افراطـــی کشـــته
ش ــده اس ــت .از می ــان آن  15نف ــر فق ــط

دو نفـــر آنهـــا دفـــن شـــده اســـت ،از
بقیهشـــان تـــا کنـــون خبـــری در
دســـت نیســـت.
مهنـــاز صادقـــی ،پـــدر و چهـــار
بـــرادرش را از دســـت داده اســـت
مهنـــاز صادقـــی ماجـــرای
بازداشـــتها و قتلهـــا سیاســـی
را کمـــی پیشـــتر از کودتـــای 1357
میبـــرد؛ در زمـــان پادشـــاهی محمـــد
ظاهرشـــاه ،پادشـــاهی کـــه بـــه گفتـــهی
خان ــم مهن ــاز ی ــک ه ــزار و  998نف ــر را
زیـــر خـــاک کـــرده اســـت.
غ ــام س ــخی خ ــان رس ــتمی ،پ ــدر
خانـــم صادقـــی در ســـالهای پایـــان
پادشـــاهی محمـــد ظاهرشـــاه ،جنبـــش
دانش ــجویان را بن ــا نه ــاد .ای ــن جنب ــش
در براب ــر اس ــتبدادی ک ــه ظاهرخ ــان ب ــه
راه انداختـــه بـــود ،مبـــارزه میکـــرد:
«ظاهرخ ــان ح ــدود دو ه ــزار از اعض ــای
جنبـــش دانشـــجویان را بازداشـــت و
س ــپس زی ــر خ ــاک ک ــرد .از آن جنب ــش
فقـــط دو نفـــر باقـــی ماندنـــد ،یکـــی
پ ــدرم و دیگ ــری ش ــاعری بن ــام اکس ــیر،
پـــدرم بـــه دلیـــل ایـــن کـــه خـــارج از
کش ــور ب ــود و آن ش ــاعر ب ــه دلی ــل ای ــن
کـــه مریـــض بـــود زنـــده ماندنـــد».
ســـقوط پادشـــاهی محمـــد
ظاهرشـــاه و ســـپس روی کار آمـــدن
نظـــام جمهـــوری داوودخـــان ســـرآغاز
بدبخت ــی ت ــازهای ب ــرای داکت ــر رس ــتمی
و فامیــل او شــد .زمانــی کــه داوود خــان
بـــه قـــدرت رســـید ،از داکتـــر رســـتمی
خواســـت کـــه بـــه حـــزب غورزنـــگ
بپیونـــدد ،امـــا او ایـــن خواســـت را رد
کـــرد .در پنـــج ســـالی کـــه داوودخـــان
در قـــدرت بـــود خانـــه داکتـــر رســـتمی
در محاص ــره ب ــود .مهن ــاز دخت ــر آق ــای
رســـتمی میگویـــد کـــه آنـــان بـــه
شـــکل نیمهمخفـــی در خانـــه زندگـــی
میکردنـــد« :آدرس خـــود را بـــه کســـی
نمـــی گفتیـــم .تخلـــص خـــود را بـــه
کس ــی نم ــی گفتی ــم .از پ ــدر و ب ــرادرم
بـــه کســـی نمـــی گفتیـــم».
در زمـــان ریاســـتجمهوری
داوودخـــان ،فریـــد رســـتمی ،اســـتاد
دانشـــکدهی ســـاینس دانشـــگاه کابـــل
و بـــرادر مهنـــاز ،ســـازمان مجاهدیـــن
مســـتضعفین را تاســـیس میکنـــد.

از آن پـــس بـــه فعالیتهـــای سیاســـی
رو مـــیآورد و برخـــی تظاهراتهـــا را
ســـازماندهی میکنـــد .حکومـــت
داوودخ ــان چندی ــن ب ــار حک ــم اع ــدام او
را ص ــادر میکن ــد ک ــه براس ــاس آن بای ــد
در میـــدان هوایـــی اعـــدام میشـــد امـــا
یک ــی از دوس ــتانش ک ــه افس ــر نظام ــی
بـــوده ،بـــه شـــکل عجیبـــی ،نـــام او را از
فهرســـت اعدامیهـــا حـــذف میکنـــد.
دوســـتش بـــا قـــورتدادن ورقـــی کـــه
عک ــس و ن ــام فری ــد در آن ثب ــت ب ــوده
او را از اعـــدام نجـــات میدهـــد.
خانـــوادهی دکتـــر رســـتمی
هرچنـــد بـــا تـــرس و وحشـــت از
دو دورهی پادشـــاهی ظاهـــر شـــاه و
ریاســـتجمهوری داوودخـــان ســـالم
عبـــور کـــرده بـــود ،امـــا بـــا کودتـــای
هفـــت ثـــور  1357بدبختیهـــا بـــا
شـــدت بیشـــتر بـــه ایـــن خانـــواده رو
میکنـــد .ســـاعت یـــک بامـــداد هفتـــم
ی خانـــهی آقـــای رســـتمی
ثـــور درواز ه 
زنـــگ میخـــورد .گروهـــی از مامـــوران
خـــاد یـــورش میبرنـــد و تمـــام خانـــه
را بازرســـی میکننـــد و ســـپس پـــدر و
چهـــار بـــرادر مهنـــاز را بـــا خـــود برنـــد.
مهن ــاز ب ــا داغ پ ــدر و چه ــار ب ــرادر
در دل و چشـــمان نـــم زده میگویـــد:
«از مـــاه ثـــور  1357تـــا چنـــد ســـال
قبـــل کـــه فهرســـت پنـــج هـــزار نفـــری
کـــه توســـط حکومـــت دموکراتیـــک
خلـــق قتـــل عـــام شـــده بودنـــد ،نشـــر
نش ــده ب ــود ،از آنه ــا خب ــری نداش ــتیم.
در آن فهرســـت نـــام هـــر پنـــج آنهـــا
شـــامل بـــود .همـــه زنـــده بـــه گـــور
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شـــده بودنـــد».
مهنـــاز صادقـــی ســـالها بـــ
تحقـــق حقـــوق بشـــر مبـــارزه کـــ
اســـت .فعـــا بـــا قربانیـــان جنـــگ
خصـــوص بـــا قربانیـــان شـــکنجه
بنیـــاد همبســـگی زنـــان بـــرای عدال
کار میکنـــد .پ
عالیـــه عظیمـــی پـــدرش ر
دســـت داده اســـت
سلســـلهی خشـــونتها
افغانســـتان حـــدود چهـــار دهـــه پیــ
آغـــاز شـــده بـــود ،بـــرای عالیـــه ا
فاجعهبارتریـــن حادثـــه ،کشـــته شـــ
پـــدرش در دوره حاکمیـــت طالبــ
اســـت .علـــی در ســـال  1376وقتـ
ب ــرای صل ــح ب ــا طالب ــان مرک ــز بهس
والیـــت میـــدان وردک را بـــه مقص
حصـــه اول بهســـود تـــرک کـــرد،
پنـــج تـــن از همروســـتاییهایش
مس ــیر راه از س ــوی جنگجوی ــان طال
بـــه گلولـــه بســـته شـــدند .عالیـــه
ســـاله بـــوده کـــه پـــدرش را طالبـ
کشـــتند .او ســـپس بـــه ایـــران مهاج
شـــد و در جریـــان مهاجـــرت رنجهــ
فراوانـــی را متحمـــل شـــد.
عالی ــه عظیم ــی اکن ــون در راس ـ
آمـــوزش و ســـوادآموزی کار میکنـ
او در ســـال  1391موسســـهی خدمات
– اجتماعـــی کلیـــد صلـــح را ایجـ
کـــرده اســـت.
تازهترین زخم
هرچنـــد تمـــام قتلهـــا و دردهـ
ک ــه در بی ــش از چه ــار دهــهی گذش
اتفـــاق افتـــاده اســـت ،ناســـور و تــ

