
وزیر دفاع افغانستان گفت: نیروهای امنیتی افغانستان 
تالش خواهند کرد امنیت انتخابات را تامین کنند.

وضع  دربارۀ  پاسخگویی  برای  که  محمدی  اهلل  بسم 
نماینده گان  مجلس  به  گذشته  روز  افغانستان  امنیتی 
اعالم کرد: دشمن در یک سال  بود،  فراخوانده شده 
گذشته توجه خود را برای برهم زدن روند انتخابات 
این  گویای  اخیر  حمالت  و  کرد  معطوف  افغانستان 
تالش  کشور  امنیتی  نیروهای  اما  است؛  موضوع 
خواهند کرد امنیت انتخابات را تامین کنند و در این 

آزمون بزرگ موفق شوند.
وزیر دفاع افغانستان با بیان اینکه به هیچ کس اجازه 
نمی دهیم در روند انتخابات کشور دخالت کند گفت: 
وظیفه ما تامین امنیت انتخابات است، نه دخالت در 

روند انتخابات.
محمدی هشدار داد: با هرکسی که بخواهد در روند 

انتخابات دخالت کند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی با انتقاد از پاکستان گفت: هیچ نشانه یی از همکاری 
دیده  افغانستان  در  وثبات  تامین صلح  برای  پاکستان 

نمی شود.
عمر داودزی وزیر داخلۀ افغانستان نیز در این نشست 
ایالت های  در  دینی  مدارس  حاضر  حال  در  گفت: 
شده  تعطیل  پاکستان  بلوچستان  و  خیبرپشتونخواه 
است تا افراد طالبان برای نا امن کردن روند انتخابات 

وارد افغانستان شوند.
رحمت اهلل نبیل سرپرست اداره امنیت ملی افغانستان 
امنیت  می توانند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  نیز گفت: 
فیزیکی انتخابات ریاست جمهوری را تامین کنند، اما 
باید امنیت روانی...                         ادامه صحفه 6
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خود را بيان كردن، هميشه به معناي خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه 
باش؛ خود را بيان كردن براي تو مفهومي جز دروغ گفتن ندارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مقامات پولیس کابل می گویند حمله تروریستان 
به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با 

کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید.
حشمت اهلل...                          ادامه صفحه 6

احمد،  بازمانده  سردار  فرزند  تنها  ابوذر  از  کرزی  رییس جمهور 
با همسر و دو کودکش در حمله  افغانی که همراه  روزنامه نگار 

هفته پیش هتل سرینا کشته شدند، عیادت کرد.
ابوذر پسر سه ساله سردار احمد خبرنگار خبرگزاری فرانسه در 
پنج  طالبان هدف  این حمله  در  نوروز  از  پیش  روز  یک  کابل، 

گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
در این رویداد عالوه بر پدر چهل ساله و حمیرا مادرش، خواهر 

و برادر هفت و پنج ساله اش، نیلوفر و عمر، هم کشته شدند.
به گفته بستگان ابوذر، در این حادثه دو گلوله به سر، دو گلوله به 

تن و یک گلوله به پای او اصابت کرد.
روز  چند  در  اما  بود  وخیم  ابتدا  کودک  این  سالمت  وضعیت 

گذشته داکتران معالج او از بهبود وضعیتش خبر داده اند.
براساس خبرنامه ریاست جمهوری...                ادامه صفحه 6

مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که 
از آغاز ثبت شکایات تاکنون، ۳۰۰۴ مورد شکایت 

انتخاباتی ثبت شده است.
روز  نشستی  طی  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
مورد   ۳۰۰۴ تاکنون  آغاز  از  که  کرد  اعالم  گذشته 
شورای  نامزد   ۱۰۷ نام  و  گرفته  صورت  شکایت 

والیتی حذف شده است.
شکایات  کمیسیون  رییس  سعادت،  عبدالستار 
فعلی  انتخابات   « گفت:  نشست  این  در  انتخاباتی 
برای افغانستان مثل اولین قدم زدن طفل نوپا است. 
و  جهانی  جامعه  کمک  با  قبلی  انتخابات  که  چرا 
اتباع خارجی در کمیسیون ها برگزار شد و  حضور 

و  خارجی ها  بدون حضور  که  است  بار  اولین  این 
توسط خود مردم افغانستان انتخابات انجام می شود.

استفاده  ناامنی،  انتخاباتی  کمیسیون شکایات  رییس 
انتخاباتی، مشکل  نامزدان  از امکانات دولتی توسط 
سوءاستفادۀ  و  ساحه یی  دفاتر  مدیریت  و  اداره 
زورمندان و تالش شان برای باقی ماندن در قدرت 
را از جمله مشکالت پیش روی برگزاری انتخابات 

آتی خواند.
به گفته وی، تقلب گسترده یی که در انتخابات قبلی 
برگزاری  به  نسبت  را  مردم  بود؛  گرفته  صورت 
ادامه  هم  هنوز  آن  تاثیر  و  ساخت  بدبین  انتخابات 

دارد.

شکایات  کمیسیون  معاون  عظیمی،  ریدا  همچنین 
نامزدان شورای والیتی  از مجموع  انتخاباتی گفت: 
که به لیست نهایی...                      ادامه صفحه 6

حملۀ ناکام
به کمیسیون انتخابات

عیادت کرزی از ابوذر

سناتور پیشین، سازمان دهندۀ حمالت انتحاری
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کمیسیون شکایات انتخاباتی:

مراکزی که ناظر نداشته باشند تعطیل خواهند شد

صفحه 6

حمالت اخیر توسط افراد رهاشده از زندان 

بگرام صورت گرفته است



یک هفته تا انتخابات فاصله داریم؛ کماکان 
تهدیدهای جدی در برابر آن بی امنیتی است 
در  حکومت  دستبرد  و  مداخله  احتمال  و 

صندوق های آرا و نتایج انتخابات.
ناامنی جدی تر از هر زمانی قد علم کرده، 
از  به یکی  با ورود دهشت افگنان طالب  و 
انتخابات پایتخت، امید  دفترهای کمیسیون 
را  امنیتی  دستگاه  مسوولین  به  مردم  سابق 
متزلزل ساخته است. با این حال، مسوولین 
توانایی  که  دارند  اصرار  امنیتی  دستگاه 
دارند؛  افغانستان  را در سراسر  امنیت گیری 
انتخابات بر  در حالی که کمیسیون مستقل 
که  می رود  آن  بیم  دارد.  توانایی شک  این 
طی هفتۀ پیِش    ُرو، دامنه های ناامنی گسترده 
انتخابات، بخش های قابل  گردد و در روز 
ناامنی  دستخوش  کشور،  از  مالحظه یی 

باشد.
دفاعی  امنیتی و  نیروهای  به فرض  اگر  اما 
برای  امنی  شرایط  که  گردند  موفق  کشور 
می شود  چه گونه  آورند،  فراهم  انتخابات 
در   - حکومت  عوامل  مداخلۀ  جلوی 
سطوح مختلف - را بگیریم. شخص رییس 
جمهور در سخنرانی افتتاحییۀ شورای ملی 
احراز  نامزدان  از  اعتراف کرد که هر کدام 
در  کافی  نفوذ  از  جمهوری،  ریاست  مقام 
تناسب  به  آنان  برخوردارند. پس  حکومت 
نفوذ خویش در حکومت، می توانند از این 
مسلم  قدر  اما  بگیرند.  بهره  گسترده  خوان 
رییس  حمایت  از  که  آن  که  است  این 
جمهور برخوردار باشد، بیشترین بهره را از 

این میان نصیب خواهد شد.
انتخابات  کارواِن  به سالمِت  به فرِض عبورِ 
از این تنگناها، بعید به نظر می رسد که کسی 
بیرون  معرکه  از  پیروز  اول  دور  در  بتواند 
آید؛ زیرا تعدد نامزدان، توزیع و پراگنده گی 
داشت.  خواهد  قبال  در  را  مردم  آرای 
ترتیب  فعلی-  شرایط  در  علی الظاهر- 
ذیل محتمل به نظر می رسد: داکتر عبداهلل، 
زلمی  داکتر  احمدزی،  غنی  اشرف  داکتر 
 .  ... سیاف  الرسول  عبدرب  استاد  رسول، 
تیم  به  توجه حکومت  که  می رسد  نظر  به 
باشد.  افزایش  حال  در  رسول  زلمی  داکتر 
و حتا  دوم  ردیف  به  را  او  امر صعود  این 

نمی توان  مع الوصف  می سازد.  محتمل  اول 
حضور داکتر اشرف غنی را نادیده گرفت؛ 
چه، او حمایت دسته های مشخص قومی را 
با خویش دارد. عدم حضور او در دور دوم 
انتخابات باعث می گردد که هیچ کدام از دو 
به  درصد  پنجاه  آرای  نتوانند  دیگر  نامزد 
اضافۀ یک را به دست آورند. به نظر می رسد 
که همۀ جوانب ذی دخل، وقوع رویدادی از 
رفتن  عالوتًا  بدانند؛  متحمل  را  دست  این 
مصافی، خطرات  چنین  در  گرفتن  سهم  و 
دیگری را نیز در قبال دارد: رویارویی های 
مهلک  پیامدهای مدهش و  و  قومی  خشن 
قانونی،  یونس  محمد  آقای  که  آن  از  پس 
از ولسی جرگه،  تأیید  رای  در روز کسب 
انتخابات«  »پس لرزه های  را  آن  اشاراتی  با 

خواند.
دو  از  یک  هر  در  می رود  انتظار  که  چنان 
خبره گی  این  دوم،  دور  برای  متقابل  دستۀ 
و درایت وجود داشته باشد که از رفتن به 
چنین مهلکه یی، و بردن کشور به لبۀ چنین 
پرتگاه کشنده یی، احتراز کنند. آنان که همان 
دو طرف اصلی طراحان و بازیگران نظام - از 
کنفرانس بن تا حال - هستند، می توانند در 
نیمۀ راه رفتن به دور دوم، بنشینند و خطای 
ساختاری نظام را ترمیم نموده، به جای دو 
نامزد، یک نامزد را وارد میدان سازند. یعنی 
تیم های داکتر عبداهلل و داکتر زلمی رسول، 
قبل از رفتن به دور دوم، به جای رقابت و 
رویارویی با یک دیگر، به این تفاهم برسند 
به صدارتی  ریاستی  از  را  نظام  که ساختار 
تن  دو  این  از  یکی  وانگهی  نمایند؛  تبدیل 
عمومی  آرای  ریاست جمهوری  در سمت 
سمت  برای  دیگری  و  آورد،  دست  به  را 
صدراعظمی رای اعتماد را از ولسی جرگه 

بگیرد. 
این  که  است  این  می آید  پیش  که  سوالی 
چه گونه  را  اساسی  قانون  خالف  عملیۀ 
پسین  سالیان  طی  داد؟...  انجام  می توان 
و  بزرگان  شورای  کرزی  رییس جمهور 
هرچند  که  را  جهادی   - سیاسی  رهبران 
معادالت  وارد   - نداشت  رسمی  سمت 
سیاسی مملکت ساخته بود. به راستی جای 

شورایی از نوع مجلس خبره گان یا شورای 
یا  شورا  این  است.  خالی  نظام  مصلحت 
مجلس می تواند ضمانتی باشد برای اجرای 
طرح فوق. طوری که یکی از نامزدان دور 
دوم، در تکت دیگری مقام معاونیت اول را 
داشته باشد. پس از انتخابات، اوالً انتخابات 
نصاب  تا  گردد  برگزار  ولسوالی  شوراهای 
جرگه  لویه  ثانیًا  گردد؛  تکمیل  جرگه  لویه 
زیر نظِر شورا یا مجلس مذکور برای تعدیل 
قانون اساسی در جهت اهداف فوق )یعنی 
جایگاه  تسجیل  و  نظام  شدن  صدارتی 
مجلس خبره گان در قانون اساسی( برگزار 
گردد. رییس جمهور کنونی، معاونین ایشان 
این  عضویت  خبره گان،  و  بزرگان  سایر  و 
های  دوره  برای  باشند.  داشته  را  مجلس 
که  گردد  مسجل  اساسی  قانون  در  بعد، 
گزینش  برای  همزمان  عمومی  انتخابات 
اعضای مجلس نماینده گان یا ولسی جرگه 
گردد.  برگزار  والیتی  شوراهای  اعضای  و 
و  ملی  شورای  آرای  را  جمهور  رییس 
شوراهای والیتی )مطابق طرزالعمل خاص(، 
پیشنهاد رییس جمهور،  به  و صدر اعظم را 
جرگه  ولسی  یا  نماینده گان  مجلس  آرای 
مجلس  رییس  جمهور،  رییس  برگزیند. 
پیشنهاد  صالحیت  می باشد.  نیز  خبره گان 
کرسی  احراز  برای  شرایط   واجد  شخص 
ریاست جمهوری را داشته می باشد. اصول 
شود  ترتیب  طوری  مجلس  این  وظایف 
که هر بار یک یا چند تن از شایسته گان و 
خبره گان ملک را که ـ به ترتیب ـ متعلق به 
اقوام گوناگون باشد، برای نامزدی ریاست 

