
۲

Saturday  13 OctOber 2018  year 07  1597

 شنبه  2۱ میزان ۱3۹7  سال هفتم  ۱۵۹7

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

امکان حذف برخی نامزدان 
از فهرست نهایی وجود دارد

هفت روز تا انتخابات؛ 
امیدی به دستگاه های 

بیومتریک نیست
زمان  معکوس  شمارش  امروز  از 
برگزاری انتخابات شروع شده است. مطابق 
برگزاری  تا  انتخابات،  کمیسیون  تقویم 
باقی  دیگر  روز  هفت  پارلمانی  انتخابات 
میان  انتخاباتی  کارزارهای  است.  مانده 
نامزدان مجلس نمایندگان اوج گرفته است 
تهدیدهای  علی رغم  کشور  شهروندان  و 
انتخابات  این  در  تا  می شوند  آماده  امنیتی 
روند  چگونگی  این حال  با  کنند.  شرکت 
مبهم  آن  شفافیت  میزان  و  رأی گیری 
انتخابات  کمیسیون  اقدام  آخرین  است. 
بر  مبنی  مردم  به  ضمانت  ارایه ی  برای 
برای  بیومتریک  دستگاه های  از  استفاده 
رأی دهندگان  مشخصات  ثبت  و  تشخیص 
نیز با سوال های جدی یی روبه رو شده است. 
داد که  نشان  در گزارشی  اخیراً  نیوز  طلوع 
دستگاه های بیومتریک قادر به جلوگیری از 

تقلب نمی باشد. 
گزارش  این  یافته های  مطابق 
اثر  تفکیک  به  قادر  بیومتریک  دستگاه های 
انگشت یک شخص از شخص دیگر، عکس 
برچسب  تفکیک  و  افراد  عکس  از  اشیا 

شناسنامه ی یک فرد از فرد دیگر نیست ...

۲



2
شنبه | 21 میزان 13۹7 | سال هفتم | شماره 15۹7`

ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
افغانستان،  صلح  برای  امریکا  خارجه ی  امور  وزارت 
دیروز جمعه )۲۰ میزان( با شیخ محمد بن عبدالرحمان 
آل ثانی،  معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ی قطر 

دیدار کرده است.
رسانه های قطری گزارش کرده است که دو طرف 
در این دیدار در مورد چگونگی دست یابی به صلح در 

افغانستان بحث و گفت وگو کرده اند.
از  پس  منطقه  کشورهای  به  خلیل زاد  آقای  سفر 
امور  وزارت  ویژه ی  نماینده ی  عنوان  به  او  تعیین شدن 

خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان آغاز شده است. 
در  خلیل زاد  که  بود  شده  گزارش  این  از  پیش 
جریان این سفر ده روزه از افغانستان، پاکستان، عربستان 
سعودی، قطر و امارات متحده ی عربی دیدن کرده و با 
مقام های ارشد این کشورها در مورد روند صلح افغانستان 

گفت وگو خواهد کرد.
 ۱۵( یکشنبه  روز  چاشت  از  پس  خلیل زاد  زلمی 
میزان( وارد کابل شد. او پس از ورود به کابل به رسانه ها 
گفت: »از هر چیزی که خداوند برایم داده، از تجربه یی 
که در مسایل بین المللی دارم،… از روابطی که در منطقه 
و دنیا دارم، در راستای روند صلح افغانستان کار خواهم 

گرفت.«
رهبران  با  دیدار  در  همچنان  خلیل زاد  آقای   
حکومت وحدت ملی، از حکومت و طالبان خواست که 
نمایندگان شان را برای گفت وگوهای صلح انتخاب کنند.

او از کابل به پاکستان و از آن جا به عربستان سعودی 
باره ی  در  نیز  کشورها  این  ارشد  مقام های  با  و  رفت 
چگونگی دست یابی به صلح در افغانستان گفت وگو کرد.

اطالعات روز: کمیته ی بین المللی صلیب سرخ اعالم 
با گروه طالبان روی تضمین مصوونیت  کرده است که 
کارمندانش به توافق رسیده و فعالیتش را در افغانستان 

از سر می گیرد.
اندریا کتبریتا، سخنگوی کمیته ی بین المللی صلیب 
به بی بی سی گفته که در جریان دو  افغانستان  سرخ در 
ماه گذشته، در صحبت با طالبان »به یک تفاهم کلی روی 

حضور بشردوستانه شان« در افغانستان رسیده اند.
این  بی تفاوتی  از  پیش  ماه  دو  حدود  طالبان  گروه 
زندان  در  گروه  این  زندانیان  اعتصاب  قبال  در  سازمان 

پل چرخی کابل انتقاد کرده بود.
کمیته ی  با  امنیتی اش  تعهد  که  بود  گفته  گروه  این 
صلیب سرخ را لغو و امنیت کارمندان این کمیته را در 

افغانستان ضمانت نمی کند.
که روز گذشته  گفته  کتبریتا  در همین حال، خانم 
امنیتی  ضمانت  کمیته  این  به  اعالمیه ای  نشر  با  طالبان 
دادند و صلیب سرخ نیز فعالیتش را در افغانستان از سر 

می گیرد.
سخنگوی صلیب سرخ گفته که طالبان اجازه داده تا 

این کمیته خدماتش را به نیازمندان ارائه کند.
او گفته است: »دوماه پیش آن ها ما را در موقعیتی قرار 
دادند که نتوانستیم از امنیت کارکنانمان مطمئن شویم. اما 
حاال می توانیم امنیت را تا حدودی برای کارمندان تضمین 

کنیم.«
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی  او،  گفته ی  به 
قربانیان کمک  به  افغانستان  در  جریان ۳۰ سال گذشته 
با ۹ رویداد جدی  این طرف  به  از سال ۲۰۰۳  اما  کرده 
امنیتی دراین کشور مواجه شده که باعث شد فعالیت شان 

را بازنگری کنند.

کرده  اعالم  کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
است که در نتیجه ی عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور در ۲۴ ساعت گذشته در والیت های غزنی، لوگر، 
بغالن،  بلخ،  فاریاب،  قندهار،  ننگرهار،  پکتیا،  خوست، 
سرپل، هلمند، نیمروز، هرات و بادغیس ۱۳۶ شورشی 

کشته و ۳۶ شورشی دیگر زخمی شده اند.
 ۲۰( جمعه  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
میزان( منتشر شده، آمده است که در جریان این عملیات 
پنج فرمانده محلی طالبان و ۲۵ عضو گروه داعش نیز 

کشته شده اند.
این عملیات مقداری سالح و  همچنان در جریان 

مهمات شورشیان از بین برده شده است.
در مورد تلفات غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشور 

در جریان این عملیات چیزی گفته نشده است.

خلیل زاد با وزیر خارجه ی 
قطر در مورد صلح 

افغانستان گفت وگو کرد

صلیب سرخ فعالیتش را 
در افغانستان از سر گرفت

وزارت دفاع: 

۱۳۶ شورشی را در 
سراسر کشور کشته ایم

رییس اجراییه: 

قاچاق مواد مخدر شاهرگ حیات گروه های تروریستی است

رییس جمهور: 

شورای عالی ولسوالی ها ایجاد شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی: 

امکان حذف برخی نامزدان از فهرست نهایی وجود دارد

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییه ی کشور 
گفته است که قاچاق مواد مخدر به عنوان شاهرگ حیات 

برای بیشتر گروه های تروریستی در افغانستان است.
نشست  در  میزان(   ۲۰( جمعه  دیروز  عبداهلل  آقای 
سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر 
دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت: » موجودیت پناه گاه ها 
و شبکه های حمایتی که توسط قاچاق مواد مخدر تمویل 
می گردند به مثابه ی شاه رگ حیات برای بیشتر این گروه ها 
تمام  با  ما  می دانید  شما  که  همان طور  می کنند.  عمل 
ملت هایی که در این قضیه دخیل اند به ویژه با پاکستان از 
نزدیک کار می کنیم تا زیرساختارها و محل تنفس و رشد 
این جریان ها را که زمینه ی کمک مالی، استخدام، تربیه ی 
فکری-ایدلوژیک،  آموزش، فراهم آوری نیروی بشری و 
لوژستیک را برای آنان جهت بی ثبات سازی کلیت منطقه 
فراهم می سازند، از میان برداریم. تعداد تلفات و زخمی ها 

در افغانستان شاهد این قضیه اند.«
و  گرایی  افراط  با  که  دهشت افگنی ای  که  افزود  او 
حرکت های جدایی طلب گره خورده، یکی از عمده ترین 
چالش هایی است که افغانستان در سطح منطقه با آن روبرو 

است.
خط  در  که  است  کشوری  افغانستان  او،  گفته ی  به 
اول نبرد با هراس افگنی قرار داشته و بیشترین دشواری 
در برابر دهشت افگنی و افراط گرایی را به دوش می کشد.

آقای عبداهلل از کشورهای منطقه نیز خواست تا در 
راستای مبارزه با هراس افگنی مشترکا همکاری کنند.

رییس اجراییه ی کشور تأکید کرد که در برخورد با 
تمام گروه های هراس افگن نباید مرتکب اشتباه شده و آنها 

را به تروریست های خوب و بد تفکیک کنیم.
حکومت  صلح  تالش های  به  اشاره  با  عبداهلل  آقای 
افغانستان نیز گفت که کابل به تالش هایش برای پیشبرد 

روند گفت وگوهای صلح ادامه می دهد.
او افزود: »حکومت وحدت ملی به تالش های خود 
برای دست یافتن به صلح و آشتی به رهبری و مالکیت 
افغان ها ادامه می دهد. در اوایل این سال ما طرح جامعی 
را برای مصالحه و ادغام مجدد ارایه کردیم که از سوی 
جامعه ی بین المللی نیز حمایت گردید. در عین زمان ما از 
شهروندان خود، حقوق و دست آوردهایی آنان وقتی مورد 

تجاوز قرارگیرند دفاع و حمایت می کنیم.«
رییس اجراییه همچنان گفت که حکومت افغانستان 
از هیچ نوع تالش برای فراهم سازی زمینه های توسعه ی 
انتقال  و  سرمایه گذاری  ارتباطات،   ترانزیت،  تجارت، 
انرژی برای مقابله با فقر، بی کاری و نزدیک سازی منطقه 

از راه طرح های اتصال منطقه ای دریغ نکرده است.
شرکت  برای  پنجشنبه  روز  صبح  عبداهلل،  عبداهلل 
سازمان  عضو  کشورهای  سران  اجالس  هفدهمین  در 

همکاری شانگهای به تاجکستان رفت.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهوری 
داده  هدایت  محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی  به  کشور 
تا به منظور تأمین ارتباط مستقیم با ولسوالی ها، شورای 

عالی ولسوالی ها را ایجاد کند.
او گفته است که از طریق شورای عالی ولسوالی ها، 
را  نیازمندی های شان  و  می توانند خواست ها  ولسوال ها 

مستقیم با رییس جمهور شریک کنند.
آقای غنی شام روز پنجشنبه )۱۹ میزان( در مراسم 
ریاست  ارگ  در  ولسوال ها  ملی  کنفرانس  اختتامیه ی 
برای  کود خاص  از  آینده  » سال  است:  گفته  جمهوری 
خاص  بودجه ی  ولسوالی ها  اداری  کمپلکس های  ایجاد 
بهترین  که  ولسوال های  به  نیز  و  می شود  گرفته  درنظر 
طرح را ارائه نمایند، بودجه ی رقابتی اختصاص می یابد.«

رییس جمهور غنی از ولسوال ها خواسته است تا به 
منظور تقویت تولیدات داخلی و رشد اقتصادی، سیستم 

خریداری تولیدات زراعتی را با شهرها تنظیم کنند.
آقای غنی تأکید کرده که تا دو ماه آینده، بزرگترین 
نمایشگاه تولیدات زراعتی افغانستان در عربستان سعودی 

گشایش خواهد یافت.

و  مسوول  غیر  مسلح  افراد  حضور  که  افزوده  او 
زورمندان قابل قبول نیست و به هر سطحی که باشند، با 

آنها برخورد قانونی خواهد شد.
رییس جمهور در مراسم اختتامیه کنفرانس ولسواالن 
ولسوالی ها  به  نظام  مشروعیت  که  است  گفته  همچنان 

ارتباط دارد.
سیستم  که  ناامن  ولسوالی های  در  او،  گفته ی  به 
از  امنیت، مشکالت  تأمین  الی  باشد،  نمی  فعال  قضایی 

طریق جرگه های مشروع حل شود.
را  ولسوالی ها  سطح  در  صلح  تأمین  غنی  آقای 
بدون مشارکت مردم ناممکن دانسته و به اداره ی مستقل 
ارگان های محلی هدایت داده تا لیست افرادی که برای 

تأمین صلح تاثیرگزار اند، را تشخیص و ترتیب نماید.
رییس جمهور افزوده است: »تشکیل ادارات در مرکز 
نیاز،  در صورت  و  یابد  افزایش  والیات  در  و  کم  باید 

والیات جدید نیز ایجاد خواهند شد.«
او به برگزاری انتخابات پارلمانی، شورای ولسوالی ها 
و ریاست جمهوری تأکید کرده و گفته است که هیچ کس 

حق مداخله در امور انتخابات را ندارد.

شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  روز:  اطالعات 
کنون  تا  کمیسیون  این  که  است  کرده  اعالم  انتخاباتی 
بیش از ۱۵۰ شکایت در مورد نامزدان انتخابات پارلمانی 
به  شکایات  این  مورد  صد  حدود  به  که  کرده  دریافت 

گونه ی ابتدایی رسیدگی شده است.
علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به 
شکایت های انتخاباتی به صدای امریکا گفته است که بر 
اساس قانون، امکان حذف برخی از نامزدان از فهرست 
نهایی وجود دارد، اما تا کنون تصمیم نهایی در این مورد 

گرفته نشده است.
نامزدان  استعفانکردن  که  است  گفته  روحانی  آقای 
از  برخی  قانونی  محکومیت های  دولتی،  وظیفه های  از 
دریافت  اخطار  گونه ی جدی  به  که  نامزدانی  و  نامزدان 
کرده بودند، از دالیل اصلی حذف احتمالی این نامزدان 

دانسته می شود.
صورت  به  که  می کنم  »تأکید  است:  افزوده  اما  او 
نهایی هیچ کسی حذف نشده است، اما امکانات قانونی 
وجود دارد و ممکن است به حذف برخی از افراد منجر 

شود.«
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  سخنگوی 
دریافت  صورت  در  که  است  گفته  همچنان  انتخاباتی 
جریان  در  نامزدان،  مالی  مصارف  مورد  در  شکایت 
کاروزارهای انتخاباتی، به آن رسیدگی و اقدامات قانونی 

را در زمینه انجام خواهند داد.
سخنگوی  هاشمی،   حفیظ اهلل  حال،  همین  در 
است  گفته  امریکا  به صدای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که این کمیسیون یک گروه را برای نظارت از مصارف 
کمپین های  جریان  در  پارلمانی  انتخابات  نامزدان  مالی 
نهایی در  انتخاباتی، استخدام کرده است  و گزارش های 

این مورد را با رسانه ها شریک خواهد کرد.
دستگاه های  که  است  گفته  همچنان  هاشمی  آقای 
به تمامی  امروز جمعه  پایان  تا  بایومتریک رأی دهندگان 

مراکز والیات انتقال خواهد یافت.
انتخابات پارلمانی به تاریخ  با این حال، قرار است 
۲۸ میزان، یعنی تا هفت روز دیگر در ۳۳ والیت کشور 

برگزار شود.

دلیل فنی آن این است که پیش از این 
شهروندان یا رأی دهندگان بیومتریک 
نشده اند و در نتیجه، بانک مشخصات 
این افراد وجود ندارد، از سویی این 
دستگاه ها به یک شبکه ی واحد، به 
و  نمی باشد  وصل  همزمان  صورت 
افزون بر این دو مورد، این دستگاه ها 
انگشت  اثر  تشخیص  برای  ابزاری 
صورت  به  دیگر  فرد  از  فرد  یک 
انتخابات  کمیسیون  نیست.  همزمان 
مشخصات  این  از  پیش  می بایست 
در  را  رأی دهندگان  تمام  هویتی 
ذخیره  و  ثبت  دیجیتال  بانک  یک 
میکانیزم های  اساس  بر  و  می کرد 
از  مشخصات  اساس  بر  معمول 
از  رأی دهندگان  ثبت شده ی  پیش 
این دستگاه در روز انتخابات استفاده 
به  که  دستگاه ها  این  اکنون  می شد. 
وصل  دیگر  اطالعاتی  سیستم  هیچ 
تقلب  از  جلوگیری  به  قادر  نیست، 
با  فرد  یک  اینکه  چه  بود.  نخواهد 
دستش  انگشتان  مجموع  از  استفاده 

الاقل پنج بار می تواند رأی بدهد. 
برای  انتخابات  کمیسیون 
راه انداختن چنین سیستم مضحکی، 
خرج  دالر  میلیون  بیست  الاقل 
بسیار  نشانه ی  این یک  است.  کرده 
و  توانایی  فقدان  از  نگران کننده 
شایستگی مدیران کمیسیون انتخابات 
می تواند باشد و همین طور محصول 
سیاسی  رهبری  لرزان  اراده ی 
این  اکنون  احتمال  یک  حکومت. 
است که گروه های سیاسی، به خاصه 
وحدت  حکومت  رقیب  گروه های 
کنند.  را تحریم  این رأی گیری  ملی 
تشنج  یک  شاهد  صورت  این  در 
نارضایتی  تشدید  شدید،  سیاسی 
به  نسبت  عمومی  بی اعتمادی  و 
مضاعف شدن  نهایتاً  و  انتخابات 
انتخابات  کمیسیون  مشکالت 
این  که  خصوص  به  بود،  خواهیم 
انتخابات  پایان  از  پس  کمیسیون 
پارلمانی بالفاصله باید برای برگزاری 
ماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی آماده 
است  این  خوش بینانه  فرض  شود. 
بین المللی  نهادهای  دخالت  با  که 
دفتر  مانند:  افغانستان  در  مستقر 
سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و 
تالش حکومت برای تثبیت اراده ی 
تأمین شفافیت  واقعی اش در جهت 
انتخابات و توافق گروه های سیاسی، 
با چنین میکانیزم و تضمین ناقصی به 

سمت انتخابات پارلمانی برویم. 
تأمین  وضعیتی  چنین  در 
بتواند  که  قدر  آن  الزم،  شفافیت 
همه پذیر  را  انتخابات  نتیجه ی 
تمامی  کاربستن  به  مستلزم  بسازد، 
جهت  در  مدنی  و  دولتی  امکانات 
مدیریت  و  درست  و  دقیق  نظارت 
می باشد.  رأی گیری  روند  بهتر 
کمیسیون انتخابات اعالم کرده است 
انتخابات  این  از  ناظر  هزار   ۵۲ که 
و  حکومت  کرد.  خواهد  نظارت 
نهادهای امنیتی باید زمینه ی نظارت 
از  فارغ  را  ناظران  این  مستقالنه ی 
تهدید و ترس فراهم سازد. همچین 
حکومت فارغ از اینکه به گروه های 
قایل  اهمیت  اندازه  چه  سیاسی 
این  درست  مدیریت  برای  است، 
روند ناگزیر است که در عمل و با 
توسل به گفت وگو و جلب همکاری 
گروه های سیاسی بیرون از حکومت، 
تأمین  برای  واقعی اش  اراده ی 
شفافیت و رقابت سالم سیاسی را در 
انتخابات پارلمانی به نمایش بگذارد. 
ثبات سیاسی کشور در گرو شفافیت 
انتخابات بیست وهشتم میزان امسال 

است.
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ـــواده اش  ـــتر خان ـــد و بیش ـــلیک ش ش
ـــتان  ـــرای او، پاکس ـــرد. ب ـــن ب را از بی
دشـــمن اســـت، حتـــا اگـــر مـــردم 
ــوول درد و  ــتان مسـ ــادی پاکسـ عـ

ــد. رنـــج وی نباشـ
توان بخشـــی  مرکـــز  در 
ــجاع در  ــل، شـ ــان در کابـ نوجوانـ
ـــه  حـــال حاضـــر روی درس و مطالع
ـــک  ـــا کم ـــت. او ب ـــرده اس ـــز ک تمرک
یـــاد  را  زبـــان دری  دوســـتانش 
گرفتـــه اســـت. مســـوولین مرکـــز 
او  کـــه  گفته انـــد  توان بخشـــی 
هـــوش تیـــزی دارد و می توانـــد 
درس هـــا را بـــه آســـانی یـــاد 
ـــم  ـــجاع مصم ـــه ش ـــا اینک ـــرد. ب بگی
ـــه  ـــی اش ب ـــس از رهای ـــه پ ـــت ک اس
پولیـــس مـــرزی بپیونـــدد، امـــا او 
می خواهـــد تحصیـــالت عالـــی اش 
ـــارج  ـــه خ ـــد و ب ـــه ده ـــز ادام را نی

از کشـــور ســـفر کنـــد. 
شـــجاع یکـــی از ۱۲۱ کـــودک 
در مراکـــز توان بخشـــی نوجوانـــان 
اســـت  افغانســـتان  سراســـر  در 
ــا  ــکاری بـ ــر همـ ــه خاطـ ــه بـ کـ
یـــا  و  تروریســـی  گروه هـــای 
ــت  ــه امنیـ ــت علیـ ــکاب جنایـ ارتـ
ـــم  ـــون، مته ـــی مظن ـــی و خارج داخل
ـــک  ـــر ی ـــده اند. ه ـــوم ش ـــا محک و ی
داســـتان های  کـــودکان  ایـــن  از 
اندوه بـــاری در دل  تأســـف آور و 
دارنـــد. گروه هـــای تروریســـتی 
ـــه  ـــا گرفت ـــه را از آن ه ـــم و کتابچ قل
و بـــه آن هـــا اســـلحه، جلیقه هـــای 
ـــد. ـــواد منفجـــره داده ان انتحـــاری و م

مقامـــات پاکســـتانی اعـــالم 
ــزار  ــدود ۶۰ هـ ــه حـ ــد کـ کرده انـ
ـــد  ـــتانی در خـــط دیورن ـــرباز پاکس س
مســـتقر شـــده  اســـت. ظاهـــرا 
ــه  ــدام بـ ــن اقـ ــه ایـ ــتان بـ پاکسـ
عنـــوان عملـــی بـــرای جلوگیـــری 
در  تروریســـت ها  تحـــرکات  از 
دو طـــرف مـــرزش بـــا افغانســـتان 
از  مناطـــق  ایـــن  پاک ســـازی  و 
تحریـــک طالبـــان پاکســـتان، ارزش 
قانونـــی می دهـــد. بـــه همیـــن 
ـــد  ـــت حام ـــل، از دور دوم حکوم دلی
ـــین  ـــوری پیش ـــس جمه ـــرزی، ریی ک
افغانســـتان بـــه این ســـو، پاکســـتان 
و  هـــاوان  بی شـــمار  تعـــداد 
موشـــک را در فواصـــل زمانـــی 
ــتان  ــاک افغانسـ ــه خـ ــف بـ مختلـ

ــت. ــرده اسـ ــلیک کـ شـ
نـــه  موشـــک ها  ایـــن 
تنهـــا جـــان شـــمار زیـــادی از 
بلکـــه  گرفتـــه،  را  غیرنظامیـــان 
ـــان  ـــت می ـــت و دهش ـــث وحش باع
کســـانی شـــده اســـت کـــه در 
مناطـــق آســـیب دیده، از جملـــه 
شـــیگل، اســـمار، دنگـــم و ســـایر 
مناطـــق والیـــت کنـــر زندگـــی 
می کننـــد. بـــا این حـــال، یکـــی 
تأســـف بار  نتایـــج  از  دیگـــر 
بـــه  موشـــک پراکنی ها،  ایـــن 
بـــه  رو  روحیـــه ی  وجودآمـــدن 
رشـــد انتقـــام و نفـــرت مـــردم 
محلـــی علیـــه پاکســـتان بـــوده 
ـــدان،  ـــا فرزن ـــن خانواده ه ـــت. ای اس
ـــتر  ـــی و بیش ـــه و زندگ ـــن، خان والدی
ـــا  ـــد. آن ه ـــن را از دســـت داده ان از ای

عـــزادار و عصبانـــی انـــد.
شـــجاع )نـــام مســـتعار(، یکـــی از 
قربانیـــان موشـــک پراکنی پاکســـتان 
ــت. او  ــتان اسـ ــاک افغانسـ ــه خـ بـ
مـــادر، پـــدر و خواهـــر کوچکـــش 

ــش  ــاوان ارتـ ــه هـ ــی کـ را هنگامـ
ــت  ــه اش اصابـ ــه خانـ ــتان بـ پاکسـ
ــت و  ــت داد. ناراحـ ــرد، از دسـ کـ
ـــجاع  ـــه، ش ـــن ضایع ـــی از ای عصبان
ــه  ــش بـ ــال پیـ ــه سـ ــدود سـ حـ
تحریـــک طالبـــان پاکســـتان پیوســـت. 
ـــر  ـــه اکث ـــت ک ـــن گف ـــه م ـــجاع ب ش
و  ولســـوالی  در  خانواده هـــا 
محلـــه ی او، عزیزان شـــان را بـــه 
از  موشـــک پراکنی ها  خاطـــر 

