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ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
می گوید که تروریزم دین، مذهب، ملت و قوم نمی شناسد و هیچکس 

حق ندارد در داخل نظام از طالب و تروریست حمایت نماید.
وى می گوید که در مواردى از موقف دولت، جنایات تروریزم و طالبان 

توجیه میشود.
والیت  تحوالت  بررسی  به  که  وزیران  شوراى  گذشته  روز  نشست 
قندوز اختصاص یافته بود، آقاى عبداهلل در این نشست گفت حکومت 

وظیفه خود را در قبال قندوز به خوبی انجام نداده است.
عبداهلل در مورد این که جنایت طالبان...

صفحه 2

عبداهلل عبداهلل: شماری از مقامات 
حکومتی جنایت را توجیه می کنند



اطالعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی، می گوید که تروريزم دين، مذهب، ملت و 
قوم منی شناسد و هیچکس حق ندارد در داخل نظام از 

طالب و تروریست حامیت مناید.
وی می گوید که در مواردى از موقف دولت، جنايات 

تروريزم و طالبان توجيه ميشود.
بررسی  به  که  وزیران  شورای  گذشته  روز  نشست 
آقای  بود،  یافته  اختصاص  قندوز  والیت  تحوالت 
را  خود  وظیفه  حکومت  گفت  نشست  این  در  عبدالله 

در قبال قندوز به خوبی انجام نداده است.
عبدالله در مورد این که جنایت طالبان از موقف دولت 
توجیه می شود، گفت: »دانسته یا ندانسته در جایی دیده 
تریبون دولت، جنایت توجیه می شود و  از  می شود که 
همینکه  شود.  پردهپوشی  جنایت  که  می شود  خواسته 
این وضعیت در قندوز حاکم است، معنای اش آن است 

که ما وظیفه خود را انجام ندادهایم.«

آسیب  نظام  به  رویکرد  این  که  افزود  اجرایی  رییس 
می رساند و پایه های نظام را لرزان می سازد و حکومت 
به کسی اجازه منی دهد با استفاده از فضای امن دست 

به چنین کاری بزنند.
امنیتی  نیروهای  کار  در  گفت،  هم چنان  عبدالله  آقای 
مداخالتی از هرطرف صورت می گیرد. باید از نهادهای 
مسلح  نیروهای  تا  شود  جلوگیری  مداخله گر  و  موازی 

بتوانند وظایف خویش را به صورت مؤثر انجام دهند.
جنایت  و  »تجاوز  کردن  محکوم  ضمن  اجرایی  رییس 
طالبان تروریست و وحشی در والیت قندوز« گفت که 
حکومت به سوال های باشندگان قندوز مبنی بر این که 

چرا قندوز سقوط کرد، پاسخ روشن نداده است.
وظیفه  فوریرتین  که  کرد  تأکید  ادامه  در  عبدالله 
حکومت در رشایط کنونی شناسایی علل و انگیزه های 
حادثه قندوز، مجازات عامالن این حادثه و  دادن پاسخ 

روشن به مردم است.

او ضمن اینکه گفت جنایت طالبان در قندوز نشان داد 
و  قدیم  طالبان  میان  فرقی  عدهای،  تصور  برخالف  که 
»تروریست های وحشی  افزود که  نیست،  طالبان جدید 
بزرگ ترین جرم و جنایت را در کشور مرتکب شدهاند 

و دشمن این رسزمین هستند.«
مسئوالن  که  بود  این  انتقاد ها  قندوز،  سقوط  از  بعد 
زدهاند.  معامله  به  دست  شهر  این  سقوط  در  حکومتی 
تعیین و تقرر  این مورد گفت که در  رییس اجرایی در 
جمله  از  باال  تهدید  با  والیت هایی  اداری  مسئوالن 
قندوز  در  مردم  توقع  به  نظر  و  شده  بازنگری  قندوز 

تعییناِت صورت می گیرد.
دیدگان  آسیب  به  رسیدگی  حکومت  اجرایی  رییس 
فاجعه قندوز و بیجاشدگان را در اولویت کار حکومت 
در  بیجاشدگان  به  رسیدگی  که  داد  خرب  و  دانست 
آغازشده  بدخشان  و  تخار  در  هم جوار،  والیت های 

است.

اطالعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت 
سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  در  که  می گوید 
که  مداخالتی  و  افغانستان  نیاز های  و   مشکالت  ملل 
بحث  به  را  می گیرد  صورت  کشور  داخل  در  بیرون  از 
گرفتم و جهان متوجه شد که پاکستان پناهگاه امن برای 
افغانستان  ناامنیسازی  در  کشور  این  و  است  تروریستان 

دست دارند.
عبدالله عبدالله که به تازگی از هفتادمین نشست ساالنه 
در  گذشته  روز  برگشته،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

نشست شورای وزیران این سخنان را بیان کرد.
عمومی  مجمع  در  سخرنانیام  »در  گفت:  عبدالله  آقای 
و  نیازها  افغانستان،  پیرشفت های  متحد  ملل  سازمان 
فراهم آوری  و  مداخله  هم چنان  و  کشور  چالش های 

در  پاکستان  سوی  از  تروریست ها  به  پناهگاه  و  کمک 
افغانستان را مطرح ساختم و در سطح بین املللی دیگر 
تردیدی در مورد این مداخله و حقانیِت موِضع افغانستان 

وجود ندارد.«
او که در نشست شورای وزیران، بخِش از کارنامه سفر 
خود به منایندگی از افغانستان در نشست ساالنه سازمان 
اشرتاک  به  »نشستی  افزود:  می داد،  توضیح  را  ملل 
افغانستان، ایاالت متحده و چین برای همکاری و کمک 
یکبار  افغانستان  دوستان  و  گردید  برگزار  افغانستان  با 
دیگر تعهد خویش را با حکومت و مردم افغانستان ابراز 

داشتند.«
او هم چنان گفت که در پیوند به مشکل داعش و مبارزه 
رییس  رهربی  به  جلسهای  نیز  افراطی  جریان  این  با 

یک  در  جهان  کشورهای  و  گردید  دایر  اوباما  جمهور 
این  با  مبارزه  برای  را  خویش  آمادگی  بزرگ  ائتالف 

پدیده اعالن کردند.
رییس اجرایی اشاره کرد که تقریباً همه ساله در هنگام 
کشور  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  جلسات  برگزاری 
بوده  مردم  برای  مشکل  ایجاد  و  حمالت  تشدید  شاهد 

است.
در ادامه انتقادها از پاکستان از سوی مقام های حکومتی 
و  می کند  حامیت  تروریزم  از  پاکستان  که  این  بر  مبنی 
عمالً در ناامنسازی افغانستان دخیل است، رییس اجرایی 
در نشست ساالنه سازمان ملل بار دیگر پاکستان را مکان 
بیناملللی  همکاران  از  و  خواند  تروریستان  برای  امن 

خواست تا راه حل برای این مشکل دریابد.

گروه  میزان،  شنبه شب، 12  فاریاب:  یک  روز،  اطالعات 
والیت  مرکز  میمنه،  شهر  باالی  را  سنگینی  حمله  طالبان 
نیروهای  شدید  مقاومت  با  که  کردند  اندازی  راه  فاریاب 

امنیتی و نیروهای خیزش مردمی مواجه شدند.
تلفات  مهاجم،  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  در 
سنگینی بر جنگجویان طالب وارد شده و در نهایت مجبور 

به عقب نشینی گردیدند.
صحبت  در  فاریاب  والیت  رسپرست  بارز،  عبدالستار 
تلفنی با خربنگار اطالعات روز، ضمن تایید حمله گسرتده 
افغانستان  مردم  دشمنان  و  طالب  »مهاجامن  افزود:  طالبان 
ترصف  قندوز  شهر  هامنند  نیز  را  میمنه  شهر  می خواستند 
بودند،  شده  مرتکب  شهر  آن  در  که  را  جنایاتی  و  منوده 
در اینجا نیز مرتکب شوند؛ اما با مقاومت کم نظیر نیروهای 
 ۵:1۵ ساعت  تا  و  گردیده  روبهرو  شجاع  مردم  و  امنیتی 
دوشنبه نه تنها هیچ دستآوردی نصیب شان نگردید؛ بلکه با 

دادن صدها کشته و زخمی مجبور شدند که به پناهگاه های 
اولیه شان باز گردند.«

این  تلفات و خسارات وارده در  میزان  بارز در مورد  آقای 
شهر چیزی نگفت و تأکید کرد که هنوز اول صبح است و 
میزان آن برای هیچ کس معلوم نیست؛ اما اضافه کرد که در 
جریان این نربد چندین ساعته، تنها دو تن از نیروهای امنیتی 

زخمی شده اند.
در ساعات اولیه یک شنبه شب گروه طالبان تهاجم سنگینی 
اما  بودند؛  کرده  آغاز  میمینه  شهر  باالی  جانب  چند  از  را 
مجلس  در  فاریاب  مناینده  فایق،  الله  نقیب  گفته ی  به 
منایندگان، مردم میمنه این شهر را به گورستان طالب مبدل 

خواهند کرد.
اجتامعی  صفحات  در  تصاویری  دیروز  حال  همین  در 
باشندگان  از  به دست می شد که شامری  فیس بوک دست 
بر  و  طالبانی مسلح شده اند  اقدام ضد  میمنه در یک  شهر 

علیه طالبان اعالم جنگ کردند.
نقیب الله فایق که از نزدیکان جرنال دوستم است، با تایید 
این خرب که مردم فاریاب علیه گروه های تروریستی مسلح 
شده اند و علیه این گروه ها اعالم جنگ کرده اند، اما گفت: 
قرار گرفته  فاریاب در آستانه سقوط  اکنون والیت  »همین 
است و مردم هم برای جلوگیری از یک فاجعه دیگر بسیج 

شدند.«
فایق در ادامه افزود: »فاریاب را برای طالبان به یک قربستان 
تبدیل می کنیم و اگر حکومت وحدت ملی در برابر حیات 
شهروندان این والیت بی تفاوت باشد، به مرگ این حکومت 

متام خواهد شد.«
فاریاب یک بار دیگر در حالی حمله طالبان را تجربه می کند 
که جرنال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، نزدیک به 
دو ماه علیه گروه های ترورسیتی در این والیت جنگ کرد و 

رهربی جنگ علیه شورشیان را به دوش داشت.

پیشین  فرماندهان  و  از شهروندان  شامری  روز:  اطالعات   
شامل  در  فاریاب  والیت  مرکز  میمنه،  شهر  در  جهادی 
اعالم  افغان  امنیتی  نیروهای  از  راهپیامیی،  یک  در  کشور 
قندوز غم  که غم والیت  داشتند  بیان  نیز  و  حامیت کرده 

همهی مردم افغانستان می باشد.
امر رسکوب  در  افغان  نظامیان  از  برای حامیت  راهپیامیی 
مخالفان مسلح دولت و گروه طالبان، روز گذشته با حضور 
جهادی،  پیشین  فرماندهان  نظامی،  مقامات  از  شامری 
میمنه  شهر  در  فاریاب  والیت  باشندگان  و  اقوام  بزرگان 

برگزار شد.
رشکت کنندگان این راهپیامیی حملهی گروه طالبان را در 
نیروهای  که  کردند  اعالم  و  محکوم  را شدیداً  قندوز  شهر 

مخالفان  تحرکات  هرگونه  از  دفاع  توانایی  افغان  امنیتی 
مسلح دولت و گروه طالبان را دارند و مردم نیز از این نیروها 

پشتیبانی می کنند.
نیروهای  کنار  در  نیاز،  صورت  در  که  کردند  تأکید  آنان 
امنیتی کشور برای تأمین امنیت ایستاده و در برابر دشمنان 

مبارزه خواهند کرد.
واقعی  فرزندان  افغان  »نظامیان  که:  گفتند  کنندگان  رشکت 
و دشمنان  تروریست ها  برابر  در  که  این رسزمین می باشند 

مبارزه می کنند.«
پیشین  فرمانده هان  از  یکی  ترکستانی،  رحمتالله  حاجی 
خربنگاران  با  گردهم آیی  این  حاشیه ی  در  که  جهادی 
صحبت می کرد، گفت: »مردم و شهروندان والیت فاریاب 

امنیتی  نیروهای  از  مجاهدین  پیشین  فرمانده هان  بهشمول 
افغان حامیت کرده و در کنار این نیروها قرار دارند.«

پولیس  امنیت  آمر  پروانی،  برشیار  بریالی  حال  همین  در 
والیت فاریاب از همکاری و کمک مردم این والیت ابراز 
خرسندی کرده و عده سپرده تا یک قطره خون در رگ های 
نظامیان افغان باشد از خاک، وطن و مردم حامیت و دفاع 

می کنند.
ناآرام  والیت فاریاب در شامل کشور از والیت های نسبتاً 
به شامر می رود که در برخی از ولسوالی های آن مخالفان 
نیروهای  با  گاهی  از  هر  و  دارند  حضور  دولت  مسلح 
امنیتی افغان درگیر می شوند. در حال حارض نیز جنگ در 