حمید فهرست تمامی زخمیان رویداد را مرور میکند ،چون
میان زخمیان است نه کشتهها .اما در فهرست زخمیان
«وقتی شوکه شدم که نام او در میان زخمی ها نبود .شفاخ
سرانجام در میان اجساد در یکی از شفاخانههای شهر راحل
از صورتش نبود ».حمید بغضش میترکد و به گریه میاف
حمید پس از کشته شدن راحله وقتی یاداشتها و خاطرا
شد« :من میتوانم توسط علم و دانش خود بیرق افغانس
بحران افغانستان فقط از طریق علم و دانش مخصوصا
راحل میخواهم با کسب علم سهمی در حل این بحران د
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اســـت ،امـــا در میـــان چهـــار نفـــری
کـــه پشـــت میـــزی در ایـــن اتـــاق
نشســـتهاند و از چگونگـــی و شـــکنجهی
بستگانشـــان روایـــت میکننـــد ،یـــک
زخ ــم خیل ــی ت ــازه اس ــت ،زخم ــی ک ــه
هن ــوز ی ــک س ــال از آن نگذش ــته اس ــت.
زخــم از دســت دادن راحلــه در حمل ـهی
انتح ــاری ب ــر آموزش ــگاه موع ــود ک ــه در
مـــاه اســـد ســـال  1397اتفـــاق افتـــاد.
حمی ــد رفی ــع ،ب ــرادر راحل ــه عص ــر
 24اســد امســال تماســی از ســوی یکــی
از بســـتگانش دریافـــت میکنـــد .از آن
ســـوی خـــط میپرســـد« :خبـــر داری
امـــروز راحلـــه کـــورس رفتـــه یـــا نـــه؟
در کـــورس موعـــود انتحـــاری شـــده».
حمی ــد تلف ــن را قط ــع میکن ــد و ف ــورا
بهســـوی آموزشـــگاه حرکـــت میکنـــد.
آنجـــا کـــه میرســـد میبینـــد ورودی
کوچـــه از ســـوی نیروهـــای امنیتـــی
مســـدود شـــده اســـت .ســـرباز پولیـــس
بـــه حمیـــد میگویـــد کـــه تمامـــی
کشـــتهها و زخمیـــان بـــه شـــفاخانهها
منتقـــل شـــدهاند.
حمی ــد فهرس ــت تمام ــی زخمی ــان
رویـــداد را مـــرور میکنـــد ،چـــون او
مطمئـــن اســـت کـــه نـــام راحلـــه در
میـــان زخمیـــان اســـت نـــه کشـــتهها.
امـــا در فهرســـت زخمیـــان نامـــی
از راحلـــه بـــه چشـــم نمیخـــورد:
«وقتـــی شـــوکه شـــدم کـــه نـــام او در
میـــان زخمـــی هـــا نبـــود .شـــفاخانه
بـــه شـــفاخانه دنبـــال راحلـــه گشـــتم.
ســـرانجام در میـــان اجســـاد در یکـــی از
شـــفاخانههای شـــهر راحلـــه را از روی
ســـاعتش شـــناختم .نیمـــی از صورتـــش
نبـــود ».حمیـــد بغضـــش میترکـــد و
بـــه گریـــه میافتـــد.
حمیـــد پـــس از کشـــته شـــدن
راحلـــه وقتـــی یاداشـــتها و خاطـــرات
او را م ــرور ک ــرد ب ــا ای ــن مت ــن مواج ــه
شـــد« :مـــن میتوانـــم توســـط علـــم
و دانـــش خـــود بیـــرق افغانســـتان را در
سراســـر جهـــان بلنـــد کنـــم .بحـــران
افغانســـتان فقـــط از طریـــق علـــم و
دان ــش مخصوص ــا مش ــارکت زن ــان ح ــل
میشـــود .منـــی راحـــل میخواهـــم
ب ــا کس ــب عل ــم س ــهمی در ح ــل ای ــن
بحـــران داشـــته باشـــم».
او هزینـــهی مراســـم ختـــم قـــرآن
و فاتحـــهی راحلـــه را بـــا مشـــاورهی
پـــدرش بـــه ســـاخت یـــک کتابخانـــه
بـــه نـــام راحلـــه اختصـــاص داده اســـت.
راحلـــه بـــا تمـــام آرزوهایـــش زیـــر
خـــاک خفتـــه ،امـــا کتابخانـــهی راحلـــه
اکنـــون بیـــش از هشـــت هـــزار جلـــد
کتـــاب دارد و از روزی کـــه شـــروع بـــه
فعالیـــت کـــرده حـــدود چهـــار هـــزار
نفـــر در آن مراجعـــه کـــرده اســـت.
راحل ــه یک ــی از می ــان بی ــش از 75
دانشآمـــوزی بـــود کـــه در حملـــهی
انتحـــاری گـــروه داعـــش بـــر آموزشـــگاه
موعـــود جـــان باخـــت.
در جریـــان چنـــد دهـــهی
گذشـــته افغانســـتان ،هزارهـــا نفـــر بـــه
شـــیوههای مختلـــف کشـــته شـــدهاند.
ب ــا ای ــن ه ــم چرخــهی خش ــونت هن ــوز
میچرخـــد و بـــر بنیـــاد آمـــار در چهـــار
ســـال حکومـــت وحـــدت ملـــی نزدیـــک
بـــه  50هـــزار غیرنظامـــی کشـــته
شـــد هاند.
عـــارف ،مهنـــاز ،عالیـــه و حمیـــد از
بازمان ــدگان قربانیانان ــد ک ــه ن ــه هن ــوز
حقـــوق عزیـــزان از دسترفت هیشـــان
تامی ــن ش ــده و ن ــه کس ــی درد دلش ــان
را ش ــنیده اس ــت.