جمهوری معرفی نماید. 
این طرح، مفکورۀ تقلب را محو می نماید؛ 
عالوتًا امکان تقابل قومی را زایل می سازد 
تک  تک  به  و  کشور،  اتباع  آحاد  به  و 
شهروندی  احساس  آن،  در  ساکن  اقوام 
نظام  که  حالی  در  می دهد.  وطنداری  و 
قومی  تقابل  اصلی  عامل  کنونی،  انتخاباتی 
فارق  فصل  این که  به جای  خود  و  است، 
باشد،  اختالفات  و  مشکالت  حل  برای 

اختالف برانگیز و مشکل زا است. 
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محیی الدین مهـدی ـ عضو مجلس نماینده گان

پـس

لرزههای

انتخابات

 

مراسم نوروز در شرایطی برگزار شد که کابل بیشتر به یک صحنۀ 
نظامی  شباهت پیدا کرده بود و ارگ ریاست جمهوری بیش از یک دژِ 
نظامی  نبود. رییس جمهورهای پنج کشورِ حوزۀ نوروز گرد هم آمدند 
و به ظاهر، این سنت باستانِی منطقه را گرامی داشتند. اما این جشن 
در حالی برگزار شد که اطراِف ارگ تا امروز پُر از سروصدای گلوله 
رییس جمهور،  ناراضی  برادراِن  بی مهابای  حمالت  است.  انفجار  و 
مجاِل برگزاری و تجلیل از نوروز را از حکومت افغانستان گرفت 
و البته که این تنها ضعِف کار نبود، بل به طور گسترده یی، برگزاری 
به جا  افغانستان  مردم  برای  را  زیادی  سرافکنده گی های  این جشن، 

گذاشت.
نخستین ضعف، در مکان برگزاری نوروز بود که برخالف کشورهای 
ایران، ترکمنستان و تاجیکستان، حکومت افغانستان آن را در قلعۀ 
در  را  باستانی  جشن  این  همسایه،  کشورهای  کرد.  برگزار  ارگ 
سال های قبل در مکان های بسیار فراخ و مفرح و با اشتراِک هزاران 
نفر برگزار کرده بودند. با آن که منطقۀ پغماِن کابل از سال قبل برای 
برگزاری این جشن آماده شد و هزینۀ زیادی صرِف این آماده سازی 
پغمان  آماده گِی قصر  امنیتی، عدم  ناتوانی  به دلیل  اما حکومت  شد، 
را بهانه قرار داد و در آخرین روزهای سال گذشته، تصمیم گرفت 
این مراسم را در ارگ برگزار کند. حاال این بهانه چه عمرانی باشد و 
چه امنیتی، یک روسیاهی عظیم  را بر چهرۀ مقامات حکومِت آقای 

کرزی برجا گذاشت.
اما ضعف دیگر، رییس کمیسیون برگزاری جشن نوروز بود؛ آقای 
فاروق وردک. اشتباه بزرگ از همین جا شروع شد که به جای این که 
اجرای  و  مدیریت  مسووِل  را  صاحب  نظر  و  فرهنگی  چهرۀ  چند 
ریاسِت  بر  را  شوونیست  و  سیاسی  فرد  یک  می ساختند،  کار  این 
البته  منطقه گماشتند.  و کشورهای  فرهنگی کشور  برنامۀ  مهم ترین 
گماشتِن آقای وردک و ناتوانی او برای برگزاری چنین برنامۀ بزرگ، 
از همان آغاز پیدا بود و روی همین ملحوظ، سروصداهایی را هم 
برانگیخت؛ اما سوگ مندانه که متولیاِن امور مثل هر اعتراض دیگری، 
از خلِع او پرهیز کردند و اعتراضات را به هیچ انگاشتند. این ضعف 
جدای از ندانم کاری هایی که جناب ایشان در روز برگزاری مراسم به 
نمایش گذاشتند، در سخنرانی ایشان به وضوح پیدا بود؛ سخنرانی یی 
که مایۀ شرمساری همۀ افغانستانی ها شد، از غلط گفتن های آشکار 
خنده  به  نیز  را  اشتراک کننده گان  از  برخی  که  پراکنده  محتوای  تا 

واداشته بود. 
تدارک  آن  از  پس  و  مراسم  جریان  در  که  برنامه هایی  این همه،  با 
نشان  به خوبی  را  تیمش  و  وردک  آقای  کارِ  عیب  بود،  شده  دیده 
می داد. آن جا که به وضوح مشاهده می شد که همۀ برنامه ها مختصر 
شده و نمایش ها در حد یک برنامۀ تلویزیونی تقلیل یافته اند. مراسم 
کشورهای دیگر در سال های گذشته سلیقه، مدیریت و برنامه ریزی 
خوِب آنان را نشان می داد؛ اما در میزبانی افغانستان هیچ چیز قابِل 
توجهی به چشم نمی رسید؛ یعنی هیچ کار تازه یی که بتواند فرهنگ 
همه  از  جالب تر  نداشت.  وجود  دهد،  نشان  به خوبی  را  ما  کشورِ 
این که برنامه ها و نمایش ها، عمومی  و همه شمول نبود و بیشتر در 
خالصه  قبیله یی  خاِص  نمایش های  همین گونه،  و  اتن  برنامۀ  چند 
می شد که به هیچ وجه نمایانگر فرهنِگ متکثِر کشور ما به حساب 

نمی آمد.
و اما در نهایت این که سرود نوروز را نیز مطابق افکارِ شوونیستی 
باشند.  کرده  تأمل  زمینه  این  در  اندکی  این که  بدون  بودند،  ساخته 
پشتو ساخته شده  زبان  به  نوروز  نشود  که چون سرود  البته گمان 
بود، به آن ایراد وارد است؛ بلکه این ایراد از ناحیۀ زبان نیست، بل 
از حیطۀ کاربرد زبان است. زیرا با توجه به این که بیش از یک صد 
میلیون فارسی زبان در حوزۀ فرهنگی ما زنده گی می کنند و فارسی 
سرود،  این گونه  است،  افغانستان  رسمِی  و  ملی  زبان های  از  یکی 
چون  دیگر،  سوی  از  می دهد.  تقلیل  کاربردی  لحاظ  به  را  نوروز 
رؤسای کشورهای فارسی زبان در این جشن حضور داشتند، عقالنی 
و اخالقی این بود که سرود نوروز به زبان فارسی اجرا می شد. اما 
زبان  علیه  تبعیض  است.  مشخص  بی توجهی  این  دلیِل  که  به یقین 
فارسی، کار جدیدی نیست. از دهه ها به این سو، با قوت تمام جاری 
نیز جا پای سیاست های  اینک آقای وردک و همراهانش  است که 
پشتو تولنه گذاشته اند. بی تردید که اگر این سرود به فارسی ساخته 
می شد، از مرز های غربی ایران تا شرق چین و همین گونه از شمال 
تاجیکستان تا پاکستان به شمول کاربران زباِن شیرین پشتو، همه را 
به خوبی در بر می گرفت و بیشتر می توانست ممثل هویت فرهنگِی 

افغانستان باشد.
اما سوگ مندانه که آقای وردک و همراهانش، کارِ خود را کردند و 
را  نوروز  اشتباه و شوونیستی، تالش کردند  با یک سیاست گذاری 
رنِگ قومی  بدهند ولی غافل از این که این حرکِت آنان از چشم مردم 
فرهنگ ها  با  و  تکلم می کنند  زبان های گوناگون  به  افغانستان  ـ که 
این  پنهان نمی ماند و  و سنت های متفاوتی مشعوف و مألوف اند ـ 

کارشان به جز از آبروریزی برای همۀ ما حاصلی ندارد.

بازی سیاِه ارگ با جشـِن 
نـــوروز



www.mandegardaily.com    سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو شصت و ششم  y یک شنبه  10حمل / فروردین y 1393 28 جمادی االول y 1435 30 مارچ 32014

رییس  جمهوری امریکا از تصمیم خود برای عدم حمله 
نظامی به سوریه، دفاع و تاکید کرد که این حمله به رنج ها 

در سوریه پایان نمی داد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی CBS در رم، اظهار داشت: از نظر من درست 
با حمله  باشیم که  اعتقاد داشته  این مساله  به  نیست که 
به سوریه می توانستیم مانع از رخدادهای کنونی در این 

کشور شویم.
توانایی های  جنگ،  سال   ۱۰ از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تاکید  است،  شده  محدودیت هایی  دچار  امریکا 
حمله نظامی به سوریه جز اینکه باعث شود ارتش امریکا 
وارد مداخله نظامی بلند مدتی در این کشور شود، نتایج 

بیشتری به بار نمی آورد.
به  که  ما  سربازان  کرد:  تصریح  امریکا  رییس جمهوری 
در  آن ها  مشارکت  هزینه های  هستند،  مشغول  خدمت 
جنگ و احتمال اینکه حمله به سوریه برای ۱۰ سال دیگر 
امریکا  تا  شد  باعث  مسائل  این  همه  بیانجامد،  طول  به 
اجرای تصمیم خود برای حمله به سوریه را دشوار ببیند.
سناریوی  که  صورتی  در  حتی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مداخله نظامی در سوریه اجرایی می شد، این امر قطعی 

نبود که شرایط بسیار بهتر شود.

پاکستان در مورد بن الدن چه می دانست
برگردان به فارسی: عماد عابدی

بخش چهارم

اختالف بر سر چگونگی رفتار با شبه نظامیان، 
نیست.   محلی  پولیس  و  آی  اس  آی  بین  فقط 
مساله  این  روی  اطالعاتی خود  های  سرویس 
در سال ۲۰۰۷،  اند.   دستگی شده  دچار چند 
یک مقام اطالعاتی ارشد سابق، که پس از ۱۱ 
سپتامبر در بخش ردیابی اعضای القاعده کار می 
به من گفت در حالی که یک بخش آی  کرد، 
اس آی مشغول ردیابی شبه نظامیان بود، بخش 

دیگر با آنها همکاری میکرد. 
بالفاصله پس از حمله نیروی دریایی امریکا به 
خانه بن الدن، یک مقام پاکستانی به من گفت 
که  دارد  در دست  متحده شواهدی  ایاالت  که 
آی،  اس  آی  رئیس  پاشا،  شجاع  احمد  ژنرال 
این  بود.  آگاه  آباد  ابت  در  بن الدن  از حضور 
اطالعات توسط یک مقام ارشد ایاالت متحده 
افشا شده بود، و من حدس میزنم امریکایی ها 
تیلفونی  های  مکالمه  الدن،  بن  کشتن  از  پس 
کرده  شنود  را  وی  به  نزدیک  افراد  یا  و  پاشا 
بودند.  این مقام پاکستانی به من گفت، » بله، 
این  داشت«.   اطالع  استقراراسامه  محل  از  او 
مقام پاکستانی با آگاهی از این موضوع متعجب 
شده بود و گفت که امریکایی ها حتا بیشتر از 
او متعجب شده بودند.  پاشا مخالف پر انرژی 
آمریکایی  خوب  همکار  و  همتا  و  بود  طالبان 
مقام  این  میشد.   آی محسوب  آی اس  در  ها 
رسمی گفت، »پاشا همیشه پسر چشم آبی آنها 
بود«.  اما در هفته ها و ماه های پس از حمله، 
پاشا و دفتر مطبوعاتی آی اس آی، آگاهی در 
مورد حضور بن الدن در ابت آباد را به شدت 

رد میکردند.  
به  کردند  شروع  تایمز،  نویارک  در  همکارانم 
پرس و جو از مقامات در واشنگتن تا دریابند 
پاکستانی از محل  آیا دیگر مقام عالی رتبه  که 
یا خیر،  اند  بود و باش بن الدن آگاهی داشته 
طفره  نظر  اظهار  از  همه  ناگهانی  طور  به  اما 
شده  ان  بر  تصمیم  که  مینمود  چنان  میرفتند.  
دو  روابط  به  بیشتر  رساندن  آسیب  از  تا  باشد 
اوباما  دولت  مقامات  شود.   جلوگیری  کشور 

میگفتند، »شواهد کافی وجود ندارد«. 
اما دست نوشته ها، نامه ها، فایل های کامپیوتری 
و سایر اطالعات جمع آوری شده از خانه بن 
الدن پس از حمله، نشان از حکایت های دیگر 
دارند.  این اسناد نشان میدهد که میان بین الدن 
حافظ  شمول  به  نظامی،  رهبران  از  شماری  و 
محمد سعید، بنیان گذار لشکر طیبه، یک گروه 
نیز فعال بوده  افغانستان  طرفدار کشمیر که در 
است، و مال عمر رهبر طالبان، مکاتبات منظم 
وجود داشته است.   این نشان میدهد که آنها 
باید از حضور او در پاکستان آگاهی بوده باشند.  
سعید و عمر دو تن از مهم ترین و وفادارترین 
رهبران برای آی اس آی استند.  هر دو توسط 
این سازمان محافظت می شوند.  هر دو پیروان 
خود را از حمله به دولت پاکستان منع میکنند.  
های  برنامه  با  را  خود  های  فعالیت  هردو  و 
استراتژیک پاکستان هماهنگ میکنند.  هر گونه 
مکاتبات این دو نفر با بن الدن، احتماال از نظر 
گرداننده های ایشان در آی اس آی پنهان نبوده 