بخش های از این والیت جریان دارد.
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عبداهلل: در نشست عمومی سازمان ملل،
 به جهانیان فهماندم که پاکستان پناهگاه تروریستان است

سرپرست والیت فاریاب: 
طالبان در میمنه شکست خوردند

مردم و فرماندهان پیشین جهادی فاریاب، 
از نیروهای امنیتی اعالم حمایت کردند

جنرال مراد:
 ما جنراالن چادری پوش پاکستانی 

را دنبال می کنیم

اطالعات روز: گزارش ها از والیت قندوز می رسانند که روز گذشته، 
نیروهای  میان  درگیری  هفته  یک  از  پس  قندوز  شهر  در  میزان،   13
پولیس  نیروهای  بازگشته و  به حالت عادی  امنیتی و طالبان وضعیت 

کنترل کامل این شهر را در دست دارند.
جنرال مراد علی مراد، معاون رییس ستاد ارتش کشور، روز گذشته با 
حضور در میان مردم قندوز گفت که آن عده از جنراالن پاکستانی را 

که با چادر زنانه در حال فرار هستند، شناسایی و بازداشت می کنیم.
روز گذشته نیروهای امنیتی توانستند پرچم کشور را بعد از یک هفته 
باالی ساختمان والیت قندوز بلند کنند. هم چنان روز گذشته حمداهلل 

دانشی، سرپرست جدید این والیت به کار خود را آغاز کرد.
شکست  حال  در  قندوز  در  طالب  جنگجویان  که  می گوید  مراد  آقای 
هستند و نیروهای دولتی به دنبال آن جنراالن پاکستانی هستند که در 

نبرد جنگ قندوز علیه نیروهای امنیتی شرکت داشتند.
و  کردهاند  پنهان  را  خود  که  پاکستانی  جنراالن  آن  »ما  گفت:  مراد 
چادر زنانه به سر کرده و گریختهاند را شناسایی و بازداشت می کنیم.«

در همین حال معاون رییس ستاد ارتش از مردم قندوز خواست  تا در 
عملیات ردیابی هراس افگنان، نیروهای دولتی را کمک کنند.

به روز دو شنبه هفتهی گذشته به دست طالبان سقوط  والیت قندوز 
کرد. نیروهای کمکی به فرماندهی جنرال مراد سه روز بعد وارد قندوز 
شدند و در کمتر از یک روز توانستند بخش های شهر قندوز را بازپس 

بگیرند. 
براساس گزارش ها، در میان طالبان که تعداد از جنگجویان خارجی و 
قندوز  در  روز  این چند  در  داشتند  پاکستانی، حضور  ویژه جنراالن  به 
بستند،  رگبار  به  را  غیرنظامیان  زدند،  بشریت  علیه  جنایات  به  دست 
به زنان تجاوز جنسی گروهی کردند، خانه ها و مؤسسات دولتی را به 

آتش کشیدند.
والی نامنهاد طالبان و فرمانده طالبان در جنگ قندوز از زندان آی اس 

آی آزاد شده بود
نامنهاد  والی  عبدالسالم،  مال  که  می رسانند  گزارش ها  حال  در همین 
ریاست  دوره  در  پیش  سال  سه  که  قندوز،  والیت  برای  طالبان 
زندان  از  صلح  عالی  شورای  میانجیگری  با  کرزی  حامد  جمهوری 
آیاسآی پاکستان رها شده بود، جنگ را در قندوز به گونهی مشترک با 

مال حسن آخند به پیش می برد.
در  را  طالبان  جنگ  رهبری  که  می رسانند  گزارش ها  هم،  سویی  از 
از  دارند که در دورهی حامد کرزی  به دوش  بیشتر والیت ها کسانی 

زندان های پاکستان و افغانستان آزاد شدهاند.
مال عبدالسالم، والی نام نهاد طالبان در والیت قندوز بود. در روزهای 
مال  شدن  کشته  از  ملی  امنیت  قندوز،  شهر  سقوط  هنگام  نخست 

عبدالسالم خبر داد؛ اما طالبان این خبر را رد کرده اند.
پاکستان در  از زندان  برای قندوز  نامنهاد طالبان  آزادی والی  موضوع 
از زندان های  حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر صدها زندانی 
والیت های غزنی و قندوز در عملیات های طالبان موفق به فرار شدند 

که شمار زیاد آن ها زندانیان خطرناک طالبان بودند.
زندان های  از  که  زندانی  طالبان  که  این  بر  مبنی  گزارش ها  بارها 
نیروهای  علیه  جنگ  در  دوباره  شدهاند،  آزاد  پاکستان  و  افغانستان 

دولتی کشور حضور دارند.
در پیوند به فرار 355 زندانی از زندان والیت غزنی  و حضور دوباره 
آن ها در صف طالبان، دو روز پیش محمد علی احمدی، معاون والیت 
غزنی به اطالعات روز گفت، نیروهای امنیتی شماری از این زندانیان 
فراری دادهشده را دوباره بازداشت کردهاند که آن ها سهم فعال در راه 

اندازی حمالت طالبان در والیت غزنی را داشتهاند.
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پس از آن که اشرف غنی؛ رییس حکومت وحدت 
ملی، سفرش را برای شرکت در هفتادومین نشست 
لغو  نیویارک  به  متحد  ملل  مجمع عمومی سازمان 
کرد، پرسش های نیز به میان آمد: چرا غنی نرفت؟ 
آیا مریض بود و چهارده ساعت پرواز تا نیویارک 

برای او سنگین و خسته کننده بود؟ 
میان  سرزنش  و  تنش  چانه زنی،  غنی،  سفر  لغو  با 
حنیف اتمر؛ مشاور شورای امنیت ملی اشرف غنی 
در  شرکت  برای  اجراییه  رییس  عبدالله؛  داکتر  و 
مجمع عمومی ملل متحد آغاز شد و با میانجی گری 
به  پرواز  تکت  کابل،  در  خارجی  دیپلومات های 
به  اجراییه  رییس  و  شد  بیرون  عبدالله  داکتر  نام 

نیویارک رفت.
اشرف  صحی  وضع  نیویارک،  به  غنی  سفر  لغو  با 
رسانه ای  و  سیاسی  محافل  و  مجالس  نقل  غنی 
نکرد  دوام  دیر  غنی  مریضی  شایعات  شد.  کشور 
طلوع،  تلویزیون  با  مصاحبه ای  در  غنی  اشرف  و 
برای  پزشکی  آزمایش های  برای  را  خود  آمادگی 
اطمنان دادن به مردم مبنی بر این که حال او خوب 
است، اعالم کرد و گفت، چهارده ساعت در یک 
تلویزیون  با  غنی  مصاحبه  می کند.  کار  روز  شبانه 
طلوع، ذهنیت مردم را اقناع نکرد و اطمنانی را که 
مردم انتظار داشتند غنی نتوانست انتقال دهد و لغو 

سفر او هم چنان به یک معما تبدیل شد.
در روزهای عید قربان، غنی دروازه های ارگ را باز 
روزنامه  ارتش،  افسران  کابینه،  اعضای  تا  گذاشت 
تنظیف  کارمندان  حتا  و  دانش جویان  نگاران، 
جمهوری  ریاست  مقر  به  هنود  اهل  و  شهرداری 
بروند و با چشم سر، رییس حکومت وحدت ملی 
را ببیند که حالش خوب است. در ایام عید، اشرف 
غنی به مردم گفت که دلیل نرفتنش به امریکا، بودن 
در کنار مردم در روزهای عید است. این را گفت 
تا بلکه توانسته باشد، به چرایی نرفتن اش به امریکا 

پایان دهد.
اختتام  حال  در  عمومی  مجمع  نشست  که  اکنون 
بازگشت، منبع متعبر  است و سران کشورها در راه 
به  را  سفرش  دلیل  این  به  غنی  اشرف  می گوید 
اوباما؛ رییس جمهور  باراک  لغو کرد که  نیویارک 

امریکا به وی وقت مالقات نداده است. 
که  متحد  محلل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
مهم ترین  می شود  برگزار  نیویارک  در  ساالنه 
اهمیت  می رود.  حساب  به  جهان  در  سال  رویداد 
نشست گردهم آمدن سران کشورها در  این  دیگر 
زیر یک سقف است. آن چه رفتن و شرکت در این 
صندلی،  روی  نشستن  نه  می سازد،  مهم  را  نشست 
خمیازه کشیدن و گوش دادن به سخنان بی مایه این 
نیویارک  به  رفتن  اصلی  شگردهای  از  بلکه  آن  و 
دیدن یکی از قدرت مندترین رییس جمهور جهان 

به خاطر  است. و غنی در نخستین سال ریاستش، 
اوباما، بخت دیدن و  بودن جدول مالقات های  پر 
عکس گرفتن با رییس جمهور امریکا را از دست 

داد و به نیویارک نرفت. 
قابل  میزان  به  توجه  با  و  غنی  استناد حرف های  به 
افغانستان  به  ساالنه  امریکا  که  کمک های  توجه 
یا  مهم ترین  از  یکی  کشور  این  می کند،  سرازیر 
افغانستان  بین المللی  متحدان  جدول  صدر  در 
به  غنی  به  اوباما  که  زمانی  بنابراین،  می گیرد.  قرار 
عنوان رییس حکومت وحدت ملی وقت مالقات 
تنها  نه  نمی پذیرد،  حضور  به  را  او  و  نمی دهد 
و  می شمارد  حقیر  را  مالقاتش  کننده  درخواست 
درخواست  و  شیفتگان  به  بلکه  می گیرد  نادیده 
عدم  و  نارضایتی  پیام  مالقات هایش  دهندگان 
منتقل  روشن  صورت  به  نیز  را  خوشنودی اش 

می کند.
نارضایتی  آیا  است؟  ناراضی  غنی  از  اوباما  چرا 
غنی  که  است  مفهوم  این  به  غنی  اشرف  از  اوباما 
از  شکایت  و  است  شده  مواجه  محبوبیت  فقر  با 
رییس حکومت وحدت ملی فرامرزی و بین المللی 

شده است؟
حساب  غنی  برای  امریکا  که  است  این  واقعیت 
تحصیل  این  به  امید  چشم  و  بود  کرده  باز  کالن 
کرده دانشگاه کلمبیا دوخته بود. بدون تردید انتظار 
داشت که با روی کار آمدن حکومت زیر ریاست 
برسد، فساد کم تر  ثبات سیاسی  به  افغانستان  غنی، 
چهارده  از  بعد  امریکا،  شب بازی  خیمه  و  شود 
سال، از بتالق بنام افغانستان جمع شود و امریکا با 

خاطرات تلخ ویتنام از افغانستان خارج نشود. 
مخرج مشترک اوباما و مردم افغانستان، نارضایتی از 
غنی است. اوباما بعد از یک سال، به این درک نایل 
آمده است که حکومت وحدت ملی نه تنها کاری 
بلکه در حال دفن کردن ارزش ها و  نبرده  به پیش 
زیرساخت های نیم بندی است که در چهارده سال 
گذشته در افغانستان شکل گرفت و پایه ریزی شد. 
هفتادومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تنها 
با  اوباما  نشده است.  برای اشرف غنی حاشیه ساز 
رد درخواست مالقات های رؤسای جمهور ترکیه و 
اردوغان و  برای رجب طیب  پاکستان  اعظم  صدر 

نواز شریف نیز، درد سر خلق کرد.  
توانست  امریکا  به  سفرش  اولین  در  غنی  اشرف 
کنگرۀ  اعضای  گسترده،  البی های  و  چانه زنی ها  با 
کرسی های  اما  کند.  زدن  کف  به  وادار  را  امریکا 
خالی مجمع عمومی سازمان ملل در موقع سخنرانی 
نتوانسته است  اجراییه  داد که رییس  نشان  عبدالله 
رییس  بزند.  جهان  کشورهای  سران  دل  به  چنگ 
توانست  تنها  عمومی،  اجالس  حاشیه  در  اجراییه 
که  ضیافت  در  و  ببیند  نزدیک  از  را  اوباما  چهره 

اوباما و میشل برای سران کشورها تدارک دیده بود 
باری شانس دیدن اوباما برای عبدالله فراهم شد. 

