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غنی: 

حمله بر هزاره ها و شیعه ها 
حمله بر رییس جمهور است

در جستجوی صلح؛ 
مأموریت دشوار خلیل زاد

ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
به  دیروز  افغانستان  صلح  درباره ی  امریکا 
در  پاکستانی  مقامات  با  تا  رفته  پاکستان 
کند.  گفت وگو  طالبان  با  صلح  روند  مورد 
وزارت  سوی  از  به تازگی  خلیل زاد  آقای 
این  نماینده ی  عنوان  به  امریکا  خارجه ی 
تعیین  افغانستان  صلح  روند  برای  کشور 
بن  روند  در  که  سیاست مداری  است؛  شده 
و شکل گیری دولت پساطالبان در افغانستان 
سفیر  عنوان  به  و  داشت  برجسته یی  نقش 
این کشور در افغانستان، عراق و سازمان ملل 
متحد کار کرده بود. انتصاب آقای خلیل زاد 
نیز  خارجه  وزیر  چنانکه  بخش،  این  در 
در  امریکا  نشانه ی جدیت  بود،  تأکید کرده 
خصوص مصالحه با طالبان تلقی می شود. آیا 
خلیل زاد قادر به پایان بخشیدن طوالنی ترین 

مأموریت جنگی  امریکا خواهد شد؟
به  پایان دادن  برای  با طالبان  گفت وگو 
حکومت  اولین  شکل گیری  از  پس  جنگ 
انتخابی پس از سقوط امارت اسالمی شروع 
در  تالش ها  این  کنون  تا  زمان  آن  از  شد. 
سطوح محلی و منطقه یی ادامه یافته است، 
اما جز آنکه فرصت بیشتری در این جریان 

برای سازمان دهی ...

۲

همه به انتخابات عالقه مند نیستند. در افغانستان کمتر از نصف جمعیِت واجد شرایط 
آن تا هنوز رأی داده اند. حاال این بی میلی و بی مباالتی می تواند دالیل متعدد داشته باشد. 
به  هم  برخی  نبرده اند،  پی  مردم  عمومی  وضع  بر  آن  تأثیر  و  انتخابات  اهمیت  به  برخی 
نگرانی های  هم  تعدادی  همچنان  و  ندارند  باور  افغانستان  در  عادالنه  و  شفاف  انتخاباِت 

امنیتی دارند. این روزها با دوستانی بر می خوریم که نمی خواهند رأی بدهند یا ...

مهمند دره – ماه جوالی بود که من با ۱۲ عضو یکی از تیم های دسته ی عملیاتی آلفا 
همراه شدم. تا آن زمان چهار ماه از آغاز رویارویی این نیروها با جنگجویان شاخه ی خراسان 
دولت اسالمی گذشته بود. این تیم در پایگاه رزمی بلکفیش مستقر بود. پایگاهی که نامش 

را از نام نهنگ قاتل گرفته است و در دهانه ی مهمند دره موقعیت دارد ...

که  می دهد  نشان  است،  یافته  دست  آن  به  روز  اطالعات  روزنامه ی  که  اسنادی 
عبدالقادر آشنا، والی جدید سرپل آپارتمانی را در مکروریان سوم کابل غصب کرده و پس 
از حکم دادگاه در سال ۱۳۸۵ خورشیدی مبنی به مسترد آن تا کنون این آپارتمان را به 

صاحب اش تسلیم نکرده است. اخیراً ریاست دادستانی تحقیق جرایم دادستانی ...

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ نگاهی به خط مقدم نبرد نیروهای 
ویژه ی امریکا علیه دولت اسالمی

قانون گریزی یک مقام؛  والی  جدید سرپل دوازده سال می شود 
که دادگاه و دادستانی را سرکار گذاشته است
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جمهـوری کشـور گفتـه اسـت کـه حکومت افغانسـتان 
یـک دهـه را به نـام دهـه ی معـارف نامگـذاری خواهـد 

. د کر
آقـای غنـی روز جمعـه )۱۳ میـزان( در رأس یـک 
هیـأت بلندپایـه ی دولتی به والیت بلخ سـفر کـرده بود.

در اعالمیـه ی ارگ ریاسـت جمهـوری آمده اسـت 
کـه رییـس جمهـور در جریـان این سـفر با شـماری از 
اسـتادان دانشـگاه و آمـوزگاران مکاتـب دیـدار کرده و 
گفتـه اسـت: »یک دهـه را به نـام معارف مسـما خواهیم 
تعمیـر مکتـب  اعمـار شـش هـزار  بودجـه ی  کـرد و 
پیش سـاخت تأمیـن شـده اسـت و تا دوسـال آینـده به 

می رسـد.« بهره بـرداری 
رییـس جمهـور غنـی افـزوده کـه در یک سـال در 
هـر والیت و طـی دوسـال در هر ولسـوالی یک مکتب 

تخنیکـی و مسـلکی ایجاد می شـود.
آقـای غنـی گفتـه اسـت کـه بـه هیـچ زورمنـدی 
اجـازه ی مداخله در امور کانکـور، معارف و تحصیالت 
عالـی داده نشـده و سیسـتم معـارف به گونه ی اساسـی 

اصـالح خواهد شـد.
ایـن سـفر  در جریـان  رییـس جمهـوری کشـور 
بلـخ  والیـت  بـه  را  افغانـی  میلیـون   ۱۵۰ همچنـان 
اختصـاص داده و بـه والـی این والیت نیـز هدایت داده 
اسـت تـا این پـول را از طریـق یک میکانیزم شـفاف در 

بخش هـای مختلـف بـه مصـرف برسـاند.
بـا  سـفر  ایـن  در جریـان  غنـی  رییـس جمهـور 
شـماری از بـزرگان و متنفذیـن والیـت بلـخ نیـز دیدار 
کـرده و گفته اسـت کـه بـرای تأمین امنیـت این والیت 

یـک قطعـه ی خـاص اسـتخدام خواهـد شـد.
آقـای غنـی گفته اسـت: »اجـازه نمی دهم اوباشـان 
بـرای امنیـت شـهر مـزار شـریف مشـکل ایجـاد کنند. 
بـرای تأمیـن امنیـت مزارشـریف یـک قطعـه ی خـاص 

اسـتخدام می شـود.«
او همچنـان تأکیـد کرده که والیت بلـخ در اولویت 

برنامه هـای اقتصادی حکومـت قرار دارد.

اطالعـات روز: دفتـر مطبوعاتـی پولیـس والیـت 
به شـمول  از کشته شـدن ۳۰ جنگجـوی طالـب،  فـراه 
یـک فرمانـده مشـهور ایـن گـروه در این والیـت خبر 

داده اسـت.
محـب اهلل محـب، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس 
فـراه بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن افراد 
روز جمعـه )۱۳ میـزان( در نتیجـه ی حمـالت هوایـی 
خـاک  ولسـوالی های  در  قاطـع  حمایـت  نیروهـای 
و  کشـته  والیـت  ایـن  پشـترود  و  باالبلـوک  سـفید، 
شـماری دیگـر از افـراد طالبان در جریـان این عملیات 

شـده اند. زخمـی 
جـان،  بـاری  حاجـی  کـه  گفـت  محـب  آقـای 
فرمانـده مشـهور طالبـان در والیـت فراه و چنـد تن از 
فرماندهـان محلی این گروه، به شـمول مال حسـیب اهلل، 
مـال نصـراهلل و مـال سـتار نیز شـامل کشته شـدگان اند.

تلفـات  مـورد  در  فـراه  پولیـس  سـخن گوی 
نیروهـای امنیتـی و غیرنظامیان در جریـان این عملیات 

نگفـت. چیـزی 
بـه گفتـه ی او، عملیـات مشـترک نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی بـا حمایـت نیروهـای حمایـت قاطـع بـرای 
خـاک  ولسـوالی  در  طالـب  هراس افکنـان  سـرکوب 

سـفید فـراه ادامـه دارد.

اطالعـات روز: وزارت دفـاع کشـور اعـالم کـرده 
امنیتـی و  نیروهـای  نتیجـه ی عملیـات  اسـت کـه در 
دفاعی کشـور در سراسـر کشـور ۵۷ شورشـی کشته و 

هشـت شورشـی دیگـر زخمـی شـده اند.
در اعالمیـه ی ایـن وزارت کـه دیـروز شـنبه )۱۴ 
میـزان( منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه ایـن شورشـیان 
در والیت هـای کنـر، هلمند، بغـالن، قندهـار، ننگرهار، 
پکتیـا،  نیمـروز،  ارزگان،   بدخشـان،  هـرات،  غزنـی، 
فاریـاب، خوسـت،  سـرپل و لوگـر کشـته و زخمـی 

شـده اند.
بـر اسـاس اعالمیـه،  در جریـان ایـن عملیـات دو 
بـاب مخفـی گاه و مقداری سـالح و مهمات شورشـیان 

نیـز از میـان برده شـده اسـت.
در مـورد تلفـات نیروهای امنیتـی و غیرنظامیان در 

جریـان ایـن عملیات ها چیزی گفته نشـده اسـت.

رییس جمهور: 

یک دهه را به نام دهه ی 
معارف نام گذاری می کنیم

یک فرمانده مشهور 
طالبان در فراه کشته شد

وزارت دفاع: 

۵۷ شورشی را در سراسر 
کشور کشته شده است

احزاب سیاسی: 

کمیسیون انتخابات باید ثابت کند که 
جلو آرای تکراری و تقلبی گرفته شده است

وزارت معادن: 

قرارداد معادن »طالی بدخشان« و »مس بلخاب« به امضا رسیده است

ریاست عمومی امنیت ملی: 

چهار جعل کار استیکر انتخاباتی را بازداشت کردیم

غنی: 

حمله بر هزاره ها و شیعه ها حمله بر رییس جمهور است

سیاســی  احــزاب  از  شــماری  روز:  اطالعــات 
اعــالم کرده انــد در صورتــی کــه کمیســیون بــرای 
ــی  ــو آرای تکــراری و تقلب ــه جل ــد ک ــت نکن ــان ثاب آن
ــات را نخواهنــد  گرفتــه شــده اســت، پروســه ی انتخاب

ــت. پذیرف
ــی  ــه در مناطق ــد ک ــان گفته ان ــن احــزاب همچن ای
کــه از بایومتریــک بــرای شناســایی رأی دهنــدگان 
اســتفاده نشــود، آرای آن مناطــق نیــز قابــل قبــول 

ــود. ــالم ش ــل اع ــد باط ــد و بای نمی باش
ــنبه  ــروز ش ــه دی ــزاب ک ــن اح ــه ی ای در اعالمی
ــه احــزاب  ــده اســت ک ــزان( منتشــر شــده، آم )۱۴ می
سیاســی از سیســتم بایومتریــک در انتخابــات ۲۸ میــزان 
ــک  ــتفاده از روش بایومتری ــا اس ــد، ام ــتقبال می کنن اس
ــه آرا  ــی ک ــن باشــد و در صورت ــه شــکل آنالی ــد ب بای
بــدون بایومتریــک بــه صندوق هــا ریختــه شــود، بایــد 

باطــل اعــالم شــود.
از  »اســتفاده  اســت:  شــده  گفتــه  اعالمیــه  در 
تکنالــوژی بایومتریــک در شــهرها و مراکــز و محالتــی 
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــد ب ــود دارد، بای ــت وج ــه انترن ک
ــی از  ــوج بزرگ ــا م ــن ب ــتفاده ی آفالی ــرا اس ــد، زی باش
ــه ی  ــه تصفی ــده ک ــه رو ش ــل روب ــراری و باط آرای تک

آن هــا باعــث دشــواری های زیــاد می شــود.«
ایــن احــزاب حضــور ناظــران احــزاب سیاســی و 

نهادهــای مدنــی در »بررســی صندوق هایــی کــه در آن 
رأی تکــراری وجــود دارد و صندوق هایــی کــه شــمار 
آرای آن متفــاوت بــا آمــار دســتگاه بایومتریــک اســت« 

ــد. ــی خوانده ان را حتم
ــرای آن  ــه ب ــد ک ــد کرده ان ــان تأکی ــزاب همچن اح
ــد، امــا  عــده افــرادی کــه واجــد شــرایط رأی دهــی ان
ــرکت  ــرای ش ــهولت های الزم ب ــد، س ــام نکرده ان ثبت ن
در انتخابــات فراهــم شــده اســت و ایــن افــراد بایــد در 

ــد. ــت کنن ــان را تثبی ــی هویت ش ــان رأی ده زم
ــزان  ــخ دوم می ــه تاری ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
ایتــالف ملــی بــزرگ افغانســتان اعــالم کــرد کــه 
ــتفاده از  ــه اس ــالف ک ــن ایت ــده ی ای ــت عم دو خواس
بایومتریــک در روز انتخابــات پارلمانــی و نظــارت 
از ســوی کمیســیون  انتخابــات  از رونــد  احــزاب 

ــت.  ــده اس ــه ش ــود، پذیرفت ــات ب ــتقل انتخاب مس
ــات  ــس از آن، کمیســیون مســتقل انتخاب دو روز پ
ــتگاه های  ــن کمیســیون از دس ــه ای ــرد ک ــالم ک ــز اع نی
ــی  ــی در صورت ــات پارلمان ــک در روز انتخاب بایومتری
اســتفاده خواهــد کــرد کــه کنتــرل و مالکیــت آن بایــد 

ــده ی کمیســیون باشــد. ــه عه ب
بــا این حــال، قــرار اســت انتخابــات پارلمانــی بــه 
تاریــخ ۲۸ میــزان، یعنــی تــا ۱۳ روز دیگــر در ۳۳ 

ــزار شــود. ــت کشــور برگ والی

ــور  ــم کش ــادن و پترولی ــات روز: وزارت مع اطالع
ــتان در  ــزرگ افغانس ــدن ب ــرارداد دو مع ــای ق از امض

ــت. ــر داده اس ــکا خب ــده ی امری ــاالت متح ای
ــادن و  ــخنگوی وزارت مع ــی، س ــر مطف عبدالقدی
ــت  ــک نشس ــزان( در ی ــنبه )۱۴ می ــروز ش ــم دی پترولی
خبــری در کابــل گفــت کــه معــادن »طــالی بدخشــان« 
و »مــس بلخــاب« از ســوی نرگــس نهــان، سرپرســت 
ایــن وزارت و نماینــدگان شــرکت های »ترکیــش افغــان 
ــیده  ــا رس ــه امض ــز« ب ــد منرال ــان گول ــگ« و »افغ ماینن