است.
یکی از مقامات امنیتی پاکستان به من گفت، بن 
الدن، تنها به مکاتبه وابسته نبود.  او هر از گاهی 
برای دیدار با مشاوران و شبه نظامیان دیگر سفر 
هم میکرد.   او گفت، »اسامه به هر سو میرفت«.  
و اضافه کرد که این موضوع را از منابع جهادی 
را  جنبش  یک  توانید  نمی  »شما  است.  شنیده 
بدون ارتباط با افراد اداره کنید.«  سفر های بن 
کاروان  میگرفت، همیشه  اشکارا صورت  الدن 
و  آگاهانه  امنیتی  بازرسی  گونه  هر  از  او  های 

بدون توقف رد میشدند.
بنا به گزارش ها، بن الدن، در سال ۲۰۰۹، به 
قاری  با  تا  کرد  سفر  پاکستان  یی  قبیله  مناطق 
کند.   دیدار  نظامیان  شبه  رهبر  اختر،  اهلل  سیف 
»پدر  عنوان  به  غیررسمی  به صورت  که  اختر 
ترین  ارزش  با  از  یکی  میشود  شناخته  جهاد« 
یک  گفته  به  است.   آی  اس  آی  های  دارایی 
منبع اطالعاتی پاکستان، او متهم به تالش برای 
 ۲۰۰۷ سال  در  او  بازگشت  در  بوتو  کشتن 
است، و کسی بود که در سال ۲۰۰۱ مال عمر 
و  بیرون کشید،  افغانستان  از  موترسایکل  با  را 
چند  فقط  را  الدن  ۱۹۹۸بن  سال  در  همچنان 
دقیقه قبل از حمالت موشکی امریکا به اردوگاه 
اش فرار داد.  پس از حمالت ۱۱ سپتمبر، او 
اما هرگز  بازداشت شد.   پاکستان  در  بار  چند 
مورد پیگرد قرار نگرفت و هر بار بی سر و صدا 

توسط آی اس آی آزاد شد.  
بن  با  دیدار  در  اختر  که  است  شده  گزارش 
برای حمله  القاعده  از  الدن در آگست ۲۰۰۹، 
به ستاد فرماندهی ارتش پاکستان، در راولپندی، 
درخواست کمک کرد.  بعد ها در همان سال، 
که  مردانی  بازجویی  از  اطالعاتی پس  مقامات 

در آن حمله شرکت کرده بودند، در مورد این 
دیدار معلومات پیدا کردند.  اطالعات این جلسه 
اطالعاتی،  های  سازمان  تمام  به  گزارشی  در 
مقامات امنیتی نظامی و مقامات غیر نظامی در 
وزارت داخله و مقامات ضد تروریستی امریکا 

ارسال شده بود.
در این نشست، بن الدن درخواست اختر برای 
های  گروه  دیگر  و  او  از  و  کرد  رد  را  کمک 
شبه نظامی خواست تا با پاکستان درگیر نشوند، 
بلکه برای رسیدن به هدف بزرگتر - جهاد علیه 
امریکا - مبارزه کنند.  بن الدن به شبه نظامیان 
هشدار داد در داخل پاکستان جنگ نکنند، چون 
قرار  خطر  مورد  را  آنها  های  پایگاه  کار  این 
میداد.  او گفت، »اگر شما سوراخی  در کشتی 

ایجاد کنید، تمام کشتی غرق خواهد شد«.
بن الدن از اختر و طالبان می خواست استخدام 
ببخشند،  سرعت  را  جنگجویان  آموزش  و 
طوری که آنها بتوانند نیروهای ایاالت متحده در 
افغانستان را در یک جنگ چریکی سازمان یافته 
به دام بیاندازند.  بن الدن گفته بود در سال های 
منطقه  و  سومالی  پاکستان،  افغانستان،  آینده، 
اقیانوس هند میدان اصلی جنگ القاعده خواهد 
مناطق  این  از  بیشتر  جنگجویان  به  وی  و  بود 

آموزش  نظامیان  شبه  برای  حتا  او  دارد.   نیاز 
که  گفت  و  کرد  پیشنهاد  را  دریایی  نیروهای 
ایاالت متحده به زودی افغانستان را ترک میکند 
و جنگ بعدی بر روی ابحار واقع خواهد شد.

پاکستان  در  اکنون  ساله،  چند  و  پنجاه  اختر، 
اداره  و  جهادی  محافل  در  هم  هنوز  است.  
مدارس فعال است.  او نمونه ای خوبی از یک 
اس  آی  اداره  از  که  است  نظامی  شبه  فرمانده 
آی خارج شده، اما ارزشش به حدی است که 
نمیخواهند زندانی اش کنند یا او را از بین ببرند.
بن  محل  از  آی  اس  آی  که  این  اثبات  برای 
الدن آگاه بود و از او محافظت میکرد، من بیش 
از  بیشتر  چیزهای  تا  کردم  تالش  سال  دو  از 
آورم.   دست  به  ضمنی،  مفروضات  و  شواهد 
فقط یک مرد، ضیاء الدین بت، رئیس سابق آی 
اس آی و ژنرال بازنشسته، به من گفت که به 
بن الدن  کردن  مخفی  ترتیب  او مشرف  گمان 
مدرکی  هیچ  او  اما  بود.   داده  را  آباد  ابت  در 
ارائه نکرد و زیر فشار، در رسانه های پاکستان 
غلط  برداشت  او  های  حرف  از  که  کرد  ادعا 
زمستان  یک شب  در  نهایت،  در  است.   شده 
در سال ۲۰۱۲، من تائیدی را که به دنبال اش 

میگشتم به دست آوردم.  به گفته یک منبع قابل 
اعتماد، آی اس آی در واقع بخش ویژه یی را 
این  بود.   به بن الدن ساخته  مسئول رسیدگی 
رهبری  شد.   می  اداره  مستقل  طور  به  بخش 
آنرا افسری به دوش داشت که خودش تصمیم 
میگرفت و به افراد مافوق خود گزارش نمیداد.  
به  نفررا  یک  گردانندگی  مسوولیت  فقط  او 
عهده داشت: بن الدن.  من هنگامی که از این 
موضوع اطالع یافتم در یک قهوه خانه سر باز 
نشسته بودم، و به یاد میاورم که از شدت هیجان 
تا  بی سر و صدا،  میزدم، هر چند  نفس  نفس 
تن  )دو  باشم.   نکرده  جلب  را  دیگران  توجه 
به  بعدها  امریکا  سابق  امنیتی  ارشد  مقامات  از 
من گفتند که معلومات من با نتیجه گیری آنها 
می  افغان ها  که  بود  چیزی  این  بود.(   یکسان 
دانستند، و جنگجویان طالبان به من گفته بودند، 
اما در نهایت کسی که از داخل آی اس آی به 
آن اعتراف کرد.  به من گفته شد که وجود این 
بخش به طور کامل قابل انکار بود - این روش 
در میان واحد های اطالعاتی فوق العاده مخفی 
در  نظامی  ارشد  مسووالن  اما   - است  معمول 

مورد آن می دانستند.

اوباما:

 حمله به سوریه به رنج های 
این کشور پایان نمی داد

استعفای 8000 عضو 
حزب حاكم تركیه

در اعتراض به سیاست های حزب حاکم عدالت و توسعه 
و  انقره  در  حزب  این  اعضای  از  تن   ۸۰۰۰ ترکیه،  در 

استانبول استعفا دادند.
از  تن   ۴۰۰۰ االهرام،  بوابۀ  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
از  منطقه یی  در  توسعه  و  عدالت  حاکم  حزب  اعضای 
توابع  انقره به صورت دسته جمعی استعفا داده و به حزب 
مخالف »جنبش ناسیونالیست« به رهبری »دولت باغچلی« 
پیوستند و این اقدام در مراسم گسترده یی صورت گرفت 
که برای آنها در مقر حزب مخالف جنبش ناسیونالیست 

ترتیب داده شده بود.
ترکیه یی  روزنامه  اینترنتی  پایگاه  راستا،  همین  در 
حزب  از  دیگر  تن   ۴۰۰۰ که  داد  گزارش  »رادیکال« 
حزب  که  مراسمی  در  استانبول  مرکز  در  ترکیه  حاکم 
مخالف »مردم جمهوری خواه« برای آنها ترتیب داده بود، 
از حزب عدالت و توسعه استعفا داده و به حزب مردم 

جمهوری خواه پیوستند.
چند  توسعه  و  عدالت  حزب  عضو   ۸۰۰۰ این  استعفای 
انتخابات محلی صورت گرفت  برگزاری  از  قبل  ساعت 

که از صبح امروز)یکشنبه( آغاز می شود.
این استعفاها در اعتراض به سیاست حزب حاکم عدالت 
و توسعه در خصوص تعدادی از مسایل داخلی و خارجی 

صورت گرفت.

                                                                                                نویسنده: كارلوتا گال )نيویارک تایمز( 
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خون ُمرده گی های زیر پوست، 
چرا و چه گونه؟

نگران  پوستت  زیر  خون مرده گی  یا  بنفش رنگ  لکه های  یافتِن  با  یک بار  وقت  چند  هر 
می شوی، چرا که به یاد نمی آوری ضربه یی به نواحی کبود بدنت وارد شده باشد. بی شک 
به دنبال یافتن علت بروزِ این خون مرده گی ها که هر چند وقت یک بار در نواحی مختلف 

بدنت ظاهر می شود، هستی.
با  همراه  خون مرده گی ها  این  اگر  موارد  بسیاری  در  که  بدانی  است  خوب  حال  این  با 
عوارض و نشانه های دیگری که ناشی از بیماری های انعقادی یا داخلی است نباشد، مشکل 

خاصی را برای شخص به همراه نخواهد داشت.
انعقادی  بیماری های  وجود  نظر  از  باید  ابتدا  مکرر،  و  ناگهانی  خون مرده گی های  بروز 
خون و نیز بیماری های داخلی مورد بررسی قرار بگیرد؛ اما در بسیاری موارد، این نوع 
خون مرده گی ها به اشکاالت ساختمانِی عروق در برخی افراد و به ویژه خانم ها بازمی گردد.

برخی افراد به طور ژنتیک عروق شکننده یی دارند و به دنبال تماس های مختصر نیز دیوارۀ 
مویرگ های شان پاره می شود. البته علت بروز چنین خون مرده گی هایی در بسیاری موارد، به 
کمبود ویتامین C مربوط می شود. در افراد سال خورده، خون مرده گی به علت آسیب پذیری 

جدارۀ عروق، زیاد اتفاق می افتد.
خون مرده گی و کبود شدن پوست شرایطی است که طی آن، خون از داخل رگ ها بیرون 
می آید و وارد پوست، تودۀ مخاطی و دیگر اعضا از قبیل ماهیچه ها و استخوان ها می شود.

وقتی کوفته گی، خون مرده گی می آورد
اصوالً کبودی زیر پوست، بر اثر نشِت خون و ورود آن به داخل بافِت زیر پوست ایجاد 
می شود. گرچه در برخی موارد، عوامل انعقادی مانع خروج خون به خارج از عروق و بروز 
خون مرده گی زیر پوستی می شود؛ اما اصلی ترین عامل کبودی پوست، ضربه و کوفته گی 

ناشی از آن است.

ضربه ها حتا ممکن است زمانی که اصاًل متوجه نیستیم به بخشی از بدن مان وارد شود و 
آثار کبودی از خود به جا بگذارد. البته نباید فراموش کنیم که برخی نقاط بدن مانند اطراف 
چشم، نسبت به هر نوع ضربه بسیار حساس و برخی نقاط دیگر مانند کشالۀ ران و دیگر 

قسمت های گوشتی بدن، نسبت به ضربه ها مقاوم تر است.
با این حال، متخصصان پوست تأکید می کنند که بیشتر ضربۀ وارده به بدن، باعث تخریب 
و باز شدِن رگ های خونی در پوست، غشاهای مخاطی یا اندام های دیگر می شود و کبودی 
همراه با درد و ورم، پاسخ التهابی بدن به جراحت و آسیب است. زمانی که کوفته گی در 
پوست گسترش یابد، باعث قرمزی، سیاهی و بعد آبی یا بنفش شدِن پوست می شود و 
تبدیل  به سبز  مایل  به زرد  بدن جذب شود، رنگ کوفته گی  از سوی  هنگامی که خون 

می شود. چنین خون مرده گی هایی معموالً پس از مدت کوتاهی بهبود می یابد.

