
شیعه های عراق، توضیح دیگری را برای ازهم پاشیدن ارتِش خود ارائه 

می دهند؛ طبق این توضیح، آن ها گمان می کردند که ُکردها از پشت به 

آن ها خنجر زده اند. مالکی، در تالش برای پس زدِن باِر تقصیرها از دوش 

خود، ادعا کرد که اربیل، مرکز کردستان عراق، »مرکز فرماندهی داعش 

و بعثی ها و تروریستان القاعده است«. بیشتر شیعه ها این ادعا را باور 

امنیتی شان  نیروهای  که  کنند  فکر  آن ها  تا  شد  باعث  باور  این  کردند. 

)۳۵۰۰۰۰ سرباز و ۶۵۰۰۰۰ پولیس(، به این دلیل شکست خورده اند 

که به آن ها خیانت شده بود نه این که آن ها نجنگیده اند. یک عراقی...
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مردم به حکومت نمره دادند

رییس جمهور ناکام ماند

مرگ  کرد.  فوت  پاکستان،  استخباراتی  سازمان  سابق  رییس  حمیدگل،  جنرال 
حمیدگل، واکنش های گسترده ی کاربران شبکه های اجتماعی و جوانان افغانستان 
افغانستان، واکنشی درمورد  را در پی داشت. هرچند که سیاست مداران و دولت 
از  شماری  در  و  اجتماعی  شبکه های  در  افغانستان،  مردم  اما  نداشتند،  او  مرگ 

شهرها، مرگ او را جشن گرفتند.
خوشحالی افغان ها از مرگ حمیدگل، بیشتر به دلیل مداخالت عریان او در جنگ 
ناشی  افغانستان  در  تروریزم  و  از جنگ، خشونت  او  و حمایت صریح  افغانستان 
می شود. حمیدگل از زمان حکومت مجاهدین، با رویدادها و تحوالت افغانستان 
از  یکی  طالبان،  اسالمی  امارت  و  مجاهدین  حکومت  زمان  در  او  شد.  درگیر 
تاثیرگذارترین سیاست مداران خارجی بود که عمال در سیاست و بازی های سیاسی 

افغانستان نقشی برجسته داشت...
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است.  مرده  آباد  اسالم  نزدیکی  در  مغزی  خونریزی  دلیل  به  آی.اس.آی  پیشین  رییس 
حمیدگل که به »پدرخوانده طالبان« مشهور بود، تا زمان مرگ اش یک نظریه پرداز اسالمی 

باقی ماند. او یک میراث خطرناک برجای گذاشته است.
پس از نشر خبر مرگ حمید گل در شبکه های تلویزیونی پاکستان در 15 ماه اگست، یکی 
از دوستانم در تماس تیلفونی به من گفت: »حمید گل نمرده  است،...  صفحه3

مردم و حکومت افغانستان، پاکستان را عامل خشونت و ناامنی کنونی در کشور می شمارند. 
در این مساله که پاکستان از مخالفان مسلح دولت افغانستان حمایت می کند، تردیدی وجود 
ندارد. اما سوال اساسی این است که چرا پاکستان تااین حد درصدد ناامن سازی افغانستان 

است؟
غیرمنطقی است اگر سیاست کنونی پاکستان درمورد افغانستان را،...  صفحه4

پدرخوانده طالبان: 
حمیدگل و میراث او

سایه سیاه 
دیورند

اتحادیه دارو فروشان، 
وارد کردن داروهای پاکستانی را تحریم کرد

9 میلیون کودک 
در برابر فلج اطفال واکسین می شوند

جنرال حمیدگل 
زنده است!
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TOLOnews :منبع
کاهش  بازهم  آر  تی  اِ  نهاد  و  نیوز  طلوع  تازۀ  نظرسنجی 
خشنودی مردم از کارکردهای رهربان حکومت وحدت ملی را 
نشان می دهد. این نظرسنجی نشان می دهد که کم تر ۲۰درصد 

مردم از عمل کرد رییس جمهور راضی هستند.
بار  چهار  نیوز  طلوع  تاکنون  ملی  وحدت  حکومت  آغاز  از 
درباره ی چه گونگی کارکردهای این حکومت نظرسنجی کرده 

است.
روزهای  نخستین  در  که  نیوز  طلوع  نظرسنجی  نخستین  در 
ایجاد حکومت وحدت ملی ۵۹.۹ درصد گفت وگو شونده گان 

از کارکردهای رییس جمهورغنی خشنودی کامل داشتند.
به  ملی  وحدت  حکومت  نخست  روز  صد  از  پس  آمار  این 

۲۷.۵ درصد کاهش یافت.
در نظرسنجی سوم طلوع نیوز این درصد بازهم کم تر شد و به 
۲۵.۵ درصد رسید و رسانجام در نظرسنجی تازه این درصد به 

۱۹.۸ درصد کاهش یافته است.
لطف الله نجفی زاده، رییس شبکه ی خربی طلوع نیوز درباره ی 
و  چشم گیر  تغییر  یک  نظرسنجی  این  گفت:»  نظرسنجی  این 
کاهش جدی میزان حامیت و رضایت مردم را از هر دو رهرب 
حکومت وحدت ملی نشان می دهد. نکتۀ مهم این است که 
دسرتخوان های شان  وضع  بدترشدن  از  درصد   ۶۵ حدود  در 

سخن زده اند که این یک پیام بسیار منفی است.«
اقدامی  چه  باید  حکومت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
در  »ما  گفت:  کند  فاصله  این  افزایش  از  جلوگیری  برای 
با  طول حکومت وحدت ملی هیچ کنفرانس خربی مشرتک 
حضور رییس جمهور و رییس اجرائیه نداشته ایم در حالی که 

حکومت باید با مردم گفت وگو کند«.
این نظرسنجی که در گفت وگوی تلفنی با ۲هزار و ۳۷۴ تن در 

چهار والیت کشور انجام شده نشان می دهد که ۵۲.۱ درصد 
قناعت  را  جمهورغنی  رییس  کارکرد  شونده گان  گفت وگو 

بخش منی دانند.
۱۹.۸ درصد از کارکردهای رییس جمهورغنی بگونه ی کامل 
جمهور  رییس  کارکردهای  از  درصد   ۲۲.۱ و  هستند  خشنود 

بگونه ی میانگین خشنودی نشان داده اند.
در این میان بیشرتین خشنودی را باشند گان بخش های رشقی 
مرکزی  بخش های  باشنده گان  را  آن  کم ترین  و  اند  داشته 
کشور و مردان بیشرت از زنان از کارکردهای رییس جمهورغنی 

ناخشنود هستند.
میاگل وثیق، آگاه امورسیاسی علت افزایش ناخشنودی مردم 
امنیت  »تأمین  می شامرد:  چنین  ملی  وحدت  حکومت  از  را 
فراهم ساخنت زمینه های کار عوامل اساسی رفاه و آرامش  و 
مردم هستند، اما حکومت اکنون بیشرت به فکر جنگ و مهار 
بنابراین حکومت مرصوف جنگ شده  افگنان است.  هراس 
آسایش  و  رفاه  زمینه های  سازی  فراهم  فرصت های  و  است 

مردم را از دست داده است«.
با  نیز  اجرائیه  رییس  کارنامۀ  شونده گان  گفت وگو  دید  از 

کارنامه ی رییس جمهور تفاوت ژرفی ندارد.
میزان ناخشنودی مردم از کارکردهای رییس اجرائیه با افزایش 
تنها  است.  درصد   ۴۸.۲ پیش  دور  با  مقایسه  در  درصد  پنج 

۱۹.۴ درصد کاکردهای او را قناعت بخش گفته اند.
کارکردهای  از  شونده گان  گفت وگو  درصد   ۲۴ که  حالی  در 
در  ۸.۳ درصد  داده اند،  نشان  میانگین خشنودی  در حد  وی 

این باره چیزی نگفته اند.
روبرو  شامل  مردم  تأیید  با  بیشرت  اجرائیه  رییس  کارکردهای 
پذیرفته  کم تر  مرکزی  بخش های  مردمان  سوی  از  و  شده اند 

شده اند.

با شهرنشینان  مقایسه  در  زنان  و  مورد روستانشینان  در هر دو 
و مردان بیشرت از کارکردهای رییس جمهور و رییس اجرائیه 

خشنود هستند.
در  افغانستان  راهربدی  مطالعات  مرکز  رییس  مرادیان  داوود 
اجرائیه  رییس  از  را  مردم  ناخشنودی  افزایش  علت  با  رابطه 
داشت  خود  با  را  مردم  آرای  آن که  با  عبدالله  »داکرت  گفت: 
متأسفانه نتوانست یک بار دیگر امانت و رأی مردم را پاسبانی 
کند. او بیشرت مشغول کارهای خرد و کوچکی شد که مردم را 

مأیوس ساخت.«
در این نظرسنجی این پرسش که آیا پس از ایجاد حکومت 
نی؟  یا  است  آمده  در دسرتخوان شام  تغییراتی  ملی  وحدت 

پاسخ های نگران کننده ای دریافته است.
از  این پرسش ۶۳.۵ درصد گفت وگو شونده گان  به  در پاسخ 
ایجاد حکومت  از  بدتر شدن وضع دسرتخوان های شان پس 
وحدت ملی گپ زده اند. هم چنین ۲۴.۴ درصد تغییری را در 
این  در  درصد   ۲.۳ و  نکرده اند  احساس  دسرتخوان های شان 
تغییر مثبت در  از  تنها ۹.۸ درصد  نداشته اند و  باره دیدگاهی 

دسرتخوان های شان سخن گفته اند.
دیده می شود که میزان رضایت مردم از کارکردهای حکومت 
وحدت ملی روز به روز سیر نزولی خود را می پیامید. یکی از 
علت های اصلی افزایش ناخشنودی مردم از حکومت؛ عملی 
نشدن تعهداتی گفته می شود که رهربان حکومت وحدت ملی 

هنگام پیکارهای انتخاباتی شان کرده بودند.
باورها چنین هستند که حکومت وحدت ملی باید راهکارهای 
بهرتی را برای بهبود اوضاع زندگی مردم روی دست گیرد تا 
پشتیبانی مردم را از خود سازد و فاصلۀ ایجاد شده میان دولت 

و ملت را کاهش دهد.

اطالعات روز: به دنبال حمالت اخیر مرگ بار طالبان در کابل 
ایجاد  و  است  ریزی شده  پاکستان طرح  از  گفته می شود  که 
اتحادیه  اکنون  کشور،  شهروندان  میان  پاکستانی  ضد  روحیه 
از  دارو  کردن  وارد  که  کرده  اعالم  افغانستان  فروشان  دارو 

پاکستان به افغانستان را متوقف می کند.
اعضای این اتحادیه روز یکشنبه، ۲۵ اسد، در کابل گفتند که 
این تصمیم را به دنبال تشدید حمالت طالبان در کابل و برخی 
مناطق دیگر کشور گرفته اند که به باور آن ها، از سوی پاکستان 

حامیت می شوند.
ساالنه  کردند،  ارائه  فروشان  دارو  این  که  آماری  اساس  بر 
به  پاکستان  از  دارو  دالر  میلیون  چهارصد  حدود  ارزش  به 
بازار  در  آن  بودن  ارزان  دلیل  به  که  می شود  وارد  افغانستان 

داروی کشور، فروش خوبی دارد.
عبدالخالق زا زی وطندوست، رییس اتحادیه  خدمات دارویی 

افغانستان گفته، در صورتی که پاکستان به خواست های مرشوع 
از حامیت هراس افگنان  نکند و دست  افغانستان توجه  مردم 

برندارد، دیگر داروهای پاکستانی را وارد منی کنند.
آقای وطندوست گفت پاکستان باید به خواست های مرشوع 

دولت افغانستان پاسخ دهد.
در همین حال خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع 
کشور نیز از این عمل سکتور خصوصی استقبال کرده؛ اما بر 
کند،  رفع  را  شهروندان  رضوریات  که  بدیلی  راه های  وجود 

تأکید کرده است.
آقای الکوزی افزوده: »ساالنه بیش از ۳ میلیارد دالر از پاکستان 
می باشد  ادویه  آن  میلیون   ۴۰۰ از  بیش  که  داریم  واردات 
کارخانه های  به  بزرگ  رضبه  ای  می تواند  ادویه  تحریم  و 
پاکستانی وارد کند؛ چون افغانستان یگانه کشوری است که از 

ادویه جات پاکستان استفاده می کند.«

الکوزی هم چنان از واردات قاچاقی اجناس پاکستانی سخت 
انتقاد کرده و گفته است که ساالنه دست کم دو میلیارد دالر 
پاکستان  از  غیرقانونی  گونه ی  به  تجاری،  اجناس  آمریکایی 

وارد افغانستان می شود.
که  گفته  افغانستان  اتجارت  اتاق  سخن گوی  رسولی،  هاشم 
واردکنندگان دارو می توانند به عوض پاکستان، از هند و ایران 

دارو وارد کنند.
اعضای اتحادیه داروفروشان افغانستان امیدوارند که این اقدام 
پاکستان  دولت  و  داروسازی  صنعت  بر  را  فشار  بتواند  آن ها 

افزایش دهد.
اخیراَ به دنبال حمالت مرگبار طالبان بر چند نقطه شهر کابل، 
روحیه ضد پاکستانی میان شهروندان کشور افزایش یافته و در 
شبکه های اجتامعی کمپاینی برای تحریم کاالهای پاکستانی 

به راه افتاده است.