اســت.
آقــای مطفــی گفــت کــه شــرکت »ترکیــش افغــان 
مایننــگ« بــرای معــدن طــالی بدخشــان در ســه ســال 
ــی  ــر امریکای ــون دال ــدود ۲۲ میلی ــاف در ح اول اکتش

ــرد. ــد ک ــرمایه گذاری خواه س
بــه گفتــه ی او، شــرکت »افغــان گولــد منرالــز« نیــز 
در ســه ســال اول اکتشــاف روی معــدن مــس بلخــاب 
ــرمایه گذاری  ــی س ــر امریکای ــون دال در حــدود ۵۶ میلی

می کنــد.
قــرارداد ایــن دو معــدن بــزرگ افغانســتان در 
حالــی بــه امضــا می رســد کــه روز پنجشــنبه )۱۲ 
ــرارداد ایــن دو  ــان شــفافیت افغانســتان ق ــزان(، دیدب می
ــود. ــون دانســته ب ــر شــفاف و خــالف قان معــدن را غی

ــفافیت  ــان ش ــس دیدب ــی، ریی ــرام افضل ــید اک س
گفتــه اســت کــه ســعادت منصــور نــادری، وزیر پیشــین 
شهرســازی بــرای اخــذ ایــن قراردادهــای خــالف 
ــن  ــس از نهایی شــدن ای ــون، زمینه ســازی کــرده و پ قان
ــی  قراردادهــا چنــدی پیــش اســتعفا کــرد. ایــن در حال
اســت کــه قانــون معــادن وزیــران را از گرفتــن معــادن 
ــع  ــه من ــرک وظیف ــس از ت ــن پ ــک دوره ی معی ــرای ی ب

کــرده اســت.
و  معــادن  وزارت  ســخنگوی  همین حــال،  در 
پترولیــم ایــن ادعــای دیدبــان شــفافیت افغانســتان را رد 

کــرده و آنــرا بی اســاس می دانــد.
آقــای مطفــی گفــت کــه تمــام مراحــل حقوقــی و 
قانونــی معــدن مــس بلخــاب و معــدن طــالی بدخشــان 
در نظــر گرفتــه شــده و هیــچ مشــکل حقوقــی و قانونــی 

رد. ندا
بــه گفتــه ی او، پروســه ی داوطلبــی معــدن طــالی 
بدخشــان و مــس بلخــاب در ســال ۲۰۱۲ میــالدی بــه 

داوطلبــی ســپرده شــده بــود.
ــان و  ــال در بدخش ــزرگ ط ــادن ب ــرارداد مع دو ق
معــدن مــس بلخــاب در والیــت ســرپل، از بزرگتریــن 
ــدت  ــت وح ــه در دوره ی حکوم ــد ک ــی ان قراردادهای

ــی شــده اســت. ــی نهای مل

ــی از  ــت مل ــی امنی ــت عموم ــات روز: ریاس اطالع
ــی در  ــل کار اســتیکر انتخابات ــر جع ــار نف بازداشــت چه

ــر داده اســت. ــار خب ــت ننگره والی
در اعالمیــه ی ایــن ریاســت کــه دیــروز شــنبه )۱۴ 
میــزان( منتشــر شــده، آمــده اســت کــه نیروهــای قطعات 
خــاص ریاســت عمومــی امنیــت ملــی در یــک عملیــات 
اســامی بــادام گل، محمــد فهیــم، عطــاهلل و عمــران را بــا 
چهــار هــزار و ۴۶۶ قطعــه اســتیکر انتخاباتــی از شــهرک 

تورخــم والیــت ننگرهــار بازداشــت کرده انــد.
ــده  ــراد بازداشت ش ــه، اف ــن اعالمی ــاس ای ــر اس ب

ــی را در شــهر  ــه اســتیکرهای جعل ــد ک ــراف کرده ان اعت
ــا  ــا آن را ب ــتند ت ــد داش ــد و قص ــاده کرده ان ــاور آم پش
ــل  ــه کاب ــوع الری ب ــر ن ــراده موت ــک ع ــتفاده از ی اس
انتقــال داده و از آن در تقلــب ســازمان یافته در انتخابــات 

ــد. ــی اســتفاده کنن پارلمان
ایــن در حالــی اســت کــه قــرار اســت تــا ۱۴ روز 
دیگــر انتخابــات پارلمانــی در ۳۳ والیــت کشــور برگزار 
ــای  ــت از نگرانی ه ــن امنی ــفافیت و تأمی ــا ش ــود، ام ش
ــی  ــای مدن ــی و نهاده ــزاب سیاس ــردم،  اح ــده ی م عم

ــود. ــته می ش دانس

اطالعــات روز: محمــد اشــرف غنــی، رییــس 
ــن روز اقامتــش در والیــت  جمهــوری کشــور در دومی
بلــخ و در دیــدار بــا عالمــان دیــن در ایــن والیــت گفته 
ــر  ــه ب ــا و شــیعه ها حمل ــر هزاره ه ــه ب ــه حمل اســت ک

ــز اســت. شــخص رییــس جمهــور نی
در اعالمیــه ی ارگ ریاســت جمهــوری کــه دیــروز 
شــنبه )۱۴ میــزان( منتشــر شــده، آمــده اســت: »رییــس 
جمهــوری کشــور والیــت بلــخ را نمونــه ی وفــاق ملــی 
و مذهبــی خوانــده گفــت کــه، حملــه بــر هــر هــزاره و 

شــیعه، حملــه بــر رییــس جمهــور اســت.«
آقــای غنــی همچنــان در دیــدار بــا بــزرگان محلــی، 

فعــاالن مدنــی و نظامیــان ایــن والیــت گفتــه اســت کــه 
بــرای تأمیــن امنیــت در بلــخ نیــاز بــه تقویــت نیروهــای 

امنیــت و ســرکوب دزدان اســت.
ــت:  ــرده اس ــد ک ــور تأکی ــوری کش ــس جمه ریی
ــد،  ــل کن »هــر دزدی کــه بخواهــد امنیــت بلــخ را مخت

ــد.« ــد ش ــرکوب خواه س
ــرات  ــخ تغیی ــس بل ــه ی او، در بخــش پولی ــه گفت ب
ــس و  ــمار پولی ــس، ش ــکیالت پولی ــد، تش ــد آم خواه

ــت. ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــا نی ــداد حوزه ه تع
آقــای غنــی روز جمعــه در رأس یــک هیــأت 
ــود. ــه والیــت بلــخ ســفر کــرده ب ــی ب ــه ی دولت بلندپای

ـــاره ی طالبـــان داده شـــده باشـــد،  دوب
ـــل  ـــی حاص ـــه ی رضایت بخش نتیج
ـــر از  ـــان در کمت ـــت. طالب ـــده اس نش
ـــور  ـــور حض ـــرو کش ـــی از قلم نیم
ــی  ــم نظامـ ــی تهاجـ دارد و توانایـ
ایـــن گـــروه تـــا آن جـــا افزایـــش 
یافتـــه اســـت کـــه می توانـــد 
ــی  ــز برخـ ــرف مراکـ ــرای تصـ بـ
ـــن  ـــد. ای ـــزی کن ـــات برنامه ری والی
ــت  ــده اسـ ــب شـ ــأله موجـ مسـ
ـــی  ـــر زمان ـــش از ه ـــان بی ـــه طالب ک
ـــا  ـــق ب ـــه و تواف ـــه مصالح ـــبت ب نس

حکومـــت فاصلـــه بگیـــرد.
خلیـــل زاد در حالـــی مأموریـــت 
صلـــح در افغانســـتان را بـــه دوش 
ـــگ  ـــر جن ـــه دیگ ـــت ک ـــه اس گرفت
ــتان در ســـطح  ــان در افغانسـ طالبـ
بـــه  بین المللـــی  و  منطقه یـــی 
ـــود.  ـــده نمی ش ـــرت دی ـــده ی نف دی
گســـترش دامنـــه ی ناامنـــی در شـــمال 
و حضـــور گســـترده ی طالبـــان در 
ـــرزی در شـــمال و غـــرب  مناطـــق م
ــی  ــای امنیتی یـ ــور، نگرانی هـ کشـ
ــمالی  ــایه های شـ ــرای همسـ را بـ
ــت.  ــرده اسـ ــق کـ ــی خلـ و غربـ
شکســـت داعـــش در عـــراق و 
ســـوریه و ســـربرآوردن شـــاخه ی 
خراســـان ایـــن گـــروه در فـــراه و 
ـــان  ـــالف پنه ـــار، اخت ـــپس ننگره س
روســـیه، ایـــران، عربســـتان و امریـــکا 
ـــران  ـــیه و ای ـــرد. روس را برجســـته ک
ـــان  ـــکاری از طالب ـــورت آش ـــه ص ب
تـــالش  می کننـــد.  حمایـــت 
ـــت از  ـــرای حمای ـــورها ب ـــن کش ای
طالبـــان تـــا جایـــی پیـــش رفـــت 
ــیه در  ــش روسـ ــاه پیـ ــه دو مـ کـ
نشســـت امنیتـــی مســـکو از ایـــن 
گـــروه بـــه صـــورت مســـتقل 
ـــدگان اش را  ـــا نماین ـــرد ت ـــوت ک دع
ـــه ی  ـــتد. مجموع ـــیه بفرس ـــه روس ب
ایـــن تحـــوالت ســـبب شـــده 
ـــتگی  ـــزان وابس ـــه اوال می ـــت ک اس
ـــل در  ـــورهای دخی ـــه کش ـــان ب طالب
ـــود  ـــتر ش ـــتان بیش ـــأله ی افغانس مس
ـــی و  ـــکان چانه زن ـــم ام ـــا ه و دوم
ـــر  ـــروه را در براب ـــن گ ـــت ای مقاوم

فشـــارهای سیاســـی بیفزایـــد.
بـــر  کمـــاکان  پاکســـتان 
موضـــع گذشـــته اش در بـــاره ی 
باقـــی اســـت و بـــه  طالبـــان 
ــر  ــر تغییـ ــانه یی دال بـ ــچ نشـ هیـ
موضـــع ایـــن کشـــور دیـــده 
نمی شـــود. نگرانـــی ایـــن کشـــور 
ـــتان  ـــی افغانس ـــوص نزدیک در خص
و هنـــد بـــه قـــوت خـــود باقـــی 
بـــه همیـــن ترتیـــب  اســـت، 
هیـــچ نشـــانه یی در خصـــوص 
دست کشـــیدن ایـــن کشـــور از 
ـــدارد.  ـــان وجـــود ن ـــت از طالب حمای
ــت  ــارات سیاسـ ــتن اختیـ واگذاشـ
خارجـــی دولـــت افغانســـتان بـــه 
ــن  ــه ایـ ــه کـ ــالم آباد، آن گونـ اسـ
ـــن  ـــد، ناممک ـــال می کن ـــور دنب کش

ــت. اسـ
ـــت  ـــن مأموری ـــل زاد در ای خلی
ــا یـــک چالـــش  ــا بـ ــازه صرفـ تـ
داخلـــی روبـــه رو نیســـت، وی 
ـــکار  ـــک راه ـــه ی ـــیدن ب ـــرای رس ب
ـــه  ـــد ب ـــه نیازمن ـــه نتیج ـــوف ب معط
ــت  ــکاری اسـ ــت آوردن، راهـ دسـ
ــاع  ــق اجمـ ــه خلـ ــر بـ ــه منجـ کـ
منطقه یـــی در خصـــوص آینـــده ی 
سیاســـی افغانســـتان شـــود. ایـــن کار 
ــت های  ــی سیاسـ ــد بازبینـ نیازمنـ
امریـــکا در افغانســـتان از یک ســـو 
و رســـیدن بـــه یـــک توافـــق 
ــر  ــورهای نظیـ ــا کشـ ــی بـ سیاسـ
ـــر  ـــوی دیگ ـــران از س ـــیه و ای روس

می باشـــد.
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ــود  ــه ی خ ــه فاصل ــا همیش ــل م دلی
ــا او  ــم، ام ــظ می کردی ــا او حف را ب
ــه  ــن منطق ــادی در ای ــاط زی از ارتب
ــه نفــوذ وی  برخــوردار بــود و مــا ب

ــتیم.« ــاز داش نی
ــد  ــتان نتوان ــت افغانس ــر دول اگ
از  امریکایی هــا  خــروج  از  پــس 
ایــن منطقــه مســوولیت آن را بــه 
ــرعت  ــه س ــان ب ــرد، طالب دوش بگی
ــاره  ــه دوب ــن منطق ــدرت را در ای ق
ــالم  ــت. غ ــد گرف ــت خواه ــه دس ب
ســخی، یکــی از فرماندهــان پولیــس 
محلــی در مــاه جــوالی بــه مــن 
ــر  ــه خاط ــردم ب ــه ی م ــت: »هم گف
نابــودی دولــت اســالمی بســیار 
خوشــحال انــد.« امــا او هشــدار داد: 
ــت  ــه دول ــض اینک ــه مح ــی ب »ول
اســالمی کارش تمــام شــود، طالبــان 

ــت.« ــد گش ــر خواهن ب
ســاکنان  حاضــر،  حــال  در 
مهمنــد دره بــه آرامــی در حــال 
خانه های شــان  بــه  بازگشــت 
هســتند. کاپیتــان ِجــی بــه مــن گفت 
نکتــه ی جالــب در اواخــر مأموریــت 
وی در مهمنــد دره، دیــدن »۴۰ تا ۵۰ 
غیرنظامیــی بــوده کــه در آن حوالــی 
پرســه زدن، جمــع آوری  حــال  در 
ــه  ــای متروک ــدن خانه ه ــدم و دی گن
»خــوب  افــزود:  او  بوده انــد«. 
ــاه کار  ــش م ــس از ش ــه پ ــت ک اس
ــاره  ــک دوب ــک دره ی کوچ ــی ی ببین
ــده  ــی آن بازگردان ــاکنان محل ــه س ب
مأموریــت  آغــاز  در  می شــود.« 
دســته ی عملیاتــی آلفــا، مهمنــد دره 
ــان  ــید دره ی بی ج ــر می رس ــه نظ ب
ــت.  ــش نیس ــِی بی ــی از زندگ و خال
حــاال امــا، شــبان گاهان از پشــت 
ــور«  ــج »ن ــش، پن ــگاه بلکفی ــام پای ب
در  کــه  می شــود  دیــده  ضعیــف 
ــد. ــو می زنن ــی« سوس ــر »تاریک براب