کبودی پوست؛ نشانه یی خطرناک
از آن جا که اشکال در سیستم انعقادی خون، یکی از دالیل مهم بروز مکررِ کبودی زیر 
پوست تلقی می شود، پزشکان توصیه می کنند که در صورت بروز کبودی های ناگهانی و 

مکرر، خون این افراد مورد آزمایش و ارزیابی قرار بگیرد.
همراه  مکرر  عفونت های  به  ابتال  و  بیره ها  از  خونریزی  با  اگر  مکرر،  های  کبودی  حتا 
باشد، می تواند نشانه یی از ابتال به بیماری خطرناکی چون سرطان خون تلقی شود. برخی 
بیره ها و خون مرده گی های  از  افت پالکت های خون، خون ریزی  با  زمینه یی  بیماری های 

وسیع همراه است.
البته در برخی موارد مصرف داروهایی مثل آسپیرین، داروهای ضدالتهابی غیراستروییدی، 
آنتی بیوتیک ها، آنتی هیستامین ها و رقیق کننده های خون، هم چنین گزش حشرات می تواند 
کبودی به همراه داشته باشد. کمبود ویتامین C، از علت های موثر در شکننده گی عروق 

محسوب می شود که با مصرف قرص های خوراکی ویتامین Cقابل جبران است.
کبودی ناخن نیز بر اثر ضربه و آسیب های شغلی، ورزشی یا تفریحی به وجود می آید که 
پس از مدت کوتاهی از بین می رود؛ اما خون مرده گی های خطی زیر ناخن که بدون علت 
خاصی ایجاد شود، می تواند ناشی از بیماری درماتومیوزیت باشد که نوعی بیماری التهابی 
است که با تغییرات تخریبی در ماهیچه ها و پوست همراه است. پس نباید فراموش کرد 
که کبودی مداوم و ناگهانی در پوست یا ناخن که علت خاصی برای آن پیدا نمی کنیم، نیاز 

به پی گیری جدی دارد.

منبع: سالمت نیـوز

نویسنده: آلن وودز
مترجم: مهرداد امامی

جنگ و انقالب
دست  به  بورژوازی  توهمات   ،۱۹۱۴ از  پیش 
غربی  اروپای  در  کارگری  جنبش  رهبران 
در  دموکرات،  سوسیال  رهبران  شد.  پخش 
و  سوسیالیسم  ایده های  چاپلوسی  که  حالی 
رادیکال  طنین  و  می کردند  را  طبقاتی  مبارزۀ 
سخنرانی های  حتا  و  می آوردند  وجود  به 
اما  می دادند،  ترتیب  می  اول  روز  در  انقالبی 
در عمل، از چشم انداز انقالب سوسیالیستی به 
نفع اصالح طلبی دست کشیده بودند: منظور از 
انگاره بود که آن ها می توانند  این  اصالح طلبی 
در  بی دردسر  و  تدریجی  صلح آمیز،  نحوی  به 
به  تبدیل  را  سرمایه داری  نامشخص  آینده یی 

سوسیالیسم کنند.
در همایشی بین المللی سوسیال دموکرات ها  که 
در آن زمان لنین، تروتسکی، روزا لوکزامبورگ 
یکی  بودند ،  آن ها  نیز عضو  لیبکنشت  کارل  و 
پس از دیگری به نفع قطع نامه هایی رأی دادند 
نوع  هر  با  مقابله  به  متعهد  را  انترناسیونال  که 
شروع  برای  امپریالیست ها  سوی  از  تالشی 
جنگ، و حتا منفعت بردن از اوضاع به منظور 
سازمان دهی مبارزه یی انقالبی علیه سرمایه داری 

و امپریالیسم می کرد.
استثنای  )به  دوم  انترناسیونال  رهبران  تمام 
روسیاهی  با  ایرلندی ها(  و  صرب ها  روس ها، 
بی نهایت خود، به طبقۀ کارگر از طریق حمایت 
از طبقۀ حاکم »آن ها« بر مبنایی »میهن پرستانه« 
به  کارگر  میلیون ها  نتیجه،  در  کردند.  خیانت 
زمین های  در  مرگ  به  محکوم  یک سان  طور 
فراخوان  شدند.  فالندرز  ُکشندۀ  و  ِگل آلود 
شوید«  متحد  جهان  »کارگران  وحدت بخش 
طنزی دل خراش می نمود، زیرا کارگران آلمانی، 
در  را  یک دیگر  بریتانیایی  و  روسی  فرانسوی، 
کام  به  و  اربابان خود می ُکشتند  منافع  راستای 
ناامیدانه  مطلقًا  وضعیت  می فرستادند.  مرگ 
بود. با این وجود، جنگ امپریالیستی به انقالب 

منتهی شد.
خروج  برای  راهی  بشریت  به  روسیه  انقالب 
از کابوس جنگ، فقر و رنج ارزانی داشت. اما 
غیاب یک رهبری انقالبی در مقیاسی بین المللی 
به این معنا بود که این امکان  برای کشوری پس 
از کشور دیگر وجود ندارد. پیامد آن، بحران و 
جنگ امپریالیستی جدید و حتا وحشتناک تری 
و  شد  نفر  میلیون   ۵۵ مرگ  به  منجر  که  بود 

تقریبًا موجب فروپاشی تمدن بشری گشت.
دو جنگ جهانی، گواه خوبی برای این امر بودند 
را  خود  بالقوه گی  کاماًل  سرمایه داری  نظام  که 
برای پیشرفت از دست داده بود. اما لنین اشاره 
کرد که مادامی که سرمایه داری به دست طبقۀ 
کارگر از کار نیفتد، همواره می تواند راهی برای 
اقتصادی  از حتا عمیق ترین بحران های  خروج 
پیدا کند. آن چه لنین به عنوان امکانی نظری در 
۱۹۲۰ در نظر می گرفت، در واقع پس از ۱۹۴۵ 
اتفاق افتاد. در نتیجۀ پیوسته گی منحصر به فرد 
شرایط تاریخی، نظام سرمایه داری وارد دوران 
نوین ترقی شد. دورنمای انقالب سوسیالیستی، 

دست کم در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به 
تعویق افتاد.

بورژوازی  از ۱۹۱۴،  پیش  دهه  دو  در  درست 
بودند.  خود  توهمات  مست  آن،  مدافعان  و 
همین  کارگری  جنبش  رهبران  نیز  امروز  و 
وضعیت را دارند. این ها حتا بیش از آن زمان، 
هرگونه تظاهر به طرف داری از سوسیالیسم را 
»بازار«  میل  کمال  با  و  سپرده اند  فراموشی  به 
به  اوضاع  امروز  حال،  این  با  پذیرفته اند.  را 
جای اول خود بازگشته است. در سال ۲۰۰۸، 
محصول موفقیت تبدیل به خاکستری در دهان 
در  که  کارگری شد. همان طور  رهبران جنبش 
۱۹۱۴، تاریخ به آن ها هشیارِی دردناکی ارزانی 

داشته است.
می کنند  پرسش  از طرف داران چپ ها  بسیاری 
چرا  دارد،  وجود  عمیقی  بحران  چنین  اگر  که 
چنین  که  را  کسانی  نمی کنند؟  قیام  توده ها 
می دهیم.  ارجاع   ۱۹۱۴ به  می پرسند،  سواالتی 
جنبشی  به  منجر  بالفاصله  بحران  آن  چرا 
متحد  مشتاقانه  کارگران  چرا  نشد؟  انقالبی 
تعمیم های  و  صوری  منطق  این جا  نشدند؟ 
تنها  داد.  نخواهند  به دست  پاسخی  انتزاعی 
پاسخی  می تواند  که  است  دیالکتیکی  دانش 

برای این سوال بیابد.
آگاهی  ایدیالیست ها که فکر می کنند  برخالف 
پیشرفت هاست،  تمام  پیش برندۀ  نیروی  انسان 
ماتریالیسم دیالکتیک توضیح می دهد که آگاهی 
انسان به غایت محافظه کار است. زنان و مردان 
توسل  است،  مأنوس  که  آن چه  به  همواره 
وزِن  روزمره  امور  و  عادت  سنت،  می جویند: 
می دهند.  اختصاص  خود  به  مغز  در  زیادی 
را  فرمان برداری  دیرینۀ  عادات  سرمایه داری 
پرورش می دهد که به راحتی از مکتب به خط 
سربازخانه ها  به  رو،  این  از  و  کارخانه  تولید 

انتقال می یابند.
طبقۀ حاکم هزاران راه برای شکل دادن به آگاهی 
دارد: مکاتب، کلیسا، رسانه های جمعی و باالتر 
قدرت مندی  اما  نامشهود  نیروی  آن  همه،  از 
همواره  توده ها  می نامیم.  عمومی  افکار  ما  که 
مسیر مقاومت حداقلی را برمی گزینند تا این که 
ضربۀ چکش وار وقایع بزرگ، آن ها را مجبور به 
پرسش گری از ارزش ها، اخالقیات و باورهایی 
آن ها  افکار  به  زنده گی شان  در سراسر  که  کند 

شکل داده است.
این  می انجامد.  طول  به  مدتی  فرآیند  این 
بسیار  بلکه  نیست،  مستقیم  و  صاف  مسیری 
پرچم ها  که  سربازهایی  همان  است.  متناقض 
در  میهن پرستانه  سرودهای  و  برافراشتند  را 
بودند  کسانی  سردادند،   ۱۹۱۴ سپتمبر  و  اوت 
که پرچم سرخ را به اهتزاز درآوردند و سرود 
به طنین  بعد  یا چهار سال  انترناسیونال را سه 
هم  از  را  پدیده  دو  عظیم  شکافی  انداختند. 
زیاد،  رنج  از  سرشار  شکافی  کرد ،  تفکیک 

دهشت و مرگ. 
امروز جنگی در کار نیست، دست کم به معنای 
نقطۀ   ۲۰۰۸ سال  تاریخ،  منظر  از  اما   ،۱۹۱۴
خواهد  قلمداد  زمان  همان  اندازۀ  به  عطفی 
شد. فرآیند فراگیری بزرگ آغاز شده است. آیا 
این فرآیند برای شما بسیار ُکند و آهسته جلوه 

می کند؟ اما تاریخ بنا بر قوانین و سرعِت خود 
پیش می رود، سرعتی که نمی توان با ناشکیبایی 

به هیچ وجه تندترش کرد.
در ۱۸۰۶، زمانی که هگل »سفر اکتشافی« عظیم 
می کرد،  تکمیل  را  ذهن  پدیدارشناسی  خود، 
حال  در  ینا  خیابان های  در  که  دید  را  ناپلیون 
اسب سواری بود و ندا در داد که: »روح جهان 
مقدس  کتاب  دیدم!«  اسب  زین  بر  جهیده  را 
به  نمی بینند.«  اما  دارند  چشم  »آن ها  می گوید: 
دور و بِر خود نگاه کنید! آیا نمی توانید پیشاپیش 
گواه تغییر در وضعیت را ببینید؟ در خیابان های 
استانبول و آتن، سائوپائولو و مادرید، قاهره و 

لسیبون، توده ها شروع به حرکت کرده اند.
امروز می توانیم بگوییم که روح جهانی جدید 
شکل  در  نه  اما  می کند،  راه پیمایی  همه جا  در 
قهرمانی فردی، بلکه در قالب میلیون ها قهرمان 
نتیجه گیری  اطمینان  با  اما  آرام آرام  که  بی نام 
سرنوشت  تا  درمی آیند  حرکت  به  و  می کنند 

خویش را در دستان خود بگیرند.
اکنون اغتشاش های خون باری در سرتاسر جهان 
طبقه متوسطی  اخالق گرایان  شده اند.  گسترده  
اما  می کنند،  ناله سرایی  این دهشت ها  مورد  در 
آن ها نه هیچ ایده یی در مورد علل ماجرا دارند 
»سبزها«،  صلح جویان،  آن.  برای  راه حلی  نه  و 
اشاره  دردنشان ها  به  دیگران  و  فمینیست ها 
می کنند و نه به علت اصلی که در نظام اجتماعی 
خود  تاریخی  نقش  از  که  دارد  وجود  بیماری 

بیشتر دوام آورده.
می بینیم،  خود  برابر  در  که  دهشت هایی 
مرگ بار  عذاب  بیرونی  دردنشان های  تنها 
دردهای  هم چنین  آن ها  اما  سرمایه داری اند. 
ناشی از زایمان جامعه یی نوین هستند که برای 
متولد شدن تقال می کنند. این وظیفۀ ماست که 
این دردهای زایمان را تخفیف دهیم و پیدایش 
یک جامعۀ جدید و به راستی انسانی را سرعت 

ببخشیم.
انقالبی  مبارز  دوروتی،  به  فردی  روزی 
از  توده یی  تارک  بر  »شما  گفت:  هسپانیایی، 
شوید.«  پیروز  اگر  نشست  خواهید  ویرانه ها 