تفاوت نشست های رسمی با حاشیه ها این است که 
مشخص  آجندای  با  طرف  دو  رسمی  نشست  در 
با  حاشیه ای  دیدارهای  اما  می نشینند  میز  دور 
تمام  شوخی  و  خنده  قهوه،  گالس  یک  نوشیدن 
می شود و معموالً این نوع دیدارهای از نظر زمانی 
بسیار کوتاه و زودگذر است. به گفتۀ آصف آشنا؛ 
معاون سخن گوی ریاست اجراییه، اوباما در حاشیه 
حکومت  از  حمایت  روی  عبدالله  با  دیدارش 
اصالحات  از  و  است  کرده  تأکید  ملی  وحدت 
برای  انتخاباتی( که ضمانت  نظام  سیاسی )اصالح 
حرف  است،  شده  عنوان   افغانستان  سیاسی  ثبات 
زده است. مدیریت هدف مند »حمایت قاطع« ناتو 
تبادله  حرف های  از  دیگری  بخش  افغانستان  در 

شده میان اوباما و عبدالله بوده است.
او  با  عبدالله  که  را  امریکا  دولت  چهرۀ  مهم ترین 
متباقی  بود.  اوباما  معاون  جوبایدن؛  کرد،  مالقات 
مقامات  کرد،  دیدار  اجراییه  رییس  که  را  افرادی 
امور  وزیر  معاون  مثل  امریکا  دولت  رتبه  پائین 
مشاور  معاون  و  مهاجرت  امور  در  امریکا  خارجه 

امنیت ملی رییس جمهور اوباما بود.
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عمومی  نشست  از  دنیا  آن طرف  از  تازگی  به  که  عبداهلل  عبداهلل 
علل  و  سازمان  برای  عمومی  نشست  یک  برگشته،  ملل  سازمان 
این نشست عمومی خاطر نشان  برگزار کرد. وی در  فاجعه قندوز 
کرد که تالش می شود که جنایت در قندوز از تریبون دولت توجیه 
را  این سخن گفت که حکومت وظیفه خود  از  قبل  البته  می شود. 
که  کرد  عالوه  وی  است.  نداده  انجام  خوبی  به  قندوز  قبال  در 
حمله  این  از  چرا  اینکه  بود،  متصور  قندوز  بر  حمله  پیش  ماه ها 
جلوگیری نشده، یا للعجب را به کار می برم. و برخی سخنان دیگر.

از  قرار است  را در شجاعت مثال می زنند و  گرچه عبداهلل عبداهلل 
و  از وی ساخته شده  تندیسی  درز،  بدون  سوی سازمان شجاعان 
نشست  این  در  عبداهلل  آقای  اما  شود،  جابهجا  ایوریست  قله ی  بر 
گفت  وی  ببرد.  گروهی  یا  کسی  از  اسمی  مشخصًا  نکرد  جرئت 
وضعیت حاکم بر قندوز، به این معناست که طالبان، همان طالبان 
برخی ها! وی  تبصره ی  برخالف  درست  نکرده،  فرقی  و  اند  سابق 
اشرف  منظورش  آیا  اند.  این "برخی ها" کی  که  نکرده  مشخص 
هاتف  سخیداد  و  من  منظورش  آیا  بود؟  امنیت  شورای  و  غنی 
بودیم؟ آیا منظورش قربان حقجو بود؟ استادان پوهنتون بود؟ کی 
بود؟ لطفًا فکر نکنید که حتمًا اشرف غنی و گروه خیمه زده بر گرد 

شب اش را گفته، ممکن منظورش اوباما بوده باشد. 
آقای عبداهلل گفت که از هر طرفی در کار نیروهای امنیتی مداخله 
تصامیم  اجرای  در  تاخیر  باعث  مسئله  این  و  می گیرد  صورت 
می شود. به نظر شما این سخن آقای عبداهلل درکگیر است؟ مسئله 
مداخله در کار نیروهای امنیتی را همه می دانند، حتا من که هنوز 
هم نه ارگ را بلدم و نه ریاست اجرائیه را. چه ضرور است رییس 
ید  در  قدرت  درصد  پنجاه  می شود  گفته  که  مملکت  اجرائیه ی 
و  آب  پر  چنین  می دانند،  همه  که  را  مسئله ی  دارد،  قرار  واالیش 
می گفتم  مشخصًا  بودم،  اجرائیه  رییس  اگر  من  کند؟  بیان  لعاب 
امنیتی  نیروهای  بال  و  یا فالنی تشکیالت دست  آقای فالنی  که 
پاکستان می فروشد،  به  کلدار  میلیون  دوازه  به  و عنقریب  بسته  را 

مثاًل. 
به نظر شما آقای عبداهلل اعتراف می کند یا اتهام می بندد؟ اکثریت 
در  عبداهلل  آقای  عمومی  نشست  این  از  بعد  افغانستان  دانشمندان 
که  نمی دانند  اند.  شده  گیج  قندوز  سقوط  علل  و  سازمان  مورد 
به  خورده  خطا  عبداهلل  آقای  دهن  از  که  را  آتش  پاره های  این 
حساب  به  یا  بگیرد  ناکاری  و  نادانی  ناتوانی،  به  اعتراف  حساب 
قدرت  دیگر  نصف  بر  قدرت،  نصف  از سوی  که  اتهامی  مجموعه 
دستگی  دو  دچار  زمینه  این  در  دانشمندان  حتا  است؟  شده  وارد 
شده، یک عده خود را معتقد می کنند که متاسفانه آن چه در توافق 
از  که  بوده  بادی  شبیه  شد،  توافق  عبداهلل  و  غنی  میان  سیاسی 
تونل انتهایی یک حیوان عاجز و بارکش خارج می شود. این دسته 
می گویند  و  نمی دانند  وارد  اجرائیه  ریاست  بر  را  نادانی  و  ناتوانی 
اند که  بهره ی تصامیمی  رفته،  این مملکت  بر  تا هنوز، هرچه  که 
ریاست اجرائیه در اغلب موارد حتا از آن خبر ندارد و این تصامیم 
که  معناست  این  به  این  می گیرند.  صورت  ارگنشینان  حلقه ی  در 
بر  بگیریم که  اتهام  به حساب  بیشتر  باید  را  آقای عبداهلل  سخنان 

آقای غنی و گروه اش وارد شده است.
وقتی  هم  و  اند  خوشحال  هم  که  دانشمندان  از  دیگر  دسته ی 
رنجی  ببرند،  عبداهلل  عبداهلل  دکتور  از  اسمی  می شوند  مجبور  که 
از  عبداهلل  دوکتور  آقای  که  اند  کرده  معتقد  می کشند؛  فراوانی 
به گوش  تا  باد می دهند  به  را  این حرف ها  ناتوانی  و  نادانی  روی 
رییس جمهور برسد. این ها معتقدند هر اتفاقی که تا کنون افتاده، 
این  باور  به  اند.  وطندوست  و  دانشمند  گروه  درایت یک  نتیجه ی 
دسته، خیری که در سقوط قندوز نهفته است، به خدا اگر در فتح 
خواهش  عبداهلل  آقای  از  اخیر  در  دسته  این  باشد.  نهفته  پشاور 
هم  روز  یک  بیاید  نکند،  برخی ها  برخی ها  اینقدر  که  می کند 
از  را  اختیارات  تمام  تاریخ  فالنی  در  فالنی  که  بگوید  شده  که 
ماهانه  هم  فالنی  که  فالنی  به  داد  و  گرفت  امنیتی  ارگآن های 
سه میلیون کلدار از سوی کشوری مثاًل آذربایجان معاش دریافت 

می کند. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اعتراف یا اتهام؟

چرا غنی در نشست ملل متحد 
نرفت؟

جواد ناجی

تفاوت نشست های رسمی با 
حاشیه ها این است که در نشست 
رسمی دو طرف با آجندای 
مشخص دور میز می نشینند اما 
دیدارهای حاشیه ای با نوشیدن 
یک گالس قهوه، خنده و شوخی 
تمام می شود و معموالً این نوع 
دیدارهای از نظر زمانی بسیار 
کوتاه و زودگذر است. به گفتۀ 
آصف آشنا؛ معاون سخن گوی 
ریاست اجراییه، اوباما در 
حاشیه دیدارش با عبداهلل روی 
حمایت از حکومت وحدت ملی 
تأکید کرده است و از اصالحات 
سیاسی )اصالح نظام انتخاباتی( 
که ضمانت برای ثبات سیاسی 
افغانستان عنوان  شده است، 
حرف زده است. مدیریت هدف مند 
»حمایت قاطع« ناتو در افغانستان 
بخش دیگری از حرف های تبادله 
شده میان اوباما و عبداهلل بوده 
است.
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]از اوضاع[ را با آن ها شریک کرد: فساد سبب کاهش حمایت مردمی 

از حکومت می شد. او زیاد جلب توجه کرد و حتا برخی ها را به کیش 

به  او  مشوره  به  متحده  ایاالت  حکومت  سرانجام  اما  آورد؛  خودش 

صورت کامل توجه نکرد. 

کتابی  نوشت؛  دولت  دزدان  پیش گام  کتاب  در  را  تجربه خود  چایز 

هدف  مداوم  صورت  به  فاسد  حکومت های  می کند  بینی  پیش  که 

خواهند  قرار  می آورند،  دست  به  را  عمومی  حمایت  که  شورشیانی 

در  ارتش عراق  مانند  قندوز،  در  افغانستان  پولیس  و  ارتش  گرفت. 

موصل و سایر جاها در یک سال پیش، اندک اندک ناپدید خواهد 

شد. 

حمایت یا حداقل عدم مخالفت مردم محل کلید موفقیت طالبان بوده 

است. در جریان چند سال گذشته، طالبان به تدریج در قندوز رخنه 

کرده و سرانجام ستیزه جویانش را در حومه های شهر جابه جا کردند. 

سپس، در کم تر از یک روز این شهر را تصرف کردند. 

افغانستان به دلیل  از منطقه نشان می دهند که حکومت  گزارش ها 

فساد، ]حمایت[ مردمی را از دست داد. کاهش حمایت مردمی آغاز 

کار است: تصور کنید که شما یک غیرنظامی افغان هستید که به 

صورت عموم مخالف افراط گرایی طالبان هستید. با این حال، تقریبا 

برای انجام هر کاری – رفتن به کار یا برگشتن از کار، انتقال کاال، 

ثبت نام در مکتب، راه اندازی یک فعالیت اقتصادی – اغلب فردی 

از یک قوم دیگر از شما پول می گیرد. فکر خواهید کرد که طالبان، 

با تمام پرهیزگاری شان، حد اقل فاسد نخواهند بود. همان طور که 

هفته گذشته نیویارک تایمز گزارش داد: 

که  و جنگ ساالرانی  به حکومت  باور  چند سال گذشته  در جریان 

سرعت  به  نبود،  قوی  هرگز  که  اتحادی  بودند،  حکومت  متحدان 

کاهش یافته است. ملیشه ها و نیروهای پولیس محلی افغانستان که 

توسط نیروهای ویژه امریکایی نصب شده اند، اغلب پاسخ گو نبودند. 

شدند.  دزدی  و  تجاوز  مرتکب  و  کردند  اخاذی  کشاورزان  از  آن ها 

چون آن ها اسلحه و حمایت زورمندان محلی نزدیک به حکومت را با 

خود داشتند، از شکایت های مردمی چشم پوشی شد.

به طور مثال در خان آباد، ولسوالی ای در جنوب شرق شهر قندوز، 

باشندگان آن شکایت کردند که ملیشه های محلی در برخی حاالت 

بدتر از طالبان اند؛ چون در حالی که طالبان صرف یک بار تقاضای 

پرداخت از خرمن را می کنند؛ اما اغلب بیش از ملیشه وجود دارد که 

هر کدام سهم خود را می خواهد. 

به مرور زمان که روستاها به دست طالبان افتاد، حلقه ]محاصره[ در 

اطراف قندوز تنگ تر شد. سال گذشته، شهر خودش را در محاصره 

نشان  که  موتری  یک  در  سفر  برابر  در  پولیس  افسران  که  یافت 

حکومتی داشت، مقاومت نشان می دادند. چون می ترسیدند که یک 

جنگ جوی طالب سوار بر موتورسایکل به موتر شان بمب مقناطیسی 

خواهد انداخت.

از آن زمان به بعد چایز به ایاالت متحده برگشته است و به عنوان 

بنیاد کارنگی  در  قانون«  ارشد »برنامه دموکراسی و حاکمیت  عضو 

برای صلح بین المللی کار می کند. من از او چند سوالی را در مورد 

قندوز و آینده عراق پرسیدم و او گفت که این اولین باری نیست که 

هفته گذشته، طالبان با آغاز از شهر شمالی قندوز، روند بازپس گیری 

افغانستان  و  ایاالت متحده  آغاز کردند. حکومت های  را  افغانستان 

که  جنگی   – جنگیده اند  آن  بازپس گیری  برای  تاکنون  زمان  آن  از 

بمباردمان یک شفاخانه داکتران بدون مرز در روز شنبه را شامل بود 

که حد اقل دوازده کارمند، همراه با حداقل هفت مریض، را کشت.