اول  دور  که  کرده  اعالم  عامه  وزارت صحت  روز:  اطالعات 
و  شده  آغاز  اسد،   ۲۵ شنبه،  سه  امروز  پولیو  خزانی  کمپاین 
این  از پنج سال تحت پوشش  پایین تر  حدود ۹ میلیون طفل 

واکسن قرار می گیرند.
روز  سه  برای  و  شده  آغاز  والیت   ۳۳ در  هم زمان  طرح  این 

ادامه خواهد داشت.
هم چنان قرار است در این طرح، نزدیک به ۱.۸ میلیون کودک 

قرص ویتامین A دریافت کنند.
هزینه این طرح ۷.۳ میلیون دالر برآورد شده و توسط کمک 

کنندگان بین املللی تأمین می شود.
در خربنامه ی این وزارت آمده که هفتاد هزار کارمند صحی 

در  کننده ها  هامهنگ  و  سوپروایزر ها  کاران،  رضا  شمول  به 
اجرای این طرح رشکت خواهند داشت.

و  مذهبی  رهربان  از  عامه  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین 
روند  در  که  خواسته  محلی  مقام های  و  دین  عاملان  قومی، 
از  و  کنند  همکاری  را  عامه  صحت  کارمندان  واکسناسیون 
پدران و مادران نیز خواسته که کودکان زیر ۵ سال شان را اگر 

خوابیده و بیامر هم هستند واکسن کنند.
بر اساس اعالم وزارت صحت عامه از آغاز سال ۲۰۱۵ میالدی 
تاکنون هفت مورد بیامری فلج کودکان در کشور گزارش شده  
است. این وزارت افزوده که از این هفت مورد، یک مورد در 
والیت هلمند، ۴ مورد در والیت فراه ، یک مورد در ولسوالی 

ننگرهار  شیندند والیت هرات و یک مورد دیگر در والیت 
ثبت شده اند.

مسئوالن این وزارت می گویند که در دور قبلی واکسن پولیو 
از اطفال واجد رشایط تحت پوشش واکسن پولیو  ۸۸ فیصد 
مشکالت  دلیل  به  مناطق  از  برخی  در  اما  بودند؛  گرفته  قرار 
امنیتی آن ها نتوانسته اند که کمپاین پولیو را صد در صد تطبیق 

کنند.
اکتوبر  ماه  اواسط  در  پولیو  واکسین  کمپاین خزانی  دوم  دور 

سال جاری آغاز می گردد.
هنوز  که  هستند  کشوری  سه  نیجریه  و  پاکستان  افغانستان، 

بیامری فلج کودکان در آن ها ریشه کن نشده  است.

اطالعات روز: با وجود سال ها تالش و مرصف صدها میلیون 
دالر در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، اکنون روال 
غنی بانوی اول کشور با ابراز نگرانی از این پدیده  گفته است 
که مواد مخدر در افغانستان به یک مصیبت ملی تبدیل شده 

است.
خانم غنی روز گذشته در نشست زیر نام هامهنگی رسانه ها در 
حامیت و گسرتش مبارزه همگانی با مواد مخدر که با رشکت 
برخی مقام های حکومتی در کابل برگزار شده بود، افزود که 
شده  کشور  در  زنان  علیه  خشونت  افزایش  باعث  مسئله  این 

است.
خواند،  ملی  مصیبت  یک  را  مخدر  مواد  که  این  ضمن  او 
کاهش  باعث  که  آن  از  جلوگیری  برای  که  کرد  یادآوری 

خشونت علیه زنان نیز خواهد شد، باید اقدام جدی شود.

خانم غنی هم چنان تأکید کرد که باید با دادن آگاهی به مردم 
جلو مشکالت ناشی از استعامل مواد مخدر در کشور گرفته 

شود.
و  حج  معارف،  وزارت های  از  منایندگان  که  نشست  این  در 
آنان  بودند.  کرده  اشرتاک  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  و  اوقاف 
از همکاری شان برای مبارزه با مواد مخدر در کشور اطمینان 

دادند.
نشست  این  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی،  سالمت 
گفت که برای جلوگیری از روی آوردن جوانان به مواد مخدر 

نیاز به همکاری رسانه ها و علامی دینی است.
به  افزایش تقاضای منطقه و جهان  ناامنی و  او افزود که فقر، 
مواد مخدر، از عوامل اصلی افزایش کشت کوکنار در کشور 

است.

اما خانم عظیمی گفت که برای مبارزه با مواد مخدر در کشور 
برنامه های الزم را روی دست گرفته است.

آوردن  روی  افزایش  و  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید  کشت، 
جوانان به استفاده از این پدیده، از مشکالت عمده در کشور 

به شامر می رود.
مبارزه  برای  دالر  میلیون ها  مرصف  و  تالش  سال ها  وجود  با 
از  افغانستان  نیز  حارض  حال  در  کشور،  در  مخدر  مواد  علیه 
بزرگ ترین کشور کشت و تولید کننده مواد مخدر در جهان 

است.
در  مخدر  مواد  معتادین  شامر  گزارش ها،  تازه ترین  اساس  بر 
افغانستان به سه ملیون نفر رسیده است که هفت در صد آن را 

زنان و یک میلیون آن را کودکان تشکیل می دهند.

مردم به حکومت نمره دادند2

رییس جمهور ناکام ماند

اتحادیه دارو فروشان، وارد کردن داروهای پاکستانی را تحریم کرد

9 میلیون کودک در برابر فلج اطفال واکسین می شوند

روال غنی: مواد مخدر در افغانستان به یک مصیبت ملی تبدیل شده است

جنرال حمیدگل 
زنده است!

حمیدگل از معدود چهره های پاکستانی است که بسیاری از رهرباِن سه 

دهه ی اخیر افغانستان، با او عکس یادگاری دارند. حمیدگل به لطف 

خاستگاه قومی و ارتباطات سیاسی اش، سال ها رشته دار روابط حکومت 

و  جهادی  گروه های  با  کشور،  این  استخباراتی  سازمان  و  پاکستان 

رهربان قومی در افغانستان بوده است. حمیدگل به لطف موقعیت دولتی 

و روابط تنگاتنگ سیاسی اش با رهربان سیاسی افغانستان، به عنوان 

شناخته  پاکستان  و  افغانستان  روابط  در  تاثیرگذار  و  فعال  بازیگری 

می شد. او سال ها برای تامین منافع ملی پاکستان، جنگ و خشونت را 

در افغانستان فعال نگه داشت و تا پایان عمرش برای برافروخنت جنگ 

در افغانستان، تالش کرد. 

اینک اما، پرسش اساسی این است که مرگ جرنال حمیدگل، باتوجه به 

تاثیراتی که در تحوالت دو دهه ی افغانستان داشته، چه پیامدی برای 

افغانستان و مناسبات این کشور با پاکستان دارد؟

یکم: جرنال حمیدگل، از زمانی که به عنوان یک کارآزموده ی نظامی 

و سیاست مداری تندرو، وارد مناسبت قدرت و سیاست در درون نظام 

شد، حامی رسسخت بنیادگرایی اسالمی بود. او جریان های بنیادگرای 

اسالمی در افغانستان و پاکستان را حامیت کرده و سال ها برای تقویت 

در  جهاد  دوران  رهربان  با  او  روابط گسرتده ی  می کرد.  تالش  آن  ها 

افغانستان و حامیت های او از رهربان قبیله ای و امارت اسالمی طالبان، 

همه و همه براساس باورهای او برای فعال سازی جریان های بنیادگرای 

اسالمی در منطقه صورت گرفت. حمیدگل با حامیت از جریان های 

بنیادگرای اسالمی، تاثیرات ویران گر و درازمدتی بر فرهنگ و اجتامع و 

باورهای اجتامعی-سیاسی منطقه گذاشته است.

حامیت او از رهربان جهادی و حکومت طالبان، به رشد اسالم سیاسی 

و قدرت مندشدن بنیادگرایان دینی در افغانستان کمک کرد. بزرگ ترین 

باعث شد  به تحولی که  برمی گردد  نیز  افغانستان  در  تاثیر حمیدگل 

حمیدگل  بگیرند.  اختیار  در  را  دولت داری  و  امور  زمام  مجاهدین، 

برای براندازی نجیب و نظام کمونیستی، مجاهدین را حامیت کرده 

اسالم گرا،  گروه های  به عنوان  مجاهدین،  برای  قدرت  گرفنت  در  و 

نقش برجسته ای داشت. او از تاثیرگذارترین سیاست مداران پاکستان 

اسالم گرا  جریان های  فعال سازی  به  کشور  این  دولت  وادارکردن  در 

و حامیت از این جریان ها است. حمیدگل در نهادینه سازی سیاست 

حامیت از جریان های اسالم گرا در درون نهادهای امنیتی و سیاست 

بنابراین،  است.  برجا گذاشته  برجسته ای  تاثیرات  پاکستان،  خارجی 

حمیدگل دو کار مهم انجام داد: به قدرت رساندن جریان های بنیادگرا 

مراجع  در  جریان ها  این  از  حامیت  نهادینه سای  و  افغانستان  در 

تصمیم گیری در پاکستان.

دوم: حمیدگل برای بسیاری از افغان ها، فقط تصویری از یک دشمن 

در  گسرتده ای  واکنش های  با  افغانستان،  مردم  از  بسیاری  است. 

شبکه های اجتامعی، نشان دادند که از مرگ او خوشنودند و او را دشمن 

خطرناک افغانستان می دانستند. یادداشت های کوتاه و بلند کاربران 

شبکه های اجتامعی، از گروه های سنی و درجه های تحصیلی متفاوت، 

نشان می دهد که بسیاری از جوانان افغانستان، بدون این که درکی و 

آگاهی کارهای این جرنال و تاثیرات کارهای او بر تحوالت افغانستان 

و مالحظه و سخنی بر آن داشته باشند، تنها از مرگ او شاد هستند. 

تاثیرات مرگ حمیدگل، باید باتوجه به کارکردهای او در گذشته سنجیده 

لحاظ  از  حمیدگل  است.  مرده  دیروز  او  که  اساس  این  بر  نه  شود 

تاثیرگذاری سیاسی، سال ها قبل مرده بود. او از ریاست آی اس آی، 

به جای این که هر روز به قدرت و نفوذ بیشرتی دست یابد، از لحاظ 

سیاسی منزوی تر شد. او سال ها قبل تاثیرگذاری اش در مناسبت قدرت 

در درون پاکستان را از دست داده بود و هم چنین، دیگر نقش فعالی 

در تحوالت افغانستان نداشت. اما تاثیرگذاری  حمیدگل بر تحوالت 

افغانستان، از ابتدای فعالیت مجاهدین آغاز شد؛ او طالبان را شکل داد 

و این ماندگارترین تاثیر او است. 

سوم: باتوجه به دو مورد باال، مرگ حمیدگل، تاثیر فوری بر خشونت 

و تضعیف شبکه های تروریستی فعال در افغانستان و پاکستان ندارد. 

حمیدگل، اسالم گرایان افراطی را در منطقه به قدرت رساند. رهربان 

اسالم گرای تندرو در منطقه را برجسته ساخت و در مدیریت مدرسه و 

مسجد و فعالیت های بنیادگرایانه، نقش مهمی داشت. اینک، هرچند 

که حمیدگل مرده است، اما تاثیرات او بر نوعیت قدرت، کاربرد قدرت، 

کرد.  خواهد  حکم روایی  سال  سال های  منطقه،  سیاسی  تحوالت  و 

افغانستان، هنوز در کام تندروی اسالمی می سوزد و پاکستان نیز از 

بنیادگرایی که حمیدگل از آن حامیت می کرد، به ستوه آمده است. پس 

او چه گونه مرده است و چه گونه مرگ او باعث این خوشبینی می شود که 

تاثیرات مخرب او کاهش خواهد یافت؟

حمیدگل زنده است. مرگ او هیچ تاثیری در کاهش خشونت، افزایش 

ترور، انسانی شدن قدرت و تضعیف شبکه های تروریستی و جریان های 

که  را  کاری  حمیدگل،  گذاشت.  نخواهد  برجای  اسالمی  بنیادگرای 

می توانست انجام دهد، سه دهه قبل انجام داد و تاثیرات کارهای او، 

سه دهه است که منطقه را، از کشمیر و وزیرستان و از وزیرستان تا نقاط 

دوردست افغانستان، در آتش ترور و خشونت درگیر کرده است.

مرگ جرنال حمیدگل، اتفاق میمونی است؛ با این حال این مرگ، تاثیر 

چشم گیری بر تحوالت منطقه و افغانستان، و به ویژه بر طالبان، برجای 

نخواهد گذاشت.

