
سخنرانی هیجان برانگیز 
مودی را چه تفسیر می کنیم؟ 

گره صلح با چماق راحیل 
گشوده خواهد شد؟

نرندرا مودی، نخست وزیر هند روز جمعه به کابل آمد 
و ساختمان پارلمان جدید را که به کمک هند ساخته 
بازتاب  اما  مودی  سخنرانی  کرد.  افتتاح  است،  شده 
در  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در  گسترده ای 

افغانستان داشت...

راحیل شریف به کابل آمد تا روی از سر گیری گفت وگوهای 
وحدت  حکومت  سران  با  -طالبان  افغانستان  دولت  صلح 
ملی گفت وگو کند. راحیل شریف در دیدارهایش با مقامات 
حکومت وحدت ملی چه گفت؟ جانب افغانی چه مطالباتی از 
پاکستان داشت؟ گفت وگوهای صلح چه وقت شروع خواهد 
هیچ کسی جز شرکت  است.  منفی  کجا؟ جواب  در  و  شد 
کنندگان جلسه با راحیل شریف از جزئیات این دیدار چیزی 
کابل  به  پاکستانی  جنرال  این  ورود  از  آن که  با  نمی داند. 

ساعت ها می گذرد، اما حکومت به استثنای انتشار...

ممکن  افغانستان،  در  اوضاع  وخیم ترشدن 
است باعث بازگشت نیروهای بریتانیایی به 
هلمند شده باشد، اما ظاهراً دولت این کشور 
تا  است  نگرفته  جدی  را  درگیری ها  آن قدر 
اکثریت پناهندگانی که برای یافتن امنیت به 

انگلستان رفته اند را بپذیرد. 
درصد   90 تقریباً  درخواست  درحالی که 
پناه جویان  سه چهارم  و  سوری  پناه جویان 

اریتره در بریتانیا پذیرفته می شوند...

جنگ افغانستان: بریتانیا علی رغم اعزام نیروهایش 
به هلمند، اغلب پناهندگان را برمی گرداند

 از سرگیری 
مذاکرات صلح، 
مبارزه با تروریسم 
و تبادله اطالعات
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راحیل رشیف، رییس ستاد ارتش پاکستان  اطالعات روز: 
رییس  با  جداگانه  به صورت  و  آمد  کابل  به  یک شنبه  روز 
مقام های  و  ملی  اجراییه حکومت وحدت  رییس  جمهور، 

بلندپایه امنیتی افغانستان دیدار کرد.
ارگ با نرش خربنامه ای گفته که در این دیدارها روی مسایل 
روند  رسگیری  از  تروریسم،  علیه  مشرتک  مبارزه  امنیتی٬  
تبادله  و  طالبان  با  افغانستان  دولت  صلح  گفت وگوهای 

معلومات گفت وگو صورت گرفته است.
مؤثر  سازوکارهای  روی  دیدار  این  »در  آمده:  خربنامه   در 
برای جلوگیری از فعالیت آزادانه تروریست ها از خاک دو 
نیازهای  به  احرتام  حفظ  و  درک  با  و  گردید  تاکید  کشور 
رفت و آمد میان مردمان دو کشور٬ روابط اقوام و مهاجرین 
افغان در پاکستان٬ توافق صورت گرفت تا دو کشور اجازه 
اعامل  انجام  برای  شان  خاک  از  تروریست  عنارص  ندهند 

تروریستی و خشونت استفاده منایند.«
هم چنان در این دیدارها توافق شده که روند گفت وگوهای 
و  یابد  ادامه  هستند،  مذاکره  آماده  که  طالبانی  با  صلح 
تروریستی  اعامل  و  خشونت  به  که  گروه های  از  آن عده 
ادامه می دهند، »از طریق چارچوبی برخورد خواهد شد که 

دو طرف روی آن توافق کنند.«

به  یافنت  دست  برای  که  گفته  جمهوری  ریاست  هم چنان 
»در  تا  منودند  توافق  دیدار  این  در  طرف  دو  هر  صلح، 
درک  با  داشت  وجود  قبل  از  چهارجانبه ای که  چوکات 
حکومت  رهربی  به  صلح  روند  از  مشرتک  مسئولیت های 

افغانستان حامیت منایند.«
از سویی هم، در این دیدارها توافق شده که نخستین نشست 
ایاالت  پاکستان٬   افغانستان٬   کشورهای  میان  چهارجانبه 
با  جامع  راه  نقشه  یک  تدوین  برای  چین  و  امریکا  متحده 
دست  برای  نشست،  اعضای  مشخص  مسئولیت های  قید 

یافنت به صلح در ماه جنوری سال ۲۰۱۶  برگزار گردد.
بیشرت  اعتامدسازی  و  بهبود روابط  برای  هم چنان دو طرف 
میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده تا نشست های دوجانبه 
امنیتی برای مقابله با  تهدیدهای مشرتک و هم آهنگی بهرت 

افزایش یابد.
دیدار  در  که  گفته  اعالمیه ای  نرش  با  نیز  اجراییه  ریاست 
گفت وگوهای  رسگیری  از  روی  عبدالله،  عبدالله  با  رشیف 
صلح افغانستان با طالبان و مبارزه صادقانه با تروریسم بحث 

صورت گرفته است.
پاکستان  و  افغانستان  روابط  در جریان سیزده سال گذشته، 
تشکیل حکومت  با  است.  بوده  نشیب های همراه  و  فراز  با 

وحدت ملی مقام های سیاسی، نظامی و اطالعاتی پاکستان  
رییس  هم چنان  داشتند.  افغانستان  به  پیهمی  سفرهای 
به  بار  چندین  خود  کاری  اول  ماه های  در  غنی  جمهور 
پاکستان سفر کرد تا روابط کابل -اسالم آباد را بهبود بخشد 
پیدا  پاکستان  میانجی گری  با  طالبان  با  صلح  برای  راهی  و 

شود.
دو  روابط  کابل،  شهید  شاه  در  تروریستی  حمله  از  پس 
که  گفت  غنی  ارشف  حتا  و  کرد  تغییر  شدت  به  کشور 

پاکستان تاهنوز پناه گاه امن تروریستان است.
»قلب  نشست  در  پیش،  هفته  دو  غنی  جمهور  رییس  اما 
به اسالم آباد رفت و در موردعمده ترین دست آورد  آسیا«، 
علیه  است  پذیرفته  این کشور  که  پاکستان گفت  از  سفرش 
گروه هایی که از رشکت در روند صلح رسباز زنند و سالح 
نظامی،  نیروی  جمله  از  قدرت،  متام  از  نگذارند،  زمین  به 

استفاده  کند.
با وخیم شدن روابط کابل- اسالم آباد و نرش  از سویی هم، 
خرب مرگ مال عمر گفت وگوهای صلح که دور اول آن در 
دو  حال  این  با  شد.  موقف  بود،  شد  برگزار  پاکستان  مری 
گرفته  رس  از  صلح  گفت وگوهای  تا  است  تالش  در  کشور 

شده و در روابط دو کشور تغییری ایجاد شود.

اطالعات روز: وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که 
افغانستان در سازمان تجارت جهانی، مشکالت  عضو شدن 
تجاری میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه پاکستان 

حل خواهد شد.
مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع که در مجلس 
سنا صحبت می کرد، گفت: »با شمولیت در سازمان تجارت 
جهانی، مشکالت ترانزیتی افغانستان با پاکستان حل خواهد 
تجارت  سازمان  محکمه  به  افغانستان  نشود  حل  اگر  و  شد 
محکمه  آن  تصامیم  آن گاه  و  کرد  خواهد  شکایت  جهانی 

الزامی خواهد بود.«
اپتا  موافقت نامه ی  مدت  پایان  از  شینواری،  آقای  هم چنان 
)APTTA( خرب داده و گفت، تا زمانی که مشکالت تاجران 
متدید  موافقت نامه  این  نشود،  حل  پاکستان  در  افغانستان 

نخواهد شد.
و صنایع،  تجارت  اتاق های  در  مسؤالن  و  مقام ها  گفته ی  به 
هم اکنون اموال صادراتی افغانستان تنها اجازه ی رفت وآمد تا 

شهر پشاور را دارند و منی توانند از این شهر عبور کنند.
سازمان  در  افغانستان  عضویت  سند  افزود،  شینواری  آقای 
تصویب  از  پس  و  شده  ارائه  وزیران  شورای  به  تجارت 
جهانی  تجارت  سازمان  شامل  رسامً  ملی  شورای  مجلسین 

خواهد شد.
برای  فراوانی  سهولت  افغانستان  عضویت  با  وی،  گفته  به 
با  افغانستان  تجارت  و  شده  فراهم  داخلی  کاران  صنعت 

استندردهای جهانی عیار خواهد شد.
موافقت نامه ی  پاکستان در سال ۲۰۱۱  و  افغانستان  هم چنان 
این  مفاد  بنیاد  بر  که  بودند  کرده  امضا  را  اپتا  تجارتی 

محصوالت  تا  دارند  اجازه  افغانستان  تاجران  موافقت نامه، 
کشور را به بازارهای بزرگ هند و چین و از طریق بندرهای 

کراچی، قاسم و گوادار به سایر نقاط جهان صادر کنند.
به گفته ی معاون وزارت تجارت و صنایع، مشکالت تجارتی 
افغانستان با کشورهای دیگر با عضویت افغانستان در سازمان 
تجارت جهانی به گونه کلی حل می شود، با این حال پاکستان 
متدید  موجب  می تواند  افغانستان  تاجران  مشکالت  حل  با 
این  نفع  به  از جانبی  این موضوع  و  اپتا شود  موافقت نامه ی 

کشور است.
سازمان  در  عضویت  پیش  هفته  دو  به  نزدیک  افغانستان 
تجارت جهانی )WTO( را به دست آورد. به گفته ی شینواری، 
و  اقتصادی  رشد  برای  سازمان  این  در  افغانستان  عضویت 

رسیدن به اقتصاد متکی به خود به نفع کشور است.

اطالعات روز: مسئوالن از وزارت های صحت عامه، مبارزه 
و داخله روز  اقتصاد  اجتامعی،  امور  و  مواد مخدر، کار  با 
از 35۰  بیش  پُل سوخته در غرب کابل،  از ساحه  یک شنبه 
به  حرفوی  آموزش های  فراگیری  و  تداوی  برای  را  معتاد 

کمپ فینکس انتقال دادند.
امور  و  کار  مخدر،  مواد  با  مبارزه  عامه،  صحت  وزیران 
با مواد مخدر امور داخله  اجتامعی، اقتصاد و معین مبارزه 
جمع آوری  در  پُل سوخته  ساحه  در  شخصاً  گذشته  روز 

معتادان سهم گرفته و با خربنگاران صحت کردند.
پایگاه  رییس جمهور غنی چندر روز پیش دستور داد که 
و  درمان  محل  فینکس  به  موسوم  کابل  در  ناتو  نیروهای 

آموزش معتادان مواد مخدر استفاده شود.
دارد.  را  نفر  هزار  یک  از  بیش  گنجایش  آسایشگاه  این 
معتادان  این  که  گفته  خربنامه ای  در  عامه  صحت  وزارت 

زمینه  شان  برای  مرکز،  این  به  انتقال  و  جمع آوری  از  پس 
فراهم  حرفوی  آموزش های  فراگیری  و  تداوی  اسکان، 

می شود.
در  آنان  انتقال  و  معتادان  جمع آوری  برای  جمهور  رییس 
کمپ فینکس یک کمیسیون از وزیران وزارت های مرتبط 
نظارت  و  رسیدگی  کار  این  روند  به  که  بود  داده  تشکیل 

کند.
پُل سوخته  زیر  از  معتادان  عامه جمع آوری  وزارت صحت 
بدون  معتادان  جمع آوری  کمپاین های  راه اندازی  آغاز  را 
کمیسیون  این  اقدامات  نخستین  از  و  کابل  در شهر  رسپناه 

خوانده است.
جمع آوری  هنگام  عامه،  صحت  وزیر  فیروز،  الدین  فیروز 
روند  در  به خربنگاران گفت،  پُل سوخته  در ساحه  معتادان 
جمع آوری معتادان، نخست معتادان که رسپناه ندارند و از 

هوای رسد رنج می برند به این مرکز منتقل می شوند.
با  و  می کنند  زندگی  بدی  وضعیت  در  کل  در  معتادان 
بدتر  آنان  برای  پُل ها  زیر  در  زندگی  رسما  فصل  رسیدن 
از  یکی  مخدر  مواد  به  اعتیاد  افزون  روز  شامر  می شود. 