ن او مطمئن است که نام راحله در
نامی از راحله به چشم نمیخورد:
خانه به شفاخانه دنبال راحله گشتم.
له را از روی ساعتش شناختم .نیمی
فتد.
ات او را مرور کرد با این متن مواجه
ستان را در سراسر جهان بلند کنم.
مشارکت زنان حل میشود .منی
داشته باشم».

گزارش

دوشنبه
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سال هشتم

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

انتقاد حمداهلل محب ،مشاور
امنیت ملی افغانستان از زلمی
خلیلزاد ،فرستادهی ویژه امریکا برای
صلح افغانستان ،تاکنون واکنشها
و انتقادهای گستردهای را در پی
داشته ،اما دفتر شورای امنیت ملی
و ارگ ریاستجمهوری در مورد این
که اظهارات آقای محب دیدگاه رسمی
دولت افغانستان است یا خیر ،پاسخ
روشن نمیدهد.
حمداهلل محب در حاشیهی نشست
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،روز
پنجشنبه ( ۲۳حوت) در صحبت با
خبرنگاران در امریکا گفت که زلمی
خلیلزاد به دنبال منافع شخصیاش
است و تالش دارد با ایجاد حکومت
موقت ،خود در رأس آن قرار گیرد.
محب با ذکر اینکه زلمی خلیلزاد در
گذشته دستکم دوبار میخواسته خود
را برای ریاستجمهوری افغانستان
نامزد کند ،گفته« :ما فکر میکنیم
یا آقای سفیر نمیداند چه میکند ،یا
اینکه چیز دیگری در سر دارد».
مشاور امنیت ملی افغانستان
همچنان از شیوهی مذاکرات میان
نمایندگان امریکا و نمایندگان طالبان
در قطر –که تاکنون پنج دور آن برگزار
شده است -انتقاد کرده و گفته است
که در این مذاکرات هیچ «شفافیتی»
وجود ندارد.
محب افزوده که زلمی خلیلزاد در
مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان ،با
حکومت افغانستان مشورت نمیکند و
معلومات کمی به دولت ارائه میشود:
«ما تنها بخشهای کوچک معلومات
در مورد این مذاکرات را بهدست
میآوریم… آخرین افرادی که در
مورد این مذاکرات آگاه میشوند ،ما
هستیم».
به دنبال اظهارات مشاور امنیت
ملی افغانستان ،وزارت خارجه امریکا
آقای محب را احضار کرد و حمله به
خلیلزاد را حمله بر وزارت خارجه
امریکا خواند .دیوید هیل ،معاون
سیاسی وزارت خارجه امریکا در دیدار
با حمداهلل محب هشدار داد که این
اظهارات روابط دو طرفه بین امریکا و
افغانستان و همچنان روند صلح را با
چالش مواجه میکند.
پس از آن دفتر شورای امنیت
ملی افغانستان احضار آقای محب از

سوی وزارت خارجه امریکا را رد کرد
و گفت که مالقات آقای محب با دیوید
هیل ،از قبل برنامهریزی شده بود و جز
دیدارهای رسمی آقای محب در جریان
این سفر بود.
یک روز پس از اظهارات مشاور
امنیت ملی افغانستان دونالد ترمپ،
رییسجمهور امریکا و مقامهای ارشد
امنیتی این کشور در مورد افغانستان
جلسهی سری برگزار کرده است.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش
کرده است که این جلسه روز جمعه
( ۲۴حوت) در اتاقی بهنام «تانک»
در مقر وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون
برگزار شده است.
در تازهترین واکنش ،سفارت
امریکا در کابل با نشر اعالمیهای گفته
که دیوید هیل در  ۱۴مارچ آقای
محب را احضار کرد تا دیدگاههای
که از رویکرد امریکا برای صلح در
افغانستان انتقاد میکند و به حمداهلل
محب نسبت داده میشود را رد کند.
در اعالمیهی سفارت امریکا آمده:
«معین سیاسی وزارت خارجه با اشاره
به همکاریهای درازمدت امریکا به
افغانستان ،تعهد ما را به ثبات و شرکت
کامل دولت افغانستان در روند صلح
بیان کرد».
زلمی خلیلزاد در تازهترین
اظهاراتش گفته که مأموریت امریکا و
ناتو در افغانستان به گونهی مشترک
پیش برده میشود و اگر امریکا
افغانستان را ترک کرد ،با ناتو یکجا
ترک میکند .آقای خلیلزاد روز شنبه،
 ۲۵حوت با نشر توییتی در صفحهی
رسمیاش 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 میکنند.
ریاستجمهوری و شورای امنیت
چیزی نمیگویند
در داخل افغانستان برخیها
میگویند که ممکن اظهارات آقای
محب دیدگاه رسمی دولت نباشد و
او بدون مشوره با ریاستجمهوری و
رهبری دولت ،از عملکرد نمایندهی
ویژه امریکا انتقاد کرده باشد.
خواستیم پاسخ این پرسش را
که اظهارات حمداهلل محب ،دیدگاه
رسمی دولت افغانستان است یا خیر
و قب ً
ال در مورد محتوای اظهارات او،

با رییسجمهور و رهبری دولت مشوره
شده بود یا خیر ،از دفتر شورای امنیت
ملی و ارگ ریاستجمهوری بپرسیم،
اما این دو نهاد حاضر به مصاحبه
رسمی نمیشود ،و صرف دفتر شورای
امنیت ملی میگوید که آقای محب
مشاور امنیت ملی افغانستان است و
به نمایندگی از افغانستان در نشست
سازمان ملل شرکت کرده بود.
ارگ ریاستجمهوری میگوید که
باید از خود آقای محب پرسیده شود و
آقای محب روز دوشنبه ۲۷ ،حوت به
کابل میآید و در رابطه به آن اظهارات
جواب میدهد.
شاه حسین مرتضوی ،معاون
سخنگوی ریاستجمهوری در پاسخ
به این پرسش که در مورد اظهارات
مشاور امنیت ملی ،با رییسجمهور
مشور شده بود یا خیر گفت« :ما بعدا ً
صحبت میکنیم ،ولی محب صاحب
کمی توضیحات بیشتر میدهد خدمت
شما».
مقامهای دفتر مشاور امنیت
ملی هرچند حاضر به مصاحبه رسمی
نمیشوند ،اما تأکید دارند که اظهارات
آقای محب به جایگاه حقوقی او
برمیگردد و او فع ً
ال مشاور امنیت ملی
و فرد درجه دوم افغانستان است.
در همین حال سرور دانش ،معاون
دوم ریاستجمهوری روز شنبه۲۵ ،
حوت در دیدار با َک ِرن دیکر ،معاون
سفارت امریکا در کابل گفت که برای
جلوگیری از ایجاد هرگونه سوءتفاهم
در روابط استراتژیک میان کابل و
واشنگتن ،نیاز است تا از روند مذاکرات
صلح برای مردم افغانستان اطالعرسانی
شفاف صورت گیرد.
آقای دانش همچنان مذاکرات
بیناالفغانی در روند مذاکرات صلح
را اولویت مهم خوانده و گفته که
حکومت افغانستان در مورد هیأت
مذاکرهکنندهی صلح این کشور نیز
بازنگری خواهد کرد.
عبداهلل :سیاست خارجی مسایل
آماتور و شخصی نیست
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجراییه
کشور روز یکشنبه ۲۶ ،حوت در
مراسمی در کابل بدون نام گرفتن
از حمداهلل محب گفت که سیاست
خارجی یک بحث آماتور یا مسألهی
شخصی نیست و به نحوی اظهارات
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عصمتاهلل سروش