ــد. ــت داده انـ دسـ
شـــجاع کـــه اکنـــون یـــک 
ـــار  ـــا افتخ ـــت، ب ـــاله اس ـــر ۱۴س پس
می گویـــد کـــه او عضـــو تحریـــک 
ـــر  ـــوده و در براب ـــتان ب ـــان پاکس طالب
ــت.  ــرده اسـ ــاد کـ ــتان جهـ پاکسـ
ــه  ــی کـ ــت زمانـ ــن گفـ ــه مـ او بـ
ــن  ــرای گرفتـ ــت بـ ــم گرفـ تصمیـ
ـــواده اش  ـــای خان ـــون اعض ـــام خ انتق
بـــر  اســـلحه  پاکســـتان  علیـــه 
ــت. او  ــال داشـ ــط ۱۱ سـ دارد، فقـ
و  پاکســـتان  کـــه  می خواســـت 
ــور  ــن کشـ ــی ایـ ــای نظامـ نیروهـ
ـــا  ـــند. بن ـــان برس ـــزای« کارش ـــه »س ب
ـــان  ـــک طالب ـــه تحری ـــن، او ب ـــر ای ب
ـــدت  ـــرای م ـــت و ب ـــتان پیوس پاکس
طوالنـــی در کنـــار آن هـــا جنگیـــد. 
بـــی گاه  و  گاه   پاکســـتان 
را  بی شـــماری  موشـــک های 
عواقـــب  درنظرگرفتـــن  بـــدون 
ناگـــوار آن بـــرای غیرنظامیـــان، 
بـــه خـــاک افغانســـتان شـــلیک 
پاکســـتانی ها  اســـت.  کـــرده 
هـــدف  کـــه  می کننـــد  ادعـــا 
و  موشـــک  شـــلیک  از  آن هـــا 
و  هدف  قـــراردادن  هـــاوان، 
تروریســـم  ریشـــه کن کردن 
ــر  ــا اگـ ــت. امـ ــتان اسـ در افغانسـ
بـــه  لحظه یـــی  بـــرای  آن هـــا 
ــر  ــجاع فکـ ــی شـ ــتان زندگـ داسـ

کننـــد، متوجـــه خواهنـــد شـــد 
ــر  ــدر تأثیـ ــان چقـ ــه تالش هاشـ کـ

منفـــی داشـــته اســـت.
ـــی  ـــد درس ـــجاع بای ـــتان ش داس
ــتان  ــد پاکسـ ــت جدیـ ــرای دولـ بـ
هدف قـــراردادن  اینکـــه  باشـــد؛ 
ــم  ــا تروریسـ ــه تنهـ ــتان نـ افغانسـ
ــث  ــه باعـ ــرده، بلکـ ــن نبـ را از بیـ
ـــتان  ـــردم از پاکس ـــرت م ـــش نف افزای
شـــده اســـت. کســـانی کـــه از 
خودســـرانه  موشـــک پراکنی های 
ــاال  ــع حـ ــده اند، در واقـ ــر شـ متأثـ
ــد  ــام بگیرنـ ــه انتقـ ــد کـ می خواهنـ
و بـــه پاکســـتان آســـیب برســـانند. 
ــی  ــم عمیقـ ــرت و خشـ ــا نفـ آن هـ
بـــا خـــود حمـــل می کننـــد و بـــه 
ـــتان  ـــه پاکس ـــه علی ـــی ک ـــر گروه ه
ــه،  ــد. در نتیجـ ــد، می پیوندنـ بجنگـ
ــی  ــل واقعـ ــتان عامـ ــش پاکسـ ارتـ
تروریســـم  گســـترش  و  تولیـــد 
علیـــه خـــود و مردمـــش اســـت. 

شـــجاع  زندگـــی  قصـــه ی 
داســـتان تلـــخ و دردناکـــی اســـت 
کـــه او بـــا هـــدف مشـــخصی، آن 
حـــاال  او  می کنـــد.  روایـــت  را 
ـــتان  ـــخت پاکس ـــمن سرس ـــک دش ی
اســـت. بـــه عنـــوان کودکـــی کـــه 
ـــجاع در  ـــکل دارد، ش ـــون مش ـــا قان ب
حـــال حاضـــر در یکـــی از مراکـــز 
توان بخشـــی نوجوانـــان افغانســـتان 
او  را ســـپری می کنـــد.  وقتـــش 
ـــان  ـــای افغ ـــوی نیروه ـــی از س زمان
بازداشـــت شـــد کـــه در حـــال 
بازدیـــد از بـــرادران و خواهرانـــش 

ــود. ــد، بـ ــده مانده انـ ــه زنـ کـ
ــن  ــا ممکـ ــیاری از افغان هـ بسـ
ـــد  ـــدردی کنن ـــجاع هم ـــا ش ـــت ب اس
ـــرای  ـــام، ب ـــرای انتق و تشـــنگی وی ب
آن هـــا طعـــم آشـــنایی باشـــند. بـــا 
افغانســـتان  دولـــت  این حـــال، 

ــده از  ــه آن عـ ــن اینکـ ــا تضمیـ بـ
افغان هـــا، حتـــا کـــودکان جوانـــی 
کـــه بـــه ســـازمان های تروریســـتی 
ـــان پاکســـتان  همچـــون تحریـــک طالب
ـــد، دســـتگیر، محاکمـــه  کمـــک می کنن
جنایت هاشـــان  خاطـــر  بـــه  و 
ــود در  ــوند، از خـ ــوم می شـ محکـ
ــان  ــاری نشـ ــتان بردبـ ــال پاکسـ قبـ
داده اســـت. دولـــت افغانســـتان 
ــا  ــارزه بـ ــه مبـ ــود را بـ ــد خـ تعهـ
ــته بندی آن  ــدون دسـ ــم بـ تروریسـ
بـــه تروریســـم »بـــد یـــا خـــوب«، 

نشـــان داده اســـت. 
هنگامـــی کـــه از شـــجاع در 
ـــی  ـــس از رهای ـــه اش پ ـــاره ی برنام ب
ــان  ــی نوجوانـ ــز توان بخشـ از مرکـ
پرســـیدم، پاســـخ او ناخوشـــایند 
و ناراحت کننـــده  بـــود؛ پاســـخی 
کـــه تنهـــا یـــک افغـــان می توانـــد 
آن را درک کنـــد. او گفـــت کـــه 
ـــرحدی  ـــس س ـــه پولی ـــد ب می خواه
علیـــه  و  بپیونـــدد  افغانســـتان 
پاکســـتان بجنگـــد. گـــپ اول و 
ـــه  ـــاد« علی ـــگ« و »جه ـــر او »جن آخ
ـــت  ـــن گف ـــه م ـــت. او ب ـــتان اس پاکس
بـــا اینکـــه قبـــال علیـــه پاکســـتان 
جنگیـــده، امـــا تشـــنگی او هنـــوز 
ـــودک  ـــن ک ـــت. ای ـــده اس ـــع نش رف
ــط ۱۱  ــه فقـ ــی کـ ــان در حالـ افغـ
ســـال ســـن داشـــت، کالشـــینکف 
بـــرای  و  بـــه دســـت گرفـــت 
ـــر  ـــور دیگ ـــک کش ـــه ی ـــارزه علی مب
ــتان  ــان پاکسـ ــک طالبـ ــه تحریـ بـ
ـــت  ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب پیوس

کـــه او نـــام مســـتعار »شـــجاع« 
ــرده  ــاب کـ ــود انتخـ ــرای خـ را بـ
ـــی  ـــه ی زندگ ـــه قص ـــی ک ـــت؛ نام اس
ــتان  ــد؛ داسـ ــاب می دهـ او را بازتـ

را. او  رنج هـــای  و  دردهـــا 
ــتان وی جالـــب  ادامـــه ی داسـ
توان بخشـــی  مرکـــز  در  اســـت. 
ســـایر  و  شـــجاع  نوجوانـــان، 
ـــکاب  ـــه ارت ـــه ب ـــان ک ـــودکان افغ ک
داخلـــی  امنیـــت  علیـــه  جـــرم 
و خارجـــی متهـــم انـــد، بـــا دو 
کـــودک پاکســـتانی مشـــترکا در 
یـــک خوابـــگاه زندگـــی می کننـــد. 
کـــودکان پاکســـتانی بـــا اینکـــه 
می تواننـــد کمـــی پشـــتو صحبـــت 
و ارتبـــاط برقـــرار کننـــد، امـــا 
زبـــان ســـایر کـــودکان مرکـــز 
بـــه  را  نوجوانـــان  توان بخشـــی 
نمی کننـــد.  درک  کامـــل  طـــور 
جالـــب ایـــن جـــا اســـت پســـری 
ــت،  ــر اسـ ــتان متنفـ ــه از پاکسـ کـ
کنـــار  در  را  زندگـــی اش  حـــاال 
ــد. ــتانی می گذرانـ ــودکان پاکسـ کـ
آیـــا  کـــه  نمی دانـــم  مـــن 
ــجاع از ملیـــت هم اتاقی هایـــش  شـ
باخبـــر اســـت یـــا خیـــر، و اگـــر 
بـــا خبـــر باشـــد، وقتـــی کـــه بـــا 
ـــه رو  ـــن روب ـــب و زمی ـــا در مکت آن ه
می شـــود، چـــه می کنـــد. بـــرای 
ــه  ــه چـ ــم نیســـت کـ ــجاع مهـ شـ
کســـی موشـــک را شـــلیک کـــرده 
ــرای  ــه بـ ــه کـ ــا آن چـ ــت، امـ اسـ
او مهـــم اســـت ایـــن اســـت کـــه 
پاکســـتان  ســـوی  از  موشـــک 
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تراژدی جنگ؛ 
چرا پسر ۱۱ساله ی افغان به 
تحریک طالبان پیوست؟

داستان شجاع باید درسی برای دولت جدید پاکستان باشد؛ 
اینکه هدف قراردادن افغانستان نه تنها تروریسم را از بین نبرده، 

بلکه باعث افزایش نفرت مردم از پاکستان شده است. کسانی که از 
موشک پراکنی های خودسرانه متأثر شده اند، در واقع حاال می خواهند 
که انتقام بگیرند و به پاکستان آسیب برسانند. آن ها نفرت و خشم 

عمیقی با خود حمل می کنند و به هر گروهی که علیه پاکستان 
بجنگد، می پیوندند. در نتیجه، ارتش پاکستان عامل واقعی تولید و 

گسترش تروریسم علیه خود و مردمش است. 
قصه ی زندگی شجاع داستان تلخ و دردناکی است که او با 

هدف مشخصی، آن را روایت می کند. او حاال یک دشمن سرسخت 
پاکستان است. به عنوان کودکی که با قانون مشکل دارد، شجاع در 
حال حاضر در یکی از مراکز توان بخشی نوجوانان افغانستان وقتش 
را سپری می کند. او زمانی از سوی نیروهای افغان بازداشت شد که 

در حال بازدید از برادران و خواهرانش که زنده مانده اند، بود.



صفحه ویـژه جـوانان

زهرا جویا
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عملیات کور در غور؛ کشتار غیرنظامیان 
و امتناع مسووالن از پاسخگویی

از خیابان به پارلمان؛ 
زندگی نامه ی محمدآصف آشنا

آصف آشنا، در میان ۸۰۴ نامزد مجلس نمایندگان در حوزه ی کابل، نامِ آشنا و چهره  ی شناخته شده است، ۳۶ سال عمر دارد، متأهل است 
و پدر یک فرزند دختر. او در دانشگاه کابل حقوق و علوم سیاسی خوانده است. سیاست و سرنوشت جمعی، دغدغه و مشغله ی اصلی آشنا 

می باشد و از سال ۲۰۰۶ به این سو، فعالیت سیاسی می کند.
آقای آشنا، نظام ریاستی متمرکز در کشور را بحران زا و مانع اصلی برای تحقق عدالت اجتماعی-سیاسی می داند. تالش برای تغییر نظام و 
تقسیم عادالنه ی قدرت سیاسی، استقرار حاکمیت قانون و نهادینه شدن ارزش های شهروندی در کشور، خطوط اساسی فعالیت و مبارزه ی سیاسی 

او را شکل داده است. 
در دوره ی دانشجویی، آصف آشنا به دلیل فعالیت های مدنی-سیاسی، دانشجوی نام آشنا و یکی ازبنیان گذاران اولین جنبش دانشجویی 

دانشگاه کابل، پس از فروپاشی رژیم سیاه طالبان است. جنبشی که در بهار سال ۱۳۸۴ اعالم موجودیت کرد. 
آصف آشنا عضو هیأت رهبری و یکی از بنیان گذاران حزب حق و عدالت بوده است. حزبی که در ۱۲ عقرب ۱۳۹۰ در کابل اعالم 

موجودیت کرد. 
آقای آشنا در دوره ی فعالیت حزبی، یکی از چهره های مطرح و رسانه یی حق و عدالت بود. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، وقتی 
که حزب حق و عدالت به تیم تحول و تداوم پیوست، آصف آشنا تصمیم هیأت رهبری حزب برای حمایت از اشرف غنی احمدزی را خالف 

اصول و ارزش های اساسنامه ی حزب خواند و در یک مصاحبه ی اختصاصی با روزنامه ی اطالعات روز، حمایت از اشرف غنی را، بزرگترین اشتباه حزب حق و عدالت خواند و به آشکارا علیه تیم تحول و تداوم مبارزه ی سیاسی کرد. 
وقتی که انتخابات ۲۰۱۴ به بحران تقلب خورد، آصف آشنا در راستای دفاع و دادخواهی برای رأی مردم، از دفتر کارش به خیابان رفت و یکی از اعضای فعال و تأثیرگذار جنبش ضدتقلب شد. 

پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی، آقای آشنا به دلیل تعهد توافقنامه ی سیاسی، به اصالحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه ی الکترونیک و برگزاری لویه جرگه ی قانون اساسی برای تغییر نظام، معاون سخنگوی ریاست اجراییه شد. 
آقای آشنا در دوره ی مأموریت اش در ریاست اجراییه، یک سخنگوی صریح و منتقد سیاست های تک روانه ی ارگ ریاست جمهوری در درون حکومت بود. 

وقتی که رخداد تکان دهنده ی سربریده شدن مسافران به گروگان رفته در زابل، منجر به بزرگترین تظاهرات مردمی در کابل شد، آصف آشنا در یک تصمیم اخالقی، به رسم احترام گذاشتن به حضور میلیونی مردم در جنبش تبسم، از سمت 
حکومتی اش استعفا داد و در کنار مردم ایستاد تا بخشی از صدای عدالت خواهی باشد. 

وقتی که جنجال بر سر تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان به سالنگ، به شکل گیری جنبش روشنایی منجر شد، آصف آشنا به عنوان یکی از اعضای فعال و رسانه یی جنبش روشنایی ظاهر شد و یکی از صداهای تأثیرگذار در میان فعاالن 
جنبش روشنایی شناخته می شود. با آنکه او عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی نبود، اما از نظر تصمیم گیرندگان ارگ، شورای امنیت و امنیت ملی، آصف آشنا یکی از کسانی بود که اسمش در فهرست سیاه اداره ی گارنیزیون کابل درج شد. 
فعالیت دادخواهانه و سیاسی آقای آشنا به جنبش روشنایی محدود نمی شود. وقتی که در ۱۰ جوزای ۱۳۹۶، انفجار یک تانکر مملو از مواد انفجاری، منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به یک هزار نفر در شهر کابل شد، آشنا بار دیگر به خیابان 

رفت تا بخشی از روند دادخواهی برای تأمین امنیت و اصالحات در نهادهای امنیتی کشور باشد. 
آقای آشنا یکی از اعضای تأثیرگذار در جنبش رستاخیر تغییر بود. در مدتی که خیمه های اعتراضی جنبش رستاخیز تغییر در سطح شهر کابل برپا شد، آشنا یکی از حامیان جدی مطالبات جنبش رستاخیز تغییر در رسانه های داخلی و بین المللی بود. 
آقای آشنا، در سه سال اخیر حکومت وحدت ملی، چشم ناظر بر عملکرد حکومت وحدت ملی بوده و همواره از قانون شکنی و توطیه های حلقه ی  تمامیت خواهی، به مردم اطالع رسانی کرده است. به آصف آشنا رأی بدهید تا نماینده ی سیاسی 

متعهد و تأثیرگذار ما در پارلمان بعدی کشور باشد.
اشاره: این یک آگهی بازرگانی است

علی پور، معروف به »قمندان شمشیر«، 
از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی 
در والیت میدان وردک، روز شنبه )۱۴ 
فرمانده،  این  متواری شدن  با  میزان( 

ناموفقانه پایان یافت.
سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
اطالعات  روزنامه ی  به  غور  والی 
روز می گوید که دستور بازداشت این 
فرمانده خیزش  مردمی از سوی وزارت 

داخله، از مرکز کشور صادر شده بود.
این  خطیبی  آقای  گفته ی  به 
»افراد مسلح  به رهبری  فرمانده، متهم 
غیرمسوول« و »آزار و اذیت مردم« در 

شاهراه غور-کابل است.
اما  علی پور،  آقای  طرفداران 
و  می دانند  غیرواقعی  را  اتهام ها  این 
علی پور  آقای  فعالیت   که  می گویند 
وردک-بامیان  میدان  شاهراه  مسیر  در 
متمرکز است. به قول آنان، او سه سال 
قبل پس از آن گروه »مقاومت مردمی« 
مورد،  چندین  در  که  داد  شکل  را 
مسافران در این شاهراه توسط طالبان 
مردم  توسط  هم  موارد  برخی  در  و 
میدان وردک،  ولسوالی جلریز والیت 
به رگبار بسته شدند و یا هم گروگان 

گرفته شدند.
فرمانده  دستیار  نصر،  حسن 
از  امنیتی  نیروهای  که  گفت  علی پور 
آقای  اقامت  محل  جمعه شب،  اوایل 
او  بودند.  کرده  محاصره  را  علی پور 
در  آنان  اطالعات  اساس  بر  که  گفت 
این درگیری ۱۰ تن از غیرنظامیان کشته 

و ۲۰ تن دیگر زخمی شده اند.
جریان  در  که  می شود  گفته 
درگیری نیروهای امنیتی با مردم ملکی، 

دو سرباز پولیس نیز کشته شده اند.
ریاست اجرایی کشور پس از این 
است  گفته  خبرنامه یی  نشر  با  رویداد 
که هیأتی برای بررسی این رویداد به 
والیت غور می فرستد و پس از بررسی، 

نتایج آن را با مردم شریک می کند.
در همین حال اما، وزارت داخله 
اعالم کرده است که این نهاد فرمانده 
علی پور را بازداشت می کند. هنوز این 
وزارت در مورد کشته شدن غیرنظامیان 
روزنامه ی  است.  نگفته  پاسخی 
مکرر  تماس های  با  روز  اطالعات 
موفق نشد که پاسخ این وزارت را در 
مورد تلفات غیرنظامیان در رویداد غور 

بگیرد.

بی فرجام  اقدام  از  روز  چهار 
فرمانده  یک  بازداشت  برای  حکومت 
محلی در غور می گذرد؛ عملیاتی که با 
کشته و زخمی شدن عمدتا غیرنظامیان 
و نظامیان و مخالفت شدید مردم، ظاهرا 
پایان یافته است. هنوز اما حکومت در 
مورد چگونگی کشته شدن غیرنظامیان 

و آمار تلفات پاسخی نگفته است.
کمیسیون  والیتی  دفتر  مسووالن 
غور  والیت  در  بشر  حقوق  مستقل 
می گویند که در اثر تیراندازی نیروهای 
امنیتی هشت غیرنظامی، به شمول دو 
زن و یک کودک کشته و ۱۸ تن دیگر 

زخمی شده اند.
مبارک رضایی، رییس دفتر والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور به 
روزنامه ی اطالعات روز گفت که این 

این  مورد  در  خود  بررسی  هنوز  نهاد 
رویداد را آغاز نکرده است و احتمال 
دارد که آمار تلفات این رویداد افزایش 

یابد.
روز  حادثه ی  قربانیان  از  یکی 
شنبه )۱۴ میزان( در والیت غور یک 
زن ۴۴ساله است که به گفته ی خانواده 
لعل وسرجنگل  ولسوالی  باشندگان  و 
در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان 
برادرش  نظری،  رضا  است.   باخته 
می گوید که از او، یک کودک چهارماهه 

به جا مانده است.
بامداد روز شنبه، زمانی که هنوز 
تیراندازی  صدای  بود،  تاریک  هوا 
ولسوالی  اسدآباد  روستای  باشندگان 
خواب  از  و  شوکه  را  لعل وسرجنگل 
فکر  نخست  در  آن ها  کرد.  بیدار 

گونه ی  به  طالبان  گروه  که  می کردند 
گسترده بر منطقه شان حمله کرده  است، 
تیراندازی،  ساعت  چند  از  پس  اما 
زمانی که هوا روشن شده بود، دیدند 
که نیروهای امنیتی با توپ و تانگ به 

این منطقه ریخته اند.
به نقل از شاهدان این رویداد، پس 
نیروهای  نزد  باشندگان روستا  این،  از 
می خواهند  آنها  از  و  می روند  امنیتی 
زمانی  کنند.  متوقف  را  تیراندازی  که 
مردم  خواست  به  دولتی  نیروهای  که 
توجهی نمی کنند، شماری از مردم دست 
به اعتراض می زنند و در مقابل تانک 
آن ها می ایستند. به گفته ی شاهدان در 
این هنگام نیروهای امنیتی در واکنش به 
اعتراض مردم محل به گونه ی مستقیم، 
به سمت آن ها تیراندازی می کنند که در 

اثر آن شماری کشته و زخمی می شوند.
روستای  باشنده ی  نظری،  رضا 
اسدآباد ولسوالی لعل وسرجنگل که در 
اثر تیراندازی نیروهای امنیتی خواهرش 
روزنامه ی  به  است،  داده  دست  از  را 
اطالعات روز گفت که نیروهای امنیتی 
غیرنظامیان  بر  غیرقانونی  گونه ی  به 

تیراندازی کرده اند.
خود  او  که  گفت  نظری  آقای 
بوده  نظامی  شاهد کشته شدن سه غیر 
است: »صبح بسیار زود ]وقت[ صدای 
تیراندازی می آمد. همه نگران بودند. ما 
فکر کردیم که طالبان حمله کرده است.  
به فرماندهی پولیس تماس گرفیتم، اما 
پاسخی نداد. بعد به امنیت ملی تماس 
بیرون  خانه  از  نداد.  پاسخی  گرفتیم، 
شدم که سه نفر به طرف باال می رود. 

من به دنبال آن  ها رفتم، دیدم که تعداد 
به  تیراندازی  شدند.  زیاد  محل  مردم 
حدی شدت گرفت که نتوانستیم پیش 
برویم. ناگذیر پشت دیوار مسجد ایستاد 
دیوار  به  سمت  هر  از  گلوله  شدیم. 
ادامه  تیراندازی  هنوز  وقتی  می خورد. 
کودک  یک  محل  باشندگان  داشت، 
زخمی را به شفاخانه انتقال دادند، هنوز 
آن کودک به شفاخانه نرسیده بود که 

خواهر خودم زخمی شد.«
نظری می گوید که خواهرش را به 
بیمارستان انتقال داده و ساعات بعد، در 

شفاخانه درگذشته است.
باشندگان ولسوالی لعل وسرجنگل 
مدعی اند که نیروهای امنیتی یکی از 
افراد علی پور را ابتدا بازداشت کرده و 

پس از »شکنجه« ی زیاد، کشته اند.
افراد  از  شجاعی،  حسین  محمد 
از  پس  شنبه  روز  علی پور  به  نزدیک 
به  می گریزد،  محاصره  محل  از  آنکه 
در  و  می افتد  امنیتی  نیروهای  دست 

نهایت کشه می شود.
روز  که   شجاعی  خانواده ی 
سه شنبه جسد او را از والیت غور به 
می گویند  داده،  انتقال  بامیان  والیت 
بدن  در  را  »شکنجه«  نشانه های  که 
محمد  که  اند  مدعی  آنان  دیده اند.  او 
قتل  به  گلوله  توسط  شجاعی  حسین 

نرسیده است.
پسرعموی  شهیدانی،  حیدر 
روز  اطالعات  روزنامه ی  به  شجاعی 
گفت که جسد محمد حسین شجاعی 
مرکز  در  میزان(   ۱۷( سه شنبه  روز 
به  نزدیکان اش  توسط  بامیان  والیت 
گفته ی  به  است.  شده  سپرده  خاک 
شجاعی،  آقای  دوستان  و  خانواده 
نیروهای امنیتی او را پس از بازداشت 
و شتم  »بی رحمانه« ضرب  گونه ی  به 
کرده و توسط ریسمان از عقب موتر 

روی زمین کشاله کرده اند.
محمد حلیمی، یکی از عالمان دین 
که جسد آقای شجاعی را تدفین کرده 
است، می گوید که نشانه های کشاله شدن 
را در بدن وی دیده است: »خانواده ی 
را  از من خواستند که جسد  شجاعی 
ببیبنم. در پشتش خراشیدگی های عمیق 
دیده  می شد. او را به عقب موتر بسته 
بوده و روی زمین کشیده است. با برچه 

به سر و صورتش زده بودند.«
فرمانده  بازداشت  عملیات 



ــرده  ــل ک ــرب وص ــه غ ــرق را ب ش
ــت.  اس

ــاوت  ــای متف ــم دوره ه ــن ه م
زیســته ام،  را  افغانســتان  سیاســی 
ــا، دوره ی  ــی از دوره ی روس ه اندک
ــان  ــی، دوره ی طالب ــای داخل جنگ ه
و بعدهــا دوره ی دموکراســی، آزادی 
بگذاریــد  بشــر.  و حقــوق  بیــان 
اعتــراف کنــم کــه در هیــچ دوره یــی، 
هیاهــوی تبارگرایــی و قوم گرایــی 
بــه شــدت ایــن روزهــا، عــرق شــرم 
را بــر جبیــن افغانســتان جــاری 