دادن  به  را  افغانستان  استخبارات  ]سازمان[  زمان  آن  از  طالبان 

عمدی مختصات بیمارستان به ایاالت متحده متهم کرده است. حتا 

حمله  زمان  مدت   – باشد  درست  اتهام  یک  چنین  که  این  احتمال 

طوالنی نشان می دهد که اتفاق غیر معمولی رخ داد – به دلیلی اشاره 

دارد که افغانستان به سوی کنترل طالبان در حرکت است: حکومت 

دست  روی  به  تمایلی  متحده  ایاالت  و  است  فاسد  کامل  طور  به 

حالی که  در  ندارد.  وضعیت  این  به  رسیدگی  برای  اقدامات  گرفتن 

را یک  از رهبران ملکی و نظامی فساد  انگشت شماری  تعداد  یک 

تهدید وجودی برای کشور تشخیص داده اند، این مشکل حل نشده 

باقی مانده است.

به  حمله  پوشش  از  پس   ،NPR پیشین  خبرنگار  چاییز،  سارا 

افغانستان، تصمیم گرفت در کشور بماند و در تالش برای موفقیت 

آن کمک کند. او در قندهار کار و باری را آغاز کرد و از سال 2001، 

احتماال بیش از هر امریکایی دیگری زمان بیشتری را - بدون داشتن 

محافظ- صرف زندگی مستقیم با مردم افغانستان کرد. چایز سرانجام 

با نیروهای ائتالف در این منطقه آغاز به کار کرد و درک عمیق اش 

]نیروهای ائتالف[ به طور تصادفی غیر نظامیان را در قندوز قتل عام 

کرده است؛ قتل عامی که پیامدهای ویران گر سیاسی دارد.

- از دید شما فساد و سقوط قندوز و مناطق اطراف آن،  چه ارتباط 

دارند؟

اسالمی،  دولت  توسط  عراق  بزرگ  بخش های  تصرف  همانند 

موفقیت های طالبان در قندوز و اطراف آن تقریبا پیامد اجتناب ناپذیر 

حکومت داری فاسد است. این یک پدیده تازه نیست. در بهار سال 

2009، زمانی که اولین بار قندوز را از نزدیک دیدم، والی آن به زمین 

خواری معروف بود. در کشور خشکی مثل افغانستان، که تقریبا به 

است،  وابسته  آن  امثال  و  میوه  تولید  کشاورزی،  به  کامل  صورت 

زمین به شکل باورنکردنی ای با ارزش است. سرقت زمین کسی، بدتر 

از کشتن اوست. ارتش آلمان مسئولیت این والیت را برعهده داشت 

و ارزیابی رییس استخبارات آن این بود که »تمام افراد اطراف او 

فاسد اند«. این قضیه مربوط شش و نیم سال قبل است و در این 

طول  در  که  نارضایتی هایی  است.  نکرده  تغییر  چیزی  هیچ  مدت 

چندین سال ایجاد شده و نبود مرجع کمک مردم به افراط می کشاند. 

ما در این اواخر شاهد این امر در امریکا بوده ایم؛ از دیدن آن ها در 

افغانستان، حتا در اشکال مختلف، نباید تعجب کنیم.

را  برخی ها  که  است  شده  خشم  باعث  تنها  نه  قندوز  در  فساد  و 

تحریک می کند به گروه طالبان بپیوندند یا حد اقل در فعالیت های 

آن ها دخالت نکنند؛ بلکه شواهدی مبنی بر تبانی مقام های حکومتی 

تجهیزات  و  مهمات  آن ها  به  که  مقام هایی  دارد؛  وجود  طالبان  و 

می فروشند و قاضی های فاسدی که به آن ها اجازه می دهند در زندان 

نباشند و غیره. 

وجود  طالبان  برگشت  احتمال  حکومت  در  فساد  نبود  در  آیا   -

داشت؟

فکر نمی کنم. طالبان ساحر نیستند. آن ها افغان هستند، مانند مردم 

قندوز. در صورتی که این مردم به حکومت شان مفتخر می بودند، 

طالبان را بیرون نگه می داشتند. اما چهار عامل تشدیدکننده وجود 

دارند که اوضاع را بدتر ساخته اند.

1. ابتکار عمل پولیس محلی افغانستان. احتماال این ابتکار زاییده 

که  مفکوره  این  است.  عراق  مدل  در  پتریوس  دیوید  جنرال  افکار 

اولین بار در سال 2009 در افغانستان و چند سال بعد در قندوز عملی 

شد، از این قرار بود که ملیشه های محلی اندک آموزش داده شده و 

درجنگ علیه طالبان به کار گرفته شوند. تصور می شد که نیروهای 

ویژه ایاالت متحده با آن ها کار خواهند کرد و بزرگان محلی بر آن ها 

برابر همسایگان  در  آن ها  بود  بعید خواهد  و  داشت  نظارت خواهند 

ابتکار عمل  این  آغاز مخالف  از همان  من  بپردازند.  غارت گری  به 

بودم و زمانی که با آیساف کار می کردم، به شدت علیه آن استدالل 

درست  که  ارتش  و  پولیس  نیروهای  حل  راه  نمی کردم  فکر  کردم. 

آموزش ندیده بودند و نظم نداشتند، ملیشه های محلی ای باشند که 

پولیس محلی  واحدهای  دارند. مطمئنا،  نظم  و  دیده  آموزش  کم تر 

افغانستان به سرعت به معضلی برای همسایگان شان تبدیل شدند، 

این  از  و  می کردند  نقض  را  بشر  حقوق  می کردند،  اخاذی  مردم  از 

قبیل. آن ها به زورمندان محلی وفادار بودند، نه بزرگان قریه و همان 

محیط پر هرج و مرج و خشونت آمیزی را ایجاد کردند که در وهله 

برآن،  عالوه  بود.  شده  طالبان  ظهور  به  منجر   1994 سال  در  اول 

برای هر جنگ ساالر  بهانه ای  به  پولیس محلی رسمی،  موجودیت 

محلی  پولیس  را  خودش  شخصی  ملیشه های  تا  شد  تبدیل  محلی 

افغانستان بنامد.

2. اختالف های قومی. چنین وضعیتی به خصوص در قندوز مشکل 

افغانستان،  از  بخشی  یک  عنوان  به  قندوز،  در  چون  بود،  ساز 

معناست که هرفسادی  بدان  این  اختالف های قومی عمیق است. 

را که والی مرتکب خواهد شد، برای قربانیانی که اعضای یک گروه 

قومی دیگر اند، دو برابر دردناک خواهد بود؛ چون به عین ترتیب در 

مورد پولیس محلی افغانستان که اکثرا اعضای آن را غیر پشتون ها 

تشکیل می دهند و طالبانی که عمدتا پشتون هستند. بنابراین، اندک 

اندک پشتون های محلی طالبان را به عنوان تنها مدافع شان در برابر 

آزار و اذیت این ملیشه ها دیدند. در تحقیقاتی که ما در »کارنگی« در 

کشورهای دیگر انجام داده ایم، شکاف های عمیق قومی را به عنوان 

یک عامل خطر اضافی دریافته ایم، که همراه با فساد، بحران های 

این فرضیه  اوکراین  و  را محتمل تر می سازد. سوریه، عراق  امنیتی 

را اثبات می کند. 

3. هرج و مرج ها در سطح ملی. ایاالت متحده امریکا، با تشخیص 

که  گذشته ای  سال  انتخابات  حل  راه  که  گرفت  تصمیم  خودش، 

کامال نافرجام ماند و در آن هردو نامزد پیشتاز هزاران رای را جعل 

دوسره  حکومت  یک  مشترک  اداره  به  آن ها  کردن  وادار  کردند، 

متحد  و  ملی  اما  است  هرچیزی  که  حکومتی  بود؛  ملی«  »وحدت 

نیست. اکنون افغانستان یک رییس جمهور و یک »رییس اجرائیه« 

دارد؛ اداره ای در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد. نتیجه آن، 

فلج کامل بوده است. یک سال پس از انتخابات، هنوز وزیر دفاع 

وجود ندارد. می توانید ارتشی را تصور کنید که عملکرد درست داشته 

باشند، در حالی که یک »سرپرست« مسئول وزارت باشد؟ 

4. تاریخ طالبان جای دادن طالبان. قندوز آخرین سنگر طالبان در 

شمال در سال 2001 بود. صدها سرباز پاکستانی در میان طالبانی 

بودند که آن جا اسیر گرفته شدند و به آن ها اجازه داده شد دوباره به 

پاکستان برگردند. 

آیا تصرف مناطق توسط طالبان  یابد،  ادامه  - اگر وضع موجود 

ادامه خواهد یافت؟

آن  تکرار  از  که  دارد  وجود  الگویی  نشود.  این طور  نمی بینم  دلیلی 

اغلب  زندگی کردم،  که من  در جنوب، جایی  کرد.  نخواهم  تعجب 

اتفاق می افتاد که طالبان حمالت دراماتیک می کردند، یک منطقه 

آن  آیساف  یا  حکومت  آن،  دنبال  به  و  می کردند  تصرف  را  کلیدی 

می انداختی،  نظر  نزدیک  از  وقتی  اما  می گرفت.  پس  را  منطقه 

می فهمیدی که طالبان در حقیقت یک »خروج استراتژیک« انجام 

داده اند. به این معنا که آن ها در برابر ضد حمله ناپدید شده بودند. 

در  اتفاق می افتاد. سپس،  یا خزان  تابستان  در  معموال  این حالت 

جریان زمستان، آن ها در منطقه بر می گشتند، به ارعاب و قتل مردم 

مناطقی  تمام  آینده آن ها در حقیقت  بنابراین، سال  آغاز می کردند. 

حمله شان  نخستین  در  کوتاهی  مدت  برای  که  می کردند  کنترل  را 

تصرف کرده بودند. هدف نخستین حمله نظامی دراماتیک فرستادن 

یک پیام به مردم محل بود. این کار، یک جنگ روانی بود.

- آیا این حالت قابل پیش بینی یا جلوگیری بود؟

اندکی پیش به یادداشت هایم از نخستین سفرم به قندوز با آیساف 

نظری انداختم؛ زمانی که قندوز به عنوان یک مشکل جدی امنیتی 

ایاالت  حکومت  اما  بود.  می 2009  ماه   17 روز  آن  می شد.  تبدیل 

متحده تصمیم گرفت، تصمیمی که در سال 2011 نهایی شد، که به 

مسایل حکومت داری در افغانستان اولویت ندهد. هم چنین در مورد 

حمایت فعال حکومت پاکستان از طالبان و شورشیان حقانی، از این 

کشور چیزی نخواهد. وقتی این دو تصمیم اتخاذ شدند، جلوگیری 

از تصرف فعلی قندوز غیر ممکن شد. اما اگر یکی از این دو تصمیم 

به گونه دیگر اتخاد می شدند، این حالت کامال قابل جلوگیری بود.   

- ایاالت متحده چطور می تواند پاسخ بگوید؟

ایاالت متحده  این متن بدان معناست که تقریبا تمام تمرکز بحث 

افغانستان  در  باید  بیشتری  امریکایی  نیروهای  آیا  که  این  مورد  در 

می ماندند، به صورت کامل بی ربط اند. البته، تعداد قریب به اتفاق 

سربازان امریکایی می توانست مانع پیشرفت افراط گرایان شوند. اما 

بدون رسیدگی به مسایل مهم حکومت داری، چنین درنگی تازمانی 

وجود خواهد داشت که نیروهای امریکایی حضور داشته باشد. پس 

برای  کشورها  این  در  امریکایی  نیروهای  حفظ   ... چیست  پاسخ 

همیشه؟ 

فکر  می شود،  مربوط  افغانستان  به  که  آن جایی  تا  دیگر،  سوی  از 

فساد  و  حکومت داری  بر  واقعی  نفوذ  اعمال  فرصت  روزنه  می کنم 

این  در  متحده،  ایاالت  که  نمی فهمم  بنابراین،  است.  شده  بسته 

مقطع، در افغانستان چه گونه پاسخ مفید خواهد داد. ما بیش از دهه 

]زمان/فرصت[ داشتیم و یک لحظه مهم در تاریخ را هدر دادیم. 

چرا افغانستان دوباره
 به دست طالبان سقوط خواهد کرد؟

شفایی

در جریان چند سال گذشته باور 
به حکومت و جنگ ساالرانی که 
متحدان حکومت بودند، اتحادی 
که هرگز قوی نبود، به سرعت 
کاهش یافته است. ملیشه ها 
و نیروهای پولیس محلی 
افغانستان که توسط نیروهای 
ویژه امریکایی نصب شده اند، 
اغلب پاسخ گو نبودند. آن ها 
از کشاورزان اخاذی کردند و 
مرتکب تجاوز و دزدی شدند. 
چون آن ها اسلحه و حمایت 
زورمندان محلی نزدیک به 
حکومت را با خود داشتند، از 
شکایت های مردمی چشم پوشی 
شد.

به طور مثال در خان آباد، 
ولسوالی ای در جنوب شرق شهر 
قندوز، باشندگان آن شکایت 
کردند که ملیشه های محلی در 
برخی حاالت بدتر از طالبان اند؛ 
چون در حالی که طالبان صرف 
یک بار تقاضای پرداخت از 
خرمن را می کنند؛ اما اغلب بیش 
از ملیشه وجود دارد که هر کدام 
سهم خود را می خواهد. 