چالش های جدی دولت و جامعه است.
طبق آمار که به تاریخ ۲۱ ثور سال جاری وزارت صحت، 
بین املللی  اداره  با هم کاری  با مواد مخدر و  مبارزه  وزارت 
مبارزه با مواد مخدر اعالم شد، استفاده کنندگان مواد مخدر 
گزارش  این  است.  رسیده   نفر  میلیون  سه  به  افغانستان  در 
نشان می دهد که استفاده کنندگان مواد مخدر نسبت به سال 

۲۰۱۲ از ۱.۶ میلیون به 3 میلیون نفر رسیده است.
با این وجود نیاز است که در افغانستان برای مبارزه با مواد 
مخدر و زمینه  سازی برای ترک اعتیاد بیشرت از این کار شود 

و حکومت طرح های بیشرت را روی دست بگیرد.

در  افغانستان  ملی  موزیم  باستانی  اثر  اطالعات روز: صدها 
گذاشته  منایش  به  جاپان،  فکوکاى  شهر  در  کیوشو  موزیم 

شده است.
منایشگاه ٢٣١ اثر گنجینه ی »باخرت« دو روز پیش آغاز شده 

و قرار است تا ۲۲ ماه دلو ادامه داشته باشد.
وزارت  معین  شمس،  زردشت  توسط  که  منایشگاه  این 
کیوشوی  موزیم  رییس  تانی،  شیام  و  فرهنگ  و  اطالعات 
ساحات  از  اثر   ۲3۱ آن  در  که  است  يافته  گشایش  جاپان 

داده  بگرام منایش  و  تپه، آی خانم  فلول، طال  تپه  باستانی 
شده است.

هدف  منایشگاه  این  گشایش  مراسم  در  زردشت،  شمس 
تاریخ  معرفی  را،  آثار  این  گذاشنت  منایش  به  از  اساسی 

باستانی و فرهنگ غنی افغانستان گفته است.
دو  فرهنگی  روابط  توسعه  خواهان  هم چنان  زردشت  آقای 
کشور شده و از کمک های جاپان در عرصه فرهنگی و سایر 

بخش ها در افغانستان قدردانی کرده است.

وی از جاپان در قسمت نگهداری ۱۰۲ قلم آثار رسقت شده 
افغانستان تشکر کرده و گفته، این آثار پانزده سال در جاپان 
سال  صد  از  بیش  باستانی  آثار  این  است.  شده  نگهداری 
قدامت تاریخی دارند و قرار است که آثار تاریخی مذکور 

پس از منایش در توکیو، به افغانستان بازگردانده شود.
گفته می شود که از طریق این منایشگاه حدود دو صدوپنجاه 
هزار دالر امریکایی جمع آوری و چهل درصد از عواید آن، 

به دولت افغانستان داده می شود.

محور گفت وگوهای راحیل شریف در کابل: از سرگیری 2
مذاکرات صلح، مبارزه با تروریسم و تبادله اطالعات

تمدید موافقت نامه  اپتا و عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی 
مشکالت تاجران افغان در پاکستان را حل خواهد کرد

بیش از 350 معتاد از زیر پُل سوخته جمع آوری و برای درمان
 به آسایشگاه منتقل شدند

صدها اثر باستانی موزیم ملی افغانستان در موزیم ملی جاپان
 به نمایش گذاشته شد

گره صلح با چماق راحیل 
گشوده خواهد شد؟

صلح  گفت وگوهای  گیری  سر  از  روی  تا  آمد  کابل  به  شریف  راحیل 

دولت افغانستان -طالبان با سران حکومت وحدت ملی گفت وگو کند. 

چه  ملی  وحدت  حکومت  مقامات  با  دیدارهایش  در  شریف  راحیل 

پاکستان داشت؟ گفت وگوهای  از  افغانی چه مطالباتی  گفت؟ جانب 

منفی است. هیچ  در کجا؟ جواب  و  صلح چه وقت شروع خواهد شد 

کسی جز شرکت کنندگان جلسه با راحیل شریف از جزئیات این دیدار 

چیزی نمی داند. 

می گذرد،  ساعت ها  کابل  به  پاکستانی  جنرال  این  ورود  از  آن که  با 

اما حکومت به استثنای انتشار چند عکس از جلسات شان با راحیل، 

چه  سر  بر  طرف  دو  این که  و  مالقات ها  از  تازه  جزئیات  نوع  هیچ 

مردم  حکومت  این که  است.  نداده  بیرون  کرده اند،  صحبت  مسایل 

نیست  و حاضر  نگه می دارد  دور  ملی  از سرنوشت سازترین مسایل  را 

کم ترین اطالعاتی را در اختیار شهروندان قرار دهد، مهم ترین بخش 

تشکیل  را  صلح  به نام  پیچیده  مسئله  قبال  در  حکومت  سیاست  از 

شهروندان  حق  اطالعات  به  دست رسی  آن که  رغم  به  می دهد. 

مردم  به  معلومات  ارائه  به  مکلف  قانون  به  مطابق  حکومت  و  است 

نادیده  تاهنوز  را  امر  این  قانون  از  با سرپیچی  اما حکومت  می باشد، 

گرفته است. اطالع رسانی می تواند روند صلح را شفاف بسازد و باعث 

خلق اعتماد در میان مردم شود. غافل نگهداشتن مردم زمینه حدس 

عدم  می زند.  آسیب  را  صلح  روند  و  کرد  خواهد  فراهم  را  گمان ها  و 

اطالع رسانی از یک طرف میان حکومت و مردم شکاف ایجاد خواهد 

پرسش های  با  نیز  را  صلح  مردمی  مشروعیت  دیگر  جانب  از  و  کرد 

مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در  بنابراین،  می سازد.  مواجه  جدی 

غیر  رفتارهای  بلکه  طالبان  یا  پاکستان  نه  قسمت صلح  در  چالش ها 

قابل قبول و مشکوک حکومت افغانستان با شهروندان آن است. به 

امر  این  جریان  در  را  مردم  دلیلی،  هر  به  حکومت  واضح تر،  عبارت 

افغانستان  مردم  که  است  برای حکومت شرم آور  نمی دهد.  قرار  ملی 

نه از منابع حکومتی یا رسانه های داخلی بلکه از رسانه های پاکستانی 

در  می آورد.  به دست  اطالعات  کابل  به  شریف  راحیل  سفر  مورد  در 

چنین وضعی که حکومت خود شهروندانش را در جریان سرنوشت شان 

قرار نمی دهد و با مردمش صادق نیست چه گونه انتظار و توقع رفتار 

صادقانه از جانب پاکستان را دارد؟ 

در فقدان اطالعات سخن تازه نمی توان زد. صرفًا می توان به مسایل 

و رویدادهای اشاره کرد که روی سفر رییس ستاد ارتش پاکستان و 

گفت وگوهای احتمالی میان دو طرف تأثیرگذار بوده است.

راحیل پس از سفر نخست وزیر هند به کابل و سپس الهور، با چماق 

وارد کابل شد. این سفر پس از یک دور گفت وگوی حکومت وحدت 

ملی با طالبان که با مرگ مال عمر به تعویق افتاد، صورت می گیرد. 

پاکستان صورت  به میانجی نظامیان  در دور بعدی گفت وگوهای که 

آجندای  با  احتمااًل  و  قبل  دور  از  قدرت مندتر  طالبان  گرفت،  خواهد 

متفاوت تری دور میز مذاکره حاضر خواهد شد. پس از مرگ مال عمر 

دولت  علیه  بر  را  توانست شدید ترین حمالت  بیشتر  قدرت  با  طالبان 

در  آن چه  فاریاب،  بدخشان،  قندوز،  سقوط  دهد.  انجام  افغانستان 

و بخش هایی  هلمند  در  اکنون  آن چه  و  رویداد  قندهار  میدان هوایی 

از والیت فراه جریان دارد طالبان را در موضع برتر نسبت به حکومت 

افغانستان قرار خواهد داد و شانس چانه زنی  این گروه را باال خواهد 

برد. در صورت از سرگیری گفت وگوها آیا، نشست با طالبان منجر به 

با  قطع فوری جنگ و باعث تأمین امنیت و صلح پایدار خواهد شد؟ 

توجه به بازی که پاکستان نسبت به افغانستان در پیش گرفته صلح 

با طالبان در مرحله بعد قرار دارد. مسئله اصلی در حال حاظر طالبان 

در پس  پاکستان  این است که  افغانستان  در  باور غالب  بلکه  نیست 

قضیه صلح و جنگ، پنهان شده و مقاصد خود را دارد. طالبان نیز مثل 

گذشته از رهبری واحد برخودار نیست و مذاکره با یک جناح طالبان، 

شاخه ی دیگر آن را قانع نخواهد کرد.  

اظهار نظر ضمیر کابلوف در رابطه با تماس روسیه با طالبان به منظور 

هم  موضوع  این  است.  تازه  مسئله  داعش  گروه  با  مشترک  مبارزه 

بدین  تازه گرفته است.  با طالبان سمت و سوی  نشان می دهد صلح 

ترتیب، حکومت وحدت ملی از یک طرف با بحران های داخلی دست 

به گریبان است و از طرف دیگر میان نخبگان سیاسی در کابل هیچ 

با صلح وجود ندارد. سفرهایی که میان کابل و  اجماع نظر در رابطه 

اسالم آباد صورت می گیرد بیشر نمایشی و اغلب به خاطر رفع فشارهایی 

با  صلح  گره  زودی ها  این  به  دارد.  وجود  پاکستان  باالی  که  است 

گشوده  دارد،  اسالم آباد  به  کابل  که  ارادتی  و  شریف  راحیل  چماق 

نخواهد شد. 
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وخیم ترشدن اوضاع در افغانستان، ممکن است باعث بازگشت نیروهای بریتانیایی به 
هلمند شده باشد، اما ظاهراً دولت این کشور آن قدر درگیری ها را جدی نگرفته است 

تا اکثریت پناهندگانی که برای یافتن امنیت به انگلستان رفته اند را بپذیرد. 
پناه جویان  پناه جویان سوری و سه چهارم  تقریباً 9۰ درصد  درحالی که درخواست 
از  بیش  افغان ها درحدود کمی  برای  رقم  این  می شوند،  پذیرفته  بریتانیا  در  اریتره 

یک سوم است.  
دبورا سینگر، از موسسه ی خیریه ی کمک به پناهندگان بریتانیا، گفت نوعی فرهنگ 
عدم باور در وزارت داخله به وجود آمده است که باعث شده پناهندگان آسیب پذیر، 

وادار به تالش برای اثبات حق خود برای دریافت حمایت باشند.
متوسط 4۱  به طور  بریتانیا،  متحده ی  پذیرش در کشورهای  نرخ کلی  که  او گفت 

درصد است، اما این رقم برای افغان ها بسیار پایین تر است. 
»این شکاف اغلب نشان دهنده ی سطح خطری است که وزارت داخله درنظر دارد«. 
خانم سینگر که مدیر تحقیقات و سیاست گذاری این موسسه ی خیریه است، گفت 
که تعداد بسیار باالیی از درخواست های تجدیدنظر افغان ها نیز رد می شوند – بیش 

از یک سوم.
که  است  این  شده  ما  نگرانی  موجب  همه  از  بیش  که  »مسئله ای  کرد:  اضافه  او 

پناه جویان با این فرهنگ عدم باور مواجه هستند«. 
»آن چه ما انتظار داریم وزارت داخله انجام دهد، ایجاد فرهنگ حمایت است«. 

»زمانی که شما به شیوه ی برخورد با قربانیان خشونت جنسی توسط پولیس ببینید، 
در  با  ما  آن چه  اما  است،  شخص  قربانی بودن  به  باور  بررسی ها  ادامه دادن  اساس 
متفاوت  پناهندگی  تجربه می کنیم، کامالً  تقاضاهای  با  برخورد  وزارت داخله در 

است«. 
موسسه ی کمک به پناهندگان، که نمایندگی های حقوقی رایگان برای پناهندگان در 
بریتانیا ارائه می دهد، گفته است که پرونده های متعددی شامل نوجوانان، کودکان، و 

قربانیان خشونت های جنسی و شکنجه ها را در دست دارند. 
وضعیت  درمورد  جاری  بحران  به  بین المللی  توجه  عمده ی  بخش  درحالی که 
را  پناه جویی  و  مهاجر  میلیون  یک  از  نیمی  فقط  آن ها  است،  سوری  پناهندگان 

تشکیل می دهند که امسال به سواحل اروپا رسیده اند. 
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، گروه بزرگ بعدی افغان ها هستند 
که ۲۱ درصد از کسانی را تشکیل می دهند که ازطریق دریای مدیترانه و دریای اژه 

خود را به اروپا رسانده اند. 
رفتار با آن ها در سراسر اروپا متفاوت است. مقدونیه و تعداد دیگری از کشورهای 
اروپای شرقی در مسیر بالکان غربی، افغان ها را با عراقی ها و سوری ها در یک دسته 
دیگری  کشورهای  درحالی که  می دهند؛  ورود  اجازه ی  آن ها  به  فقط  و  داده  قرار 

هستند که تنها 3 نفر از هر ۱۰۰ نفر افغان را به عنوان پناهنده می پذیرند. 
 ،)UNHCR( لورا پادوان، کارمند کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
اروپا  سواحل  به  که  افغان  پناهندگان  تعداد  که  گفت  »ایندیپندنت«  خبرگزاری  به 
می رسند، در ماه های اخیر درحال افزایش بوده است و به نظر می رسد که این مربوط 

به شدت گرفتن حمله های خونین طالبان باشد. 
او گفت: »ممکن است دیدن اثرات آن بر تعداد )مهاجران( در اروپا مدتی زمان 
ببرد. بریتانیا نیز برای اثرگذاری نیاز به زمان دارد، درحالی که پناهندگان به سراسر این 

قاره سفر می کنند«. 