ــت. ــرده اس نک
 پارلمــان بعــد از  ســال های 
طالبانــی، اولیــن پارلمانــی اســت 
ــما  ــن و ش ــاالن م ــم سن وس ــه ه ک
تجربــه اش را از ســر گذرانده انــد، 
امــا به نوعــی شــاید اســف بارترینش 
بــا آن  باشــد. ســوالی کــه  هــم 
می خواهــم بــه ســر وقــت ایــن 
ــار  ــی رفت ــروم و چگونگ ــان ب گفتم
ــش  ــه چال ــا آن ب ــردم را ب وکالی م
بــه  تقســیمات  بحــث  بکشــانم، 

دکتر حمیرا قادری و دکتر عمر شریفی 

بخش دوم
عمــر  دکتــر  آقــای  جنــاب 
ــان  ــن گفتم ــدای ای ــریفی! در ابت ش
نوشــتاری اجــازه دهیــد مراتــب 
کــه  وقتــی  بابــت  را  قدردانــی ام 
ایــن مبحــث گذاشــته اید،  بــرای 

ابــراز بــدارم.
شــما  بــا  کــه  آن جایــی  از 
می دانــم  دارم،  دیرینــه  آشــنایی 
ــق  ــن ســرزمین را دقی ــخ ای ــه تاری ک
ــه بخــش کوتاهــی  ــد و البت خوانده ای
ــد  ــما می دانی ــته اید. ش ــم زیس را ه
کــه مــا صاحــب ســرزمینی، بــا 
تاریــخ مملــو از جنــگ هســتیم؛ 
ــگ  ــیت، جن ــر جنس ــر س ــگ ب جن
بــر ســر تبــار، جنــگ بــر ســر 
قــدرت، جنــگ بــر ســر ثــروت 
ــا  ــوژی. ب ــر ایدئول ــر س ــگ ب و جن
ایــن همــه جنگیــدن،  دســت آورد 
مــا، قبرســتان هایی اســت کــه در 
چهــار ســمت کشــورمان آبــاد شــده 
اســت. قبرســتان هایی کــه شــمال را 
بــه جنــوب، جنــوب را بــه شــرق و 

شــدت قومــی درون پارلمــان اســت؛ 
تقســیماتی کــه هــزاره را از پشــتون 
ــتون را از  ــت و پش ــرده اس ــدا ک ج
ــی  ــر. برتری طلب ــوام دیگ ــه ی اق هم
همانقــدر کــه پشــتون مــا را درگیــر 
دارد، هــزاره، تاجیــک و اوزبیــک 
ــه اســت.  ــای انداخت ــم از پ ــا را ه م
بــا آنکــه در پارلمــان از تمــام اقــوام 
آدم هــای تحصیلکــرده هــم حضــور 
ــان،  ــی پارلم ــا روح جمع ــد، ام دارن
ــه  ــگاه فراقومــی ب نتوانســته اســت ن
مســایل روز افغانســتان داشــته باشد. 
اکثریــت وزرایــی که از طــرف همین 
نماینده هــا در تمــام ایــن مــدت رأی 
تأییــد گرفته انــد، بیشــتر کارت ســبز 
ــبز  ــا کارت س ــته اند ت ــت داش قومی
کفایــت. حتــا نماینده هــای جــوان ما 
ــوگیری های  ــن سمت وس ــم در ای ه
و  شــده اند  وارد  درون پارلمانــی 
گردیده انــد.  علــت  بــر  مزیــدی 
ــن  ــا ای ــه آی ســوال این جــا اســت ک
نماینــدگان  بیهــوده ی  رویارویــی 
بــرای مســائل قومیــت و تحقیــر 

ــته ی  ــر خواس ــه یکدیگ ــن ب و توهی
بلــه،  اگــر  اســت؟  بــوده  مــردم 
غــرب  در  نانوایــی  یعنــی  پــس 
شــرق  در  خیاطــی  می خواهــد، 
ــا  ــجوی م ــا دانش ــود و ی ــر ش تحقی
ــدن  ــه کشته ش ــی ب ــمال راض در ش
ــوب هســت؟  ــا در جن دانشــجوی م
و اگــر خیــر، ایــن رفتــار ناشایســت 
ویرانگــر دلیلــش چیســت؟ شــما بــه 
ــایل روز  ــا مس ــوان آگاه ب ــوان ج عن
تنــش زای  رفتارهــای  افغانســتان، 
ــه  ــی ک ــن دوره ی پارلمان ــی ای قوم
ــود،  ــا جــان و مــال مــردم ب ــازی ب ب

چطــور ارزیابــی می کنیــد؟
ــم  ضمــن اینکــه هــر دو می دانی
ــروه  ــری، گ ــاه دیگ ــدت کوت ــا م ت
روزگار  نماینده هــا  از  کثیــری 
وکالتشــان بــه ســر می آیــد و در 
مــردم  مدیــون  بســیاری جهــات 

ــد. ــد مان ــی خواه باق
جواب دکتر عمر شریفی:

قــادری،  صاحــب  داکتــر 
ــه  ــم ب ــت ه ــوان دوس ــه عن ــم ب ه
عنــوان یکــی از شــهروندانی کــه 
ــرزمینش  ــرای س ــش ب ــه قلب همیش
ســرور  احســاس  اســت،  تپیــده 
گفتمــان  ایــن  در  کــه  می کنــم 
شــده ام.  کشــیده  پرســش  بــه 
و  صادقانــه  پرســش های  مســلما 
ــناخت  ــه ی ش ــانه، عرص آسیب شناس
اجتماعــی- متفــاوت  رفتارهــای 
سیاســی، افــراد مســوول در رأس 
می ســازد.  شــفاف تر  را  جامعــه 
نقــد پارلمــان یــا هــر نهــادی کــه در 
ارتبــاط مســتقیم بــه زندگــی جمعــی 
ماســت، بــه مفهــوم ارج گذاشــتن بــه 

پروســه ی اصــالح گریســت.
اصطــالح  بــا  یــا  قوم بــازی 
تنش هــای  و  وکال  قوم بارگــی  
سمت وســویی  افزایــش  بــه  رو 
زیــادی  دالیــل  دولــت  در 
حضــور  چــون  مــواردی  دارد. 
ــدان  ــی، زورمن ــت های قوم پوپولیس
ــا کم ســوادی  ــی، بیســوادی و ی محل
ــیار  ــتم بس ــت سیس وکال و موجودی

مجلس هفدهم؛ 
گفتمانی با کارشناسان

ــت.  اس
ایــن مســائل در کنــار عــدم 
اجــازه ی اشــتراک در انتخابــات و 
ســایر میکانیزم هــای کســب قــدرت 
در جامعــه، بــه احــزاب سیاســی 
ــی،  ــاع سیاس ــوع اجم ــر ن ــال ه عم
ــی  ــائل قوم ــور مس ــز در مح ــه ج ب
را ناممکــن ســاخته اســت. هیــچ 
جریــان و یــا شــخصیت سیاســی در 
نبــود احــزاب سیاســی منظــم، قــادر 
ــه ی  ــه دور برنام ــردم ب ــیج م ــه بس ب
ــت.  ــی نیس ــدف خاص ــجم و ه منس
ــی، در  ــن سیاس ــرای وکال و فعالی ب
نبــود ســاختارهای منظــم حزبــی بــا 
ــل  ــط توص ــی، فق ــای عمل برنامه ه
ــوی  ــی و منطق ــای قوم ــه گروه ه ب
بــه  رســیدن  زمینــه ی  می توانــد 
ــاورد. در  ــود بی ــه وج ــدرت را ب ق
ــه  ــدن ب ــرایطی متمسک ش ــن ش چنی
ــا آویزان شــدن  ــی و ی پیشــینه ی قوم
حمایــت  مــورد  کــه  زبانــی  از 
تنهــا  نــه  اســت،  خاصــی  قــوم 
بــرای  موفقیــت  تضمین کننــده ی 
فعالیــن سیاســی بــوده، بلکــه یگانــه 
ــدرت  ــرای اشــتراک در ق راه حــل ب
دولتــی اســت.  البتــه هرگــز نبایــد از 
یــاد ببریــم کــه ســاختار بــه شــدت 
افغانســتان  حکومــت  مرکزگــرای 
دلیــل دیگــری اســت بــر تنش هــای 
قومــی کــه هــر روز در ســرزمین 
ــت  ــده اس ــور ش ــره ک ــبیه گ ــا ش م
ــه نظــر  ــاز کــردن آن محــال ب ــه ب ک

می رســد. 
ــر  ــون تغیی ــی چ ــا راهکارهای ام
ــکل  ــر ش ــات، تغیی ــون انتخاب در قان
ــی  ــی افراط ــت از تمرکزگرای حکوم
ــز،  ــتم غیرمتمرک ــه سیس ــروزی، ب ام
تغییــر سیســتم رأی دهــی و اجــازه ی 
ــزاب  ــه اح ــات ب ــتراک در انتخاب اش
مســأله ی  می توانــد  سیاســی 
در  قومــی  قطب بندی هــای 
ــل  افغانســتان را کاهــش دهــد و دلی

ــود.  ــه ش ــعادت جامع س
آقــای  جنــاب  سپاســگزارم، 

دکتــر!

گســترده ی ارباب مآبــی، می توانــد 
بــه  آن  عمــده ی  علت هــای  از 
حســاب آیــد. آن چــه کــه بــه نظــرم  
ــل  ــا قاب ــود و حت ــی ب ــل پیش بین قاب
درک هــم هســت، ســی ســال جنــگ 
بی شــمار  گسســت های  مــداوم، 
بی ســابقه ی  گســترش  اجتماعــی، 
میــان  ارتباطــات  و  شهرنشــینی 
مــردم، افزایــش طبقــه ی باســواد 
ــر  ــزار  مهاج ــا ه ــت صده و برگش
شــیرازه ی  پاکســتان،  و  ایــران  از 
ســنتی،  سلســله مراتب  سیســتم 
ــی  ــچ جایگزین ــدون هی ــدرت را ب ق
سیاســی و اجتماعــی  فروپاشــاند. 
ــترده  ــر گس ــأله ی دوم، تغیی مس
جامعــه ی  نفــوس  ترکیــب  در 
افغانــی اســت. میلیون هــا افغــان 
بیــرون از کشــور، بــدون تمــاس 
مــادری،  جامعــه ی  بــا  مســتقیم 
پــرورش یافتنــد. بــرای بســیاری 
افغان بــودن  تصــور  ایشــان  از 
ــه  ــی خالص ــرای قوم ــا در تبارگ تنه
همزیســتی  زیــرا  اســت.  شــده 
بــا دیگــر اقــوام برایشــان اتفــاق 
نیفتــاده اســت، بنــا بــر ایــن، ارتبــاط 
چندانــی بــا جامعــه ی متنــوع قومــی 
هویــت  نداشــته اند.  افغانســتان 
محــور  در  هــم  ایشــان  افغانــی 
ــا  ــی( ی ــتی افراط ــت )قوم پرس قومی
وطن پرســتی رومانتیــک در خــاک 
ــه اســت. آن هــا  ــه شــکل گرفت بیگان
نــه تنهــا تصویــر واضــح و واقعــی از 
ــل از جنــگ افغانســتان  جامعــه ی قب
ندارنــد، بلکــه حتــا از جامعــه ی 
دوره ی جنــگ )مخصوصــا جهــاد و 
مقاومــت علیــه طالبــان( هــم تصــور 
واقعیــت  از  دور  و  قومــی  کامــال 
ــت.  ــه اس ــای گرفت ــان ج در ذهنش
مشــکالت  این هــا،  بــر  افــزون 
عقده هــا  مهاجــرت  در  زندگــی 
صــورت  بــه  را  هویت پریشــی  و 
داده  نهادشــان شــکل  عمیقــی در 
ــان  ــا در می ــه حت ــه ک ــت. آن چ اس
از  برگشــته  مهاجــران  نخبه هــای 
ایــران، پاکســتان و غــرب محســوس 
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سوالی که با آن می خواهم به سر وقت این گفتمان بروم و 
چگونگی رفتار وکالی مردم را با آن به چالش بکشانم، بحث 

تقسیمات به شدت قومی درون پارلمان است؛ تقسیماتی که هزاره 
را از پشتون جدا کرده است و پشتون را از همه ی اقوام دیگر. 