نویسنده: ریان گریم

برگردان: حمید مهدوی
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وانگهی، آمریکا دوست ندارد به عنوان حافظ حاکمیت 
شیعه بر اقلیت های سنی در عراق جلوه کند؛ به خصوص 
که چنین حاکمیتی، از آِن دولتی باشد که فرقهای و فاسد 
و ناکارآمدتر از حکومت صدام است. احتماال، در آینده 
شاهد خشونت کم تری از سوی دولت خواهیم بود؛ اما 
ضعیف تر  گذشته،  با  مقایسه  در  دولت  که  دلیل  این  به 
سابق  مانند  مالکی،  دولت  روش های  و  راه  است.  شده 
زندان های  اکنون،  همین  که  به گونهای  است.  بیرحمانه 
تهدید  یا  شکنجه  با  که  است  زندانیانی  از  مملو  عراق، 
روستاهای  همچنین،  دادهاند.  اشتباه  اعترافات  آن،  به 
فرزندان  که  است  خانواده هایی  از  پر  فلوجه،  نزدیک 
که  عراقی،  روشنفکر  یک  دادهاند.  دست  از  را  خود 
تا  بسازد  موزهای  ابوغریب  زندان  در  داشت  قصد 
عراقی ها هرگز وحشیگری هایی که در آنجا رخ داده بود 
است  پر  چنان  زندان  که  شد  متوجه  نکنند،  فراموش  را 
از  یکی  است.  نمانده  باقی  موزه  برپایی  برای  که جایی 
تصور  هرگز  »من  گفت  من  به  پروژه  این  دستاندکاران 
نمی کردم که ده سال پس از سقوط صدام حسین، هنوز 
بشود کسی را با دادن صد دالر کُشت«. عراق، به وضوح 

هنوز منطقهای بینهایت خطرناک است. 
مناطق  به  تجزیهشدن  درحال  عراق  حاضر،  درحال 
جداگانه ی شیعه، سنی و کُرد است. متاسفانه این روند، 
رویارویی  بود.  خواهد  خشونتآمیز  و  دردناک  بسیار 
هفت  با  بغداد،  کنار  و  گوشه  مانند  جایی  در  فرقهای 
میلیون جمعیتی که با هم آمیختهاند، اجتنابناپذیر است. 
شدید  خونریزی های  بدون  کشور،  که  نمی رسد  به نظر 
یک  شود.  تجزیه  و  تقسیم  نفر،  میلیون ها  آوارهشدن  و 
سال  در  هند  تجزیه ی  عراقی  نسخه ی  می تواند  پیشامد 

1947 باشد که با خشونت های وحشتناکی همراه بود.
در سوریه، وضعیت به همین اندازه وخیم است. در آنجا، 
میزان نزاع ها و بازیگراِن دخیل، بیشتر از آن حدی است 
که شرایط صلح بتواند همه را اقناع کند. وضعیت سوریه، 
معموال با جنگ داخلی لبنان در سال های 1957 تا 1990 
فرط  از  درگیر،  طرف های  آن،  در  که  می شود  مقایسه 
خستگی درنهایت سالح های خود را بر زمین گذاشتند. 
اشغال  درواقع،  نبود:  لبنان  جنگ  کامل  پایاِن  این  اما 
کویت در سال 1990 به دست صدام، و پیوستن سوریه 
واشنگتن  شد  باعث  که  بود  او  علیه  آمریکا  ائتالف  به 
اجازه دهد سوریه، آخرین مقاومت های علیه حاکمیت 

خود در لبنان را از بین ببرد. 

شکی نیست که طرف های درگیر در سوریه -هم بیرونی 
و هم داخلی-، از جنگ خسته شدهاند و هرچه در توان 
داد.  خواهند  انجام  آن  به  خاتمهبخشیدن  برای  دارند، 
مسئله این است که آن ها در وضعی قرار دارند که دیگر 
حتا نمی توانند سرنوشت خودشان را تعیین کنند. عربستان 
یک  مسلحکردن  و  آموزش  مصروف  قطر،  و  سعودی 
»اپوزیسیون نظامی میانهرو« است که قرار است با همه ی 
آن ها )یعنی اسد، داعش و دیگر گروه های شبه القاعده( 
بجنگد. اما مشخص نیست که این اپوزیسیون »میانهرو«، 
خارجی،  قدرت های  پنجه ی  به عنوان  کردن  عمل  به جز 

تاثیری بر اوضاع داشته باشد.
برای  کافی  توان  اسد  بشار  نمی رسد  نظر  به  هرچند 
شکستن بنبست سوریه را داشته باشد، اما فقط گذر زمان 
جنگی  نیروهای  کند.  قضاوت  مورد  این  در  می تواند 
ارتش سوریه، تا اینجا فقط توانستهاند در آِن واحد، تنها 
زمان روشن  مرور  به  درحالیکه  بجنگند،  در یک جبهه 
داعش،  به ویژه  شبه القاعده،  جنبش های  که  می شود 
در  به راحتی  می توانند  الشام،  حرار  و  النصره  جبهه ی 
مناطق مرزی سوریه با عراق و ترکیه، فعالیت کنند. این 

گروه ها مناطق وسیعی برای مانور دارند.
باشد، گروه های  ادامه داشته  تا زمانی که جنگ داخلی 
که  سربازانی  دراختیارداشتن  با  داعش،  مانند  متعصبی 
دربرابر  همچنان  بگذرند،  خود  جان  از  هستند  حاضر 
میانهروها که برای مذاکره آماده ترند، دست باال را خواهد 
داشت. در چنین شرایطی، اهمیت افکار عامه در سوریه، 
در  هنوز  عامه  افکار  هرچند  می یابد.  کاهش  به شدت 
که  نیکی  اتفاقات  معدود  از  یکی  است؛  مهم  مواردی 
در اوایل تابستان 2014 در سوریه رخ داد، تخلیه ی شهر 
کهنه ی حمص توسط 1200 جنگجو بود. در برابِر دادِن 
به دو  انساندوستانه  به کاروان کمک های  اجازه ی ورود 
شهر شیعهنشین طرفدار دولت )الزهرا و نبل(، که دو سال 
تحت محاصره بود، به شورشیان اجازه داده شد مقداری 
سرباز و مهمات به مناطق تحت اشغال خود وارد کنند. 
به عالوه، هفتاد گروگان که از حلب و االذقیه گرفته شده 
برمی خیزد  واقعیت  این  از  دلگرمی ها  رها شدند.  بودند، 
که گروه های مختلف شورشی، برای مذاکره و رسیدن به 
یک توافق، از انسجام خوبی برخوردار بودند؛ چیزی که 
قبال ناممکن به نظر می آمد. البته مذاکرات صلِح محلی، 
بااینحال،  کند،  متوقف  را  درگیری ها  مجموع  نمی تواند 

می تواند در این مسیر، جان های زیادی را نجات بدهد.

سال های  در  ترتیب،  به  که  سیاسی  احزاب  از  هیچ یک 
به دست  را  قدرت  مصر  و  عراق  در   ،2012 و   2005
کنند.  استوار  را  خود  حاکمیت  نتوانستهاند  گرفتند، 
حمایت  جلب  جستوجوی  در  شورشیان  همهجا،  در 
اپوزیسیون  هستند.  دولت ها  این  خارجی  دشمنان  از 
خود  تمویلکنندگان  سیاست های  می تواند  تنها  سوریه، 
اپوزیسیون، مقاومت  برای جنبش های  انعکاس دهد.  را 
در برابر دولت، چنان سریع نظامی شد که نتوانستند یک 
بدهند.  بسط  را  ورزیده  ملِی  رهبری  و  سیاسی  برنامه ی 
بیاعتبارشدن ناسیونالیسم و کمونیسم، همراه با نیاز به گفتِن 
آنچه ایاالت متحده می خواست بشنود، بدان معنا بود که 
به این ترتیب،  شدند.  گذاشته  حوادث  رحمت  به  آن ها 
آن ها فاقد هرگونه بینش دولت-ملِت غیراستبدادی بودند 
که توانایی رویارویی با تعصب مذهبِی جنگجویان سنِی 
مالی  از حمایت های  باشد؛ گروهی که  را داشته  داعش 
نتیجه ی  اکنون،  برخوردار است.  نفتی خلیج  دولت های 
تمام این ها، به آن سوی مرز در عراق کشیده شده است. 
خاورمیانه، درحال ورود به یک دوره ی طوالنِی آشوب 
خود  تحکیم  در  همانقدر  ضدانقالب  آن،  در  که  است 

مشکل دارد که خوِد انقالب.
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حتا  شده.  سخت  بسیار  معلم  روز  باره ی  در  زدن  حرف 

آن را تبریک هم نمی  توان گفت. اگر تبریک بگویی یکی 

تلخی  چه  با  معلم  بکش.  »خجالت  می گوید:  و  می آید 

و مشقتی کار می کند و فرزندان وطن را آموزش می دهد 

سبک  را  شانه ات  گفتن،  تبریک  یک  با  آسان،  چه  تو  و 

اگر  می گریزی«.  انسانی ات  مسئولیت  از  و  می کنی 

شده  چنان  »حاال  می گوید :  دیگر  یکی  نگویی  تبریک 

از  تبریک خشک و خالی را هم  که جناب عالی حتا یک 

معلمان آزاده ی ما دریغ می کنی.« 

تحلیل  را  معلمان  نابسامان   بسیار  معیشتی  اگر وضعیت 

ناراحت  یکی  بگذاری،  انگشت  خالیگاه ها  بر  و  کنی 

خود  که  است  شمعی  »معلم  می گوید:  و  می شود 

مثل  می تواند  نیز  معلم  بزداید.  را  تاریکی ها  تا  می سوزد 

عوض  در  و  رود  نمی   اما  برود،  مادیات  دنبال  دیگران 

با  نباید  را  معلمی  مقدس  کار  می پردازد.  روشن گری  به 

انگیزه های مادی پیوند داد و از ارزش آن کاست.«

برای  هیچ چیز  که  هستند  بسیاری  معلمان  بگویی  اگر 

اندازه ی همان معاشی که می گیرند ارزشی ندارد  به  شان 

خشم  به  یکی  است،  روزگذرانی  واقع  در  معلمی شان  و 

می آید و می گوید:

معیشت  است  مجبور  و  است  انسان  هم  معلم  »اوال 

مکتب  در  که  معلمی  ثانیا،  کند.  تامین  را  خانواده  یک 

بسی  معلم  مقام  نیست.  معلم  اساساً  کند  روزگذرانی 

باالتر از این هاست.«

آموزگاری  و  معلمی  کار  از  تا  که  است  آن  اما  واقعیت 

موقعیت  در  را  معلمان  هرگز  ما  نشود،  زدایی  قداست 

بی مزد  که  نیست  پیامبر  معلم  داد.  نخواهیم  عینی شان 

هدایت گری کند. معلم معصوم هم نیست که از بند خطا 

که  نیست  هم  فرشته  و  َملَک  معلم  باشد.  رسته  گناه  و 

نیازهای معیشتی و غیر معیشتی نداشته باشد. معلمی یک 

شغل  شغل هاست.  میان  در  شغلی  نیست؛  مقدس  کار 

حساسی هم هست.

دارد  حقوقی  و  حرفه یی  الزامات  و  اقتضائات  شغلی  هر 

شکل  اقتصادی  تعامل  یا  قرارداد  یک  چارچوب  در  و 

می گیرد. کسی که خود را برای شغل معلمی آماده نکرده 

نباید  هم  انتظار  این  آن سو،  از  معلم شود.  نباید  باشد،  

وجود داشته باشد )در دولت و جامعه و نهادهای مدنی( 

که معلمی کاِر ایثارگران و عاشقان روشن گری است. به 

به  باید  مادی  منافع  و  پول  به  معلم  یک  نیاز  که  معنا  این 

صراحت و کفایت به رسمیت شناخته شود.

در جامعه ی ما، روز معلم روز دردناکی است. چون روز 

دکلمه ی  و  او  به  گلی  دادن  با  ما  ولی  است  سیاه  معلم 

جامعه  روز  کنیم.  سپید  را  روز  این  می خواهیم  شعری 

و  علمی  فقر  که  ناپرورده یی  معلم  چون  است،  سیاه  هم 

خالی  نیز  جیب اش  و  دارد  معلمی(  کار  )برای  حرفه یی 

داد:  خواهد  پرورش  ما  حد  همین  در  شاگردانی  است، 

مایی که مهم ترین تخصص مان نزاع بی پایان است.