آقای محب را دیدگاه شخصی او تلقی
کرد .آقای عبداهلل گفت« :مسائل
سیاست خارجی و تمثیل سیاست
خارجی مسائل آماتور و شخصی
نیست که در جیب کسی باشد که با
او حرکت کند ،با او برود و با او پس
بیاید .این مسائلی است که از عمق
منافع افغانستان سرچشمه میگیرد».
آقای عبداهلل چند روز پیش در
واکنش به اظهارات آقای محب گفته
بود که سیاست خارجی و منافع
کشور در روابط با همکاران بینالمللی
میطلبد که در ابرازنظرها توجه و
دقت بیشتر شود «چون یک طرف
قضیه واضح است که یکی از مهمترین
همکاران بینالمللی (ایاالت متحده
امریکا) است».
رییس اجراییه دیروز با شرح
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
جامعه بینالمللی در کنار افغانستان
قرار گرفت.
او افزود که مردم نگران نباشد
که مناسبات افغانستان با همکاران
بینالملل به سمت انحراف میرود:
«این طور فکر نشود که یک توطئه
در غیاب دولت افغانستان علیه مردم
افغانستان در جریان است و حاال ما سر
و صدا و جیغ و فریاد را بلند بکنیم... .
وقتی صحبت از وطن دوستی میشود،
وطن دوستی تعقیب منافع کشور است
نه این که احساسات خود را بیرون
بدهیم و آن هم معلوم نیست که بر
مبنای واقعیتهای تعریف شده است
یا نیست».
رییس اجراییه گفت که افغانستان
در شرایطی قرار ندارد که بخواهد روابط
با جامعه بینالمللی را برهم بزند و در
این مورد در داخل حکومت بحثهای
اساسی و مفصل انجام خواهد شد .او
تأکید کرد که مناسبات افغانستان
با جامعه بینالمللی و همکاران
بینالمللی در مسیری که قرار دارد،
ادامه پیدا میکند.
حنیف اتمر ،نامزد انتخابات
ریاستجمهوری و مشاور پیشین امنیت
ملی کشور در واکنش به اظهارات آقای
محب ،اظهارات وی را غیرمسئوالنه
خوانده و گفته« :تیم صلح و اعتدال

اقدامات تخریبی و ضدیتی حکومت
افغانستان در مسیر گفتوگوهای
صلح را ضد منافع ملی و صلح پایهدار
میداند و اظهارات غیرمسئوالنه مشاور
امنیت ملی حکومت را در راستای
ایجاد موانع برای رسیدن به یک صلح
پایدار را نکوهش کرده و این اقدامات
را برخالف روابط نیک افغانستان با
دوستان بینالمللی ،خصوصاً با ایاالت
متحده امریکا میداند».
آقای اتمر با نشر اعالمیهای افزوده
که پروسهی صلح به رهبری زلمی
خلیلزاد« ،دستآوردهای ملموس»
داشته و مورد حمایت صلح دوستان و
اکثریت قاطع مردم ما قرار گرفته است.
در اعالمیه آمده که تیم صلح و اعتدال
از تالشهای ایاالت متحده و فرستاده
ویژه آن کشور در راستای تأمین صلح
پایدار ،قاطعانه حمایت میکند و
همزمان بر رسیدن به صلح عادالنه و
پایدار ،بر مذاکرات بیناالفغانی تأکید
دارد.
تیم صلح و اعتدال حکومت را
به تخریب روند مذاکرات صلح متهم
کرده و گفته که حکومت از اظهارات
غیرمسئوالنه بر ضد دوستان بینالمللی
افغانستان پرهیز کند.
اما اجمل بلوچزاده ،فعال سیاسی
در صحبت با اطالعات روز میگوید که
آنچه را مشاور امنیت ملی افغانستان
در امریکا مطرح کرد خواستها و
حرفهای مردم افغانستان بود ،اما به
لحاظ عرف دیپلماتیک و جایگاه آقای
محب ،این که این اظهارات درست یا
نه و گفته میشد و یا نه ،بحث دیگر
است.
آقای بلوچزاده تأکید دارد که آنچه
از سوی آقای محب مطرح شد ،خارج
از خواست مردم افغانستان نبود و در
همسویی با خواست مردم افغانستان
و منتقدان روند امریکایی پروسه صلح
قرار داشت.
او مذاکرات نمایندگان امریکا با
طالبان را مذاکرات «مشکوک ،پنهانی
و پشت پرده» عنوان میکند و میگوید
که از آغاز این مذاکرات او و بخشی
از مردم افغانستان شک و نگرانی
داشتند« :این رقم صحبتها و روشها
با طالبان ،این گروه را بهعنوان یک
حکومت رسمی پذیرفتن و دور زدن
حکومت و مردم افغانستان است».

دوشنبه

سال هشتم
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حمالتنیوزیلند:

تعداد قربانیان به  ۵۰نفر افزایش یافت

اطالعــات روز :پولیــس نیوزیلنــد
میگویــد بــا پیــدا شــدن یــک
جســد دیگــر شــمار قربانیــان
حمــات بــه دو مســجد در شــهر
کرایســتچرچ بــه  ۵۰نفــر رســیده
اســت .پولیــس همزمــان اعــام کــرده
بــاور دارد برنتــون ترنــت ،مهاجــم،
بــه تنهایــی ایــن حمــات را مرتکــب
شــده اســت و چنــد بازداشــت شــده
دیگــر احتمــاال نقشــی در اجــرای
ایــن حمــات خونیــن نداشــتهاند.
بــه گــزارش بیبیســی
فارســی ،برنتــون ترنــت ۲۸ ،ســاله،

شــهروند اســترالیا کــه خــود را یــک
میخوانــد
سفیدپوستپرســت
ظهــر جمعــه گذشــته بــا حملــه بــه
دو مســجد در کرایســتچرچ کــه
دومیــن شــهر بــزرگ نیوزیلنــد اســت
 ۵۰نفــر را کشــت و بیــش از  ۴۰نفــر
را زخمــی کــرد.
او بــا نصــب دوربیــن بــه پیشــانی
خــود ایــن کشــتار را بــه طــور زنــده
از شــبکه اجتماعــی فیســبوک پخــش
کــرد و  ۱۰دقیقــه قبــل از آن هــم
بــا ارســال یــک دلیلنامــه طوالنــی
بــه چندیــن مقــام از جملــه جســیندا