دوروتی به آن فرد چنین پاسخ داد:
»ما همواره در حلبی آبادها و سوراخ های دیوار 
نحو  چه  به  دانست  خواهیم  کرده ایم.  زنده گی 
خود را برای آن زمان آماده کنیم. زیرا نباید از 
یاد ببرید که ما نیز می توانیم چیزهایی بسازیم. 
این ما هستیم که این کاخ ها و شهرها را اینجا در 
هسپانیا و امریکا و هر کجای دیگر، ساختیم. ما 
کارگران می توانیم چیزهایی دیگری نیز بسازیم 
که جای آن ها را بگیرند. و البته چیزهایی بهتر. 
ما دست کم از ویرانه ها ابایی نداریم. زمین قرار 
است از آِن ما شود. کوچک ترین شکی در این 
است  ممکن  بورژوازی  ندارد.  وجود  مورد 
را  تاریخ  صحنۀ  آن که  از  پیش  را  خود  جهان 
ترک گوید، منفجر و تبدیل به ویرانه سازد. ما 
این جا در قلب های مان جهانی نو درمی اندازیم. 
آن جهان در این لحظه دارد بال و پر می گیرد.«

منبع:
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زیست نامۀ کوتاه
زادگاه سید قاسم، دهکده یی 
است به نام خنج در والیت 
 ۱۲۹۶ سال  به  او  پنجشیر. 
 ۱۸۷۸ با  برابر  هجری 
دهکده  همین  در  عیسایی 
گشود.  جهان  به  چشم 
مردی  هاشم،  سید  پدرش، 
قاسم  سید  روحانی.  بود 
آموزش های ابتدایی را همان جا در زادگاهش آغاز کرد. چون 
به جوانی رسید، برای آموزش های بیشتر به والیات شماِل 
آن  در  کشید.  بخارا  به  کارش  آن جا  از  و  کرد  سفر  کشور 
روزگار، بخارا هنوز یکی از مراکز بزرِگ دانش و فرهنگ در 
منطقه بود که جوانان از سرزمین های دیگر در طلب دانش 
راهی آن جا می شدند. زنده یاد نیالب رحیمی در زیست نامۀ 
سید قاسم گفته است که حق نظر نظروف دانشمند تاجیک 
در کتاب خود »روابط بخارا و افغانستان از آغاز دولت درانی 
تا سقوط امارت بخارا«، از سید قاسم و دورۀ دانشجویی او 
در بخارا یاد کرده که در آن جا به آموزش تفسیر و حدیث 

می پرداخته است.
او  شعر و شاعرِی  آغازِ  از  قاسم تخلص می کرد.  در شعر، 
اطالعاتی در دست نیست، شاید هم بتوان گفت که شاعری 
آغاز کرده  ادبی ـ فرهنگِی بخارا  را در همان جا در فضای 
امیر  توصیف  به  آن  در  که  دارد   قصیده یی  قاسم  است. 
حبیب اهلل پرداخته و در آن قصیده، از امیر خواسته است تا 
او را در جایی به حکمرانی بگمارد. امیر می پذیرد و چنین 

فرمانی می دهد:
بر حسب امر حضرت سلطان دین پناه
طغرا خطی نمود عنایت به زیب و فر

زیباک و خوست و ورسج و فرخار زین چهار
در هرکدام آن که حکمران شوم مگر

شادی کنان به خدمت دولت شدم روان
شکرانه ها نمودم فرمان شاه به بر/  ص۹

فرمان را به نایب الحکومۀ قطغن می رساند، از او به نیکویی 
یاد می کند. نایب الحکومه فرمان دربار را نگه می دارد و او را 
فرمان دیگری می دهد به حکمرانی زیباک در بدخشان. در 
بدخشان مردی به نام زمان الدین، حاکم کالن یا امیر است. 
قاسم از او و رفتار ناخوشایند او به تلخی یاد می کند. حاکم 
از  می کند.  بیرونش  بدخشان  از  و  نمی پذیرد  را  او  کالن، 
این رویداد به او زحمت و زیاِن فراوانی می رسد. ناگزیر به 
قطغن به نزد نایب الحکومه برمی گردد، اما به گفتۀ خودش 

پیاده پا:
باریده شد تگرگ به باغ نشاط من

سه اسب من سقط شده و رنج من هدر
یک اسب مانده بر من و آن هم ز الغری
گردیده پشت و ساغر او چون دم تبر
ناچار و چار، زین بنهادم به پشت او

من پیش پیش اسب من ایدک به پشت سر
پس آمدم به خدمت نایب پیاده پا

از دست میر ملک بدخشان به چشم تر
فرمان به دست نایب و حرمان به دست من
حیران به کار خود شده گم کرده پا و سر

تا سه هزار کابلی نقصان بشد مرا
حاال هنوز مانده ام حیران و در به در / ص۱۲

مردم  و  طبیعت  توصیف  در  که  مخمس هایش  از  یکی  در 
بدخشان  در  خود  اندوه  و  رنج  از  است،  سروده  پنجشیر 
شاید  که  گفت  می توان  بیت ها  این   از  دارد.  شکایت 
تأکید  اثر دستور دربار و  بر  سرانجام حاکم کالِن بدخشان 
و  بپذیرد  را  قاسم   سید  شد  ناگزیر  قطغن،  نایب الحکومۀ 

بگذارد که او به کار خویش در بدخشان ادامه دهد:
در ملک بدخشانم و در رنج و ماللم

از دوری یاران وطن گریم و نالم
محبوبۀ پنجشیر که آید به خیالم

دود از جگر سنگ بر آید ز مقالم / ص ۵۸
سید قاسم با نشریه های شمس النهار و اماِن افغان همکاری 
همین  در  او  شعرهای  نخستین بار  چنان که  داشت،  قلمی 
شعرهایش  بیشتر  شمار  بعداً  رسیدند.  نشر  به  نشریه ها 
پیوند  طرزی  محمود  با  یافت.  نشر  مجال  آریانا  مجلۀ  در 
امان اهلل  دوران  در  که  است  داشت، شاید چنین  دوستانه یی 
گماشته  بلخ  حاکمی  به  و  می رسد  مقامی  و  جاه  به  خان 
می شود؛ اما بیش از ماهی نمی تواند آن جا بماند، آب وهوای 
بلخ برایش ناگوار است، ظاهراً حقوق ماهانه دریافت نکرده 
است. به گفتۀ خودش در یک هفته دوصد روپیه قرض دار 
و  بلخ  هجوآمیزی،  قصیدۀ  در  که  است  چنین  است.  شده 

مقام ها  از  قصیده  پایان  در  و  می کند  نکوهش  را  بلخیان 
می خواهد تا او را به جای دیگری به خدمت گمارند:

در جویبار بلخ به جزآب تلخ نیست
یارب کسی مباد چو من سردچار بلخ
آنان که نیست در دل شان نور معرفت

گشته وکیل نامور و نامدار بلخ
یا رب وزیر عدلیه را ساز مهربان

باشد که عفو سازدم از کار و بار بلخ
از بلخ وارهانم و بلخاب را بده

بگزین به جای من دگری کاردار بلخ/  ص ص ۱- ۲
شاید این آخرین دورۀ مأموریِت او در دستگاه دولت باشد، 
نکرد،  درازی  عمر  گرفت.  کناره  دیوانی  کارهای  از  بعداً 
به  با ۱۹۲۵  برابر  به سال ۱۳۴۴ هجری  ۴۸ سال زیست و 
اخیر  سالیان  بود.  صوفی مشربی  مرد  پیوست.  جاودانه گان 
زنده گی در تنگ دستی به سر برد. ارثیه یی که از او به جای 
ماند، همان سروده هایی او بود که با دریغ بخش بیشتِر آن ها 

نابود شده است.

شعر و شاعری قاسم
دیوان قاسم نخستین بار به کوشش، تحشیه و تعلیق نیالب 
رحیمی و مقدمه های استادان واصف باختری و حیدری و 
جودی به سال ۱۳۷۵ خورشیدی در پشاور پاکستان انتشار 
جست وجوی  در  درازی  سالیان  رحیمی  نیالب  یافت. 
شعرهای قاسم بوده و زمانی هم که همه چیز آماده می شود، 

به تاراج می رود.
نوشته  قاسم  بر شعرهای  حیدری وجودی در مقدمه یی که 
نیالب  »جناب  می کند:  بیان  این گونه  را  ماجرا  این  است، 
کار   ۱۳۷۰ سال  اخیر  در  ده ساله  کوشش  از  بعد  رحیمی 
تدوین و ترتیِب این دفتر را به پایان رساند. او را به من سپرد 
که بخوانم، متأسفانه با ورود برادران مجاهد به شهر کابل و 
شکستن دروازه های کتاب خانۀ عامه، آن دفتر اشعار سید را با 
اشیای دیگری از دفتر کار من به غنیمت بردند؛ ولی شوق و 
اخالِص جناب نیالب به سردی نگرایید و با گرم رویی تمام 

دوباره کمر همت بست...«
شعرهای قاسم عمدتًا در فورم های قصیده، غزل و مخمس 
که  چنان  مدیحه اند،  بیشتر  قصیده هایش  شده اند.  سروده 
قصیده هایی دارد در وصف امیر حبیب اهلل، شاه امان اهلل خان، 
یک  در  دیگر.  دولتی  دو شخصیت  یکی  و  طرزی  محمود 
بررسی می توان گفت که قاسم قصیده سرا با قاسم غزل سرا 
دوشاعر جداگانه اند؛ او در قصیده هایش در هوای رسیدن به 
بدهد  مقامی  او  برای  تا  از شاه می خواهد  است.  حکمرانی 
تا  می کند  هزینه  کابلی  روپیۀ  سه هزار  خودش  گفتۀ  به  و 
است  شاعری  این جا  برسد.  بدخشان  زیباک  حکمرانی  به 
مدیحه سرا. دست به سوی وزیران دراز می کند تا او را یاری 
اما  می آمیزد؛  هجو  زبان  با  او  قصیده های  هم  گاهی  کنند. 
او  غزل های  می شود.  دیده  دیگری  فضای  او  غزل های  در 
آمیزه یی از مفاهیم عاشقانه و عارفانه است که گاهی بازتاب 

مفاهیم عارفانه، قوت و جلوۀ بیشتری پیدا می کند: 
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی

تا دمی بیاسایم زین حساب جسمانی

خانۀ دل ما را از کرم عمارت کن
پیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی/ ص ۴۴

دارد.  عار  پارسایی  از چنان  و  است  بیزار  زاهد سالوس  از 
دارد  سری  که  است  چنان  و  است  عرفان  شراِب  مست 
افراشته که به دوصد هزار کونین فرو نمی آید و این همه را 

از دولت عشق دارد:
ز لباس پارسایی به خدا که عار دارم
 ز شراب بزم عرفان اثر خمار دارم

سر من فرو نیاد به دوصد هزار کونین
در دل گشا و بنگر که چه کار و بار دارم/ ص ۴۰

خدا  به  رسیدن  برای  است،  عشق  پارسایی  او  پارسایی 
به  رسیدن  برای  خدا  عبادت  بهشت.  به  رسیدن  برای  نه 
بهشت، عبادت معامله گرانه است و عارف چنین چیزی را 
نمی خواهد. از بهشت آزاد است برای آن که اگر عبادتش به 

هوای بهشت باشد، دوست را فراموش کرده است:
بالپروردگانیم وحدتیم ای ناصحان معذور

سر و کارم به حوض کوثر و یا حور و غلمان نیست/ ص ۲۹
جست وجو  گل  و  آب  کعبۀ  در  را  خدا  که  است  چنین 

نمی کند؛ بلکه در تالش طواف کعبۀ دل است:
ز طوف کعبۀ گل مدعا حاصل نمی گردد

به طوف کعبۀ دل سر قدم کن مدعا این جاست / ص۲۹
مسافری  است. چنان  برتر  آن حقیقت  در جست وجوی  او 
و  وحدت  دنیای  به  کثرت  رنگارنِگ  دنیای  از  می خواهد 
یگانه گی برسد؛ چنان قطره های باران که از ابرهای پراکنده 
می ریزند روی دریا و دیگر فاصله یی در میان قطره و دریا 

باقی نمی ماند:
نشد از کعبۀ اهل مجازم مقصدی حاصل

اگرچه در طلب پوسیده گردید استخوان من 
سجودی برد جانم بر در می خانۀ وحدت

به هرجا بنگریدم بود پیدا جان جان من  / ص ۴۳
آن را که خداوند عشق داده است، چنان است که همه چیز 
داده است و دیگر در بند جاه و مال نیست. عشق و عرفان 

همه چیز اوست: 
ترا قاسم چه باک از طعن مغروران مال و جاه

که مال و جاه به یک جو نزد سرمستان عرفان نیست / ص 
۳۰

مخمس های قاسم بیشتر با موضوعات اجتماعی و عاشقانه 
طبیعت  توصیف  به  ُفرم  این  در  هم  گاهی  شده اند.  سروده 
که  را  نادرشاه  هم  باری  است.  پرداخته  خویش  زادگاه 
از  یکی  در  بود،  خان  امان اهلل  حربیۀ  وزیر  آن زمان  در 
مخمس هایش، چنان پهلوانان شاهنامه توصیف کرده است. 
این درست زمانی است که در بلخ روزگار ناخوشی را پشت 