و  شده  گرفته  درنظر  افغانستان  پناه جویان  اصلی  مقصد  به عنوان  سوئد  تاکنون 
درخواست هایی که این کشور در ماه اکتوبر دریافت کرده است، سه برابر بیشتر از 

ماه قبل بوده است. 
سوم  یک  از  بیش  اما  هستند،  مردان  می رسند  اروپا  به  که  کسانی  از  بسیاری 
پناه جویانی که به اتحادیه ی اروپا می روند، کودکان بی سرپرست و نوجوانان را نیز 

شامل می شوند. 
خانم پادوان گفت که ایتالیا 97 درصد درخواست های پناهندگی افغان ها را پذیرفته 

است، درحالی که این رقم در مجارستان فقط 3 درصد است. 
او اضافه کرد: »نرخ متوسط در سراسر اروپا اندک است، کم تر از ۶۰ درصد. شاید 

این باعث شود که برخی از پناه جویان احساس کنند شانسی ندارند«. 
به گفته ی خانم پادوان، UNHCR معتقد است که تمام درخواست ها باید فرد به فرد 
مورد بررسی قرار بگیرند، اما دولت ها هم چنین باید تغییرات وضعیت امنیتی در این 

کشور را نیز درنظر بگیرند. 
اقلیتی از افغان ها درمیان پناه جویان، تظاهر می کنند که سوری هستند. آن ها بر این 
اروپا  در  امنیت  و  اقامت  بهتر و حق  برخورد  تا  باعث می شود  کار  این  که  باورند 

به دست بیاورند. 
خبرگزاری »ایندیپندنت« با مهاجران عراقی و افغانی که در لزبوس بودند، مالقات 
و  هستند  فریب  برای  درتالش  تعدادی  می دانند  که  گفته اند  آن ها  است.  داشته 
پناهندگان سوری نیز به خبرگزاری »اسکای نیوز« گفته اند که شاهد انجام این کار 

توسط تعدادی از هم اتاقی های شان در اردوگاهی در کریدون بوده اند. 
مرد دیگری پذیرفت که ملیت خود ر در مسیر سفر به انگلستان، با توجه به کشوری 
که در آن بوده، تغییر داده است. او گفت: »زمانی که من در یونان بودم، گفتم که 

از سوریه هستم«. 
تعهدات بریتانیا و کشورهای دیگر برای پذیرش پناهندگان به طور خاص از سوریه، 
اتهاماتی به این دولت ها وارد کرده است که آن ها حتا مهاجرانی با مطالبات مشروع 

را وادار می کنند تا دررابطه با ملیت خود دروغ بگویند.
قادر  باید  متقاضی  بریتانیا،  دولت  توسط  پناهنده  یک  به عنوان  پذیرفته شدن  برای 
به اثبات این مسئله باشد که او امکان ادامه ی زندگی در امنیت در کشور خود را، 

به دلیل درگیری ها یا آزار و اذیت ها، ندارد.
پروسه ی درخواست پناهندگی شامل آزمون های زبان، بررسی گذشته و مصاحبه های 

گسترده توسط ماموران ویژه است.
یک سخن گوی وزارت داخله به »ایندیپندنت« گفت: »بریتانیا سابقه ای طوالنی و 

پرافتخار برای ارائه ی پناه به کسانی داشته است که واقعاً نیاز به حمایت ما دارند«. 
قرار می گیرند، و  بررسی  افراد مورد  به استحقاق  باتوجه  پناهندگی  ادعاهای  »تمام 
جایی که ثابت شود شخصی نیاز واقعی برای حمایت درمقابل آزار و اذیت دارد، به 

او پناهندگی اعطا خواهد شد«. 
وزارت دفاع گفته است که نیروهای بریتانیا بار دیگر به هلمند اعزام شده اند تا »نقش 
از  برای جلوگیری  به سختی درحال تالش  که  افغان  نیروهای  برای  مشورتی« خود 

پیشرفت های تازه ی طالبان هستند، ایفا کنند.
اگرچه عملیات جنگی بریتانیا در افغانستان، در ماه اکتوبر سال گذشته رسماً به پایان 
رسید، نزدیک به 45۰ نفر از نیروهای این کشور برای کار با وزارت دفاع و نیروهای 

امنیت ملی افغانستان باقی مانده اند. 
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دهقانی می خواهد گندم زرع کند اما زمین گندم را آماده منی کند. درست 

آبیاری منی کند، به علف های هرزه ی گندم زار چنگ منی زند و از ریشه 

حتا  برندارد.  خوبی  حاصل  که  باشد  طبیعی  هم  باید  شان.  منی کشند 

گندم زار  امید حاصل  به  که  عیالش  و  نگیرد  ممکن است هیچ حاصلی 

نشسته اند، به معنای واقعی کلمه ناامید شوند. 

در  ما شنیدیم که دفرتی  نیز چنین است.  افغانستان  در  داستان صلح 

قطر برای های صلح باز شد، هیئت مذاکره کننده ی افغانستان با هیئت 

پاکستانی روی مسایل صلح با طالبان  کرد. رییس جمهور به چین رفت 

تا از چین بخواهد که در های صلح، پاکستان را متقاعد کند تا طالبان 

را به پای میز مذاکره بکشاند و از این قبیل تیرتها و خربها. 

اما صلح، هم چنان وجود ندارد. نخود سیاه شده در بازار شلوغ بازی ها. 

پس از آن که مرگ مال عمر فاش شد، گفتگوهای صلح به کام رفت. 

بودن  کام  در  زمان  طالبان،  گروه  رهربی  جریان  رس  بر  کشمکش ها 

گفت وگوهای صلح را متدید کرد. خشم ارشف غنی و عتابش بر مردم 

به  را  کابل،  شهید  شاه  در  انتحاری  حمله ی  از  پس  پاکستان  دولت  و 

یاد بیاورید؟ آیا مردم و دولت پاکستان ما را دوست خویش می خوانند؟ 

فرقی منی کند که مردم پاکستان ما را دوست خویش بخوانند یا نه چون 

این جا )افغانستان( به اندازه کافی جا برای توحش و فضا برای تجسس 

وجود دارد. فارغ از این که جریان تروریسم در اکرث کشورها و از جمله 

در افغانستان، کانالی برای تجارت و فعالیت های سیاه اقتصادی است، 

زمینه های ترور هم در افغانستان مهیاست. 

سنگرگیری جریان های تروریستی در کوه دین و مذهب یکی از عوامل 

موفقیت و بقای شان است. حتا در خیلی از موارد دیده شده که مردم 

به لحاظ عقیدتی با گروه های تروریستی به ویژه گروه طالبان هم سو و 

هم فکر هم هستند، چیزی که در سقوط قندوز شاهد بودیم. سختی کار 

عقیده ی  این جای  که  گفت  هیچ کسی منی توان  به  که  این جاست  هم 

هم  سخت تر  روز  هر  سختی  این  شود.  اصالح  باید  و  دارد  مشکل  تو 

روشن گری  زمینه ی  در  افغانستان  از یک طرف حکومت  می شود، چرا؟ 

به  است،  فعال  طالبان  تبلیغاتی  دیگر سنگر  از طرف  کوتاهی می کند، 

حدی که پای گوش ارگ کمپ می زنند و یارگیری می کنند. 

صلح بدون هزینه و رسمایه گذاری روی ایجاد بسرت صلح ممکن نیست. 

با آن که یک قسمت صلح به راحل رشیف و نواز رشیف که از نظر ما 

هیچ کدام شان رشیف نیستند، مربوط می شود اما قسمت عمده ی صلح 

بر می گردد به جامعه ی ما. بسرت صلح باید به دست حکومت افغانستان 

مردم  و  حکومت  که  بود  خواهد  فراهم  زمانی  بسرت  این  و  شود  ایجاد 

بهرت  یا  باشند.  کرده  عامه رسمایه گذاری  اذهان  تنویر  روی  افغانستان 

است بگویم مبارزه جدی، گسرتده و مداوم با تفکر طالبانی، از الزامات 

صلح است. ما با پیره مردان طالب صلح کنیم، با آن هایی که تازه به تازه 

طالب می شوند چه کنیم؟ ما عمالً دیدیم که طالبان پیوسته به پروسه ی 

صلح، در بهرتین حالتش دیگر شخصاً طالب نیست اما جای او خیلی 

زود در صف طالبان پر شده. 

منی خواهم بگویم مقامات پاکستانی در ایجاد صلح نقشی ندارند، دارند 

پاکستان  به فرض که راحل های رشیف و نارشیف  و خوب هم دارند. 

را وادار به صلح کردند، هیچ ضامنتی و  از هر طریقی ممکن، طالبان 

دوباره  فردا  نیست که  افغانستان  اختیار  در  کننده ی  نیروی کنرتل  هیچ 

وادار شان به شورش نکنند. به همین دلیل است که سنگر روشن گری 

پایگاه های اطالع رسانی گسرتده شود،  فعال شود.  باید  افغانستان  در 

اطالعات متنوع و از دایره ی رصف اطالعات دینی-مذهبی بیرون شده 

نگاه  پنج هزار ساله خویش  تاریخ  در  داده شود. شام  به خورد مردم  و 

طول  در  افغانستان  در  رسانی  اطالع  پایگاه های  که  می بینید  کنید، 

در  پایگاه  این  از  که  اطالعاتی  و  می شده  خالصه  مسجد  به  قرن ها 

جامعه تزریق می شده، رصفاً اطالعات دینی و مذهبی بوده. و متاسفانه 

منافات  که  می شده  عرضه  طوری  اطالعات  همین  حتا  که  گفت  باید 

اجتامعی، قومی و مذهبی را دامن می زده تا انگیزه دادن به مردم برای 

زندگی مساملت آمیز. 

حکومت وحدت ملی فرصت و امکانات تزریق اطالعات متنوع و دقیق 

استفاده ی  باید  امکانات  این  از  دارد.  اختیار  در  گسرتده  صورت  به  را 

بهینه کند اگر واقعاً صلح برای شان مهم است. ذهن جامعه را روشن 

و از زیان های افراطی گری آگاه سازد. این کار سخت و زمان بر است، 

اما اگر به فرداها موکول شود، فردا دیر خواهد بود و ما بازهم شاهد سفر 

نتیجه ی ملموسی  و  بود  آباد خواهیم  به اسالم  به کابل و ارشف  راحل 

خواهند  خونین  وردوج هم چنان  و  قیصار  و  اچین  گرفت.  نخواهیم  هم 

بود و غم سنگین هم چنان سنگینی خواهد کرد. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از سنگر روشن گری

جنگ افغانستان:
 بریتانیا علی رغم اعزام نیروهایش به 

هلمند، اغلب پناهندگان را برمی گرداند
ایندیپندنت/ لیزی داردن

ترجمه: معصومه عرفانی
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سوی دیگر، افغانستان هنوز مرز دیورند با پاکستان را به رسیمت نمی شناسد. به صورت 

تاریخی حکومت های افغانستان برای ناسیونالیسم پشتون در داخل پاکستان مداخله 

کرده است. ابعاد این منازعه حاال پیچیده شده است. در این منازعه، افغانستان بازنده 

اصلی در تاریخ شد و همه چیز خود را از دست داد. نه تنها که شهرهای افغانستان 

ویران شد، بلکه برای چندین نسل افغانستان ویران و به عقب زده شد. در شرایط 

کنونی بازهم، از یک طرف افغانستان در رقابت میان هند و پاکستان گیر افتاده است 

و از طرف دیگر، منازعات کهنه میان افغانستان و پاکستان حل ناشده باقی مانده 

است. عالوه براین، پاکستان از شاخه های مختلف طالبان حمایت های همه جانبه 

استخباراتی و نظامی می کند. پاکستان به صورت سازمان یافته برای چند دهه است 

که جنگ جو و بمب گذار و انتحاری به افغانستان می فرستد که در نتیجه ی آن ده ها 

هزار نفر در افغانستان کشته شده اند. در چنین شرایطی، مودی سخنرانی پرچاشنی 

ایراد کرد که برای نخبگان درمانده افغانستان جذاب و دل گرم کننده بود. 