اطالعــات روز :بــه گفتــه وکیــل مایــکل
وایــت ،عضــو ســابق نیــروی دریایــی
امریکایــی کــه در ایــران زندانــی اســت ،او
بــه  ۱۰ســال زنــدان محکــوم شــده اســت.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی،
مــارک زیــد ،وکیــل ایــن زندانــی کــه
خــود در امریکاســت گفــت کــه اتهامــات
آقــای وایــت در ایــران ،توهیــن بــه آیـتاهلل
خامن ـهای و انتشــار یــک تصویــر خصوصــی
اســت .هنــوز مقامهــای قضایــی ایــران ایــن
خبــر را تاییــد نکردهانــد.
او در تشــریح اتهامــات مایــکل وایــت
گفــت کــه جزییــات اتهــام نخســت بــرای او
روشــن نیســت .اتهــام دوم نیــز مربــوط بــه
انتشــار عکســی از او و یــک زن ایرانــی در
اینترنــت اســت.
مــارک زیــد وکیلــی اســت کــه توســط
خانــواده مایــکل وایــت در امریــکا بــرای
پیگیــری پرونــده او اســتخدام شــده اســت.
بــه گفتــه خانــواده آقــای وایــت،

اطالعــات روز :در پــی
یــورش شــدید گــروه حمــاس بــه
فلســطینیانی کــه در اعتــراض
بــه افزایــش مالیاتهــا اقــدام بــه
تظاهــرات در نــوار غــزه کــرده بودنــد،
گزارشهایــی مبنــی بــر بازداشــت
صدهــا فلســطینی منتشــر شــده
اســت؛ همزمــان گــروه حمــاس بــه
دلیــل کشــته شــدن یــک اســرائیلی
اقــدام بــه پخــش شــیرینی در شــهر
غــزه کــرد.

آردرن ،نخســتوزیر ،قصــد خــود از
ایــن حمــات را تشــریح کــرد.
او پــس از بــه راه انداختــن
حمــام خــون در مســجد النــور بــه
مســجدی دیگــر در چهــار کیلومتــری
محــل اول رفــت و آنجــا هــم بــه
روی نمازگــزاران آتــش گشــود امــا
دقایقــی بعــد توســط دو پولیــس
محلــی بازداشــت شــد.
مایــک بــوش ،رییــس پولیــس
نیوزیلنــد گفتــه بنابــر آنچــه تــا روز
یکشــنبه ( ۱۷مــارچ) بــه دســت
آمــده پولیــس بــر ایــن بــاور اســت

کــه برنتــون ترنــت ایــن حمــات را
بــه طــور انفــرادی طراحــی و اجــرا
کــرده اســت هــر چنــد هنــوز در ایــن
بــاره نمیتــوان نتیجهگیــری قطعــی
کــرد.
دو نفــر دیگــر هــم در جریــان
ایــن حمــات بازداشــت شــدهاند کــه
قــرار اســت یکــی از آنها روز دوشــنبه
( ۱۸مــارچ) بــه دادگاه بــرده شــود.
در جریــان ایــن حمــات کــه
نخســتوزیر نیوزیلنــد آنهــا را
تروریســتی خوانــده ۵۰ ،نفــر از
جملــه دو پســر بچــه  ۳و  ۱۱ســاله
هــم کشــته شــدند.
از میــان حــدود  ۵۰زخمــی ایــن
حمــات هــم حــال دو نفــر همچنــان
وخیــم گــزارش شــده اســت.
آقــای بــوش ،رییــس پولیــس،
گفتــه متخصصــان پزشــکی قانونــی
بــه شــدت در حــال نهایــی کــردن
مراحــل تشــخیص هویــت قربانیــان
هســتند تــا اســامی آنهــا را رســما در
اختیــار مقامهــا قــرار دهنــد.
او گفتــه متوجــه حساســیتها
و نگرانیهــای فرهنگــی و مذهبــی
خانــواده بازمانــدگان هســت امــا ایــن
فرآینــد «بســیار حســاس اســت».
برنتــون ترنــت روز شــنبه (۱۷
مــارچ) در حالــی کــه پیراهــن زنــدان

برتــن داشــت و با دســتبند بــه دادگاه
بــرده شــد در حضــور قاضــی فعــا به
یــک فقــره قتــل عمــد متهــم و بــه
همیــن علــت بــدون حــق ســپردن
وثیقــه زندانــی شــد.
او بــه هنــگام حضــور در دادگاه
بــه دوربینهــا لبخنــد مــیزد امــا
قاضــی دســتور داد بــه منظــور
«پیشــگیری از اثرگــذاری بــر رونــد
عادالنــه دادگاه» از چهــره برنتــون
ترنــت تصویــری منتشــر نشــود.
پولیــس میگویــد از دو نفــر
دیگــری کــه بــه همــراه برنتــون ترنت
بازداشــت شــدهاند یــک نفــر بــه
اتهــام نقــض قوانیــن مالکیــت ســاح
بــدر بازداشــت بــه ســر میبــرد و یک
نفــر دیگــر کــه زن اســت بــدون آن
کــه اتهامــی متوجــه آن باشــد آزاد
شــده اســت.
یــک مــرد مســلح دیگــر هــم که
بازداشــت شــده بــود پــس از آن کــه
معلــوم شــد بــه قصــد متوقــف کــردن
برنتــون ترنــت وارد صحنــه شــده
بــوده آزاد شــد.
هیــچ کــدام از بازداشتشــدگان
ســوابق کیفــری و قضایــی نداشــتهاند.
برنتــون ترنــت قــرار اســت بــرای
بــار دوم روز  ۵اپریــل ( ۲۰روز دیگــر)
بــه دادگاه بــرده شــود و انتظــار

مــیرود بــا مشــخص شــدن هویــت
قربانیــان و زخمیــان ،ایــن بــار او
بــه قتــل  ۵۰نفــر و اقــدام بــه قتــل
حــدود  ۵۰نفــر دیگــر متهــم شــود.
ایــن بزرگتریــن کشــتار جمعــی
در تاریــخ نیوزیلنــد اســت .کشــوری
کــه بــه طــور تاریخــی آمــار جــرم
و جنایــت بســیار پایینــی دارد و بــه
همیــن علــت اکنــون در بهــت و
حیــرت فــرو رفتــه اســت .نیوزیلنــد
حــدود  ۴میلیــون نفــر جمعیــت دارد
و تنهــا حــدود  45هــزار مســلمان
(کمــی بیــش از یــک درصــد) در ایــن
کشــور زندگــی میکننــد.
جســیندا آردرن ،نخســتوزیر
ایــن کشــور روز گذشــته ضمــن
دلجویــی حضــوری از جامعــه
مســلمانان شــهر کرایســتچرچ
گفــت قوانیــن مالکیــت ســاح را
اصــاح خواهــد کــرد.
دیویــد پارکــر ،دادســتان کل
ایــن کشــور هــم گفتــه دولــت بــه
دنبــال ممنــوع کــردن فــروش و
حهای نیمــه خــودکار
مالکیــت ســا 
خواهــد بــود.
برنتــون ترنــت بــه هنــگام حملــه
 ۵اســلحه داشــت کــه بنابــر گفتــه
نخســتوزیر نیوزیلنــد بــرای آنهــا
مجــوز قانونــی گرفتــه بــود.

