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عبدالحکیـم مجاهد، عضو شـورای عالـی صلح و نمایندۀ سـابق طالبان 
در امریکا طی سـخنانی، طالبان را فرشـته های صلح دانسـته، احمدشـاه 
مسـعود، قهرمان ملی کشـور را بغاوت گر نامیده و اسـتاد ربانی، شـهید 

صلح را عامل نابسـامانی های کشـور معرفی کرده اسـت.
پـس از انتشـار ایـن سـخنان، شـهروندان کشـور واکنش هـای تندی از 

خـود نشـان داده و خواهـان محاکمـۀ او شـده اند.
در ایـن راسـتا، عطـا محمـد نـور والـی بلـخ و رییـس اجرایـی حـزب 
خواهـان  بیانیه یـی،  صـدور  بـا  نیـز  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت 
دسـتگیری و محاکمـۀ ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح و یـار دیریـن 

طالبـان شـده اسـت.
آقـای نـور، اظهـارات عبدالحکیـم مجاهـد را غیرمنطقـی و بـه دور از 
عقانیـت یـك عضو شـورای عالـی صلح دانسـته که به باور او، نشـان 
می دهـد مـا نیازمندیـم پیـش از رفتـن بـه مصـاف دشـمن در خطـوط 

نبـرد، دشـمنان مـردم را در از درون نظـام تصفیـه کنیم.
آقـای نـور افـزوده اسـت: وقتـی عضـو یـك نهـاد مهـم بـرای صلـح، 
آنانـی را کـه هـرروز مـردم بیگنـاه مـا را بـه خـاك و خون می نشـانند، 
فرشـته های صلـح می نامـد و بـه شـهید صلـح و قهرمـان ملـی کشـور 
بی حرمتـی می کنـد، بایـد جایگاهـش پشـت میله هـای زندان باشـد، نه 

اعـزازی. مقام 
بـه بـاور آقـای نـور: "هنـوز خـون شـهدای کابـل، قندهـار و هلمنـد 
نخشـکیده اسـت کـه یـك مزدورمنش بـا تفکـر گندیـده و بوگین اش، 
عاملیـن مـرگ مردم را فرشـته های صلـح می خواند و از جنـگ آنان به 
قداسـت یـاد می کند. کجاسـت آن وارثین جبهۀ مقاومـت و مدعیان راه 
شـهید صلـح و قهرمـان ملـی کـه از نام آنان بـه ثروت و قدرت دسـت 

یافتنـد و اینـك در الك سـکوت، سـقوط کرده اند؟"
او از حکومـت و شـخص رییس جمهـور خواسـته اسـت تـا بـا توجـه 
بـه احـکام قوانیـن کشـور، حفـظ امنیت ملـی، احتـرام به شـهید صلح 
و قهرمـان ملـی و حرمـت بـه نیروهـای امنیتـی و قداسـت نبـرد آنـان، 
عبدالحکیـم مجاهـد را دسـتگیر و بـه پنجۀ قانـون بسـپارند، درغیر آن، 

مـردم اقـدام خواهنـد کرد و پاسـخ دندان شـکنی بـه او خواهنـد داد.

سـیگار یـا ادارۀ بازرس ویـژۀ ایاالت متحدۀ امریـکا در امور 
بازسـازی افغانسـتان در تازه تریـن گـزارش خـود می گویـد 
کـه مدارکـی در دسـت دارند کـه نشـان می دهـد، طالبان از 

نظامیان افغانسـتان سـاح خریـداری می کنند.
مسـووالن سـیگار در ایـن گـزارش هم چنـان مدعی انـد که 
کنتـرل دولـت افغانسـتان بـر خـاك ایـن کشـور نسـبت به 
سـال گذشـته از ۷۲ درصـد بـه ۶۳ درصـد کاهـش یافتـه 

. ست ا
کـه  می گویـد  هم چنـان  تـازه  گزارشـی  نشـر  بـا  سـیگار 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان توانایی تأمین امنیت کشورشـان 

 را بـه طـور کامـل ندارند.
مسـووالن ادارۀ سـیگار در تازه تریـن واکنش خـود گفته اند: 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در حـال حاضـر آماده گی کامل 
بـرای برقرار امنیـت در این کشـور را ندارند.

ادارۀ سـیگار می افزایـد: دولـت افغانسـتان بایـد امنیت را در 
سرتاسـر کشـور به درسـتی برقرار کنـد تا این کشـور مبدل 

بـه پناهگاه امـن برای گروه های تروریسـتی نشـود.
جـان سـپکو، رییـس دفتـر سـیگار گفتـه اسـت، چالش هـا 
بـرای بازسـازی افغانسـتان در سـال ۲۰۱۷ میـادی در ایـن 

کشـور نگـران کننده اسـت.
آقـای سـپکو گفتـه کـه کنتـرل دولـت در در حـال حاضـر 
نسـبت به سـال گذشـته از ۷۲ درصد به بیـش از ۶۳ درصد 
کاهـش یافتـه و ایـن موضـوع بیانگـر بدتـر شـدن وضعیت 

است. افغانسـتان  در 

در گـزارش ایـن اداره آمده اسـت که حکومـت امریکا هنوز 
هـم حقـوق هـزاران سـرباز، معلـم و کارمنـد خیالـی را در 

افغانسـتان پرداخـت می کند.
مالیـه  پـول  کـه  اسـت  آمـده  در گـزارش جدیـد سـیگار 
دهنـده گان امریـکا هنـوز هـم با پرداخـت حقـوق کارمندان 
خیالـی بـه هدر مـی رود و بـا وجودی کـه این کشـور بیش 
از ۱۱۵ میلیـارد دالـر در افغانسـتان هزینـه کـرده، هنـوز هم 

وضعیـت ایـن کشـور بهبـود نیافته اسـت.
سـیگار در گزارشـش گفته اسـت، بـا وجودی کـه نیروهای 
امنیتـی افغانسـتان پیشـرفت های خوبـی داشـته اند، اما هنوز 
هـم نمی تواننـد امنیـت کشـور خـود را بـه تنهایـی تأمیـن 

. کنند
بـه باور مسـووالن سـیگار، تاش هـای امریکا بـرای کاهش 
تولیـد مـواد مخـدر نیـز نـاکام بـوده اسـت. جـان سـپك 
می گویـد: "بـا وجـودی کـه امریکا بیـش از هشـت میلیارد 
دالـر بـرای محو مـواد مخـدر در افغانسـتان مصـرف کرده، 
امـا هنـوز هـم ایـن پدیـده بخـش بزرگـی از تامیـن مالـی 

گروه هـای تروریسـتی بـه شـمار مـی  رود."
در بخـش دیگـر از گـزارش سـیگار آمـده اسـت کـه میزان 
پرداخت رشـوه در افغانستان بیشـتر از میزان عایدات دولت 
اسـت. جـان سـپکو گفتـه اسـت: "اکنـون بخـش بزرگی از 
مـردم افغانسـتان به ایـن باور رسـیده اند که پرداخت رشـوه 
جزیـی از زنده گی شـان اسـت، در سـال گذشـتۀ میـادی 
میـزان پرداخـت رشـوه، بیشـتر از درآمـد دولـت از منابـع 
عایداتـی ماننـد گمـرکات، مالیـات و تعرفه ها بوده اسـت."

موضوعـات،  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  سـیگار  گـزارش  در 
چالش هـا را بـرای بازسـازی ایـن کشـور جـدی سـاخته و 
اکنـون دولت افغانسـتان نیز در موقعیت نیسـت کـه به گونۀ  

کامـل فسـاد را از بیـن ببـرد.
در ایـن گـزارش همچنـان آمده اسـت، مدارکی وجـود دارد 
کـه گـروه طالبـان بـه قیمـت خیلـی پایین تـر توانسـته اند، 
از عسـاکر  را  امریکایـی  اسـلحه های  نظامـی و  تجهیـزات 
افغانسـتان بـه دلیل پاییـن بودن قیمـت آن خریـداری کنند.
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سه شـنبۀ هفتـۀ گذشـته را در افغانسـتان بایـد 
»سه شـنبۀ خونیـن« نـام نهـاد. نه تنهـا بـه دلیـِل 
جنایـاِت هولناکی که در این روز در سـه شـهر 
بـزرِگ کشـور؛ کابل، قندهـار و هلمند صورت 
گرفـت، بـل به دلیل نـوع حمـات و پیام هایی 

کـه از آن هـا می تـوان اسـتنباط کرد. 
در رویـداد کابـل که نزدیك به پنجاه تن کشـته 
و بیـش از هشـتاد تـِن دیگـر مجـروح شـدند، 
ظاهـراً هـدف دو حملـۀ انتحـاری در نزدیـك 
پارلمـان کشـور، نیروهـای امنیتـی بودنـد؛ امـا 
مشخص اسـت که سـازمان دهنده گان حمات 
کابـل، هدف هایـی فراتـر از حمله بـه نیروهای 
امنیتـی را داشـتند. آن هـا در نخسـت شـورای 
قانون گـذار  نهـاد  عنـوان  بـه  را  کشـور  ملـی 
و مردمـی مـورد حملـه قـرار دادنـد و در گام 
دوم، تـاش کردنـد کـه مقام های ارشـد امنیتی 
کشـور را کـه در کمیسـیون دفاعـی مجلـس 
نماینـده گان حضـور یافتـه بودنـد، آمـاج قرار 
دهنـد. در همیـن حـال، آن هـا ایـن حمـات 
را در یکـی از حسـاس ترین مناطـق کابـل کـه 
تحـت شـدیدترین تدابیـر امنیتـی قـرار دارد، 

دادند.  صـورت 
وارد شـدن بـه خیابـان داراالمان، کارِ سـاده یی 
نیسـت و نشـان می دهـد کـه حمله کننـده گان 
بـه ایـن محـل منتقـل شـده انـد. حملـه بـه 
مهمان خانـۀ والـی قندهـار نیـز در نـوِع خـود 
کـه  دیگری سـت  ابعـاد  دارای  و  کم پیشـینه 
قابـل  هلمنـد  و  کابـل  حمـات  بـا  هرچنـد 
مقایسـه نیسـت، ولـی نشـان می دهـد بـه دلیل 
هم زمانـی ایـن حمـات، بایـد از محـل واحد 

دسـتور آن هـا صـادر شـده باشـد. 
در حملـه بـه مهمان خانـۀ والـی قندهـار کـه 
میزبـان سـفیر امـارات متحـد عربـی بـود، پنچ 
دیپلمـاِت ایـن کشـور و جمعـی از مقام هـای 
والـی  معـاون  شـمول  بـه  قندهـار  محلـی 
طالبـان  هرچنـد  شـدند.  کشـته  والیـت  ایـن 
مسـوولیت حملـۀ داراالمـاِن کابـل را بـه عهده 
گرفتنـد، ولـی از پذیرفتن حمله بـه مهمان خانۀ 
والـی قندهـار اجتنـاب ورزیدنـد، در حالی که 
مقام هـای کشـور مدعـی انـد که ایـن حمات 

در کویتـۀ پاکسـتان طراحـی شـده اسـت.
صـورت  هیـچ  بـه  قندهـار  حملـۀ  هـدف   
نمی توانـد مقام هـای محلـی ایـن شـهر باشـد؛ 
کشـتن  پـی  در  اگـر  مسـلح  مخالفـاِن  زیـرا 

ایـن افـراد می بودنـد، چنیـن حمله یـی را در 
می توانسـتند  نیـز  دیگـری  زمـاِن  و  موقعیـت 
انجـام دهنـد. پس مشـخص اسـت کـه هدف 
ایـن حملـه، مهمانانـی بـوده انـد کـه در ایـن 
محـل حضور داشـتند. اما پرسـش این جاسـت 
کـه طالبـان چـرا بخواهنـد مقام هـای کشـور 

امـارات متحـد عربـی را بکشـند؟ 
از معـدود کشـورهای  امـارات متحـد عربـی 
منطقـه اسـت کـه در زمـان حاکمیـت طالبـان، 
حکومـِت ایـن گـروه را بـه رسـمیت شـناخته 
بـود و تـا امـروز نیـز روابـط خصمانه یـی بـا 
مقام هـای  بارهـا  اسـت.  نداشـته  گـروه  ایـن 
ایـن کشـور  بـه  از سقوط شـان  پـس  طالبـان 
سـفر کـرده و بارهـا هـم مقام های این کشـور 
میزبان نشسـت هایی با شـرکت گـروه طالبان و 

مقام هایـی از دولـت افغانسـتان بـوده انـد. 
نکتـۀ بااهمیـت در حمله بـه مهمان خانـۀ والی 
قندهـار می توانـد ایـن باشـد کـه در روزهـای 
پسـین، این شـهر شـاهد یك رشـته تغییرات و 
رفت وآمدهـای طالبـان و برخـی افـراد دخیـل 
می شـود  گفتـه  بـود.  افغانسـتان  قضایـای  در 
کـه چنـدی پیـش، والـی ایـن شـهر نشسـتی 
شـخصیت های  تعـداد  یـك  حضـور  بـا  را 
بانفـوذ قومـی و مذهبـی، بـه شـمول شـماری 
از مقام هـای پیشـین طالبـان کـه حـاال در کابل 
به سـر می برنـد، برگزار کـرده بود. مسـلمًا این 
نشسـت نمی توانـد به دور از چشـم و دسـتورِ 
ارگ صورت گرفته باشـد. بر اسـاس گفته های 
برخـی منابع، در این نشسـت جمعی از طالبان 
از آن سـوی مـرز نیـز حضـور داشـته انـد کـه 
بـا تغییـر چهـره در ایـن گردهمایـی شـرکت 
ورزیـده بودنـد. برخـی منابـع حتـا از حضـور 
پیشـیِن  پسـر مـا عمـر رهبـر  یعقـوب  مـا 
گـروه طالبـان در ایـن نشسـت خبـر می دهند. 
در همیـن حـال، گفتـه می شـود کـه بر اسـاِس 
برخـی طرح های افشـا نشـده میـان حلقاتی در 
حکومـت و طالبان، قرار اسـت کـه مناطقی در 
جنـوب و بـه ویـژه قندهـار، هلمنـد و ارزگان 
بـه ایـن گـروه واگـذار شـود تـا آن ها بخشـی 
از نیـرو و امکانـاِت خـود را وارد افغانسـتان 

سازند. 
پاکسـتان  منافـع  طرحـی،  چنیـن  در  این کـه 
چقـدر می توانسـت بـا خطـر روبـه رو شـود و 
کشـورهای عربـی و از جملـه امـارات در آن 

چقـدر دخیـل بـوده انـد، هنـوز اطـاع موثقی 
در اختیـار نیسـت؛ ولـی بـدون شـك تصـادم 
منافـع میـان ایـن دو کشـور در منطقـه وجـود 
دارد و احتمـال بـرده می شـود کـه حملـه بـه 
مسـایِل  ایـن  بـه  قندهـار،  والـی  مهمان خانـۀ 
پشـت پـرده ربـط دارد. بـه هـر حـال، پیامـی 
را کـه سـازمان دهنده گان حمله بـه مهمان خانۀ 
طرف هـای  بـه  می خواسـتند  قندهـار  والـی 
خـود برسـانند، رسـاندند و حـاال بایـد منتظـر 

پاسـخ از جانـب مقابـل باشـیم. 
در این که افغانسـتان به میدان نبرد اسـتخباراتی 
و  منطقـه  قدرتمنـد  برخـی کشـورهای  میـان 
جهـان تبدیـل شـده، هیـچ جای شـك نیسـت 
و بارهـا در ایـن خصـوص از سـوی مقام های 
کشـور و دیگـر کشـورهای جهـان حرف هایی 
زده شـده اسـت. حملـه بـه مهمان خانـۀ والـی 
قندهـار از ایـن بُعـد می توانـد زنـِگ خطـری 
بـرای درگیری هـا و تصـادم منافـع در آینـدۀ 

نه چنـدان دور میـان ایـن قدرت هـا باشـد. 
ایـن نوشـته را نمی خواهـم بـدون پرداختن به 