برتری طلبی همانقدر که پشتون ما را درگیر دارد، هزاره، تاجیک و 
اوزبیک ما را هم از پای انداخته است. با آنکه در پارلمان از تمام 

اقوام آدم های تحصیلکرده هم حضور دارند، اما روح جمعی پارلمان، 
نتوانسته است نگاه فراقومی به مسایل روز افغانستان داشته باشد. 
اکثریت وزرایی که از طرف همین نماینده ها در تمام این مدت رأی 

تأیید گرفته اند، بیشتر کارت سبز قومیت داشته اند تا کارت سبز 
کفایت. حتا نماینده های جوان ما هم در این سمت وسوگیری های 

درون پارلمانی وارد شده اند و مزیدی بر علت گردیده اند. سوال این جا 
است که آیا این رویارویی بیهوده ی نمایندگان برای مسائل قومیت و 

تحقیر و توهین به یکدیگر خواسته ی مردم بوده است؟
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چرا رأی نمی دهم؟

چرا رأی می دهم؟

روح اهلل علی زاده

رحمت اهلل سخاورز-خبرنگار

با عملکرد نمایندگان کنونی پارلمان، پارلمان نه تنها که مرجع قانون گذاری 
و نمایندگی مردم نیست، بلکه مرکز تجمع یک عده از افراد سودجو، 

منفعت طلب و قدرت طلب می باشد که مردم را نسبت به رأی دادن و انتخاب 
نماینده شان بی باور کرده اند، اما نمایندگانی هم هستند که همواره صدای 
مظلومان و مردم خویش را فریاد کشیده اند، ولی آن ها با تأسف به دلیل 

کمی تعداد، کم قدرت اند و نمی توانند صداشان را در داخل پارلمان بلند کنند.
البته ناگفته نباید گذاشت که کاروزارهای انتخاباتی این روزها، به نصب 
عکس های کالن با شعارهای توخالی و خارج از صالحیت و جیغ کشیدن از 

بلندگوهای دلخراش خالصه شده است که هیچ برنامه و پالنی برای گفت وگو 
با مردم در آن دیده نمی شود و از همه مهمتر، پول نقش بسیار پررنگی در 

این کاروزارها بازی می کند و رأی مردم با دالرهای بادآورده خریداری می شود.

اصلـــی نتیجـــه را نپذیرفتنـــد و بـــا 
ــر  ــری، وزیـ ــان کـ ــی جـ پادرمیانـ
امـــور خارجـــه ی وقـــت آمریـــکا، 
ـــکیل  ـــی تش ـــدت مل ـــت وح حکوم
اهـــداف  از  یکـــی  کـــه  شـــد 
قوانیـــن  اصـــالح  اساسی شـــان 
ـــت  ـــا گذش ـــا ب ـــود، ام ـــی ب انتخابات
تنهـــا  ســـال  چهـــار  از  بیـــش 
انتخابـــات  کمیســـیون  اعضـــای 

ــس. ــت و بـ ــرده اسـ ــر کـ تغییـ
ــی  ــا بی کفایتـ ــم بـ ــم حاکـ تیـ
ـــی  ـــرات اساس ـــا تغیی ـــه تنه ـــام، ن تم
ـــات  ـــاختار انتخاب ـــن و س را در قوانی
ــوا،  ــام قـ ــا تمـ ــه بـ ــاورد، بلکـ نیـ
راه هـــای گوناگونـــی بـــرای مهندســـی 
ـــا  ـــت و ت ـــش گرف ـــات در پی انتخاب
ـــر  ـــا ب ـــه بن ـــت ک ـــش رف ـــدی پی ح
ــات  ــه ی اطالعـ ــزارش »روزنامـ گـ
آن  ولســـوالی ها  برخـــی  در  روز« 
ـــت  ـــده اس ـــع ش ـــتیکر توزی ـــدر اس ق

ــا  ــرار اســـت تـ ــه قـ ــی کـ پارلمانـ
چنـــد روز دیگـــر برگـــزار شـــود، 
ـــاس  ـــب و حس ـــت مناس ـــک فرص ی
بـــرای مـــردم افغانســـتان می باشـــد 
ـــرکت در آن  ـــا ش ـــهروندان ب ـــه ش ک
بایـــد هـــم مســـوولیت خویـــش را 
ادا  سرنوشت شـــان  بـــه  نســـبت 
کنـــد و هـــم اراده شـــان را بـــرای 
تغیـــر و اصـــالح، بـــه تمثیـــل 

ــد. بگذارنـ
چـــرا  وجـــود  ایـــن  بـــا 
رأی بدهیـــم؟ مـــردم افغانســـتان 
ــون در  ــا کنـ ــار تـ ــت کم دو بـ دسـ
انتخابـــات مجلـــس نماینـــدگان 
شـــرکت کـــرده و رأی داده انـــد. 
نماینـــدگان کنونـــی نتیجـــه ی رأی 
ــه رأی  ــد کـ ــی انـ ــن مردمانـ همیـ
ــات  ــام نامالیمـ ــا تمـ ــد و بـ دادنـ
و موانـــع مبـــارزه کردنـــد تـــا 
حـــل  بـــرای  نماینده یـــی 
کنـــد. تعییـــن  مشکالت شـــان 

ـــدگان  ـــن نماین ـــت ای ـــا، اکثری ام
ــی  ــد نماینده یـ ــتثنای چنـ ــه اسـ بـ
ـــتان  ـــداد انگش ـــان از تع ـــه شمارش ک
پنجـــه ی دســـت مـــا هـــم بیشـــتر 
نیســـت، بـــه جـــای نمایندگـــی 
از مـــردم و منافـــع کالن ملـــی و 
کشـــوری بـــه فکـــر زدوبندهـــای 
شـــخصی و پرکـــردن جیب هاشـــان 
از  کمـــی  تعـــدادی  بودنـــد. 
ـــدا  ـــان  پی ـــال پارلم ـــدگان برح نماین
می شـــوند کـــه چنـــد بلنـــد منـــزل 
ـــل  ـــهر کاب ـــت ش ـــن موقعی در بهتری
نداشـــته باشـــند و پـــس از آمـــدن 
بـــه خانـــه ی ملـــت از هیـــچ ، بـــه 

همه چیـــز نرســـیده باشـــند.

بـــا مـــرور بـــر کارنامـــه ی 
انتخابـــات گذشـــته ی افغانســـتان 
ــژه انتخابـــات تاریخـــی  ــه ویـ و بـ
ــال ۲۱۰۴  ــوری سـ ــت جمهـ ریاسـ
میـــالدی بـــه گذشـــته ی دردنـــاک 
بـــر می خوریـــم کـــه  و ســـیاه 
تأثیـــرات ســـوء آن تـــا کنـــون 
ـــه  ـــه ب ـــهروندی را ک ـــر ش ـــن ه ذه
ــی  ــارکت سیاسـ ــات و مشـ انتخابـ
ـــن  ـــه در تعیی ـــد و آگاهان ـــاور دارن ب
ــد  ــهم می گیرنـ ــان سـ سرنوشت شـ
و ســـهم گرفته انـــد، مـــی آزرد و 
ــت ناک  ــوس وحشـ ــاد کابـ ــه یـ بـ
گذشـــته می انـــدازد و باورشـــان را 
نســـبت بـــه انتخابـــات و تأثیـــرات 
بیـــن  از  آگاهانه شـــان  رأی 

. د می بـــر
و  بی نظمـــی  نتیجـــه ی  در 
انتخابـــات  در  تقلـــب گســـترده 
ـــای  ـــوری ۲۰۱۴، رقب ـــت جمه ریاس

مردم ســـاالر،  نظام هـــای  در 
ــی  ــل اساسـ ــک اصـ ــات یـ انتخابـ
فرآینـــد  و  اســـت  محـــوری  و 
ــبات  ــه مناسـ ــات اســـت کـ انتخابـ
ـــه ی  ـــه گون ـــدرت را ب ـــت و ق سیاس
می کنـــد.  تعییـــن  مســـالمت آمیز 
ـــا  ـــا ب ـــن نظام ه ـــهروندان در چنی ش
ـــود  ـــده ی خ ـــود، آین ـــر خ رأی و نظ
را رقـــم می زننـــد و سرنوشـــت 
ــات  ــق انتخابـ ــش را از طریـ خویـ
بـــه نمایندگان شـــان می ســـپارند. 
پـــس انتخابـــات یـــک فرآینـــد 
بســـیار حســـاس و سرنوشت ســـاز 
بـــرای هـــر شـــهروند مســـوول 
اســـت کـــه در آن شـــهروندان بـــه 
گونـــه ی درســـت و عقالنـــی بـــه 
نماینـــدگان جامعـــه ی خـــود، رأی 
ــری کالن  ــروعیت تصمیم گیـ و مشـ

اجتماعـــی و ملـــی را می دهـــد.
از ســـویی هـــم، در رونـــد 
و  مشـــارکت  اصـــل  انتخابـــات 
برابـــری بـــرای تمـــام شـــهروندان 
یـــک کشـــور فراهـــم می باشـــد 
ــل  ــن اصـ ــتفاده از ایـ ــا اسـ ــا بـ تـ
ــا  ــود را بـ ــی، خـ ــم دموکراسـ مهـ
کاندیداکـــردن؛ چـــه در انتخابـــات 
پارلمانـــی و چـــه در انتخابـــات 
ــرض  ــوری در معـ ــت جمهـ ریاسـ
ـــد  ـــرار دهن ـــران ق ـــر دیگ رأی و نظ
ــا  ــد بـ ــم می تواننـ ــی هـ و از طرفـ
حـــق دست داشـــه اش )حـــق رأی( 
بـــه یـــک کاندیـــدای مـــورد نظـــر 
خـــود کـــه شایســـته ی رأی دهـــی 
ـــا  ـــان و ی ـــی پارلم ـــه کرس ـــد، ب باش

ــانند. ــوری بنشـ ــت جمهـ ریاسـ
انتخابـــات  ایـــن  بـــر  بنـــا 

ــان  ــوع نفـــوس همـ ــه از  مجمـ کـ
ــد. ــاوز می کنـ ــز تجـ ــوالی نیـ ولسـ
در  حکومـــت  برخـــورد  از 
والیـــت  حوزه بنـــدی  مـــورد 
غزنـــی، بـــه درســـتی فهمیـــده 
ــه  ــم بـ ــم حاکـ ــه تیـ ــود کـ می شـ
شـــفافیت  و  نوپـــا  دموکراســـی 
انتخابـــات در افغانســـتان بـــاور 
ـــی  ـــت تیم ـــر منفع ـــه خاط ـــدارد و ب ن
و قومـــی خویـــش بـــا افغانســـتان 
ـــد،  ـــه می کن ـــورد دوگان ـــد، برخ واح
زیرپـــا  را  انتخاباتـــی  قوانیـــن 
می گـــذارد و اســـتثناهایی قایـــل 
می شـــود کـــه خـــالف قانـــون 

کمیســـیون انتخابـــات اســـت.
اگـــر از عملکـــرد ضعیـــف 
ملـــی  وحـــدت  حکومـــت 
بگذریـــم و تمـــام تالش شـــان را 
ــات  ــی انتخابـ ــتای مهندسـ در راسـ
ــدن  ــا خیره شـ ــم، بـ ــده بگیریـ نادیـ

پـــس رأی می دهـــم تـــا ایـــن 
ـــن  ـــی از م ـــه نمایندگ ـــی ب ـــار کس ب
ــتان،  ــده ی افغانسـ ــردم رنج دیـ و مـ
ـــه  ـــد ک ـــی کن ـــان نمانیدگ ـــه پارلم ب
ــد  ــال نباشـ ــال و منـ ــر مـ ــه فکـ بـ
وزیـــران  معرفـــی  زمـــان  در  و 

بـــه فعالیـــت نماینـــدگان پارلمـــان 
کنونـــی و قبلـــی، بازهـــم تیـــر 
مـــا بـــه هـــدف نمی خـــورد و 
بـــه بن بســـت بـــر می خوریـــم، 
نماینـــدگان کنونـــی دقیقـــا هفـــت 
ســـال پیـــش، هماننـــد کاندیـــدای 
کنونـــی شـــعارهای جالـــب و از 
صالحیـــت خویـــش باالتـــر ســـر 
شـــیفته ی  را  خـــود  می دادنـــد، 
مـــردم نشـــان می دادنـــد و قســـمی 
ـــه نماینـــده ی  ـــوه می نمودنـــد ک جل
ـــان  ـــت در پارلم ـــردم و مل ـــی م واقع
ـــی از  ـــد مدت ـــا چن ـــود، ام ـــد ب خواهن
ـــه  ـــود ک ـــته ب ـــان نگذش نمایندگی ش
خودشـــان آلـــوده در فســـاد شـــدند و 
ــه گان هم دســـت  ــا فساد پیشـ ــا بـ یـ
و همـــکار شـــدند و بـــا بی شـــرمی 
ـــر  ـــه ه ـــش را ک ـــردم خوی ـــوق م حق
ـــت  ـــکل دس ـــک مش ـــا هزاروی روز ب
ــده  ــد، نادیـ ــرم می کننـ ــه نـ و پنجـ

گرفتنـــد.
بـــا عملکـــرد نماینـــدگان کنونـــی 
پارلمـــان، پارلمـــان نـــه تنهـــا کـــه 
ـــی  ـــذاری و نمایندگ ـــع قانون گ مرج
ـــع  ـــز تجم ـــردم نیســـت، بلکـــه مرک م
ــودجو،  ــراد سـ ــده از افـ ــک عـ یـ
قدرت طلـــب  و  منفعت طلـــب 
را  مـــردم  کـــه  می باشـــد 

ـــب  ـــرای کس ـــت ب ـــه ی حکوم کابین
رأی اعتمـــاد در خانـــه ی ملـــت 
از  نمایندگـــی  بـــه  و  بنشـــیند 
برنامه هـــای  و  مـــردم، طرح هـــا 
ـــور  ـــع کش ـــا مناف ـــران را ب نامزدوزی

