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اخیرا  و  سوریه  به مقصد  را  لیبی  زود  خیلی  غربی،  رسانه های 

مصر، ترک کردند و سقوط این کشور در هرج ومرج و آنارشی، 

تعداد  اقامت  محل  زمانی  که  عراق  یافت.  اندکی  خبری  پوشش 

زیادی از ادارات خبری خارجی بود، از نقشه ی رسانه ها حذف شد؛ 

باوجود این که هر ماه، حدود هزار عراقی، عموما دراثر بمباران 

مناطق غیرنظامیان، کشته می شوند. وضع عراق، اسفبار است، 

گرچه پوشش خبری اندکی می یابد. برای نمونه، زمانی که در ماه 

جنوری، در بغداد چند روز باران بارید...
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ظهور داعش

»بچه بازی« نیروهای امنیتی 
افغان، چالشی برای نیروهای 

آمریکایی 

قانون محصول خدمات 
مخابراتی از سوی رییس جمهور 

توشیح شد

ترک منطقه جنگی 
در جست وجوی اروپا

غنی: 
شهردارها در کشور از راه

 رقابت آزاد انتخاب می شوند

فرمان  طی  غنی،  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 

تقنینِی سه ماده ی، قانون محصول خدمات مخابراتی 

را توشیح کرده است.

در ماده ی اول این فرمان آمده است: »به تأسی از حکم 

قانون  افغانستان،  اساسی  قانون  هفتادونهم  ماده ی 

محصول خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبه ی 

جمهوری  کابینه   1394/5/3 مؤرخ   )15( شامره 

اسالمی افغانستان تصویب گردیده است...

می گوید  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 

که پس از این شهردارها در کشور از راه رقابت 

ارائه  که  برنامه های  و  طرح  اساس  بر  و  آزاد 

می کنند، انتخاب خواهند شد.

جلسه  در  گذشته  روز  که  غنی  جمهور  رییس 

که  کشور  شهرهای  وضعیت  گزارش  ارائه 

مالی  حامیت  و  شهرسازی  وزارت  سوی  از 

اسرتالیا و بریتانیا آماده شده است...

افراط گرایی دینی 
در مدارس غیر رسمی افغانستان 

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها  از کابل - تهران - کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش 
پرواز های ترانزیت )بین المللی( این شرکت را  با نازل ترین نرخ در بازار افغانستان دارد.

رپوازاهی بین المللی از رطیق اریان اب انزل رتین رنخ و بهترین خدامت

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای 24 ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء 
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.

مسیرمسیر روز پروازروز پرواز
کابل –تهران- استانبول و برعکسکابل-تهران- بنگکاک و برعکس روز های پنجشنبهروز های پنجشنبه

روزهای سه و چهارشنبهروزهای سه و چهارشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای شنبه و پنجشنبهروزهای شنبه و پنجشنبه

روزهای سه شنبهروزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبهروزهای سه و دو شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران- انقره و برعکسکابل –تهران- دهلی و برعکس

کابل –تهران- نجف و برعکسکابل –تهران- دوسلدروف و برعکس

کابل –تهران- اربیل و برعکسکابل –تهران- مونیخ و برعکس

کابل –تهران- سلامنیه و برعکسکابل –تهران- میالن و برعکس

کابل –تهران- شانگهای و برعکسکابل –تهران- گانزو و برعکس

کابل –تهران- بیجینگ و برعکس
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اطالعات روز: رییس جمهور غنی، طی فرمان تقنینِی سه 
ماده ی، قانون محصول خدمات مخابراتی را توشیح کرده 

است.
از حکم  تأسی  »به  فرمان آمده است:  این  اول  ماده ی  در 
ماده ی هفتادونهم قانون اساسی افغانستان، قانون محصول 
 )15( اساس مصوبه ی شامره  به  که  را  مخابراتی  خدمات 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  کابینه   1394/5/3 مؤرخ 

تصویب گردیده است، توشیح می دارم.«
مخابرات  رشکت های  از  اخیر  روزهای  در  همچنان 
این  مشرتیان  سیم کارت های  به  منت  این  حاوی  پیام های 
قانون  احکام  مطابق  عزیز  »مشرتی  است:  آمده  شبکه ها 
افغانستان، رس  محصول خدمات مخابراتی دولت اسالمی 