یـك نکتـۀ طنزآمیـز به پایـان ببرم:
 پـس از حملـۀ قندهـار، رییس جمهـوری فوراً 
هیأتـی را بـه سرپرسـتی حنیـف اتمـر مشـاور 
شـورای امنیـت ملی کشـور برای بررسـی این 
حملـه بـه قندهـار فرسـتاد. فرسـتادن مشـاور 
شـورای امنیـت بـه قندهار نیـز نشـان می دهد 
کـه معنـای حملـه بـه مهمان خانـۀ والـی ایـن 
شـهر بـرای مقام هـای کشـور، چیـز دیگـری 
سـوای حمـاِت کابـل و هلمنـد بـوده اسـت. 
آقـای اتمـر پـس از بررسـی های مقدماتـی در 
مـورد حملـۀ قندهـار، در یـك نشسـِت خبری 
گفـت کـه نـوع مـواد منفجره یـی کـه در ایـن 
نشـان  گرفتـه،  قـرار  کاربـرد  مـورد  حملـه 
می دهـد که چنین مـوادی در داخل افغانسـتان 
نمی توانسـته تولید شـود و این مـواد در خارج 

از کشـور تولید شـده اسـت. 
بایـد  خارق العاده یـی!  کشـِف  چنیـن  بـه 
احسـنت و هـورا نثـار کـرد؛ امـا بـه کاشـِف 
بـزرِگ آن نیـز بایـد گفـت: آیـا دیگـر مـواد 
افغانسـتان  در  کـه  سـاح هایی  و  انفجـاری 
اسـتفاده می شـوند، در شـهرك صنعتـی کابـل 
تولیـد می شـوند که مـواد انفجـاری قندهار در 

باشـند؟ افغانسـتان سـاخته شـده  از  بیـرون 
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احمــد عمران

رازهای پشت پـردۀ 

حمـالت روز سه شنبه

 

چه  این که  و  نمانده   باقی  پنهان بودن  برای  چیز  هیچ  دیگر 
بسیار  نیز  می کنند  حمایت  تروریسم  از  نظام  این  در  کسانی 
همواره  نظام،  در  نفوذی  چهره های  این  است.  شده  آشکار 
همکاری  انتحاریان  با  و  می شتابند  طالبان  نیروهای  کمِك  به 
افغانستان،  مردم  شدِن  کشانیده  خاك وخون  به  در  و  دارند 
آن،  بارز  نمونۀ  می کنند.  حمایت  آن  از  یا  و  دارند  دست  یا 
نام  به  پاکستان  استخباراتی  از جاسوساِن سازمان  همین یکی 
ما حکیم مجاهد، در لباس معاوِن شورای عالی صلح است 
با اهداف جنراالن و سیاست مداراِن استیاگِر  که در مطابقت 

پاکستانی حرف می زند. 
او باری بعد از اعام خبر مرِگ ماعمر آن هم سه سال بعد از 
قتل یا وفاتش، در کنار چند عضو رهبری طالبان در کابل، برای 
او فاتحه گرفت. و حاال هم در محفلی در کابل در برابر همین 
می خواند.  نجات  فرشته های  را  طالبان  و  گرفته  قرار  دولت 
او بارها چنین اظهاراتی داشته است. مسلمًا نمی بایست یکی 
از  بلندی  از معروف ترین چهره های طالبان، در چنین موقِف 
بحث  که  آن جایی  از  اما  می گرفت؛  قرار  عالی صلح  شورای 
صلح افغانستان، یك بازی استخباراتی و پروژه یی است، چنین 

گزینشی نیز مشموِل این بازی می باشد. 
در گذشته نیز این جنس اشخاص، بارها از طالبان حمایت کرده  
به  گفتِن کسی  البته سخن  گفته اند.  آنان سخن  از  دفاع  به  و 
نفع طالبان را نمی شود مستقیم جرم پنداشت؛ اما فعالیت های 
این چنینی به نفع یك گروه تروریستی که همیشه مردم را به 
و  پاکستان  استخبارات  دست نشاندۀ  و  می کشاند  خاك وخون 
خیانِت  و  جرم  یك  می شود  را  است  منطقه  مافیایی  حلقاِت 

آشکار تلقی کرد. 
از واقعیت نگذریم که این تنها ما مجاهد طالب نیست که از 
عمل  طالبان  عنوان سخنگوی  به  عالی صلح،  موقِف شورای 
کرده؛ بلکه در این نظام کساِن دیگری هم هستند که یك سره به 
عنوان سخنگویان طالبان عمل می کنند. از دیگران که بگذریم، 
به  بارها  که  است  کسان  این  از  یکی  رییس جمهوری  کاکای 
عنوان سخنگوی طالبان شناخته شده است. او درحالی که یکی 
دارد،  عهده  به  را  کشور  دیپلماتیِك  سمت های  مهم ترین  از 
بارها از طالبان به عنوان فرشته های نجات و فرزندان واقعِی 
وطن یاد کرده و این به معنای آن است که کسانی که در برابر 
او فرزندان صدیِق وطن نیستند و  طالبان قرار دارند، به باورِ 

بنابرین باطل اند.
یقینًا وقتی از آدرس سفیر افغانستان در مسکو که در عیِن حال 
کاکای رییس جمهور است و حیثیِت پدر را برای او دارد و نیز 
از آدرس معاوِن شورای عالی صلح اظهاراِت طالب  نوازانه به 
گوش می رسد، به این نتیجه می رسیم که طالب پروری یك بازی 
و استراتژِی خاص در کشور است که ریاست جمهوری نیز در 
موافقت با آن قرار دارد. و مسلمًا وقتی چنین نتیجه گیری یی را 
قبول کنیم، این نتیجۀ ضمنی را نیز پذیرفته ایم که این دولت در 
کنترل غیرمستقیِم طالبان قرار دارد و این بدترین خبِر ممکن 

برای مردم افغانستان است! 
اما اگر این تحلیل نادرست است و رییس جمهور با اظهاراِت 
کاکایش و نیز با اظهارات معاون شورای عالی صلح موافق و 
هم صدا نیست، باید بافاصله هر دو مقام را از سمت های شان 
برکنار کند. زیرا اظهارات این دو مقام، در واقع در دشمنی با 
نیروهای امنیتِی ما و مردم افغانستان است که همه روزه خون 
می دهند و جان می بازند تا کشور را از شِر پاکستان محفوظ 
چهره ها  این  طرِف  از  که  توهینی  هر  همچنین  بدارند.   نگه 
نسبت به قهرمان ملِی کشور که سِد محکمی در برابر هجومِ 
پاکستان شد و نیز سربازاِن شجاع و قهرمان مان که اکنون در 
برابر طالبان می جنگند، صورت می گیرد؛ فقط به اشارۀ پاکستان 
و دشمناِن این وطن قابل تعبیر و محاسبه است. بنابرین مردم 
انتظار دارند که آقای غنی، به عنوان رییس جمهور  افغانستان 
کشور، قاطعانه در این باره واکنش نشان بدهد. دیده شود که 
رییس جمهور، کدام خط و صف را انتخاب می کند و اظهاراِت 
کاکاِی او و معاون شورای عالی صلح از کجا سرچشمه گرفته 

است.

اظهارات کاکای 
رییس جمهور و معاون 

شورای عالی صلح
از کجا سرچشمه می گیرد؟
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صدهاتن از شهروندان کابل دیروز )جمعه، ۲4 جدی( 
در واکنش به حمات انتحاری اخیر در کابل، قندهار 
و هلمند، در برابر سفارت پاکستان دست به تظاهرات 

زدند.
تظاهر کننده گان که با شعارهای »سفارت پاکستان النۀ 
جاسوسی است« و »آی اس آی قاتل مردم افغانستان 
است«، به خیابان ریخته بودند، گفتند که پاکستان یگانه 
کشوری در منطقه است که به تروریستان پناه داده و از 

آنان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند.
آنان با بلندکردن شعارهای »کشتار بس است. ما صلح 
می خواهیم« گفتند که پاکستان مقصر اصلی "حمات 
تروریستی" در افغانستان است، اما حکومت و نهادهای 
امنیتی باید مسوولیت شان در برابر مردم را درك کرده و 

متوجه شهروندانش باشد.
قندهار  کابل،  شهرهای  گذشته  هفتۀ  سه شنبۀ  روز 
این  در  که  بود  مرگ بار  رویداد  سه  شاهد  هلمند  و 

رویدادها، بیش از ۱۵۰ تن کشته و زخمی شدند.
ُرخ  کابل  در  پارلمان  الحاقیۀ  برابر  در  نخست  حملۀ 
درب  به  را  خود  انتحاری  کنندۀ  حمله  یك  می دهد. 
ورودی الحاقیۀ پارلمان منفجر می سازد و به دنبال آن، 
موتر پُر از مواد منفجره اش نیز به صدا در می آید، جان 
بیش از 4۰ تن را می گیرد و بیش از 8۶ تن دیگر را 

زخمی می کند.
در  جاگذاری شده  بمب  رویداد،  این  از  پس  ساعاتی 
دنبال  به  که  می کند  انفجار  قندهار  والی  مهمان خانۀ 
دپلمات  قندهار، ۵  والی  معاون  به شمول  تن  آن، ۱۲ 
نماینده گان و  امارت متحدۀ عربی، یك عضو مجلس 
یك سناتور کشته و ۱4 تن دیگر که والی قندهار نیز در 

میان شان است، زخمی می شوند.
شبکۀ  و  پارلمان  الحاقۀ  به  حمله  مسوولیت  طالبان 
حقانی مسوولیت حمله به مهمان خانۀ والی قندهار را 

به عهده گرفته اند.
رامش خراسانی، یکی از معترضان به روزنامۀ ماندگار 
گفت: ما به خاطر ارج گذاری و ادای مسوولیت نسبت 
به شهدای حادثۀ اخیر و سایر شهدای کشور به ویژه 
جهانیان  و  حکومتیان  به  تا  آمده ایم  امنیتی  نیروهای 

بگوییم که ما قاتل هم شهریان خود را می شناسیم.
آقای خراسانی در ادامۀ صحبت هایش بیان داشت: بارها 
دیده شده که بعد از هرحملۀ تروریستی در افغانستان، 
چرا  نمی دانم  اما  است،  برآمده  پاکستان  از  آن  سرنخ 
مقامات پاکستان از این همه قتل و کشتار بی گناهان سیر 

نمی شوند.
به  نسبت  تا  می خواهد  حکومت  از  شهروند  این 

کشته شدن شهروندان و به ویژه نیروهای امنیتی کشور 
را یکی  امنیت کشور شب و روزشان  تأمین  برای  که 
کرده اند، خاموش ننشیند و از پاکستان در سازمان های 

بین المللی شکایت کند.
تظاهر  از  یکی  مجتبا،  صابر  محمد  دیگر،  سویی  در 
"حامی  کشور  عنوان  به  پاکستان  از  دیگر  کننده گان 
آی اِس آی  که  گفت  کرده  یاد  منطقه"  در  تروریسم 
به صورت مستقیم در حمایت طالبان و سایر  پاکستان 

تروریستان دست دارد.
مدارس  پاکستان  که  داشت  بیان  ادامه  در  مجتبا  آقای 
با  و  کرده  ایجاد  افغانستان  با  مرزهایش  در  را  دینیی 
آموزش و تجهیز تروریستان، می خواهد در عملی کردن 

اهدافش به حکومت فشار وارد کند.
به گفتۀ آقای مجتبی: "گلۀ و انتقاد ما از پاکستان یك سو، 
اما حکومت ما را بیشتر ناامید می کند، مسوولیت تأمین 
نباید  آنان  است،  حکومتیان  مربوط  شهروندان  امنیت 
بسنده  حمات  تقبیح کردِن  و  تسلیت گفتن  با  تنها 

باشید،  داشته  حاکمیت  مرزهای تان  به  اگر  شما  کنند، 
تروریستان نمی توانند به کشورتان داخل شوند."

دارد  باور  دیگر  کنندۀ  تظاهر  شریفی،  احمدالدین 
حمات  در  پاکستان  است،  واضح  کامًا  شواهد  که 
کشور  این  و  داشته  دست  کشور  در  تروریستی 
از جامعۀ جهانی  می افزاید:  او  است.  تروریسم  حامی 
پاکستان  حکومت  علیه  را  تحریم هایی  تا  می خواهیم 
وضع کند تا آی اِس آی از گروه های تروریستی حمایت 

نکند.
با  تظاهرات شان  اخیر  در  هم چنان  کننده گان  تظاهر 
نقش  تا  جهانی خواستند  جامعۀ  از  قطع نامه یی  پخش 
بر  و  کرده  قبول  تروریسم  از  حمایت  در  را  پاکستان 
حلقات خاص در این کشور، تحریمات را وضع کنند.

به نام  پاکستان  سفارت  از  معترضین  قطع نامۀ  در 
"سازمان جاسوسی پاکستان" یاد شده و از این کشور 
خواسته شده که دست از جنایت و حمایت از جنایت 
مانند  تروریستی  گروه های  سردسته های  و  بردارند 

ملت  "دادگاه  به  را  کویته  شورای  و  حقانی  شبکۀ 
افغانستان" بسپارد.

مادی،  حمایت  با  "طالبان  است:  آمده  قطع نامه  در 
تخنیکی/تکنیکی و سیاسی ارتش و سازمان استخبارات 
می شوند.  افغانستان  مردم  عام  قتل  مرتکب  پاکستان، 
دست داشتن ارتش پاکستان، شماری از مدارس مذهبی 
از  در حمایت  پاکستانی  افراطی  احزاب  و  این کشور 

طالبان نیز آشکار است."
محاکمه  و  جهانی  تروریستی  گروه  عنوان  به  طالبان 
رهبران این گروه در دادگاه الهه از دیگر خواست های 

معترضین از جامعۀ جهانی بود.
بلندرتبۀ  مقامات  از سوی  بارها  این  از  پیش  پاکستان 
این  اما  از طالبان شده،  به حمایت  متهم  نیز  حکومت 

کشور همیشه این ادعاها را رد کرده است.
در  گذشته  هفتۀ  سه شنبۀ  روز  این، حمات  بر  افزون 
داشت.وزارت  پی  در  جهانی  واکنش های  افغانستان، 
خارجۀ امریکا ضمن تقبیح این حمات گفته است که 
برای از بین بردن تروریسم، همکاری مشترك افغانستان، 

پاکستان وهندوستان ضرورت است.
هم چنان، وزارت خارجۀ روسیه گفته است، از هدف 
نماینده گان مجلس  بیگناه و  قراردادن دیپلماتان، مردم 
شدت  به  را  جنایات  این  و  هستیم  متأثر  افغانستان 

محکوم می کنیم.
داشت:  اظهار  روسیه  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
تمام  با  ما  است،  علنی  و  واضح  روسیه  دولت  پیام 
بازمانده گان قربانیان و زخمیان ابراز همدردی می کنیم 

و خواستار تأمین امنیت و صلح در افغانستان هستیم.
در حین حال، مجلس سنا حمله بر کارمندان پارلمان را 
حمله بر مردم ساالری نوپای کشور خواند و آن را شدیداً 
محکوم کرد. مجلس نماینده گان نیز در ادامه،حمات 
دولتی  نهادهای  در  خارجی  جاسوسان  کار  را  اخیر 
خواندند و از مسووالن حکومت وحدت ملی و نهادها 
نهادهای  به  بازداشت و  افشا،  را  آنان  تا  امنیتیخواست 

عدلی بسپارند.
  

حمید فرهادی
مسووالن دانشگاه هرات، اخیراً اعامیه یی را به 
نشر سپرده اند که باعث واکنش های تند شماری 
شبکه های  کاربران  و  دانشجویان  استادان،  از 

اجتماعی شده است. 
سه  هرات  دانشگاه   علمی  معاون  فرید،  حسن 
از  اعامیه گفته  است: »پس  پیش در یك  روز 
این، بی حجابی در دانشگاه هرات قابل پذیرش 

رعایت  را  اسامی  حجاب  که  دانشجویانی  و  نیست 
نکنند، از صنف های درسی اخراج می شوند«.