روز معلم

ترجمه ی حکمت ماناقسمت سی وششم و پایانیپاتریک کاکبرن
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هرچند به نظر نمی رسد بشار 
اسد توان کافی برای شکستن 
بنبست سوریه را داشته باشد، 
اما فقط گذر زمان می تواند در 
این مورد قضاوت کند. نیروهای 
جنگی ارتش سوریه، تا اینجا 
فقط توانسته اند در آِن واحد، تنها 
در یک جبهه بجنگند، درحالیکه 
به مرور زمان روشن می شود که 
جنبش های شبه القاعده، به ویژه 
داعش، جبهه ی النصره و حرار 
الشام، می توانند به راحتی در 
مناطق مرزی سوریه با عراق و 
ترکیه، فعالیت کنند. این گروه ها 
مناطق وسیعی برای مانور 
دارند.



كه  را  پويل  از  چه قدر  سال  هر  كه  می دانيد 
خريد  براي  می آوريد  دست  به  سختي  با 
به سالمت تان كميك منی كنند  داروهايي كه 
مرصف  بیهوده  با  هم  را  بدن تان  مقاومت  و 
اين  می كنيد؟  خرج  می آورند،  پايني  شدن 
طب  متخصصان  با  هم  پژوهش گران  روزها 
گاهي  دريافته اند  و  شده اند  هم نظر  سنتي 
می كنيد  پيداي شان  طبيعت  در  كه  داروهايي 
ابتال  از  کیمیاوی  داروهاي  از  بيشرت  می توانند 
به بيامري ها پیش گريي كرده و آن ها را درمان 

كنند.
داروهايي  هم  شام  باشد  وقت اش  شايد  پس 
كرده اند  خوش  جا  خانه تان  كابينت  در  كه  را 
دور بريزيد و به توصيه هاي علمي آن ها عمل 
جديدترين  به  توجه  با  مطلب،  اين  در  كنيد. 
با  كه  می گوييم  شام  به  محققان  يافته هاي 
بیامری  هر  از  می توانيد  طبيعي  داروي  چه 
مناسب،  تغذيه  با  چه طور  و  كنيد  پیش گريي 

عمرتان را هم طوالين كنيد.
 می ترسيد اسكيزوفرن شويد؟

امگا 3 مرصف كنيد
اگر ژنش را داشته باشيد، بعيد نيست كه جنون 
يا  اسكيزوفرنيا  كند.  مبتال  هم  را  شام  جواين 
سال هاي  در  كه  است  بيامري  جواين،  جنون 
آغازين جواين قربانيان اش را پيدا می كند و در 
تخت هاي  بيشرتين  جهان،  كشورهاي  اغلب 
مبتاليان اش  به  را  رواين  بيامرستان هاي 

اختصاص داده است.
زمينه  هم  شام  اجداد  حتا  يا  خانواده  در  اگر 
با  می توانيد  داشته،  وجود  بيامري  اين  به  ابتال 
روان تان  سالمت  اندازه ای  تا   3 امگا  مرصف 
خطر  نوشته،  دييل  ساينس  كنيد.  بيمه  را 
تفكر  و  گفتار  يا  آميز  جنون  توهم هاي  بروز 
اسكيزوفرنيا  به  ابتال  به خاطر  كه  آشفته ای 
مرصف  با  بگريد  را  شام  گريبان  است  ممكن 
بيامري  اين  كه  آنجا  از  می شود.  كمرت  امگا3 
بيشرت  سالگي   35 تا   15 سنني  در  بيشرت 
مشاهده می شود، درصورتيكه خودتان در اين 
بايد  داريد،  نوجوان  فرزندي  يا  هستيد  سنني 
ماهي ها را بيشرت به سفره تان وارد كنيد و حتا با 
مشورت متخصصان از داروهاي مكمل حاوي 

امگا3 هم استفاده كنيد.
براي كساين  امگا3  اين مرصف  از  پيش  البته 
هم  دارند  قرار  آلزامير  به  ابتال  معرض  در  كه 
روغن  خاويار،  ماهي،  انواع  بود.  شده  توصيه 
اسفناج،  ريحان،  مرغ،  تخم  حبوبات،  زيتون، 
ساردين،  آزاد،  ماهي  گلم،  گل  ميگو،  گردو، 
دانه سويا و كلم بروكيل ازجمله خورايك هايي 
امگا3  شام  مغز  به  می توانند  كه  هستند 

برسانند و آن را سامل نگه دارند.
رصع داريد؟

موسيقي گوش دهيد
كابوس دچار شدن به حمالت رصع در زمان ها 
و مكان های نامناسب، هميشه با مبتاليان اين 
با  می گويند  محققان  اما  است  همراه  بيامري 
چنني  می توان  ساده  داروي  يك  داشنت  همراه 
كابويس را از بني برد. به نوشته هلث، برريس ها 
به  رصع،  به  مبتال  افراد  مغز  می دهد  نشان 

و  می دهد  نشان  متفاويت  واكنش  موسيقي 
پیش گريي  در  می تواند  دوستداشتني  نواهاي 

يا كنرتل حمالت رصع موثر باشد.
افراد  مغز  وقتي  شد،  كشف  برريس ها  اين  در 
می شود،  روبه رو  موسيقي  با  رصع  به  مبتال 
عمل  سامل  افراد  از  هامهنگرت  امواج اش 
موضوع  اين  بر  پژوهش گران  البته  می كند. 
به تنهايي  موسيقي  كه  كرده اند  تاكيد  هم 
منی تواند از پس درمان اين بيامري بر بيايد و 
از  افرادي كه  به  به عنوان درماين اضافهرت  تنها 

رصع رنج می برند توصيه می شود.
رسطان داريد؟

به ريسامن دين چنگ بزنيد
در  رسطان  عبارت  خواندن  از  هم  شام  شايد 
از  و  باشيد  شده  خسته  مجالت  و  روزنامه ها 
اينكه حتا در هر مهامين خانوادگي هم حريف 
شده اید.  كالفه  می اید  ميان  به  بيامري  اين  از 
ييك  رسطان  نخواهید  چه  و  بخواهيد  چه  اما 
به عنوان  و  ماست  عرص  شايع  بيامري هاي  از 
آدم هاي  مري  مرگو  اصيل  داليل  از  ييك 
امروزي معريف می شود. به جاي آنكه با انكار 
بيندازيد،  خطر  به  را  خود  جان  واقعيت  اين 
شدن  بيمه  براي  و  بپذيريد  را  آن  است  بهرت 
به  كنيد.  كاري  كردنش  درمان  يا  برابرش  در 
باورند  اين  بر  محققان  دييل،  ساينس  نوشته 
دين  ريسامن  به  رسطان  به  مبتال  افراد  اگر  كه 
اين  با  مبارزه  براي  بيشرتي  توان  بزنند،  چنگ 
بيامري پيدا می كنند و حال شان روزبه روز بهرت 

می شود.
رسطان  زدن  دور  براي  محققان،  اين  گفته  به 
رشكت  مذهبي  مراسم هاي  در  نبايد  حتام 
و  مذهبي  قوي  اعتقادات  داشنت  بلكه  كنيد، 
دعا كردن می تواند تا اندازه زيادي به سالمت 
برريس ها،  اين  به  باتوجه  كند.  كمك  شام 
براي  و  می دانند  مذهبي  را  خود  كه  كساين 
دچار  نهتنها  می كنند،  دعا  خود  سالمت 
به سامل  بلكه  آشفتگي هاي رواين منی شوند، 
می كنند.  زيادي  كمك  هم  جسم شان  ماندن 
كه  بودند  دريافته  محققان  هم  اين  از  پيش 
روان  سالمت  در  مذهبي  اعتقادات  داشنت 
كاهش  را  افرسدگي  و  اضطراب  و  دارد  نقش 

می دهد.
كودك تان آلرژي دارد؟

بيشرت ماهي بپزيد
از آلودگي هوا گرفته تا شايعرت شدن زاميان به 
شيوه سزارين، همه دست به دست هم داده اند 
و  دست  آلرژي  با  بيشرت  امروزي  كودكان  تا 
شام  فرزند  دليلی  هر  به  اگر  كنند.  نرم  پنجه 
است،  آلرژي  به  مبتال  كودكان  از  ييك  هم 
كنيد.  عمل  محققان  توصيه  اين  به  می توانيد 
كرده اند  ثابت  پژوهش گران  هلث،  نوشته  به 
كه  ساملون  ماهي  مانند  ماهي هايي  مرصف 
را كم  بيني  مخاط  التهاب  دارند،  بافت چريب 
کرده و از بروز رينيت آلرژيك و التهاب غشاي 

مخاط داخل بيني جلوگريي می كند.
رينيت كه به خاطر عوامل عفوين و غريعفوين 
ايجاد می شود و خود را با آبريزش بيني، عطسه 
ازجمله  می دهد  نشان  زدن  تودماغي حرف  و 

بيامري هايي است كه ماهي هاي چرب از پس 
درمان اش بر می ایند.

محققان می گويند، با مرصف بيشرت ماهي هاي 
ساملون، شاه ماهي و قزل آال می توانيد عالئم 
كودك تان  آلرژي  و  دهيد  كاهش  را  رينيت 
از  پيش  كه  آنجايي  از  البته  كنيد.  كنرتل  را 
آلرژي  نشانه هاي  اسرتس  بود  شده  ثابت  اين 
كه  نيست  تعجب  جاي  می كند،  تشديد  را 
اسيدهاي  و  امگا3  حاوي  چرب  ماهي هاي 
چرب غرياشباع كه بر سالمت عصبي و رواين 
بيامري  چنني  بتوانند  می گذارند،  تاثري  افراد 

روان تني را هم كنرتل كنند.
عمر نوح می خواهيد؟

غذاي تند بخوريد
محققان سال هاست كه براي پيدا كردن كليد 
در  و  می كنند  تالش  طوالين  عمر  و  سالمت 
رسيده اند  نتيجه  اين  به  تازه شان  برريس هاي 
هستند.  حيات  اكسري  هامن  تند  غذاهاي  كه 
اين  بر  پژوهش گران  دييل،  ساينس  نوشته  به 
غذاي  روز  دو  تا  يك  هفته  هر  اگر  كه  باورند 
حاوي ادويه تند مرصف كنيد، 10 درصد كمرت 
ندارند  ميانه ای  ادويه ها  اين  با  كه  كساين  از 
دچار مرگ زودرس می شويد. اين پژوهش گران 
با خوردن اين غذاها براي دو تا  ادعا می كنند 
سه بار در هفته، احتامل طوالين شدن عمرتان 

را تا 14 درصد باال می بريد.
آن ها  توصيه هاي  به  كردن  عمل  براي  پس 
همني امروز كابينت ها و يخچال تان را از فلفل 
روغن  و  فلفل  سس  فلفل،  ادويه  تازه،  قرمز 
و  اين خورايك ها  با مرصف  تا  كنيد  پر  فلفل 
سال  چند  آنتياكسيدان ها  حاوي  ادويه هاي 

بيشرت به عمرتان اضافه كنيد.
رسطان روده دركمني تان است؟

انگور قرمز بخوريد
انگور واقعا ميوه بهشتي است؛ اين را محققاين 
هم  می كنند  تحقيق  ميوه ها  خواص  روي  كه 
رسشار  قرمز  انگور  نوشته،  هلث  دريافته اند. 
حفظ  به  می تواند  و  است  آنتياكسيدان  از 
از  كرده،  كمك  مرصفكنندگان اش  سالمت 
رسطاين شدن روده آن ها جلوگريي كند؛ یعنی 
وجود تركيبايت به نام رسوراترول در انگور قرمز 

به آن خاصيت ضدرسطاين داده است.
اين  كه  نيست  ميوه ای  تنها  قرمز  انگور  البته 
تركيبات را در خود دارد؛ زغاالخته و متشك هم 
مرصف شان  با  كه  هستند  ميوه هايي  ديگر  از 
باكرتي ها  و  قارچ ها  انواع  حمله  برابر  در 
بدن تان را بيمه می كنيد و به سلول هاي تان هم 
مجال رسطاين شدن منی دهيد. گذشته از اين، 
از  قرمز  انگور  كه  باورند  اين  بر  پژوهش گران 
به بيامري هاي قلبي جلوگريي می كند و  ابتال 
در  می تواند  ضدالتهايب اش  خاصيت  به خاطر 
برابر بسياري از بيامري هايي كه در كمني شام 

نشسته اند بايستد.
پوست  در  موجود  ترکیبات  ديگر  سوي  از 
آراييش  محصوالت  انواع  در  كه  قرمز  انگور 
و بهداشتي استفاده می شود، می تواند با پريي 
كند  مبارزه  پوست  سلول هاي  به ويژه  سلول ها، 

و شام را سامل و جوان نشان دهد. )برترین ها(
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بگو مگو از

زمانی در یکی از ادارات حکومتی کار می    کردم؛ البته آن قدر 

باشد  شیرعلی خان  امیر  دوره  کنید  فکر  شام  که  دور  زمان 

هم نه، اما در ابتدای حکومت کرزی بود که معاش ما جمع 

می  کردیم  محاسبه  بعد  افغانی؛   2۶۵2 می    شد  ماکوالت 

افغانی چه طور  دو  و  پنجاه  و  این دو هزار و ششصد  با  که 

می  توانیم متام موضوعات جهانی را اداره کنیم و خرچ و برج یک ماهه را پیش بربیم. در آن 

دوران موضوع حساب بانکی و ATM کارت و این موضوعات نبود؛ یک معتمد با یک مرت و 

دوسانتی قد داشتیم که بوجی پر از پول را می آورد و معاشات کارمندان را پرداخت می  کرد در 

این بین چیزی که بسیار جالب بود گرفنت مقداری از این معاش به عنوان چادر بی بی بود. 