دوشنبه
26اسد
1394

سالچهارم
شماره896

روزیادداشت



در  مغزی  خونریزی  دلیل  به  آی.اس.آی  پیشین  رییس 
نزدیکی اسالم آباد مرده است. حمیدگل که به »پدرخوانده 
نظریه پرداز  یک  مرگ اش  زمان  تا  بود،  مشهور  طالبان« 
اسالمی باقی ماند. او یک میراث خطرناک برجای گذاشته 

است.
پس از نشر خبر مرگ حمید گل در شبکه های تلویزیونی 
تماس  در  دوستانم  از  یکی  اگست،  ماه   ۱۵ در  پاکستان 
به  او  است،  نمرده   گل  »حمید  گفت:  من  به  تیلفونی 
طالبان،  ازجمله  بی شماری،  جهادی  سازمان های  شکل 
جنگ  زمان  از  که  پاکستان  دولت  اسالمی  شعارهای  و 
ادامه داشته است، زنده  تا کنون  افغانستان در دهه ۱۹۸۰ 
است«. جنرال حمیدگل، رییس پیشین سازمان استخباراتی 
پاکستان، آی.اس.آی، بخاطر نقشش در جنگ افغانستان 
و  افغانستان  در  طالبان،  از  حمایتش  و  شوروی ها  علیه 
از مورخان  تعداد  بود. یک  پاکستان یک چهره جنجالی 
]طالبان[  پدرخوانده  اما  اند؛  خوانده  طالبان«  »پدر  را  او 
دقیق تر است؛ چون او طالبان را ایجاد نکرد، بلکه صرف 
افغان ها«  »قصاب  را  او  گاهی  افغانستان،  در  داد.  پرورش 

خوانده اند.
بخاطر مرگ  پاکستان  و  افغانستان  لیبرال های  در حالی که 
حمید گل شادمانی می کنند؛ بسیاری ها در پاکستان عزادار 
مرگ او هستند. او صرف رییس پیشین آی.اس.آی نبود؛ 
پاکستان،  کار  محافظه  بخش های  نظریه پرداز  یک  بلکه 
شاگردان  و  مولوی ها  راست،  جناح  نگاران  روزنامه 
مدرسه ها و یک جناح قدرت مند ارتش پاکستان نیز بود. 
ویله  به دویچه  آباد  اسالم  فعال مستقر در  ارشاد محمود، 
ارتش  دیکتاتور  ضیاالحق،  جنرال  با  مقایسه  »در  گفت: 
پاکستان در زمان جنگ افغانستان، حمیدگل کم تر مشهور 
است؛ اما نقش او به ویران گری نقش ضیاالحق بود.« »او 
اندازه  همان  به  او  میراث  و  بود  افغانستان  ویرانی  مسئول 
برای پاکستان خطرناک است. افغان ها از او متنفرند و حق 

دارند متنفر باشند«.
در  اسالم گرا  ستیزه جویان  گسترش  در  گل  حمید  نقش 
کشمیر تحت کنترول هند نیز به خوبی مستند شده است. 
از  اسلحه  و  شورشیان  انحراف  مسئول  را  او  جدید  دهلی 
به  کاری اش  دوره  اواخر  در  سرینگر  به  افغانستان  جنگ 
عنوان رییس سازمان استخباراتی پاکستان در سال ۱۹۸۹، 
می داند. کشمکش ارضی بر سر منطقه کشمیر شمالی برای 
شش دهه میان هند و پاکستان ادامه داشته است و هردوی 
ادعا  شان  تمامیت  جز  را  منطقه  این  هسته ای  کشور  این 
دارند. هند و پاکستان ، از زمان استقالل شان از بریتانیا در 

سال ۱۹۴۷، دوبار بر سر کشمیر جنگیده اند.
امنیتی  کارشناس  یک  به  گل  حمید  بازنشستگی،  از  پس 
تبدیل شد و در تلویزیون ها به دفاع از طالبان و شورشیان 

در  او  از  پیوسته  اسالمی  احزاب  می شد.  ظاهر  کشمیر 
تجمعات ضد غربی شان دعوت می کردند.

غفار حسین، کارشناس مبارزه با تروریزم مستقر در بریتانیا 
در فیس بوکش نوشت: »مردی که مسئول بسیاری از هرج 
و مرج و خونریزی ها در جهان بود، درگذشت؛ اما میراث 
یک  به  کشور  این  کردن  تبدیل  و  پاکستان  به  او  کمک 

پناه گاه تروریستان پابرجا خواهد بود«.
حمید گل و طالبان

حمید گل از سال ۱۹۸۷ – ۱۹۸۹، زمانی که جهاد افغانستان 
امریکا  حمایت  از  که  سابق  شوری  جماهیر  اتحاد  علیه 
رییس  داشت؛  قرار  مراحلش  آخرین  در  بود،  برخوردار 
آی.اس.آی بود. اسالم گرایان او را قهرمان جنگ افغانستان 
می خوانند؛ قهرمانی که باعث شد ]مجاهدین[ در جنگ با 
شوری ها به پیروزی تاریخی دست یابند. زمانی که ایاالت 
به  افغانستان،  از  شوروی  سربازان  خروج  از  پس  متحده، 
به  آ.اس.آی   سازمان  و  گل  حمید  کرد؛  پشت  افغانستان 
پاکستان  دوست  حکومت  یک  تا  دادند  ادامه  شان  کار 
داخلی مرگ بار در  وقتی جنگ  کنند.  کابل نصب  را در 
تعداد  از یک  درگرفت، آی.اس.آی  پاکستان  همسایگی 
گروه های اسالم گرا حمایت کرد تا علیه جناح های طرفدار 

هند و طرفدار روسیه بجنگند.
فاروق سالحریا، محقق پاکستانی و ژورنالیست مقیم لندن 
اجازه  آی.اس.آی  و  گل  »حمید  گفت:  ویله  دویچه  به 
شوروی  نیروهای  خروج  از  پس  حکومتی  هیچ  ندادند 
در افغانستان موفق شوند. این یکی از بدترین دوره ها در 
تاریخ افغانستان بود و حمیدگل طراح آن بود«. وی اضافه 

کرد که وضع تا حدی خراب شده بود که وقتی طالبان به 
عنوان یک نیرو ظهور کردند، اکثریت افغان ها انتخابی جز 
کرد  اضافه  فاروق  این حال،  با  نداشتند.  آن ها  از  استقبال 
که حمید گل بنیان گذار طالبان نبود: »حمید گل از جنگ 
نجیب  داکتر  برابر  در  گلبدین حکمت یار  ساالرانی چون 
الله، رییس جمهور پیشین )۱۹۸۷ – ۱۹۹۲(، و برهان الدین 
۱۹۹۶( حمایت می کرد«. وی اضافه کرد  ربانی )۱۹۹۲ – 
که این بی نظیر بوتو، نخست وزیر ملکی پیشین و نصیرالله 
ایجاد کردند و  را  بودند که طالبان  بابر، وزیر داخله وی، 
طالبان  از  حمایتش  زمانی  صرف  گل[  »]حمید  گفت: 
قدرت مندتر  عنوان یک جنبش  به  آن ها  که  کرد  آغاز  را 

شدند«.
»طالبان مردم ما هستند«

حمیدگل در اواخر دهه ۱۹۹۰ فعالیت های سیاسی اش را 
در پاکستان آغاز کرد. روابط او با سازمان پیشینش زمانی 
به وخامت گذاشت که جنرال پروزیر مشرف تصمیم  رو 
سرنگونی  منظور  به  متحده  ایاالت  تالش های  در  گرفت 
یازدهم سپتامبر  از حادثه  حکومت طالبان در کابل، پس 
و  جهانی  تجارت  مرکز  در  تروریستی  حمالت  و   ۲۰۰۱

پنتاگون، طرف آمریکا را بگیرد. 
فاروق گفت: »اتحاد پاکستان با ایاالت متحده علیه طالبان، 
بسیاری از جنرال های پیشین ارتش را که از اسالم گرایان 
در  هنوز  اختالفات  »این  رنجاند.«  بودند،  کرده  حمایت 
جنراالن  از  برخی  که  حالی  در  دارد.  وجود  ارتش  درون 
کشتن   – غرب  با  دوگانه«  »بازی  که  می کنند  فکر  ارتش 
یک   – دیگر  تعداد  دادن  نجات  و  طالبان  از  تعدادی 
از اسالم  افرادی چون حمید گل  استراتیژی خوب است؛ 
آباد خواستند که از صمیم قلب از اسالم گرایان حمایت 

کنند«.
روابط آی.اس.آی با ایاالت متحده و سازمان استخبارات 
بن  اسامه  شدن  کشته  از  پس  )سی.آی.ای(،  آن  مرکزی 
 ،۲۰۱۱ سال  در  آباد  ابوت  شهر  در  القاعده  رهبر  الدن، 
باقی  پیچیده  گذشته  دهه  طول  در  روابط  شد.  خراب تر 
آی.اس. و  پاکستان  ارتش  پیوسته  متحده  ایاالت  ماند. 
آی را به حمایت از برخی از جناح های طالبان متهم کرده 

است، اتهامی که اسالم آباد همیشه آن را رد کرده است.
منتقد سرسخت سیاست های  مرگش  هنگام  تا  حمید گل 
به عنوان یک  ماند.  باقی  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا 
نظریه پرداز اسالم گرا، او از سازمان های جهادی بی شماری 
حمایت کرد و باور داشت که پاکستان و افغانستان به یک 
تامین  منطقه  در  پایدار  صلح  تا  دارند  نیاز  اسالمی  رژیم 
شود. حمید گل یک بار در یک مصاحبه تلویزیونی گفته 
بود: »طالبان مردم ما هستند. آن ها بر ما خشمگین اند؛ اما 

می توانیم دوباره آن ها را طرف خود بیاوریم«. 
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به دنبال اعالم مرگ مال محمد عمر و عمیق رفتن پاکستان در کوزه ی 
غم، ما داشتیم به این خوش بینی غوطه می زدیم که برو خوب شد مرگ 
مال عمر اعالن شد و طالبان از این پس با بحران مدیریتی مواجه شده و 
بیشتر درگیر تنش های داخلی شوند و کمتر بر ملک افغانستان حمله کنند. 
اما خیلی زود موجی از حمالت انتحاری و انفجاری دامن کابل را گرفت. 

حمالتی که باعث شد رییس جمهور اشرف غنی هم تعجب کند. 
پاکستان،  در  تربیه شده  انتحاری های  که  وقت  هر  نیست  این شکی  در 
زمین و زمان کابل یا والیت دیگری از افغانستان را لرزاند، ما حق داریم 
خشم گین شویم. اما خشم گین شدن نباید به معنای این باشد که به جان 
مردم بزنیم. مثاًل اشرف غنی بعد از حمله ی شاه شهید به محل انفجار رفت 
و چقری حمله را که دید، آن را بی نظیر قلمداد کرد. در حالی که به محل 
بی نظیری  دید  که  غنی  اشرف  جمهور  رییس  نیامد.  اصاًل  افشار  انفجار 
حمله ی شاه شهید از چارچوب حمالت انتحاری کمی بیشتر است، سخنان 
تندی علیه پاکستان گفت. نه تنها اشرف غنی که عبداهلل عبداهلل هم کشف 

کرد که پاکستان تا کنون حتی یک قدم برای صلح نه ورداشته! 
خدا که پاکستان را زد، با فشار افغان ها مواجهش می کند. فشار عظیمی 
من  است.  خوردن  رقم  حال  در  پاکستان  علیه  افغانستان  مردم  سوی  از 
می ترسم سر این فشار از قلب پاکستان عبور کرده به بنگله دیش نخورد. 
مثاًل تعدادی از برادران ما که شیر دوست ندارند و هر صبح با قیماق و پنیر 
پاکستانی خود را چارج می کند، در فیس بوک خویش فشار می زنند که شیر 
Every Day تحریم! و شماری دیگر که شیر دوست دارند، چسبیده اند 

به جان قیماق لیلی و ملک پک! 
در این میان آن چه جالب است، اتحادیه ی پاروفروشان افغانستان است که 
اند. فشار معمواًل زده می شود. این اتحادیه قسم خوردند  آن ها فشار زده 
که از این به بعد از پاکستان دارو وارد نخواهند کرد تا پاکستان بفهمد که 
یک نان چند فتیر می شود. خود اعضای این اتحادیه گفته اند که داروهای 
از  دارند.  گرمی  بازار  افغانستان  در  اما  ندارد  اصاًل  که  کیفیت  پاکستانی 
این رو، گفته می توانیم که آن چه را ما از پاکستان به نام دارو وارد می کردیم، 
در حقیقت پارویی بیش نبوده و حاال قسم می خوریم که از این به بعد از 

پاکستان پارو نخریم و در افغانستان نفروشیم. 
وارد  دوا  افغانستان  در  که  کسانی  گفت:  اتحادیه  این  معاونین  از  یکی 
می کنند، کسانی اند که برای تداوی یک زکام ساده، به هند می روند، از 
این رو هیچ وقت نیاز نشده که ما دوای با کیفیت وارد کنیم. ما می خواهیم 
از امروز، هیچ  از ما حمایت کنند. ما قسم می خوریم سر  افغانستان  ملت 
پارویی از پاکستان نخریم اما ملت افغانستان قول بدهند که پاروهای قباًل 
وارد شده را بخرند. او گفت که به اندازه ی کافی پارو وارد شده و احتمال 
از  وی  است.  زیاد  بگوید،  پاسخ  را  افغانستان  ساله  چند  تقاضای  این که 
مردم خواهش نمود که زود زود مریض شوند و زیاد زیاد پاروی پاکستانی 
بخورند که تخم این پاروهای بی کیفیت زودتر از افغانستان خالص شود. 
آن وقت پاکستان خواهد فهمید که با حمله بر شاه شهید، چه پاروی تازه ی 

خورده اند. 
اعضای این اتحادیه کسانی اند که تصمیم دارند تا آخر عمر هم چنان برای 
مردم خدمت کنند. آن ها نه توقع پادارش از وزارت معارف دارند، نه از طرف 
مردم. مردم باید قدر این اتحادیه را بدانند که در طول این سال ها پاروی 
پاکستانی را بنام دارو بر ما فروخت و با پولش را با پاکستان نصف کرد. شما 
پاکستان، تجار  دارو در  تولید  بهترین دوستان کارخانه های  باور کنید که 
افغانستان  پاروفروشان  اتحادیه ی  یعنی  طایفه  همین  اگر  اند.  افغانستان 
نباشند، شمار زیادی از کارخانه داران پاکستان از شدت رنج و درد، با لباس 

انتحاری به افغانستان خواهند آمد.
اما شما ایثار این اتحادیه را ببینید، به خاطر غم شریکی با کابل و افغانستان، 
قصد دارند از این به بعد پاروی پاکستانی را به نام دارو بر ما نفروشند. کاش 
من رییس جمهور بودم و تمام اعضای این اتحادیه را به ارگ دعوت کرده، 
ضمن قدردانی از آن ها، به آن ها می گفتم که زویه! ما ته چل مه وهی! تا 

حاال هرچه کردید، نه کسی بود از شما بپرسد و نه خود شرم کردید. 
اتحادیه ی  که  دید  خواهید  و  ام  جمهور  رییس  من  نه  که  می بینید  اما 
پاروفروشان هم چنان به وارد کردن پارو و فروختن شان به نام دارو، ادامه 
خواهند داد. این فشاری که دیروز آن ها زده، فقط بخشی از تجارت است. 
این که چطور این اتحادیه به این نتیجه رسیده که نخریدن پارو از پاکستان 
ممکن است این کشور را در مضیقه قرار بدهد، من هم نمی دانم. این که 
بعد از این همه سال های انتحارآلود به این نتیجه رسیده، هنوز هم جای 
افغانستان به دام پاکستان  باقیست. خوبست که تا سقوط کامل  شکرش 
زنده  زنده  حتمًا  می زدند،  فشاری  چنین  اگر  آن روزها  ورنه  نکرده،  صبر 

سوزانده می شدند.