این اعامیۀ معاون علمی دانشگاه هرات، واکنش های 
این  از  شماری  است.  داشته  همراه  به  را  بی شماری 
گفته های آقای فرید استقبال کرده و شماری هم آن را 
سخن  بی بنیاد، ناسنجیده و اظهار نظر شخصی دانسته 
و گفته اند که اظهار نظر شخصی را نباید به نهاد علمی 

دانشگاه هرات ربط داد. 
شماری از دانشجویان دانشگاه هرات گفته های معاون 
می گویند  و  می خوانند  بی بنیاد  را  دانشگاه  این  علمی 
به  پرداختن  به جای  دانشگاه  مسووالن  است  بهتر  که 
موضوعات بی بنیاد روی لوحه دانشگاه و کیفیت درسی 

توجه کنند. 
هرات  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  ابراهیمی،  فایزه 
می گوید: »برای من به عنوان یك دانشجوی بانو قابل 
تعیین  پوشش  برایم خط  مشی  کسی  که  نیست  قبول 
این محیط  نفر وارد  میان هزارها  از  کند. خودم وقتی 
پوششی  نوع  چه  و  کنم  رفتار  چگونه  می دانم  شدم، 

داشته باشم«.
فرید احمد سالم دانشجوی دانشکدۀ حقوق می گوید: 
»استفادۀ کلمۀ بی حجاب توسط معاون علمی دانشگاه 
موقف  هرات  دانشگاه  که  امیدوارم  و  است  شرم آور 
رسمی خود را در این پیوند اعام کند و آقای فرید در 

این رابطه توضیح بدهد«.
از سویی هم، شماری دیگر از دانشجویان نیز این اظهار 
دانشگاه  بدنامی  باعث  را،  دانشگاه  علمی  معاون  نظر 
هرات می خوانند و می افزایند که از آغاز سال تاکنون 
باعث  دانشگاه  مسووالن  که  است  چندمین بار  برای 

بدنامی این نهاد علمی شده اند.
هرات  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  حسینی،  هستی 
می گوید: »من تاکنون دانشجوی بی حجاب در دانشگاه 
در جامعۀ  که  ندارد  تمایل  و هیچ دختری هم  ندیده ام 
باعث  حجاب  نکردن  رعایت  با  افغانستان،  سنتی 
حجب و حیای خود و خانواده اش شود«. این دانشجو 
واقع  در  دانشگاه،  علمی  معاون  گفته های  می افزاید: 
و  می آید  به حساب  اهانت  اکادمیك یك  نهاد  این  به 
تا  بگویند  سخن  سنجیده  دانشگاه  مسووالن  بایست 

باعث بدنامی دانشگاه هرات نشوند. 
دانشگاه هرات  دانشجویان  از  الیاناهامان یکی دیگری 
معاون  سوی  از  دانشجویان  خواندن  بی حجاب  نیز، 
مقام  این  سخن گویی  ناسنجیده  را  دانشگاه  علمی 

دانشگاه خوانده و می گوید مسووالن دانشگاه نباید با 
چنین سخن های ناسنجیده و بی بنیاد خود،باعث بدنامی 

دانشجویاندانشگاه هرات شود. 
هرات،  دانشگاه  استادان  از  شماری  حال،  همین  در 
گفته های معاون علمی دانشگاه را اظهار نظر شخصی 
خوانده و تاکید کرده اند که در دانشگاه هرات دانشجوی 

بی حجاب وجود ندارد.
سهیا عرفانی، رییس دانشکدۀ ژورنالیزم دانشگاه هرات 
از مسووالن دانشگاه در  تاکنون  می گوید: هیچ احدی 
بارۀ حجاب و نوعیت پوشش زنان و دختران در این 
مکان اظهار نظری نکرده است و قانون و محدودیتی 

برای پوشش وضع نشده است.
نظر  حق  هرفرد  می افزاید:  هم چنان  عرفانی  خانم 

را  افراد  شخصی  نظرهای  اظهار  و  دارد  شخصی 
نباید به نهاد مربوط نسبت داد، مگر اینکه از آدرس 
رییس یا سخنگوی یك نهاد سخنی به نشر رسیده 

باشد.
می گوید:  سخنانش  ادامۀ  دانشگاهدر  استاد  این 
حجاب  برای  آش  از  داغ تر  کاسۀ  که  افرادی  »از 
خواهش مندم  شده اند  هرات  دانشگاه  در  بانوان 

خون سردی خود را حفظ کنند«.
فیصل کریمی، استاد دانشگاه هرات نیز می گوید: » ما 
نداریم  بی حجاب  دختر  دانشجوی  هرات  دانشگاه  در 
طی  بیایند.  حجاب  با  تا  بدهیم  دستور  برای شان  که 
می دهم،  درس  هرات  دانشگاه  در  که  سالی  هشت 
چون  نشده؛  گرفته  زمینه  این  در  تصمیمی  هیچ گونه 

مشکلی وجود نداشته و هنوز ندارد«.
آقای کریمی می خواهد که ریاست دانشگاه هرات و یا 
روابط عمومی دانشگاه برای رفع این اتهام ها و دشنام ها 
در خبرنامه یی موقف رسمی دانشگاه را بیان کند تا این 
فضای آشفته و پر از دشام و توهین به این نهاد رفع 

شود. 
اما آقای حسن فرید، معاون علمی دانشگاه هرات در 
پاسخ به این واکنش های دانشجویان و استادان دانشگاه 
هرات در صفحۀ فیسبوکش نوشته است: »منحیث یك 
از  تعریف  )البته  بی حجاب  و  بدحجاب  به  مسلمان 
حجاب نیز باید داشته باشیم( که تاثیر منفی در فرهنگ 
اسامی و افغانی دارد، در کل به خصوص در نهادهای 
آموزشی مخالفم و طبق معمول با زر و زور و تزویر 
جداً  بینیادگرایی  بی سوادی،  بیکاری،  خبیثه  مثلث  با 

مخالف هستم و مبارزه می کنم«.
این نخستین باری نیست که دانشگاه هرات در سطح 
نصب  سر  بر  مخالفت ها  می شود.  خبرساز  افغانستان 
نشریۀ  چهار  هم زمان  توقیف  هرات،  دانشگاه  لوحۀ 
به  دانشگاه  مسووالن  از  یکی  اهانت  و   دانشجویی 
شماری از دانشجویان معترض، برای چندمین بار باعث 
خبرساز شدن دانشگاه هرات شده و نام این نهاد علمی 

را برسرزبان ها آورده است.

روح اهلل بهزاد

معترضان در برابر سفارت پاکستان:

سفارت پاکستان در کابل النة جاسوسی است

واکنش برخی استادان و دانشجویان به اظهارات معاون دانشگاه هرات:

دانشجـوی بی حجـاب نداریـم!
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غالم رسول قرلق

آخریــن  نجیــب،  دکتــر  رژیــم  ســقوط  بــا 
جماهیــر  اتحــاد  بــه  وابســته  رییس جمهــوری 
شــوروی ـ کــه هــم گام بــا فروپاشــی اتحــاد جماهیــر 
شــوروی و آزادی کشــورهای اروپــای شــرقی و 
بعــداً آســیای میانــه و ســایر کشــورهای بــاِك شــرق 
همــراه بــود ـ مجاهدیــن به صــورِت نامنظــم و بــدون 
هماهنگــِی قبلــی و آماده گــی بــرای ایجــاد یــك 
رژیــم قدرت منــد به جــای رژیــم از بیــن رفتــه، 
ــه پایتخــت کشــور  ــزرگ و از جمل وارد شــهرهای ب

ــد.  گردیدن
از یك ســو رژیــم در آخریــن ســال های حیــاِت 
خــود دســت بــه ایجــاد تشــکیاِت ملیشــیایی قومــی 
در کنــار تشــکیاِت نظامــی زده بــود و از ســوی 
ــن  ــن و مجاهدی ــاِن مهاجری ــور میزب ــر، دو کش دیگ
)ایــران و پاکســتان( به ویــژه پاکســتان، نگذاشــته 
بودنــد کــه مجاهدیــن تحــت فرمانــدۀ واحــد درآمــده 
ــش را  ــِی خوی ــی، اداری و نظام ــت سیاس و سرنوش
ایــاالت  از طــرف ســومی،  پایه گــذاری کننــد و 
متحــدۀ امریــکا رقیــِب سرســختش )اتحــاد جماهیــر 
شــوروی( را توســط مجاهدیــن از پــای درآورده 
ــوِف  ــب صف ــم و ترتی ــه تنظی ــازی ب ــود و دیگــر نی ب
ــِت خــود  ــه حال ــان را ب ــن رو آن ــان نداشــت؛ از ای آن
واگذاشــته و اگــر ضرورتــی هــم پیــدا می شــد، 
از عینــِك پاکســتان بــه رفــع آن می پرداخــت و 
کشــورهای مقتــدرِ دیگــر نیــز بــه تبعیــت از آن رفتــار 

ــتند.  داش
در چنیــن فضــای ناخوشــایندی، هرکســی بــر بخشــی 
از کشــور اســتیا یافــت و همــۀ هســت وبودِ کشــور 
ــان، شــهید احمدشــاه  ــن می ــا داد. در ای ــاد فن ــه ب را ب
ــه  ــاد ب ــامی نوبنی ــت اس ــاع دول ــر دف ــعود، وزی مس
ــاع از پایتخــت و  ــۀ دف ــی، وظیف ــهید ربان ــری ش رهب
دیگــر شــهرهای تحــِت قیمومیــِت دولــت را برعهــده 
ــن  ــکری از بی ــام عس ــش و نظ ــون ارت ــت و چ داش
ــاد  ــق ایج ــه از طری ــود ک ــر ب ــود، او ناگزی ــه ب رفت
تشــکیات ملیشــه، نظــام امــور را تنظیــم کنــد کــه تــا 

ــود. ــن می نم ــن کار غیرممک ــدودی ای ح
ــاِت  ــراد، احــزاب و جبه در فضــای ملیشه ســازی، اف
وزارت  چــوکات  در  تــا  می کوشــیدند  مختلــف 
دفــاع تشــکیاتی داشــته باشــند و از ایــن  طریــق، در 
پهلــوی همــکاری بــا نظــام حاکــم، قــدرِت خــود را 
ــه داســتان درازی دارد.  ــد ک ــدوزی کنن ــظ و زران حف

ز  ا
ن  میــا

افــراد  ایــن 
ــی  ــات، یک و جه

باشــنده گان  مــا  هــم 
شــیخ علِی  ولســوالی 

کــه  بودیــم  پــروان  والیــت 
بــا نظــامِ جدیــد ســروکار  به نوعــی 

داشــته و دنبــال تشــکیات نظامــی می گشــتیم. پــس 
از ســرگردانی های فــراوان، در یکــی از روزهــای 
صاحــب  انجنیــر  و  مــن   ،۱۳۷4 ســال  تابســتاِن 
عبدالنســیم ـ فعــًا مدیــر اجرایی ولســوالی شــیخ علی 
ــبق  ــۀ اس ــدۀ امنی ــان، فرمان ــده لنگرخ ــرم فرمان ـ محت
ولســوالی، محتــرم مولــوی صاحــب خانجــان، ســابق 
ــاور،  ــت در پش ــی جمعی ــی والیت ــاون نماینده گ مع
محتــرم ضابــط صاحــب عبداالمیــر مشــهور بــه 
حبیــب اهلل خــان، یکــی از یــاران نزدیــك شــهید 
مســعود و دو تــن دیگــر، خدمــت شــهید مســعود در 
منطقــۀ چارمغــزك ســالنِگ شــمالی رســیدیم و پــس 
از صــرف نــاِن چاشــت و ادای نمــاز ظهــر، فرصــت 
ــا مســوولین  ــل از آن، ب ــه قب ــا رســید. البت ــاِت م ماق
دیگــِر امــور ـ چــون انجنیــر صاحــب واصــل، فعــًا 
معــاون ادارۀ محیــط زیســت، و جنــرال جیانــی خــان 
ــِت  ــام داده و قناع ــی را انج ــای مفصل ـ گفت وگو ه

ــم. ــرده بودی ــم ک ــان را فراه آن
ــود را  ــاِق خ ــود، الف و پت ــۀ خ ــه نوب ــك ب ــا هری م
خــود  توان مندی هــای  و  داشــته ها  از  و  زدیــم 
و  )داشــته ها  کردیــم  بیــان  حرف هایــی  نیــز 
توان مندی هــای خیالــی و مبالغه آمیــز(. او به دقــت 
می شــنید و بــرای مــا فرصــت داد کــه آن چــه در دل 

ــم. ــو کنی ــش بازگ ــم، خدمت داری
ــی کــه شــانه اش را  ــا درحال در ختــم صحبت هــای م
ــیخ علی گی ها!  ــت: "او ش ــت، گف ــاال انداخ ــدری ب ق
خوب تــر  خودتــان  بــه  نســبت  را  شــما  مــن 
ــه  ــونل و چ ــداد پرس ــه تع ــم چ ــم و می دان می شناس
ــت  ــا در دول ــد؟ م ــار داری ــی در اختی توان مندی های
ــر ولســوالِی  ــرای ه ــه ب ــم ک ــه کرده ای اســامی فیصل
درجه اولــی کــه مکمــل بــا دولــت ایســتاده گی 
داشــته باشــد، یــك غنــد مســتقل منظــور کنیــم. اوالً، 
ــما ُکل  ــًا، ش ــت. ثانی ــه اول نیس ــما درج ــوالی ش ولس
ــد  ــاه درص ــر از پنج ــتید. باالت ــیخ علی نیس ــردم ش م
باشــنده گان شــیخ علــی را اهــل تشــیع و کمتــر از ۵۰ 
ــد.  ــکیل می دهی ــنن تش ــل تس ــما اه ــِد آن را ش درص
ثالثــًا، غنــد مســتقِل شــیخ علی را آقــای حســین 
ــرده  ــًا ب ــی قب ــات سیاس ــه ملحوظ ــر ب ــوری نظ ان

ــت." اس

ــن  ای
ــخنان  س
او  به جــاِی 
ــۀ  دل از دل خان
و  بــود  کنــده  مــا 
ــر  ــه نظ ــم ک ــان کردی گم
بــه دالیــل موجهــی کــه دارد، 
ــد  ــور نخواه ــکیلی منظ ــا تش ــرای م ــر ب دیگ

کرد. 
ــش  ــه حرف های ــاده رویی، ب ــت و گش ــا متان ــا ب ام
ــر،  ــن معاذی ــۀ ای ــود هم ــا وج ــه داد: "ب ــن ادام چنی
ــم؛  ــتقل را می ده ــد مس ــم غن ــما ه ــرای ش ــن ب م
زیــرا شــما یــك اقلیــت در آن جــا قــرار داریــد 
ــك  ــط از ی ــوده و فق ــرف محاصــره ب ــه ط ــه از س ک
ــت و  ــال حــزب، جمعی ــد. دنب ــرار داری ــرف راه ف ط
ــد  ــی و همدســتی کنی ــم همدل ــا ه ــید. ب اتحــاد نباش
تــا از گزنــد حــوادث نجــات یابیــد. مــن بــرای شــما 
ســاح و مهمــات نیــز می دهــم تــا از آن در حفــظ و 
بقــاِی خــود اســتفاده کنیــد. مــن در جنگ هــا از شــما 

ــم." ــری نمی خواه ــروی بش ــك نی کم
ایــن ســخنان کــه گویــی از ژرفــای قلــِب مــا گفتــه 
ــتقل،  ــد مس ــوری غن ــا منظ ــد. ب ــی شـ ــد، عمل می ش
ــور  ــیخ علی منظ ــرای ش ــز ب ــك نی ــن تان ــار چی چه

ــود.  فرم
ــا  ــرد ت ــنهاد ک ــا پیش ــِس م ــران مجل ــی از حاض یک
ــدهِ  ــابق فرمان ــوش، س ــر رزمی ــر ضمی ــدك انجنی کن
ــال  ــًا فع ــه قب ــیخ علی را ک ــامی در ش ــزب اس ح
ــر  ــد، آم ــم کن ــی مدغ ــتقل فعل ــد مس ــود، در غن ب
صاحــب پاســخ داد: "بــا او ]انجنیــر ضمیــر رزمیوش[ 
ــن  ــت." ای ــن اس ــا م ــید، کارِ او ب ــته باش کاری نداش
ــر  ــر ضمی ــه انجنی ــا نمی دانســت ک ــِس م عضــو مجل
رزمیــوش، قبــًا بــا جمعیــت تعهــد کــرده کــه 