«یک امریکایی در ایران به  ۱۰سال زندان محکوم شده است»

اطالعــات دربــاره ایــن پرونــده از طریــق
وزارت خارجــه امریــکا در اختیــار آنهــا
گذاشــته شــده اســت .وزارت خارجــه امریکا
نیــز از طریــق ســفارت ســوئیس در تهــران
بــه اطالعــات پرونــده دسترســی پیــدا
میکنــد .
ایــران بازداشــت مایــکل وایــت را در
مشــهد تاییــد کــرده اســت.
روز پنجــم دلــو ،غالمعلــی صادقــی
دادســتان مشــهد گفتــه بــود کــه ایــن فــرد
شــاکی خصوصــی دارد.
امــا او دربــاره هویــت ایــن شــاکی
خصوصــی یــا ماهیــت شــکایت علیــه ایــن
شــهروند امریکایــی توضیحــی نــداد.
در عیــن حــال جــون وایــت ،مــادر
ایــن زندانــی در امریــکا در مصاحبــه بــا
رســانههای کشــورش از بدرفتــاری بــا
پســرش در زنــدان خبــر داده بــود.
بهــرام قاســمی ،ســخنگوی وزارت
خارجــه ایــران ایــن گزارشهــا را تکذیــب

کــرد.
هــم وزارت خارجــه ایــران و هــم وزارت
خارجــه امریــکا اعــام کردنــد کــه بــه
دلیــل حفــظ حریــم شــخصی ایــن فــرد
نمیتواننــد جزییــات پرونــده او را منتشــر
کننــد.
بــه گفتــه وکیــل امریکایــی ایــن
زندانــی ،وکیــل تســخیری مایــکل وایــت
کــه از ســوی دادگاه در ایــران برایــش
تعییــن شــده نمیتوانــد انگلیســی صحبــت
کنــد.
او گفــت کــه خانــواده آقــای وایــت در
تــاش اســت تــا یــک وکیــل ایرانــی بــرای
او اســتخدام کنــد تــا بتواننــد بــه حکــم
صــادر شــده اعتــراض کننــد.
مایــکل وایــت ۴۶ ،ســال ســن دارد و
یــک امریکایــی اهــل ایالــت کالیفرنیاســت.
او  ۱۳ســال در نیــروی دریایــی امریــکا
خدمــت کــرده اســت.
آنگونــه کــه مــادر آقــای وایــت بــه

روزنامــه نیویــورک تایمــز گفتــه اســت،
پســرش بــرای دیــدار بــا دوســت دختــرش
بــه ایــران ســفر کــرده بــود.
بــه گفتــه جــون وایــت ،ایــن نخســتین
بــار نبــود کــه او بــه ایــران ســفر میکــرد و
قــرار بــود روز  ۲۷جنــوری از طریــق دوبــی
بــه امریــکا بازگــردد.

یورش حماس به تظاهرات «میخواهیم زندگی کنیم» در نوار غزه

بــه نقــل از رادیــو فــردا،
تظاهــرات اعتراضــی صدهــا تــن از
ســاکنان نــوار غــزه از روز پنجشــنبه
 ۲۳حــوت آغــاز شــد و در شــبکههای
اجتماعــی نیــز بــا هشــتگ «بدنــا
نعیــش» (میخواهیــم زندگــی
کنیــم) بازتــاب گســتردهای یافــت.
روز شــنبه ،ســومین روز
ایــن اعتراضهــا ،بــا یــورش
شــبهنظامیان گــروه حمــاس ،کــه
از حمایــت ایــران برخــوردار اســت،

روبــهرو شــد و خیابانهــای غــزه
شــاهد حضــور گســترده مأمــوران
امنیتــی حمــاس بــود.
بنــا بــر تصاویــر منتشرشــده در
شــبکههای اجتماعــی ،مأمــوران
حمــاس ضمــن تیرانــدازی هوایــی،
بــه ســوی تظاهرکننــدگان یــورش
بــرده و شــماری از آنهــا را بازداشــت
کردنــد.
گزارشهــای دقیقــی از تعــداد
بازداشتشــدگان در دســت نیســت

امــا روزنامــه «الشــرق االوســط»
تعــداد بازداشــتیها تــا شــامگاه
شــنبه را حــدود پانصــد تــن ذکــر
کــرده اســت .خبرگــزاری آلمــان نیــز
مینویســد کــه بیــش از  ۶۰۰نفــر
از معترضــان غــزه توســط حمــاس
بازداشــت شــدهاند.
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس
نیــز گــزارش داده اســت روز شــنبه
دســتکم چهــار تــن از فعــاالن
حقــوق بشــر نیــز بــرای ســاعاتی
بازداشــت شــدند.
گروههــای
از
شــماری
فلســطینی بــا انتشــار بیانیــهای
مشــترک ،از گــروه حمــاس
خواســتند بــه حضــور مســلحانهاش
در خیابانهــا پایــان دهــد و
بازداشتشــدگان را بالفاصلــه آزاد
کنــد.
مقامهــای کرانــه باختــری نیــز
بــا تأکیــد بــر «حــق آزادی بیــان»،
از حمــاس خواســتهاند بــه خشــونت
علیــه معترضــان پایــان دهــد و
بازداشتشــدگان را آزاد کنــد.
افیــر گندلمــن ،ســخنگوی
نخســت وزیــر اســرائیل ،بــا انتشــار

خانــواده آقــای وایــت میگوینــد کــه او
مبتــا بــه آســم حــاد اســت و مــدت کمــی
پیــش از ســفر بــه ایــران بــرای درمــان
تومــور گــردن ،شــیمی درمانــی کــرده بــود.
او اولیــن شــهروند امریکایــی اســت کــه
در دوران ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ
در ایــران بازداشــت میشــود.