مودی غیر مستقیم به پاکستان اشاره کرد که حضور هند در افغانستان را نمی خواهد 

ولی هند برای ساختن زندگی در افغانستان است. برای همین گفتم که بخش دوم 

مودی  بود.  پاکستان  به خصوص  منطقه ای،  مخاطبان  مودی،  سخنرانی  مخاطبان 

به صورت محکم و واضح گفت از افغانستان در برابر پاکستان حمایت می کند. اما 

سوال این است که این حمایت هند در عمل تا کجا است و قیمت این حمایت چه 

است؟ 

ما افغان ها می فهمیم که با پاکستان در جنگ قرار داریم. این را هم می فهمیم که 

هند تنها دوست به رضای خدای ما نیست. حاال حرف های مودی را باید در چارچوب 

با افغانستان ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، برداشت و تحلیل ما از  جنِگ پاکستان 

جنگ با پاکستان و آینده آن چیست؟ 

برای پاسخ به این سوال دو سناریو متحمل است: 

سناریوی اول. فکر کنید افغانستان می خواهد در جنگ تاریخی که با پاکستان قرار 

داشته است، باید برنده شود و در این جنگ عقب نشینی هم نمی کند. اما ابعاد این 

جنگ پیچیده و دل گیر کننده است. افغانستان نسبت به پاکستان ادعای ارضی دارد؛ 

کینه های عمیق تاریخی دارد و خون های فراوان در راه این جنگ رفته است. از آن 

طرف، پاکستان تروریست می فرستد و  افغانستان را به عنوان عقبه جنگی خود در برابر 

هند تعریف می کند. پاکستان اصالً نمی خواهد یک حکومت دموکراتیک و مستقل 

در کابل به وجود بیاید. این سناریو خون بار است و اما در آن راه حل وجود ندارد. حاال 

اگر تعریف افغانستان از نبرد با پاکستان این گونه است، پس هرگونه دوستی با هند 

ظاهراً درست است و منطقی این است که ما دوست همه فصول پیدا کرده، امکانات 

به دست بیاریم. حاصل این نبرد یا مرگ است و یا پیروزی. انتخاب دیگری نیست. 

ولی مشکل این سناریو این است که بازنده ای منطقی آن افغانستان است.

سناریوی دوم. این سناریو می تواند این گونه ترسیم شود که افغانستان با پاکستان 

مشکل بنیادی ندارد؛ ولی این پاکستان است که برای افغانستان مشکل ساز است و 

تروریست می فرستد و می خواهد دولت افغانستان سرنگون شود. فرض اساسی این 

ادعای  یعنی  ندارد.  پاکستان مشکل اساسی وجود  با  افغانستان  از جانب  است که 

ارضی بر علیه پاکستان وجود ندارد، از خاک افغانستان توسط هند بر علیه پاکستان 

استفاده نشده و نمی شود. فرض دوم این است که با وجود صلح آمیز بودن افغانستان، 

راه  به  باید  جداً  افغانستان  باشد،  این گونه  مسئله  هرگاه  می کند.  مداخله  پاکستان 

حل فکر کند. تالش کند که سوتفاهم میان دو کشور حل شود. پاکستان همسایه 

افغانستان است و تا آخر ممکن نیست افغانستان با پاکستان در جنگ باشد. در این 

سناریو، داشتن حمایت هند به این معنا است که باید بر اساس یک توازن قوا و فشار 

باالی پاکستان زمینه الزامیت همکاری و رفع خشونت مساعد شود. پیش فرض این 

است که از طریق اصول صرفاً اخالقی ما به راه حل نمی رسیم و پاکستان را قانع 

کرده نمی توانیم. بنابراین، باید توازان قوا ایجاد شود. این در حالی است که پاکستان 

برای طالبان وقت  پروسه صلح کرده حداقل سه سال دیگر  را مصروف  افغانستان 

می خرد. به خصوص که سال 2015 از نظر امنیتی و اقتصادی یک سال بسیار دشوار 

برای افغانستان بود و احتمال آن می رود که سال های 2016 و 2017 نیز سال های 

دشواری باشند. بنابراین، برای این سال ها عجالتاً به کمک های همه جانبه هند نیاز 

است. ولو که هند بخواهد به اهداف خود بر علیه پاکستان از طریق افغانستان برسد. 

در  را  پاکستان  استراتژی  کرده  را طوالنی تر  که عمر خود  دارد  نیاز  افغانستان  ولی 

سال های آینده شکست بدهد. 

اما بر اساس مطالعات تاریخی و گفتمان حاکم در میان نخبگان پشتون در افغانستان، 

اول  سناریوی  اساس  بر  پاکستان  با  افغانستان  مشکل  که  می رسیم  نتیجه  این  به 

اول  سناریوی  اساس  بر  پاکستان  و  افغانستان  مشکل  هرگاه  است.  توضیح  قابل 

مطرح باشد، دوستی همه جانبه هند با افغانستان در قالب ائتالف افغان-هند بر علیه 

پاکستان، یک سناریو ناکام است و در بلند مدت برای افغانستان سودمند نمی باشد. 

افغانستان نمی تواند با همسایه مثل پاکستان مشکالت به این بزرگی داشته باشد و 

اما انتظار کبوتر صلح را بکشد. پس سیاست اصلی باید حل معضل با پاکستان باشد. 

بنابراین، می توان از سخنرانی مودی در کابل و رابطه دوستانه افغانستان با هند، یک 

فهم متفاوت عرضه کرد. فهم من این است که از قرن هجده به این طرف افغانستان 

رقابت  زمان  از  بوده است.  بین المللی  و  منطقه ای  رقابت قدرت های  میدان  همواره 

میان بریتانیای کبیر و روسیه تزاری تا رقابت میان امریکا و اتحاد شوری افغانستان 

میدان اصلی جنگ نیابتی بود. پس از آن، باز هم افغانستان تبدیل به میدان رقابت 

میان هند و پاکستان شد و طالبان سر برآورد. این تاریخ، در حدود سه صد سال طول 

کشیده و تکرار شده است، ولی تا هنوز نخبگان سیاسی افغانستان نیاموخته اند که 

چه گونه کشور شان را میدان رقابت های قدرت های بزرگ نسازند. بنابراین، به جای 

هر  از  قبل  )مودی(،  سیاسی  رهبر  یک  سخنرانی  تعارفاتی  لحن  از  شدن  هیجانی 

چیزی نخبگان افغانستان نیاز دارند که از تاریخ درس بگیرند. اهداف ابزاری همه این 

رقابت ها جامعه پشتون بوده است. از انگلیس و روسیه گرفته تا امریکا و شوری جامعه 

پشتون را هدف ابزاری خود قرار می دادند. اکنون نیز پاکستان و هند جامعه پشتون را 

هدف ابزاری قرار می دهند و باالی این قوم شرط قمار می زنند. برای همین، از یک 

طرف پرویز مشرف و سایر جنراالن پاکستانی، در صحبت های خود، نخبگان پشتون 

را تحریک می کنند و از طرف دیگر نرندرا مودی.

نرندرا مودی، نخست وزیر هند روز جمعه به کابل آمد و ساختمان پارلمان جدید را که 

به کمک هند ساخته شده است، افتتاح کرد. سخنرانی مودی اما بازتاب گسترده ای 

در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در افغانستان داشت. 

افغانستان  رسمی  نظام های  از  همیشه  که  است  کشوری  هند  تاریخی،  لحاظ  به 

حمایت کرده است. در زمان جنگ سرد که غرب به همکاری پاکستان و عربستان 

گروه های مسلح تحت نام مجاهدین را بر علیه حکومت چپ گرای  افغانستان حمایت 

می کرد، هند از حکومت رسمی آن زمان افغانستان حمایت کرد. در زمان که طالبان 

نود فیصد خاک افغانستان را تحت کنترل گرفت، هند از حکومت مجاهدین بر علیه 

طالبان حمایت کرد. پس از سقوط طالبان، هند یکی از حامیان مهم دولت افغانستان 

در برابر هراس افگنی بوده است. نخست وزیر هند در سخنرانی خود یک بار دیگر با 

صراحت تاکید کرد که از دولت افغانستان حمایت می کند. 

همین گونه  و  داشت  فراوان  سیاسی  چاشنی های  مودی  نرندرا  جمعه  روز  سخنرانی 

به صورت  این سخنرانی  در  مودی  می کرد.  تداعی  ذهن  در  را  مشخصی  مخاطبان 

افغانستان،  داخل  در  سخنرانی  این  اصلی  مخاطب  داشت:  مخاطب  دو  واضح 

سمبول های  از  سخنرانی  این  در  مودی  نرندرا  همین،  برای  بود.  پشتون  نخبگان 

سیاسی متعلق به پشتون ها برای ارائه هدف سیاسی خود استفاده کرد و در همین 

چارچوب همکاری های هند با افغانستان را توضیح داد. مثالً اشاره او به عبدالغفار 

خان، یک اشاره بی جا و بی مورد بود و اصالً ربطی به افغانستان ندارد. عبدالغفار خان 

درست است که پشتون است، ولی او در شبه قاره هند که تحت استعمار انگلیس قرار 

داشت، مبارزه می کرد و ربطی به افغان بودن و افغانستان ندارد. اما مودی می داند 

که اشاره به عبدالغفار خان برای قوم گراهای پشتون جذابیت دارد همان گونه که برای 

پاکستان حساسیت برانگیز است. مودی به شاعران فارسی زبان که مکتب هندی در 

شعر کالسیک فارسی را بنیاد گذاشته اند اشاره نکرد و همین طور او به حکمران های 

به مشترکات  نکرد. وقتی  اشاره  نیز  بودند،  رفته  افغانستان در آن جا  از  مسلمان که 

تاریخی اشاره شد، به سلسله تیموری ها و غزنوی ها و غوری ها اصالً اشاره نشد. او در 

صحبت های خود، به شیرخان، بازی گر یکی از فیلم های هندی اشاره کرد که ریشه 

قومی در پتان های شبه قاره دارد و کدام ربطی به افغانستان ندارد. این روایت مودی 

از مشترکات تاریخی دو کشور، برای اشرف غنی جذاب واقع شد و او نیز به مشترکات 

تاریخی واقعی دو کشور  مثل سلسله غوری ها، غزنوی ها و تیموری ها اشاره نکرد. 

چرا مودی و اشرف غنی تنها به وجه سیاسی با محوریت پشتون ها در این سخرانی ها 

بسنده کردند؟ دلیل این است که مخاطب اصلی سخنرانی مودی در داخل افغانستان، 

غیر  انتظاری  غنی،  اشرف  از  اما  بود.  سیاسی  و  شده  این حساب  و  بود  پشتون ها 

از آن چه رخ داد، نمی رفت و نمی رود. دلیل این که چرا مخاطبان مودی در داخل 

افغانستان نخبگان پشتون بود، در ادامه این نوشته توضیح داده می شود. 

مخاطب دوم سخنرانی مودی پاکستان بود. در میان موج نفرت از پاکستان و ویرانی 

که پاکستان بر افغانستان تحمیل کرده است، سخنرانی مودی در داخل افغانستان 

که هزاران  است  هند کشوری  براین،  قرار گرفت. عالوه  استقبال گسترده ای  مورد 

بورسیه تحصیلی به افغان ها داده است، در بازسازی افغانستان نقش بسیار برجسته ای 

بازی کرده است، حمایت فوق العاده از دیپلوماسی افغانستان انجام داده است. واضح 

است که برای کشوری مثل افغانستان، داشتن چنین دوستی در منطقه کامالً قابل 

درک است و باید مورد استقبال قرار بگیرد. این دوست هند است که دشمِن دشمن ما 

است و بایستی برای دشمن ما پیامی محکم و امیدوار کننده ای بدهد. 

هند در حالی با افغانستان دوست نزدیک است که دشمنی دیرینه با پاکستان دارد. 