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اتحادیهیپاروفروشان
همفشارزدند

پدرخواندهطالبان:
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افغانستان و پاکستان، تنها در این سیزده 
سال گذشته نیست که در یک جنگ 
اعالم نشده قرار دارند. این دو کشور، در 
۶۸ سال گذشته، در حالت آماده باش جنگی 
بوده اند و صرف درجات تنش و مداخالت، 
نظر به شرایط روز، تغییر کرده است. 
در اوایل، این افغانستان بود که دست 
به مداخله و حتی اقدامات نظامی علیه 
پاکستان می زد. افغانستان، تنها کشوری 
در سازمان ملل متحد بود که به عضویت 
پاکستان، رای منفی داد. با تشکیل دولت 
پاکستان، افغانستان تصور می کرد که 
حکومت نوتشکیل پاکستان، دارای توانایی 
نظامی و سیاسی نیست و از طرف دیگر، 
هند در ابتدا حکومت افغانستان را تحریک 
می کرد تا خط دیورند را زیر سوال برده 
و مساله ی پیوستن ایالت شمال غربی 
پاکستان را به افغانستان مطرح کند؛ و 
پس از ناکام شدن در این زمینه، مساله ی 
پشتونستان را برای افغانستان مطرح کرد. 
افغانستان، روز 14 اگست را به عنوان روز 
پشتونستان، در تقویم این کشور نهادینه 
نمود و نیز میدانی را در شهر کابل، به نام 
میدان پشتونستان نام گذاری کرد. اقدامات 
افغانستان، صرفا جنبه ی سمبولیک نداشت؛ 
افغانستان، ریاستی را به نام »ریاست 
اقوام و قبایل« ایجاد کرد که درواقع نوعی 
مهمان خانه و مرکز تجمع و مجالس سراِن 
یاغِی قبایل و افراد شورشی و جدایی طلب 
پشتون و بلوچ، از مناطق قبایلی ایالت 
شمال غربی و بلوچستان پاکستان بود. 
بعدها، همین ریاست به »وزارت اقوام و 
قبایل« ارتقا داده شد. جالب این جاست که 
این وزارت  برای مقابله با پاکستان و برای 
نفوذ در مناطق قبایلی ساخته شده است که 
این مناطق، دارای لیسه هایی می باشند که 
از جانب حکومت پاکستان، تعمیرات آن ها 
بازسازی شده و حمایت می شوند. 

سیاست افغانستان درقبال پاکستان، از 
همان آغاز، سیاستی مبتنی بر سنجش 
و محاسبه ی هزینه-فایده نبوده 
است. از طرفی، حکومت افغانستان، 
دارای نهادهای قوی امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی نبود تا محاسبات عملی 
را برمبنای سنجش توانایی های 
افغانستان انجام دهد، و نیز توانایی های 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی پاکستان 
را سنجش نموده و براساس آن، 
سیاست افغانستان را درقبال پاکستان 
مشخص سازد، از جانب دیگر، قشر 
نخبه و تحصیل کرده ی افغانستان، 
بیشتر تحت تاثیر حرکت های ملی گرایی 
تبارگرایانه ی قرن بیستم بودند. تصور 
این جریانات بر این بود که مسایل 
زبانی و قبیلوی مشترک بین دو طرف 
خط دیورند، به صورت طبیعی به 
افغانستان این حق را می دهد که درصدد 
ادغام ایالت شمال غربی پاکستان به 
افغانستان باشد و باور داشتند که 
مردم آن طرف خط دیورند نیز بنا 
بر مشترکات زبانی و خونی، جانب 
افغانستان را خواهند گرفت. هردو 
پیش فرض اشتباه بود؛ افغانستان، 
از نگاه حقوق بین الملل، حق ادغام 
مناطق ایالت شمال غربی پاکستان 
به افغانستان را نداشت و به زودی 
سازمان های همکاری های منطقه ای و 
قدرت های بزرگی چون ایاالت متحده ی 
آمریکا، مرز دیورند را به عنوان مرز 
قانونی میان دو کشور، به رسمیت 
شناختند و طبیعی است که ادعای 
افغانستان، هم از جانب حکومت و مردم 
پاکستان و هم از جانب جامعه ی ملل، 
نقض تمامیت ارضی پاکستان پنداشته 
شد.

سایهیسیاهدیورند
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بخش اول

سپس  و  پاکستان،  موردحمایت  مجاهدیِن  به قدرت رسیدن  با 
به طور  توانست  که  بود  پاکستان  تنها  طالبان،  به قدرت رسیدن 
باالیی در این خصومت دوجانبه  قعطی نشان دهد که دست 
دارد. در این مدت، هر دو طرف، زیان های زیادی را متحمل 
بهای  روز  هر  کشور،  دو  هر  تااکنون،  دیرزمانی  از  شده اند. 
بها  بیشترین  تابه حال  افغانی،  اما جانب  سنگینی را می پردازند 
زیربنای  تمام  سال ها،  این  طی  افغانستان،  است.  پرداخته  را 
اقتصادی، سیاسی و نظامی اش را از دست داد. این، یعنی اگر 
دولت مردان ما جانب احتیاط را نگیرند، ممکن است بار دیگر 

در آستانه ی فروپاشی سال های 90 میالدی قرار بگیریم.
در سیزده سال گذشته، افغانستان، همواره پاکستان را متهم به 
پناه دادن به تروریستان نموده است و عین رابطه ی دهه های 50 
و 60 و 70 میالدی، تاحدی تکرار شده است. هر دو کشور، از 
بهبود روابط گفته اند و تالش های دیپلماتیک فراوانی به خرج 
گره  بسیاری،  است.  باال  بدبینی ها هم چنان  اما سطح  داده اند، 
با  افغانستان  گذشته ی  حکومت  نزدیک  روابط  در  را  مشکل 
هند می دانند و پاکستان نیز هرازگاهی، از نفوذ شاخه ی تحقیق 
و تحلیل )RAW( سازمان استخباراتی هند در افغانستان، اظهار 
نگرانی نموده است. با درنظرداشِت نفوذ هند در دهه های 50 
و 60 و 70، و حمایت هند از حکومت های کمونیستی و پس 
با حکومت  زیاد  نزدیکی  و  از جبهه ی شمال  از آن حمایت 
به صورت  پاکستان  نگرانی  گذشته،  سال  سیزده  در  افغانستان 
حتی  که  شد  باعث  مساله  این  می باشد.  درک  قابل  طبیعی، 
حکومت جدید افغانستان، ظاهرا با پاکستان و متحدان قدرتمند 
منطقه ای اش مانند چین و عربستان سعودی، روابط بهتری را 
نشان بدهد که این اقدام رییس جمهور افغانستان، قابل ستایش 
به نظر می رسید. چنین پنداشته می شد که رییس جمهور جدید، 
حساسیت های سیاسی در روابط کشورهای قدرتمند منطقه را 
درک نموده است. اما چرا حتی تجدید در سیاست خارجی، و 
تالش برای نزدیکی به پاکستان و متحدانش و تظاهر به دوری 
در  افغانستان،  که  بسازد  قانع  را  پاکستان  نتوانست  نیز  هند  از 

رابطه اش با پاکستان، تجدیدنظر نموده است؟

ایاالت متحده ی آمریکا نیز ایجاد کرد.
سیاستی  آغاز،  همان  از  پاکستان،  درقبال  افغانستان  سیاست 
از  است.  نبوده  هزینه-فایده  محاسبه ی  و  سنجش  بر  مبتنی 
امنیتی،  قوی  نهادهای  دارای  افغانستان،  حکومت  طرفی، 
سیاسی و اقتصادی نبود تا محاسبات عملی را برمبنای سنجش 
توانایی های افغانستان انجام دهد، و نیز توانایی های اقتصادی، 
آن،  براساس  و  نموده  سنجش  را  پاکستان  امنیتی  و  سیاسی 
سیاست افغانستان را درقبال پاکستان مشخص سازد، از جانب 
دیگر، قشر نخبه و تحصیل کرده ی افغانستان، بیشتر تحت تاثیر 
تصور  بودند.  بیستم  قرن  تبارگرایانه ی  ملی گرایی  حرکت های 
مشترک  قبیلوی  و  زبانی  مسایل  که  بود  این  بر  جریانات  این 
بین دو طرف خط دیورند، به صورت طبیعی به افغانستان این 
حق را می دهد که درصدد ادغام ایالت شمال غربی پاکستان 
به افغانستان باشد و باور داشتند که مردم آن طرف خط دیورند 
نیز بنا بر مشترکات زبانی و خونی، جانب افغانستان را خواهند 
گرفت. هردو پیش فرض اشتباه بود؛ افغانستان، از نگاه حقوق 
به  پاکستان  غربی  شمال  ایالت  مناطق  ادغام  حق  بین الملل، 
همکاری های  سازمان های  به زودی  و  نداشت  را  افغانستان 
منطقه ای و قدرت های بزرگی چون ایاالت متحده ی آمریکا، 
مرز دیورند را به عنوان مرز قانونی میان دو کشور، به رسمیت 
جانب  از  هم  افغانستان،  ادعای  که  است  طبیعی  و  شناختند 
حکومت و مردم پاکستان و هم از جانب جامعه ی ملل، نقض 
تمامیت ارضی پاکستان پنداشته شد. تصور مشترکات زبانی و 
نیز، از جانب مردم ایالت شمال  قومی دو طرف خط دیورند 
ایالت، در رفراندوم سال  غربی پاکستان، باطل شد. مردم این 
نفع  به  خود  آرای  درصد  پنجاه  از  بیش  انداختن  با   ،1947
پاکستان، آن کشور را نسبت به هند برگزیدند که هم از نگاه 
انتخابی  جغرافیایی،  و  اقتصادی  سیاسی،  نگاه  از  هم  و  دینی 
غربی،  شمال  ایالت  پشتون های  دیگر،  جانب  از  بود.  طبیعی 
نبودند  افغانستان  مرزهای  مجاور  ساکنین  به  محدود  دیگر 
نخبه ی  و  متوسط  طبقه ی  به  تبدیل  آن ها،  از  بزرگی  قشر  و 
تا  گرفته  دولتی  دستگاه  در  ماموریت  از  بودند.  شده  هند 
آن ها  از  زیادی  عده ی  بخش ها،  سایر  و  صنایع  تجارت،  در 
حضور داشتند و یا درکل، شامل پروسه ی دوام دار همبستگی 
بودند. زمانی  اتنیک های آن کشور شده  اقوام و  با سایر  ملی 
بروکراسی  از  بزرگی  باز هم بخش  به وجود آمد،  پاکستان  که 
متوسط  طبقه ی  و  نظامی  مقامات  حکومتی،  نوتشکیل 
تجارت پیشه و مسلکی در پاکستان را، پشتون های ایالت شمال 
با  نزدیک تر  به مراتب  را  خود  آن ها  می دادند.  تشکیل  غربی 
افغان ها.  تا  می دیدند  خود  بلوچ  و  سندی  پنجابی،  هم وطنان 
از نظر زیرساخت ها، فرصت های تحصیلی، اقتصادی و حتی 
زیادی  حد  تا  پاکستان  نیز،  دموکراتیک  سیاسی  فرصت های 
افغانستان، پیشگام تر بود و این حتی زمینه ی جذب  به  نسبت 