ــت:  ــن اس ــتانش چنی داس
ــز  ــی نی ــاال حاج ــه ح ــوش ک ــر رزمی ــر ضمی »انجنی
شــده اســت، یك جــا بــا اســتاد عبدالواحــد قمچاقــی، 
یکــی دیگــر از فرماندهــان حــزب اســامی ولســوالی 
منظمــی  رفت وآمد هــای  غوربنــد،  درۀ  ســیاه گردِ 
ــر آن در  ــه مق ــامی ک ــت اس ــای جمعی ــه داراالنش ب
ــن  ــِل ای ــود، داشــت. دلی ــل ب ــق شــهر کاب ــل زنب هوت
آمدوشــدها، رأی زنــی در مــورد تعهــد آنــان بــا 
ــن،  ــد رویی ــید احم ــوم س ــق مرح ــت از طری جمعی
ســابق معیــن وزارت ترانســپورت و بعــداً والــی 
والیــت تخــار و یکــی از دوســتان دورۀ مکتــب 
تخنیــك ثانــوی و هم رزمــان دورۀ مبــارزاِت سیاســِی 
جنــاب محمدضمیــر رزمیــوش، بــود کــه در مراســم 

نیــز  شــیخ علی  در   ۱۳۵۷ ســال  در  او  عروســی 
ــود.  ــده ب ــتراك ورزی اش

ــه نتیجــه رســید و پــس از تأییــدی  ــان ب ــی آن رأی زن
اســتاد شــهید و شــهید مســعود، در یکــی از روز هــای 
گــرم تابســتاِن ســال ۱۳۷۳ بــا همراهــی شــهید دکتــور 
عبدالرحمــن و مرحــوم ســیداحمد روییــن ـ درحالــی 
کــه اســتاد ســید عنایــت اهلل شــاداب، منشــی جمعیــت 
ــر در  ــن دیگ ــم و چندت ــر بودی ــب در دفت و این جان
بیــرون حضــور داشــتند ـ تشــریف فرما شــد و پــس 
ــا  ــت و ب ــرآن گذاش ــر ق ــت ب ــو، دس ــام وض از انج
جمعیــت تعهــد کــرد. اســتاد عبدالواحــد بــا جمعیــت 
تعهــد نکــرد، امــا تعهــد کــرد کــه از هیچ گونــه 
همــکاری و همنوایــی بــا جمعیــت دریــغ نمــی ورزد. 
او ســپس بــه حیــث معــاون وزارت صنایــع خفیفــه و 

مــواد غذایــی مقــرر شــد. 
ــوالی  ــه ولس ــه ب ــفری ک ــداً در س ــعود بع ــهید مس ش
شــیخ علی جهــت انجــام مذاکــره بــا عبدالکریــم 
ــذار از  ــورد گ ــدت در م ــزب وح ــر ح ــی، رهب خلیل
ــداً همســویی  ــح و بع ــت صل ــه حال ــگ ب ــت جن حال
ــاج  ــزل الح ــت، من ــان داش ــورش طالب ــل ی در مقاب
ــرای  ــبی ب ــأوای مناس ــوش را م ــر رزمی ــر ضمی انجنی
اقامــِت خــود اختیــار کــرد و حتــا محافظینــش را در 
ــن  ــته، از محافظی ــان گذاش ــر خ ــده لنگ ــۀ فرمان خان
حاجی صاحــب کار گرفــت. ایــن بــه معنــای آن بــود 
ــای  ــه آق ــه خــدا، ب ــوکل ب ــوی ت کــه مســعود در پهل

ــت.  ــاده داش ــاد فوق الع ــوش اعتم رزمی
بــا اشــغال کابــل توســط نیروهــای طالبــان بــه 
ــینی و  ــال ۱۳۷۵ و عقب نش ــزان س ــم می ــخ پنج تاری
ــهر  ــت از ش ــه دول ــته ب ــای وابس ــی نیروه پراکنده گ
کابــل، نیروهــای طالبــان در مــاه دلــو ۱۳۷۵ بــه 
ــد  ــا عبدالواح ــه م ــوم ب ــرکرده گی شــخصی موس س
ــه  ــق ب ــاح خل ــان جن ــل از صاحب منصب ــه در اص ک
ــی  ــا همراه ــود، ب ــی ب ــهنواز تن ــرال ش ــری جن رهب
ــتون تبارِ  ــان پش ــن از فرمانده ــیرعلی دادوگ، یك ت ش
ــه شــیخ علی رســیدند.  ــان، ب حــزب اســامی در بامی
از زمــان ســقوط کابــل بــه دســت طالبــان تــا رســیدن 
آنــان بــه درۀ شــیخ علی، رویارویــی دو طــرف )مــردم 
ــان و دای کان  ــو و نای م ــی از یك س ــق و کرم عل قرل
از ســوی دیگــر( کــه شــکل مذهبــی را گرفتــه بــود، 
ــان دو طــرف  ــرز می ــود، م ــی ب ــِت خــود باق ــه حال ب
ــه  ــود ک ــوی ب ــادات ن ــۀ س ــی منطق ــرز قبل ــان م هم
دیگــر ُخــرد و خمیــر شــده و بــه دو طــرف تقســیم 

ــد.  شــده بودن
ســر دســتۀ طالبــان در مجلســی کــه در منــزل الحــاج 
ــود و در آن،  ــده ب ــر ش ــوش دای ــر رزمی ــر ضمی انجنی
همــۀ ســران و مســوولین اهــل تســنِن منطقــه تجمــع 
کــرده بودنــد، بــدون اطــاع قبلــی و با کبــر و غروری 
ــتماع  ــا اس ــد و ب ــود، وارد ش ــه خاصــۀ خــودش ب ک
حالــت و وضعیــِت منطقــه، عــاوه بــر آن کــه مــردم را 
خلــع ســاح نکــرد، شــش چیــن تانــك دیگــر نیــز بر 
چهــار چیــن تانــك قبلــی افــزود و حرفــش ایــن بــود 
کــه: "وقتــی کــه مســعود بــر ســِر شــما غیــرت کــرده 

اســت، مــا کمتــر از او نیســتیم."
مــا عبدالواحــد نیــز محمــد ضمیــر رزمیــوش را بــه 
ــن  ــیخ علی تعیی ــده محــاذ ش ــث ولســوال و فرمان حی
ــه او  ــیخ علی را ب ــیِع ش ــل تش ــِت اه ــرد و سرنوش ک

ســپرد.
پیش بینــی شــهید مســعود بعــداً در مــاه ســرطان 
ســال ۱۳۷۷، آن گاهــی کــه نیروهــای حــزب وحــدت 
بــه رهبــری اســتاد عبدالکریــم خلیلــی، منطقــۀ قرلــق 
جنگ هــای  از  بعــد  را  شــیخ علی  ولســوالی  در 
ــر را کشــتند،  ــا نف ــد، ده ه ــه دســت آوردن ــی ب طوالن
ــیدند و...،  ــش کش ــه آت ــکونی را ب ــزل مس ــا من ده ه
تحقــق یافــت و طبــق فرمــودۀ آن شــهید، ســه جهــت 
در اختیــار و کنتــرِل نیروهــای حــزب وحــدت قــرار 
ــه کوه هــای  گرفــت و فقــط یك طــرف کــه متصــل ب
ــت  هندوکــش اســت و در ســمت شــماِل دره موقعی
ــای  ــی و خانواده ه ــای رزم ــرار نیروه ــرای ف دارد، ب

ــس. ــد و ب ــاز مان ــی ب ــق و کرم عل ــردمِ قرل م
ایــن چندمیــن بــار بــود کــه چنیــن حــوادث هولناکــی 
منطقــه  ایــن  در  قرلق هــا  جابه جایــی  طــول  در 
ــی  ــان حکم روای ــار اول در زم ــت. ب صــورت می گرف
ــر  ــمکش هاِی امی ــداً در کش ــان، بع ــن خ عبدالرحم
ــر در  ــاه، بعدت ــادر ش ــی و ن ــان کلکان ــب اهلل خ حبی
ــًا  ــی و نهایت ــری شــهید ربان ــه رهب ــت اســامی ب دول
ــان.  ــام داری گــروه طالب ــان زم در ســال ۱۳۷۷، در زم
ــت  ــر فرص ــه اگ ــر ک ــوادِث دیگ ــا ح ــا و ده ه این ه
میســر شــد، در مــورد آن هــا یادداشــت هایی خواهــم 

داشــت.  

خاطره یی فراموش ناشدنی از شهید مسعود



تمهید 
مهـدی اخـوان ثالـث شـاعری بـود »زبـان آور« بدیـن معنی 
کـه بیـش از دیگـر امکانـات بیان هنـری، بـر هنرمندی های 
زبانـی تکیه داشـت. زبان شـعر اخـوان از جهـات گوناگون 
قابـل بررسـی اسـت و ایـن وارث قصیده سـرایان کهـن، در 
حوزه هـای واژه گان، ترکیبات و سـاختار جمله بسـیار بدایع 

دارد کـه پرداختـن بـه همـه در ایـن مجال ممکن نیسـت.
امـا آن چـه مـن در این جـا می خواهـم بـر آن تمرکـز کنـم 
بعضـی  کنـم،  طـرح  نمونه هایـی  فهرسـت وار  البتـه  و 
شـیرین کاری های زبانـی اسـت کـه در در مسـیر طنـز تلـخ 
شـعر اخـوان خـوش افتـاده و حاوتـی و ظرافتـی در کام 
ایجـاد کـرده اسـت. بعضـی از ایـن هنرمندی هـا در شـعر 
شـاعران پـس از اخـوان ثالث هـم قابل ردیابی اسـت. حاال 
ایـن می توانـد بـه تصـادف باشـد یـا بـر اثـر مطالعـۀ شـعر 

اخـوان و تأثیرپذیـری از او.
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یکـی از ایـن هنرمندی هـا نوعـی قرینه سـازی اسـت، یعنی 
مصراعـی یـا بیتـی را در جایی دیگر از شـعر تکـرار کردن، 
بـا جابه جایـی موضـع یـا رویکـرد کام. یك نمونـه اش در 
شـعر »سـگ ها و گرگ هـا« از کتـاب »زمسـتان« رخ نمـوده 
اسـت، آن جـا کـه وقتـی از زبـان سـگ ها روایـت می کنـد، 
زوزۀ بـاد را بـه صـدای گـرگ تشـبیه می کنـد و وقتـی از 

زبـان گرگ هـا روایـت می کنـد، برعکـس:
آواز سگ ها:

ـ »زمین سرد است و برف آلوده و تر
هوا تاریك و توفان خشمناك است

کشد ـ مانند گرگان ـ باد زوزه
ولی ما نیك بختان  را چه باك است؟«

آواز گرگ ها:
ـ »زمین سرد است و برف آلوده و تر

هوا تاریك و توفان خشمگین است
کشد ـ مانند سگ ها ـ باد زوزه

زمین و آسمان با ما به کین است؟«
نظیـر ایـن هنرمنـدی در شـعر »کتیبـه« از کتـاب »از ایـن 
اوسـتا« هـم دیـده می شـود، آن جـا کـه در ابتـدای شـعر و 
در زمـان امیـدواری، »شـب شـط جلیلـی بود پـر مهتاب« و 
در زمـان نومیـدی پایـان شـعر، »و شـب شـط علیلـی بود«. 
امـا بهتریـن مـورد آن بـه نظـر مـن آن جاسـت که در شـعر 
»مـردم و مرکـب« از کتـاب »از این اوسـتا« شـعر فردوسـی 
را تضمیـن می کنـد. مـا ایـن بیت فردوسـی را به یـاد داریم 

: که
ز سم ستوران در آن پهن دشت

زمین شد شش و آسمان گشت هشت
یعنـی چنـان گردوخاکـی به هوا شـد که یك طبقـه از زمین 
کنـده شـد و بـه طبقـات آسـمان افـزوده گشـت. و ایـن از 

اغراق هـای خوب شـاهنامه  اسـت.
اخـوان هـم در شـعر »مـرد و مرکـب« آن جـا کـه از تاختن 
آنـان سـخن می گویـد، همین مضمـون را در چنـد نوبت به 

کار می بـرد، البتـه بـا لحنـی طنزآمیز.
در نوبت اول:

خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد شش
و آسمان شد هشت

زان که زان جا مرد و مرکب در گذر بودند
در نوبت دوم:

گفـت راوی: خسـته شـد حرفـش کـه ناگاهـان زمین شـد 
پنج

و آسمان نه
زان که زان جا مرد و مرکب در گذر بودند

در نوبت سوم:
خسته شد حرفش که ناگاهان زمین شد چار

و آسمان ده
زان که زان جا مرد و مرکب در گذر بودند

۲
در آن مثـال »سـگ ها و گرگ هـا« نوعـی مناسـبِت کام بـا 
گوینـده را می دیدیـم. اخـوان در این کار اسـتاد اسـت و در 
مقام هـای گوناگـون و از زاویه دیدهـای مختلـف، لحن های 
مختلفـی از کام را برمی گزینـد. او بـدون شـك در این کار 
از پیشـینیاِن خـود بهـره گرفته اسـت، به ویژه از فردوسـی و 
ایـرج میـرزا چنـان که در مقاالتـش گاهی به ایـن ظرافت ها 

در شـعر فردوسـی و ایرج اشـاره کرده اسـت.
کام  لحـن  تناسـِب  رعایـت  نمونه هـای خـوب  از  یکـی 
بـا مقـام و زاویـۀ دیـد، در شـعر »میـراث« از کتـاب »آخـر 
شـاهنامه« اسـت، آن جا که وقتـی از تاریخ سـخن می گوید، 

می شـود: باسـتان گرایانه  به شـدت  کام 
این دبیر گیج و گول و کوردل، تاریخ

تا مذّهب دفترش را گاهگه می خواست
با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیاالید

رعشه می افتادش اندر دست
در بنان درفشانش کلك شیرین سلك می لرزید

حبرش اندر محبر پُرلیقه چون سنگ سیه می بست

لحنـی  امیـر،  از  قـول  نقـل  در  آن،  از  پـس  بافاصلـه  و 
می یابـد: پادشـاهانه 

ـ »هان، کجایی، ای عموی مهربان! بنویس

ماه نو را دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم
مادیان سرخ یال ما سه کّرت تا سحر زایید

در کدامین عهد بوده است این چنین یا آن چنان، بنویس«
تناسـب لحـن کام بـا مقام سـخن و شـخصیت گوینده در 
شـعر »مـرد و مرکـب« از کتـاب »از ایـن اوسـتا« در اوج 
ایـن شـعر،  از زیبایـی  اسـت. بـه واقـع بخـش عمده  یـی 
مدیـون طبیعـت گفتـار در آن اسـت. مثـًا آن جـا کـه راوی 
ماجـرا حتـا بـاری عبارتی را به اشـتباه نقل می کند و سـپس 

بافاصلـه آن را تصحیـح می کنـد:
گفت راوی: ماه خلوت بود اما دشت می تابید

نه خدایا، ماه می تابید اما دشت خلوت بود
نمی تـوان گفـت کـه علـی معلـم در مثنـوی هجـرت از این 

هنرمنـدی اخـوان متأثـر بـوده اسـت؟ آن جا کـه می گوید:
حوریب  بر دامان سینا جایگاهی  است 

نی نی ، غلط شد، جایگاهی نیست ، راهی  است 
 
۳

یکـی از ویژه گی هـای طنـز در شـعر اخـوان ایـن اسـت که 
شـاعر کمتـر آن را بـروز می دهـد. یعنـی اگـر طعنه یـی در 
کام هسـت، فقـط بـا سـاختار کلـی عبـارت و معنـی کام 
اسـت که قابل فهم اسـت. دیده باشـید کسـانی را کـه کامًا 
جـدی و حتـا خشـك سـخن می گوینـد، ولی کام شـان از 
عمـق طنزآمیـز یـا طعنه آلود اسـت. اولین نمونۀ بـارز آن در 

شـعر »چاووشـی« از کتاب »زمسـتان« اسـت:
بهل کاین آسمان پاك

چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد
که زشتانی چو من هرگز ندانستند کان خوبان

پدرشان کیست

و یا سود و ثمرشان چیست

رویکـرد محتوایـی سـخن شـاعر در این جـا مـورد نقـد مـا 
نیسـت و آن چـه اینجـا منظـور ماسـت، کلمات »زشـتان« و 
»خوبـان« اسـت که شـاعر بدون این کـه تصریحـی در کام 

بکنـد، روشـن اسـت کـه بـه طعنـه بـه کار می برد.
مثـال دیگـر صفـت »عادل« بـرای »امیـر« در شـعر »میراث« 

ست: ا
زان که فریاد امیر عادلی چون رعد برمی خاست

و نیـز در همـان شـعر سـخن از »ذّرات شـرف« در خون آن 
اشـخاص است:

نزد آن قومی که ذّرات شرف در خانۀ خون شان
کرده جا را بهر هر چیز دگر، حتا برای آدمیت، تنگ

خنده دارد از نیاکانی سخن گفتن که من گفتم

ایـن هنرمنـدی اخـوان در شـعر »مـرد و مرکـب« بـه اوج 
می رسـد. بـه گمـان مـن، ایـن شـعر از نظـر ظرافت هـای 
بیانـی و طنـز خـاص شـعر اخوان، در میـان آثـار او در اوج 

. ست ا
بشنو اما زان دلیر شیرگیر پهنۀ ناورد

گـردان  گـرد 
گـرد

مرد مردان مرد
که به خود جنبید و گرد از شانه ها افشاند

چشم بردراند و طرف سبلتان جنباند
رو به سوی خلوت خاموش غرش کرد، غضبان گفت:

ـ »های!
خانه زادان! چاکران خاص!