از تاریخ اول میزان 1394، 10 درصد محصول مخابراتی 
از مقدار پول ازدیاد کردیت از مشرتیان متام رشکت های 
مخابراتی وضع گردیده و به حساب واردات دولت انتقال 

می گردد.«
بعد از تاریخ اول میزان، از هر مقدار کریدت که مشرتیان 
متام رشکت های مخابراتی به حساب خود اضافه می کنند، 
10 درصد آن از طریق این رشکت ها کم شده و به حساب 

واردات دولت وارز می گردد. 
به وزارت  عدلیه و وزیر دولت  این فرمان  در ماده ی دوم 
در  را  فرمان  این  که  شده  داده  دستور  پارملانی  امور  در 
مدت 30 روز دیگر در اولین جلسه مجلس منایندگان به 

مجلس تقدیم کنند.

تاریخ  از  فرمان  این  که  است  آمده  آن  سوم  ماده ی  در 
توشیح نافذ می باشد.

اجتامعی  شبکه های  در  اخیر  روزهای  در  موضوع  این 
کاربران  از  است. شامری  یافته  بازتاب  فیس بوک،  به ویژه 
کردند.  انتقاد  دولت  اقدام  این  از  اجتامعی  شبکه های 
آن ها نوشتند که در نبود مدیریت سامل در متام عرصه ها، 
از سوی رشکت های  پول  مقدار  این  احتامل دزدی شدن 

مخابراتی بسیار باال است.
شامری هم نوشتند که هرچند در دیگر کشورها نیز چنین 
مقابل  در  کشورها  آن  دولت های  اما  دارد؛  وجود  قانونی 
عرضه  خود  شهروندان  برای  ارزان تر  و  بهرت  خدمات 

می کنند.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی می گوید که پس از این 
و  طرح  اساس  بر  و  آزاد  رقابت  راه  از  کشور  در  شهردارها 

برنامه های که ارائه می کنند، انتخاب خواهند شد.
ارائه گزارش  رییس جمهور غنی که روز گذشته در جلسه 
شهرسازی  وزارت  سوی  از  که  کشور  شهرهای  وضعیت 
سخن  است،  شده  آماده  بریتانیا  و  اسرتالیا  مالی  حامیت  و 

می گفت این موضوع را ابراز کرد.
غنی افزود که این شهردارها را خود او انتخاب خواهد کرد و 
در صورت کارکرد مناسب، امتیازها و صالحیت های بیشرتی 

به آن ها داده خواهد شد.
در گزارش زیر عنوان »وضعیت شهرهای افغانستان در سال 
۲015«، وضعیت شهرها در 34 والیت در سال ۲015 مورد 
وزارت  سوی  از  مذکور  گزارش  است.  گرفته  قرار  بررسی 

شهرسازی، اداره مستقل ارگان های محل و شهرداری کابل، 
تهیه شده است.

آقای غنی در حالی از انتخاب شهردارها از راه رقابت آزاد 
متام  اساسی،  قانون   141 ماده ی  براساس  که  می زند  سخن 

شهردارها باید از طریق انتخابات تعیین شوند.
رییس جمهور در ادامه ارائه این گزارش گفت که براساس 
این تحقیق، یک میلیون خانه در شهرهای کشور وجود دارد 

که بیشرت آن ها دارای اسناد عرفی و غیررسمی هستند.
غیرمتوازن بودن نفوس در شهرها، طبقه بندی مشخص شهرها 
و فقیر بودن بیشرت زنان و جوانان در شهرها از دیگر نتایجی 

است که این تحقیق به آن دست یافته است.
حارض  حال  در  که  گفت  سخنان اش  ادامه  در  غنی  آقای 
با  باشند،  اقتصادی  شهرهای کشور به جای این که محرک 