ــد.  ــنگین کنـ ســـبک و سـ

ــه  ــود و بـ ــاور شـ ــات بی بـ انتخابـ
ایـــن بـــاور برســـد کـــه رأی شـــان 
و  نمی  شـــود  پیشـــیزی شـــمرده 
ـــد.  ـــه رأی نده ـــد ک ـــم بگیرن تصمی
ـــه  ـــی ک ـــا رأی ی ـــر ب ـــن قش ـــون ای چ
می دهـــد، در حقیقـــت سیســـتم 
کنونـــی و افـــراد بی بـــاور بـــه 
ــاند.  ــاری می رسـ ــی را یـ دموکراسـ
بنـــا بـــر ایـــن رأی نـــدادن بهتـــر از 

ــود. ــد بـ رأی دادن خواهـ
ـــوان  ـــه عن ـــر ب ـــن خاط ـــه همی ب
نســـبت  آگاه  شـــهروند  یـــک 
ــن  ــه ایـ ــی، بـ ــایل سیاسـ ــه مسـ بـ
نتیجـــه رســـیده ام کـــه در شـــرایط 
کنونـــی رأی ندهـــم و فضـــا را 
بـــه فسادپیشـــه گان، بیـــش از ایـــن 

ــازم. ــاعد نسـ مسـ
ـــدت  ـــت وح ـــن حکوم ـــه یقی ب
ـــاد  ـــب اعتم ـــرای جل ـــا ب ـــی، صرف مل
ناگزیـــر  بین المللـــی  حامیـــان 
ـــک  ـــد دموکراتی ـــه رون ـــه ب ـــت ک اس
اهمیـــت بدهـــد. برخـــی از مـــردم 
ــن  ــه همیـ ــار بـ ــم از روی اجبـ هـ
ـــون  ـــد داد. چ ـــت رأی خواه وضعی
فعـــاًل هیـــچ گزینـــه ی مناســـبی 
ـــم  ـــت ه ـــت و حکوم ـــود نیس موج
ـــر  ـــن ام ـــالح ای ـــرای اص ـــی ب اراده ی

نـــدارد.

ـــا کارت ســـبز و ســـرخش  باشـــد و ب
از مـــن و از مـــردم، بـــه گونـــه ی 
ـــون در  ـــد. چ ـــی کن ـــی نمایندگ واقع
ـــردم  ـــانی از م ـــی کس ـــای قبل دوره ه
نمایندگـــی می کردنـــد کـــه بـــا 
ــه  ــان، بـ ــام مکلفیت شـ ــدم انجـ عـ
اتوریتـــه ی نمایندگـــی شـــهروندان 
زدنـــد؛  آســـیب  پارلمـــان  در 
مســـوولیت  کـــه  اتوریته یـــی 
ــت  ــرد حکومـ ــر کارکـ ــارت بـ نظـ
ـــت و از  ـــون را داش ـــب قان و تصوی
ــود. ــه بـ ــروعیت گرفتـ ــت مشـ ملـ
ازمیـــان  تـــا  می دهـــم  رأی 
تجارت پیشـــگان،  همـــه  ایـــن 
ــگاه  ــتادان دانشـ ــرزادگان، اسـ رهبـ
ــه  ــانه یی کـ ــال رسـ ــان فعـ و جوانـ
خـــود را کاندیـــدای انتخابـــات 
ـــخصی  ـــت، ش ـــرده اس ـــی ک پارلمان
بـــه پارلمـــان آینـــده ی کشـــور 
مـــردم  منافـــع  کـــه  یابـــد  راه 
ــمتی و  ــخصی، سـ ــع شـ ــر منافـ بـ
ـــد  ـــته باش ـــت داش ـــی اش اولوی قوم
قانونـــی  صالحیت هـــای  بـــا  و 
کژروی هـــای  مانـــع  خـــود 
حکومـــت شـــود و خانه یـــی کـــه 
بزرگتریـــن مرکـــز سیاســـت های 
کالن کشـــوری اســـت، بـــه مرکـــز 
آدمیـــان خمـــود و خمـــول مبـــدل 

ــد. نکنـ
می دهـــم!  رأی  آخـــر،  در 
چـــون پارلمـــان جایـــگاه قـــدرت 
و  می باشـــد  کشـــور  مـــردم 
ــق  ــاب دقیـ ــا رأی و انتخـ ــا بـ تنهـ
جبـــران  می تـــوان  عقالنـــی،  و 
و  ضعیـــف  پارلمـــان  مافـــات 

ناکارآمـــد را کـــرد.

ــاب  ــه رأی دادن و انتخـ ــبت بـ نسـ
نماینده شـــان بی بـــاور کرده انـــد، 
ـــه  ـــتند ک ـــم هس ـــی ه ـــا نمایندگان ام
ـــردم  ـــان و م ـــواره صـــدای مظلوم هم
کشـــیده اند،  فریـــاد  را  خویـــش 
ـــل  ـــه دلی ـــف ب ـــا تأس ـــا ب ـــی آن ه ول
کمـــی تعـــداد، کم قـــدرت انـــد 
در  را  صداشـــان  نمی تواننـــد  و 

داخـــل پارلمـــان بلنـــد کننـــد.
ـــت  ـــد گذاش ـــه نبای ـــه ناگفت البت
ـــن  ـــی ای ـــای انتخابات ـــه کاروزاره ک
ــای  ــه نصـــب عکس هـ ــا، بـ روزهـ
کالن بـــا شـــعارهای توخالـــی و 
خـــارج از صالحیـــت و جیغ کشـــیدن 
ـــه  ـــراش خالص ـــای دلخ از بلندگوه
ــه  ــچ برنامـ ــه هیـ ــده اســـت کـ شـ
ـــا  ــو ب ــرای گفت وگـ ـــی بـ و پالن
مـــردم در آن دیـــده نمی شـــود و از 
ـــیار  ـــش بس ـــول نق ـــر، پ ـــه مهمت هم
کاروزارهـــا  ایـــن  در  پررنگـــی 
ــا  ــردم بـ ــد و رأی مـ ــازی می کنـ بـ
دالرهـــای بـــادآورده خریـــداری 

. می شـــود
و  عوامـــل  ایـــن  همـــه ی 
ــود  ــه نمی شـ ــری کـ ــل دیگـ عوامـ
مفصـــل بـــه آن پرداخـــت، باعـــث 
شـــده اســـت کـــه قشـــر عظیمـــی 
ــه ی  ــه پروسـ ــبت بـ ــردم نسـ از مـ

امیـــد  بـــه  می دهـــم  رأی 
ــن و  ــی از مـ ــه نمایندگـ ــه بـ اینکـ
ــور  ــن کشـ ــهروندان ایـ ــام شـ تمـ
کســـی بـــه پارلمـــان آینـــده راه 
و  نشســـت ها  در  کـــه  یابـــد 
حاضـــر  پارلمـــان  برنامه هـــای 
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اسکالونی: 

باید بازی کردن بدون مسی را یاد بگیریم
ایکاردی: 

میالن را به یک 
دلیل دوست ندارم

مائـورو ایکاردی می گوید شـهر بارسـلون را 
بـه یـک دلیـل به میـالن ترجیح مـی دهد.

بـه نقـل از فوتبـال ایتالیـا، مائـورو ایـکاردی 
وقتـی ۲۰ سـال سـن داشـت از سـامپدوریا جـدا 
شـد و بـه اینتـر آمـد و از آن زمـان تاکنـون در این 
تیـم بـوده و بـه اینتر وفـادار مانده اسـت. ایکاردی 
دربـاره حضـور طوالنی مدت خـود در اینتر گفت: 
مـن خیلـی بـه اینتـر مدیـون هسـتم. اگـر بخواهم 
سـن سـیرو را در یـک کلمـه توصیـف کنـم بایـد 
بگویـم فـوق العـاده. وقتـی هـواداران تیـم را در 
ورزشـگاه تشـویق مـی کننـد خیلی دوسـت دارم. 
فرزندانـم شـعار هـواداران را در گوشـی های خود 
دارنـد. اینتر خیلی باعث ژیشـرفت مـن چه از نظر 
فردیـو  چـه از نظـر حرفـه ای بـه عنـوان بازیکـن 
فوتبـال شـده اسـت و من همیشـه به ایـن موضوع 
افتخـار کـردم کـه جزئـی از خانـواده اینتر هسـتم. 
سـتاره آرجانتینـی تیـم اینتر در ادامـه صحبت های 
خـود افـزود: البتـه یـک دلیـل وجـود دارد که من 
میالن را دوسـت نداشـته باشـم و آن هم این است 
کـه دریا در شـهر وجـود ندارد و همیـن باعث می 
شـود که بارسـلون را ترجیـح دهم. البتـه ناگاتومو 
خیلـی از زیبایـی های شـهر توکیو بـرای من گفته 
اسـت و خیلـی مشـتاق حضـور در ایـن شـهر و 

دیدن آن هسـتم.
مائـورو ایـکاردی ۲۵ سـاله در مجمـوع ۱۰۳ 
گل در لیـگ بـرای اینتر به ثمر رسـانده اسـت تا به 
رکـورد گلزنی کریسـتیان ویری در این تیم برسـد.

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال کرواســی 
بیــان کــرد رســانه هــای انگلیســی در 
ــی  ــی احترام ــم او ب ــه تی ــی ب ــام جهان ج

ــد. کردن
بــه نقــل از بــی بــی ســی اســپورت، 
تیــم ملــی فوتبــال کرواســی  دیشــب 
جمعــه در ادامــه رقابــت هــای لیــگ 
ــت.  ــدان رف ــه می ــس ب ــر انگلی ــا براب اروپ
ــم در  ــل دو تی ــادآور تقاب ــدار ی ــن دی ای
نیمه نهایــی جــام جهانــی بــود جایــی 
ــس  ــق شــدند انگلی ــا موف ــروات ه ــه ک ک
ــی  ــدار نهای ــه دی ــد و ب ــت دهن را شکس

ــند. برس
زالتکــو دالیــچ کــه تیــم او در بــازی 
ــنگینی  ــت س ــپانیا شکس ــر اس ــل براب قب
ــس  ــا انگلی ــازی ب ــاره ب متحمــل شــد درب
ــدار  ــا دی ــدار ب ــن دی ــای ای ــباهت ه و ش
ــت:  ــی ۲۰۱۸ گف ــام جهان ــم در ج دو تی
انگلیســی هــا وقتــی بــا مــا بــازی داشــتند 
نهایــی  دیــدار  بــه  صعــود  از  خیلــی 
ــال  ــان را در فین ــد و خودش ــن بودن مطمئ
ــه  ــز ب ــا نی ــای آنه ــانه ه ــد و رس می دیدن
مــا بــی احترامــی کــرد. در حالــی کــه در 
ــا  ــم. م ــی بودی ــام جهان ــی ج ــه نهای نیم
ــتیم  ــدی هس ــم قدرتمن ــم تی ــان دادی نش

ــوان  ــه عن ــئله ب ــن مس ــتیم از ای و توانس
مســئله انگیزشــی بــرای خودمــان اســتفاده 
ــرام  ــه برتــری برســیم. هــم احت کنیــم و ب
در فوتبــال خیلــی مهــم اســت و هــم 
ــاور داشــته باشــید. ــان ب ــه خودت اینکــه ب

یورگــن  کــه  انتقادهایــی  از  بعــد 
ــای  ــت ه ــگ مل ــت لی ــوپ از تورنم کل
ــن  ــی تری ــی معن ــت و آن را ب ــا داش اروپ
ــه  ــز ب ــچ نی ــت، دالی ــا دانس ــت دنی تورنم
صــف منتقــدان ایــن رقابــت پیوســت 
ــت  ــگ مل ــای لی ــه بازی ه ــت: البت و گف
ــی  ــت ول ــدی نیس ــده ب ــا ای ــای اروپ ه
ــا  ــت ه ــان نامناســبی دارد. اینکــه رقاب زم
بعــد از جــام جهانــی بــدون وقفــه کافــی 
بــرای اســتراحت باشــد خیلــی بــد اســت. 
ــن  ــروع ای ــتند و ش ــته هس ــان خس بازیکن
ــدام  ــی اق ــد از جــام جهان ــا بع ــت ه رقاب
ربــات  بازیکنــان کــه  نبــود.  درســتی 
نیســتند. آنهــا نیــاز بــه حداقــل یــک مــاه 
اســتراحت کامــل داشــتند تــا بتواننــد 
ــد  ــه شــرایط خــوب برگردن ــار دیگــر ب ب
ــای  ــم ه ــور در تی ــه حض ــه ب ــا توج و ب
ــرای  ــتری ب ــان بیش ــد زم ــگاهی، بای باش
اســتراحت بازیکنــان در نظــر گرفتــه مــی 

ــد. ش

ــه  ــی فرانس ــم مل ــوان تی ــم ج مهاج
ــا  ــه ت ــل شــد ک ــی تبدی ــن بازیکن ــه اولی ب
قبــل از ۲۰ ســالگی موفــق بــه زدن ۱۰ گل 