تا همین حاال هم نفهمیدم که این چادر بی بی چه نقشی در معاش ما کارمندان داشت اما 

بهر صورت ده یا بیست افغانی از معاش ما به عنوان چادر بی بی گرفته می  شد و اعرتاض 

ما حتا به رسمنشی سازمان ملل هم منی رسید و اصوال خود بی بی و چادر ایشان به عنوان 

معامی جالب در ذهن ما ماند.

از این خاطره که بگذریم، وزیر مخابرات یک طرحی جالبی ارایه کرده است که بر مبنای 

آن ده فیصد کریدت موبایل ها به خزانه دولت پرداخت می  شود. یعنی اگر من صد افغانی 

کریدت در موبایل ام خریداری کنم حتام ده افغانی آن به حساب دولت جدا می  شود و خود 

وزیر هم آن قدر خوش حال است که تصورش را هم منی کرد که از اول همین ماه تا اکنون 

به میلیون ها پول افغانی به خزانه دولت ریخته شده باشد. من فکر می  کنم وزیر مخابرات 

از هامن سیستم چادر بی بی استفاده می  کند بدون آن که بداند این بی بی با این چادر 

بزرگ اش هنوز هم دست از رس ما برنداشته است در غیر آن این مالیات بر کریدت ها معنای 

خاصی منی دهد که هر روز اعصاب ملت رشیف کشور را درهم و برهم ساخته است. در 

حالی که ما سال هاست بابت هر چیزی به شمول تنفس کردن مالیه می  دهیم.

امیدوارم وزیر مخابرات عزیز که تازه بر تخت وزارت جلوس فرموده، همین چادر بی بی را 

از معادله اقتصادی مردم بردارند و زیاد به فکر خزانه حکومت نباشند در غیر آن یک روزی 

اعالم می  شود که به میلیاردها دالر کریدت خیالی موبایل به حساب خزانه دولت از سوی 

وزارت مخابرات واریز شد و در آن دنیا هم متام مالیک غضب مرصوف شمردن اضافه 

ستانی های کریدت موبایل بندگان خدا می  شوند.

مردم  برای  زمان  گذشت  تا  مبانیم  منتظر  هستیم  ناچار 

نشان بدهید مقرصهای سیاسی کشور کی ها هستند. کی ها 

مردم را فریب داده و آینده کشور را تاریک ساختند. کی ها 

به خاطر منافع شخصی شان منافع افغانستان را برباد دادند. 

و باالخره کی ها هنوز هم مردم را در دم تیغ کشورهای چون 

پاکستان و عربستان سعودی قرار می  دهند.

امروز فضای فکری کشور چنان قطبی شده است که به مشکل می  توان کسی پیدا کرد 

که مسایل را بدور از اغراض سیاسی، منطقی و علمی قضاوت کند.

اما فردایی که دور نیست دوای این مشکل است. فردا هر افغان خواهد توانست گذشته 

را بهرت قضاوت کند.

یک طرح ملی

گزینش چهار صاحب منصب توانا از منسوبین چهار قوم عمده 

برای چهار منصب نظامی و امنیتی کشور: وزارت دفاع - وزارت 

امور داخله - ریاست عمومی امنیت ملی - ریاست ستاد مشرتک 

ارتش )لوی درستیز(

رهربان حکومت وحدت ملی اگر به مشارکت ملی و دخیل بودن همه شهروندان در تصمیم 

گیری ها و سیاست گذاری ها باور دارند و اگر در پستوی سیاست این ملک دسیسه ای به نفع 

یک بخش و به زیان بخشی دیگر طراحی منی شود، باید این طرح را عملی سازند.

رهربان حکومت وحدت ملی خوب می  دانند که در حال حارض شهروندان نسبت به قول و 

عمل شان بیش از هر زمان دیگر ظنین و بدگامن اند. نگاهی به ترکیب مناصب نظامی و 

امنیتی و انحصار این موقف ها در یک بخش موجب گامنه زنی های چالش برانگیز در میان 

توده مردم شده است.

رهربان حکومت وحدت ملی نیک آگاه اند که از ماه ها بدین سو بحث محوری در جلسات 

سیاسیون بخش های از جامعه، چگونگی اتخاذ آمادگی برای مقاومت در برابر موج جدید 

ستیزه جویی های قومی شده است. جلسات و گردهم آیی های اخیر در شامل کشور جلوه های 

آشکار از این حس بی اعتامدی است.

رهربان حکومت وحدت ملی می  دانند که اگر مردم اعتامد خود نسبت به دولت را به کلی از 

دست بدهند و در پس همه هراس افکنان طالب علیه خود، بی تفاوتی و احیانا همراهی 

مقامات حکومتی را نیز شاهد باشند، برای دفاع از جان - مال و ناموس خود منتظر اجازه و 

فرمان آن ها نخواهند شد. این آمادگی های رزمی در گوشه و کنار در حال شکل گرفنت است.

رهربان حکومت وحدت ملی )بخش تیکه داران قومی( واقف اند که کم هزینه ترین وسیله 

برای مهار هراس افکنان، تقویت نهادهای نظامی و امنیتی کشور و خارج ساخنت آن از 

انحصار قومی است. تنها همین راهکار است که می  تواند از تقابل های خشن قومی و انتقام 

جویی های خونین در کشور جلوگیری کند. از همین رو به جای چانه زنی بر رس تشکیل و 

تعداد گروه های مسلح قومی و استفاده جویی های حقیرانه، باید تدبیری را روی دست گیرند 

که در ابتدای این حکومت از آن غفلت کردند.

جلسه  در  که  دارند  یاد  به  همگرایی(  و  اصالحات  )بخش  ملی  وحدت  حکومت  رهربان 

آخرین شورای رهربی این تیم به آن ها از تجربه های ناگوار گذشته یادآوری شد، از تداوم 

انحصارگرایی ها هشدار داده شد، بر اجرایی شدن اصل مشارکت همگانی در تصمیم گیری ها 

تأکید شد، نسبت به عواقب رس به هوایی ها ابراز نگرانی شد و دست آخر همین طرح به آن ها 

پیش کش شد؛ اما دریغ که به سیاق سابق نشنیدند و به جای دقیق شدن در بازی حریف، 

مرصوف تصفیه در درون خود شدند.

این طرح بار دیگر می  تواند صداقت و درایت همه را به آزمایش بگیرد. لطفا تا دیر نشده این 

طرح را عملی سازید و نگذارید که تاریک خانه ها برای این رسزمین آینده ای تاریک تر بسازند.

Mehdi Saqib

Ahmad Idrees Rahmani II    

احمد بهزاد
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پیروزی  از  پس  مونیخ،  بایرن  رسمربی  گواردیوال،  پپ 
در  تیم های  منایش  دورمتوند،  بروسیا  مقابل  تیم اش 

هفته های اخیر را مورد ستایش قرار داد.
در حساسرتین دیدار هفته هشتم بوندسلیگا بایرن مونیخ 
در آلیانس آرنا موفق شد رقیب دیرینه اش دورمتوند را با 

نتیجه 5 بر 1 از پیش رو بردارد.
»به  گفت:  گواردیوال  پپ  مسابقه  این  پایان  از  بعد 
بازی  این  برای  فقط  نه  می گویم،  تربیک  بازیکنامنان 

بلکه برای همۀ آنچه در ماه های اخیر انجام دادند.
در دیدار امروز هم مثل همیشه خوب بودیم؛ البته در 15 
توپ  بارها  و  داشتیم  مشکل  حدودی  تا  نخست  دقیقه 
را از دست دادیم، اما با گول سومی که زدیم روند بازی 

کامال عوض شد.
بهرتین  از  یکی  چون  خوشحالیم  خیلی  نتیجه  از 
نگذاریم  بودیم  گذاشته  قرار  بردیم.  را  اروپا  تیم های 
همین  و  کنند  خودمنایی  میدان  در  حریف  بازیکنان 
نقشه را هم پیاده کردیم. ما بسیار عالی از عهده کنرتل 

آن ها برآمدیم.«

دیگو سیمئونه، رسمربی اتلتیکومادرید، از اینکه تیم اش 
نتوانست رئال مادرید را شکست دهد، ابراز ناراحتی کرد.

رئال با گول بنزما در دقیقه 9 از حریف خود پیش افتاده 
بود و همچنین کیلور ناواس پنالتی گریزمان در نیمه اول 
را مهار کرد. در حالیکه 5 دقیقه به پایان باقی مانده بود، 
اتلتیکو موفق شد کار را در کالدرون به تساوی بکشاند. 
به  زیادی  فشار  سیمئونه  شاگردان  نیز  تساوی  از  پس 
دروازه رئال آوردند ولی نتوانستند گول پیروزی بخش را 

به مثر برسانند.
امتیاز   2« گفت:  خربنگاران  با  مصاحبه  در  سیمئونه 
رئال  به  نسبت  بیشرتی  موقعیت های  دادیم.  دست  از 
داشت،  مهم  موقعیت  دو  ما  تیم  اول،  نیمه  در  داشتیم. 
یکی برای کورئا و یکی هم پنالتی. فکر منی کنم به جز 
گول، آن ها موقعیت گولی در نیمه اول ایجاد کرده باشند. 

امتیاز مهمی بود ولی ما می توانستیم پیروز شویم.«
گفت:  جدید  فصل  در  اللیگا  رشایط  درباره  سیمئونه 
»ویارئال این فصل خوب کار کرده است. مصدومیت ها 
بهرتین  تیم ها  بازی می کنند.  میان  این  نقش مهمی در 
بازیکنانشان را ندارند. ما کوکه را نداریم، بارسلونا مسی و 
اینیستا را ندارد، رئال خامس و دانیلو را ندارد. باید عادت 

کنیم. در واقع امسال جذابرت از همیشه خواهد بود.«

زالتان  از  متجید  به  ژرمن،  سن  پاری  رسمربی  بالن،  لورن 
به  او  شدن  تبدیل  از  پس  تیم اش  مهاجم  ابراهیموویچ، 
بهرتین گولزن تاریخ پاری سن ژرمن پرداخت و گفت که از 

این رکوردشکنی تعجب نکرده است.
زالتان شب گذشته دو گول از روی نقطه پنالتی زد تا با 110 
باشگاه  این  تاریخ  گولزن  بهرتین  به  پائولتا  از  باالتر  گول، 

تبدیل شود.
بالن در این رابطه گفت: »زالتان یک بازیکن خیلی خوب 
به آمار او توجه کرد. باید  تنها  بازیکن بزرگ.  است، یک 
برایم  نیست.  بازیکن عادی  این آمار غیرعادی، یک  با  او 
را در چنین  توانست چنین رکوردی  او  نیست که  عجیب 

زمان کوتاهی بشکند.«
که  آنطور  »نتوانستیم  گفت:  تیم اش  پیروزی  درباره  بالن 
ما  به  داشت  مارسی سعی  کنیم.  اداره  را  بازی  می خواهیم 
بود.  کرده  را سخت  کارمان  موضوع  این  و  کند  وارد  رضبه 
خیلی تیم ها تالش می کنند چنین کاری انجام دهند ولی 
مارسی جرأت اش را داشت. مارسی در طول 25 دقیقه اول 

خیلی خوب بود.«

فوری: 
برندان راجرز از لیورپول اخراج شد

دنیای فوتبال در انتظار بازگشت کلوپ

منتفی شدن حضور آنچلوتی 
در لیورپول

آلگری: 
بحران یووه به پایان رسیده است

دیربوین: 
هامهنگی خوبی با آگوئرو دارم

ونگر: 
انتقادات از آرسنال زیاده از حد بود

توخل: 
خودمان کار را برای بایرنی ها آسان کردیم

از  پس  لیورپول،  رسمربی  راجرز،  برندان 
گذشته  فصل  در  نامطلوب  نتایج  کسب 
رسمربی گری  از  جاری،  فصل  همچنین  و 

لیورپول اخراج شد.
را  قرمزها  2012 هدایت  در سال  که  راجرز 
برعهده گرفت، در دومین فصل حضورش 
در این باشگاه، فاصله چندانی با قهرمانی 
به  نهایت  در  اما  نداشت  برتر  لیگ  در 

نایب قهرمانی رضایت دادند.
جدایی  با  گذشته  فصل  در  او  تیم  اما 
افت  دچار  زیادی  اندازه  تا  سوارز  لوئیس 
شد و در نهایت به رتبه ششم رضایت داد.