جــوالی  مــاه   – دره  مهمنــد 
ــی  ــو یک ــا ۱۲ عض ــن ب ــه م ــود ک ب
ــا  ــی آلف ــته ی عملیات ــای دس از تیم ه
ــار  ــان چه ــا آن زم ــدم. ت ــراه ش هم
مــاه از آغــاز رویارویــی ایــن نیروهــا 
ــان  ــاخه ی خراس ــان ش ــا جنگجوی ب
ــن  ــود. ای ــت اســالمی گذشــته ب دول
تیــم در پایــگاه رزمــی بلکفیــش 
مســتقر بــود. پایگاهــی کــه نامــش را 
ــت  ــه اس ــل گرفت ــگ قات ــام نهن از ن
ــت  ــد دره موقعی ــه ی مهمن و در دهان

دارد.
ایــن  نیروهــا  مأموریــت 
از  همتایان شــان  بــا  کــه  بــود 
ــرای  ــژه ی افغانســتان ب ــای وی نیروه
شکســت دادن دولــت اســالمی در 
ــی  ــترش دسترس ــه و گس ــن منطق ای
دره هــای  بــه  افغانســتان  دولــت 
ــاده کــه از کوه هــای پوشــیده  دورافت
ــرز  ــار در م ــت ننگره ــرف والی از ب
ــد،  ــمه می گیرن ــتان سرچش ــا پاکس ب
ایــن  اعضــای  کننــد.  همــکاری 
تیــم کــه اکثــرا ســال خورده تر از 
اعضــای واحدهــای نظامــی معمولــی 
انــزوای  ماه هــا  از  پــس  بودنــد، 
روســتایی  مناطــق  در  جمعــی 
افغانســتان، بســیاری از رســمیات 
کنــار  را  نظامــی  ســخت گیرانه ی 

گذاشــته بودنــد. 
جنــگ در مهمنــد دره در آپریــل 
۲۰۱۷ پــس از آنکــه ایــاالت متحــده 
بمــب   بزرگ تریــن  پرتــاب  بــا 
ــان  ــدم جهادگرای ــی خــط مق غیراتم
دولــت اســالمی را درهــم شکســت، 
ــون،  ــا کن ــان ت ــد. از آن زم ــاز ش آغ
ســه واحــد نیروهــای ویــژه ایــاالت 
پی درپــی  صــورت  بــه  متحــده، 
بــرای تصــرف و حفــظ ایــن دره 
جنگیده انــد. آن هــا نخســت ایــن 
دره را بــه صــورت بی رحمانه یــی 

بمبــاران کردنــد و ســپس پیــاده 
دره  وارد  افغان شــان  همتایــان  بــا 
یک به یــک  را  روســتاها  و  شــدند 

ــد. ــود در آوردن ــرف خ ــه تص ب
مــن دو بــار، یکــی در مــاه آپریل 
ــازه  ــاه جــوالی، اج و دیگــری در م
ــگار/ ــوان خبرن ــه عن ــا ]ب ــم ت یافت
عــکاس[ دســته ی عملیاتــی آلفــا 
ــی  ــد دره را همراه ــتقر در مهمن مس
ــود  ــادری ب ــت ن ــن فرص ــم. ای کن
ــدود  ــی از مع ــاهده ی یک ــرای مش ب
امریکایــی  نیروهــای  واحدهــای 
ــگ  ــاز جن ــس از آغ ــه ۱۷ ســال پ ک
ــوز در مأموریت هــای  افغانســتان، هن
جنگــی در ایــن کشــور فعــال اســت. 
ظهــور دولت اســالمی در افغانســتان 

بــه  رو  بی ثباتــی  نشــان دهنده ی 
رشــد ایــن کشــور بــود و همچنیــن 
ایــاالت  نقــش  گســترش  باعــث 
آن هــم  شــد؛  جنــگ  در  متحــده 
ــش را  ــود نیروهای ــرار ب ــه ق زمانیک
کاهــش دهــد. بــا اینکــه نــام دشــمن 
تغییــر یافتــه بــود، امــا بســیاری 
بــه  وابســتگی   _ مشــکالت  از 
ــا  ــگ ب ــم، جن ــدان بی رح قدرت من
ــن  ــای ام ــه از پناهگاه ه ــمنی ک دش
در آن ســوی مــرز برخــوردار اســت 
نیروهــای  ضعیــف  روحیــه ی  و 
ــن ســال ها  ــه در طــی ای ــان _ ک افغ
نیروهــای خارجــی را بــه ســتوه 

ــود. ــا ب ــوز پابرج آورده، هن
هنگامیکــه   ۲۰۰۱ اکتبــر  در 

افغانســتان  بــه  متحــده  ایــاالت 
حملــه کــرد، نیروهــای ویژه یــی، 
»ســرنیزه« ی ایــن حملــه بودنــد. 
امــا برخــی از افغان هــا دشــمنان 
را  گروهی شــان  و  قبیله یــی 
ــا آن هــا  ــد ت ــان« زدن برچســب »طالب
نیروهــای  حملــه  معــرض  در  را 
دهنــد.  قــرار  امریکایــی  ویــژه ی 
اکنــون باورهــا بــه صــورت گســترده 
بــر ایــن اســت کــه پیامــد ایــن 
ــه تجدیــد نیــروی  برچســب زدن ها ب
ــک  ــتان کم ــورش گری در افغانس ش

کــرده اســت. 
ــالمی  ــت اس ــه دول ــگ علی جن
دارد.  افغانســتان  در  کمتــری  بــار 
ــلفی  ــان س ــا جهادگرای ــر افغان ه اکث
را بــه عنــوان خارجی هــای وحشــی 
می بیننــد و از آن هــا متنفــر انــد. 
مــردی  ۳۱ســاله،  ِجــی  کاپیتــان 
ــن  ــه م ــم، ب ــوی مالی ــا خلق وخ ب
ــه  ــم ک ــر می کنی ــا فک ــه »م ــت ک گف
ــت«  ــا غیب ــا را ب ــور م ــردم حض م
ــد.  ــد می دهن ــالمی پیون ــت اس دول
)نیروهــای ویــژه اجــازه ندارنــد نــام 

ــد.( ــاش کنن ــود را ف ــل خ کام
و  دره  مهمنــد  در  مأموریــت 
اطــراف آن، از یــک نــگاه موفــق 
بــوده اســت. امــا نــگاه کاپیتــان ِجــی 
بــه آن شــامل معنــای وســیع تری 
بــود. او بــه مــن گفــت: »مســأله 
یــک یــا دو جنگجویــی نیســت کــه 
ــأله  ــده اند، مس ــان ش ــا پنه در کوه ه
ســازمان و ایدئولــوژی آن هــا در کل 

ــت.« اس
در ایــن مــورد حــق با او اســت. 
ــده  ــاالت متح ــش ای ــه ارت ــا اینک ب
عملیات هــای  کــه  می کنــد  ادعــا 
ــا نیروهــای  ــا ب ــن نیروه مشــترک ای
 ۶۰۰ کشته شــدن  باعــث  افغــان، 
در  اســالمی  دولــت  جنگجــوی 

ــن  ــا ای ســال ۲۰۱۸ شــده اســت، ام
ــود را  ــوف خ ــته صف ــروه توانس گ
بازســازی و جنگجویانــش را بــه 
کنــد.  منتقــل  دیگــری  جاهــای 
ــت  ــه دول ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــرای  ــیعی ب ــدان وس ــامی از می اس
بالقــوه  جنگجویــان  اســتخدام 
برخــوردار  مــرز  طــرف  دو  در 
ــر  ــان، تحلیل گ ــان عثم ــت. بره اس
بین المللــی  گــروه  ارشــد 
می گویــد:  افغانســتان  در  بحــران 
»شکســت دادن شــاخه ی خراســان 
ــه، در  ــدون توج ــامی ب ــت اس دول
بــه دالیــل ظهــور  وهلــه ی اول، 
ــت اســامی  شــاخه ی خراســان دول
از  اســت.«  افغانســتان دشــوار  در 
ــش در  ــگاه بلکفی ــاد پای ــان ایج زم
آپریــل ۲۰۱۷ در دهانــه ی مهمنــد 
مســوولیت  اســامی  دولــت  دره، 
ــواع  ــا ســایر ان ده هــا بمب گــذاری ی
حمــات را در افغانســتان بــه عهــده 
ــان  ــه ج ــی ک ــت؛ حمات ــه اس گرفت
ــان را  ــرا غیرنظامی ــر و اکث ــا نف صده

ــت.  ــه اس گرفت
امریــکا  ویــژه ی  نیروهــای 
آن   از  طوالنی تــر  نمی خواهنــد 
ــان الزم اســت،  ــه باورش ــه ب ــه ک چ
ــن  ــد. و ای ــش بمانن ــگاه بلکفی در پای
ــی  ــای دولت ــر نیروه ــا اگ ــه حت منطق
حفــظ  را  شــان  کنتــرل  بتواننــد 
کننــد، عــاری از مشــکات نخواهــد 
ــی  ــژه ی امریکای ــای وی ــود. نیروه ب
بــه عنــوان مثــال بــرای تصــرف 
ــال  ــا ب ــی، ب ــه ی زراعت ــک منطق ی
ــی و  ــس محل ــده پولی ــا، فرمان پاچ
عضــو ســابق طالبــان کــه بــه خاطــر 
اخــاذی و قتــل شــهرت دارد، متحــد 
مــن  بــه  ِجــی  کاپیتــان  شــدند. 
او  کــه  می دانســتیم  »مــا  گفــت: 
یــک شــخص بــد اســت و بــه ایــن 
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نگاهی به خط مقدم نبرد نیروهای 
ویژه ی امریکا علیه دولت اسالمی

نیروهای ویژه ی امریکا نمی خواهند 
طوالنی تر از آن  چه که به باورشان 

الزم است، در پایگاه بلکفیش بمانند. 
و این منطقه حتا اگر نیروهای دولتی 
بتوانند کنترل شان را حفظ کنند، عاری 

از مشکالت نخواهد بود. نیروهای 
ویژه ی امریکایی به عنوان مثال برای 
تصرف یک منطقه ی زراعتی، با بالل 
پاچا، فرمانده پولیس محلی و عضو 
سابق طالبان که به خاطر اخاذی و 

قتل شهرت دارد، متحد شدند. کاپیتان 
ِجی به من گفت: »ما می دانستیم که 
او یک شخص بد است و به این دلیل 
ما همیشه فاصله ی خود را با او حفظ 
می کردیم، اما او از ارتباط زیادی در این 
منطقه برخوردار بود و ما به نفوذ وی 

نیاز داشتیم.«



صفحه ویـژه جـوانان

ــنا صحـــت  ــادر آشـ مـــورد عبدالقـ
ـــق  ـــرا تطبی ـــم چ ـــه حک دارد و اینک
بـــه  مربـــوط  اســـت،  نشـــده 
دادســـتانی کل می باشـــد و ایـــن 

ــد. ــخ بگویـ ــد پاسـ اداره بایـ
ریاســـت  بی خبـــری  اظهـــار 
پرونـــده ی  از  جمهـــوری 

آشـــنا عبدالقـــادر 
پرســـش های  از  یکـــی 
اساســـی ایـــن اســـت کـــه رییـــس 
جمهـــوری از پرونـــده ی آقـــای 
آشـــنا در دادســـتانی کل و دادگاه 

ــر؟  ــا خیـ ــته یـ ــالع داشـ اطـ
معـــاون  وزیـــری،  درانـــی 
ســـخنگوی ریاســـت جمهـــوری از 
ــری  ــار بی خبـ ــده اظهـ ــن پرونـ ایـ
کـــه  می گویـــد  و  می کنـــد 
ـــورد  ـــن م ـــد در ای ـــتانی کل بای دادس

ــد. ــخ بدهـ پاسـ
می افزایـــد  وزیـــری  خانـــم 
مســـوولیت  دادســـتانی کل  کـــه 
دارد کـــه فـــرد مجـــرم را پـــس از 
حکـــم نهایـــی دادگاه بـــه پنجـــه ی 
ـــی  ـــای عدل ـــپارد: »نهاده ـــون بس قان
فعالیـــت  مســـتقالنه  قضایـــی  و 
ــچ  ــه هیـ ــوه ی اجرایـ ــد و قـ می کنـ
ـــا  ـــن نهاده ـــم ای ـــی در تصامی دخالت

نـــدارد.«
درانـــی وزیـــری تأکیـــد کـــرد 
ـــات  ـــع آوری اطالع ـــس از جم ـــه پ ک
از دادگاه عالـــی و دادســـتانی کل 
پاســـخ  پرســـش ها  تمـــام  بـــه 
تـــا  کـــه  گفـــت  او  می دهـــد. 
پایـــان روز شـــنبه دوبـــاره تمـــاس 
ـــه  ـــن ک ـــن ای ـــا ضم ـــرد، ام ـــی گی م
خانـــم وزیـــری تماســـی نگرفـــت، 
بـــه تماس هـــای مکـــرر اطالعـــات 

روز نیـــز پاســـخ نگفـــت.
ـــد  ـــی جدی ـــر وال ـــتیم نظ خواس
ــن  ــز در ایـ ــرپل را نیـ ــت سـ والیـ
گـــزارش داشـــته باشـــیم، امـــا 
ــای  ــا آقـ ــت بـ ــه صحبـ ــق بـ موفـ
آشـــنا نشـــدیم. ســـخنگوی وی 
از پرونـــده ی جرمـــی و احضـــار 
ــری  ـــار بی خبـ ـــتانی کل اظه دادس

کـــرد.
ارگان هـــای  مســـتقل  اداره ی 
ـــادر  ـــه عبدالق ـــود ک ـــه ب ـــی گفت محل
ــماره  ــم شـ ــاس حکـ ــنا براسـ آشـ
۱۱۵۳ ریاســـت جمهـــوری و حســـب 
لزوم دیـــد ایـــن اداره، بـــه منظـــور 
ـــت  ـــور، تقوی ـــر ام ـــود هرچـــه بهت بهب
ــراآت  ــی و اجـ ــداری محلـ حکومتـ
مؤثـــر، بـــه حیـــث والـــی جدیـــد 
ـــای  ـــت. آق ـــده اس ـــرر ش ـــرپل مق س
ــی  ــی جنرالـ ــه ی نظامـ ــنا رتبـ آشـ
ــف در  ــت های مختلـ دارد و در بسـ
وزارت داخلـــه کار کـــرده اســـت.