ویدئویــی از یــورش حمــاس بــه
معترضــان در غــزه ،بــا اشــاره بــه
اینکــه گــروه حمــاس در ســال
« ۲۰۰۷صدهــا فلســطینی را بــه
قتــل رســاند» در پیامــی توئیتــری
نوشــت« :بعیــد نیســت ایــن گــروه
تروریســتی ایــن بــار هــم دههــا
فلســطینی دیگــر را در خیابانهــا
بکشــد».
نــوار غــزه حــدود دو میلیــون
نفــر جمعیــت دارد کــه همــواره بــا
کمبــود مایحتــاج اولیــه روبــهرو
هســتند.
از ســال  ۱۳۸۶و در پــی
درگیریهــای مســلحانه بیــن
گروههــای فلســطینی ،گــروه
حمــاس کنتــرل نــوار غــزه را
در دســت گرفــت و تشــکیالت
خودگــردان فلســطینی محــدود بــه
کرانــه باختــری رود اردن شــد.
از آن تاریــخ نــوار غــزه تحــت
تحریمهــای اســرائیل و مصــر قــرار
دارد.
از ســوی دیگــر و همزمــان بــا
بــاال گرفتــن اعتراضهــا در نــوار
غــزه ،در حملـهای کــه روز شــنبه در

کرانــه غربــی روی داد ،یــک شــهروند
اســرائیلی کشــته و دو شــهروند دیگــر
زخمــی شــدند.
بــه گفتــه ســخنگوی ارتــش
اســرائیل ،عامــل ایــن حملــه یــک
فلســطینی بــود کــه بــا اســتفاده
از چاقــو و ســپس اســلحه ،یــک
تــن را کشــت و دو ســرباز دیگــر را
بهشــدت زخمــی کــرد.
بنابــر همیــن گــزارش ،نیروهــای
اســرائیلی در جســتوجوی عامــل
حملــه هســتند.
گــروه حمــاس از ایــن حملــه
بــا عنــوان «عملیــات ســلفیت»
یــاد کــرده و در پــی انتشــار خبــر
آن ،اقــدام بــه پخــش شــیرینی در
خیابانهــای غــزه کــرد.
شــماری از کاربــران شــبکههای
اجتماعــی گفتهانــد گــروه حمــاس
حملــه روز شــنبه را بــرای منحــرف
کــردن نگاههــا از اعتراضهــای
خیابانــی غــزه انجــام داده اســت.
گــروه حمــاس بــا وجــود ابــراز
خوشــحالی از ایــن حملــه ،مســئولیت
آن را مســتقیما برعهــده نگرفتــه
اســت.
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مارکو رویس ،امید بزرگ دورتموند برای قهرمانی

مارکــو رویــس ،کاپیتــان
بوروســیا دورتمونــد کــه شــنبه
شــب در مقابــل هرتــا برلیــن
در دقیقــه  2+90گل پیــروزی
تیمــش را بــه ثمــر رســاند
میگویــد آنهــا بــا کمــک
هوادارانشــان بــه چیــزی جــز

قهرمانــی بوندسلیــگا راضــی
نیســتند.
مارکــو رویــس شــنبه شــب
در دیــدار تیمــش بوروســیا
دورتمونــد بــا هرتــا برلیــن
مثــل بســیاری از بازیهــای
فصــل جــاری موثرتریــن مهــره

زردپوشــان بــود و در ایــن
دیــدار دراماتیــک و پــر افــت و
خیــز ،بــا گلــی کــه در دقیقــه
 2+90بــه ثمــر رســاند پیــروزی
 2-3را نصیــب دورتمونــد کــرد.
رویــس در ایــن فصــل 15
گل بــرای دورتمونــد بــه ثمــر

سال هشتم

خبرهایکوتاه

رســانده و  9پــاس گل داده و
یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن
مهرههــای ایــن تیــم بــوده
اســت.
دورتمونــد در فصــل جــاری
بوندسلیــگا در هیچکــدام از
بازیهایــی کــه رویــس در آنهــا
موفــق بــه گلزنی شــده ،شکســت
نخــورده .امــا شــاید بتــوان گفــت
گل ثانیههــای آخــر شــنبه شــب
رویــس را مهمتریــن گل فصــل
او بــرای دورتمونــد دانســت .چــرا
کــه دورتمونــد فاصلــه  9امتیازی
خــود بــا رقیبــش بایــرن مونیــخ
را در هفتههــای اخیــر از دســت
داده و حــاال بایــد در جدالــی
نفسگیــر بــا مونیخیهــا بــرای
قهرمانــی بوندسلیــگا تــاش
کنــد.

رویــس در پایــان بــازی
مقابــل هرتابرلیــن گفــت ":بــرای
مــا خیلــی مهــم اســت کــه
روحیــه تیــم بــاال بــرود".
کاپیتــان دورتمونــد کــه
تیمــش روز ســوم آپریــل بــه
مونیــخ مــیرود تــا در دیــداری
بســیار مهــم کــه احتمــاال تکلیف
قهرمــان لیــگ را مشــخص
خواهــد کــرد بــه مصــاف بایــرن
مونیــخ بــرود در ادامــه گفــت":
مــن بعیــد میدانــم کــه بایــرن
مونیــخ امتیــازی از دســت بدهــد.
ولــی مــا میدانیــم کــه بــا
پیــروزی در تمــام بازیهایمــان
میتوانیــم بــه فشــار آوردن بــر
آنهــا ادامــه بدهیــم .بعــد از ایــن
دیگــر بایــد صبــر کنیــم و ببینیم
در نهایــت چــه خواهــد شــد".

می خواهم تا پایان قراردادم در رئال مادرید بمانم

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
و شنبه شب او در دیدار مقابل سلتاویگو در ترکیب ثابت
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

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".

والورده:

ارنستو والورده ،سرمربی بارسلونا،
معتقد است که تیمش در یک چهارم
نهایی چمپیونزلیگ ،دیداری دشوار اما
جذاب مقابل منچستریونایتد در پیش
دارد.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا روز جمعه برگزار شد
و بارسلونا باید در این مرحله به مصاف
منچستریونایتد برود؛ دیداری که یادآور
فینال های چمپیونزلیگ  2009و 2011

دیدار مقابل یونایتد جذاب و دشوار است

است.
منچستریونایتد در دور قبل علی رغم
مصدومان پرتعدادش ،موفق شد پاری سن
ژرمن را حذف کند و بارسا هم با برتری
 1-5مقابل لیون ،به این مرحله رسید.
بارسا که در اللیگا صدرنشین است
و به فینال کوپا دل ری نیز رسیده ،برای
عبور از مرحله یک چهارم نهایی ،جایی
که بارسا در سه فصل اخیر متوقف شده،
باید از منچستریونایتد عبور کند و والورده

اعتقاد دارد تیمش کار راحتی در پیش
ندارد.
او به خبرنگاران گفت ":قرعه دشواری
است اما می دانستیم که هر قرعه ای در
مرحله یک چهارم نهایی ،دشوار است .همه
تیم ها امید زیادی دارند و با شایستگی
کامل به این مرحله رسیدند.
یونایتد یک تیم جهانی و قدرت
اروپایی تاریخی است؛ مانند ما ،بنابراین
دیداری جذاب و دشوار خواهد بود .آنها

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
سن ژرمن خوب کار کردند و نتیجه فوق
العاده ای گرفتند؛ بنابراین ما باید مراقب
باشیم .آنها تسلیم نمی شوند و مقابل پی
اس جی هم مصدومان زیادی داشتند که
احتماال مقابل ما نخواهند داشت .این
دیداری است که همه منتظر آن هستند".