ــود. ــی ش ــا م ــرای خروس ه ب
بــه نقــل از لومونــد، تیــم ملــی فوتبال 
برابــر  دوســتانه  دیــداری  در  فرانســه 
ایســلند بــه میــدان رفــت و در حالــی کــه 
بــا دو گل از حریــف خــود عقــب بــود بــا 
درخشــش کیلیــان ام باپــه توانســت بــازی 
را بــه تســاوی بکشــاند تــا قهرمــان جهــان 

در ایــن دیــدار شکســت نخــورد.
اول  باپــه کــه روی گل  ام  کیلیــان 
ــد گل  ــق ش ــود، موف ــزار ب ــش تاثیرگ تیم
از   ۸۹ دقیقــه  در  را  هــا  خــروس  دوم 
روی نقطــه پنالتــی بــه ثمــر برســاند. ایــن 
دهمــن گل ســتاره ۱۹ ســاله فرانســوی هــا 
بــود کــه زمینــه تاریــخ ســازی او را فراهــم 

ــرد. ک
ــن  ــی در ای ــا گلزن ــه ب ــان ام باپ کیلی
دیــدار بــه اولیــن بــازی تاریــخ کشــورش 
تبدیــل شــد کــه قبــل از ۲۰ ســالگی 
موفــق مــی شــود ۱۰ گل بــرای تیــم 
ــش  ــاند. پی ــر برس ــه ثم ــورش ب ــی کش مل
ــا  ــود ت ــده ب ــق ش ــری موف ــری آن از او تی
ــر  ــه ثم ــه ب ــرای فرانس ــن ۸ گل ب ــن س ای

ــاند. برس

ــاری  ــدار پ ــه ۴ گل در دی ــه ک ام باپ
ســن ژرمــن برابــر لیــون بــه ثمــر رســاند 
ــی  ــی خوب ــرایط خیل ــه در ش نشــان داد ک
ــتاره  ــد س ــی توان ــرد و م ــی ب ــر م ــه س ب

ــد. ــان باش ــال جه ــده فوتب آین
عملکــرد خــوب ایــن بازیکــن باعــث 
ــه دشــان و هوگــو لوریــس  ــا دیدی شــد ت
ســرمربی و کاپیتــان فرانســه بــه تمجیــد از 

او بپردازنــد.
ــش ام  ــه درخش ــاره ب ــا اش ــان ب دش
باپــه گفــت: نمــی خواســتم دربــاره ام باپــه 
ریســک کنــم و بــه همیــن خاطــر او را از 
ابتــدا بــه زمیــن نفرســتادم ولــی در بــازی 
ــاد ام  ــه احتمــال زی ــر آلمــان ب بعــدی براب
ــت.  ــد رف ــدان خواه ــه می ــدا ب ــه از ابت باپ
مــا نمــی توانیــم در هــر دیــدار بــی نقــص 
و کامــل بــازی کنیــم و برابــر ایســلند نیــز 
بــا ورود کیلیــان بــه زمیــن بــازی، ســرعت 
و دقــت مــا بــاال رفــت و توانســتیم بــازی 

ــم. را برگردانی
ــدی  ــازی بع ــه در ب ــی فرانس ــم مل تی
ــه  ــا ب ــای اروپ ــت ه ــگ مل ــود در لی خ
ــن  ــه ای ــت ک ــد رف ــان خواه ــاف آلم مص
دیــدار تقابــل دو قهرمــان جــام هــای 
جهانــی ۲۰۱۸ روســیه و ۲۰۱۴ برزیــل 

ــت. اس

دالیچ: 

رسانه های انگلیسی در جام جهانی 
به کرواسی احترام نگذاشتند

رکورد بی نظیر ام باپه در تیم ملی فرانسه

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال آرجانتیـن 
بـدون  کـردن  بـازی  بایـد  آنهـا  می گویـد 
لیونـل مسـی را یـاد بگیرند و مثـل یک تیم 

. شند با
فوتبـال  تیـم   ملـی  اولـه،  از  نقـل   بـه 
آرجانتیـن پنجشـنبه شـب موفـق شـد در 
دیـداری دوسـتانه بـا نتیجه  پـر گل چهار بر 
صفـر عـراق را از پیـش رو بـردارد. در این 
دیـدار هـم لیونل مسـی غایب بـود و برای 

تیمـش بـه میـدان نرفت.
فـوق سـتاره آرجانتینـی بعـد از جـام 
جهانـی ۲۰۱۸ روسـیه هنوز بـرای تیم   ملی 

کشـورش بـازی نکرده اسـت.
آلبـی  سـرمربی  اسـکالونی،  لیونـل 
سلسـته بعـد از پیـروزی پـر گل برابر عراق 
بـا اشـاره بـه غیبـت لیونـل مسـی ، گفـت : 
امیـدوارم که مسـی را در تیم   ملـی ببینیم. او 
بهتریـن بازیکـن جهان محسـوب می شـود. 
اگـر ایـن طـور نباشـد و مسـی را در تیـم 
نبینیـم، بایـد یـاد بگیریـم که مثل تیـم بازی 

کنیـم. این ایـده و نگرش جدیـد ما خواهد 
بـود. اگـر بتوانیم مثـل یک تیم بـازی کنیم، 
شکسـت دادن مان کار سـختی خواهد بود.
اولیـن حضـور  مارتینـس، در  لوتـارو 
ثابـت خود در تیـم   ملی آرجانتین توانسـت 
 ، پریـرا  روبرتـو  همچنیـن  کنـد.  گلزنـی 
جرمـن پزال و فرانکو سـروی، دیگر گلزنان 
تیـم   ملـی فوتبـال آرجانتین در این مسـابقه 
بودنـد تا شـاگردان اسـکالونی در تورنمنت 
چهـار جانبه عربسـتان بـه یک پیـروزی پر 

یابند. دسـت  گل 
پایـان  در  آرجانتیـن  سـرمربی 
صحبت هـای خـود، اضافـه کـرد: بازیکنانم 
در ایـن مسـابقه کمـی خسـته بودنـد کـه 
تمـام  مـا  وجـود  ایـن  بـا  اسـت.  طبیعـی 
تالشـمان را در این مسـابقه به کار بستیم تا 
بتوانیـم بردی ارزشـمند را به دسـت آوریم.
تیـم   ملـی فوتبـال آرجانتیـن بایـد در 
بـازی بعـدی خـود در ایـن رقابت هـا بـه 

مصـاف تیـم   ملـی فوتبـال برزیـل بـرود.

آبـی و انـاری هـا بـرای دومیـن فصل 
پیاپـی در عملکـرد نقـل و انتقالتـی خـود 

دچـار اشـتباه مرگبار شـدند.
در  آلکاسـر  پاکـو  هـای  درخشـش 
مدیـران  روزهـا  ایـن  دورتمونـد  بورسـیا 
متزلـزل بارسـلونا را شـوکه کـرده اسـت! 
چـرا کـه آنها بـا تصمیمی عجیـب رضایت 
از  اسـپانیایی  سـتاره  ایـن  خـروج  بـه 
نیوکمـپ دادنـد تـا وسـتفالنی ها بیشـترین 
اسـتفاده ممکـن را از او ببرنـد؛ ۶ گل در 
۸۱ دقیقـه حضـور در میادین برای آلکاسـر 
در دورتمونـد، ۳ گل در ۶۵۹ دقیقـه بـرای 
لوئیـز سـوارزی کـه مانعـی بـرای حضـور 
پاکـو در ترکیـب اصلـی آبـی و انـاری هـا 
بـود، قضـاوت میـان خـوب و بـد بسـیار 

آسـان اسـت!
تغییـر  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بارسـلونا 
رونـدی اساسـی را در سیاسـت هـای نقل 
و انتقاالتـی خـود داده اسـت! بـه طـرزی 
کـه چشـم هایشـان دیگـر از کار افتـاده و 
فقـط گـوش هایشـان کار مـی کنـد! شـاید 
آنهـا  شـاید  باشـد،  همیـن  هـم  حقیقـت 
عمـل  شـنوایی  قـوای  از  ادراک  بواسـطه 
مـی کننـد! دالیـل رفتارهـای آنـان در دو 
فصـل اخیـر بـه حـدی غیـر قابـل توضیح 
اسـت کـه هیـچ منطقـی را نمی تـوان برای 

اشـتباهات سـریالی شـان بـه کار بـرد.
در حـال حاضر روند به شـکلی اسـت 
کـه اگر جسـمی نیمه جـان از لیونل مسـی 
و لوئیـز سـوارز در زمیـن بازی باشـد، آنها 
خوشـنود و رضایتمنـد خواهند بـود؛ اصال 
یـک سـوال اساسـی! چنـد فصل اسـت که 

آبـی و انـاری ها افسـار خود را بـه این دو 
سـتاره سـپرده انـد؟ میـراث بلوگراناها پس 
از ایـن بـه چه کسـی خواهد رسـید؟ اصال 

جانشـینی وجود دارد؟
به قـدری مدیـران بارسـلونا غـرق در 
سیاسـت بازی شـده اند کـه باشـگاه داری 
را فرامـوش کـرده انـد؛ شـاید اگـر آنهـا از 
حـوزه ورزش جـدا شـوند و خـود را بـه 
عنـوان نامـزد انتخاباتـی ایـاالت کاتالونیـا 
معرفـی کننـد، موفـق تـر خواهند بـود! در 
ایـن سـال هـا جـرارد دلوفئـو، پائولینیـو، 
نیمـار، پاکـو آلکاسـر و ... را از دسـت داده 
دسـت  بـه  آن چـه چیـزی  ازای  در  انـد! 
آورده اند؟! مالکوم، نلسـون سـمدو، عثمان 
دمبلـه ، آرتـورو ویـدال و سـتاره هایـی که 
اصال نمـی تواننـد در نیوکمپ بدرخشـند، 
چـرا کـه آنها تحـت تاثیـر نام هـای بزرگ 
قـرار دارنـد و آینـده خود را به بـازی های 

تبلیغاتـی سـپرده اند.
بارسـلونا نیاز بـه مردانی شـجاع دارد، 
مردانـی کـه مـی تواننـد بـزرگان ترکیـب 
اصلـی را از بـازی خـارج کنند و پسـربچه 
هایـی مسـتعد چـون مسـی را راهـی زمین 
بـازی کننـد! چنـد سـال اسـت کـه چنیـن 
اتفاقـی در نیوکمپ رخ نداده اسـت؟ تاوان 
ایـن مـردان ترسـو را در آینـده هـواداران 
پرشـمار ایـن باشـگاه خواهند داد! آلکاسـر 
امـروز لبخنـد بـه لـب دارد و خوشـنود از 
سرنوشـت خـود در میادیـن حاضـر مـی 
شـود و ایـن بارسلوناسـت که بـا باید برای 
آینـده ای تاریک بـا مردانی از اسـب افتاده 

چـاره ای بیاندیشـد...

بارسلونا شیفته نام های بزرگ!
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درخشش آلکاسر به 
تیم ملی اسپانیا رسید

مهاجـم گلـزن این روزهـای دورتموند و تیم 
ملـی اسـپانیا عملکـرد خـوب خـود را برابـر ولز 

داد. ادامه 
بـه نقـل از المونـدو، پاکـو آلکاسـر کـه در 
دورتمونـد در ایـن فصـل عملکـرد بسـیار خوبی 
بـه تیـم  انریکـه  داشـته اسـت، دعـوت لوئیـس 
ملـی فرانسـه را نیـز بـا ارائـه یک نمایـش خوب 
پاسـخ داد. تیـم ملـی اسـپانیا در حالـی برابـر ولز 
بـه میـدان رفـت کـه گرت بیـل ایـن دیـدار را به 
دلیـل مصدومیـت از دسـت داد و در غیـاب ایـن 
بازیکـن شـاگردان رایان گیگز شکسـت سـنگینی 
را متحمـل شـدند و بـا نتیجه ۴ بر یـک به الروخا 
باختنـد. دو گل از ۴ گل ماتادورهـا در ایـن دیدار 
را پاکـو آلکاسـر بـه ثمر رسـاند تا نشـان دهد در 

شـرایط بسـیار خوبـی به سـر مـی برد.
بـود  توانسـته  دورتمونـد  تیـم  در  آلکاسـر 
در ۴ دیـدار ۷ گل بـه ثمـر برسـاند تـا عملکـرد 
بسـیار خوبـی در گلزنـی ارائـه داده باشـد و حاال 
نیـز توانسـت  تیـم ملـی اسـپانیا  بـا حضـور در 
درحالـی  ایـن  دهـد.  ادامـه  را  خـود  درخشـش 
اسـت کـه دیگو کاسـتا و آلـوارو موراتـا نیز دیگر 
مهاجـم های اسـپانیا هسـتند کـه در حـال حاضر 

آمادگـی آلکاسـر را ندارنـد.
تیـم ملـی اسـپانیا در دیـدار بعدی خـود باید 
دوشـنبه شـب در خانـه بـه دیـدار انگلیـس برود 
کـه ایـن دیـدار برای هـر دو تیم اهمیـت ویژه ای 

خواهد داشـت.
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