ــنا در  ــادر آشـ ــرال عبدالقـ جنـ
بیش تـــر  مـــدت  بـــه  حالیکـــه 
از ده ســـال می شـــود از حکـــم 
در  کـــرده  ســـرپیچی  دادگاه 
ــوان  ــه عنـ ــی اش بـ ــم معرفـ مراسـ
والـــی ســـرپل، امنیـــت، توســـعه ی 
ــا  ــارزه بـ ــازی، مبـ ــوازن، بازسـ متـ
یکســـان  تطبیـــق  اداری،  فســـاد 
قانـــون، معـــارف بـــا کیفیـــت، 
رشـــد کشـــاورزی، دفـــاع از آزادی 
بیـــان و رســـانه ها، تـــالش بـــرای 
شـــفاف  انتخابـــات  برگـــزاری 
باکیفیـــت  خدمـــات  ارایـــه ی  و 
بهداشـــتی را در والیـــت ســـرپل از 
اولویت هـــای کاری خـــود عنـــوان 

ــرد. کـ

روزنامـــه ی  کـــه  اســـنادی 
دســـت  آن  بـــه  روز  اطالعـــات 
ـــه  ـــد ک ـــان می ده ـــت، نش ـــه اس یافت
ــد  ــی جدیـ ــنا، والـ ــادر آشـ عبدالقـ
ـــان  ـــی را در مکروری ـــرپل آپارتمان س
ـــس  ـــرده و پ ـــب ک ـــل غص ـــوم کاب س
از حکـــم دادگاه در ســـال ۱۳۸۵ 
ــترد  ــه مسـ ــی بـ ــیدی مبنـ خورشـ
ــان را  ــن آپارتمـ ــون ایـ ــا کنـ آن تـ
بـــه صاحـــب اش تســـلیم نکـــرده 
ـــتانی  ـــت دادس ـــراً ریاس ـــت. اخی اس
تحقیـــق جرایـــم دادســـتانی کل 
کابـــل  پولیـــس  از  افغانســـتان 
ــادر  ــه عبدالقـ ــت کـ ــته اسـ خواسـ
ــرپیچی از  ــل سـ ــه دلیـ ــنا را بـ آشـ
ـــتانی  ـــن دادس ـــه ای ـــم دادگاه، ب حک

حاضـــر کنـــد.
عبدالقـــادر  جنـــرال  تـــورن 
آشـــنا اخیـــراً از ســـوی رییـــس 
جمهـــور غنـــی بـــه عنـــوان والـــی 
ـــه  ـــنادی ک ـــد. اس ـــرر ش ـــرپل مق س
ـــان  ـــیده، نش ـــات روز رس ـــه اطالع ب
ــزان  ــتم میـ ــه در هشـ ــد کـ می دهـ
ــای  ــرر آقـ ــر تقـ ــه خبـ –روزی کـ
ـــت  ـــدــ ریاس ـــر ش ـــز منتش ـــنا نی آش
تحقیـــق جرایـــم دادســـتانی کل 
غصـــب  بـــه  پیونـــد  در  را  وی 
ـــالک ۱۳۴  ـــر ۱۶ در ب ـــان نمب آپارتم
ــرپیچی از  ــوم و سـ ــان سـ مکروریـ
ــترد  ــه مسـ ــی بـ ــم دادگاه مبنـ حکـ
آپارتمـــان، احضـــار کـــرده اســـت. 
کل  دادســـتانی  از  معتبـــر  منبـــع 
روز  اطالعـــات  بـــه  افغانســـتان 
ــه  ــنا بـ ــای آشـ ــه آقـ ــد کـ می گویـ
فیصله هـــای دادگاه و احضاریـــه ی 
جدیـــد  دادســـتانی کل وقعـــی 
نگذاشـــته و بـــرای پاســـخ گویی 
ـــده  ـــر نش ـــتانی حاض ـــن دادس ـــه ای ب

اســـت.
دادگاه   ۱۳۸۵ جـــوزای   ۱۳ در 
ناحیـــه ی نهـــم شـــهر کابـــل در 
دادگاه  ایـــن  علنـــی  جلســـه ی 
ـــنا  ـــادر آش ـــه عبدالق ـــرد ک ـــم ک حک
آپارتمـــان نمبـــر ۱۶ بـــالک ۱۴۳ 
ــردی  ــه فـ ــوم را بـ ــان سـ مکروریـ
ـــد غـــالم  ـــی فرزن ـــه اســـم »شـــاه ول ب
ـــد.  ـــلیم کن ـــترد و تس ـــتگیر« مس دس
ــد  ــتانی کل می گویـ ــع از دادسـ منبـ
ـــر  ـــر س ـــوا ب ـــه دع ـــم ثالث ـــه محاک ک
ــه  ــان را بـ ــن آپارتمـ ــت ایـ مالکیـ
ــادر  ــوای عبدالقـ ــرف دعـ ــع طـ نفـ
آشـــنا فیصلـــه کـــرده و مطابـــق 
ـــد  ـــنا بای ـــای آش ـــم، آق ـــم محاک حک
ایـــن آپارتمـــان را بـــه شـــاه ولـــی 
ـــوز از  ـــا هن ـــا ت ـــی داد، ام ـــل م تحوی
ــرباز زده  ــرای ایـــن حکـــم سـ اجـ

اســـت.
کل  دادســـتانی  مکتـــوب  در 
ـــهر  ـــس ش ـــی پولی ـــه فرمانده ـــه ب ک
کابـــل فرســـتاده شـــده، آمـــده 
اســـت: »اوراق قضیـــه ی تمـــرد 
از حکـــم محکمـــه بـــه اتهـــام 
اســـامی عبدالقـــادر ولـــد اولیاقـــل 
ــنده ی  ولدیـــدت عبدالشـــکور باشـ
ـــان  ـــوم، آپارتم ـــان س ـــی مکروری فعل
ــر )۱۴۳(  ــالک نمبـ ــر )۱۶(، بـ نمبـ
هیـــأت  بررســـی  و  کار  تحـــت 
ـــوده  ـــف نم ـــرار دارد. لط ـــق ق تحقی
ــر  ــوف را از آدرس فوق الذکـ موصـ
طبـــق هدایـــت مـــاده )۹۲( و )۹۳( 
 )۹۸( مـــاده  نظرداشـــت  در  بـــا 
قانونـــی اجـــراآت جزایـــی هرچـــه 
عاجل تـــر بـــه ایـــن ســـارنوالی 
معرفـــی و اعـــزام نماییـــد، تـــا 

اجراآتـــی کـــه مدنظـــر مرعـــی 
ــردد.« گـ

ـــاله ی دادگاه و  ـــرگردانی چندس س
ـــده ـــک پرون ـــرای ی ـــتانی ب دادس

منبـــع معتبـــر از دادســـتانی کل 
ـــش،  ـــال پی ـــد س ـــه چن ـــد ک می گوی
 ۱۶ نمبـــر  آپارتمـــان  صاحـــب 
علیـــه عبدالقـــادر آشـــنا مبنـــی بـــه 
ـــوا  ـــه ی دع ـــش اقام ـــب آپارتمان غص
ـــی  ـــه نهادهـــای عدل ـــد. آشـــنا ب می کن
ـــان  ـــه آپارتم ـــد ک ـــی می گوی و قضای
ـــس  ـــت. پ ـــخصی او اس ـــت ش ملکی
ثالثـــه،  دادگاه هـــای  حکـــم  از 
ـــه  ـــم ب ـــق حک ـــرای تطبی ـــده ب پرون
ـــود،  ـــتاده می ش ـــوق فرس اداره ی حق
ــر  ــادر حاضـ ــرال عبدالقـ ــا جنـ امـ
ـــل  ـــان را تحوی ـــه آپارتم ـــود ک نمی ش
ـــه  ـــده ب ـــن پرون دهـــد. پـــس از آن، ای
ـــود و  ـــتاده می ِش ـــتانی کل فرس دادس
ایـــن دادســـتانی پـــس از تحقیـــق، بـــه 
ـــاره  ـــم، دوب ـــرپیچی از حک ـــل س دلی
ــتد.  ــه دادگاه می فرسـ ــده را بـ پرونـ
جنـــرال  دادگاه  آن،  از  پـــس 
عبدالقـــادر را بـــه جـــرم ســـرپیچی 
از حکـــم بـــه شـــش مـــاه حبـــس 
ــازات  ــه مجـ ــوم بـ ــی محکـ تعلیقـ
ــاره  ــده دوبـ ــن پرونـ ــد. ایـ می کنـ
بـــرای تطبیـــق بـــه دادســـتانی کل 
فرســـتاده می شـــود و ایـــن اداره 
بررســـی آن را دوبـــاره بـــه اداره ی 
ــد. اداره ی  ــول می کنـ ــوق محـ حقـ
سپری شـــدن  از  پـــس  حقـــوق 
حبـــس تعلیقـــی آقـــای آشـــنا از او 
ــم  ــق حکـ ــه مطابـ ــد کـ می خواهـ
دادگاه، آپارتمـــان را تســـلیم کنـــد، 
ــاره از آن  ــنا دوبـ ــای آشـ ولـــی آقـ

ســـرباز می زنـــد.
بـــه گفتـــه ی ایـــن منبـــع، 
ــنا از  ــرال آشـ ــه جنـ ــد از آن کـ بعـ
ــد،  ــرپیچی می کنـ ــم دادگاه سـ حکـ
ـــتانی  ـــه دادس ـــاره ب ـــده اش  دوب پرون
فرســـتاده و از ایـــن اداره خواســـته 
می شـــود کـــه در ایـــن مـــورد 
تحقیـــق و حکـــم دادگاه را تطبیـــق 
ــتانی  ــه دادسـ ــار کـ ــن بـ ــد. ایـ کنـ
آغـــاز  را  تحقیـــق  می خواهـــد 

کنـــد، آقـــای آشـــنا درخواســـتی را 
ـــم دادگاه  ـــه حک ـــن ک ـــه ای ـــی ب مبن
دادســـتانی  بـــه  می پذیـــرد،  را 
می فرســـتد. نظـــر بـــه قانـــون، 
ــه  ــر بـ ــردی حاضـ ــه فـ ــی کـ وقتـ
می شـــود،  حکـــم  اجراکـــردن 
حکـــم  از  ســـرپیچی  مســـأله ی 
ــن  ــس از ایـ ــود. پـ ــی می شـ منتفـ

درخواســـت، دادســـتانی دوبـــاره 
پرونـــده را بـــه اداره ی حقـــوق 
کـــه  می خواهـــد  و  می فرســـتد 
ـــا  ـــد. ام ـــق کن ـــم دادگاه را تطبی حک
اداره ی حقـــوق دوبـــاره پرونـــده 
را بـــه دادســـتانی کل فرســـتاده 
عبدالقـــادر  کـــه  می گویـــد  و 
آشـــنا حاضـــر بـــه اجـــرای حکـــم 

ـــک  ـــه ی ی ـــا ارای ـــرف ب ـــت و ص نیس
درخواســـت، دادســـتانی را فریـــب 

ــت. ــرده اسـ ــوا کـ داده و اغـ
بـــه تازگـــی اداره ی حقـــوق 
پرونـــده ی آقـــای آشـــنا را دوبـــاره 
ـــتاده و حـــاال  ـــتانی کل فرس ـــه دادس ب
ـــم  ـــق جرای ـــتانی تحقی ریاســـت دادس
ــی  ــاره آن را بررسـ ــن اداره دوبـ ایـ
میـــزان  هشـــتم  در  می کنـــد. 
دادســـتانی کل از پولیـــس کابـــل 
ــنا را  ــای آشـ ــه آقـ ــد کـ می خواهـ
ـــا  ـــد، ام ـــر کن ـــق حاض ـــرای تحقی ب
جنـــرال آشـــنا در روز صادر شـــدن 
ایـــن احضاریـــه، والـــی ســـرپل 

می شـــود. مقـــرر 
منبـــع مـــا در دادســـتانی کل 
ــب  ــوب جلـ ــه مکتـ ــد کـ می گویـ
ـــاع  ـــه وزارت دف ـــنا ب ـــادر آش عبدالق
ملـــی و دیگـــر مراجـــع امنیتـــی و 
ــا او را  ــتاده شـــده تـ کشـــفی فرسـ
ـــس  ـــد. پ ـــر کن ـــق حاض ـــرای تحقی ب
ـــنا  ـــای آش ـــده ی آق ـــق، پرون از تحقی
ــه دادگاه  ــم بـ بـــرای صـــدور حکـ

فرســـتاده می شـــود.
بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه 
عبدالقـــادر آشـــنا به تازگـــی والـــی 
ــت و  ــده اسـ ــته شـ ــرپل گماشـ سـ
ــه  ــر بـ ــم حاضـ پیـــش از ایـــن هـ
نشـــده  دادگاه  حکـــم  اجـــرای 
ــن  ــه ایـ ــوم نیســـت کـ ــود، معلـ بـ
ـــتانی  ـــه دادس ـــق ب ـــرای تحقی ـــار ب ب
خیـــر.  یـــا  می شـــود  حاضـــر 
ســـخنگوی والـــی جدیـــد ســـرپل 
از ایـــن پرونـــده اظهـــار بی خبـــری 

. می کنـــد
دادســـتانی  از  منبـــع  ایـــن   
کل می گویـــد کـــه افـــزون بـــه 
پرونـــده ی غصـــب یـــک بـــاب 
آپارتمـــان، در ســـال ۱۳۹۱ هـــم 
ـــادر  ـــرال عبدالق حکـــم بازداشـــت جن
از ســـوی دادســـتانی کل  آشـــنا 
ـــن  ـــاًل ای ـــه فع ـــود ک ـــده ب ـــادر ش ص

ــت. ــی اسـ ــم منتفـ حکـ
امـــان اهلل ایمـــان، ســـخنگوی 
ــات روز  ــه اطالعـ ــی بـ دادگاه عالـ
می گویـــد کـــه حکـــم دادگاه در 

عصمت اهلل سروش
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قانون گریزی یک مقام؛
 والی  جدید سرپل دوازده سال می شود که دادگاه و دادستانی را سرکار گذاشته است

به تازگی اداره ی حقوق پرونده ی 
آقای آشنا را دوباره به دادستانی کل 
فرستاده و حاال ریاست دادستانی 
تحقیق جرایم این اداره دوباره آن 
را بررسی می کند. در هشتم میزان 

دادستانی کل از پولیس کابل می خواهد 
که آقای آشنا را برای تحقیق حاضر کند، 
اما جنرال آشنا در روز صادر شدن این 
احضاریه، والی سرپل مقرر می شود.