سه جنگ متعارف میان دو کشور رخ داده است. کالهک های هسته ای دو کشور 

بالقوه به سوی هم نشانه رفته است و جنوب آسیا آبستن یک فاجعه اتومی است. از 

سخنرانی هیجان برانگیز مودی را
 چه تفسیر می کنیم؟ 

می توان از سخنرانی مودی در کابل و رابطه 
دوستانه افغانستان با هند، یک فهم متفاوت 

عرضه کرد. فهم من این است که از قرن 
هجده به این طرف افغانستان همواره میدان 
رقابت قدرت های منطقه ای و بین المللی بوده 
است. از زمان رقابت میان بریتانیای کبیر و 
روسیه تزاری تا رقابت میان امریکا و اتحاد 
شوری افغانستان میدان اصلی جنگ نیابتی 
بود. پس از آن، باز هم افغانستان تبدیل به 

میدان رقابت میان هند و پاکستان شد و طالبان 
سر برآورد. این تاریخ، در حدود سه صد 

سال طول کشیده و تکرار شده است، ولی تا 
هنوز نخبگان سیاسی افغانستان نیاموخته اند 
که چه گونه کشور شان را میدان رقابت های 
قدرت های بزرگ نسازند. بنابراین، به جای 

هیجانی شدن از لحن تعارفاتی سخنرانی یک 
رهبر سیاسی )مودی(، قبل از هر چیزی نخبگان 
افغانستان نیاز دارند که از تاریخ درس بگیرند. 
اهداف ابزاری همه این رقابت ها جامعه پشتون 
بوده است. از انگلیس و روسیه گرفته تا امریکا 

و شوری جامعه پشتون را هدف ابزاری خود 
قرار می دادند. اکنون نیز پاکستان و هند جامعه 

پشتون را هدف ابزاری قرار می دهند و باالی 
این قوم شرط قمار می زنند. برای همین، از یک 
طرف پرویز مشرف و سایر جنراالن پاکستانی، 

در صحبت های خود، نخبگان پشتون را 
تحریک می کنند و از طرف دیگر نرندرا مودی.
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شده  قرار  آمد.  پاکستانی  راحیل  رفت،  هندی  مودی 

مقامات افغانستان با هیئت پاکستانی بنشینند و در باره ی 

چارچوب صلح حرف بزنند. به نظر من، بهتر است وقت 

خود را سر چارچوب مارچوب صرف نکنند. بروند سر اصل 

مطلب. چارچوب اش که کامالً مشخص است:

دولت افغانستان کمی بیشتر از نصف پاکستان را خاک 

راولپندی هنوز دو  و  آباد  خود می داند و در مورد اسالم 

دل است. بعضی از آدم های وطنپال این دولت، که عمر 

خود را صرف فن شریف وطنپالی کرده اند، معتقد اند که 

راولپندی را هم بگیریم خوب است، چون  اسالم آباد و 

که  دیگر  عده ای  کردیم.  پیدای شان  تا  پالیدیم  خیلی 

همزمان پیرو مکتب فرانکفورت، مکتب امنیتی هرات و 

سبک کوبیسم اند، می گویند که مذاکره راه حل نیست، 

کوبیسم راه حل است. یعنی پاکستان را بکوبیم و حق 

از دهان موش می باید گرفت )شیر که خود ما  را  خود 

چارچوب  هم  پاکستان  برای  طرف،  آن  از  هستیم(. 

مشخص است:

کم  و  پوشیده  را  خود  نو  لباس  روزها  همین  پاکستان 

غنی  و  عبدالله  در جشن تختْ جمعی  برای شرکت  کم 

به  طالبان  ورود  با  که  است  امیدوار  و  می گیرد  آمادگی 

کابل خون هیچ کسی نریزد و همه مثل بچه ی آدم بساط 

خود را جمع کنند و بروند تا برادران پنجابی و پیخاوری 

کابل  در  را  امارت خود  پیش خدمت های وطنی شان  و 

بازگشایی کنند.

روشن  کامالً  گفت وگو  چارچوب  که  می کنید  مالحظه 

است. فقط می ماند این که کدام طرف خاطرش عزیزتر 

است تا آن طرف دیگر به خاطر او اعالم کند که ترِک 

کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. )در این جا کام به 

دهان  و  کام  ترکیب  در  که  کام  آن  است.  آرزو  معنای 

می آید، نیست. چون اگر منظور شاعر آن می بود، به حال 

ما صدق نمی کرد، چرا که سال هاست از بس افتخارات 

خود را فریاد کردیم کام و زبان ما -  همراه با دل و روده ی 

ما- برآمده.(

کلید  آسانی  این  به  افغان  دولتیان  که  نمی آید  نظر  به 

اختر  مال  به دست  را  بین المللی  کمک های  خزانه ی 

منصور بدهند- آن گونه که پاکستان می خواهد. همه پول 

را دوست دارند. از آن سو، بعید می نماید که پاکستان 

پیخاور میخاور را به افغانستان بدهد. این است که به 

نظر من وقتی که هر دو طرف نان مان خود را خوردند و 

پشت مذاکره نشستند از همدیگر فقط بپرسند  »می شود 

یا نمی شود؟« و اگر طرف پاسخ منفی داد، دعای ختم 

میدان  به  برگردند  طرف  دو  هر  و  شود  خوانده  جلسه 

پاکستان  در  نمی توانیم  که  ما  البته  همدیگر.  تخریب 

خراب کاری کنیم. حداقل بگذاریم آنان که توانایی اش 

را دارند، ما را خراب کنند.

عاقبت وطنپالی
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هلمند  والیت  در  سنگین  شهر  در  طالبان  بدفرجام  پیشرفت 

احساسات  آمریکا،  و  بریتانیا  واکنش شتاب زده ی  و  افغانستان، 

میان  غم  و  است. خشم  برانگیخته  را  گسترده ای  پاسخ های  و 

بستگان بیش از 100 سرباز بریتانیایی که در تالشی بیهوده برای 

بازگردندان آرامش به منطقه جان خود را از دست دادند و آزردگی 

تعیین  به  موفق  که می گویند وست مینستر  افسران سابق  میان 

است.  نشده  خود  ماموریت  از  کافی  حمایت  و  روشن  اهداف 

می توان  یا  باید  آن چه  سر  بر  شکست  از  ناامیدی  و  سردرگمی 

برای نجات افغانستان انجام داد، درمیان سیاست گذاران وجود 

دارد. 

زیادی  تاحد  انتقادی  اظهارات  این  که  این جاست  تراژدی 

منسجم،  برنامه ی  یک  هرگز  افغانستان،  در  است.  قابل توجیه 

قانع کننده،  بلندمدت و قابل اجرا وجود نداشته است. تهاجم سال 

2001، دراصل تالشی به رهبری ایاالت متحده برای دست گیری 

 11 حمالت  مسئولیت  که  بود  القاعده  تروریست های  کشتن  یا 

تغییر  و  شد  گسترده تر  هدف  این  داشتند.  برعهده  را  سپتامبر 

گرفت.  بر  در  نیز  را  طالبان  و هدف قراردادن حکومت  حکومت 

دیگر  بار  هدف  این  شدند،  سرنگون  طالبان  که  زمانی  سپس، 

تغییر کرد و تبدیل به ملت سازی شد. پس از آن، توجه ایاالت 

متحده و بریتانیا، به گونه ای فزاینده به سمت عراق متمایل شد و 

آن ها می خواستند به همه چیز هم زمان رسیدگی کنند. 

غفلت  مورد  پروژه ی  و  بودند  بازگشته  طالبان   ،2006 سال  تا 

قرارگرفته ی افغانستان با مشکل مواجه شد. جان رید، که بعدها 

بریتانیایی  نیروهای  نفر  هزاران  استقرار  ناظر  شد،  دفاع  وزیر 

از این والیت در ماه آپریل  بازدید  بیشتر در هلمند بود. رید در 

گفت  رید  است.  بازسازی  اصلی  ماموریت  که  گفت  سال  آن 

اگرچه ممکن است سربازان بریتانیایی وارد مبارزه شوند، اما این 

تنها برای دفاع از خود خواهد بود: »البته، ماموریت ما مبارزه با 

مردم  به  پشتیبانی  و  ارائه ی کمک  برای  ما  نیست...  تروریسم 

افغانستان برای دست یابی به دموکراسی در جنوب حضور داریم. 

ما خوشحال می شویم که بتوانیم پس از سه سال و بدون شلیک 

ما  وظیفه ی  چراکه  کنیم،  ترک  را  کشور  این  گلوله  یک  حتا 

حمایت از بازسازی است«.  

اما  نیت خوبی داشته است.  رید در سخنانش  نیست که  شکی 

تاثیر بیانیه های عمومی او و دیگر وزیران آن زمان، شامل تونی 

انگلیسی  سربازان  بعد،  ماه  چند  بود.  گمراه کننده  عمیقاً  بلر، 

نیروهای ویژه ی مسلح  بیهوده شدند که  و  درگیر جنگی خونین 

عزت  و  شهرت  بعد،  سال  سه(  )نه  هشت  آمدند.  پدید  آن  از 

نفس تمام آن ها خدشه دار شده است. رویای ملت سازی درمیان 

هم  و  نظامیان  –هم  زخمی ها  فریاد  دست ساز،  بمب  هزاران 

غیرنظامیان-، و فقدان یک سیاست سازگار، با بودجه ی کافی، و 

با بررسی همه جانبه، به تاراج رفت. زمان ترک نیروها، 68 درصد 

از بریتانیایی ها گفتند که تالش های آن ها »ارزشش را نداشت«. 

علی رغم تضمین های مکرر، اکنون و پس از خروج، آشکار شده 

سنگینی  هزینه های  با  که  افغانستان  ارتش  و  پولیس  که  است 

وظیفه ی  تا  نیستند  قادر  هنوز  شده اند،  مجهز  و  دیده  آموزش 

دفاع از امنیت و ثبات افغانستان را برعهده بگیرند –و شاید هرگز 

قندوز  جاری شهر شمالی  سال  در  تا  بود  نزدیک  آن ها  نتوانند. 

کنترل  تحت  دوباره  بزرگی  روستایی  مناطق  بدهند.  دست  از  را 

شورشیان درآمده اند. درحال حاضر، هلمند در وضعیت خطرناکی 

با  بریتانیا،  و  ایاالت متحده  ویژه ی  نیروهای  قرار گرفته است. 

تمام شجاعتی که به خرج می دهند، نمی توانند این روند را برای 

همیشه متوقف کنند. 

اکنون چه باید کرد؟ نخست، زمان آن رسیده است تا این ایده ی 

یا  فعلی  سطح  در  غرب،  نظامی  مداخله ی  که  را  بی اعتبارشده  

گسترش یافته، می تواند مسئله ی بی ثباتی و ناامنی طوالنی مدت 

افغانستان را حل کند، کنار بگذاریم. سالح های بیشتر یا بهتر نیز 

پاسخ مناسب نیستند. درهرصورت، افکار عمومی درمقابل تشدید 

وضعیت ایستادگی خواهد کرد. 

به نظر  شود.  داده  پرورش  مدرن  نگرش  و  طرزتفکر  یک  دوم، 

واحد  کشوری  به عنوان  آینده،  در  افغانستان  تصویر  که  می آید 

به مدل اروپایی قرن 19، به طرزی ناامیدکننده نامناسب است. 

این تصویر، شکاف های عمیق قومی، جغرافیایی و فرهنگی این 

دوران  در  مرز کشیده شده  از  اگر  نادیده می گیرد؛ حتا  را  کشور 

استعمار که به نام خط دیورند نامیده می شود و به عمد مناطق 

است،  کرده  تقسیم  افغانستان  و  پاکستان  میان  را  پشتون ها 

ذکری به میان نیاوریم. اگر قرار است صلح پایدار در این کشور 

تضمین شود، ممکن است توافقات فدرالی بهترین امید را برای 

حل مشکالت افغانستان ارائه دهند. 

حل وفصل های  به  شکل دادن  اصلی  نقش  باید  این که  آخر  در 

به طور  که  منطقه  کشورهای  به  افغانستان،  امنیتی  و  سیاسی 

پاکستان  یعنی  هستند،  درگیر  افغانستان  مسئله ی  با  مستقیم 

پروسه ی  روی  نیز  درحال حاضر  اسالم آباد  شود.  سپرده  هند،  و 

صلح که شامل طالبان و احزاب دیگر می شود، کار می کند. این 

روند ممکن است ماه آینده از سر گرفته شود. اما پاکستان، که 

مشکالت خود و سابقه ی اتحادی بی فایده با طالبان دارد، کار 

ابتکاری  است،  نیاز  مورد  آن چه  دهد.  انجام  نمی تواند  چندانی 

خالقانه تر از سوی قدرتی پیشرو در منطقه است. 

تحت رهبری نخست وزیر نرندرا مودی، هند به کمک افغانستان 

آمده است و با ساخت تعمیرات و تامین هلیکوپترهای نظامی با 

افغانستان همکاری می کند. دو کشور توافق نامه ی استراتژیک 

پاکستان  افغانستان و  به  امضا کرده اند. مودی هفته ی گذشته 

فرصت  یک  پرافتخار  ملی گرای  این  درحال حاضر،  کرد.  سفر 

غرب  قدیمی  قدرت های  که  جایی  بدهد  نشان  تا  دارد  طالیی 

شکست خورده اند، »هند جدید« می تواند پیروز شود. 

نقش هند در ایجاد صلح در افغانستان

تراژدی این جاست که این 
اظهارات انتقادی تاحد زیادی 

قابل توجیه است. در افغانستان، 
هرگز یک برنامه ی منسجم، 

قانع کننده،  بلندمدت و قابل اجرا 
وجود نداشته است. تهاجم سال 
2001، دراصل تالشی به رهبری 
ایاالت متحده برای دست گیری 
یا کشتن تروریست های القاعده 

بود که مسئولیت حمالت 11 
سپتامبر را برعهده داشتند. این 

هدف گسترده تر شد و تغییر 
حکومت و هدف قراردادن حکومت 
طالبان را نیز در بر گرفت. سپس، 
زمانی که طالبان سرنگون شدند، 

این هدف بار دیگر تغییر کرد و 
تبدیل به ملت سازی شد. پس 

از آن، توجه ایاالت متحده و 
بریتانیا، به گونه ای فزاینده به 

سمت عراق متمایل شد و آن ها 
می خواستند به همه چیز هم زمان 

رسیدگی کنند. 