هرج و مرج روبه رو هستند و وضعیت  ناگواری دارند.
او افزود که براساس نتایج این تحقیق، در قدم نخست و به 
صورت فوری، پنج برنامه عملی برای بهبود وضعیت شهرهای 
کشور آماده شده است. تبدیل اسناد عرفی به اسناد رسمی 
که طی آن قرار است ماهانه 1۶ هزار مسکن ثبت شده و بعداً 
بخش  انتقال  شود،  تبدیل  رسمی  سند  به  آن ها  عرفی  سند 
به منطقه ی داراالمان در  عمده وزارت خانه ها از مرکز کابل 
بهبود  برای  کابل  شهروندان  از  نظرخواهی  شهر،  این  غرب 
سیاست  و  شهری  منظم  سیاست  تهیه  و  پایتخت  وضعیت 

ایجاد مسکن از دیگر برنامه های دولت عنوان شده است.
شدن  عملی  با  که  گفت  ادامه  در  غنی  جمهور  رییس 
برنامه های او، رسمایه گذاری در این بخش ها افزایش خواهد 

یافت و زمینه های کاری زیادی فراهم خواهد شد.

از اعضای مجلس منایندگان روز  اطالعات روز: شامری 
گذشته در نشست عمومی مجلس با ابراز نگرانی از حضور 
حکومت  از  نظام  درون  در  پنجمی ها«  »ستون  گسرتده 
اقدام جدی را روی دست  افراد  این  برابر  خواست که در 

گیرد.
نظام  داخل  در  افرادى  موجوديت  پنجم،  ستون  از  هدف 
است که براى تضعيف نظام کار می کنند. این افراد یا هامن 
می کنند  حامیت  طالبان  از  نظام  درون  جاسوسی  حلقه ی 
و به طالبان امتیاز می دهند؛ این هامن دستگاهی است که 
تالش دارند مناطق افغانستان را به نفع طالبان سقوط دهند.

مجلس  در  بادغیس  مردم  مناینده ی  عبدالرحیم،  قاضی 
گفت که شامری از مقام های حکومتی با طالبان کار کرده 
و تعدادی از تجهیزات را در اختیار این گروه قرار می دهند 

تا برخی ولسوالی ها را با سقوط مواجه کند.
او با اشاره به »ستون پنجم« افزود: »ده تن با مقدار زیادی 
مسئوالن  نزدیکان  از  یکی  خانه ی  در  مهامت  و  سالح 
بودند و  می خواستند ولسوالی  امنیتی تجمع کرده  سکتور 

قادس بادغيس را سقوط بدهند که بازداشت شدند.«
نظیفه ذکی، عضو دیگری مجلس با ابراز نگرانی گفت که 
معامله گری با طالبان، رسانجام افغانستان را به مرکز آموزش 
و تربیت فکری طالبان تبدیل کرده و این کشور به پایگاه 

این گروه مبدل خواهد شد.
این منایندگان می گویند که برخی از مقام های حکومتی به 
نفع طالبان جاسوسی کرده و در تالش اند تا مناطق افغانستان 
را در ترصف طالبان درآورند و این دستگاه جاسوسی و یا 

هم ستون پنجم از حکومت معاش اخذ می کنند.
نظام  درون  در  پنجم  ستون  شدید  فعالیت  از  نگرانی ها 
رسول  عبدالرب  پیش  روز  دو  که  می شود  ابراز  حالی  در 
افراد  از  از رهربان جهادی هشدار داد که تعدادی  سیاف، 
مزدور در شهر کابل مسلح شده اند و با آغاز کوچک ترین 

بی نظمی علیه مردم و نظام قیام خواهند کرد.
گروه های  نفوذ  مورد  در  که  خواست  دولت  از  سیاف 

شورشی در درون نظام تصمیم بگیرد.
از  انتقاد  با  منایندگان  مجلس  عضو  صافی،  نور  گاللی 
از رهربان و کسانی که  امنیتی کشور گفت: »چرا  نیروهای 
اطالع دارند، جزئیات منی گیرند، این موضوع باید واضح 

و روشن شود.«
درون  در  افراد  چنین  واقعیت  به  که  صورتی  در  افزود،  او 

افشا  ترس  نوع  هیچ  بدون  باید  باشند،  داشته  وجود  نظام 
شوند و استاد سياف نيز اين کار را بکند؛ در غري آن مردم 

را به تشویش نيندازد.
داوود کلکانی، عضو ديگر مجلس نیز گفت که برخى افراد 
با استفاده از موترهای دولتی، مخالفان را از یک والیت به 