منبع ما در دادستانی کل می گوید 
که مکتوب جلب عبدالقادر آشنا به 

وزارت دفاع ملی و دیگر مراجع امنیتی 
و کشفی فرستاده شده تا او را برای 
تحقیق حاضر کند. پس از تحقیق، 

پرونده ی آقای آشنا برای صدور حکم به 
دادگاه فرستاده می شود.

با توجه به این که عبدالقادر آشنا 
به تازگی والی سرپل گماشته شده است 
و پیش از این هم حاضر به اجرای حکم 
دادگاه نشده بود، معلوم نیست که این 

بار برای تحقیق به دادستانی حاضر 
می شود یا خیر. سخنگوی والی جدید 
سرپل از این پرونده اظهار بی خبری 

می کند.
این منبع از دادستانی کل می گوید 

که افزون به پرونده ی غصب یک 
باب آپارتمان، در سال ۱۳۹۱ هم حکم 

بازداشت جنرال عبدالقادر آشنا از سوی 
دادستانی کل صادر شده بود که فعاًل 

این حکم منتفی است.



از  آدمیان  که  است  آمده  پیش  هم 
پشیمان  انتخابات،  در  شرکت نکردن 
شده و سالیان سال حسرت خورده اند 
شرکت نکردن  می توان  جمله  از  که 
انتخابات  بخشی از مردم غزنی را در 
در  زد.  مثال  مجلس  قبل  دوره ی 
عدم  از  کسی  کمتر  رأی دهی  روز 
می کند.  صحبت  پارلمان  مشروعیت 
تمام  »نماینده ی  و  مشروعیت«  »عدم 
مردم نبودن« حرف هایی است که بعدا 
در اثر پشیمانی یا تشخیص اشتباه گفته 
که  می کنند  شکایت  برخی  می شود. 
وکیل تحصیل کرده نداریم، برخی دیگر 
ِگله  فرهنگی  یا  جوان  وکیل  نبود  از 
دارند و همین طور... به نظر می رسد 

اداره های مختلف دولتی جهت گرفتن 
از  که  دلیل  این  به  تنها  رفتند،  وظیفه 
نبودند  مذهبی  حتا  یا  و  زبان  قوم، 
بیکار  بودند،  اداره ها  رؤسای  که 
فردی  صدها  صدای  شاید  مانده اند. 
که با سرنوشت این چنینی گرفتار اند، 
تأثیرگذاری آن چنان نداشته است اما، 
نماینده  عنوان  به  افراد  این  که  فردی 
انتخاب  کشور  نمایندگان  مجلس  در 
شاید  می کرد  بلند  صدا  اگر  کرده اند، 
حل  را  مشکالت شان  از  گوشه یی 
نکرد.  بلند  صدا  متأسفانه  که  می کرد 
پس رأی می دهم تا شخصی به مجلس 
و  مشکالت  حل  برای  که  یابد  راه 
بی عدالتی هایی که در حق ما صورت 
در  و  کند  بلند  را  صدایش  می گیرد، 

زمینه ی حل آن تالش ورزد.
مسأله ی بعدی که مهمترین اصل 
برابر  در  مبارزه  می باشد،  من  برای 
که  هویت تحمیلی و جعلی یی است 
تا  آن  زمینه ی  در  مختلفی  حلقات 
آخرین توان کار می کنند. این موضوع 
در  جنجال برانگیز  موضوعات  جز 
از  تعدادی  هرچند  است.  کشور 

همه به انتخابات عالقه مند نیستند. 
از نصف جمعیِت  افغانستان کمتر  در 
واجد شرایط آن تا هنوز رأی داده اند. 
حاال این بی میلی و بی مباالتی می تواند 
به  برخی  باشد.  داشته  متعدد  دالیل 
بر وضع  آن  تأثیر  و  انتخابات  اهمیت 
برخی  نبرده اند،  پی  مردم  عمومی 
در  عادالنه  و  شفاف  انتخاباِت  به  هم 
همچنان  و  ندارند  باور  افغانستان 
دارند.  امنیتی  نگرانی های  تعدادی هم 
این روزها با دوستانی بر می خوریم که 
به  ُکل  در  یا  بدهند  رأی  نمی خواهند 
مسأله ی انتخابات مردد اند. از مجموع 
پرسش ها  و  استدالل ها  حرف  ها،  این 
می توان به چند پرسش جمع بندی شده 
و خالصه شده رسید و به آن ها پاسخ 

گفت:
از کجا معلوم رأی واقعی شمار   .۱

شود و تقلب نشود؟
این  انتخاباِت  ناظر  و  مجری 
سیاسی اند.  جریان  چندین  از  دوره 
و  کمیسیون ها  کمیشنراِن  اینکه  امکان 
ناظران انتخابات روی تعداد مشخص 
باشند،  داشته  توافق  کاندیداها  از 
کمیشنراِن  نظر  اختالف  ندارد.  وجود 
تقلب های  از  می تواند  کمیسیون ها 
گسترده و سیستماتیک که به خواست 
باشد،  یا جریان سیاسی  چند شخص 
و  مستقیم  نظارت  کند.  جلوگیری 
غیرمستقیم نهادهای بین المللی، رسانه ها 
تقلب های  از  نیز  مدنی  جامعه ی  و 
گسترده می کاهد. تجربه ی تاریخی هم 
مردم  نشان می دهد که هرچه حضور 
بیش تر باشد، جابه جاکردن آرأ دشوارتر 
با  پس  باالتر.  هزینه اش  و  می شود 
شرکت گسترده ی مردم در انتخابات و 
نظارت دقیق نهادها و رسانه ها امکان 

تقلب محدودتر می شود.
و  مشروعیت  بدهیم،  رأی  اگر   .۲

مفیدیت پارلمان باال می رود؟
می کنیم  زندگی  مملکتی  در  ما 
در  آن  مردم  درصد  از ۵۰  بیش تر  که 
مواردی  نمی کند.  شرکت  انتخابات 

شک  بدون  و  سخت  پرسش 
رأی  چرا  است؛  تأمل برانگیزی 
پیش  ماه  چند  از  ماجرا  می دهم؟ 
شروع شد. قصد نداشتم در انتخابات 
با  روزی  بدهم.  رأی  کشور  پارلمانی 
یکی از رفیق هایم که از شمال کشور 
انتخابات  پیرامون  است، گفت وگویی 
»در والیت های  رفیقم گفت:  داشتیم. 
والیت  به خصوص  شمال،  سمت 
سرپل و فاریاب وضعیت آشفته است. 
مخالفان دولت به راحتی به کسی اجازه 
نمی دهند که در انتخابات شرکت کند، 
ولی افرادی که از سوی حزب اسالمی 
قصد دارند در انتخابات شرکت کنند، 
حتا در ناامن ترین مناطق، سهولت های 
فراوانی دارند و به احتمال زیاد، افراد 
آن ها در این دور پارلمان بیشتر نفوس 

خواهند داشت.«
نمی دانم حرف هایش درست بود 
یا نه، اما این سخنان برای من انگیزه 
کشور  پارلمانی  انتخابات  در  تا  داد 
شرکت کنم. پس از شنیدن حرف های 
رفیقم تالش کردم تا دالیلی پیدا کنم 
رأی دادن  به  مصمم  آن  مبنای  بر  که 

شوم.
با  همواره  که  مسأله یی  مهم ترین 
پدیده ی  کرده ام،  نرم  دست وپنجه  آن 
است.  تبعیض  نفرین شده ی  و  شوم 
تمام  با  که  داشتم  زیادی  آشنایان 
تحصیالت  به  روزگار  دشواری های 
شان ادامه دادند اما، در اخیر وقتی به 

خودمان  ندادیم،  رأی  وقت  هر  که 
ضرر می کنیم. پیش از نمایندگان مردم 
مردم  ما  این  یا شکل گیری حکومت، 
می دهیم  معنا  رأی مان  به  که  هستیم 
رأی   از  اگر  می بینیم.  را  نتیجه اش  و 
خود استفاده ی درست کرده و نسبت 
باشیم،  حساس  جمعی  سرنوشت  به 
قطعا مشروعیت و نمایندگی نمایندگان 
امور  بهترشدن  به  باال رفته و  از مردم 

کمک کرده ایم.
عوض  چیزی  رأی دادن  با  مگر   .۳

می شود؟
آن جایی  از  چیزها.  خیلی  بلی؛ 
مؤثری  نهاد  افغانستان  در  پارلمان  که 
در  مستقیم  و  اساسی  نقش  و  است 

مجلس  در  مردم  واقعی  نمایندگان 
نمایندگان همواره در این راستا مبارزه 
مخالفان  ترازوی  پله ی  ولی  کرده اند، 
آن ها همیشه سنگینی کرده است. رأی 
می دهم تا فردی وارد مجلس شود که 
خار چشم متعصبان باشد. خار چشم 
باشد  جاهلی  باسوادان  و  بی سوادان 
هویت  حذف  پی  در  کورکورانه  که 
اکثریت باشندگان افغانستان اند. رأی 
می دهم تا آن اقلیت مبارز و دانشمند 
صادقانه  و  دلسوزانه  که  پارلمانی  در 
صف شان  می کنند  خدمت  مردم  به 

محکم تر و قوی تر شود.
همواره  را  کشور  پارلمان  آنچه 
در  موجود  فساد  است،  ساخته  بدنام 
از  وکیالن  اینکه  می باشد.  نهاد  این 
پول  آن ها  به  رأی دادن  برای  وزیران 
نیست.  پوشیده  کسی  از  می گیرند، 
وزیر  از  مجلس  نماینده ی  یک  وقتی 
دیگر  که  است  واضح  می گیرد،  پول 
و  باشد  نمی داشته  را  اعتراض  توان 
چیز  تعفن  جز  پوسیده،  نان  همانند 
دیگری را نمی تواند در پارلمان ایجاد 
یکی  دست کم  تا  می دهم  رأی  کند. 

تصمیم گیری های دولت دارد، انتخاب 
نباید  نیست.  کم اهمیت  وکیل  یک 
پیش  سالیان  در  که  باشد  رفته  یادمان 
وقت  در  و  داشتیم  نماینده های  چه 
انتخاب کابینه چه طور معامله های پیدا 
می گرفت.  صورت  شخصی  پنهان  و 
عدم  دلیل  به  که  بیاوریم  یاد  به  باید 
قبلی،  نماینده های  صداقت  و  تعهد 
و  شد  انتخاب  بی کفایت  وزیرهای 
کشور  اوضاع  و  ماند  باقی  همچنان 
بهتر نشد. باید به خاطر داشته باشیم که 
بحرانی  اوضاع عمومی کشورمان  اگر 
به  می گردد  بر  آن  از  بخشی  است، 
پارلمان. ما به عنوان  عملکرد ضعیف 
نسبت  بایستی  کشور  این  شهروندان 

راه یابی  از  فاسدان  و  معامله گران  از 
تا  می دهم  رأی  بازماند.  مجلس  به 
یابد  راه  مجلس  در  وکالیی  حداقل 
این خودفروشان و فاسدان  که مقابل 

درون مجلس مبارزه و ایستادگی کند.
می خواهم  را  پایانی  مسأله ی 
جنبه ی اعتقادی بدهم. رأی یک امانت 
در  می دهیم  رأی  که  فردی  به  است. 
آن  بد  و  کارکردهای خوب  در  واقع 
مردم  به  اگر  هستیم.  شریک  شخص 

شیر مهریار

فرهاد حقیار

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟

چرا رأی می دهم؟

قطعا  ساختاری  تغییرات  فرایند  به  ما 
مؤثر تمام می شود.

ما  فامیل   که  کاندیداتورایی   .۵
می باشند یا از کاندیداتورایی که پول 

گرفتیم، چه می شود؟
اگر قرار است نسبت به وضعیت 
مملکت مان  لجام گسیخته ی  و  آشفته 
نباید  دیگر  کنیم،  مسوولیت  احساس 
نزاکت های  یا  پولداران  پوِل  بند  در 
وقتی  باشیم.  خویشاوندی  و  فامیلی 
یک نامزد ضعیف که به امور مملکت 
و  آگاهی  نمایندگی،  مأموریت  و 
رفیق  اگر  حتا  باشد،  نداشته  تعهد 
از  باید  باشد،  فامیل مان هم  نزدیک و 
به  اگر  آن معذرت خواست. هم چنان 
نیازمندی های مالی و تنگدستی،  دلیل 
از  ثروتمند  و  پولدار  کاندیداتورای  از 
روی ناگزیری یا اشتباهی پول گرفته ایم 
و آن کاندیدای پولدار و تجارت پیشه از 
برخوردار  نمایندگی  الزم  توانایی های 
نسبت  مسوولیت مان  احساس  نیست، 
به سرنوشت جمعی ما حکم می کند که 
موقع رأی دادن در انتخاب خود درنگ 

کرده و تجدید نظر کنیم.
فرصت  روز   ۱۳ از  بیشتر  اکنون 
تالش  با  امید  نداریم.  انتخابات  برای 
درستی  نقدهای  وجود  با  و  همگی 
از  بیش تری  عده ی  بتوانیم  داریم،  که 
پای  میزان   ۲۸ در  را  افغانستان  مردم 
صندوق های رأی بیاوریم و نمایندگان 
متعهد به آرمان های جمعی و آگاه بر 
امور مملکت را برای داشتن افغانستان 
آزادتر، شادتر و آبادتر انتخاب کنیم. به 
نظر من زمان آن رسیده که باور کنیم، 
تاریخ و سرنوشِت کشور ما را کسانی 
نمی زنند.  رقم  خودمان  جز  دیگر 
و  کنش ها  با  ما  جمعی  سرنوشت 
می گیرد.  شکل  ما  خود  واکنش های 
پس در تشخیص و انتخاب خود دقیق 
و  منطقه، حزب  قوم،  بند  از  و  باشیم 
احساسات زودگذر عبور و نسبت به 
آینده ی کشور خود احساس مسوولیت 

کنیم.