طرفه خرجین گهربفت سلیحم را فراز آرید.«
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تضمیـن و تلمیـح در شـعر اخـوان، بسـیار اسـت. بهتریـن 
تضمین هـا و تلمیح هـای اخـوان هـم بـه گمـان مـن در آن 
جای هاسـت که شـاعر شـعری را از مقام جـد، در مقام طنز 
بـه کار می بـرد و بـه واقـع ایـن نـه یـك وام گیری سـاده و 
بی خـرج، بلکـه یـك کار هنـری اسـت. نمونـۀ خـوب این 

تضمیـن در شـعر »میـراث« اسـت، آن جـا کـه می گوید:
سـاحل خشـك  بـر  تشـنه لب  دیـدم  گشـودم چشـم،  تـا 

کشـفرودم
پوستین کهنۀ دیرینه ام با من

اندرون ناچار ماالمال نور معرفت شد باز
هم بدان سان کز ازل بودم

شـاعر بـه کام سـعدی اشـاره دارد کـه »انـدرون از طعـام 
خالـی دار / تـا در او نـور معرفت بینـی« و آن چه به کام او 

حاوتـی خـاص می دهـد، کلمـۀ »ناچار« اسـت.
و تضمیـن هنـری دیگـر، همـان اسـت کـه در شـعر مرد و 

مرکـب و از بیـت »ز سـم سـتوران...« فردوسـی دیدیـم.
 

۵
یـك هنرمنـدی دیگـر کـه مـن در شـعر اخـوان فقـط یـك 
بـار دیـده ام ولی همـان هم مهم اسـت، تعویض یـك کلمه 
در حیـن تضمیـن اسـت. در شـعر »آن گاه پـس از تندر« در 

کتـاب »از ایـن اوسـتا« می خوانیم:
در لحظه های آخر بازی

ناگه زنم، همبازی شطرنج وحشتناك
شطرنج بی  پایان و پیروزی

زد زیر قهقاهی که پشتم را به هم لرزاند
خـواب  گفتـی  ـ  نیسـت  بسـاطش  در  شـاهی  کـه  دیـدم 

ـ می دیـدم 
ماحظـه می کنیـد کـه شـاعر تعبیـر کنایـی »آهی در بسـاط 
نداشـتن«  بسـاط  در  »شـاهی  صـورت  بـه  را  نداشـتن« 
بازسـازی می کنـد. گویـا ایـن »شـاهی« در این جـا هم خود 

»شـاهی« اسـت و هـم »آهـی«.
ایـن یـك هنرمنـدی بسـیار کارآمـد اسـت. اما تـا جایی که 
مـن دیـده ام در شـعر اخوان هم کـم رخ داده اسـت و و در 
شـعر دیگـران نیـز. فقـط احمـد عزیـزی در چند جـای آن 
را آزمـوده اسـت، از جملـه در ایـن بیـت از مثنـوی »نبـش 
قلـب« کفش هـای مکاشـفه که خـود نـام مثنوی نیـز همین 

هنرمنـدی را در خـود دارد.
گشت ساراهلل روی آسمان

رد شود از کوچۀ رنگین کمان
از  اسـتفاده  بـا  »سـاراهلل«  ترکیـب  کـه  می کنیـد  ماحظـه 
»ثـاراهلل« سـاخته شـده و در عیـن حـال »سـار« را یـادآوری 
می کنـد یـا در ایـن بیـت از مثنـوی »جنـگل انجیرهـا« از 

همـان کتـاب:
گاه جنگ روس می بینم به خواب
کوه کی کابوس می بینم به خواب

این جـا »کی کابـوس« هـم از »کابـوس« یـادآوری می کنـد و 
هم از کاووس شـاه.

***

بسـیار  ثالـث  اخـوان  زبانـی  هنرمندی هـای  دایـرۀ  بـاری، 
بسـیار  امـروز  شـاعران  بـرای  این هـا  و  اسـت  گسـترده 
سـودمند می توانـد بـود. من خود وقتـی به مجموعـه ی آثار 
ناچیـزم نـگاه می کنـم، رّد پای بسـیاری از ایـن هنرمندی ها 
را در آن هـا می بینـم، به ویژه در شـعرهایی کـه رنگ و بویی 
از طنـز دارد و مـن در طنـز، غالبًا از اخـوان و نیز ایرج  میرزا 
متأثـر بـوده ام. در ایـن چنـد بیت، شـاید اثـر هنرمندی هایی 

کـه از اخـوان ثالـث ذکـر کردم، محسـوس باشـد.
الغرض ماییم بیداردل و سرهشیار

خنجر از کف نگذاریم، مگر وقت فرار
و این را بسنجید با این پاره از شعر »آخر شاهنامه«:

دیده بانان را بگو تا خواب نفریبد
بر چکاد پاسگاه خویش، دل بیدار و سر هشیار

هیچ شان جادویی اختر،
هیچ شان افسون شهر نقرۀ مهتاب نفریبد

و در این جا:
یك عده هم که پاك و شریف اند و سربه راه

ناچار با کمال شرافت غنی شدند
و  »پـاك  صفت هـای  طعنه آمیـز  کاربـرد  هـم  این جـا  در 
شـریف« و هـم کاربـرد کلمـۀ »ناچـار« یـادآور مثال هایـی 

اسـت کـه از اخـوان در ایـن مـورد آوردم.
و در این جا:

اندرون هر یکی از معرفتی پُر دارند
سر به یك ـ بی ادبی می شود ـ آخور دارند

تضمیـن از شـعر سـعدی تـا جایی کـه به نظر من می رسـد، 
متأثر از اخوان اسـت.

این ها موارد آشـکار و روشـن اسـت و چه بسـیار بهره های 
پنهـان کـه از اخـوان در شـعرهای گوناگـون بتـوان ردیابی 
کـرد که شرح شـان بـه روایـت اول شـخص، شـاید چندان 
پسـندیده نباشـد. همیـن مقـدار هم کـه گفته آمد، به سـبب 
حفـظ امانـت و ادای دیـن بـه مهـدی اخوان ثالث بـود و از 
آن مهم تـر، یـادآوری ایـن نکتـه بـه جوان ترهـا کـه تـا چه 
مایـه می تـوان از ایـن شـاعر بـزرگ، چیزهـا آموخـت و در 

شـعر خویـش به کار بسـت.
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د امریــکا دفــاع وزارت تــه د منتخــب ولســمرش کاندیــد 

ــاع د  ــه د دف ــي، ک ــس واي ــز ماټی ــرال جېم ــد ج متقاع

ــار  ــه فش ــتان ب ــر پاکس ــاکل يش، پ ــه وټ ــه توګ ــر پ وزی

راويل چــې پــر خپلــه خــاوره د هغــو ډلــو فعالیــت بنــد 

کــړي چــې د افغانســتان امنیــت تــه ګــواښ پېښــوي.

جېمــز ماټیــس پــرون پنجشــنبې د دفــاع وزارت لپــاره د 

منتخــب ولســمرش ډونالــډ ټرمــپ د کاندیــد پــه توګــه د 

ســنا د پوځــي خدماتــو کمېټــې تائیــد ترالســه کــړ او نن 

بــه د هغــه پــر کانديــدۍ عمومــي رای ګیــري ويش.

جېمزماټیــس همــدا راز د افغانســتان د حکومــت او 

طالبانــو ترمنــځ د ســولې د مذاکــرو د بریالیتــوب لپــاره 

ــړ. ــګار وک ــکارۍ ټين ــر هم ــو پ ــیمې د هېوادون د س

جېمــز ماټیــس د ســنا اســتامعیه غونــډې تــه وویــل، پــه 

پاکســتان کــې د تروریســتانو ځالــې هغــه لویــه ســتونزه 

ده چــې د افغانســتان امنیتــي ځواکونــه وررسه مخامــخ 

دي.

متقاعد جرال ماټیس وویل:

"د افغانســتان طالبانــو تــه پــه پاکســتان کــې موجــودې 

ځالــې او د حرکــت ازادي، هغــه مهمــه عملیــايت 

مســئله ده چــې افغــان امنیتــي ځواکونــه وررسه مخامــخ 

ــوي دي." ش

جېمزماټیــس د ســنا د پوځــي خدماتــو کمېټــې تــه 

وویــل، د دفــاع وزیــر پــه توګــه تــر تائیــد وروســته پــر 

ــي  ــو افراط ــې د هغ ــړي چ ــور وک ــارو غ ــو الرو چ ټول

ډلــو پنــاه ځایونــه لــه منځــه یــويس چــې د افغانســتان 

امنیــت اوثبــات یــې لــه خطــر رسه مخامــخ کــړی دی.

ــه  ــې هېوادون ــیمه ک ــه س ــې پ ــړ چ ــګار وک ــه ټین هغ

ــه افغانســتان کــې د حکومــت  ــري چــې پ مســؤلیت ل

ــړ او  ــر مالت ــې د بهی ــځ د روغ ــو ترمن ــو ډل او د مخالف

مرســته وررسه وکــړي.

متقاعــد جــرال جېمزماټیــس زیاتــه کــړه چــې د ســیمې 

ــر  ــوی پ ــو او د هغ ــان طالبان ــر افغ ــد پ ــه بای هېوادون

ملګــرو افراطــي شــبکو فشــار راويل چــې په افغانســتان 

کــې د تشــدد روان کــړی کمپایــن پــاي تــه ورســوي.

هغه وویل:

ــو او د  ــې د طالبان ــوو چ ــتان وهڅ ــد پاکس ــوږ بای "م

ــړي." ــدام وک ــات اق ــد زی ــبکې پرض ــاين ش حق

د جېمــز ماټیــس پــه وینــا، لــه طالبانــو رسه د افغانســتان 

ــې د  ــه ک ــه برخ ــړ پ ــې د بهیرمالت ــت د روغ د حکوم

ــي  ــکا د م ــد د امری ــې بای ــې هڅ ــو ټول ــدو ایاالت متح

ــتان د  ــوي او د افغانس ــو رسه اړخ ولګ ــه ګټ ــت ل امنی

ــاتل يش. ــې وس ــد پک ــي بای ــت خپلواک حکوم

نومــوړي لــه طالبانــو رسه پــه مذاکــرو کــې د امریــکا د 

تلونکــي ولســمرش بــارک اوبامــا د درېیــو رسو کرښــو 

مالتــړ وکــړ او ويــې ویــل چــې وســله والــو طالبانــو تــه 

مخکــې ویــل شــوي چــې لــه القاعــده رسه بایــد اړیکي 

وشــلوي، لــه تشــدده الس واخــي او د افغانســتان 

اســايس قانــون تــه بایــد د درنــاوي پــه چــوکاټ کــې د 

هغــه هېــواد ســیايس بهیــر تــه ورګــډ يش.

هغه وویل:

"زمــا پــه بــاور، دا لــه افغــان طالبانــو منطقــي غوښــتنې 

دي."

لــه پاکســتان رسه د مرســتو د مرشوطولــو پــه اړه جېمــز 

ماټیــس د یــوې پوښــتنې پــه ځــواب کــې څرګنــده کــړه 

چــې پــر ټولــو امکاناتــو بــه غــور وکــړي.

هغــه وویــل چــې پاکســتان تــه ځینــې ســخت ســبقونه 

ــډي  ــل ګاون ــه خپ ــد ل ــم بای ــا ه ــو بی ــوي خ ــړ ش ورک

ــول يش. ــه وهڅ ــکارۍ ت ــې هم ــتان رسه زیات افغانس

جېمز ماټیس زیاته کړه:

ــو  ــم، د بهرنی ــاکل ش ــر وټ ــاع وزی ــکا دف ــه زه د امری "ک

چــارو لــه وزارت او کانګــرس رسه بــه ګــډه کار وکــړم 

ــه هغــو مــواردو کــې چــې زمــوږ  ــه پ چــې پاکســتان ت

مــي امنیــت او د ســیمې امنیــت تــه مهمــې دي، بدیــل 

ــه مترکــز کــوو چــې پاکســتان  ــردې ب ورکــړل يش او پ

هغــه وســله والــې ډلــې چــې د هغــه هېــواد پرخــاوره 

ــا وبــايس." فعالیــت کــوي، خنثــی کــړی ی

د امریــکا د تلونکــي ولســمرش بــارک اوبامــا ادارې 

ــه غوښــتنه  ــه حکومت ــه مکــرر ډول د پاکســتان ل هــم پ

کــړې چــې پرخپلــه خــاوره د حقــاين شــبکې او نــورو 

هغــو افراطــي ډلــو د فعالیــت مخنیــوی وکــړي چــې پــه 

ــه ګــواښ پېښــوي. افغانســتان کــې امنیــت اوثبــات ت

ــزم رسه  ــه تروری ــې ل ــي چ ــت واي ــتان حکوم د پاکس

مبــارزې تــه تعهــد لــري او پــه وزیرســتان کــې دوســله 

والــو ډلــو پــر ضــد د خپلــو پوځــي عملیاتــو بــري تــه 

اشــاره کــوي.

ــورې  ــور پ ــر پاکســتان ت خــو د افغانســتان حکومــت پ

کــوي چــې د نړیوالــو ســرګو ته خــاورې ورشــیندي او 

یــوازې هغــه وســله وال پــه نښــه کــوي چــې د پاکســتان 

پــر ضــد وســله فعالیــت کــوي.

جېمــز ماټیــس پــرون پــر نړیوالــو امنیتــي مســئلو هــم 

خــرې وکــړې او ویــې ویــل چــې دروســیې فعالیــت 

نړیــوال امنیــت تــه اولــه درجــه ګــواښ دی او دروســیې 

پــر رهرانــو یــې تــور پــورې کــړ چــې د ناټــو تــړون د 

ماتولــو هڅــې کــوي.

پــه امریــکا کــې د قانــون لــه مخــې، هغــه کســان چې د 

دفــاع وزارت پــه لــوړو څوکیــو مقررېــږي، بایــد لږترلــږه 

اووه کالــه لــه پوځــي خدمتــه لــرې پاتــې شــوی وي.

ــو  ــوړو څوکی ــر ل ــاع وزارت پ ــکا د دف ــون د امری دا قان

د ملکــي واکمنــۍ د ټینګولــو لپــاره را منــځ تــه شــوی 

دی.

د امریــکا ســنا بــه نــن د دفــاع وزارت پرلــوړو څوکیــو د 

پوځــي وګــړو د ماموریــت پــه قانــون کــې د اســتثنی تــر 

ــه د جېمزماټیــس پرکاندیــدۍ  څنــګ، د دفــاع وزارت ت

هــم رایــې ورکــړي اوغالبــًا هغــه بــه تائیــد کــړي.

د امریــکا پــه دفــاع وزارت کــې پــر لــوړو څوکیــو د کار 

کولــو لپــاره د " اووه کالــه غیــر پوځــي فعالیــت" قانــون 

ــاره  ــال لپ ــورج مارش ــې د ج ــالدي کال ک ــه ۱۹۵۰می پ

مــات شــوی و.

خــو حتــی د ډونالــډ ټرمــپ یــو شــمېر ســرو منتقدانــو 

د جېمــز ماټیــس لپــاره پــه قانــون کــې د اســتثنی مالتــړ 

کــړی دی.