رشوع  خوب  هم  را  جدید  فصل  قرمزها 
دیدار  در  تساوی  نهایت  در  و  نکردند 
امروز مقابل اورتون در دربی مرسی ساید، 
به  تصمیم  باشگاه  مدیران  تا  شد  باعث 

اخراج او بگیرند.
است:  آمده  لیورپول  باشگاه  بیانیه  در 

به خاطر  راجرز  برندان  از  مایل ایم  »ما 
این  به  تعهدش  و  العاده  فوق  تالش های 
فوق  دوران  ما  همه  کنیم.  تشکر  باشگاه 
با هدایت او به عنوان رسمربی  العاده ای را 
او  که  مطمئنیم  و  گذاشتیم  رس  پشت 
به  را  آمیزی  موفقیت  و  طوالنی  دوران 

عنوان مربی خواهد داشت.
اما  بود  دشواری  تصمیم  این  هرچند 
در  تا  بود  خواهد  فرصتی  این  معتقدیم 
تالش  برسیم.  موفقیت  به  مان  بازی های 
جریان  در  جدید  مربی  کردن  پیدا  برای 
است و امیدواریم در زمان مناسب، بهرتین 

تصمیم را بگیریم.«
آنچلوتی،  کارلو  و  کلوپ  یورگن  از 
رئال  و  دورمتوند  بروسیا  سابق  رسمربیان 
مادرید، به عنوان گزینه های اصلی مدیران 
برده  نام  راجرز  جانشینی  برای  لیورپول 

می شود.

لیورپول،  رسمربی  راجرز،  برندان  اخراج  با 
رسمربی  کلوپ  یورگن  بازگشت  از  همه 
سابق دورمتوند به فوتبال صحبت می کنند.

باشگاه لیورپول شب گذشته پس از تساوی 
اخراج  به  اقدام  اورتون  قرمزپوشان در خانه 
راجرز کرد. اولین تحلیل ها از این تصمیم 
در  آن ها  که  است  این  لیورپول  باشگاه 
انتظار فرصتی برای قطع همکاری با راجرز 
دربی  در  تساوی  نتیجه  کسب  و  اند  بوده 
مرسیساد آنقدرها هم نتیجه بدی نبوده که 
بخواهد منجر به اخراج این رسمربی بشود. 
لیورپول  باشگاه  در  تصمیم  حال  این  با 
دنبال  به  باشگاه  این  و  بود  شده  گرفته 
بهانه ای برای اجرایی کردن آن بوده است. 
توافق  درباره  زیادی  اخبار  گذشته  هفته  از 
باشگاه با یورگولن کلوپ شنیده شده و این 

آملانی  مربی  این  که  دارد  وجود  احتامل 
بورسیادورمتوند  با  خداحافظی  از  بعد 
انگولیس  برتر  لیگ  در  را  خود  شانس 

محک بزند.
رفتار  و  ویژه  سبک  دلیل  به  که  کلوپ 
خاص اش از پرطرفدارترین مربیان دنیاست 
امیدهای  لیورپولی ها  جمع  در  حضور  با 
وجود  به  ناظران  و  هواداران  برای  را  زیادی 
از  لیورپول  که  به خصوص  آورد.  خواهد 
نظر جذب بازیکن و رشایط تیمی اوضاع 
کامال مناسبی دارد. کلوپ که نامزد هدایت 
مادرید  به  نهایت  در  بود  مادرید  رئال  تیم 
نرفت تا شاید با حضور در لیورپول دوباره 
یک تیم بزرگ و در سطح اول اروپا بسازد 
تیمی که سال های سال در اروپا یکه تازی 

می کرده است.

رئال  سابق  رسمربی  آنچلوتی،  کارلو 
مادرید، قصد ندارد پیشنهاد لیورپول برای 

هدایت این تیم را بپذیرد.
لیورپول   1-1 تساوی  از  پس  گذشته  روز 
مقابل اورتون، برندن راجرز از نیمکت این 
حارض  حال  در  لیورپول  شد.  اخراج  تیم 
و  است  راجرز  برای  جانشینی  دنبال  به 
گزینه های  جدیرتین  کلوپ،  و  آنچلوتی 

قرمزپوشان هستند.
با این حال، ای اس پی ان گزارش داد که 

پیشنهاد  ندارد  قصد  ایتالیایی  رسمربی 
ترجیح  او  زیرا  کند  قبول  را  لیورپول 
در  تیم حارض  می دهد که رسمربی یک 
آنچلوتی  عالوه  به  باشد.  چمپیونزلیگ 
که در تابستان از نیمکت رئال اخراج شد، 
تحت  و  کاناداست  در  حارض  حال  در 
یک  علت،  همین  به  و  دارد  قرار  درمان 

سال از میادین فوتبال به دور خواهد بود.
گفته می شود پس از یورو 2016، آنچلوتی 

جانشین کونته خواهد شد.

یوونتوس،  رسمربی  آلگری،  ماسیمیانو 
پایان  به  یوونتوس  بحران  که  شد  مدعی 

رسیده است.
نسبتا  عملکرد  اخیر  هفته های  در  یووه 
و  داتشه  فصل  رشوع  به  نسبت  خوبی 
برگرداند.  را  ضعیف اش  نتایج  توانسته 
موفق  آلگری  شاگردان  نیز  گذشته  روز 
به  و  داده  شکست  را  بولونیا   1-3 شدند 

ردهی دوازدهم جدول صعود کنند.
از  »پس  گفت:  رابطه  این  در  آلگری 
بسیار  عملکرد  افتادیم،  عقب  اینکه 
پس  رساندیم.  ثبت  به  خود  از  خوبی 

پیروزی  روند  به  باید  لیگ،  بازی  دو  از 
در  باالتری  رده های  به  و  می گشتیم  باز 
برایامن  حاال  می کردیم.  صعود  جدول 
را  باطری هایامن  که  است  مهم  بسیار 
کنیم.  تالش  ثبات  برای  و  کرده  شارژ 
آلوارو موراتا در هامن دقایق ابتدایی باید 
پیش   0-1 تا  می داد  پاس  کوادرادو  به 
از  را  موقعیت هایامن  نباید  می افتادیم. 
تا دچار مشکل شویم. در  بدهیم  دست 
امتیاز   3 شایسته  و  بود  وبی  بازیخ  پایان 
تنبل  بولونیا  بودیم.فقط کمی روی گول 

ظاهر شدیم.«

کوین دیربوین، ستاره منچسرتسیتی، عنوان 
با  خوبی  متقابل  درک  و  ارتباط  که  کرد 

رسجیو آگوئرو، مهاجم تیم اش دارد.
گول  پنج  از  گول  دو  شد  موفق  دیربوین 
گول  دیگر  و  کند  پایهریزی  را  آگوئرو 
برساند.  مثر  به  را   1-6 پیروزی  در  سیتی 
ستاره بلژیکی که در تابستان با 55 میلیون 
اینجای کار  به  تا  پیوست،  به سیتی  پوند 
4 گول برای سیتی به مثر رسانده و عنوان 

کرد که هامهنگی خوبی با آگوئرو دارد.
پیش  خوب  خیلی  »اوضاع  گفت:  او 
به  هنوز  حارض  حال  در  که  البته  می رود. 

انتقادی  فکر بهرت شدن هستم ولی هیچ 
به رشوعام در سیتی نیست.تغییر پست با 
رسجیو خیلی باحال است و در نیمه دوم، 
مشهود بود که بهرت و بهرت می شویم. حاال 
بازی  کنیم.  حفظ  را  هامهنگی  این  باید 
خیلی  او  زیرا  است  عالی  او  کنار  کردن 
شناور بازی می کند و هر موقع توپ را به 
می برد.  را  استفاده  بیشرتین  می دهید،  او 
مهاجم  یک  رسجیو  که  نیست  شکی 
موقعیت ها  از  او  است.  جهانی  کالس 
چیز  همه  و  می کند  را  استفاده  بهرتین 

برای اش خوب پیش رفت.«

از  پس  آرسنال،  رسمربی  ونگر،  آرسن 
پیروزی 3-0 تیم اش مقابل منچسرتیونایتد، 
همیشه  از  تیم اش  انتقادات  که  کرد  اعالم 

بیش از اندازه بوده است. 
دیدار  این  از  پیش  توپچی ها  منایش های 
باعث شده بود تا گروهی از منتقدان  اعالم 
کنند که آرسنال در این فصل شانسی برای 
این  در  ونگر  شاگردان  اما  ندارد  قهرمانی 
و  داشتند  کننده ای  منایش  خیره  دیدار 
توانستند مقابل شیاطین رسخ با سه گول به 

پیروزی برسند. 
دوم  اکنون  »ما  گفت:  خربنگاران  به  ونگر 
هستیم، با تنها سه امتیاز فاصله با تیم دوم 
جدول. همیشه انتقادها  بیش از اندازه بوده 
انجام  العاده ای  فوق  بازی های  ما  است. 
پیروز  خانه  از  خارج  بازی   4 در  و  داده ایم 
مربی گری  زیادی  تیم های  در  من   شدیم. 
کردم اما هیچ کدام از ابتدای فصل در این 

سطح بازی نکرده بود.  
این اشتیاق، مترکز و ناخودآگاهی است که 
در چمپیونزلیگ  دیدارمان  از  بعد  احتامال 
برتر  ما در لیگ  باعث شد  تا  بیدار شد و 
شاید  و  برویم  میدان  به  رشایط  بهرتین  در 
می شدیم.  بیدار  باید  که  بود  جایی  این 
هم  بایرن  مقابل  را  مشکل  البته  این  ما 
ما  که  کرد  فراموش  نباید  داشت.   نخواهیم 
هفته گذشته هم لسرتسیتی را 5-2 شکست 

دادیم. ما بازی مان در میانه هفته را  واگذار 
کردیم اما در لیگ برتر روند خوبی داریم. 
منایش  اما  باختیم  را  شنبه  سه  دیدار  ما 
را  این  ما  بود.  منظم  اندازه  کافی  به  مان 

می دانستیم و امروز پاسخ اش را گرفتیم.  
زیرا  بودیم  منچسرتیونایتد خوب  مقابل  ما 
قدرمتندانه  رشوعی  گرفتیم  تصمیم  ما 
داشته باشیم؛ از جلو پرس  کنیم، توپ را به 
دست بیاوریم و در فاز انتقال رسیع باشیم. 
انجام  به خوبی  را  این کار  اگر  می دانستیم 
آن،  از  بعد  بزنیم.  گول  می توانیم   بدهیم، 

منظم بودیم و با مترکز دفاع کردیم.« 
و  والکات  تئو  منایش  همچنین  ونگر 
الکسیس سانچز را مورد ستایش قرار داد و 
گفت:»باید بگویم والکات  بسیار متعهدانه 
مهاجامنم،  از  مایالم  کرد.  بازی  مطمنئ  و 
حتا زمانی که گول منی زنند، تعریف کنم. 
می تواند  که  داد  نشان  و  داد  پاس  گول  او 
او در نقش مهاجم نوک در حال  بجنگد. 

بهرت شدن است. 
الکسیس سانچز یک مصدومیت جزئی از 
مانع رفنت  اما منی توانیم  دارد  پا  ران  ناحیه 
او به اردوی شیلی  شویم. او خیلی دوست 
و  کند  بازی  کشورش  ملی  تیم  برای  دارد 
او  کند.  بازی  پرو  و  برزیل  مقابل  می تواند 
 منی خواهد این دیدارها را از دست بدهد. 

امیدوارم او به فرم مطلوب برگردد.«

دورمتوند،  بروسیا  رسمربی  توخل،  توماس 
بایرن  مقابل  دیدار  در  تیم اش  اینکه  از 
تاسف  ابراز  کرد،  دریافت  راحتی  گول های 

کرد.
نتیجه ای  کسب  با  بودند  امیدوار  زردها 
با  فاصله  بایرن،  مقابل  دیدار  در  مناسب 
بدهند  کاهش  را  جدول  صدر  در  تیم  این 
صدر  در  تیم  دو  فاصله   ،1-5 شکست  اما 

جدول را به 7 امتیاز افزایش داد.
برای  را  کار  گفت:»ما  خربنگاران  به  توخل 
گول  بودیم.  کرده  آسان  خیلی  بایرنی ها 
نخست یکی از تلخرتین گول هایی بود که 

از  هوایی  گول  یک  کرد،  دریافت  می شد 
فاصله چهل مرتی.

این اتفاق منی بایست رخ می داد. حتا گول 
سوم هم خیلی بد بود و نشان از ضعف ما 
این ها  بر همه  در بسنت فضا داشت. عالوه 
ما در یک ضدحمله یک پنالتی مفت به 
باید بنشینیم و تاسف  حریف دادیم. حاال 
باشیم.  تازه ای  برنامه  فکر  به  و  بخوریم 

همین هم به قدر کافی تلخ هست.«
متس هوملس، کاپیتان دورمتوند، هم گفت: 
شکست،  را  ما  استخوان  بایرن  سوم  »گول 
وگرنه تا قبل از آن پایاپای مبارزه می کردیم.«
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