جدایی طلبان بلوچ و پشتون را نیز مساعد ساخت. 
زمانی که داوود خان، با حمایت جریانات سوسیالیستی، قدرت 
اسالم گراها  برای  زمینه  و  گرفت  دست  به   1973 سال  در  را 
باز  آغوش  با  را  اسالم گراها  رهبران  پاکستان،  شد،  تنگ تر 
اما پاکستان، که دیگر دارای نهادهای حکومتی و  پذیرا شد. 
استخباراتی قوی تر شده بود و در عرصه ی سیاست خارجی نیز 
دارای متحدان قوی منطقه ای و جهانی بود، به خوبی توانست 
از مهره های تحت حمایتش در افغانستان، به نفع خود استفاده 
اقدامات  نحوی  به  کشور  دو  هر  تاکنون،  زمان  آن  از  کند. 
میالدی،   90 دهه ی  در  داشته اند.  یکدیگر  علیه  خصمانه ای 

به سرعت، هم از نگاه داخلی و هم از نگاه سیاست خارجی، 
داخلی  یک پارچگی  توانست  هم  تا  نمود  تقویت  را  خود 
خویش را حفظ کند و هم دربرابر خطر هند و نفوذ کمونیسم 
دارای  داخلی،  نگاه  از  تا  توانست  پاکستان  نماید.  ایستادگی 
استخباراتی  سازمان  یک  و  مسلکی  اردوی  دولتی،  نهادهای 
با برقراری روابط دوستانه  نیز  قوی شود. در سیاست خارجی 
سازمان های  در  عضورت  و  اسالمی  قدرتمند  کشورهای  با 
همکاری های منطقه ای متمایل به غرب، به یک بازیگر اصلی 
با  حسنه ای  روابط  زود  خیلی  و  شد  تبدیل  منطقه ای  قدرت 

و  خشونت  عامل  را  پاکستان  افغانستان،  حکومت  و  مردم 
ناامنی کنونی در کشور می شمارند. در این مساله که پاکستان 
تردیدی  می کند،  افغانستان حمایت  مسلح دولت  مخالفان  از 
پاکستان  چرا  که  است  این  اساسی  سوال  اما  ندارد.  وجود 

تااین حد درصدد ناامن سازی افغانستان است؟
غیرمنطقی است اگر سیاست کنونی پاکستان درمورد افغانستان 
بدانیم.  تروریزم  علیه  جنگ  و  اخیر  سال های  به  محدود  را، 
می کند،  تحمیل  افغانستان  بر  پاکستان  امروز  که  را  هرآن چه 
دهه های  در  افغانستان  دولت های  اقدامات  نتیجه ی  درواقع 
امیر  امضای معاهده ی دیورند در زمان  از  گذشته است. پس 
عبدالرحمن خان، پادشاهان بعدی مانند حبیب الله خان، شاه 
تایید  مهر  دیورند  معاهده ی  بر  همگی  نادرشاه،  و  امان الله، 
و  شرقی  مرزهای  درمورد  اعتراضی  هیچ گونه  و  گذاشتند 
جنوبی کشور نداشتند. در اوایل پادشاهی ظاهرشاه، حکومت 
محمدهاشم خان نیز اعتراضی در این زمینه نداشت. مسأله ی 
شد  مطرح  زمانی  محمود،  شاه  حکومت  در  دیورند،  خط 
هرگز  پاکستان  زمان،  آن  از  گردید.  ایجاد  پاکستان  کشور  که 
دیورند  خط  تا  است  نخواسته  افغانستان  از  رسمی  به صورت 
دیورند  مساله ی  پاکستان،  نظر  از  زیرا  بشناسد،  رسمیت  به  را 
بین المللی، خط دیورند مرز  نگاه حقوق  از  و  حل شده است 
بوده  افغانستان  این  می باشد.  کشور  دو  میان  سیاسی  قانونی 
است که با ایجاد تنش های مرزی و برانگیختن احساسات ملی 
در داخل افغانستان، و تحریک جدایی طلبان بلوچ و پشتون، 
به صورت واضح، پاکستان را وادار به عمل بالمثل نموده است.
نیست  گذشته  سال  سیزده  این  در  تنها  پاکستان،  و  افغانستان 
در  دو کشور،  این  دارند.  قرار  اعالم نشده  در یک جنگ  که 
6۸ سال گذشته، در حالت آماده باش جنگی بوده اند و صرف 
کرده  تغییر  روز،  شرایط  به  نظر  مداخالت،  و  تنش  درجات 
است. در اوایل، این افغانستان بود که دست به مداخله و حتی 
تنها کشوری  افغانستان،  پاکستان می زد.  علیه  نظامی  اقدامات 
در سازمان ملل متحد بود که به عضویت پاکستان، رای منفی 
که  می کرد  تصور  افغانستان  پاکستان،  دولت  تشکیل  با  داد. 
نظامی و سیاسی  توانایی  پاکستان، دارای  نوتشکیل  حکومت 
را  افغانستان  حکومت  ابتدا  در  هند  دیگر،  طرف  از  و  نیست 
برده و مساله ی  را زیر سوال  تا خط دیورند  تحریک می کرد 
پیوستن ایالت شمال غربی پاکستان را به افغانستان مطرح کند؛ 
و پس از ناکام شدن در این زمینه، مساله ی پشتونستان را برای 
افغانستان مطرح کرد. افغانستان، روز 14 اگست را به عنوان روز 
پشتونستان، در تقویم این کشور نهادینه نمود و نیز میدانی را 
در شهر کابل، به نام میدان پشتونستان نام گذاری کرد. اقدامات 
افغانستان، صرفا جنبه ی سمبولیک نداشت؛ افغانستان، ریاستی 
ایجاد کرد که درواقع نوعی  قبایل«  اقوام و  نام »ریاست  به  را 
مهمان خانه و مرکز تجمع و مجالس سراِن یاغِی قبایل و افراد 
شورشی و جدایی طلب پشتون و بلوچ، از مناطق قبایلی ایالت 
شمال غربی و بلوچستان پاکستان بود. بعدها، همین ریاست به 
»وزارت اقوام و قبایل« ارتقا داده شد. جالب این جاست که این 
با پاکستان و برای نفوذ در مناطق قبایلی  وزارت  برای مقابله 
می باشند  لیسه هایی  دارای  مناطق،  این  که  است  شده  ساخته 
بازسازی  آن ها  تعمیرات  پاکستان،  حکومت  جانب  از  که 
و  پشتونستان  مساله ی  مطرح کردن  می شوند.  حمایت  و  شده 
حمایت از شورشیان و جدایی طلبان پاکستانی، باعث شد که 
حکومت نوتاسیس پاکستان، از جهت دخالت افغانستان و نیز 
نفوذ روزافزون هند در افغانستان، احساس خطر کند. پاکستان، 
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پیروزی سنی ها در عراق، به رهبری 
داعش، بن بست نظامی به وجودآمده در 

سوریه را تهدید می کرد. اسد به آهستگی 
اپوزیسیون خود را تضعیف می کرد. در 

حومه ی دمشق و کوه های قاالمون در 
امتداد مرز با لبنان و ُحمص، نیروهای 

دولتی به آهستگی در حال پیش روی بودند 
و فاصله ی زیادی تا محاصره ی مناطق 

شورشیان در حلب باقی نمانده بود. 

یادداشت های سخیداد هاتف

وفات جنرال حمیدگل، رییس سابق سازمان اطالعات 

کرد.  خوش حال  را  افغانستان  شهروندان  پاکستان، 

جنرال  است.   طبیعی  خوش حالی  این  از  پاره یی 

دشمن   کامیاب ترین  و  سرسخت ترین  شاید  را  گل 

افغانستان خواند. او با هوش مندی و پشتکار بسیار 

توانست، به قول خودش، افغانستان را عمال به آتش 

بکشد. مرگ چنان آدمی طبعا برای کسانی که حاال 

نقش او را در ویرانی وطن خود روشن تر می بینند، 

خبر خوشی است.

اما این شادی در مرگ جنرال حمیدگل وجه دیگری 

هم دارد :

و  بود  شده  بازنشسته  پیش  سال ها  حمیدگل  جنرال 

او  نقش  بازنشسته گی  سال های  در  نیست  معلوم 

آی  اس  آی  فعالیت های  و  سیاست گذاری ها  در 

که  است  این  است  مسلم  آن چه  بوده.  حد  چه  تا 

سازمان آی اس آی به دست یک نفر اداره نمی شود 

به  دارد.  بسیاری  تجربه ی  با  و  توانا  مدیران  قطعا  و 

کار  محصول  سازمان  این  توفیقات  دیگر،  بیانی 

در حوزه ی  تربیت شده  افراد  از  شبکه ی گسترده یی 

استخبارات است.

حدی  )در  افغانستان  شهروندان  خوش حالی  حال، 

که بعضی در سرک ها رقصیدند( نشان می دهد که ما 

همان تصوری را که در چارچوب کیش شخصیت از 

نقش یک فرد در ذهن خود داریم،  بر مرگ جنرال 

حمیدگل فرافکنی می کنیم.  گویی با مرگ یک نفر، 

که سال ها بود حتا در آی اس آی کار هم نمی کرد، 

ضربه یی بنیادین بر پیکر سازمان اطالعات پاکستان 

فرود آمده است. خیال می کنیم همان گونه که مرگ 

یک نفر روز ما را سیاه می کند، در پاکستان نیز چنان 

است. 

واقعیت آن است که پاکستانی ها با قضایا به مراتب 

و  ساختارها  نقش  به  و  می کنند  برخورد  ما  از  بهتر 

دارند.   استراتژیک تر  نگاه  مدیریتی  مجموعه های 

ما  آن چه  و  می کنند  آنان  که  کاری  میان  تفاوت 

می کنیم در هیچ جا بهتر از خبر مرگ مالعمر بازتاب  

نیافت. با پخش خبر مرگ مالعمر تازه یادمان آمد که 

رییس جمهور مان در عید رمضان از مرده ی او تشکر 

نقش یک  بر  ما  تاکید  که  دانستیم  گاه  آن  بود.  کرده 

نمی شویم  متوجه  حتا  که  است  بی محل  چنان  فرد 

طالبان، با رهبری آی اس آی، بدون مالعمر هم می 

فروپاشی  با خطر  را  ما  دولت  راحتی  به  توانسته اند 

رو به رو کنند.

خنده بر دکمه ی 
پیراهن رقیب
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ترجمه ی حکمت ماناپاتریک کاکبرن                                                                               

را  و خطرناکی  عراق، چالش جدید  در  اخیر  موفقیت های  از 
برای اسد به وجود می آورد. یکی از توطئه های خوشایند برای 
اپوزیسیوِن دیگِر سوریه و دیپلمات های غربی، مبنی بر این که 
داعش  پیروزی های  با  هستند،  جبهه  یک  در  اسد  و  داعش 
به همین شکل،  درمی آمد.  کار  از  نادرست  جنگ،  میدان  در 
کُردها،  و  داعش  متحد بودن  بر  مبنی  بغداد  در  توطئه ای 
به صورت چشمگیری از بین رفت. بطالن این توطئه زمانی رخ 
داد که داعش، حمله ای غافلگیرانه علیه مناطق کُردنشین به راه 
انداخت و با شکست دادن پیش مرگه ها در سنجار، یزیدی ها را 
ناچار به فرار کرد. به این ترتیب، خلق تهدید برای اربیل، پایتخت 
به  دوباره  تا  واداشت  را  آمریکایی  نیروهای  عراق،  کردستان 

جنگ عراق وارد شوند.
هم چنان که داعش به بزرگ ترین نیروی اپوزیسیون در سوریه 
متحدین  و  غرب  برای  جدی  سرگردانی  یک  می شد،  تبدیل 
منطقه ای اش -عربستان، قطر، امارات و ترکیه- خلق کرد: سیاست 
رسمی آن ها، خالص شدن از شّر اسد بود، اما اکنون که داعش 
درحال تبدیل شدن به دومین قدرت نظامی در سوریه بود، رفتن 
توسط  به جامانده،  خالء  پرکردن  برای  خوبی  موقعیت  اسد، 
رهبران   مانند  متحدینش،  و  آمریکا  واکنش  می شد.  داعش 
شیعه در بغداد، نسبت به ظهور داعش، به سمت خیال پردازی 
و فانتزی پیش می رفت. آن ها تظاهر می کردند که »نیروی سوم« 
میانه روها را برای مبارزه با اسد و داعش پرورش می دهند، اما 
گروه  این  که  می کنند  تصدیق  خفا  در  غربی،  دیپلمات های 
به حساب نمی آیند، وجود  از چند منطقه ای که چندان  بیرون 
خارجی ندارد. ایمن التمیمی -کارشناس مسایل جهادی ها- نیز 
»هرروز  موردحمایت غرب،  اپوزیسیوِن  این  که  می کند  تأیید 
تجهیز  که  است  معتقد  او  می شود«.  ضعیف تر  و  ضعیف تر 
آن ها با سالح های بیشتر، تغییر چندانی در پی نخواهد داشت. 
زمانی که حمالت هوایی آمریکا آغاز شد، آمریکایی ها درمورد 
این که چه زمانی و در کجا خواهند بود، به دولت سوریه اطالع 
می داد و نه به شورشیان »میانه رو« که آمریکا به شکلی آشکار 
آن ها را حمایت می کرد. ظاهرا آمریکایی ها متوجه شده بودند 
که هرچیزی را که به ارتش آزاد سوریه - گروه حفاظتی ضعیف 
از واحدهای شورشی- بگویند، در ظرف چند دقیقه به گوش 

داعش و جبهه ی النصره خواهد رسید.