هغــوی اســتدالل کــوي چــې د متقاعــد جــرال ماټیــس 

ــه پرمنتخــب ولســمرش ډونالــډ  ــه او شــخصیت ب تجرب

ټرمــپ چــې د مــي امنیــت پــه چــارو کــې تجربــه نــه 

لــري، فشــار راويل او ثبــات بــه رامنــځ تــه کــړي.

ــې د  ــېزې ی ــور لس ــن دی، څل ــس ۶۶ کل ــز ماټی جېم

امریــکا د متحــدو ایاالتــو پــه پــوځ کــې خدمــت کــړی 

ــوی دی. ــد ش ــې تقاع ــالدي کال ک ــه ۲۰۱۳ می او پ

به دلیل عدم تولید آثار علمی و محدویت در مراکز تحقیقی 
دانشگاه های افغانستان نتوانستند در فهرست ۱۰۰۰ دانشگاه 

برتر جهان راه یابند.
اخیراً روزنامه تایمز انگلستان، فهرست ۱۰۰۰ دانشگاه برتر 
دنیا را منتشر کرد که در این فهرست، دانشگاه های افغانستان 

وجود ندارد.
این تحقیق بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ توسط  موسسه 
تایمز با همکاری چندین نهاد دیگر، بعد از مطالعه ۱۲ هزار 

جلد کتاب تحقیقی صورت گرفته است.
شماری از استادان دانشگاه هرات، نبود محصلین متخصص 
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، عدم تولید آثار علمی 
را  افغانستان  دانشگاه های های  تحقیقی  مراکز  و محدودیت 
دلیل حضور دانشگاه های افغانستان در این فهرست عنوان 

می کنند.
دیگر  بر عاوه  فهرست،  این  در  که  استادان می گویند  این 
کشورها 8 دانشگاه های از ایران، ۱۶ دانشگاه از هند و یك 
دانشگاه از پاکستان هستند اما از دانشگاه های  افغانستان هیچ 

نامی برده نشده است.
در این رده بندی دانشگاه هاروارد امریکا با گرفتن  ۱۰۰امتیاز 
با گرفتن ٩8  امریکا  استنفورد  در جایگاه نخست، دانشگاه 
نمره در درجه دوم، موسسه فناوری ماساچوست امریکا با 
در  نمره   ٩۶ با  انگلستان  کامبریج  سوم،  مقام  در  نمره   ٩۷

جایگاه چهارم رار دارند.

هارون مجیدی
یافته های یك پژوهش تازه نشان می دهد که نبود ارادۀ 
عمده  عوامل  از  خارجی،  دخالت  و  سیاسی  جدی 

ناکامی تاش های صلح در کشور بوده است.
بر بنیاد یافته های نهاد مطالعات استراتژیك افغانستان، 
عوامل  از  متأثر  بارزی  شکل  به  افغانستان  در  جنگ 
خارجی و داخلی است که در هر برهه و مرحلۀ از 
منازعات در کشور، در تداوم جنگ و خشونت نقش 
داشته اند. اما از یك سو نوع و سطح دخالت این عوامل 
در طول چهار دهه با توجه به دینامیسم تحول و تداوم 
قدرت های  رقابت های  و  منطقه یی  سیاست های  در 
بزرگ و نیز پویایی جامعه و سیاست در افغانستان و 

نوع فراگرد تحول در داخل، متفاوت بوده است.
مطالعات  نهاد  پژوهش گران  یافته های  بنیاد  بر 
استراتژیك افغانستان، در طول این چهار دهه، تداوم 
جنگ و مشکات داخلی با منافع بیرونی به شکلی از 
اشکال گره خورده، درهم پیچیدهگی عوامل بیرونی و 
عوامل درونی کشور را در پی داشته و یکی از عوامل 

اساسی دوام جنگ و خشونت و مانعی برای صلح و 
ثبات در کشور، مطرح بوده است. 

به عاوه، ضعف و ناکارآمدی بسیاری از دولت های 
 Non-state( منطقه و حضور بازیگران بی دولت نیز
دوام  و  صلح  به  رسیدن  موانع  از  بخشی   )actors

خشونت در منطقه، به ویژه در افغانستان بوده است.
مطالعات  نهاد  پژوهشگر  وفایی زاده،  قاسم  محمد 
استراتژیك افغانستان، پنج شنبۀ هفتۀ گذشته، در یك 
نشست خبری گفت، بر پایۀ این پژوهش، نبود ارادۀ 
جدی برای صلح از سوی امریکا، متحدانش و دولت 
پیرامون  حکومت  ساختارهای  در  ضعف  افغانستان، 
و  راهبرد  نبود  و  همسایه  کشورهای  دخالت  صلح، 
تعریف روشن از صلح، از عوامل بازدارندۀ عمده در 

روند صلح افغانستان بوده است.
جریان  در  تحقیق  این  که  افزود  وفایی زاده  آقای 
سیاسی  با ۳۲ شخصیت  ماه و ضمن صحبت  هفت 
و تأثیرگذار دخیل در روند صلح و جنگ تهیه شده 

است.

استراتژیك  مطالعات  نهاد  پژوهش گر  گفتۀ  به 
افغانستان، این بررسی ها با در نظرداشت تنوع قومی، 
نژادی، زبانی، مذهبی و توازن جنسیتی، روند مصالحه 

و آشتی ملی افغانستان صورت گرفته است.
آقای وفایی زاده خاطر نشان کرد که رفتن به نشانی های 
اشتباه به این معنا است که دولت افغانستان برای انجام 
گفت وگوهای صلح مستقیماً با گروه طالبان وارد بحث 
نشده، بلکه از نشانی پاکستان می  خواهد با این گروه 

وارد گفت وگو شود. 
به گفتۀ او: گروه طالبان نیز مذاکرات مستقیم با دولت 
افغانستان را بارها رد کرده و خواهان مذاکره با ایاالت 

متحده امریکا شده اند. 
نشانی های  به  طرف  هردو  افزود:  وفایی زداده  آقای 
اخیر  سال  پانزده  طی  دلیل  همین  به  و  رفته  اشتباه 
نرسیده  نتیجه  به  افغانستان  در  صلح  تاش های 
است. او گفت که یکی از عوامل دیگر ناکامی ها در 
تاش  های صلح، وضع شرایط سنگین و درك طرف 

مقابل است.
و  افغانستان  دولت  گفت:  هم چنان  پژوهش گر  این 
گروه طالبان به عنوان دو طرف مذاکره کننده،  شرایط 
آغاز مذاکرات وضع کرده و  برای  را  خیلی سنگینی 

تاکنون ناگزیری های هم دیگر را درك نکرده اند.
این پژوهش بر پایۀ یافته های خود به دولت پیشهاد 
آغاز  برای  متمرکزی  تاش های  باید  که  است  کرده 
طالبان صورت  و  دولت  میان  مستقیم  گفت وگوهای 

گیرد.
پژوهش نهاد مطالعات استراتژیك افغانستان همچنین 
به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که دیپلماسی 
منطقه یی  طرح های  با  ارتباط  در  را  فعالی  و  روشن 
صلح دنبال کرده و از سیاست انفعال و انتظار عبور 

کند.
مسأله، ظهور  مهم ترین  که  است  آورده  پژوهش  این 
در  داعش  مانند  خشن تر  و  تندروتر  بسی  گروه های 
افغانستان است که با دیپلماسی فعال نباید اجازه داده 
از  با تقسیماتی  افراطی و خشن،  تا جریان های  شود 
نیابتی  کنندۀ جنگ  احیا  یا شرقی،  پدیدۀ غربی  قبیل 
و  منطقه یی  قدرت های  میان  آن،  سرد  جنگ  نوع  از 

جهانی شوند.
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ورزش

صـدر اعظـم آلمـان از شـك روزافـزون اروپاییـان نسـبت بـه اتحادیـۀ اروپا 
خبـر داده و ایـن اتحادیـۀ را بـا بزرگتریـن چالش های دهه هـای اخیر روبه رو 

دانست.
آنـگا مـرکل، صـدر اعظـم آلمان روز  گذشـته در مراسـمی در بروکسـل که 
دکتـرای افتخـاری از طـرف دانشـگاه های گنـت و لـوون بـه او اعطا شـد، به 
مسـألۀ نتایـج سیاسـت اتحادیـۀ اروپا در قبـال مسـایل پناهنده گان، مبـارزه با 
تـرور و سیاسـت دفاعـی و امنیتـی مشـترك پرداختـه و گفـت: در ایـن سـه 

زمینـه ارزش افـزوده اقدامـات اروپـا بـه وضوح قابل مشـاهده اسـت.
دانشـگاه های گنـت و لـوون دکتـرای افتخـاری را بـه دلیل نقـش موثر مرکل 

بـرای حـل بحـران پناهنده گان اروپـا به او اعطـا کردند.
مـرکل در بخـش دیگـری از سـخنانش تصریـح کرد کـه اروپا بـا بزرگ ترین 
چالش هـای چنـد دهـۀ اخیـر مواجه اسـت. او با نگاهـی به رأی انگلیسـی ها 
بـه خـروج از اتحادیـۀ اروپـا گفـت: دقیقـًا در ایـن وضعیـت، امـا بـه نظـر 
می رسـد کـه شـك و تردیدهـا بـه اتحادیـۀ اروپـا همـواره بیشـتر می شـود. 
امـا کشـورهای عضـو اتحادیـۀ اروپـا باید ایـن تصمیـم انگلیس را بـه عنوان 
فرصتـی اسـتفاده کننـد تا مشـترکًا در این راسـتا کار کنند که اروپـا را در کنار 

هـم نگـه دارند.
در  کـه  کـرد  یـادآوری  را  مسـأله  ایـن  شـنونده گان  بـه  همچنیـن  مـرکل 
همسـایگی مسـتقیم اروپـا فقـر و بی ثباتـی و اذیـت و آزار سیاسـی حاکـم 
اسـت. ایـن سـاده لوحانه اسـت، ما بر ایـن باور باشـیم که این تحـوالت هیچ 

اثـر مسـتقیمی بـرای جامعـه ما نـدارد.
مـرکل از اروپاییـان درخواسـت کـرد کـه خـود را بـرای قبـول مسـوولیت 
سیاسـت خارجـی در کشـورهای همسـایه این اتحادیـه آماده کننـد. با توجه 
بـه تحـوالت در امریـکا کشـورهای عضـو اتحادیۀ اروپـا باید یـاد بگیرند در 
آینـده مسـوولیت بیشـتری در دنیـا بـر عهـده بگیرنـد. در روابـط دو سـوی 
آتانتیـك هیچ گونـه تضمیـن ابـدی بـرای همکاری هـای تنگاتنـگ بـا مـا 

نـدارد. اروپاییـان وجود 

دیدهبـان حقوق بشـر در گزارشـی، توقف فوری فروش سـاح به عربسـتان 
را خواسـتار شد.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه نیروهـای ایتـاف عربـی بـه فرماندهـی 
عربسـتان از مـارچ ۲۰۱4 بـا حمایـت امریـکا و انگلیـس، علمیـات  نظامی را 
علیـه حوثی هـا و نیروهـای هم پیمـان بـا علـی عبـداهلل صالـح، رییس جمهور 
سـابق یمـن بـه راه انداختـه و طـی آن، بـه صـورت غیرقانونـی بـه منـازل، 

بازارهـا، مـدارس، کارخانه هـا و مسـاجد یـورش برده انـد.
در ادامـۀ ایـن گـزارش بـا اسـتناد بـه دفتـر کمیسـاریای عالـی حقـوق بشـر 
سـازمان ملـل آمده اسـت که تـا اکتبـر ۲۰۱۶ تعـداد 4۱۲۵ تن از شـهروندان 
یمنـی در ایـن حمـات کشـته و تعـداد ۶۷۱۱ تـن دیگـر زخمی  شـده اند که 

بیشـترین دلیـل آن حمـات هوایـی نیروهـای ایتـاف بوده اسـت.
براسـاس گـزارش دیده بـان حقـوق بشـر، طرفیـن درگیـر در یمـن، مکـرراً 
قوانیـن جنگـی را نقـض کرده انـد. همچنین ایـن سـازمان از ۶۱ حملۀ هوایی 
نیروهـای ایتـاف بـه فرماندهـی عربسـتان اطمینـان حاصـل کرده کـه ظاهراً 

غیرقانونـی انجـام شـده و ممکـن اسـت، جنایـت جنگی به شـمار رود.
بنابـر اعـام این سـازمان، نیروهـای ایتـاف همچنین از بمب های خوشـه یی 
ایـن  فـروش  دربـارۀ  نیـز  انگلیـس  و  امریـکا  کرده انـد.  اسـتفاده  ممنوعـه 
سـاح ها بـه عربسـتان اظهارنظـری نکرده اند و ایـن درحالی اسـت که دالیل 
بسـیاری وجـود دارد مبنـی بـر این که عربسـتان در طـول درگیری هـا از آن ها 

اسـتفاده کرده اسـت.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه امریـکا در سـال ۲۰۱۵ بـا فـروش سـاح 
بـه عربسـتان بـه ارزش ۲۰ ملیـارد دالـر موافقـت کـرده اسـت. انگلیـس نیز 
بـا فـروش تسـلیحاتی بـه ارزش 4 ملیـارد دالـر به این کشـور موافقـت کرد.

با آگاهی رجب طیب  اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه گفت که  احمد داود 
اردوغان، با "فتح اهلل گولن" شخصیت مخالف ترکیه یی مقیم امریکا ماقات 

کرده است.
احمد داود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه در پاسخ به سواالت کمیتۀ پارلمانی 
علیه رجب طیب  نافرجام ۱۵۵ جوالی سال گذشته  کودتای  دربارۀ  تحقیق 
اردوغان رییس جمهور کنونی ترکیه گفت که در  زمان نخست وزیری اردوغان 

-با آگاهی او- ماقاتی با فتح اهلل گولن داشته است.
داود اوغلو در این جلسه دربارۀ دیدارش با فتح اهلل گولن گفت: "در جریان 
ارزیابی که آن زمان با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و قبل از سفرم )به 
نیویورك( برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 
۲۰۱۳ داشتم، به این نتیجه رسیدیم که بازگرداندن گولن به ترکیه و زیر نظر 
قرار دادن او -در چارچوب درخواست های گذشته- ضروری است، زیرا این 
ساختار به مروز زمان قابل سوءاستفادهِ محافل دشمن ترکیه به شیوه ای روز 

افزون شده است".
امنیتی  برپایه این گزارش، یك روزنامۀ ترکیه روز گذشته از اقدام نیروهای 
ترکیه در بازداشت برادر احمد داود اوغلو، نخست وزیر اسبق این کشور در 
چارچوب تحقیقات دربارۀ ارتباط او با جنبش "خدمت" و سپس آزادی او 

خبر داد. فتح اهلل گولن رهبری این جنبش را در دست دارد.