سر می گذارد.
در میان مخمس های قاسم، مخمِس »در باغ می خرامید آن ماه 
نورسیده«، بدون تردید معروف ترین شعر اوست. این شعر 
زمانی با گوش های مردم آشنا شد که در محمد کشمی یکی 
از آوازخوانان خوش آواز بدخشان، آهنگی بر آن ساخت و 
آن را با استفاده از وسایل موسیقِی محلی اجرا کرد که مصراع 
آن  می خرامید  باغ  »در  است:  خوانده  این گونه  را  نخستین 
سرو نو رسیده«، اخیراً طاهر شباب این آهنگ را با وسایل 

مدرن موسیقی بازخوانی کرده است. در دیوان قاسم مصراع 
ماه  آن  می خرامید  باغ  »در  است:  آمده  این گونه  نخست 
نورسیده«. طاهر شباب نیز همین گونه خوانده است؛ اما در 
جاهای دیگر اشتباهاتی دارد. ظاهراً  این مصراع همان گونه 
نظر می آید  به  زیباتر و رساتر  است،  در محمد خوانده  که 
که سرو نورسیده می تواند استعارۀ دختری نوجوان باشد. به 
هر صورت اشتباه خوانی شعر در میان آوازخواناِن افغانستان 
تقریبًا یک درد مشترک است. حتا آن هایی که لقب استادی 
این جا  من  نادرست خوانده اند.  را  شعرها  گاهی  دارند،  نیز 
این شعر را همان گونه که در دیوان او آمده است، به گونۀ 

مکمل می آورم:  
در باغ می خرامید آن ماه نورسیده

دامن کشان همی رفت گل ها ره چیده چیده
با صد وقار و تمکین پس گشت دیده دیده

بر من نگاهش افتاد، چون آهوی رمیده
سر را به پیش افکند گویی مرا ندیده

رفتم به صد تمنا آن گه من از قفایش
با احتیاط کردم آهسته گک صدایش

پس دید جانب من دیدم رخ چو ماهش
چادر به روی افکند با دست پُرحنایش
رنجییده از حیا گفت ای از حیا رمیده

ای کارنازموده برگوی مدعا چیست
با کیستت تمنا، آهسته گک صدا چیست

بر دل چه راز داری، بر سر ترا هوا چیست
بر گیر راه خود را این شور و این نوا چیست

دهقان حسن ما را با ناز پروریده

گفتم صد آفرین باد ای ماه کشور حسن
بر باغبان قدرت خالق داور حسن

چون تو بیافریده خورشید خاور حسن
سر تا به پا لطافت ای ماه انور حسن
از عشق چون تو ماهی دارم دل رمیده

ای پادشاه خوبان رحمی بر این گدا کن
باری اسیر خود را با لطف آشنا کن

مهمان وصل خود را یک بار مرحبا کن
بی چاره مستمندم درد مرا دوا کن

تا شاد گردد از تو این جان غم کشیده

شیرین تبسمی کرد آن سرو چست وچاالک
آمد سر تکلم گفتا که ای هوس ناک

 دعوِی عشق کردند چون تو هزار بی باک
 بردند در دل حرمان مانند شیره در تاک

از بوستان وصلم رفتند نا چشیده

قاسم بلندتر کن اکنون ترانۀ راز
در کوی عشق می باش با بلبالن هم آواز
در راه جان سپاری چابک سمند می تاز

بنگر چه می سراید آن عندلیب شیراز
/  ص ص ۷۹  باشی خدا رسیده«  برآیی  از خودی  »چون 

۸۰ -
این مخمس عاشقانه در مصراع آخرین به یک نتیجۀ عرفانی 
باشد،  شیراز  حافظ  شیراز،  عندلیب  استعارۀ  اگر  می رسد. 
نشده  دیده  حافظ  موجود  دیوان های  در  مصراعی  چنین 
است. به هر صورت در این شعر می توان جلوه هایی از شعر 
دراماتیک را دید. شعر آغازی دارد با خرامیدن و گل چیدِن 
یکی از شخصیت ها در باغ. گفت وگو در شعر وجود دارد، 
که  پندآمیز  انجام  و  محیط،  توصیف  و  شخصیت  توصیف 
خودی  و  منیت  از  باید  حقیقت  و  عشق  به  رسیدن  برای 
آن سوتر گام برداشت. تا در دایرۀ منیت دست وپا می زنی، به 

جهان گستردۀ عشق نمی توانی راه یابی.
زبان  گاهی  نیست.  یک دست  زبانی  قاسم،  شعرهای  زبان 
شعرهای او سست و بی حال می شود، حتا گاهی در یک شعر 
نیز می توان این تفاوت زبان را مشاهده کرد. شاید این شعرها 
مربوط به دوره های گوناگون شاعری او باشد. این که چرا او 
در غزل هایش بیشتر به بیان مفاهیم عرفانی می پردازد، شاید 
از مخمس هایش  پاره یی  و  این گونه غزل ها  که  بتوان گفت 
را بیشتر در سال های اخیر زنده گی که دیگر از دغدغه های 
حکمرانی و کار دیوانی فاصله گرفته، سروده باشد؛ سال هایی 

که به گونه یی به قناعت عارفانه دست می یابد:
بیا قاسم رها کن نکته دانی

گذر از لذت دنیای فانی
به دنیا کس نمانده جاودانی

سفر از خود بکن تا می توانی / ص۶۸
از  است،  شایسته  که  آن گونه  قاسم  دیوان  این که  آخر  نکتۀ 
برگ آرایی و چاِپ مناسب برخوردار نیست. در ویرایش آن 
و  که حتا وزن  است  داده  اشتباه هایی رخ  گاه گاه چنان  نیز 

مفهومِ شعر را برهم می زند: 
بنوش آب و بستانش را نظر کن

ز عشق مهوشان جان را خبر کن/ ص ۶۴
بدین صورت مصراع نخست از وزن بیرون است و باید در 

اصل چنین باید: »بنوش آب و بستانش نظر کن«.
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حملۀ ناکام به کمیسیون...
کابل  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  استانکزی، 
ظهر  از  بعد   ۱۲:۳۰ ساعت  مهاجم  پنج  که  گفت 
دفتر  نزدیکی  در  وارد یک ساختمان  روز گذشته 
ساعت  تا  و  شدند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  از ظهر  بعد   ۵:۳۰

زدوخورد پرداختند.
او گفت که در این رویداد تنها دو پولیس افغانستان 
»به صورت سطحی« زخمی شدند و به کارمندان 

کمیسیون انتخابات آسیب نرسیده است.
آقای استانکزی گفت اجساد چهار تن از مهاجمان 
مهاجم  جسد  احتماال  و  می شود  دیده  محل  در 
بین  از  خودش  انتحاری  حمله  اثر  در  پنجمی 

رفته است.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
انتخابات نیز گفت: »به کارمندان ما در این حمله 
صدمه یی نرسیده است. ما پیش بین چنین وضعیتی 
بودیم و از سه ماه پیش تدابیر شدید امنیتی برای 

محافظت از کمیسیون را اتخاذ کرده بودیم.«
کمیسیون  حساس  مواد  اکثر  که  افزود  نور  آقای 
به  پیش  هفته  سه  افغانستان  انتخابات  مستقل 
و  شده است  منتقل  والیات  در  امن  مکان های 
انتخاباتی  مواد  رفتن  بین  از  ناحیه  از  کمیسیون 

نگرانی ندارد.
یک منبع دیگر از کمیسیون به بی بی سی گفت که 
انتحاری مواد منفجره خود  ابتدا یک حمله کننده 
حدود  که  طبقه  چهار  ساختمان  یک  برابر  در  را 
۳۰۰ متر با کمیسیون انتخابات فاصله دارد، منفجر 
داخل  ساختمان  این  به  مهاجمان  بقیه  و  ساخت 
با موشک  انجا ساختمان کمیسیون را  از  شدند و 

هدف قرار دادند.
با  مهاجمان  که  کردند  تایید  افغانستان  مقامات 
سالح سنگین مسلح بودند و ساختمانی که آنها در 

آن موضع گرفته اند غیر مسکونی و خالی است.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته اند.

نزدیکی  در  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بارها  این جاده  دارد و  قرار  جاده کابل جالل آباد 
هدف حمالت انتحاری و گروهی شورشیان قرار 

گرفته است.

ناجیه نوری
افرادی که در چند ماه اخیر از سوی حامد کرزی 
از زندان آزاد شدند، نقش برجسته یی در حمالت 
اخیر بر نهادهای انتخاباتی و نهادهای خارجی در 

کابل و والیت های کشور داشته اند.
شماری از آگاهان با بیان این مطلب می گویند که 
کابل  در  طالبان  نهاد  نام  والی  داوود«  مال  »سور 
که فعاًل بخشی از حمالت انتحاری و انفجاری 
را سازمان دهی می کند و در انتقال افراد انتحاری 
پاکستان به کابل نقش کلیدی دارد، از جملۀ  از 
از زندان بگرام رها شده  کسانی است که اخیراً 

است.
قبل  روز  یک  که  می شود  مطرح  درحالی  این 
کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  انتحاریان  حملۀ  از 
نامزد  یک  احمدزی  غنی  اشرف  انتخابات، 
در  زیاد  شور  و  افتخار  به   جمهوری،  ریاست 
از  او  را  طالب  زندانیان  که  کرد  اعالم  قندهار 

زندان بگرام رها کرده است.
زندانیان  تمامی  پیروزی  صورت  در  گفت  او 

طالب را آزاد خواهد کرد. 
طالبان  حمالت  انتخابات،  برگزاری  آستانۀ  در 
خارجی  نهادهای  و  انتخاباتی  نهادهای  باالی 
در  طالبان  چون  است.  یافته  افزایش  شدت  به 
چالش  به  تالش  در  و  شده اند  بسیج  پاکستان 

کشیدن انتخابات افغانستان هستند.
چالش هایی که  همۀ  به رغم  افغانستان  مردم  اما 
خواهند  رأی  صندوق های  به پای  دارد،  وجود 
انتخاب  را  کشورشان  رییس جمهور  و  رفت 

خواهند کرد.
جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی می گوید، 
کابل  در  طالبان  نهاد  نام  والی  داوود،  سورمال 
که فعاًل بخشی از حمالت انتحاری در کابل را 
انتحاری  افراد  انتقال  در  و  می کند  سازمان دهی 
پاکستان به کابل نقش کلیدی دارد، از جملۀ  از 
از زندان بگرام رها شده  کسانی است که اخیراً 

است.
وی تاکید کرد، در این شکی نیست که افراد آزاده 
شده از زندان بگرام، دوباره سازمان دهی شده و 
رهبری  را  اخیر  مسلحانه  و  انتحاری  حمالت 

می کنند.
این آگاه نظامی تصریح کرد، ما در همان اوایل 
هشدار داده بودیم که رهایی زندانیان بگرام بدون 
طالبان  صفوف  قوی،  ضمانت  گرفتن  و  تحقیق 

و  انتحاری  حمالت  و  کرد  خواهد  تقویت  را 
انفجاری را افزایش خواهد بخشید که چنین هم 

شد.
دولت  دیگر  سوی  از  نظامی،  آگاه  این  گفتۀ  به 
جمع  کشور،  این  استخباراتی  سازمان  پاکستان، 
حضور  کشور  این  در  که  افراطی  سازمان های 
در  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  طرفدار  دارند، 

افغانستان نیستند.
وی تاکید کرد، زمانی که یک حکومت مشروع در 
افغانستان شکل بگیرد، بستر ناامنی از افغانستان 
یک  صدد  در  پاکستان  چون  و  می شود  جمع 
تشدید  با  بنابراین  است؛  ضعیف  افغانستان 
حمالت در صدد روی کار آوردن یک حکومت 
ضعیف از طریق عدم حضور مردم در انتخابات 

است. 
او افزود، پاکستان طرفدار یک حکومت قدرتمند 
درافغانستان نیست؛ بنابراین تالش می کند تا در 
نشود  برگزار  سراسری  انتخابات  یک  افغانستان 
و زمانی که انتخابات سراسری نبود، زمینۀ تقلب 
فراهم می گردد که نتیجۀ آن یک حکومت ضعیف 

خواهد بود. 
عضو  مهدی  محی الدین  داکتر  حال،  همین  در 
مجلس نماینده گان می گوید، شکی وجود ندارد 
ارتباط  گذشته  روز  چند  حمالت  افزایش  که 

مستقیم با رهایی زندانیان بگرام دارد.
می دهد  نشان  گذشته  تجارب  کرد،  تاکید  وی 
سایر  و  بگرام  زندان  از  که  زندانیانی  تعداد  که 
به صفوف طالبان  اند؛ دوباره  زندان ها رها شده 

پیوستند و تندتر از قبل به میدان نبرد شتافتند.
او افزود، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا 
شاهد  کشور  از  وسیعی  بخش های  در  ما  کند، 
وضعیت  شک  بدون  که  بود  خواهیم  ناامنی 
برگزاری یک انتخابات شفاف را صدمه خواهد 

زد.
امن  نا  وضعیت  زمانی که  مهدی،  داکتر  گفتۀ  به 
کنند،  انتخابات شرکت  در  نتوانند  مردم  و  شود 
اند، فراهم  زمینه برای کسانی که در صدد تقلب 
منوال  همین  به  وضعیت  اگر  بنابراین  می گردد؛ 
افزایش  انفجارها  و  حمالت  و  کند  پیدا  ادامه 
پیدا کند، بدون شک تقلب گتسرده یی را شاهد 

خواهیم بود.
بین الملل  مسایل  آگاه  میر  هارون  حال،  این  در 
می گوید، طالبان قباًل اعالم کرده بودند که در سال 

نیروهایی  به عنوان یک  ۲۰۱۴ حمالت خود را 
که شکست نخورده اند، تشدید خواهند بخشید.