این مایه ی خوشی بود که هنوز جنگ به مرکز شهر نرسیده بود. 
یک بار که برای شام به »کلوپ الویه« در مرکز بغداد رفته بودم، 
به سختی جایی برای نشستن یافتم. رهبران شیعه ی عراق درک 
نکرده بودند که سلطه ی آن ها بر دولت عراق، که براثر سقوط 
رسیده  پایان  به  بود،  یافته  امکان  آمریکا  توسط  صدام حسین 
مانده اند. سلطه ی  باقی  شیعه ها  از  ناچیزی  تعداد  تنها  و  است 
آنان به دلیل ناکارایی و فساد خودشان و نیز به خاطر این که قیام 
مردمی 2011 در سوریه، سبب بی ثباتی در توازن فرقه ای قدرت 

در عراق شد، به پایان رسیده بود.
نظامی  بن بست  داعش،  رهبری  به  عراق،  در  سنی ها  پیروزی 
آهستگی  به  اسد  می کرد.  تهدید  را  سوریه  در  به وجودآمده 
و  دمشق  حومه ی  در  می کرد.  تضعیف  را  خود  اپوزیسیون 
نیروهای  ُحمص،  و  لبنان  با  مرز  امتداد  در  قاالمون  کوه های 
دولتی به آهستگی در حال پیش روی بودند و فاصله ی زیادی 
اما  بود.  نمانده  باقی  حلب  در  شورشیان  مناطق  محاصره ی  تا 
نیروهای جنگی اسد، به شکل قابل مالحظه ای در نبردها ضعیف 
هستند و مجبورند از تلفات سنگین اجتناب کنند. این نیروها، 
کنند.  مبارزه  جبهه  یک  در  می توانند  تنها  هم زمان،  به طور 
این است که مناطق تحت کنترل  تاکتیک جنگی دولت اسد 
هلیکتوپتر  از  که  بشکه ای  بمب های  و  با خمپاره  را  شورشیان 
می اندازد درهم بشکند و این خود منجر به فرار تعداد زیادی از 
مردم می شود. به این ترتیب، دریایی از خرابه ها را مهروموم کرده 
و درنهایت شورشیان مجبور به تسلیم می شوند. اما رسیدن تعداد 
داعش  مسلح شده ی  به خوبی  و  تازه  جنگ جویان  از  زیادی 

ارتِش  ازهم پاشیدن  برای  را  دیگری  توضیح  عراق،  شیعه های 
خود ارائه می دهند؛ طبق این توضیح، آن ها گمان می کردند که 
کُردها از پشت به آن ها خنجر زده اند. مالکی، در تالش برای 
پس زدِن باِر تقصیرها از دوش خود، ادعا کرد که اربیل، مرکز 
کردستان عراق، »مرکز فرماندهی داعش و بعثی ها و تروریستان 
القاعده است«. بیشتر شیعه ها این ادعا را باور کردند. این باور 
باعث شد تا آن ها فکر کنند که نیروهای امنیتی شان )350000 
سرباز و 650000 پولیس(، به این دلیل شکست خورده اند که به 
آن ها خیانت شده بود نه این که آن ها نجنگیده اند. یک عراقی 
حکایت می کرد که بر سِر سفره ی افطار در ماه رمضان، »حدود 
100 متخصص که عموما دکتر و مهندس بودند، همگی این 
تئوری را برای توضیح آن چه رخ داده بود، مسلّم فرض کرده 
که  داشت  اهمیت  جهت  این  از  کرُدها،  با  رویارویی  بودند«. 
ایجاد یک جبهه ی متحد علیه داعش را ناممکن ساخت: این 
رویارویی نشان داد که چه گونه رهبران شیعه و کُرد، حتا زمانی 
هم  با  همکاری  به  قادر  شوند،  روبه رو  مشترک  دشمنی  با  که 
نیستند. مسعود بارزانی، رهبر کُرد، از رفتن ارتش استفاده کرده 
تاکنون  از 2003  مناطق زیادی –از جمله شهر کرکوک که  و 
منطقه ای مورد مناقشه بین عرب و کردها بود- را تصرف کرد. 
او 600 مایل مرز مشترک با خالفت داعش داشت و آشکارا 
کُردها نصف  -جایی که  باشد  بغداد  برای  متحدی  می توانست 
دولت را می سازند. مالکی، با سپِربالساختن کُردها، تضمین کرد 
که اگر داعش حمالتش را به سوی بغداد ازسر بگیرد، شیعه ها 
به نظر  اما  داشت.  نخواهند  آن ها  با  رویارویی  برای  متحدی 
و  ایالت های سنی  به خودمختاری  فقط  که سنی ها  نمی رسید 
سهم بیشتر در درآمدهای نفتی و پست های دولتی قانع شوند. 
بود که  تمام وکمال شده  به یک ضدانقالب  تبدیل  قیام آن ها 

قصد داشت قدرت را در تمام عراق پس بگیرد.
در بغداد، در روزهای تابستان داغ ماه جوالی، مانند اواخر سال 
1939 و اوایل سال 1940 در لندن و پاریس -تاحدی به دالیل 
مشابه-، فضای کاذب جنگی وجود داشت. مردم، پس از سقوط 
موصل، از یک جنگ قطعی برای بغداد هراس داشتند، اما این 
جنگ هنوز اتفاق نیفتاده بود و افراِد خوش بین امیدوار بودند 
هرگز اتفاق نیفتد. زندگی در بغداد بیشتر از پیش دشوار شده 
بود و بعضی روزها فقط چهار ساعت برق در شهر بود اما الاقل 

بخش یازدهم



پیش  از  بیش  افراد  امروز،  دیجیتال  دنیای  در 
چطور  که  اند  شده  عالقه مند  موضوع  این  به 
مالی  نظر  از  نوآورانه  شیوه های  از  استفاده  با 
زندگی شان  و  کنند  پیدا  دست  موفقیت  به 
مقاله  این  در  دهند.  تغییر  نحو  بهرتین  به  را 
به  افراد موفق  نکته طالیی که  کوشیده ایم 20 
امید  این  به  کنیم،  مرور  با هم  را  بسته اند  کار 
مالی  اهداف  به  نزدیک  آینده  در  بتوانیم  که 

مورد نظر دست یابیم.
۱. از قید و بند زمان خارج شوید

است  آن  می دهید  انجام  که  آن چه  متام  اگر 
هر  قبال  در  که  ریالی/افغانی  عدد  بر  که 
برای  شوید،  متمرکز  می کنید  دریافت  ساعت 
بیایید درسی  باید حرست بخورید.  متام عمر 
با هم  که تیم فریس )Tim FeRRiss( گرفته را 
خود  به  را  هفته«  در  ساعت   4« کنیم؛  مرور 
انجام  با  با خود فکر کنید  اختصاص دهید و 
چه کاری می توانید بهرتین دریافتی را در این 
به  شوید  ترغیب  یعنی  باشید.  داشته  مدت 
به کار کردن طوالنی فکر کنید،  این که  جای 

کاری انجام دهید که هوش مندانه باشد.
۲. از ترغیب خود غافل نشوید

و  خود  از  که  وقتی  تا  بخواهید،  را  راستش 
یا  )کاال  می آید  بر  دست تان  از  که  کاری 
به  منی توانید  نزنید،  حرفی  خود(  خدمات 
شاید  کنید.  پیدا  دست  مشرتیان  از  جامعه ای 
برای  تان  باره  این  در  کردن  صحبت  گاهی 
این  نخواهید  چه  و  بخواهید  چه  اما  باشد، 
مورد بخش مهمی از کسب و کارتان است. از 
شبکه های اجتامعی، تبلیغات محلی و دیگر 
کمک  خود  ترویج  برای  بازاریابی  روش های 
از  بیایید خجالت را کنار بگذارید و  بگیرید. 
کارتان  و  کسب  بیشرت  رونق  برای  دل  و  جان 

تالش کنید.
۳. ثروت و ظاهر ثروت مند را با هم قاطی 

نکنید
اهداف  به  رسیدن  برای  که  است  آن  واقعیت 
کم  اضافی  هزینه های  از  کمی  باید  مالی 
سبک  نیست  قرار  نباشید،  نگران  کنید. 
اما  کنید،  پیشه  را  هندی  مرتاض های  زندگی 
که  کنید  سیاه چاله هایی  حال  به  فکری  باید 
در جیب دارید! مواردی که باید فعال از لیست 
امور روزمره تان حذف کنید عبارتند از خدمات 
گرم  آب  مثل  خاص  بهداشتی  و  زیبایی 
درمانی، غذا خوردن در کافه ها و رستوران های 
آن چنانی، دوری از هایپرمارکت های پر زرق و 

پرخرجی که یک  از ورزش های  و دوری  برق 
خطر بالقوه برای سالمت مالی شام هستند!

۴. فهرست کارهای روزمره خود را دست 
کاری کنید

یا کار کنید یا بیاموزید! وقتی که کاری انجام 
رصف  آموخنت  به  را  خود  زمان  منی دهید، 
نیست  مهم  و  بیاموزید  می توانید  تا  و  کنید 
و  کسب  یا  شام  درد  به  االن  آموزش ها  این 
کار  سهولت  برای  خیر.  یا  می خورند  کارتان 
می توانید از کتاب های صوتی و پادکست های 
و  گرفنت  دوش  رانندگی،  حین  در  تخصصی 
متیز کردن خانه و زندگی استفاده کنید. شاید 
روزهای اول کمی  به نظر تان سخت بیاید، اما 
کرده  عادت  آن  به  وقت  از گذشت چند  بعد 
بهرت  مراتب  به  برد. کاری که  و لذت خواهید 
برای  گذاشنت  وقت  یا  تلویزیون  متاشای  از 

رسیال هایی ملودرام بی رس و ته است!
۵. از هوش و قریحه تان پول در بیاورید

مغزتان را به کار بیندازید. اگر توانایی منحرص 
به فردی در خود رساغ دارید، مطمئنا می توانید 
با هامن کسب و کاری برای خود راه بیندازید 
و توانایی های تان را به مردم بفروشید و به نان 
و نوایی برسید. فرقی منی کند که یک برنامه 
دست  زبر  نقاش  یک  یا  باشید  خربه  نویس 
بندی  کادر  با  خوبی  به  که  عکاسی  حتا  یا 
آشنا  هرنی  اثر  یک  ثبت  چهارچوب های  و 
به کار  »باید« دست  و  است، شام »می توانید« 
شوید و یک کار و کاسبی هر چند با درآمدی 
از عشق و عالقه و  بکوشید  بیندازید.  راه  کم 

اشتیاق و توانایی های تان پول دربیاورید.
۶. از یک مربی کمک بگیرید

برنامه  در  باید  که  مهمی  کارهای  از  یکی 
باشید،  داشته  موفقیت  به  رسیدن  برای  روزانه 
خودتان  کاری  حوزه  در  موفق  افراد  شناسایی 
کنار  را  خجالت  بیاموزید.  آن ها  از  است. 
آن ها  از  شوید،  آشنا  افراد  این  با  و  بگذارید 
بپرسید. مهم نیست به چه روشی؛ ایمیل، نامه، 
پیامک یا حتا متاس تلفنی. از آن ها بخواهید 
کنند  تان  دارید کمک  که  رفع مشکالتی  در 
و از راهنامیی های کلی و توصیه ها و نصایح 
موفق  و  تجربه  با  مربی  یک  عنوان  به  شان 

استفاده کنید. از آزموده های آن ها بیاموزید.
۷. آب بنوشید

ساده ترین  به  زندگی  اساسی  نیازهای  رفع 
اگر  کند.  ثروت مند  را  شام  می تواند  شیوه ها 
دیگر  و  قهوه  گازدار،  نوشابه های  مرصف 

محدود  را  ناسامل  و  پرخرج  نوشیدنی های 
سالمت  تنها  نه  کنید،  بسنده  آب  به  و  کرده 
عمومی تان را تضمین می کنید و از هزینه های 
بلکه  بود؛  خواهید  امان  در  درمان  دارو 
تجربه خواهید  را  نگرانی کم تری  و  اضطراب 
کرد )هم به خاطر ماهیت مواد موجود در این 
نیازهای  از  ناشی  اضطراب  هم  و  نوشیدنی ها 
مغرتان  همه  از  مهم تر  و  درمانی(  و  بهداشتی 
فکر  چه  هر  و  کرد.  خواهد  کار  ساعت  مثل 
موفقیت  احتامل  باشید،  داشته  بهرتی  و  بازتر 
مالی تان به هامن میزان افزایش خواهد یافت. 