کریســتیانو رونالــدو، از زمانــی کــه در تیــم منچســتریونایتد بــازی می کــرد، 
ــمانی  ــی جس ــت و آماده گ ــته اس ــادی داش ــی زی ــرات فیزیک ــون تغیی تاکن
ــای  ــا روش ه ــه اســت. او ب ــش یافت ــیار افزای ــا بس ــه نســبت آن روزه او ب

ــت. ــیده اس ــی رس ــن آماده گ ــه ای ــی ب خاص
ــه  ــی ب ــدرت ذهن ــه ق ــت ک ــد اس ــدو معتق ــل، رونال ــی می ــل از دیل ــه نق ب
ــودن ورزش  ــن هدف مندب ــت. او همچنی ــم اس ــمی مه ــدرت جس ــدازۀ ق ان
ــی  ــه آماده گ ــد ک ــه دارن ــراد عاق ــیاری از اف ــد. بس ــم می دان ــیار مه را بس
جســمانی ماننــد ایــن فوتبالیســت داشــته باشــند و تناســب انــدام او را پیــدا 

کننــد.
ــدو  ــد، رونال ــدو می گوی ــارۀ رونال ــد درب ــی ســابق یونایت مایــك کلــگ، مرب
ــد،  ــیب ببین ــر او آس ــد. اگ ــازی کن ــی ب ــاله گی فوتبال ــا 4۰ س ــد ت می توان

ــد. ــر بیای ــی ب ــه راحت ــیب دیده گی  ب ــس آس ــد از پ می توان
رونالــدو ۱۵ راز خــود را بــرای افزایــش آماده گــی جســمانی و ســامت را 

اعــام کــرده اســت.
ــد.  ــن دهی ــان تمری ــدازۀ بدن ت ــه ان ــود را ب ــن خ ــه ذه ــد ک ــاد بگیری ۱.ی
ــه شــما  ــن کار ب ــم اســت. ای ــدرت جســم مه ــدازۀ ق ــه ان ــی ب ــدرت ذهن ق

ــد. ــان برس ــه هدف ت ــه ب ــد ک ــك می کن کم
ــام  ــًا انج ــود را حتم ــۀ خ ــید و برنام ــته باش ــزه داش ــید. انگی ــم باش ۲.منظ
دهیــد. بــرای مــن هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه آســان بگیــرم. بنابــر ایــن، 

جــدی هســتم.
ــز  ــه تمرک ــود ک ــبب می ش ــن کار س ــد. ای ــذاری کنی ــود هدف گ ــرای خ ۳.ب

داشــته باشــید.
ــه احســاس  ــن کار ســبب می شــود ک ــد. ای ــن کنی ــك دوســت تمری ــا ی 4.ب

ــه ســمت هــدف هــل بدهیــد. ــان را ب رقابــت داشــته باشــید و خودت
ــم و  ــب ها زود می خواب ــن ش ــت. م ــم اس ــیار مه ــب بس ــواب مناس ۵.خ
صبح هــا زود بیــدار می شــوم، بــه خصــوص قبــل از مســابقات خــواب بــه 

ــد. ــك می کن ــات کم ــکاوری عض ری
می کنــد،  جلوگیــری  آســیب دیده گی   از  بــدن  درســت  ۶.گرم کــردن 
ورزش هــای کششــی و قلبــی عروقــی بــه گرم کــردن بــدن کمــك می کننــد. 
حتمــًا ایــن نــوع گرم کــردن را داشــته باشــید. حتــا اگــر پیــاده روی تردمیــل 

یــا دوچرخــه باشــد.
۷.ورزش هــا را بــا هــم تلفیــق کنیــد. ورزش هــای قلبی-عروقــی و قدرتــی را 
بــا هــم تلفیــق کنیــد. ایــن کار ســبب می شــود همــه قســمت های بــدن کار 

کنــد. همچنیــن ایــن کار موجــب افزایــش جذابیــت ورزش نیــز می شــوند.
ــر  ــتند. بهت ــم هس ــان خــون مه ــش جری ــرای افزای ــدید ب ــای ش 8.ورزش ه

ــید. ــته باش ــریع داش ــات دوی س ــت در تمرین اس
ــد  ــعی کنی ــد. س ــش می دهن ــتقامت را افزای ــی اس ــات قلبی-عروق ٩.تمرین
ایــن تمرینــات را در دوره ۳۰  دقیقه یــی انجــام دهیــد. بــه تدریــج زمــان را 

افزایــش دهیــد.
۱۰.هرجــا کــه هســتید، ورزش کنیــد. می توانیــد حــرکات شــکمی را 
ــدار  ــواب بی ــه از خ ــا ک ــا صبح ه ــد. حت ــام دهی ــان انج ــاق خواب ت در ات
ــتر  ــن کار را بیش ــدر ای ــد. هرچق ــام دهی ــکمی انج ــرکات ش ــوید، ح می ش

ــود. ــل می ش ــادت تبدی ــه ع ــما ب ــرای ش ــد، ب ــام دهی انج
ــن  ــن پروتئی ــد. م ــۀ مناســب باش ــا تغذی ــراه ب ــد هم ۱۱.ورزش خــوب بای
ــوه  ــاد ســبزی و می ــدازۀ زی ــه ان ــم. ب ــاد مصــرف می کن ــدرات زی و کربوهی
مصــرف می کنــم و از خــوردن قنــد خــودداری می کنــد. مــن ماهــی 

ــت دارم. دوس
۱۲.آب کافــی مصــرف کنیــد. نوشــیدن مقــدار زیــاد آب و نخــوردن الــکل 

بســیار مهــم اســت.
۱۳.غذایــی منظــم داشــته باشــید. اگــر بــه صــورت منظــم ورزش می کنیــد، 
بــه صــورت منظــم نیــز بایــد بــه بــدن سوخت رســانی کنیــد. می توانیــد در 

طــول روز ۶ وعــده غذایــی کوچــك داشــته باشــید.
۱4.بــه هنــگام ورزش، موزیــك مناســب گــوش دهیــد. ایــن کار انگیــزۀ شــما 

ــد. ــش می ده را افزای
ــته  ــی داش ــی آرام ــر زنده گ ــید. اگ ــته باش ۱۵.مدیتیشــن و ریلکسیشــن داش
ــا  ــود را ب ــت خ ــات فراغ ــن اوق ــد. م ــد ورزش کنی ــر می توانی ــید، بهت باش
خانــواده  و دوســتانم می گذارنــم. ایــن کار آرامــش مــن را افزایــش می دهــد.

مرکل:
اروپا با بزرگ ترین چالش های 

دهه های اخیر مواجه است

دیده بان حقوق بشر:

فروش سالح به عربستان را متوقف کنید

داود اوغلو:

با اطالع اردوغان، با گولن دیدار کردم

15 توصیة رونالدو برای 
افزایش آماده گی جسمانی

سریا بهاء

نامۀ سرگشاده به بانوی نخست کشور
خانـــم روال غنـــی،  تـــو کـــه یـــك مـــادر هســـتی! 
ـــه  ـــده یی ب ـــن ش ـــردم نفری ـــوی م ـــه را از س ـــن نام ای
ـــوری، در  ـــل تص ـــعت غیرقاب ـــه وس ـــی ب ـــه بدبخت ـــم ک ـــو می نویس ت

می کنـــد... بیـــداد  بی پناه شـــان  زنده گـــی 
بـــه عظمـــت تردیدناپذیـــِر اندیشـــۀ طالبانـــی همســـرت ســـوگند، 
ـــی  ـــاز انفجارات ـــو می نویســـم، ب ـــه ت ـــه را ب ـــن نام ـــه ای ـــن حـــاال ک همی
توســـط بـــرادران همســـرت، تـــن صدهـــا جـــوان را بـــه خـــاك و 
خـــون افگنـــده اســـت و مـــادران بی نوای شـــان مویۀکنـــان خـــاك 
بـــر ســـر و روی می پاشـــند و فریـــاد دلخراش شـــان تـــا عـــرش 

خدایـــی می رســـد، منهـــای عـــرش ریاســـت جمهـــوری...
ــا  ــود، آیـ ــاره می شـ ــد پـ ــم، قلبـــم صـ احســـاس بدبختـــی می کنـ
ـــتی  ـــد هس ـــادر دو فرزن ـــور، زن و م ـــت کش ـــوی نخس ـــه بان ـــو ک ت
ــه  ــگفته، چگونـ ــوان نوشـ ــا جـ ــرگ صدهـ ــواه مـ ــرروز گـ و هـ
ــبی در کاخ  ــر شـ ــود؟ اگـ ــان نمی شـ ــت پریشـ ــای خوشـ خواب هـ
ـــۀ انفجـــارات  ـــه پســـرت طعم ـــی ک ـــوری کابوســـی ببین ریاســـت جمه
ــوان و  ــون جـ ــت و خـ ــده اسـ ــدرش شـ ــرادران پـ ــگام بـ نابه هنـ
گرمـــش روی برف هـــای ســـپید زمســـتان نقـــش بســـته اســـت، 
ـــرش  ـــا ع ـــادت ت ـــا فری ـــت، آی ـــی داش ـــی خواه ـــه احساس ـــه چ آن گ
خدایـــی نخواهـــد رســـید؟ و حســـرتًا کـــه آقـــای رییس جمهـــور 
ـــلیت  ـــه واژۀ )تس ـــا ب ـــترگ، تنه ـــۀ س ـــن فاجع ـــه ای ـــش ب ـــم در واکن ه
ـــان  ـــروژۀ ارباب ـــون پ ـــد، چ ـــاره نجوی ـــد و راه چ ـــا کن ـــح( اکتف و تقبی
ـــرت  ـــم دخت ـــردا ه ـــود و ف ـــاری ش ـــا آبی ـــان م ـــون جوان ـــا خ ـــد ب بای
قربانـــی یـــك انفحـــار دیگـــر شـــود، بـــه تازه گـــی ژرفـــای ایـــن 
ـــون  ـــی، ارگ، ۱۵۰ ملی ـــر زنده گ ـــت، دیگ ـــی یاف ـــه را در خواه فاجع
دالـــر امریکایـــی برایـــت معنایـــی نخواهـــد داشـــت، دیگـــر درد و 
رنـــج را خواهـــی شـــناخت، دیگـــر فریـــاد کران ناپذیـــر مـــادران 

ـــید. ـــد رس ـــت خواهی ـــه گوش ـــده ب ـــن ش ـــرزمین نفری ـــن س ای
ـــه درد  ـــق ب ـــاس عمی ـــن احس ـــردم. ای ـــتباه ک ـــدا اش ـــه خ ـــه، ب ـــا ن ام
شـــما نمی خـــورد، بـــه چـــه دردتـــان می خـــورد؟ ایـــن کشـــور 
ـــون از  ـــت، چ ـــم نیس ـــوهرت ه ـــرزمین ش ـــت، س ـــو نیس ـــرزمین ت س
ـــس  ـــت، پ ـــم نیس ـــت ه ـــرزمین فرزندان ـــده و س ـــادر ش ـــکا ص امری
دلهـــره بـــرای چـــه؟ پرنـــس و پرنســـس شـــما دور از انتخـــار و 
انفحـــار بـــا هزینـــۀ خـــون جوانـــان داخـــل کشـــور در خـــارج 
زنده گـــی افســـانوی دارنـــد، امـــا در ایـــن خراب آبـــاد کـــه آقـــای 
ــت  ــتی رعیـ ــر مشـ ــی بـ ــاب رعیتـ ــام اربـ ــا نظـ ــور بـ رییس جمهـ
ـــوخت  ـــوب س ـــردم چ ـــد م ـــد، بای ـــان می ران ـــه فرم ـــنه و پابرهن گرس
ـــف  ـــدان و عواط ـــوس وج ـــدۀ نامان ـــر پدی ـــند، دیگ ـــروژه باش ـــن پ ای
ـــق  ـــر عمی ـــن فک ـــه، ای ـــه، ن ـــی دارد؟ ن ـــه معنای ـــانی چ ـــادری و انس م

بـــه درد شـــما نمی خـــورد، بـــه چـــه دردتـــان می خـــورد؟
ـــب  ـــه نصی ـــی ک ـــت دردناک ـــا سرنوش ـــت، آی ـــوی نخس ـــی بان می دان
زنده گـــی مـــردم مـــا شـــده، صرفـــًا زاییـــده یـــك امـــر تصادفـــی 
ـــری  ـــز دیگ ـــات، چی ـــرادِف تصادف ـــز ت ـــی ج ـــر زنده گ ـــت؟ مگ اس

ـــت؟ ـــم هس ه
بلی هست...

سمیع حامد

ــد  ــن محمـ ــا جال الدیـ ــرودگاه موالنـ ــروز در فـ امـ
ـــم  بلخـــی )شـــهر مزارشـــریف( در صـــف ایســـتاده بودی
ـــر  ـــك افس ـــار اول ی ـــوند. ب ـــی ش ـــا بازرس ـــا گذرنامه ه ت
کســـی را بـــدون نوبـــت آورد تـــا گذرنامـــه اش بـــدون وارســـی 
تاپـــه زده شـــود. گذرنامـــه خارجـــی بـــود. بـــار دوم کســـی کـــه 
ــك  ــتقیم نزدیـ ــرا مسـ ــت )زیـ ــدان اسـ ــود از زورمنـ ــخص بـ مشـ
ـــر  ـــود(، دو نف ـــده ب ـــش آم ـــی مهمانان ـــرای پذیرای ـــی ب ـــۀ بازرس غرف
را صـــدا زد تـــا از آخـــر صـــف بیاینـــد. آنـــان آمدنـــد و بـــدون 
آن کـــه گذرنامه های شـــان وارســـی شـــود، بـــا دو تاپـــه گذشـــتند. 
ـــد:  ـــر گفتن ـــردم. دو افس ـــراض ک ـــهروند اعت ـــك ش ـــوان ی ـــه عن ـــن ب م
ـــور  ـــه ام ـــما ب ـــم: ش ـــد. گفت ـــه کنی ـــا مداخل ـــور م ـــه ام ـــد ب ـــما نبای ش
ــی  ــی چشم پوشـ ــر از بی نوبتـ ــا اگـ ــد، حتـ ــه کرده ایـ ــا مداخلـ مـ
کنیـــم، ایـــن خیانـــت اســـت کـــه بـــدون وارســـی، گذرنامه هـــا را 
تاپـــه می زنیـــد. گفـــت: اینـــان دیپورتـــی بودنـــد. گفتـــم: عجـــب! 
دیپورتی هایـــی کـــه گذرنامـــۀ خارجـــی دارنـــد. کمـــی گفت وگـــو 
شـــد کـــه نوبـــت مـــن رســـید. افســـر گذرنامـــۀ مـــرا گرفـــت و 
ـــد!  ـــان نمی ده ـــما را نش ـــصت ش ـــان، ش ـــت: نش ـــرده گف ـــی ک وارس
و چندیـــن بهانـــۀ دیگـــر... مـــن برآشـــفته تر شـــدم. یـــك افســـر 
دیگـــر آمـــد و گفـــت: می بخشـــید اینـــان شـــما را نشـــناخته اند. 

ـــود؟ ـــرا ش ـــون اج ـــا قان ـــند ت ـــد بشناس ـــرا بای ـــم: چ گفت
حـــاال حیرانـــم از چـــه نهـــادی بخواهـــم جلـــو ایـــن مســـایل را 
بگیـــرد؟ از حکومـــت فاســـدی کـــه هرنهـــادش یـــك فـــرودگاه 
دیگـــر اســـت؟ از مســـووالنی کـــه خـــود زورســـاالری را رایـــج 
ســـاخته اند و چنـــان مـــردم را ترســـانده اند کـــه اگـــر کار خـــودِ 

کســـی بنـــد نشـــود، جســـارت دادخواهـــی نمانـــده اســـت؟
ــد و از  ــری کننـ ــایل را پیگیـ ــن مسـ ــم ایـ ــانه ها می خواهـ از رسـ
ـــا  ـــد. هرج ـــوش نمانن ـــوارد خام ـــن م ـــم در ای ـــهروندان می خواه ش

بیـــداد دیدنـــد، کم ازکـــم داد بزننـــد.