منبع: گاردین
برگردان: حمید مهدوی



جمهور  رییس  روحانی،  حسن  روز:  اطالعات 
ایران،  با اشاره به آمار خشونت و ترور در جهان 
گفته که »۸۴ درصد خشونت، ترور، و آدم کشی 
آفریقا،  شامل  در  اسالم،  دنیای  در  متأسفانه 
خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است.«

به نقل از رادیو فردا و به گزارش خربگزاری ایرنا، 
 ۶ یک شنبه،  روز  را  مطلب  این  روحانی  حسن 
بین املللی  کنفرانس  بیست ونهمین  در  جدی، 
»چه  که  افزوده  و  کرده  بیان  اسالمی  وحدت 
و  کشتار  همه  این  برابر  در  که  را  ما  است  شده 

خون ریزی سکوت کرده ایم؟«
رییس جمهوری ایران افزوده: »آیا این برای دنیای 
بچه های  و  مسلامن ها  که  نیست  رشم  اسالم 
و  دریاچه  رودخانه،  رسد،  آب  میان  از  کوچک 
آن  و  بروند  غیراسالمی  کشور  یک  پناه  به  دریا 
کشور غیراسالمی هم آن ها را پشت دروازه نگه 

دارد؟«
رواج  مسئله  ریشه یابی  مورد  در  روحانی  آقای 
»برخی مدارسی  اسالم گفته:  دنیای  خشونت در 
که به نام دینی برپا شده اند، قرائت آن ها از اسالم، 
خشونت بار  قرائت  پیامرب،  سیره  و  قرآن  منت 

است.«
جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  این  از  پیش 
مجمع  در  خود  ساالنه  سخرنانی  در  نیز  امریکا، 
اسالم  جهان  به  اشاره  با  ملل،  سازمان  عمومی 
با  نباید  را  نوجوانان  »افکار  این که  بر  تأکید  با 
باید از  کینه آلوده کرد« گفته بود که »تسامح را 

مدارس رشوع کرد.«
آقای اوباما با ذکر این که »امروزه اسالم، خشونت 
است«،  گسیخته  هم  از  را  خاورمیانه  شیعه-سنی 
راه  مسلامن  جوانان  است  »بهرت  که  بود  گفته 
سازندگی را در پیش بگیرند و نه راه پیوسنت به 

گروه های افراطی.«
خود  یک شنبه  سخنان  ادامه  در  روحانی  حسن 
ارسائیل  با  اسالمی  کشورهای  مقابله  خواستار 

شده است. 
روحانی خطاب به ترکیه و دیگران

آن چه  بر  سخنانش  از  بخشی  در  روحانی 
افزود:  و  کرده  تأکید  نامید،  اسالمی«  »وحدت 
اردن،  ترکیه،  بنای  موجب  سوریه،  تخریب  »آیا 
عربستان، قطر، امارات یا دیگر کشورها می شود؟ 
خوشحال  عراق  و  سوریه  ویرانی  از  کسی  چه 

است؟«
بیان  حالی  در  روحانی  آقای  اظهارات  این 
دیگر  برخی  و  عربستان،  ترکیه،  که  می شود 
رژیم  برکناری  خواستار  منطقه ای  کشورهای 
طیب  رجب  به ویژه  و  هستند  سوریه  کنونی 
اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، بارها بر این امر 

تأکید داشته است.
از سویی هم، رجب طیب اردوغان در هفته های 
اما  بود  کرده  متهم  فرقه گرایی  به  را  ایران  اخیر 
یک روز پیش از سخنان حسن روحانی در مورد 
بود  گفته  نیز  اردوغان  آقای  اسالمی«،  »وحدت 
ترکیه  و  ایران  شود  سبب  نباید  »فرقه گرایی  که 

ما  مرجع  باید  اسالم  برخیزند.  هم  با  دشمنی  به 
باشد.«

متحد  بر  روحانی  حسن  تأکید  دیگر  سوی  از 
شدن کشورهای اسالمی علیه ارسائیل در حالی 
اردوغان حدود دو  بیان می شود که رجب طیب 
هفته پیش به ارسائیل برای از رسگیری مناسبات 
که  بود  گفته  و  داده  نشان  سبز  چراغ  دوستانه 
حالت  به  ارسائیل  و  ترکیه  روابط  »برگرداندن 

عادی، به نفع متامی منطقه است.«
خود  همسایگان  رس  بر  که  آن هایی  روحانی: 

مبب ریختند دست بردارند
از  دیگری  بخش  در  ایران  رییس جمهوری 
اسالمی  کشورهای  همه  »من  گفته:  اظهاراتش 
امروز  تا  منطقه حتا آن هایی که  منطقه و خارج 
بر رس همسایگان خود مبب و موشک زدند، را 
دعوت می کنم تا دست برداریم و راه صحیح و 

درست را برگزینیم و وضع مسلامنان را ببینیم.«
پول  که  است  قبول  قابل  »آیا  کرده:  تأکید  وی 
مبب  و  بدهیم  امریکا  به  را  مسلامن ها  نفت 
یمن  بیچاره  مردم  رس  بر  و  بخریم  موشک  و 

بریزیم؟«
می شود  بیان  حالی  در  روحانی  حسن  اظهارات 
به  که  عربستان  رهربی  به  ائتالف  نیروهای  که 
ایران  حامیت  مورد  حوثی های  مواضع  مبباران 
از  ایران  استفاده  از  بارها  نیز  مشغولند،  یمن  در 
منطقه  در  نیابتی  جنگ های  برای  خود  منابع 

انتقاد کرده اند.

اطالعات روز: یک دادگاه در مرص دو افرس سابق 
پولیس این کشور را به جرم کشنت یک زندانی در 

زیر شکنجه، به حبس ابد محکوم کرد.
به نقل از بی بی سی، دادگاه والیت طنطای مرص، 
روز شنبه در غیاب این دو مأمور متهم برای آن ها 
دو  این  اکنون   هم  کرد.  صادر  ابد  حبس  حکم 
مأمور که فراری اند، هم چنین به رضب و جرح و 

شکنجه شدید یک زندانی دیگر هم متهم اند. 
ماه  مرص  جمهوری  رییس  سیسی،  عبدالفتاح 
گذشته وعده داده بود، با مأمورانی که زندانیان را 

آزار و اذیت جسمی کنند با آنان برخورد می شود.
سعید  قاضی  که  داده  گزارش  آسوشیتدپرس 
صربی تایید کرده است که اسامعیل عبدالحمید 
یک زندانی در سال ۲۰۱۴ بر اثر شکنجه جان داده 

است.
براساس قانون مرص دو مأمور فراری اگر خودشان 
با  می توانند  کنند،  معرفی  پولیس  به  داوطلبانه  را 
قانون مرص درخواست دادرسی دوباره  از  استفاده 
کنند. این دو هم چنین به شکنجه شدید زندانی 

دیگری به نام یارس املالح متهم اند.

وکالی  از  یکی  عبدالعزیز،  محمد  گفته ی  به 
اسامعیل عبدالحمید و یارس املالح، این دو، سال 
تولد  روز  خیابانی  جشن های  جریان  در  گذشته 
بازداشت  مشخصی  اتهام  بدون  محمد،  حرضت 

شده بودند.
از هر دوی  بازداشتگاه پولیس،  وکال گفته اند، در 
بر  مبنی  نامه ای  اقرار  که  بود  شده  خواسته  آن ها 
دزدی امضاء کنند. تقاضایی که یارس املالح بعد 
از رضب و جرح پذیرفت اما اسامعیل عبدالحمید 

زیر بار آن نرفت.

جمهور  رییس  زیمن،  میلوس  روز:  اطالعات 
چک در پیام تربیکی خود به مناسبت کریسمس، 
هشدار  مهاجران  از  استقبال  سیاست  به  نسبت 
داده و گفته »این فرهنگ مهامن نوازی اروپاییان 

ساده لوحانه است.«
به نقل از دویچه وله، میلوس زیمن، در سخرنانی 
گفته  رسید،  نرش  به  شنبه  روز  که  خود  عیدانه 
با یک تهاجم  معتقدم که ما  است: »من کامالً 
حرکت  یک  نه  هستیم،  روبه رو  یافته  سازمان 

خودجوش.«
این رییس جمهور 7۱ ساله، مهاجران را با اتباع 
کشورش مقایسه کرده که در زمان تسخیر چک 
به دست نازی ها به بریتانیا رفته بودند. به گفته ی 

او، چک ها قصد داشتند تا »از آن جا برای آزادی 
از  آن جا  در  که  این  نه  بجنگند  خود  کشور 

خدمات اجتامعی بهره مند شوند.«
از مهاجران غیرقانونی را  او گفته: »شامر زیادی 
جوانان تشکیل می دهند. این جوانان از صحت 
کامل برخوردار هستند و در عین حال مجردند. 
من متعجب هستم که چرا این مردها سالح به 
از  خود  کشور  آزادی  برای  و  منی گیرند  دست 

چنگ دولت اسالمی منی جنگند؟«
بود  داده  هشدار  هم چنان  او  امسال،  اوایل  در 
و  تروریسم  خود  با  است  ممکن  مهاجران  که 

بیامری های واگیر را وارد اروپا کنند.
سوبوتکا،  بوهوسالو  او،  گفته های  به  پاسخ  در 

نخست وزیر این کشور گفته است که نظریات او 
براساس داوری های شخصی و ساده انگاری های 

همیشگی او بوده است.
رقم  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته  این 
برای زندگی  اندک مهاجران جمهوری چک را 
بیشرت آنان وارد آملان  انتخاب می کنند و  خود 
و یا کشورهای دیگر اتحادیه اروپا می شوند. از 
سویی هم، برخی فعاالن ادعا کرده اند که دولت 
چک در برابر تازه واردان برخورد مناسب نداشته 
است تا به این ترتیب بتواند آن ها را دور از این 
کشور نگهدارد. بر بنیاد نظر سنجی تازه تقریباً 
و  مهاجران  ورود  مخالف  چک ها  درصد   7۰

پناه جویان به این کشور هستند.

تگزاس  ایالت  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
امریکا حاکی است که گردبادهای تازه ۱۱ نفر 
مرگ  با  است.  کشته  جنوبی  ایالت  این  در  را 
هفته  یک  طوفان های  تلفات  شامر  افراد  این 
 ۲۹ به  امریکا  مختلف  ایالت های  در  گذشته 

نفر رسیده است.
یک  گردباد  شب  شنبه  بی بی سی،  از  نقل  به 
در  بزرگ راهی  در  آن  رسنشینان  با  را  موتر 
نزدیکی شهر داالس تگزاس از جا کنده و به 
این  رسنشین  پنج  کرد.  پرتاب  جاده  از  خارج 

خوردو کشته شده اند.
ایالت های  که  داده اند  هشدار  محلی  مسئوالن 
تاریخی«  »کوالکی  با  اوکالهام  و  تگزاس 
به  را  برف  ارتفاع  می تواند  که  هستند  روبه رو 

۴۰ سانتی مرت برساند.
طوفان های اخیر در جنوب امریکا در مقایسه 
بی سابقه ای  شکل  به  قبلی  زمستان های  با 

شدید بوده است.
گردباد  و  طوفان  تگزاس،  از  گزارش ها  بنابر 
درخت ها را شکسته، موترها را لت  و پار کرده 

و ساختامن ها و کلیساها را ویران کرده است.
هستند،  طوفان  معرض  در  که  ایالت هایی  در 
و  مانده اند  برق  بدون  نفر  هزار  سی  دست کم 

در بعضی مناطق گاز هم قطع شده است.
تا کنون مرگ ده نفر در ایالت می سی سی پی 
تایید شده  تنسی  ایالت  نفر دیگر در  و شش 
آرکانزاس  ایالت های  از  یک  هر  در  است. 
دست  از  را  خود  جان  نفر  یک  هم  آالباما  و 

داده اند.
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بگو مگو از

ما چنان  از طراح کشتارهای ملت  استقبال و مهمان نوازی 
بود که :»سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد«.