مطمنئ نیستید؟ امتحانش مجانی است!
۸. بخشنده باشید

داشنت  معنای  به  مالی  موفقیت  به  دست یابی 
اشتباه  فکر  این  هرگز  نیست!  طمع  و  حرص 
رسیدن  برای  که  ندهید  راه  ذهنتان  در  را 
از  بدتر  حتا  یا  بود  چنین  باید  موفقیت  به 
دیگری  دوش  بر  را  خود  موفقیت  هزینه  آن، 
بیندازید. دست خیر داشته باشید و به مردمی 
می کنند،  زندگی  اطرافتان  جامعه  در  که 
معنای  به  کمک  این  لزوما  کنید.  کمک 
پرداخت کردن پول بی زبان نیست. می توانید 
رشکت  خداپسندانه  اقدام های  در  داوطلبانه 
کنید،  رصف  وقت  درماندگان  برای  کنید، 
هستند  تنها  که  شوید  افرادی  صبور  سنگ 
مراکز  برخی  در  که  کار  کودکان  برای  حتا  یا 
آموزشی  دوره های  می بینند،  آموزش  خیریه 
از  کنید.  برگزار  ریاضی  یا  زبان  رایانه،  رایگان 
خود  موفقیت  و  تجربیات  گذاشنت  میان  در 
نیرو  شادی  این  از  و  شوید  شاد  دیگران  با 
بگیرید. با این کارها دوستان بیشرتی خواهید 
محتمل تر  آن ها  داشنت  با  موفقیت  و  یافت 

است.
۹. دست از آرزو کردن بردارید و در عوض 

برای خود هدف تعیین کنید
افراد موفق کاری با آرزو و »ای کاش...« ندارند. 
و  کوشی  سخت  به  متعهد  آن ها  عوض  در 
به  باالخره روزی  تا  تالش شبانه روزی هستند 
اهداف مشخص خود برسند. با تعیین اهدافی 
رشوع  خود  آینده  ماه  شش  و  ماه  هفته،  برای 
یک  برای  این  از  فراتر  می توانید  حتا  کنید. 
باشید.  داشته  برنامه  آینده  سال  چند  و  سال 
و  کوچک  گام های  به  را  اهداف  این  سپس 
دست یافتنی تقسیم کرده و از خود بخواهید 
به این خرده هدف ها برسید. برای این کار نیاز 

به یک رسرسید یا تقویم خواهید داشت.

6

بگو مگو از

روشنفکران پرحرف و بی مسئولیت؛
اصطالح  به  این  برای  و  برداری  کاغذ  و  قلم  اگر 
وحوش  حال  اندر  بگیر  که  بدهیم  روشن فکران 
کاغذ  من  هفت  مثنوی  بنویس،  چیزی  فرهنگ 
سیاه می کنند بدون این که خود شان چیزهایی را 
که می گویند و می نویسند پابندباشند و عملی کنند. بارها شده که برنامه های 
مختلف  اشخاص  و  نهادها  از  بعضی  از سوی  دادخواهی  و  فرهنگی  هرنی 
در سطوح گوناگون راه اندازی می شود. در دعوت نامه رشوع و اختتام برنامه 
می کنند  اشرتاک  که  تاکسانی  می شود  درج  نشست  در  مطروح  آجندای  با 
که  بوده ام  بار شاهد  بار  اما  باشند،  داشته  و موضوع ارشاف  زمان  و  برمکان 
اشرتاک  برنامه ها  در  تاخیر  به  ساعت  یک  فرهنگ  و  هرن  مدعیان  همین 
ناوقت آمدن  این  دلیل  را ترک، من که  برنامه  برنامه  از ختم  قبل  و  می کنند 
و وقت رفنت را جز مسئولیت گریزی و یک نوع اختالل روانی چیز دیگری 

منی دانم.
امروز نشست دادخواهی برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان از سوی 
یکی از نهادها در هوتل کابل استار راه اندازی شده بود؛ به علت دیرآمدن 
بعضی از این قامش که عرض کردم برنامه با دوساعت تاخیر آغاز شد حال 
یک نفر از این آقایان و خانم ها بپرسد که این دو ساعت در کدام گور کنده 
بدون  ساختی.  ضایع  را  دیگر  تعداد  وقت  که  نیامدی  وقت  رس  چرا  بودی، 

شک که دلیلی ندارند چز یک مشت چرندیات و دروغ.

مشکل در مزدوری و وطن فروشی است!
در طول 270 سال گذشته هیچ حاکمی را منی توان 
و  وطن فروشی  بدون  که  کرد  پیدا  افغانستان  در 
حامت  جلب  بدون  و  بیگانه  کشورهای  مزدوری 

آنان روی کار آمده باشد.
گاهی نوکر انگلیس بوده اند، گاهی نوکر روس، گاهی نوکر آمریکا و گاهی 
هم نوکر پاکستان؛ پس تا زمانی که روحیه مزدوری و وطن فروشی در خود ما 
افغان ها وجود داشته باشد، هیچ گاه کشور ما روی آرامش و ترقی را نخواهد 
دید؛ زیرا جرنال حمیدگل که هیچ، حتا اگر کل کشور پاکستان به کلی نابود 
برای  دیگر  خارجی  بادار  یک  می توانند  وطن فروشان  و  مزدوران  باز  شود، 

خود پیدا کنند.
در زمان جهاد، رسان مجاهدین از قبیل سیاف، گلبدین، حقانی، یونس خالص 
و... همه و همه نوکر و مزدور پاکستان بودند و به دستور سازمان استخبارات 

پاکستان کشور خود را ویران و مردم خود را به خاک و خون می کشیدند.
از یاد نربیم که تخریب رسک، تخریب پُل و پُلچک، انفجار دادن بند برق 
و... را مجاهدین در افغانستان رواج دادند و اکنون طالبان پای خود را جای 
اگر  گذاشته اند.  امروز  خواهان  دموکراسی  و  دیروز  مجاهدین  هامن  پای 
طالبان امروز با انتحار و انفجار مردم را به خاک و خون می کشد، مجاهدین 

دیروز با موشک باران کردن کابل همین کار را انجام می دادند.
پس تا زمانی که خود ما گاهی تحت نام طالب، گاهی تحت نام مجاهدین و 
گاهی تحت نام داعش، برای پاکستان و دیگر کشورها مزدوری و به دستور 
آنان، کشور و مردم خود را به آتش بکشیم، روزگارمان تا قاف قیامت همین 
خواهد بود و با مرگ حمیدگل و امثال ایشان مشکل کشور ما حل نخواهد 

شد.

روابط  در  رسان  آسیب  و  رسطانی  ساختارهای 
پاکستان با افغانستان :

طرح  یک  بیشرت  کشور  عنوان  به  پاکستان  ایجاد 
نیم  مسلامن های  آسایشگاه  تا  بوده  بزرگ  امنیتی 
این  قاره. فریب کوچک و بزرگ عنارص تهدابی 
طرح بود و هست. محمد علی جناح مناز یاد نداشت، حج نرفته بود، به رشاب 
رسخ عالقه داشت، هیچ یک از سوره های مناز را یاد نداشت، تعلق به مذهب 
بانی  عنوان  به  او  از  پاکستان  ولی حاال  بود  عمیقا سکوالر  داشت  اسامعلیه 
بزرگ ترین کشور سنی مذهب در دنیا تجلیل می مناید. طرح اصلی این بود 
که پاکستان باید به هند آن زمان که فکر می شد متایل به سوسیالیزم دارد درد 
به شوروی سابق می بود، ساختارهای  پایگاه آزار رسانی  ایجاد می کرد،  رس 
امنیتی اش را باید غرب می ساخت و اداره می کرد و در وقت بحران های بزرگ 
زمین، هوا و آب هایش باید درخدمت ناتو قرار می گرفت. درین محاسبه که 
مظلوم  و  قربانی  افغانستان جایگاه یک  گردید  ایجاد  پاکستان  آن  اساس  به 
قدرت  مسند  به  پاکستان  در  که  شخصیتی  هر  تاحال  آن زمان  از  داشت.  را 
تکیه زده داستان بزرگ را که من کوتاه نوشتم تغییر نداده است. این داستان 
شخصیت ها و قهرمان هایش اشخاص نه بلکه مجموعه های نظامی، اقتصادی، 
اداری، سیاسی، اجتامعی است که با ریشه زایش خود بریده منی توانند. پس 
مرگ حمید گل ها مفهوم ندارد. باید در انتظار مرگ داستان بود، باد در انتظار 
تغییر داستان بود و باید در انتظار تغیر کرکرتهای داستان بود. یعنی دل تنگی.

Hakim Muzaher

نسيم جعفری

Amrullah Saleh
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 12 گول در 5 دیدار؛
 زنگ خطر جدی برای بارسا

تردید پدرو برای پیوستن
 به منچستریونایتد

هواداران  از  بسیاری  اخیر،  دیدار  دو  در  گول   8 دریافت 

بارسلونا را وارخطا کرده اما لوئیس انریکه باید  خوش حال 

باشد که زنگ خطر برای تیمش در این مقطع از فصل به 

صدا درآمده است. 

شکست سنگین مقابل بیلبائو، می تواند به از دست رفنت 

سوپرکاپ اسپانیا برای  بارسا متام شود اما درسی که آبی و 

اناری ها از این دیدار و چند دیدار اخیر گرفتند، می تواند 

باعث فتح  جام های مهم تری شود. 

آمار خط دفاعی بارسا در 5 دیدار اخیر مقابل چلسی )2-

2(، فیورنتینا)2-1(، رم)0-3(، سویا)4-5( و  بیلبائو)4-0( بسیار 

نگران کننده بود و مطمئنا انریکه را باید به فکر ترمیم خط 

دفاعی اش انداخته باشد. به  جز دیدار مقابل رم، بارسا در 

سایر دیدارها، حداقل 2 گول دریافت کرده که آمار بسیار 

ضعیفی برای قهرمان  اروپاست )2.4 گول در هر دیدار( .

هرچند بارسا در این تابستان از انجام نقل و انتقاالت محروم 

است اما آن ها دو بازی کن جدید پیش خرید کردند   )الکس 

ویدال و آردا توران( که هر دو بیشرت در خط میانی بازی 

می کنند؛ در حالی که خط دفاعی بارسا،  به ویژه قلب خط 

دفاعی این تیم، فاقد گزینه های قابل اعتامد روی نیمکت 

است. انریکه معموال از زوج  پیکه- ژرمی متئو/ ماسکرانو در 

مرکز خط دفاعی تیمش استفاده می کند؛ متئو و ماسکرانو 

هر دو مرز 30  سال را رد کرده اند و این به معنای آن است 

که در همه بازی های فصل، منی توانند برای بارسا به میدان 

 بروند. 

بازی کنانی که قرار است به جای آن ها در ترکیب بارسا قرار 

بگیرند، مارک بارترا و توماس فرمالن هستند؛  دو مدافعی که 

در هر دیدار، اشتباهات فاحشی مرتکب می شوند و اعتامد 

به آن ها، ریسک بزرگی خواهد  بود. 

البته اگر بارسا مدافع جدیدی به خدمت بگیرد، مانند ویدال 

و توران، برای استفاده از آن ها باید تا جنوری  صرب کند اما این 

رسمایه گذاری، بی حاصل نخواهد بود. در نیم فصل دوم که 

خستگی بازی کنان، احتامل  مصدومیت ها را افزایش می دهد، 

داشنت مدافعی کم اشتباه، نعمت بزرگی خواهد بود. 

پدرو رودریگز سخت مورد توجه باشگاه منچسرتیونایتد قرار 

گرفته اما به نظر می رسد که بنا به دالیلی، دیگر او چندان 

متایلی به این انتقال ندارد.

برای  تصمیمش  پدرو  نشینی،  نیمکت  فصل  دو  از  پس 

جدایی از بارسلونا را گرفته و آن را به اطالع رسمربی و نیز 

مدیران باشگاه رسانده است. او خیلی خوب می داند که با 

وجود مسی، نیامر و سوارز، جایی برای او در ترکیب ثابت 

بارسا وجود ندارد و دو پیشنهاد جدی نیز از منچسرتیونایتد 

و منچسرتسیتی دریافت کرده است. 

در حالیکه تصور می شد یونایتد شانس بیشرتی برای به 

خدمت پرفنت پدرو داشته باشد اما به ادعای گاردین، حاال 

از رقیب هم شهری خود شده است.  بیشرت  شانس سیتی 

پدرو به دلیل رفتار بد و متناقض فان خال با دخیا و ویکتور 

والدس، دو دروازه بان اسپانیایی شیاطین رسخ، از پیوسنت به 

یونایتد دل رسد شده است. او از این می ترسد که هامن بال 

کمی بعد به رس خود او بیاید. 

به  فان خال نسبت  که  دارد  اکنون وجود  این شائبه هم 

بازی کنان اسپانیایی زبان نظر مثبتی ندارد و مورد دی ماریا 

نیز مثال خوبی در این زمینه می تواند باشد. ضمن این که 

هریستو استویچکف، ستاره بلغاری سابق بارسلونا نیز از 

پدرو درخواست کرده تا به یونایتد پاسخ منفی داده و اگر 

قصد جدایی از بارسلونا را دارد حداقل به منچسرتیونایتد 

نرود. 

پیشنهاد یونایتد به بارسلونا برای پدرو 25 میلیون یورو +5 

میلیون بسته به عمل کرد بازی کن بوده؛ در حالی که سیتی 

حارض است 30 میلیون یورو نقد به بارسلونا برای جذب پدرو 

بپردازد.

وایدنفلر: به عنوان دروازه بان دوم نیز از 
دورتموند حمایت می کنم

پیشنهاد باشگاه رم 
برای جذب کورت زوما

یوونتوس هم چنان به دنبال ایسکو

آلوفس: مانع پیشرفت دی بروین نمی شویم

کریستیانو رونالدو؛ 
بخشنده ترین ورزش کار دنیا

کلین شیت کاسیاس در اولین بازی پورتو

روبن: دلم برای ریبری تنگ شده است

توخل: انتظار چنین شروعی را نداشتم

فوتبال  تیم  باتجربه  دروازه بان 

بورسیادورمتوند که با آملان قهرمان جهان 

دروازه بانی  رده  تا  جای گاه  شد،  تنزل 

ذخیره را پذیرفت.