اندیشمندانه  و  محتادانه  باید  نیست. 
جهت آینده ی بهتر ما رأی دهیم. باید 
افراد توانا را حمایت کنیم تا در آینده 
حکومت و پارلمان کارا داشته باشیم. 
باید رأی دهیم تا از ورود چهره های 
زمین،  غاصبان  فاسدان،  تکراری، 
زورمندان، خودفروشان و معامله گران 
ندهم  رأی  اگر  من  کنیم.  جلوگیری 
به  راه یابی  از  توانا  فرد  یک  شاید 

مجلس بازماند!

به خود، خانواده ، مردم و فرزندان مان 
مسوول باشیم. اگه رأی ما می تواند در 
اطرافیان مان  زندگی  کیفیت  بهترشدن 
تأثیر بگذارد و تغییرات ایجاد کند، چرا 

دریغ کنیم؟
۴. آیا با چند وکیل خوب در میان آن 

همه بد، تغییری ایجاد می شود؟
اندازه ی  به  خوب  کاندیداتورای 
اما  دارند،  وجود  میان  این  در  کافی 
زیاد  هم  بد  کاندیداتورای  مقابل،  در 
تغییرات هستیم،  اگر خواستار  ما  اند. 
باید تالش و طوری مدیریت کنیم که 
کاندیداتورای خوب زیادتر به پارلمان 
کشور راه یابند و راه یافتن نمایندگانی 
جمعی مان  سرنوشت  به  نسبت  که 
هرچند  شود.  دشوار  ندارند،  تعهد 
مملکت مان  در  هم  بهتری  گزینه های 
دالیل  و  خاطر  به  که  دارند  وجود 
زیادی وارد میدان نشده اند. متأسفانه 
انسانی  سرمایه های  سال ها  این  در  ما 
آدم های  یا  دادیم  دست  از  زیادی 
یا  شدند  خانه نشین  پرشماری  الیق 
مهاجرت کردند، اما با رأی ندادِن ما، آن 
سرمایه ها بر نمی گردند؛ حتا ممکن با 
افتادن پارلمان به جمعی از نمایندگان 
سرمایه های  بی مسوولیت  و  بی تعهد 
ما  رأی  بدهیم.  دست  از  را  بیش تری 
به کاندیداتورای صادق و متعهد کمک 
می کند که زمینه ی استفاده از داشته ها 
و  علمی  سرمایه های  اندوخته های  و 
بیشتر فراهم شود.  فرهنگی کشورمان 
مردم  که  است  فرصتی  تنها  انتخابات 
ما می توانند در میان گزینه های فراوان 
تشخیص  را  دقیق  و  درست  گزینه ی 
مملکت  شرایط  و  سرنوشت  تا  دهند 
روی هم رفته تغییر کند. واقعیت اما این 
مشکالت  تمام  رأی دادن،  با  که  است 
مشکالت  از  خیلی  نمی شود.  حل  ما 
مربوط به ساختار است و نه عملکرد 
مسووالن. منتها برخی از مشکالت و 
رأی  با  غیردموکراتیک  ساختارهای 
درست و حساب شده ی ما در آینده ها 
به صورت حداقلی تغییر می کند و رأی 

عنوان  به  آن  پاداش  کند  خدمت 
صدقه ی جاریه نصیب ما خواهد شد. 
اما اگر آن شخص با استفاده از قدرتی 
که ما به او بخشیده ایم فحاشی، فسق، 
زورگویی و سوءاستفاه وظیفوی کند، 
منحیث  خداوند  پیشگاه  در  نیز  ما 
اما  رأی دهنده مسوولیم. رأی می دهم 
به فردی که با کامیاب شدنش ما دچار 

عذاب وجدان نشویم.
به نظر من رأی ندادن چاره ی کار 
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اشاره:
چرا رأی می دهیم؟

چرا رأی نمی دهیم؟
هر شهروند افغانستان در روند انتخابات به این دو سوال فکر می کند و یا در مواجهه با انتخابات به یکی از این تصامیم می رسد. هر شهروندی تا رسیدن به پاسخ یکی از سواالت دالیلی دارد.

اطالعات روز حامی مردم ساالری است. در چند ماه گذشته نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای ذیربط و مسوول دیگر داشته است. اما یک بحث نسبت به هر انتخابات دیگر بی رمق و کمرنگ تر است؛ 
شهروندان و رأی دهدگان چه می گویند و مهم تر از همه: چرا رأی می دهند؟ چرا رأی نمی دهند؟

اطالعات روز می خواهد گزیده یی از دیدگاه ها و یاداشت های شهروندان را منتشر کند. باور ما این است که توضیح دالیل رأی دادن یا ندادن، می تواند به تصمیم گیری منطقی تر شهروندان و خلق 
یک گفتمان سازنده و مردم ساالر کمک کند.



  بخش دوم و پایانی  منبع: سالمت نیوز   بخش سوم و پایانی

  بخش نخست  منبع: سالمت نیوز

رابطه روان شناسانه رایج ترین نحوه غذا 
خوردن افراد و ویژگی های شخصیتی آن ها

تند غذا می خورید یا کند؟

در زندگـی جزئیـات کوچکـی وجـود دارد کـه نشـان 
دهنده شـخصیت شماسـت. خیلـی از این چیزهـا حتی خارج 
از کنترل ما هسـتند. اسـتادان روان شناسی و محققان اجتماعی 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه مـدل غـذا خـوردن و نظرتان 
دربـاره غذاهـا، اطالعـات زیـادی درباره شـخصیت شـما می 

دهد.
بـه گـزارش سـالمت نیـوز، در این بیـن، بعضـی از افراد 
سـریع و تنـد غـذا مـی خورنـد و بعضـی دیگـر کنـد و آرام. 
بعضـی افـراد در هـر قاشـقی کـه غـذا مـی خورنـد، تکـه ای 
از همـه محتویـات غذایشـان را در آن مـی گذارنـد و بعضـی 
از افـراد همـه محتویـات غـذا را بـه صـورت جداگانـه از هم 
مـی خورنـد. در ادامـه مطلـب، نتایـج پژوهـش هـای جالبـی 
را دربـاره رابطـه نحـوه غـذا خوردن افراد و شـخصیت شـان 

خواند. خواهیـد 

اگر به آرامی غذا می خورید
اگر شـما جزو گروهی باشـید کـه غذای تـان را به آرامی 
مـی خوریـد، بـه این معناسـت که شـما جـزو افرادی هسـتید 
کـه واقعـا از غـذا خـوردن لـذت مـی برنـد و هیـچ عجله ای 
بـرای تمام کردن آن ندارند. شـما سـعی می کنیـد از هر دقیقه 
از زندگـی لـذت ببریـد و هیـچ عجلـه ای بـرای تمـام کـردن 
کارهـا نداریـد. شـما بـر این باور هسـتید کـه کاری کـه عالی 
امـا دیرتر انجام شـود، بسـیار بهتر از کاری اسـت کـه با عجله 
انجـام شـود. در ارتبـاط بـا افـراد مختلف شـما فقـط در زمان 
حـال زندگـی مـی کنیـد. در ضمن، فـردی مبارزه گر هسـتید 
امـا در عیـن حـال زمان ها را لـذت بخش می گذرانید. شـاید 
بتـوان گفـت که شـما سـاعت درونـی ندارید و ایـن موضوع 
گاهـی باعـث عصبانیت دیگران می شـود چون شـما توجهی 
بـه زمـان نداریـد امـا لطفـا اجـازه ندهیـد ایـن اتفاق شـما را 
از شـخصیت واقعـی تـان دور کنـد. فقـط حـواس تان باشـد 

سـرعت زندگی از شـما بیشـتر نشـود و شـما عقب نمانید.

اگر تند غذا می خورید
کسـانی که غذایشـان را به تندی می خورند و با سـرعت 
هرچـه تمـام تر غذای شـان را تمـام می کنند، معموال کسـانی 
هسـتند کـه بیشـتر کارهـای شـان را قبـل از اتمام مهلـت آن، 
انجـام مـی دهنـد. ایـن ویژگـی باعـث می شـود کـه مدیرتان 
در سـر کار عاشـق شـما باشـد. شـما فردی هسـتید که با یک 
دسـت دو هندوانـه بـر مـی داریـد و تمایـل بـه رقابت سـالم 
در شـما وجـود دارد و مغـز شـما حـدود ۱۰ قـدم جلوتـر از 
وضعیـت فعلـی شـما کار می کنـد. در ارتبـاط با افـراد دیگر، 
شـما معمـوال نیازهـای دیگـران را بـر نیازهای خودتـان مقدم 
مـی دانید و شـاید بتوان گفت طبیعت شـما بـه نوعی محافظه 
کارانـه اسـت. تنـد غذا خوردن نشـان مـی دهد که شـما برای 
خودتـان وقـت کافـی در نظر نمـی گیرید پس لطفـا از این به 
بعـد حـواس تان باشـد که بـرای نیازهـای خودتـان هم وقت 
صـرف کنیـد و لطفـا با سـرعت زیـاد زندگی نکنیـد و گاهی 

سـرعت را آهسـته کنیـد و از لحظـه ها لـذت ببرید.

اگر نمی گذارید که غذاها با هم قاطی شود
اگر شـما جـزو افـراد تفکیک کننده باشـید یعنـی این که 
هیـچ عالقـه ای ندارید تـا محتویات غذا در داخل بشـقابتان با 
یکدیگر تماس داشـته باشـند، شـما دوسـت داریـد همه چیز 
تمیـز و مرتـب باشـد و از موقعیـت هـای در هـم بـر هـم بـه 
شـدت اجتنـاب مـی کنید. در خانه شـما معموال جـزو افرادی 
هسـتید کـه ظـرف هـا را مـی شـویید یـا خانـه را تمیـز مـی 
کنیـد امـا اگـر بـا افـراد خانه بـه مصالحه برسـید، شـما فردی 
هسـتید کـه می توانید مسـئولیت ها را تقسـیم بنـدی و برنامه 
ریـزی کنیـد. مغـز شـما همیشـه در حال درسـت کـردن یک 
فهرسـت از کارهاسـت و همیـن موضـوع باعث می شـود که 
در موقعیـت هـای مختلـف مضطـرب نشـوید. اگر کمـی یاد 
بگیریـد کـه انعطـاف پذیـر باشـید به احتمـال زیـاد از زندگی 

بیشـتر لذت مـی برید.
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بخش اول
سلفیان  که  می دانیم  همه  اشاره: 
قدسیِت  و  انحصاری  حجیِت  بر 
پای  سلف  افکار  و  آثار  سرتاسری 
منش  روش،  از  عدول  و  می فشارند 
مصادیق  از  را  پیشینیان  بینِش  و 
می پندارند.  انحراف  و  کژروی 
ضمیر  در  که  است  این  اما  پرسش 
سلفیت  نحله ی  هواداراِن  و  رهروان 
چه می گذرد که آنان خود را ملزم به 
پیروی از کسانی می سازند که قرن ها 

می زیسته اند؟ پیش 
من در این نوشته به جهان ذهن 
و هستی درونِی سلفیان رخنه می کنم 
بنیاد  بر  از کالن روایتی که سلفیت  و 
آن استوار است، تقریر کوتاهی ارایه 
سلفیان  که  می شوم  مدعی  و  می دهم 
سلف،  روزگار  شبیه سازی  اثر  در 
زمانه  ُعقالیی  با سپهر  انطباق  قابلیت 
درنتیجه،  و  می دهند  دست  از  را 
و  روان رنجورانه  رفتارهای  به 

جامعه ستیزانه روی می آورند. 
از  نوشته  این  تحلیلی که من در 
نه  ارایه می دهم،  پدیده ی سلفی گری 
تجویزی،  هم  نه  و  است  تشخیصی 
بلکه توصیفی است. به سخنی دیگر، 
قرار نیست که من در این یادداشت، 
سلفیت  روان شناختِی  عوامل  و  علل 
من  همچنین  دهم.  تشخیص  را 
تجویز  سلفیت  درماِن  برای  نسخه ای 
از  تا  می کوشم  بلکه  نمی کنم،  هم 
روان شناختی  نشانه های  و  ایستارها 
عینی  توصیف  سلفی مشربانه،  زیسِت 

و واقعی ارایه دهم. 
سلف؛ نسل ممتاز و بی نظیرِ قرآنی

تمام  هماننِد  سلفیت، 
بنیاد  بر  ایدئولوژیک،  نظام واره های 
طبق  است.  استوار  کالن روایت  یک 
این کالن روایت، روزگاری جهان در 
مطلق  فالکت  و  ضاللت  جاهلیت، 
به سر می برد. انسان از سِر بی بصری، 
می پرستید  را  سنگی  بت واره های 
پیشانی  خود  همنوعاِن  آستاِن  در  و 
بندگی به زمین می سایید. خون ریزی 
و  زن ستیزی  و  خشونت ورزی  و 
و  ضعیف آزاری  و  تجاوزگری 
رباخواری و زنا و فحشا، سکه ی رایج 
به  ستم ورزانه  توانگران  بود.  روزگار 
می بردند  یورش  تهی دستان  حریم 
حقوِق  گردن فرازانه  زورمندان  و 

مستضعفان را لگدمال می کردند.