سولسشر:

اولـه گنـار سولسشـر،
سـرمربی منچسـتریونایتد ،بعـد
از شکسـت  1-2تیمـش مقابـل
ولـوز در یکچهـارم نهایـی جـام
حذفـی انگلیـس ،ایـن شکسـت
را یـک قـدم بـزرگ رو بـه عقـب
بـرای شـیاطین سـرخ دانسـت.
منچسـتریونایتد بـا شکسـت
شـنبه شـب در مقابـل ولـوز ،بعد
از اخـراج ژوزه مورینیـو و بدسـت
گرفتـن سـکان هدایـت ایـن تیم
توسـط اولـه گنـار سولسشـر،
بـرای اولیـن بـار شکسـت در
دو بـازی پیاپـی را تجربـه کـرد.
شـیاطین سـرخ پیش از شکسـت
شـنبه شـب مقابـل ولـوز ،بـازی
قبلیشـان در لیـگ برتـر را هـم
بـه آرسـنال واگـذار کـرده بودند.
سولسشـر بعـد از بـازی
بـه خبرنـگاران گفـت ":ایـن

ضعیفترین یونایتد چند وقت اخیر بودیم

ضعیفتریـن بـازی مـا در چنـد
وقـت اخیـر بـود .مـا بـازی را
خیلـی کنـد شـروع کردیـم و
همانطـور کـه آنهـا میخواسـتند
بـازی کردیـم .نمیتوانسـتیم
مالکیـت تـوپ را آنطـور کـه باید
بدسـت بگیریـم و وقتـی هـم
تـوپ را بدسـت میآوردیـم بـه
انـدازه کافی سـریع نبودیـم .اینها
واقعـا بـرای تیمـی مثـل یونایتـد
ناراحتکننـده اسـت".
منچسـتریونایتد در بـازی
شـنبه شـب کـه در ورزشـگاه
خانگـی ولـوز انجـام میشـد ،در
طـول بـازی عملا حـرف زیـادی
بـرای گفتـن نداشـت و تنهـا گل
ایـن تیـم در دقیقـه  95بـازی
توسـط مارکـوس راشـفورد
بـه ثمـر رسـید ولـی نتوانسـت
شـیاطین سـرخ را از شکسـت

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

نام" گریزمان امباپه"
برای کودک فرانسوی ممنوع شد

دادگاهی در فرانسه به یک خانواده اجازه نداد
که نام فرزند خود را " گریزمان امباپه" بگذارند.
به نقل از  ،elsportآنتوان گریزمان و کیلیان
امباپه از بهترین و آمادهترین مهاجمان حال حاضر
فوتبال جهان هستند .این دو بازیکن فرانسوی در
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه درخشیدند و توانستند
زمینه را برای قهرمانی خروسها مهیا کنند.
خانوادهای در فرانسه قصد داشتند که نام پسر
تازه به دنیا آمده خود را به خاطر درخشش گریزمان
و امباپه در جام جهانی و قهرمان کردن فرانسه "
گریزمان امباپه" بگذارد اما دادگاهی در فرانسه این
اجازه را نداد و این خانواده مجبور شدند که نام دنی
نویه را برای فرزند خود انتخاب کنند.
چک:

دوست دارم با یک جام
بازنشستهشوم

کیلور ناواس:

ها با هم ندارم زیرا گذشته دیگر گذشته و در حال حاضر
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
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اختیـار داشـتیم کنترلمـان روی
بـازی بـد نبـود ولـی چـه فایـده
وقتـی کـه شـما تـوپ را راحـت
از دسـت میدهیـد و بـه حریـف
اجـازه میدهید روی دروازه شـما
دسـت بـه ضدحملـه بزنـد".
سولسشـر در پاسخ به سوالی

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 بازیهـای زیـادی در لیگ
برتـر و لیگ قهرمانـان داریم".

دروازهبان آرسنال که در پایان فصل بازنشسته
میشود ،امیدوار است با یک جام از دنیای فوتبال
خداحافظی کند.
به نقل از ساکرنت ،پتر چک دروازهبان تیم
فوتبال آرسنال اعالم کرده است که در پایان فصل
از فوتبال خداحافظی خواهد کرد .او اعالم کرد که
دوست دارد با یک جام خداحافظی کند.
پتر چک درباره خداحافظی از فوتبال گفت:
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 بازیهای دشواری نیز
در پیش داریم .همه میدانند در تابستان از فوتبال
خداحافظی خواهم کرد و دوست دارم این اتفاق
با کسب یک جام قهرمانی اتفاق بیفتد و بتوانم 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 توپچیهای
لندنی است که در کورس کسب سهمیه است.

رئال مادرید به دنبال مشتری
برای ستاره کلمبیایی

رئال مادرید قصد دارد در تابستان امسال،
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
شد و اگرچه ستاره کلمبیایی در ماه های گذشته
تلویحا به پوشیدن دوباره لباس رئال مادرید ابراز
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
به دائمی کردن قرارداد خامس ندارد و اگرچه می
تواند با پرداخت  35میلیون یورو ،وی را از رئال
مادرید جذب کند ،اما قصد دارد دیگر گزینه ها را
برای تقویت خط میانی خود جذب کند.
با این حساب ،خامس در تابستان امسال دوباره
به رئال مادرید باز خواهد گشت اما قرار نیست در
تمرینات این تیم حضور یابد و کهکشانی ها قصد
دارند وی را با مبلغ  50میلیون یورو به فروش
برسانند.
اینتر و یوونتوس ،دو مشتری جذب خامس
هستند و با توجه به عالقه کریستیانو رونالدو به
همبازی شدن دوباره با هافبک خالق کلمبیایی،
احتمال زیادی وجود دارد خامس در تابستان امسال
راهی تورین شده و لباس یوونتوس را بر تن کند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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قیمت 20 :افغانی

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 4000افغانی

120$ USD

6 Months

یک ساله

 7000افغانی

200$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :ذکی دریابی
دبیران :الیاس نواندیش ،خادمحسین کریمی و عابر شایگان
گزارشگران و خبرنگاران :ابوذر ملکنژاد ،جلیل رونق ،عصمتاهلل سروش و لطفعلی سلطانی
مترجم :جلیل پژواک
ویراستار :سهراب سروش
صفحهآرا :رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی :محمدحسین جویا شماره تماس۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ - ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ :
ایمیلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارتهسه شماره تماس۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ - ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ :

دوشنبه |  ۲۷حوت  | 1397سال هشتم | ۱۶۹۸

zaki.daryabi2@gmail.com

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com

Monday | 18 March 2019 | Year 08 | 1698