افغانی راحیل شریف  تناقض در گفتار و عمل میزبان های 
و  مردم  خواست های  مردم،  احساس  مردم،  که  داد  نشان 
نیست.  افغانستان  دولت  سیاست گذاری های  عامل  و  برنامه  تفکر،  جز  مردم  قربانی های 
چنان  امروزی  میزبانی  نحوه  از  اما  نیستم.  مذاکره  مخالف  من  رواست.  دشمن  با  مذاکره 
معلوم می شد که گویا جنرال پاکستانی تمام رهبری کشور را به حضور پذیرفته و شکایت 
وگالیه های شان را می شنود. او در کشورش لوی درستیز است و درین جا نیز هم تای خود 
با راحیل  لیاقت مذاکره  افغانستان توانایی، مهارت، صالبت و  را دارد. اگر لوی درستیز 
شریف را ندارد پس این مشکل داخلی ماست. اگر دارد بگذارید لوی درستیز افغانستان 
و وزیر دفاع افغانستان از کشور خویش نمایندگی نمایند. چرا همه احساسات این ملت 
به مراوده  با دشمن  با یک روحیه و روان شکست خورده  پا می گذارید و  بزرگ را زیر 
دلیل ضعف  نمی داند؟  ملت  و  واقف اید  آن  از  که شما  است  چیز  می پردازید؟ چرا؟ چه 
کدام  هیچ  دروازه  در  می دهد.  قربانی  که  نیست  ملت  این  مگر  چیست؟  در  شما  روحیه 
شما تابوت عزیز تان آروده نشده است. شما با این نوع خوش خدمتی و تضرع از کی ها 
تمام  برود و  آباد  به اسالم  امکان دارد که جنرال قدم شاه شهیم  نمایندگی می کنید. مگر 
امکان دارد در کدام  بدهند. مگر  او گوش  به حرف های  نظام پاکستان دست روی سینه 
با  باشند. شما  پای دیگر در یک مالقات وزیر و معین هر دو حاضر  بی سرو  کشور حتا 
کدام روی و اعتبار فردای فاجعه دیگر باز مردم را به شجاعت، دشمن ستیزی و دشمن 
این که  آن  دارم  برداشت  فقط یک  میزبانی  نوع  این  از  من  کرد.  دعوت خواهید  شناسی 
می پندارد  شنا  قابل  غیر  بحث  را  ملت  با  فاصله  ندارد.  ملت  به  اعتماد  افغانستان  دولت 
با خواست توده ها می بیند. مذاکره  و بود و نبود خویش را در شکل دهی سیاست بی ربط 
حد  این  از  دارد.  عرف  و  حدود  حد،  چوکات،  هرچیز  اما  یابد  انجام  باید  است.  درست 

تزلزل تکان خوردم.

خالیگاه های بزرگ سیاست امنیتی دولت
نبود سیاست امنیتي مشخص و واضح، سبب شده تا نیروهاي 
نظامي و امنیتي افغانستان در میدان جنگ حالت تدافعي به خود 
بگیرند. طالبان تا کنون در چندین والیت حمالت سنگیني را 
راه اندازي کرده اند، اما نیروهاي دولتي کاماًل در موضع تدافعي قرار داشته و متحمل شکست ها 
و خسارات سنگیني شده اند. حمله طالبان بر قندوز، و به تازگي بر هلمند، شباهت هاي نزدیکي 
با یکدیگر دارند. طالبان با حمله بر این والیات نقطه ضعف هاي امنیتي دولت افغانستان را برمال 

ساختند. مهم ترین نقطه ضعف هاي امنیتي دولت را مي توان چنین برشمرد:
- تصمیم گیري:  نهادهاي امنیتي بارها در مورد قندوز، غزني و... گفته اند که گزارش هایي وجود 
داشته که طالبان پالن حمله بر این شهرها و ولسوالي ها را داشته اند. این گزارش ها به ادارات 
مختلفي فرستاده و رد و بدل شده است. ولي در نهایت تصمیم مشخصي از سوي ادارات مسئول 
براي جلوگیري از یک حمله و به دنبال آن وقوع یک فاجعه چنان که در قندوز، جلریز، غزني، 
فاریاب، بدخشان و هلمند رخ داد،  گرفته نشد. ضعف تصمیم گیري را مي توان از این که بعد از 
یک سال هنوز هم وزارت دفاع ملي با سرپرست اداره مي شود، به خوبي دریافت. سران دولت، 
حداقل وضعیت شکننده امنیتي را مي بایست درک می کردند و فردي را براي وزارت دفاع ملي 

معرفي می کردند تا راي اعتماد وکال را با خود می داشت.
- عدم هم آهنگي:  چندي پیش وقتي رحمت اهلل نبیل از ریاست امنیت ملي استعفا کرد، پرده از 
اختالف سلیقه ها، نارضایتي ها و عدم هم آهنگي ها در راس دولت در مورد سیاست هاي امنیتي 
کشور، برداشت. او مدعي شد که عرصه بر او تا حدي تنگ گردید که مجبور به استعفا شده 
است. سخنان او را می توان مشت نمونه خروار دانست. عدم هم آهنگي میان نهادها، افراد و 
اشخاص مسئول وضعیتي را به وجود آورده است که طالبان بتوانند به راحتي برنامه حمله بر 
والیات و ولسوالي هاي مهم کشور را طراحي و اجرا نمایند. این عدم هم آهنگي در ارتباط میان 
دولت افغنستان و کشورهاي حامي افغنستان نیز صدق می کند. در حالي که قدرت مندترین 
کشورهاي جهان با تمام تجهیزات نظام و استخباراتي در افغانستان حاضر هستند، وضعیت 
با  خارجي  روابط کشورهاي  حلقه گمشده  می شود.  روز خراب تر  به  روز  افغانستان  امنیتي 

افغانستان در مبارزه علیه تروریسم هم آهنگي الزم میان آن ها است.
دولت افغانستان نتوانسته سیاست هاي کالن خود را هم آهنگ کند. سیاست دولت در مورد 
ارتباط  صلح در حدود یک سال فراز و نشیب هاي شدیدي را پشت سر گذاشته است. در 
با کشورهاي همسایه نیز رفتارهاي متفاوت و حتا متناقضي از خود نشان داده است، مثاًل در 
مورد پاکستان از تعارفات داغ و دوستانه تا اتهام هاي دخالت و رفتارهاي سرد سیاسي را شاهد 

بوده ایم.
- دوري از مردم:  سیاست هاي دولت وحدت ملي هر روز از مردم فاصله می گیرد. ادعاهاي 
تقلب در انتخابات و مسایل پس از آن روح و روان مردم افغانستان را خسته کرد. پس از 
آن همه شعارهاي فریبنده، دولت نه تنها پاسخي براي خواست هاي مردم ندارد، بلکه داشته هاي 
موجود را نیز بر باد داده است. در حال حاضر وقت قانوني پارلمان ماه ها است که پایان یافته، 
اما دولت نتوانسته زمینه برگزاري انتخابات را فراهم سازد. پروسه توزیع تذکره هاي الکترونیکي 
که یکي از برنامه هاي زیربنایي در حاکمیت و دولتداري بود، عماًل متوقف شده است. ده ها هزار 
تن از شهروندان کشور، خصوصًا نسل جوان و تحصیل کرده به کشورهاي اروپایي مهاجر شدند 
و یا در کشورهاي همسایه با وضعیتي رقت بار زندگي و کار می کنند. میلیون ها معتاد به مواد 
مخدر در جامعه حضور دارند که هیچ نهادي از دولت، برنامه اي براي آن ها ندارد. بیکاري بیداد 
می کند و فرصت هاي شغلي کم تر می شوند. این ها اعتماد مردم را به دولت کاهش می دهند. 

مردم می پندارند که دولت مردان فقط شعار می دهند و عمل نمي کنند.
دولت مردان بایستی براي پیروزي در میدان جنگ و براي شکست دشمنان افغانستان قبل از هر 
چیزي اعتماد مردم افغانستان را دوباره به دست بیاورند  و در هم آهنگي میان ادارات داخلي و در 

کنار آن هم آهنگ با حامیان بین المللي قاطعانه در مقابل دشمنان تصمیم بگیرند.

Amrullah Saleh

Hanif Royesh 
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رسمربی  مورینیو،  ژوزه  که  شدند  مدعی  انگلیس  مطبوعات 
دارد  قصد  که  گفته  برنامه  هایش  مدیر  به  چلسی  اخراجی 

جانشین روی هاجسون در تیم ملی انگلیس شود. 
نیمکت  از  چلسی،  همراه  به  ضعیف  نتایج  از  پس  مورینیو 
هیدینک  گاس  موقتا  فصل،  پایان  تا  و  شد  اخراج  تیم  این 
جانشین او شد. با این حال، شایعه پیوسنت او به تیم هایی مثل 
فصل  این  در  خوبی  نتایج  که  مادرید  رئال  و  منچسرتیونایتد 

نگرفته اند شنیده می شد.
مطبوعات انگلیس گزارش دادند که مورینیو به مدیربرنامه هایش 
گفته رشایط حضور او در تیم ملی انگلیس پس از یورو ۲۰۱۶ را 
فراهم کند. قرارداد هاجسون تا پایان یورو ۲۰۱۶ اعتبار دارد ولی 
اخیر رسمربی  به صحبت های  با توجه  نیز  احتامل متدید آن 

انگلیس وجود دارد. 

سابق  مهاجم  دروگبا،  دیدیه  که  شد  مدعی  استار  دیلی 
لوکاکو  روملو  که  کرده  توصیه  هیدینک  به گاس  چلسی 

را به چلسی برگرداند. 
لوکاکو سال ۲۰۱۴ به صورت دایمی از چلسی جدا شد و 
به اورتون پیوست و فصل بسیار خوبی را در این تیم تیم 
سپری می کند. او تا به این جای کار ۱۶ گول برای تیمش 
است.  بوده  لیگ  مهاجامن  بهرتین  از  و  رسانده  مثر  به 
و  است  جدی  مشکل  دچار  خود  حمله  خط  در  چلسی 
کاستا با وجود گول زنی مقابل واتفورد، نتوانسته انتظارات 

را برآورده کند. 
شایعه  که  دروگبا  که  شد  مدعی  استار  دیلی  حال 
شنیده  مربی گری  دستیار  عنوان  به  چلسی  به  بازگشتش 
به جمع  را  لوکاکو  که  توصیه کرده  هیدینک  به  می شود، 
جانشین  لوکاکو  که  است  معتقد  دروگبا  برگرداند.  آبی ها 
عملکرد  که  است  کاستا  دیگو  برای  مناسبی  کامال 
ضعیفی داشته و مورد انتقاد هواداران نیز قرار گرفته است. 

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد پس از شکست 
تیمش  که  کرد  عنوان  سیتی  استوک  مقابل  تیمش   ۰-۲

انتقام این شکست را مقابل چلسی خواهد گرفت. 
و  پیاپی  شکست  سومین  هفته  این  شنبه شب  یونایتد 
گذاشت.  رس  پشت  را  خود  پیروزی  بدون  بازی  هفتمین 
اخراج  زمزمه های  و  است  فشار  تحت  شدت  به  فان خال 
او و حضور مورینیو روی نیمکت یونایتد شنیده می شود. 
او  و  برود  هیدینک  چلسی  مصاف  به  باید  او  تیم  حال 
چلسی  مقابل  گیری  انتقام  برای  تیمش  که  کرد  عنوان 

صف آرایی خواهد کرد. 
این  انتقام  رسیع  خیلی  با  که  گفت  می توان  گفت:  او 
شکست را از چلسی بگیریم ولی در فاصله کوتاه بین دو 
بازی باید رسیعا ریکاوری کرد زیرا بازیکنان با متام وجود 
بازی کردند و باید جوری آماده شوند که کامال مطمنئ از 
ابتدا بازی کنند و با شهامت فوتبال خودمان را به منایش 
کاری،  چنین  روز  دو  طول  در  خودمان.  فوتبال  بگذارند، 
کار سختی خواهد بود ولی ما سعی خود را خواهیم کرد. 
دو تیم دوشنبه شب در اولدترافورد به مصاف یک دیگر 

خواهند رفت. 

ونگر: 
مطمئنم این شکست را پشت رس می گذاریم

رئال مادرید در تابستان دخیا را 
جذب خواهد کرد

فان خال: 
بازیکنانم منی توانند با فشار کنار بیایند

رسزو:
 شاید کاستا به اتلتیکو برگردد

زیدان، تنها گزینه پرز 
برای جانشینی بنیتس

خاوی مارتینز:
پپ بیش از 200 ویدیو به من نشان داد

کلوپ:
 با یک فوتبال ساده لسرت را بردیم

هیتسفلد:
 گواردیوال دور خودش دیوار کشید

پس  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 
مقابل  تیمش  سنگین  شکست  از 
ساوتهمپتون عنوان کرد که شاگردانش این 

شکست را پشت رس خواهند گذاشت. 
شاگردان ونگر شنبه شب در ورزشگاه سنت 
صدرنشینی  فرصت  که  حالی  در  ماری، 
کوبیده  هم  در   ۰-۴ داشتند،  روی  پیش  را 
باقی مبانند  تا در رده ی دوم جدول  شدند 
با کاهش  نیز  را  رده  این  از  و خطر سقوط 
وجود  با  کنند.  حس  سیتی  با  اختالف 
تیمش  که  کرد  عنوان  ونگر  شکست،  این 
می تواند این شکست را پشت رس بگذارد. 

او گفت: این بازیکنان روحیه فوق العاده ای 
دارند و ای نرا در ۴۸ ساعت نشان خواهند 
داد. می خواهیم به این ناکامی واکنش نشان 
دهیم. من به بازیکنان ایامن دارم که واکنش 
اندازه  به  امشب  داد.  خواهند  نشان  خوبی 
کافی خوب نبودیم که پیروز شویم. شکی 
حریف  که  بگویم  باید  نیست.  این  در 
منی توان  بود.  رسیع تر  ما  از  زنی  تکل  در 
تصمیم داور را به نفع خود بگردانیم بلکه 
باید عملکردمان طوری باشد که رشایط به 
لحاظ  از  می کنم  فکر  برود.  پیش  ما  نفع 

بدنی آماده نبودیم. 