وی تاکید کرد، افزایش حمالت طالبان در آستانۀ 
بود و  پیش بینی شده  قبل  از  انتخابات  برگزاری 
در  که  بودند  کرده  تهدید  رسمًا  را  مردم  طالبان 

انتخابات سهم نگیرند.
نباید فراموش  به گفتۀ این آگاه بین المللی، ولی 
کرد که تهدید طالبان حضور مردم را در انتخابات 
کمرنگ خواهد ساخت و عدم حضور مردم در 

انتخابات زمینه ساز تقلب خواهد بود.
ناظرین  و  مردم  حضور  عدم  کرد،  تصریح  او 
انتخاباتی به دلیل نبود امنیت در انتخابات، ضمن 
این که مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد، 
گسترده  بسیار  تقلب های  انجام  برای  را  زمینه 

فراهم خواهد ساخت.
صورت  تقلب  زمانی که  گفت،  همچنان  میر 
بگیرد، هر نوع ادعا پس از انتخابات، مشروعیت 
انتخابات را صدمه خواهد زد و عدم مشروعیت 
را  آینده  مشروعیت حکومت  مستقیمًا  انتخابات 

تحت شعاع قرار خواهد داد.
مردم  که  می شود  ابراز  حالی  در  اظهارات  این 
افغانستان در چند روز گذشته و با نزدیک شدن 
زمان برگزاری انتخابات هر روز شاهد حمالت 
کشور  مختلف  نقاط  در  انفجاری  و  انتحاری 

هستند.
استخبارات  سازمان  مستقیم  همکاری  به  طالبان 
ساحه  یی  دفتر  اخیر  روزهای  طی  پاکستان 
کمیسیون انتخابات و دفتر مرکزی این کمیسیون 

را آماج حمله قرار دادند. 
مرکز  در  سرینا  کابل  رستورانت  این،  از  پیش 
شهر از سوی طالبان و استخبارات پاکستان مورد 

حملۀ انتحاری قرار گرفت.
رهاسازی  پروسۀ  بدین سو  دوسال  از  کرزی  حامد 

زندانیان طالبان را آغاز کرده است. 
متحدۀ  ایاالت  با  زیاد  تنش های  از  کرزی پس  آقای 
و  بر عهده گرفت  را  بگرام  زندان  امریکا مسوولیت 
پس از آن تمامی طالبان خطرناک را به رغم نگرانی 

مردم افغانستان و نیروهای خارجی، آزاد کرد.
زندانیان  پرونده های  بررسی  منظور  به  کمیسیونی که 
با  بود،  شده  ساخته  کرزی  آقای  جانب  از  بگرام  
چشم پوشی از جنایت ها و کشتارهای طالبان، تمامی 

زندانیان بگرام را بی گناه خواند و آن  ها را آزاد کرد.
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سناتور پیشین، سازمان...
مردم مورد توجه قرار گیرد و همه نهادهای دولتی در این 

زمینه مسوولیت دارند.
نبیل با اشاره به دخالت پاکستان در انتخابات افغانستان گفت: 
چاپخانه های  از  برخی  که  دارد  وجود  موثقی  گزارش های 
در  تا  رأی دهی هستند  کارت های  پاکستان مشغول چاپ 

انتخابات افغانستان استفاده کنند.
وی تأکید کرد: اداره امنیت ملی افغانستان برای خنثی کردن 

این برنامه تالش می کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ۱۶ حمل 

برگزار شود اما نا امنی مهمترین مانع در این زمینه است.
سناتور پیشین، سازمان دهندۀ حمالت انتحاری

می گوید  افغانستان همچنان  ملی  امنیت  ریاست  سرپرست 
یکی از سناتوران دورۀ قبل در سازماندهی یکی از حمالت 

انتحاری در کشور دست داشته است.
آنان اسنادی را در  با آن که  امنیت ملی می گوید  سرپرست 
سازماندهی  در  سناتور  یک  دست داشتن  مسالۀ  خصوص 
اما  دارند،  اختیار  در  کشور  در  انتحاری  حمالت  از  یکی 

نمی توانند از روی آن پرده بردارند.
رحمت اهلل نبیل گفت با توجه به اوضاع کنونی افشای این 

نوع مسایل سبب ایجاد تنش ها در کشور خواهد شد.
او گفت: در این مسایل ما کاماًل اسناد در اختیار داریم، اما 
را  ما کسی  اگر  دلیل که شما می دانید،  به  نیست  وقت آن 
به نام قاچاقبر و یا جاسوس بگیرم، بسیار جنجال بزرگ در 

این کشور ایجاد می شود.
آقای نبیل گفت، اسناد زیاد در رابطه به برخی از افرادی که 
در موارد چون فساد، جاسوسی، اختالس و شماری مسایل 

دیگر دست دارند نزد آنان موجود است.
مجلس  اعضای  شماری  اعتراض  نبیل  آقای  اظهارات  این 

نماینده گان را برانگیخت.
آنان گفتند در صورتی که اسناد و شواهد نزد ریاست امنیت 
را روی دست  اقداماتی  باید  باشد، پس  داشته  ملی وجود 

گیرد.

مراکزی که ناظر نداشته...
راه یافته بودند؛ تا به حال نام ۱۰۷ تن حذف شده 

اند.
بنابر اظهارات وی، از جمله مهمترین دالیل حذف 
به سن  نرسیدن  و  سوادی  کم  بی سوادی،  نامزدان 

قانونی نامزدان بوده است.
شکایات  کمیسیون  کمیشنر  آریانفر،  عزیزاهلل 
دانست  استثنایی  را  کنونی  انتخابات  نیز  انتخاباتی 

و گفت که این انتخابات در یک شرایط استثنایی 
توجه  و  اقدامات  به  نیاز  بنابراین  می شود؛  برگزار 

استثنایی دارد.
به گفته وی، در کل کشور ۲۱ هزار مرکز رای دهی 
انتخاباتی  ناظران  که  صورتی  در  اما  دارد؛  وجود 
نتوانند در مراکز رای دهی حضور یابند، آن مراکز 

تعطیل خواهد شد.
به باور وی، ۱ هزار رای واقعی مردم بهتر از ۱۰ 

هزار رای غیر واقعی و تقلبی است.

به  رسیده گی  مستقل  کمیسیون  که  است  گفتنی 
که  بود  گفته  این  از  پیش  انتخاباتی  شکایت های 
تحصیلی،  مدارک  بودن  ناقص  دلیل  به  نفر   ۱۱۵
نداشتن شرایط قانونی و عدم مراجعه به کمیسیون 
انتخاباتی برای رسیدگی به پرونده شان، از فهرست 
بررسی  از  پس  که  اند  شده  نامزدها حذف  نهایی 
به  این تعداد  نامزدان،  بیشتر و جلسه دفاعیه  های 

۱۰۷ نفر کاهش یافت .

عیادت کرزی از...
در  ابوذر  از  کرزی  جمهوری  رییس  افغانستان، 
داکتر  »به  و  کرد  عیادت  ایمرجنسی  بیمارستان 
داد  هدایت  ثریا دلیل وزیر صحت عامه مجدداً 
برای  را  او  ابوذر،  معالج  داکتران  مشوره  با  که 
بیشتر و صحت یابی کامل به هر کشور  مداوای 

خارجی که مناسب است، اعزام کند.«

ابوذر  از  زیادی  تصاویر  اخیر  روزهای  در 
رسانه ها  در  بیمارستان  در  مداوا  جریان  در 
و  شده است  منتشر  اجتماعی  شبکه های  و 
شخصیت های متعدد از او در بیمارستان عیادت 

کردند.
او بالفاصله پس  ابوذر گفتند که  داکتران معالج 
از به هوش آمدن، حمیرا، اسم مادرش را صدا 
زد. پس از انتشار این خبر شماری از زنان فعال 

مدنی با گرد آمدن در برابر بیمارستان ایمرجنسی 
در  و  کردند  حمایت  اعالم  ابوذر  از  کابل  در 
پالکاردهایی که با خود حمل می کردند، نوشتند 

که آنها همه مادران ابوذر هستند.
همچنین ایندین اکپرس، روزنامه هندی گزارش 
کننده،  تهیه  بازیگر،  بّچن،  امیتاب  که  داده است 
بالیوود  سینمای  مشهور  مجری  و  خواننده 

حمایت خود را از ابوذر اعالم کرده است.

حمالت اخیر توسط افراد رهاشده از زندان 

بگرام صورت گرفته است



حکومت باید نړۍ واله ټولنه پر پاکستان فشار 

راوړلو ته وهڅوي
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ییز بریدونه  په کابل کې د وسله والو ډله 

غړي  جرګې  وليس  د  دي.  شوي  زیات 

د  بریدونه  دا  وايي،  شننونکي  سیايس  او 

لوري  له  شبکې  استخبارايت  د  پاکستان 

هم  وزارت  کورنیو چارو  د  کېږي.  تررسه 

او  طالبانو  د  کې  پاکستان  په  چې  ویيل 

حکومت ترمنځ د خربو له پیلېدا وروسته 

ټولو طالبانو ته پر افغانستان د مترکز ویل 

شوي، چې له امله یې په افغانستان کې نا 

امني ډېره شوې ده.

شننونکي وايي، ټاکنې یوه ميل پروسه ده 

او دا د دې ښکارندويي کوي چې طالبان 

د پاکستان په خوښه د خپلې ميل پروسې 

د ګډوډلو هڅې کوي.

توخي  حمیدالله  غړي  جرګې  وليس  د 

وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

او  امن  کې  خاوره  خپله  په  تل  پاکستان 

یې  کې  افغانستان  په  خو  غوښتې  سوله 

هېڅکله له زړه دا اراده نه ده کړې.

کې  افغانستان  په  پاکستان  که  وايي،  هغه 

سوله او امن غوښتی نو ټول هغه طالبان 

به یې نیويل او یا له خپلې خاورې ایستيل 

او  مرکزونه  کې  پاکستان  په  چې  وای، 

دفرتونه لري او ازادانه تګ راتګ کوي. 

هغو  د  یې  به  راز  دغه  زیاتوي،  نوموړی 

نیولې  مخه  راواردولو  د  وسلو  او  توکیو 

وای چې طالبان پرې په افغانستان کې  نا 

امني جوړوي، ځکه ټول مواد د طالبانو له 

پاکستان نه راځي.

له  افغان حکومت  چې  دا  خربه،  په  ده  د 

کوي  خربې  اړه  په  سولې  د  رسه  طالبانو 

په  غواړي  طالبان   (( تېربايس:  ځان  تل 

دې وروستیو بریدونو رسه خلکو کې وېره 

السه  له  توان  ټول  دوی  ځکه  واچوي، 

ورکړی دی یوازې همدا کوالی يش چې 

او  کړي  رامنځته  ګډوډي  پورې  ټاکنو  تر 

رایه  د  چې  کړي  پیدا  وېره  دا  کې  خلکو 

يش.  الړ  ته  صندقونو  ورځ  په  ورکولو 

د  نور  خو  بويل  ګټه  په  ځان  د  دا  دوی 

جګړې توان یې له السه ورکړی دی.((

طالبان  وویل،  غړي  یاد  جرګې  وليس  د 

هېڅکله په افغانستان کې په خپلې ارادې 

د  بلکې  جنګېږي،  نه  امکاناتو  خپلو  او 

پردیو په اشاره او الرښوونه عمل کوي.

ټول جنګي  د طالبانو  وینا،  په  نوموړي  د 

توکي او امکانات له پاکستانه دي، هر څه 

نه  نظر  ازاد  هېڅکله  او  ورکړي  السه  یې 

لري او خپلواک نه دي.