اسف انگیز  وضعیت  این  در 
عرب ها  میاِن  از  خدا  رقت آمیز،  و 
پرچِم  تا  برانگیخت  پیامبری 
گیتی  سراسِر  در  را  یکتاپرستی 
گران سنِگ  آموزه های  و  برافرازد 
و  نیک رفتاری  و  راستکاری 
و  عدالت ورزی  و  امانت داری 
ضمیر  و  ذهن  در  را  ستم پرهیزی 
مأموریِت  او  سازد.  نهادینه  انسان ها 
و  برد  پایان  به  موفقانه  را  خویش 
قرآن،  تربیتِی  شگردهای  با  همگام 
ساحِت  از  را  پلشتی ها  و  زشتی ها 
و  یاران  پندارِ  و  رفتار  و  گفتار 
هواداراِن خود ستُرد و نسل ممتاز و 
کرد  تربیت  را  انسان ها  از  بی نظیری 
لحاظ  از  تاریخ، کسی  در سراسر  که 
و  شایستگی  برتری،  فضیلت،  دانش، 
زیسِت اخالقی به پای آنان نمی رسد 

و همتای  آنان نمی  شود.
این نسل، که همه تربیت شدگاِن 
نوبه ی  به  بودند،  پیامبر  محضِر 
به  مطابق  را  بعدی  نسِل  خویش، 
آنان  و  دادند  پرورش  نبوی  الگوی 
به  را  خود  از  پس  نسل  متعاقبًا  نیز 
بدین  کردند.  تربیت  مِنوال  همین 
در  سه گانه  نسل های  این  ترتیب، 
اسالم،   نخسِت  قرِن  سه  درازنای 
پدید  را  امت«  »سلِف  مستحکم  دژِ 
منابع  تدوین  طریق  از  و  آوردند 
ربانی  علوم  تمام  -حدیثی«،  »روایی 
تعبیه  آن  در  را  وحیانی  فضائل  و 
کردند و »اسالمِ ناِب محمدی« را در 
ودیعت  به  آن  ستبِر  دیواره های  پس 

گذاردند. 
سوم،  سده ی  از  پس  آنکه  با 
میان  در  تدریجی  گمراهِی  و  تباهی 
گرایش  تِب  و  کرد  رخنه  مسلمانان 
بدعت های  و  انحرافی  فرقه های  به 
افتاد،  شان  جاِن  به  -فلسفی  کالمی 
ارکاِن این دژ به حکم حدیِث »ال تََزاُل 
 ،» الَْحقِّ َعَلی  َظاِهِریَن  تِي  أُمَّ مِْن  َطائَِفٌة 
سستی  و  ضعف  دستخوش  هیچگاه 
حوادث  گزند  از  همواره  و  نشد 
رهرواِن  تا  امان  ماند  در  روزگار 
سنگرنشین  آن  در  ناجیه«  »فرقه ی 
تمسک  و  ترویج  طریق  از  و  شوند 
به آثار و افکار سلف، به مصاف فرِق 
قیام  تا  و  بشتابند  بدعت آلود  و  باطل 
مبتنی  اصیِل  »اسالم  از حریم  قیامت، 
وحیانی«  فضائل  و  ربانی  علوم  بر 

کنند. پاسداری 

با سلف در ساز تا ُمسلِم شوی
کالن روایِت فوق، رگه های اصلِی 
جهان بینِی سلفیت را ترسیم می کند و 
تاریخ  سیر  از  فراگیر  و  کلی  تصویر 
تصویر،  این  در  می دهد.  ارایه  جهان 
و  آثار  از  انحراف  و  »اتّباع  خط  دو 
در  گیتی  همیشه ی  تا  سلف«  افکار 
یکدیگر  با  سرنوشت ساز  نبردِ  حال 
کنون،  تا  دیرهنگام  از  که  نبردی  اند؛ 
موتور محرک تاریخ بوده و سرانجام 
با چیرگِی »حق« بر »باطل« و پیروزِی 

»خیر« بر »شر«، به پایان می رسد.
در فرایند این نبرد، خط اتباع، از 
علوم  بر  مبتنی  اصیِل  »اسالم  شاهراه 
می گذرد  وحیانی«  فضائل  و  ربانی 
رستگاری  و  دنیوی  سعادِت  به  و 
انحراف،  خط  و  می انجامد  اخروی 
کفر  و  بدعت  و  فسق  کژراهه ی  از 
و  تباهی  به  سرانجام  و  می کند  عبور 
گمراهی و روسیاهِی همیشگی منتهی 

می شود.
خالف  که  کسی  این،  بر  بنا 
بگزیند،  راهی  سلف  رهنمودهای 
و  افتاده  بیرون  مسلمانی  دایره ی  از 
فالح  و  دنیوی  صالح  روی  هرگز 

اخروی را نمی بیند.
زمان؛ جاده ای به سوی تباهی

را  سلف  روزگارِ  سلفیان، 
الهی ترین، طالیی ترین، نورانی ترین و 
روحانی ترین روزگار دنیا می پندارند؛ 
روزگاری که مادرِ تاریخ در جزیره ی 
افرادِ  زبده ترین  و  شد  آبستن  عرب 
تا شامِ  بام  از  که  را  بشریت  سالله ی 
لیاقت،  دانش،  لحاظ  از  کسی  گیتی 
قابلیت، فضیلت، خلق وخوی و منش 
به پایه ی آنان نمی رسد، در زِهدان و 
آن  از  پس  داد.  پرورش  خود  داماِن 
»َخیُر  روایِت  حکِم  به  که  روزگار 
ثُّم  یَُلونَُهم،  الِذیَن  ثّم  َقرنِی،  القروِن 
کشید،  طول  قرن  سه  یَُلونَُهم«  الِذیَن 
کژی  به  دوباره  تاریخ  مامِ  مزاِج 
را  ناقص الخلقه   فرزندانی  و  گرایید 
فرزندانی  پرورید؛  خود  دامان  در 
ربانِی«  بینِش  و  حقانی  »دانش  از  که 
گرایش  با  و  گرفتند  فاصله  سلف 
نحله های  و  انحرافی  فرقه های  به 
صوفیانه و فلسفی، جهاِن اسالم را به 
بیغوله ای ویران و نابسامان و آکنده از 
بدعت و جاهلیت و گمراهی و تباهی 

تبدیل کردند.
کوچک  جهان  سلفیان،  جهاِن 

به  آنان  نگاه  و  است  بسیطی  و 
و  کودکانه  نگاه  پیرامون،  مسائِل 
ساده انگارانه. در نگاهِ آنان، برای تمام 
طبیعِی  پدیده های  و  انسانی  فجایع 
بیشتر  تفسیر  یک  جهان،  در  موجود 
می شود،  زلزله  اگر  ندارد.  وجود 
و  قحطی  می گیرد،  خورشید  یا  ماه 
و  جنگ  می دهد،  رخ  خشک سالی 
و  تجاوز  می یابد،  گسترش  ناامنی 
و  اوج می رسد  به  کشتار و خشونت 
یا فقر و فالکت و دربدری و بدبختی 
می آورد،  در  ما  روزگارِ  از  دمار 
به  التزام  عدم  از  ناشی  همه  و  همه 
در  آنان  است.  سلف«  افکار  و  »آثار 
پِس  از  را  جهان  امور  تمامی  واقع 
می نگرند  پیش  قرن  چهارده   عینِک 
از  ناشی  عمیِق  دگردیسی های  و 
روزافزوِن  پختگِی  و  زمان  گذر 
بینشی  با  و  می برند  یاد  از  را  انسان 
که  می پندارند  اسطوره یی  و  سطحی 
»جهان و کارِ جهان جز با تمسک به 
سامان  پیشینیان  دین شناختِی  میراث 
بدون  مسلمانانه  زیسِت  و  نمی پذیرد 
اقتدای بی چون وچرا به سلف، میسور 

و مقدور نمی باشد«.
هرچه آن خسرو کند، شیرین بود

درک  سلف،  از  سلفیان  درک 
دلباختگی است  با شیفتگی و  آمیخته 
و در نگاه شیدامآبانه و خطاپوشانه ی 
از  گونه یی  سلف،  به  نسبت  آنان 

ِهروئیسِم رمانتیک موج می زند.
سلف،  که  است  این  واقعیت 
نبودند،  فراتاریخی  انسان های 
متِن  در  آدمیان،  تمام  مانند  بلکه 
گشودند  جهان  به  چشم  تاریخ 
و  نرمال  جامعه ی  یک  بطِن  در  و 
نه  آنان،  جامعه ی  بالیدند.  طبیعی، 
نه  و  بود  »آرمانی«  کاماًل  جامعه ی 
تمام  مانند  بلکه  »بحرانی«،  تمامًا  هم 
و  موزائیکی  ماهیت  انسانی،  جوامع 
رنگ های  با  داشت؛  رنگین کمانی 
و  بد«  و  »خوب  زیبا«،  و  »زشت 

»ذوق انگیز و نفرت آمیز«. 
در پاره یی از آن جامعه، »آدم های 
در  و  می کردند  زندگی  قدیس خوی« 
آدم روی«  »ابلیس های  دیگر،  پاره یی 
عده یی  می بردند.  به سر  حیات 
اسوه ی کامل نیکوکاری، پرهیزگاری، 
حق طلبی  پارسامنشی،  وارستگی، 
عده ی  و  بودند  عدالت خواهی  و 
بِزهکاری،  بارزِ  نمونه ی  دیگری، 
خودسری،  مردم آزاری،  بدرفتاری، 
در  عده یی  ظلم گستری.  و  ستم گری 
راستای کشِف حقیقت، تقلیِل مرارت 
و  می رزمیدند  عدالت  گسترش  و 
دست یابی  مسیر  در  دیگری،  عده ی 
ارتکاب  از  که  ثروت  و  قدرت  به 
و  کشتار  و  جور  و  ظلم  نوع  هیچ 
عده یی  نمی ورزیدند.  ابا  استکباری 
حکِم  به  را  بردگان  آزادگی،  سِر  از 
عده ی  و  می بخشیدند  رهایی  قرآن 
آزادگان  خودکامگی،  سر  از  دیگری، 
حامِل  عده یی  می کشاندند.  بند  به  را 
دیگری،  عده ی  و  بودند  صلح  لوای 

عامل بلوای جنگ. 
در جنگ هایی که در آن روزگار 
سلف  از  شماری  دست  افتاد،  راه  به 
پرده ی  و  شد  تر  بی گناهان  خوِن  به 
گردید  پاره پاره  مسلمانی  عصمِت 
از  ناشی  خون ریزی های  نخستین  و 
فزون خواهانه،  و  جاه طلبانه  تمایالت 
ثبت  به  اسالم  تاریخ  برگ های  در 

رسید.
را  واقعیت ها  این  اما  سلفیان 
اخالص  سِر  از  و  می گیرند  نادیده 
ناراستی های  و  کاستی ها  ارادت،  و 
از  را  سلف  کارنامه ی  در  موجود 
و  کلی  قضاوِت  با  و  می برند  یاد 
نسِل  به ویژه  آنان،  کورکورانه، همه ی 
اول شان را یکسره »عادِل« و عاری از 
لیالی  مجنون وار،  و  می پندارند  عیب 
و  خوبی  و  حسن  سراپا  را  سلف 
جمال و کمال می بینند و با زبان حال 
خسرو  آن  »هرچه  که:  می زنند  فریاد 

کند، شیرین بود.« 

روان شناسی سلفیت
عبدالکبیر صالحی
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گوندوغان: 

بازی با لیورپول سخت ترین بازی فصل سیتی است ژاوی جدید بارسلونا 
از نگاه ریوالدو

نویل: 

هر مربی جای ژوزه باشد 
شرایط همین است/ ارزش ها 

در یونایتد فراموش شده اند

مدافع سابق منچسـتریونایتد در صحبت هایی 
بـه انتقـاد از هیات مدیره این باشـگاه پرداخت.

بـه نقـل از سـاکرنت، بعـد از اخـراج دیویـد 
مویـس و لوئیـس فـان خـال از منچسـتریونایتد، 
زمزمه هایـی مبنـی بـر برکنـاری ژوزه مورینیو نیز 
از این تیم شـنیده می شـود. در همیـن رابطه گری 
نویـل بازیکـن قدیمـی تیـم یونایتد گفـت: خیلی 
میانه هـای  در  مویـس  دیویـد  هسـتم.  عصبانـی 
فصـل اخـراج شـد و در ادامه فان خـال یک روز 
بعـد از قهرمانـی در جـام حذفـی اخـراج شـد و 
حـاال هـم دربـاره مورینیـو چنیـن صحبت هایـی 
فرامـوش  یونایتـد  در  ارزش هـا  انـگار  می شـود. 
شـده اسـت. هیـات مدیـره بدانـد اگـر مورینیـو 
بـه  دفعـه هـواداران طـوری  ایـن  اخـراج شـود 
هیـات مدیـره پشـت خواهند کـرد که آنهـا ندیده 
باشـند. ۵، ۶ سـال اسـت کـه ارزش هـا در یونایتد 

گـم شـده اند. 
نویـل در ادامـه گفـت: از نظـر مـن مورینیـو 
یکـی از بهتریـن مربیـان جهـان اسـت. هـر مربی 
در ایـن یونایتـد درجـا می زند آن هم با شـرایطی 
کـه در زمینـه جـذب بازیکـن و سیاسـت گذاری 
باشـگاه وجـود داشـته اسـت. مـن باشـگاه را تـا 
حـد مـرگ دوسـت دارم. یونایتـد تیمی اسـت که 
همـه چیـز به مـن داده اسـت. من هـم معتقدم در 
باشـگاه چیـزی بایـد تغییـر کند کـه آن چیز مربی 

نیسـت و فراتـر از مربی اسـت.
شـیاطین سـرخ در بازی های اخیر خودشـان 
بـه حـدی ناامیـد بودنـد کـه زمزمه هـای برکناری 
گـوش  بـه  رختکـن  در  اختـالف  و  مورینیـو 

می رسـد.