فیـسبـوک نـــامــه
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دویچه وله 
بــاراك اوبامــا 8 ســال وقــت داشــت تــا ایده هــای خــود را 
ــیکاگو  ــمانخراش ها، ش ــهر آس ــد. کارش را از ش ــی کن عمل
شــروع کــرده بــود. ایده هــا و برنامه هــای بســیاری در 
ــکای  ــك امری ــت از ی ــه حکای ــی ک ــت. ایده های ــر داش س
ــر و  ــی عادالنه ت ــه امریکای ــود ک ــر آن ب ــتند. ب ــن داش نوی
ــان  ــا در پای ــن ایده ه ــیاری از ای ــا بس ــازد. ام ــر بس رنگین ت
دوران زمامــداری اش روی کاغــذ ماندنــد و عملــی نشــدند. 
ــه کار  ــود را ب ــاش خ ــه ت ــا هم ــین هفته ه و او در واپس

ــرد. ــان بیشــتر را بگی ــا جلــوی زی گرفــت ت
آخرین سخنرانی رییس جمهور

ــه  ــار ب ــن ب ــرای آخری ــوری، ب ــنبه ۱۰ جن ــا روز سه ش اوبام
ــرد.  ــد ک ــکا ســخنرانی خواه ــور امری ــس جمه ــوان ریی عن
نگرانــی اصلــی او در ایــن واپســین لحظــات آن اســت کــه 
دونالــد ترامــپ بســیاری از دســتاوردهای او را نیســت 
ــال  ــل، ح ــرد عم ــوان م ــه عن ــا ب ــد.  اوبام ــود کن و ناب
ــفید  ــه کاخ س ــا ب ــت پ ــرد انسان دوس ــك ف ــکات و ی مش
گذاشــته بــود و حــال بــا نگرانی هــای بســیاری کاخ ســفید 

را تــرك می کنــد.
ــیاری از  ــد بس ــق نش ــداری موف ــال زمام ــس از 8 س او پ
مشــکات را حــل کنــد و ناگزیــر بــه پذیرش شکســت های 
متعــددی در سیاســت داخلــی و خارجــی شــد. آیــا اوبامــا 
ــور  ــس جمه ــك ریی ــا ی ــود؟ ی ــی ب ــور خوب ــس جمه ریی
بــد؟ علی رغــم آرایــی کــه اوبامــا در انتخابــات بــه دســت 
آورد، بســیاری از محافظــه کاران او را رییــس جمهــور بــد و 

ــد. ــی می کنن ــی ارزیاب ناموفق
سیاست خارجی

در عرصــه سیاســت خارجــی کارنامــه اوبامــا هــم حکایــت 
ناکامی هــا.  از  هــم  و  دارد  بــزرگ  موفقیت هــای  از 
ــت  ــه سیاس ــا در عرص ــت اوبام ــتاورد دول ــن دس مهم تری
ــران  ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــته ای ب ــق هس ــی تواف خارج

ــت. اس
دومیــن موفقیــت سیاســت خارجــی دولــت اوبامــا از 
ــود. امــا اوبامــا  ــا ب ــا کوب ســرگیری مناســبات دیپلماتیــك ب
ــش  ــه نمای ــود ب ــی از خ ــت ناموفق ــه سیاس در خاورمیان
ــکیات  ــرائیل و تش ــن اس ــح بی ــرات صل ــت. مذاک گذاش
ــان  ــر، پای ــب دیگ ــد. از جان ــه ماندن ــی نتیج ــردان ب خودگ
حضــور نظامــی امریــکا در عــراق منجــر بــه گســترش نفــوذ 
نیروهــای تروریســتی و از جملــه تقویــت داعــش در ایــن 

کشــور شــد.
ــش  ــث افزای ــوریه باع ــا در س ــر اوبام ــت های ناپیگی سیاس
ــار  ــدا بش ــا ابت ــد. اوبام ــور ش ــن کش ــیه در ای ــش روس نق
ــتی  ــود. سیاس ــرده ب ــی ک ــه نظام ــه حمل ــد ب ــد را تهدی اس
کــه عمــا اجــرا نشــد. بســیاری از منتقــدان سیاســی اوبامــا 
ــا در  ــر خطاهــای سیاســی اوبام ــد کــه در اث ــن باورن ــر ای ب
ــران  ــیه و ای ــك روس ــا کم ــور ب ــن کش ــت ای ــوریه، دول س
ــره  ــر بســیاری از مخالفــان خــود چی موفــق شــده اســت ب
ــاط و از آن  ــیاری از نق ــر بس ــی را ب ــرل دولت ــود و کنت ش

ــد. ــا کن ــر حلــب احی ــه ب جمل
ــی مناســبات  ــز باعــث ســردی و تیرگ ــن نی بحــران اوکرای
ــور در  ــبات دو کش ــی مناس ــد. تیرگ ــیه ش ــکا و روس امری
ــید.  ــود رس ــه اوج خ ــکا ب ــی امری ــان کارزار انتخابات جری
ــرده و  ــری ک ــات هک ــه حم ــم ب ــیه را مته ــکا روس امری
مدعــی اســت کــه ایــن کشــور در انتخابــات امریــکا مداخله 
کــرده اســت. اوبامــا در واپســین روزهــای زمامــداری خــود 
تحریم هــای گســترده ای علیــه روســیه تصویــب کــرد و در 
ــیه از  ــات روس ــراج ۳۵ دیپلم ــه اخ ــدام ب ــه اق ــن رابط همی

خــاك کشــور خــود نمــود.
مبارزه با ترور

ــا تروریســم  ــرد ب ــا در عرصــه نب ــروزی اوبام ــن پی مهم تری
ــان  ــاه مــه ۲۰۱۱ در جری ــود. در م ــر القاعــده ب کشــتن رهب
یــك حملــه برنامه ریــزی شــده، امریــکا موفــق بــه کشــتن 
اوســامه بــن الدن شــد. امــا شــبکه القاعــده پــس از آن نیــز 
بــه عنــوان یــك جریــان تروریســتی بــه حیــات خــود ادامــه 
داد. پــس از آن بــود کــه گــروه تروریســتی داعــش اعــام 
ــورهای  ــرای کش ــی ب ــر اصل ــه خط ــرد و ب ــت ک موجودی

غربــی بــدل شــد. 
ــره  ــاد به ــش از پهپ ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــت اوبام دول
گرفــت. امــا حمــات پهپادهــا باعث کشــته شــدن شــماری 
از نیروهــای غیرنظامــی شــد و از ایــن رو انتقادهــای 

ــت. ــی داش ــیاری در پ بس
از ســوی دیگــر، دولــت اوبامــا بــا حمــات هوایــی خــود 
ــا داعــش در عــراق و ســوریه حمایــت کــرد. در  از نبــرد ب
ــش  ــای داع ــه نیروه ــی علی ــاف بین الملل ــارزه ائت ــر مب اث
دولــت عــراق موفــق شــد بخــش قابل ماحظــه ای از 
مناطــق تحــت اشــغال داعــش را بــه تصــرف خــود در آورد. 
ــمار  ــش ش ــه افزای ــر ب ــراق منج ــش از ع ــینی داع عقب نش

ــکا شــد. ــا و امری حمــات تروریســتی در اروپ
یکــی از وعده هــای دولــت اوبامــا بســتن زنــدان گوانتانامــو 
ــه  ــق ب ــود موف ــداری خ ــال زمام ــرف 8 س ــا ظ ــود. اوبام ب
اجــرای ایــن برنامــه نشــد. امــا شــمار زندانیــان گوانتانامو در 
ایــن مــدت کاهــش یافــت و از ۲4۲ زندانــی بــه ۵۵ زندانــی 
رســید. حــال قــرار اســت کــه ظــرف روزهــای آینــده ۲۰ 

زندانــی دیگــر نیــز آزاد شــوند.
سیاست داخلی

ــور سیاهپوســت  ــس جمه ــوان نخســتین ریی ــه عن ــا ب اوبام

امریــکا تصمیــم داشــت از مشــکات نژادپرســتانه در 
امریــکا بکاهــد. امــا در دوران زمامــداری او حمــات 
مرگبــار پلیــس امریــکا بــه سیاهپوســتان بارهــا اعتراضــات 
ــراه داشــت. ــه هم ــن کشــور را ب ــتان ای گســترده سیاهپوس
ــه قــدرت رســید بیــش از ۱۵ درصــد  ــا ب ــی کــه اوبام زمان
ــاح  ــا اص ــا ب ــتند. اوبام ــی نداش ــه درمان ــا بیم امریکایی ه
ــتری از  ــش بیش ــید بخ ــور کوش ــن کش ــه  ای ــون بیم قان
جامعــه امریــکا را زیــر پوشــش بیمــه درمانــی قــرار دهــد. 
در پایــان کار او موفــق شــده بــود تعــداد کســانی کــه فاقــد 
بیمــه درمانــی هســتند را بــه ٩ درصــد کاهــش دهــد. ولــی 
همیــن اصاحــات باعــث افزایــش عــوارض بیمــه در 

کشــور شــد.

اوبامــا مایــل بــود کــه بــه 4 میلیــون از کســانی کــه بــه طــور 
ــت  ــازه اقام ــد، اج ــی می کنن ــکا زندگ ــی در امری غیرقانون
بدهــد. امــا ایــن سیاســت بــه خاطــر مخالفــت دادگاه عالــی 

ایــن کشــور اجرایــی نشــد.
ــای بســیاری داشــت.  ــا در عرصــه اقتصــاد موفقیت ه اوبام
ــاد  ــریان های اقتص ــه ش ــارد دالر ب ــق 8۰۰ میلی ــا تزری او ب
ــور  ــازی کش ــع خودروس ــات صنای ــه نج ــق ب ــکا موف امری
ــه  ــکاری را از ۱۰ درصــد در ســال ۲۰۱۰ ب ــرخ بی شــد و ن
ــرای  ــا ب ــت اوبام ــای دول ــا تاش ه 4،۶ درصــد رســاند. ام
ــی از  ــود ناش ــور و بهب ــادی کش ــران اقتص ــا بح ــه ب مقابل
ــود  ــه بهب ــر ب ــت او، منج ــی دول ــی و مال ــت های پول سیاس

ــکا نشــد. ــردم امری ــی م ــت زندگ وضعی
ریاســت  دوران  در  بــزرگ  رویدادهــای  بــه  زیــر  در 

اســت: شــده  اشــاره  اوبامــا  جمهــوری 
    و سرانجام یک تغییر بزرگ

۲۳۰ ســال از تاســیس دولــت امریــکا می گذشــت. روز ۲۰ 

ــس  ــوان نخســتین ریی ــه عن ــا ب ــاراك اوبام ــه ۲۰۰٩، ب ژانوی
جمهــور سیاهپوســت امریــکا وارد کاخ ســفید شــد.

    بحران اقتصادی
ــای بســیاری داشــت.  ــا در عرصــه اقتصــاد موفقیت ه اوبام
ــاد  ــریان های اقتص ــه ش ــارد دالر ب ــق 8۰۰ میلی ــا تزری او ب
ــور  ــازی کش ــع خودروس ــات صنای ــه نج ــق ب ــکا موف امری
شــد و نــرخ بیــکاری را از ۱۰ درصــد در ســال ۲۰۱۰ 
ــا  ــت اوبام ــای دول ــا تاش ه ــاند. ام ــد رس ــه 4،۶ درص ب
بــرای مقابلــه بــا بحــران اقتصــادی کشــور و بهبــود ناشــی 
ــن  ــر تعیی ــت او تاثی ــی دول ــی و مال ــت های پول از سیاس
ــال  ــه دنب ــکا ب ــردم امری ــی م ــت زندگ ــده ای در وضعی کنن

ــت. نداش

    بیمه درمانی
ــه قــدرت رســید بیــش از ۱۵ درصــد  ــا ب ــی کــه اوبام زمان
ــاح  ــا اص ــا ب ــتند. اوبام ــی نداش ــه درمان ــا بیم امریکایی ه
قانــون بیمــه ایــن کشــور کوشــید بخــش بیشــتری از جامعــه 
امریــکا را زیــر پوشــش بیمــه درمانــی قــرار دهــد. در پایــان 
ــه   ــد بیم ــه فاق ــانی ک ــداد کس ــود تع ــده ب ــق ش کار او موف
درمانــی هســتند را بــه ٩ درصــد کاهــش دهــد. ولــی همیــن 
اصاحــات باعــث افزایــش عــوارض بیمــه در کشــور شــد.

    جایزه صلح نوبل و حمالت پهپادها
ــه  ــت ک ــا می گذش ــروزی اوبام ــال از پی ــك س ــر از ی کمت
ــا  ــای اوبام ــرای تاش ه ــح را ب ــزه صل ــل جای ــه نوب کمیت
ــدن  ــته ش ــا و کش ــات پهپاده ــا حم ــرد. ام ــدا ک ــه او اه ب
ــیاری  ــای بس ــات انتقاده ــن حم ــر ای ــان در اث غیرنظامی

برانگیخــت.
    کشتن دشمن شماره یک

ــا تروریســم  ــرد ب ــا در عرصــه نب ــروزی اوبام ــن پی مهم تری
ــان  ــاه مــه ۲۰۱۱ در جری ــود. در م ــر القاعــده ب کشــتن رهب
یــك حملــه برنامه ریــزی شــده، امریــکا موفــق بــه کشــتن 
ــس از آن  ــده پ ــازمان القاع ــا س ــد. ام ــن الدن ش ــامه ب اس
نیــز بــه عنــوان یــك جریــان تروریســتی بــه حیــات خــود 

ــه داد. ادام
    بحران دیپلماتیک

ــی مناســبات  ــز باعــث ســردی و تیرگ ــن نی بحــران اوکرای
ــور در  ــبات دو کش ــی مناس ــد. تیرگ ــیه ش ــکا و روس امری
ــید.  ــود رس ــه اوج خ ــکا ب ــی امری ــان کارزار انتخابات جری
ــرده و  ــری ک ــات هک ــه حم ــم ب ــیه را مته ــکا روس امری
مدعــی اســت کــه ایــن کشــور در انتخابــات امریــکا مداخله 
کــرده اســت. اوبامــا در واپســین روزهــای زمامــداری خــود 
تحریم هــای گســترده ای علیــه روســیه تصویــب کــرد و در 
ــیه از  ــات روس ــراج ۳۵ دیپلم ــه اخ ــدام ب ــه اق ــن رابط همی

خــاك کشــور خــود نمــود.
    اقامت قانونی برای مهاجران

اوبامــا مایــل بــود کــه بــه 4 میلیــون از کســانی کــه بــه طــور 
ــت  ــازه اقام ــد، اج ــی می کنن ــکا زندگ ــی در امری غیرقانون
ــن  ــی ای ــت دادگاه عال ــر مخالف ــه در اث ــتی ک ــد. سیاس بده

کشــور اجرایــی نشــد.
    پیروزی برای بار دوم

اوبامــا موفــق شــد در نوامبــر ســال ۲۰۱۲ بــرای دومیــن بــار 
انتخابــات امریــکا را بــه ســود خــود رقــم بزنــد. او تــاش 
ــران  ــکل مهاج ــل مش ــت و ح ــط زیس ــظ محی ــرای حف ب
غیرقانونــی را از جملــه برنامه هــای دوره دوم ریاســت 

ــود. جمهــوری خــود اعــام کــرده ب
    بحران سوریه

ــش  ــث افزای ــوریه باع ــا در س ــر اوبام ــت های ناپیگی سیاس
ــار  ــدا بش ــا ابت ــد. اوبام ــور ش ــن کش ــیه در ای ــش روس نق
ــتی  ــود. سیاس ــرده ب ــی ک ــه نظام ــه حمل ــد ب ــد را تهدی اس
کــه عمــا اجــرا نشــد. بســیاری از منتقــدان سیاســی اوبامــا 
ــا در  ــر خطاهــای سیاســی اوبام ــد کــه در اث ــن باورن ــر ای ب
ســوریه، دولــت ایــن کشــور موفــق شــده کنتــرل خــود را 

ــا کنــد. ــر حلــب احی ــر ب ب
    عادی سازی مناسبات با کوبا

ــی از  ــا یک ــا کوب ــك ب ــبات دیپلماتی ــازی مناس ــادی س ع
ــا  ــت اوبام ــی دول ــت خارج ــزرگ سیاس ــای ب موفقیت ه
بــود. بســیاری از جمهوریخواهــان مخالــف عــادی ســازی 

ــد. ــا بودن ــا کوب ــکا ب ــبات امری مناس
    توافق هسته ای با ایران

ــت  ــه سیاس ــا در عرص ــت اوبام ــتاورد دول ــن دس مهم تری
ــران  ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــته ای ب ــق هس ــی تواف خارج

اســت.
    درگیری های نژادپرستانه

ــور سیاهپوســت  ــس جمه ــوان نخســتین ریی ــه عن ــا ب اوبام
امریــکا تصمیــم داشــت از مشــکات نژادپرســتانه در 
امریــکا بکاهــد. امــا در دوران زمامــداری او حمــات 
ــه شــهروندان سیاهپوســت بارهــا  ــکا ب ــار پلیــس امری مرگب
اعتراضــات گســترده سیاهپوســتان ایــن کشــور را بــه همــراه 

ــت. داش

    وعده بستن یک زندان
یکــی از وعده هــای دولــت اوبامــا بســتن زنــدان گوانتانامــو 
ــه  ــق ب ــود موف ــداری خ ــال زمام ــرف 8 س ــا ظ ــود. اوبام ب
اجــرای ایــن برنامــه نشــد. امــا شــمار زندانیــان گوانتانامو در 
ایــن مــدت کاهــش یافــت و از ۲4۲ زندانــی بــه ۵۵ زندانــی 
رســید. حــال قــرار اســت کــه ظــرف روزهــای آینــده ۲۰ 

زندانــی دیگــر نیــز آزاد شــوند.

هشت سال ریاست جمهوری اوباما
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