دره  سیدمظفر  شننونکي  چارو  سیايس  د 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  صويف 

په کابل کې وروستیو بریدونو ته په اشارې 

وویل، چې د پاکستان د ملکي چارواکیو 

د  چې  ښکاري،  ترڅنګ  څرګندونو  د 

افغانستان په اړه د هغه هېواد د استخبارايت 

چارواکیو دریځ نه دی بدل شوی او هغه 

ته  دريځ  ضد  افغانستان  د  هم  ال  هېواد 

دوام ورکوي.

چې  پوهېږي  پاکستانیان  خربه،  په  هغه  د 

ټاکنو  عادالنه  او  رڼو  د  کې  افغانستان  په 

تررسه کېدل په نړۍ واله کچه د افغانستان 

پرستیژ لوړ وړي او دا هېواد به په نړۍ واله 

ټولنه کې ځانته یو مهم ځای پیدا کړي: )) 

نهايي  تر  پاکستان  ده چې  امله  له همدې 

په  ټاکنې  دا  چې  کړي  پیل  هڅې  وسې 

شفاف  ډول تررسه نه يش او هم صندقونو 

ته د تللو لپاره د خلکو ونډه کمه وي.((

افغان  وینا،  په  صويف  دره  ښاغيل  د 

کې  په رس  ده چې  کار  په  لپاره  حکومت 

ټاکنې  وکړي چې  توان رسه هڅه  ټول  په 

تررسه کړي او په پراخو تبلیغاتو رسه هڅه 

ټول  استخباراتو  د  پاکستان  د  چې  وکړي 

نیرنګونه خنثی کړي.

دی وايي، دغه راز باید ولسمرش کرزی د 

نړۍ له سرتو قدرتونو رسه خپل مخالفتونه 

کم او له نړۍ والې ټولنې رسه یوه مثبت 

افغانستان  ځکه  کړي؛  رامنځته  تعامل 

هم  چې  دی،  نه  کې  وضعیت  داسې  په 

دایمي  له  ګاونډي  خپل  د  لوري  ختیز  له 

له نړۍ والې  او هم  تعرض رسه مخ وي 

ټولنې رسه ضد وکړي.

د سیايس چارو دغه شننونکي زیاته کړه، 

رسه  هېوادونو  بهرنیو  له  چې  ده  منطقي 

د  او  پېژندلو  رسمیت  په  ګټو  د  هغوی  د 

مطلوبو او منطقي اړیکو په ر امنځته کولو 

رسه د نړۍ والې ټولنې له وړتیا نه په ګټنې 

رسه د پاکستان په استخبارايت شبکې فشار 

په  او  تررسه  ټاکنې  رڼې  څو  يش،  راوړل 

زمینه  ته  تامین  امنیت  تلپايت  د  کې  هېواد 

برابره يش.

که  وویل،  دره صويف  مظفر  سید  ښاغيل 

افغانستان تېر سل کلن تاریخ ته نظر ويش 

هېوادونو  بهرنیو  له  چې  ده  روښانه  نو 

افغانستان  دښمنۍ  او  ضدیت  رسه 

خپلې موخې ته نه دی رسولی: )) افغان 

لري  تجربه  تاریخي  خلک  او  حکومت 

له  وړاندې  پر  افغانستان  د  پاکستان  چې 

هېڅ ډول فشار نه دریغ نه کوي.((

پاکستان  په  چې  شول  ولیدل  وايي،  هغه 

افغانستان  په  مذاکره  رسه  طالبانو  له  کې 

او  کلو  تحریک  په  عواملو  خپلو  د  کې 

نا  یې  استولو  را  په  ځامنرګو  د  ته  هېواد 

امني پراخه کړه: )) په اوسنیو رشایطو کې 

و  نړۍ  له  حکومت  افغان  چې  ده  اړتیا 

الې ټولنې رسه همغږې عمل وکړي او پر 

پاکستان فشار راوړي چې پر افغانستان له 

برید او تعرض نه الس واخيل.((

ورزش  برترین های  انتخاب  مراسم 
جهان در کواالالمپور برگزار و سباستین 
مرد  ورزشکار  برترین  عنوان  به  وتل 
برترین  عنوان  به  فرانکلین  میسی  و 

ورزشکار زن جهان انتخاب شد.
اعطای  مراسم  از  دوره  پانزدهمین 
 Laureus World Sport( الریوس  جوایز 
لقب  ورزشی  اسکار  به  که   )Awards

تون  نجیب  حضور  با  است،  گرفته 
محمد  مالزی،  وزیر  نخست  رزاق 
گردشگری  وزیر  عبدالعزیز  بن  نذری 
مالزی  جوانان  و  ورزش  وزیر  مالزی، 
سرشناس  چهره های  از  بسیاری  و 
ورزش جهان در سالن ایستانا بودارای 
کواالالمپور )کاخ فرهنگ کواالالمپور( 

برگزار شد.
سقوط  حادثه  تاثیر  تحت  مراسم  این 
هوایی  خطوط  مسافربری  هواپیمای 
دلیل  همین  به  و  شده  برگزار  مالزی 

مدت زمان آن کاهش یافته و اجرای موسیقی 
در بخش های مختلف آن نیز لغو شد.

این  افتتاحیه  مراسم  در  مالزی  وزیر  نخست 
اتفاقاتی  منعکس کننده  ورزش  گفت:  مراسم 
دادن  رخ  در حال  در سراسر جهان  که  است 
جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  برای  و  است 
از سختی، فقر و  برای فرار  ورزش راهکاری 

جنگ است.
به  مردم  سخت  شرایط  در  کرد:  تصریح  وی 
قهرمانان ورزشی خود نگاه می کنند و از آنها 
زمان  این  اکنون  مالزی  برای  می گیرند.  الهام 
تاسف  با  گذشته  روز  چند  من  است.  رسیده 
هواپیمای  سقوط  خبر  اعالم  به  مجبور  بسیار 
MH370 شدم و اکنون تمام فکر و ذهن ما با 

خانواده سرنشینان این هواپیماست.
بندیکت  رزاق،  تون  نجیب  سخنان  از  پس 
به  انگلیسی  سرشناس  هنرپیشه  باکامبرباچ 
عنوان مجری مراسم به روی سن رفته و مراسم 

را آغاز کرد.
و  شرکت کنندگان  نیز  اصلی  مراسم  از  پیش 
قرمز  فرش  بر  قدم  الروس  جایزه  نامزدهای 
گذاشته و ضمن گرفتن عکس های یادگاری به 

سواالت خبرنگاران نیز پاسخ دادند.
کرایف،  یوهان  چارلتون،  بابی  گولیت،  رود 
سباستین وتل، لوئیس همیلتون، اریک کانتونا، 
فابیو کاپلو، استیو مک منمن، بندیکت کامبرباچ 
بودند که در  افرادی  از جمله  ادوین موسز  و 

مراسم روز گذشته حضور داشتند.
را  معتبر  مراسم  این  حالی  در  کواالالمپور 
مراسم  این  بود  قرار  ابتدا  در  که  کرد  میزبانی 
شود.  برگزار  برزیل  ژانیروی  ریودو  شهر  در 
مسئوالن برزیلی به این دلیل از برگزاری این 
رویداد انصراف دادند که نگران خشم عمومی 
به دلیل هزینه ۱۲ میلیون دالری برگزاری آن 

بودند.
برندگان برترین های ورزش جهان به شرح زیر 

معرفی شدند:
۱- برترین ورزشکار مرد جهان: سباستین وتل
۲- برترین ورزشکار زن جهان: میسی فرانکلین
ماری  جهان:  معلول  ورزشکار  برترین   -۳

بوچت
۴- جایزه روحیه جهان: تیم کریکت افغانستان

۵- برترین تیم جهان: بایرن مونیخ
۶- برترین ورزشکار از نظر بازگشت به اوج: 

رافائل نادال
پیشرفت  نظر  از  ورزشکار  برترین   -۷

غیرمنتظره: مارک مارکز
ورزش های  زمینه  در  ورزشکار  برترین   -۸

اکشن: جیمی بستویک
۹- جایزه ورزش برای مقاصد خوب: موسسه 

Magic Bus

یک  جوایز  این  مختلف  بخش های  نامزدهای 

ماه پیش به شرح زیر اعالم شده بودند:
برترین ورزشکار مرد:

اوسین بولت، ورزش های قهرمانی
مو فرح، ورزش های قهرمانی

لبرون جیمز، بسکتبال
رافائل نادال، تنیس

کریستیانو رونالدو، فوتبال
سباستین فتل، اتومبیلرانی

برترین ورزشکار زن:
نادین آنگرر، فوتبال
میسی فرانکلین، شنا

شلی آن فریزر پریس، ورزش های قهرمانی
یلنا ایسینبایفا، ورزش های قهرمانی

تینا میز، اسکی
سرنا وییامز، تنیس
برترین تیم جهان:

تیم راگبی All Blacks از نیوزیلند
تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان

تیم فوتبال مردان برزیل
تیم تنیس دونفره باب و مایک برایان از آمریکا

تیم بسکتبال میامی هیت آمریکا
تیم اتومبیلرانی فرمول وان رد بول اتریش
برترین ورزشکار از نظر بازگشت به اوج:

یلنا ایسینبایفا، ورزش های قهرمانی
رافائل نادال، تنیس

تیم قایق رانی اوراکل آمریکا
تونی پراکر، بسکتبال

رونالدینیو، فوتبال
تایگر وودز، گلف

برترین ورزشکار از نظر پیشرفت غیرمنتظره:
تیم ملی کریکت افغانستان

مارک مارکوز، موتورسواری از اسپانیا
رافائل هولزدپه، قهرمانی از آلمان

نایرو کوینتانا، دوچزخه سواری از کلمبیا
جاستین روز، گلف از انگلیس
آدام اسکات، گلف از استرالیا

برترین ورزشکار در زمینه ورزش های اکشن:
جیمی بستویک، BMX از انگلیس

باب برنکوئیست، اسکیت بوردینگ از برزیل
میک فانینگ، موج سواری از استرالیا

جان فلورانس، موج سواری از آمریکا
مایا گابرا، موج سواری از برزیل

شائون وایت، اسکی روی برف از آمرسکا
برترین ورزشکار معلول:

ماری بوچت، اسکی از فرانسه
مارسل هاگ، ویلچر سواری از سوئیس

تاتیانا مک فادن، ویلچر سواری از آمریکا
صوفی پاسکو، شنا از نیوزلند
سارا لوئیز رانگ، شنا از نروژ

اولگا سویدرسکا، شنا از اوکراین

برندگان اسکار ورزشی معرفی شدند

دستگیري ۱4 خالفکار خطرناک، از سوي پولیس واليت هرات

ورزش

از  هرات  والیت  پولیس  فرماندهي 
حمالت  اتهام  به  تن   ۱۴ دستگیري 
و  سالح  غیرقانوني  حمل  تروریستي، 

فروش مواد مخدر خبر مي دهد.
گفته شده که این افراد در گذشته باعث نا 
امني هاي زیادي شده بودند که ظرف ۲۴ 
ساعت گذشته به چنگ پولیس افتاده اند.
به گزارش جمهور، ژنرال سمیع اهلل قطره، 
پولیس والیت هرات عصر روز  فرمانده 
 ۹ گفت:  خبري  نشست  یک  در  گذشته 
از  که  مي باشند  کساني  افراد،  این  از  تن 

مردم اخاذي مي کردند.
در  گذشته  روز  افراد  این  وي،  گفتۀ  به 
مناطق تفریحي ولسوالي کرخ از مردم به 
زیادي  مبالغي  گذارشان  و  گشت  خاطر 

پول را دریافت کرده اند.
از  پس  هرات  پولیس  افزود:  قطره  آقاي 
مطلع شدن از این عمل، وارد اقدام شده 
و تمامي این افراد را دستگیر کرده است.

از  همچنین  هرات  پولیس  فرمانده 
خبر  عارف  نام  به  فردي  دستگیري 
مي دهد که از چندي به این سو، چندین 
رویداد ترور منجر به مرگ در هرات از 

وي سر زده بود.
جمله  از  فرد  این  قطره،  ژنرال  گفتۀ  به 

افراد خطرناک در والیت هرات بوده که 
از این هم سابقه ي جرم و حبس  پیش 

را داشته است.
هرات  والیت  پولیس  در  مسوول  این 
از  تن   ۴ که  افزود  گفته  این  کنار  در 
به  هم  هرات  والیت  دیگر  باشنده گان 
فروش  و  سالح  قانوني  غیر  حمل  جرم 

مواد مخدر دستگیر شده اند.
گفته شده که تحقیقات از افراد بازداشت 

شده در حال تکمیل بوده و قرار است تا 
در آینده ي نزدیک این افراد به دادستاني 

هرات معرفي شوند.
از  هرات  مردم  و  امنیتي  افسران  ترور 
این  در  که  است  هایي  نگراني  جمله 
اواخر سایه بر این والیت انداخته است.

دستگاه هاي نظامي - امنیتي هرات تعهد 
این  فرصت،  زودترین  در  که  اند  داده 

مشکالت را برطرف خواهند کرد.
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