ســتاره ســابق بارســلونا بــه ســتایش از 
خریــد برزیلــی ایــن تیــم پرداخــت و او را ژاوی 

ــب داد. ــد لق جدی
از اســکای اســپورت، آرتــور  بــه نقــل 
ــه در  ــت ک ــلونا اس ــد بارس ــن جدی ــو، بازیک مل
تابســتان بــه ایــن تیــم پیوســت. ریوالــدو، ســتاره 
ــه ســتایش از هموطــن خــود  ســابق بارســلونا ب

ــرد. ــه ک ــا ژاوی مقایس ــت و او را ب پرداخ
ــلونا  ــه بارس ــی ب ــه تازگ ــو ب ــت: مل او گف
ــیده  ــی نرس ــب اصل ــه ترکی ــوز ب ــته و هن پیوس
ــه زودی  ــه ب ــان دارم ک ــن اطمین ــا م ــت ام اس
روزهــای اوج او فــرا خواهــد رســید و بــه ترکیب 
ــرای  ــای الزم را ب ــد. او فاکتوره ــی می رس اصل
ــلونا دارد.  ــد بارس ــب ژاوی جدی ــه لق ــیدن ب رس
ــن  ــن جایگزی ــو بهتری ــه مل ــاورم ک ــن ب ــر ای ب

ــت. ــرای ژاوی اس ب
ــرد  ــاره عملک ــلونا درب ــابق بارس ــتاره س س
غیــاب  در  مادریــد  رئــال  در  کننــده  ناامیــد 
ــد  ــی نمی توان ــت: کس ــدو گف ــتیانو رونال کریس
تاثیــر زیــاد رونالــدو در رئــال را انــکار کنــد. این 
بازیکــن بســیار خــوب گل مــی زد و ســهم بســیار 
ــا  ــد داشــت ام ــال مادری ــت رئ ــادی در موفقی زی
بــر ایــن بــاورم کــه روزهــای بــد رئــال موقــت 

ــود. ــام می ش ــه زودی تم ــت و ب اس

امیدوار  چلسی  تیم  ساله   ۳۱ هافبک 
است قرارداد جدیدی را با تیم چلسی امضا 

کند و در این تیم بماند.
قرارداد سسک  استار،  دیلی  از  نقل  به 
فابرگاس هافبک ۳۱ ساله با تیم چلسی در 
پایان فصل به پایان می رسد و هنوز صحبتی 
برای تمدید قرارداد این بازیکن با تیم آبی 
در  بازیکن  این  است.  نشده  لندنی  پوش 
به  ابتدا  از  تیمش  برای  ویدی  برابر  بازی 
میدان رفت ولی در لیگ برتر فرصت بازی 

به او نرسیده است.
در  خودش  شرایط  درباره  فابرگاس 
چلسی و حضور در این تیم گفت: صادقانه 
من  به  قرارداد  تمدید  درباره  باشگاه  هنوز 
چیزی نگفته است و صحبتی در این زمینه 
نداشته ایم. من خیلی دوست دارم حضورم 

در چلسی ادامه داشته باشد و در تیم بمانم. 
در طول چهار سال گذشته افتخارات زیادی 
با چلسی داشتم و توانستم دوران خوبی رد 
قرارداد  از  ماه  باشم. فعال ۸  تیم داشته  این 
من باقی مانده است و اگر قراردادم تمدید 
نشود با تمام وجود در این مدت برای تیمم 
گفت:  ادامه  در  او  رفت.  خواهم  میدان  به 
من با هواداران و بازیکنان رابطه خوبی دارم 
است. هنوز  نشده  تمام  فوتبال من هنوز  و 
می توانم برای تیمم موثر باشم و بازی های 
خوبی ارائه دهم. حاال که ساری به تیم آمده 
است باید بگویم که هیجانی در او دیدم که 
ندیدم. کاش کمی زودتر  مربی دیگری  در 
مربی  می کردم. ساری  کار  در چلسی  او  با 
خیلی خوبی است و مطمئن هستم چلسی با 

او به شرایط خوبی خواهد رسید.

بارسـلونا باز هم در رقابـت های اللیگا 
اسـپانیا چالشـی سـخت را پیـش رو خواهد 
داشـت، چالشـی کـه در سـه هفتـه گذشـته 
ایـن رقابـت ها جـز ناکامی چیزی برایشـان 

نداشـت. دنبال  به 
بارسـلونا در فصل جاری دو شخصیت 
نمایـش گذاشـته  بـه  از خـود  متفـاوت را 
و  قدرتمنـد  یـک روی شـخصیت  اسـت، 
دیگـر روی آن ضعیـف و غیر قابـل اعتماد! 
ایـن  حـال روز ایـن بارسـلونا فصـل فصل 
۱۹/۲۰۱۸ اسـت! تعـادل بـه هیچ عنـوان در 
اردوی ایـن تیـم وجود نـدارد و ایـن ماجرا 
از چشـم ارنسـتو والـورده دیـده می شـود.

لیـگ  در  بارسـلونا  هـای  نمایـش 
قهرمانـان اروپـا هیـچ شـباهتی بـه نمایـش 
هایـش در اللیگا ندارد؛ تا روز های گذشـته 
صحبـت از ضعف ارنسـتو والـورده در میان 
بـود و حـاال صحبـت هـا سـمت و سـویی 
دیگـر بـه خـود گرفته اسـت! چرا کـه حاال 
کارشناسـان نزدیـک بـه باشـگاه بارسـلونا 
عمـال مدعـی شـده اند کـه مدیران باشـگاه 
بـه ارنسـتو دسـتور داده انـد در رقابت های 
داخلـی خـود را درگیر نکنـد و تمرکزش را 
بـر روی رقابـت های لیـگ قهرمانـان اروپا 
بگـذارد. ایـن ماجـرا بـا روند نتیجـه گیری 

و نمایـش هـای آنهـا کامال همخوانـی دارد! 
بـه انـرژی و هـدف گـذاری آبـی و انـاری 
هـا کافیسـت دقـت کنیـد تـا متوجه شـوید 
کـه والـورده آن روی شـخصیت قدرتمند و 
هجومـی اش را در فصـل جـاری بـه اروپـا 
مـی بـرد و فقـط در ایـن رقابـت هاسـت 
کـه بـاب میـل سـکو هـا پیـروز می شـود! 
پیـروزی پـر گل ۳_۰  آبی و انـاری ها برابر 
آیندهـوون و پیـروزی دلچسـب ۴_۲ برابـر  
تاتنهـام در ومبلـی بیانگر این واقعیت اسـت 
کـه در فاصلـه زمانـی بوجـود آمـده آبـی و 
انـاری هـا عمـال رقابت هـای اللیـگا را رها 
کـرده انـد تـا بتواننـد بـا تمرکزگـذاری بـر 
روی رقبـای اروپایـی خـود بهتریـن نتیجـه 

ممکـن را کسـب کنند.
بـا ایـن شـرایط والنسـیا در خانـه باید 
چنـدان  نـه  بارسـلونای  یـک  انتظـار  در 
مقتـدر باشـد! این فلسـفه از نگاه هـواداران 
خیلـی جـذاب نیسـت! آنهـا فقط پیـروزی 
مـی خواهنـد، حتـی در سـاده تریـن رقابت 
ممکـن، امـا شـاید پـس از یـک پیـروزی 
سـیل  شـاهد  هـم  بـاز  اروپـا  در  بـزرگ 
اعتراضـات گسـترده کاتاالن ها باشـیم! چرا 
کـه قـرار نیسـت در مسـتایا اتفـاق هیجـان 

انگیـزی بـرای بارسـلونا رقـم بخـورد!

خاطر  به  یوونتوس  آلمانی  هافبک 
برابر  دیدار حساس  احتماال  دیدگی  آسیب 

منچستر یونایتد را از دست می دهد.
یوونتوس  میرکاتو،  کالچیو  از  نقل  به 
در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
خواهد  منچستریونایتد  مصاف  به  اروپا 
دیدار  این  در  احتماال  یوونتوس  رفت. 
در  را  خود  گذار  تاثیر  ستارهای  از  یکی 

اختیار نداشته باشد. سامی خدیر در دیدار 
مصدومیت  با  بویز  یانگ  برابر  یووه  اخیر 
برابر  دیدار  است  ممکن  و  شد  مواجه 

منچستریونایتد را از دست بدهد.
کریستیانو رونالدو اما بعد از محرومیت 
با  دیدار  برای  مشکلی  خود  جلسه ای  یک 
سابق  تیم  برابر  می تواند  و  ندارد  یونایتد 

خود به میدان برود.

فابرگاس: 

فوتبال من هنوز تمام نشده است

بارسلونا در مستایا غیر مطمئن تر از همیشه!

غایب بزرگ یووه برابر یونایتد

هافبـک آلمانـی منچسترسـیتی معتقـد 
لیورپـول  برابـر  آنفیلـد  در  بـازی  اسـت 
تیمـش  ایـن فصـل  سـخت تریـن دیـدار 

اسـت.
به نقـل از دیلی میل، در حسـاس ترین 
امـروز  انگلیـس  برتـر  لیـگ  دیـدار هفتـه 
لیورپـول در خانـه بـه دیدار منچسترسـیتی 
کـه  فینال گونـه  دیـداری   رفـت؛  خواهـد 
می توانـد تاثیـر زیـادی در تیم قهرمـان این 

فصل داشـته باشـد.
آلمانـی  هافبـک  گوندوغـان  ایلـکای 
دیـدار  ایـن  دربـاره  منچسترسـیتی  تیـم 
گفـت: مـن معتقـد هسـتم دیدار خـارج از 
خانـه بـا لیورپول سـخت ترین دیـدار ما در 
ایـن فصـل اسـت. لیورپـول تیـم باکیفیتـی 
اسـت و تـا اینجـای فصـل نیـز قدرتمندانه 
کار کـرده اسـت. من خودم بـازی در چنین 
دیدارهایـی را دوسـت دارم. هـر چنـد کـه 

بازی هـای حسـاس و نزدیـک اسـت ولـی 
حضـور در ایـن دیدارهـا نشـان می دهد که 
تیـم مـا از چـه میـزان توانایـی برخـوردار 

 . ست ا
او در ادامـه گفـت: خوشـحالم در این 
مسـابقه بـا سـرمربی سـابق خـودم یعنـی 
مسـابقه  از  قبـل  می کنـم.  دیـدار  کلـوپ 
نـزد او خواهـم رفـت و بـا او خـوش و 
بـش می کنـم.  قبـال نیـز وقتـی بـا او دیدار 
داشـتیم گـپ و گفـت خوبی با هم داشـتم. 
موفقیـت  آرزوی  لیورپـول  در  او  بـرای 
امیـدوارم  امـروز  بـازی  در  ولـی  می کنـم 
بتوانیـم برنـده شـویم و ۳ امتیـاز حسـاس 
مسـابقه را به دسـت بیاوریم تا همچنان در 
صـدر جدول رده بندی قرار داشـته باشـیم.
بـه نظر می رسـد دو تیم منچسترسـیتی 
و لیورپول در کنار چلسـی، سـه تیم مدعی 

قهرمانـی در لیگ برتر باشـند.

مدیـر برنامه های زالتـان ایبراهیموویچ 
دربـاره احتمـال بازگشـت ایـن بازیکـن به 

میالن سـخن به میـان آورد.
بـه نقـل از اسـکای اسـپورت، زالتـان 
ابراهیموویـچ بعـد از جدایـی از منچسـتر 
یونایتـد راهـی لیـگ آمریـکا شـد و پیرهن 

لـس آنجلـس گلکسـی را بـر تـن کرد.
در روزهـای اخیـر خبرهایـی دربـاره 
بازگشـت ایـن مهاجـم سـوئدی بـه میالن 
بـه گـوش رسـیده اسـت و همیـن باعـث 
بازیکـن  ایـن  برنامه هـای  مدیـر  تـا  شـد 

سرشـناس واکنـش نشـان دهـد.
مینـو رایـوال، مدیـر برنامه هـای زالتان 
میـالن  بـه  زالتـان  گفـت:  ایبراهیموویـچ 
شـما  بـا  مـن  کـه  فعـال  تـا  برمی گـردد؟ 
صحبـت می کنـم هیـچ مذاکـره ای صورت 
نگرفتـه اسـت امـا آمـاده مذاکـره هسـتیم. 
زالتـان هیـچ شـرطی بـرای بازگشـت بـه 
فوتبـال اروپـا تعیین نکرده اسـت. باید دید 
کـه آیـا باشـگاه میـالن پیشـنهاد می دهد یا 
بـا  میـالن  ورزشـی  مدیـر  لئونـاردو،  نـه. 
زالتـان رابطـه بسـیار خوبـی دارد. زالتـان 
روزهـای خوبـی را در میالن سـپری کرد و 

ایـن تیـم همیشـه در قلب او جـای خواهد 
داشت.

هافبـک  پوگبـا  پـل  دربـاره  رایـوال، 
منچسـتر یونایتد هـم گفت: دوسـت ندارم 
در شـرایط کنونـی دربـاره پوگبـا صحبـت 
روزهـای  او  کـه  می داننـد  همـه  کنـم. 
خاصـی را پشـت سـر می گـذارد. بـا ایـن 
کـه  کـرده  تاکیـد  منچسـتر  باشـگاه  حـال 

قصـد فـروش ایـن بازیکـن را نـدارد.
او  در بخـش دیگـری از صحبت هـای 
خـود دربـاره وراتـی اظهـار کـرد: او هـم 
لحظـات خـوب و هـم لحظـات بـدی در 
پـاری سـن ژرمـن دارد و همـه آن چـه از  
او می خواهـم ایـن اسـت کـه آرامشـش را 
حفـظ کنـد. در پـاری سـن ژرمـن همـه از 
وراتـی راضـی هسـتند و بـه زودی دربـاره 
تمدیـد قـرارداد او صحبـت خواهیـم کرد.
مدیر برنامه هـای زالتان ایبراهیموویچ 
در پایـان بـه بالوتلـی اشـاره کـرد و گفت: 
بالوتلـی در فصـل جاری شـرایط خوبی در 
نیـس نداشـته اسـت. بایـد او بـه روزهـای 
خوبـش برگـردد. هنوز تا جنـوری فرصت 

زیادی اسـت.

جدیدترین اخبار درباره بازگشت زالتان 
به میالن و خروج پوگبا از منچستر
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