رومان وایدنفلر تابستان گذشته به عنوان 

دروازه بان ذخیره تیم ملی آملان،  در کسب 

عنوان قهرمانی جهان در مسابقات برزیل 

تیم  در  امسال  وی  بود.  سهمیم   2014

باشگاهی اش تا رده دروازه بان ذخیره تنزل 

جای گاه پیدا کرد.

رومان  ورود  با  که  ساله   35 دروازه بان 

از  بعد  یافت،  را  وضعیتی  چنین  بورکی 

رسمربی  توخل،  توماس  تصمیم  از  اطالع 

را  تغییر  و  تصمیم  این  تیم،  جدید 

پذیرفت.

را  موجود  وضعیت  اظهارداشت:  وی 

به  حضورم  با  هم چنان  و  می پذیرم 

مربی  می دهم.  ادامه  تیم  از  حامیت 

تصمیم اش را گرفت  و به من این موضوع 

اطالع  خوب  و  شفاف  گفت وگویی  در  را 

داد.

مسئول  عنوان  به  توخل  می شود  گفته 

در  دارد  قصد  دورمتوندی ها  امسال  فنی 

آملان  حذفی  جام  و  اروپا  لیگ  بازی های 

به دروازه بان با تجربه اش مجال حضور در 

ترکیب دهد.

خالی  جای  کردن  پر  برای  جالوروسی 

مدافعانی که تابستان امسال از دست داده 

فرانسوی چلسی  دارد مدافع  است، قصد 

را جذب کند.

زوما،  کورت  دارد  نظر  در  رم  فوتبال  تیم 

خدمت  به  را  چلسی  فوتبال  تیم  مدافع 

 35 معادل  رقمی  او  جذب  برای  و  بگیرد 

میلیون یورو را به آبی پوشان لندن پیشنهاد 

کرده است.

در  کرد  گزارش  پیپل  نرشیه  پیش  چندی 

فهرست بلندباالی گزینه هایی که رم برای 

تقویت خط دفاعی اش مدنظر گرفته است، 

و  گزینه است  زومای 20 ساله جدیدترین 

نایب قهرمان فصل گذشته رسی A آماده 

است که او را به یکی از گران قیمت ترین 

مدافعان فوتبال ایتالیا تبدیل کند.

و  تایمز  نرشیات  توسط  خرب  این  اکنون 

است،  شده  تأیید  نیز  دلواسپورت  گاتزتا 

والرت  که  کرده اند  اعالم  آن ها  هرچند 

ساباتینی، مدیرورزشی باشگاه رم در تالش 

است زوما را برای یک فصل از چلسی قرض 

امسال  تابستان  در  جالوروسی  تا  بگیرد 

این  انتقال  رقم  متام  پرداخت  به  مجبور 

مدافع فرانسوی به ایتالیا نباشد.

ایتالیا  به  انگلیس  از  زوما  انتقال  داستان 

ایتالیایی  و  انگلیسی  رسانه های  سوی  از 

با تفاوت هایی نقل شده است، اما چیزی 

این است که  به نظر می رسد  که قطعی 

باشگاه  های رم و چلسی مذاکراتی را آغاز 

کرده اند و اختالف نظرشان بر رس یک رسی 

شده  آن ها  توافق  از  مانع  جزئی  مسائل 

است.

که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  آخرین 

زوما قصد دارد، رم را برای یک فصل قرض 

بگیرد، اما با او قراردادی ببندد که به این 

تیم اجازه می دهد در صورت متایل فصل 

آینده قراردادش را قطعی کند.

تالش رم برای جذب زوما در رشایطی است 

که این تیم مدافعانی مانند رومانیولی و 

امبیوا را از دست داده است.

که  است  مدعی  اسپانیایی  نرشیه  یک 

از  پیش  که  دارد  امید  هنوز  پیر  بانوی  

پایان مهلت نقل و انتقاالت بتواند هافبک 

اسپانیایی رئال مادرید را به خدمت بگیرد.

روزنامه اسپانیایی AS نوشته است که به 

یوونتوس  از  ویدال  آرتورو  جدایی  دنبال 

بیانکونری  مونیخ،  بایرن  به  انتقالش  و 

مهره ای  دنبال  به  نقل وانتقاالت  بازار  در 

است که جای هافبک شیلیایی پیشین اش 

بانوی  پیر بر فوتبال  را پر کند تا سلطه 

ایتالیا هم چنان ادامه داشته باشد.

در همین راستا، نرشیه ایتالیایی رپوبلیکا 

در  که  کرد  چاپ  گزارشی  نیز  شنبه  روز 

بانوی پیر  اولویت  بود  شده  عنوان  آن 

فصل  پایان  به  مانده  باقی  هفته  دو  در 

نقل و انتقاالت، جذب یک هافبک است و 

قرار  تیم  این  گزینه های  در صدر  ایسکو 

که  کرد  ادعا  هم چنین  نرشیه  این  دارد. 

یوونتوس برای به خدمت گرفنت هافبک 

 40 هنگفت  رقم  باید  ماالگا  پیشین 

میلیون یورو را به رئال مادرید بپردازد.

در  ایسکو  حضورهای  بودن  کم تعداد 

بازی های  در  مادرید  رئال  اصلی  ترکیب 

تدارکاتی اخیر این تیم، به یوونتوسی ها 

امید  ساله   23 بازی کن  این  جذب  برای 

تازه ای داده است. این در حالی است که 

بیانکونری  ورزشی  مدیر  ماروتا،  جوزپه 

چندی پیش تأکید کرده بود ایسکو هرگز 

به یوونتوس ملحق نخواهد شد.

مدیر ورزشی ولفسبورگ معتقد است که 

قابل  مالی  پیشنهاد  بروین  دی  برای  اگر 

نخواهند  جدائیش  مانع  برسد،  توجهی 

شد.

دی بروین یکی از محبوب ترین مهره های 

می شود  محسوب  انتقاالت  و  نقل  بازار 

منچسرتسیتی،  نظیر  باشگاه هایی  و 

را  ژرمن  سن  پاری  و  بایرن  مادرید،  رئال 

کالوس  اما  می بیند  خود  به  عالقه مند 

آلوفس، مدیر ورزشی ولفسبورگ، هرگونه 

بلژیکی  ستاره  برای  رسمی  پیشنهاد 

تیمش را تکذیب می کند. 

از  اگر پیشنهاد مالی خوب  من معتقدم 

یک تیم بزرگ برای دی بروین برسد، نباید 

با جدایی او مخالفت کنیم و در غیر این 

صورت دیوانگی خواهد بود. 

چندین  از  خرب  او  برنامه های  مدیر 

پیشنهاد از تیم های دیگر داده اما تاکید 

می کنم که هنوز هیچ پیشنهاد رسمی ای 

برای دی بروین به دست ما نرسیده است. 

در لیست 20 ورزش کاری که ساالنه بیش ترین 

کمک های مادی و معنوی را به نیازمندان 

می کنند، کریستیانو رونالدو در صدر قرار 

دارد.

فوق ستاره پرتگالی رئال مادرید همواره به 

امور خیر و  انجام  در  دارد که  این شهرت 

کمک های مالی به افراد نیازمند پیش قدم 

 AthleteS Gone"تحقیقات طبق  است. 

Good"، رونالدو باالتر از جان سینا)کشتی 

کج کار( و رسنا ولیامز)برترین تنیس ور زن 

دنیا( بخشنده ترین ورزش کار دنیا در حال 

حارض محسوب می شود. 

او تا بدین جای سال، 74 هزار دالر برای عمل 

مغز یک کودک 10 ساله هزینه کرده و 150 

تحقیقات  موسسه  یک  به  نیز  دالر  هزار 

این  در  است.  کرده  مالی  کمک  رسطان 

لیست 20 نفره، به غیر از رونالدو تنها نام 

یک فوتبالیست دیگر به چشم می خورد و 

آن هم نیامر، ستاره برزیلی بارسلوناست.

در  پورتو  بازی  اولین  در  کاسیاس  ایکر 

لیگ پرتگال موفق شد دروازه این تیم را 

بسته نگاه دارد.

از  پس  تابستان  همین  کاسیاس 

رئال  از  رسانجام  بسیار،  کشمکش های 

مادرید جدا شد و با قراردادی دو ساله به 

پورتوی پرتگال پیوست. انتقالی که البته 

حاشیه های فراوانی در پی داشت. کاپیتان 

سابق رئال شنبه شب در اولین بازی فصل 

و  شد  شیت  کلین  ثبت  به  موفق  پورتو 

دروازه اش را مقابل مهاجامن تیم گیامرژ 

بسته نگاه داشت. 

پورتو این بازی را با نتیجه 3-0 با پیروزی 

پشت رس گذاشت و کاسیاس نیز در اواخر 

نیمه اول، یک مهار فوق العاده داشت و 

را  بازی  شدن  کشیده  تساوی  به  اجازه 

نداد. 

پورتو  گول های  وارال،  و  بار  دو  ابوبکر 

مقابل ویتوریا گیامرژ را به مثر رساندند تا 

پورتو رشوعی خوب در لیگ داشته باشد. 

کسب  به  موفق   2013 سال  از  تیم  این 

قهرمانی در لیگ نشده است.

مونیخ،  بایرن  هلندی  ستاره  روبن،  آرین 

اعالم کرد که بی صربانه در انتظار بازگشت 

فرانک ریربی به  میادین است. 

ماه  چند  در  مصدومیت،  دلیل  به  ریربی 

و  کند  بازی  بایرن  برای  نتوانسته  اخیر 

باید  میادین،  به  بازگشت  برای   احتامال 

معتقد  روبن  کند.  صرب  دیگر  ماه  یک 

می تواند  کمک  ریربی  بازگشت  است 

زیادی در فصل پیش رو به بایرن کند. 

مقطع  اکنون  گفت:  خربنگاران  به  او 

حامیت  او  از  ما  اوست.  برای  دشواری 

هرچه  زودتر  او  امیدواریم  می کنیم. 

رشایط بازی کردن را پیدا کند. دمل برایش 

و برای زمانی که کنار هم بازی می کردیم، 

یا  اخیر،  ماه  چند  شده  است.  در  تنگ 

که  مدت هاست  او.  یا  بودم  مصدوم  من 

نتوانستیم کنار هم بازی کنیم. همکاری 

ما باید  ادامه پیدا کند.

دورمتوند  گول  پر  پیروزی  پی  در 

توخل  توماس  مونشن گالدباخ،  مقابل 

کتامن  نتیجه  این  از  را  خود  غافل گیری 

نکرد.

بروسیا دورمتوند در هفته نخست فصل 

حریف  شد  موفق  بوندسلیگا  جدید 

نتیجه  با  را  مونشن گالدباخ  خود  مدعی 

پرگول 4 بر 0 از پیش رو بردارد.

پس از پایان این دیدار توماس توخل که 

از کناره گیری یورگن کلوپ هدایت  بعد 

زردپوشان وست فالن را در دست گرفت، 

نتیجه ای  چنین  روی  داشت:  اظهار 

حساب نکرده بودم. ما در مقابل تیمی 

فصل  برگشت  دور  در  که  کردیم  بازی 

قبل یکه تاز بوندسلیگا بود. 

دروازه  کردن  باز  می دانیم  خوبی  به  ما 

دشوار  چه قدر  گالدباخ  مثل  تیمی 

دیدار  این  در  که  می دانستیم  است. 

نباید  و  داریم  رو  پیش  محدودیت های 

در  اخیرا  که  دستاوردهایی  به  را  دل مان 

آورده ایم  دست  به  تدارکاتی  اردوهای 

نتیجه  این  از  حاال  اما  می کردیم.  خوش 

عالی بسیار خوش حال و راضی هستیم. 

دل مان  که  بود  هامن طوری  اول  نیمه 

می خواست اما در نیمه دوم مهم حفظ 

جولیان  به  بازی  این  در  بود.  نتیجه 

این  غیر  در  کردم،  اعتامد  هم  وایگل 

صورت او را به زمین منی فرستادم. او یک 

پرتالش  بسیار  بسیار  و  نوجوان  بازی کن 

ویژه ای  رویش حساب  می توان  که  است 

عمل کرد  بخاطر  بازی  از  بعد  کرد.  باز 

خوبش به وی تربیک گفتم. 

هم  رویس  آسیب دیدگی  درمورد  توخل 

باشد،  جدی  مسئله  منی کنم  فکر  گفت: 

در  مرا  لحظه  این  تا  تیم  پزشک  وگرنه 

جریان قرار داده بود. 

مونشن گالدباخ،  رسمربی  فاور،  لوسین 

هم اذعان کرد: این شکست حق  ما بود. 

اعرتاف  و  بود  برتر  تیم  دورمتوند  متام. 

بودند  داده  بازی  به  که  رسعتی  می کنم 

بازی  کنرتل  از  و  بود  زیاد  واقعا  ما  برای 

برگشت  دور  در  ما  بودیم.  شده  عاجز 

لیگ  دفاعی  خط  بهرتین  گذشته  فصل 

را داشتیم، اما وقتی جزئیات را فراموش 

خواهد  دستت  روی  زیادی  هزینه  کنی، 

افتاد. 
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با خوراکی های لذیذ
 قابلی پلو ازبکی، پلو، کباب و کرایی 
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