رئال  که  شد  مدعی  استار  دیلی  روزنامه 
دروازه بان  دخیا،  داوید  دارد  قصد  مادرید 
خدمت  به  تابستان  در  را  منچسرتیونایتد 

بگیرد. 
در تابستان گذشته دخیا در آستانه پیوسنت 
اداری  اشتباه  ولی یک  داشت  قرار  رئال  به 
انتقال او منتفی شود و او در  باعث شد تا 
که  حالی  در  شود.  ماندنی  منچسرتیونایتد 
ندارد،  را  او  جذب  قصد  جنوری  در  رئال 

شد  خواهد  کشیده  تابستان  به  انتقال  این 
آرزویش  به  را  دخیا  بالخره  سپیدپوشان  و 

خواهند رساند. 
برای  یورو  میلیون   ۴۰ حدود  دخیا  جذب 
رئال هزینه خواهد داشت و در صورتی که 
یونایتد نتواند سهمیه چمپیونزلیگ را برای 
رسیع تر  انتقال  این  روند  بگیرد،  بعد  فصل 
پایین تر خواهد  نیز  و احتامال قیمت دخیا 

آمد. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  فان خال،  لوئیس 
تحت  منی توانند  بازیکنانش  که  کرد  عنوان 

فشار عملکرد خوبی داشته باشند. 
فان خال  شاگردان  هفته،  این  شنبه شب 
خوردند  شکست   ۰-۲ سیتی  استوک  مقابل 
و  لیگ  در  خود  پیاپی  شکست  سومین  تا 
پشت  را  خود  پیروزی  بدون  بازی  هفتمین 
فان خال  و  منچسرت  بر  فشارها  بگذارند.  رس 
معتقد  هلندی  رسمربی  و  باالست  شدت  به 
را  فشار  این  منی توانند  شاگردانش  که  است 

تحمل کنند. 
به  را  خودمان  فوتبال  اول  نیمه  در  گفت:  او 

منایش نگذاشتیم  و سپس یک گول خیلی 
بد خوردیم. در آن موقع بازی کامال به رضرمان 
برگشت. فوتبال خودمان را بازی نکردیم زیرا 
فشار بسیار باال بود و بازیکنان نتوانستند آن را 
تحمل کنند و با آن کنار بیایند. بین دو نیمه 
گفتم که چیزی برای از دست دادن نداریم و 
باید با رشایط بهرت کنار بیاییم. می توان گفت 
زیرا  بوده ام  ناکام  ام  وظیفه  انجام  در  من  که 
در  ولی  بیایند  کنار  فشار  با  نتوانستند  آن ها 
پایان بازیکنان باید برای خودشان با این فشار 
ناکام  بیایند. شام می توانید بگویید من  کنار 

بودم ولی من این طور فکر منی کنم. 

انریکه رسزو، رئیس باشگاه اتلتیکو عنوان 
کاستا،  دیگو  بازگشت  احتامل  که  کرد 

مهاجم چلسی به مادرید وجود دارد. 
واتفورد  مقابل  شنبه شب  کاستا  دیگو 
مثر  به  چلسی  برای  گول  دو  شد  موفق 
نتیجه ۲-۲ به  با  برساند تا در نهایت بازی 
بازگشت  احتامل  رسزو  حال  برسد.  پایان 
رشایط  به  توجه  با  اتلتیکومادرید  به  او 

نامساعدش در چلسی را مطرح کرد. 

بازیکن  دیگو  حارض،  حال  در  گفت:  او 
تیم  این  روی  مترکزش  و  است  چلسی 
نیست  مشخص  هیچ گاه  ولی  است. 
و  می دهد  رخ  اتفاقی  چه  فوتبال  در  که 
باز  شان  سابق  تیم های  به  بازیکنان  گاهی 

می گردند. 
اتلتیکو ۴3 گول  کاستا در سه فصل برای 
به مثر رساند و موفق به کسب قهرمانی در 

اللیگا به همراه این تیم شد. 

باشگاه رئال مادرید  به  روزنامه مارکا نزدیک 
بنیتس،  اخراج  صورت  در  که  داد  گزارش 
خواهد  زیدان  زین الدین  قطعا  رئال  رسمربی 

بود. 
نتایج ضعیف بنیتس در این فصل و اختالف 
با ستاره ها و بزرگان رختکن رئال باعث شده 
بسیار  رئال  در  اسپانیایی  رسمربی  رشایط  تا 
سخت شده و خطر اخراج را به شدت حس 
فرناندس، آنتونیو  کند. ژوزه مورینیو، ویکتور 
برای  که  بودند  نام هایی  کاپلو  فابیو  و  کونته 
جانشینی بنیتس مطرح می شدند ولی رئیس 
از  یک  به  یک  را  آن ها  نام  رئال،  باشگاه 

لیست خود خارج کرد. 
تنها گزینه مدنظر پرز، زیدان است که از سال 
۲۰۰۱ که به رئال پیوسته، رابطه بسیار نزدیکی 
در  دوره  دو  زیدان  اند.  داشته  یک دیگر  با 
و تحت هدایت  بوده  رئال حارض  فعلی  تیم 

آنچلوتی و مورینیو روی نیمکت رئال نشسته 
بازیکنان آشناست. هم چنین  با  و از نزدیک 
رسمربی  عنوان  به  او  حضور  از  نیز  رختکن 
بین  تیم حامیت می کند. هم چنین زیزو  در 

هواداران رئال نیز بسیار محبوب است. 
زیدان  که  می شود  باعث  دالیل  این  متام 
بنیتس  جانشینی  برای  رقبا  دیگر  به  نسبت 
باشگاه  از  زیزو  باشد. شناخت خوب  جلوتر 
جا  برای  زمان  به  نیازی  دیگر  تا  شده  باعث 
با  موضوع  این  باشد.  نداشته  تیم  در  افتادن 
توجه به این که او در میانه های فصل رسمربی 
خواهد شد، فاکتور بسیار مهمی است. زیزو 
واران  بود  کرده  توصیه  باشگاه  به  پیشرت  که 
دنبال  به  حال  کند،  خریداری  را  ایسکو  و 
هازارد نیز خواهد بود زیرا در مورد هازارد نیز 
پافشاری داشت ولی باشگاه برای خرید ستاره 

بلژیکی اقدامی نکرد. 

در  کرد  تاکید  بایرن  اسپانیایی  مدافع 
پپ  اندازه  به  مربی  هیچ  از  زندگی اش 

گواردیوال نیاموخته است. 
بعد از اعالم خرب جدایی پپ گواردیوال از 
خاوی  شاید  آتی،  تابستان  در  باواریایی ها 
مارتینز بیش از هر بایرنی دیگر دلش برای 

این مربی تنگ شود. 
این مدافع ملی پوش در مصاحبه با روزنامه 
مربی  این  درمورد  کاتالونیا  چاپ  "آرا" 
پیرشفت  موجب  پپ  گفت:  هم وطنش 
کمک  من  به  او  می شود.  بازیکن  هر 
روی  خیلی  ما  بفهمم.  بهرت  را  فوتبال  کرد 
نشان  با  او  و  کردیم  کار  تاکتیکی  مسائل 
دادن بیش از دوصد ویدیو این مقوله را به 
نقش  آموخت  من  به  او  داد.  آموزش  من 
دیگری  سبک  به  کامال  را  میانی  مدافع 
مارسلو  نظر  زیر  با  مقایسه  در  کنم  بازی 
فقط  که  بیلبائو(  در  مارتینز  )مربی  بیلسا 

مهاجم  درمقابل  دفاعی  خط  پوشش  به 
مستقیم حریف می پرداختم. 

که  می دهد  یادت  چیزها  خیلی  پپ 
کرد  جرأت  او  می شود.  پیرشفتت  موجب 
الم را در میانه میدان قرار دهد یا کاری کرد 
که بواتنگ به بهرتین مدافع میانی دنیا در 

کار با توپ تبدیل شود.  
بسیار  مصدومیت  گذشته  فصل  که  او 
دشوار و خطرناکی را پشت رس گذاشت و 
در امریکا تحت عمل جراحی قرار گرفت، 
مصدوم  بازیکنانش  این که  از  پپ  افزود: 
می شود،  غصه دار  و  است  متنفر  شوند 
انسان  عنوان  به  اول  در درجه  را  زیرا آن ها 
دوست دارد. او توانسته یک پیوند محبت 
بین خودش و بازیکنان بوجود آورد و این 
احساس را به تو منتقل می کند که برایش 
روحی  لحاظ  به  مسئله  این  هستی.  مهم 

برای ما بسیار اهمیت دارد. 

معتقد  لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
است پیروزی ۱-۰ مقابل لسرتسیتی، به دلیل 

سبک بازی ساده  تیمش بوده است.  
قبلی  دیدار  چهار  در  که  کلوپ  شاگردان 
در همه رقابت ها نتوانسته بودند به پیروزی 
توانستند  بنتکه  گول  با  شنبه شب   برسند، 
برابر صدرنشین لیگ برتر به پیروزی برسند. 
کلوپ معتقد است که  تیمش با این پیروزی 
نشان داد که کیفیت الزم برای زدن گول های 

رسنوشت ساز را دارد.  
او به خربنگاران گفت: بعد از ۴ بازی بدون 
پیروزی، این پیروزی بسیار مهم بود. همه از 
کیفیت لسرت  آگاه هستند. کاری که ما باید 

امروز انجام می دادیم، ارائه یک فوتبال ساده 
بود.  

آن  از  پس  و  بود  خوب  خیلی  اول  نیمه 
بنتکه  کریستین  می کردیم.  تغییر  باید  ما 
میدان  به  دیووک  اوریگی  جای  به  وقتی 
رفت، هنوز گرم نشده بود. رفنت به زمین در 
بازیکنان  نیست.  آسان  دیدارهایی  چنین 
دادند که چه  نشان  ما  روی گولی که زدیم 
کیفیت باالیی دارند. ما در این دیدار اصال 
به طور واقعی تحت فشار  قرار نگرفتیم.  ما 
در دقایق پایانی یک موقعیت بسیار خوب 
استفاده  آن  از  نتوانستیم  اما  داشتیم  دیگر 

کنیم.  

با اعالم جدایی گواردیوال از بایرن، یکی از 
پیش کسوتان این تیم به بیان نظرش درمورد 

بیالن این مربی پرداخت. 
تابستان آتی راه پپ گواردیوال و بایرن مونیخ 
این  و  می شود  از هم جدا  از سه سال  بعد 
مربی اسپانیایی مقصد جدیدی را در پیش 
خواهد گرفت. اومتار هیتسفلد معتقد است 
باواریایی ها به هیچ وجه از این جدایی رضر 
نخواهند کرد. این مربی سوئیسی که سابقه 
بایرن را در کارنامه خود دارد امروز  هدایت 
در مصاحبه با "بلیک" اظهار داشت: او در 
حیطه روابط انسانی در تیم مترکز چندانی 
را  شاگردانش  ندرت  به  مثال  نکرد.  رصف 
بلکه  کرد؛  صدا  خصوصی  گفتگوی  برای 
متام هم و غمش فوتبال بود. او فقط خدای 
تاکتیک است که شب و روز رس و کارش 
با رشایط بازی و مقوله های تاکتیکی است. 
مناظر  و  طبیعی  جاذبه های  به  نرفت  حتی 

ایالت باواریا هم رسی بزند. 

از سال ۲۰۱3 که گواردیوال کارش را در مونیخ 
آغاز کرد، هیچ گاه با هیچ رسانه ای مصاحبه 
در  منحرصا  را  گفتنی هایش  همه  و  نکرد 
زبان  به  بازی ها  از  قبل  خربی  نشست های 
نیز گفت: او  می آورد. هیتسفلد در این باره 
با رسانه ها خویشنت دار  مواجهه  در  همیشه 
کشیده  حصار  خودش  دور  انگار  و  بود 
بین املللی خوب  بود. این برای یک مربی 
نیست، چرا که او در هر حال باشگاهش را 

منایندگی می کند. 
او با اشاره به خرب رفنت این مربی اسپانیایی 
کارلو  با  جایگزینی اش  و   ۲۰۱۶ جون  در 
مربی  یک  رفنت  با  بایرن  افزود:  آنچلوتی 
که  است  درست  کرد.  نخواهد  رضری 
قهرمانی  دو  گواردیوال  هدایت  با  تیم  این 
به  بوندسلیگا و یک قهرمانی جام حذفی 
دست آورده، اما تازه زمانی کارنامه او با یوپ 
کسب  با  که  کرد  خواهد  برابری  هاینکس 

سه گانه از بایرن خداحافظی کند. 
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