والیت دیگر انتقال می دهند.
الی  دو  از  که  دارند  وجود  »کسانی  افزود:  کلکانی  آقای 
می کنند؛  رها  را  زندانیان  می گیرند،  معاش  دالر  هزار  ده 
سوی  از  جنگ  میدان  منی کند،  جلوگیری  حکومت  اما 
شده،  گرم  دوباره  پلچرخی  و  بگرام  از  شده  رها  زندانیان 
افغانستان  مردم  دشمن  نیست،  ما  شخصی  دشمن  طالب 

است.«
برخی  دارد،  وجود  کافی  شواهد  و  اسناد  گفت،  نيز  او 
حلقات و افرادی در درون نظام وجود دارند، سعی می کنند 

تا نظام را تضعیف منایند.
استاد سیاف  تا  اداری مجلس خواست  هیئت  از  کلکانی، 
معلومات  پنجم  ستون  مورد  در  تا  فراخواند  مجلس  به  را 

بدهد .
به  منایندگان  مجلس  اول  معاون  قدیر،  ظاهر  حاجی 
مورد  در  تا  سپرد  وظیفه  مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون 
فعالیت  مرصوف  نظام  داخل  در  که  را  گروه های  و  افراد 
نتایج  هستند و بر ضد نظام کار می کنند، بررسی منايند و 

آن را به نشست عمومی مجلس ارائه کنند.

اساس  به  مناطق  برخی  دهی  »تسلیم  افزود:  قدیر  آقای 
کارکرد های  جمله  از  دولت،  مسلح  مخالفین  به  معاهدات 
منظور  به  تازه  فصل  آغاز  یک  و  حکومت  این  دیگر 

تحویل دهی دولت به مخالفني است.«
نشود،  اصالح  حکومت  که  صورتی  در  گفت  قدير  ظاهر 
نظرداشت مشکالت  در  با  قربان،  عید  از سپری شدن  بعد 
به  و  شد  خواهند  بسیج  پارملانی  گروه هاى  مردم،  عدیده 

حکومت نقطه پایان خواهند گذاشت .
رسانه ها  اخیر  روزهای  در  که  حالی ست  در  نگرانی  این 
گزارش دادند که يک هیئت پنج نفرى دولت، تفاهم نامه اى 
را با شامرى از بزرگان قوم ولسواىل دهنه غورى و ساحات 
به  که  بغالن  والیت  مرکز  پلخمرى  شهر  غورى  دند 
منايندگى از مخالفني با حکومت صحبت می کردند، امضا 
منوده که براساس آن حمالت نظامى در دندغورى متوقف 

شود.
فرار  چون؛  عدیده ی  مشکالت  بر  افزون  اواخر  این  در 
بیشرت  ناکاریی  شدن  ظاهر  کشور،  از  شهروندان  گسرتده 
نگرانی  فقر  نبود زمینه های کار، و  حکومت وحدت ملی، 
آن ها  بر  نظام  درون  در  جاسوس  افراد  گسرتده  حضور  از 

افزوده شده است.
با این حال انتظار می رود که رهربان حکومت وحدت ملی 
روی  مشکالت  این  برابر  در  را  جدی  اقدام  هم،  توافق  با 

دست بگیرند.

قانون محصول خدمات مخابراتی از سوی2
 رییس جمهور توشیح شد

غنی: 
شهردارها در کشور از راه رقابت آزاد انتخاب می شوند

نمایندگان: 
حکومت در برابر »ستون پنجمی ها« در درون نظام جدی اقدام کند

چرا باید نگران گسترش افراطی گری 
در مدارس دینی بود؟

انجام  با  تازگی  به  افغانستان  اسرتاتژیک  مطالعات  مرکز 

پژوهشی، مدعی شده که افراطی گری در مدارس دینی غیر 

در  تحقیق  این  می باشد.  گسرتش  حال  در  دولتی،  رسمی 

جنوب، رشق، شامل و مرکز کشور در 50 مدرسه دینی انجام 

از مدرسان و طلبه های  نفر  آماری آن 306  شده و جمعیت 

شاخص های  از  پژوهش  این  در  اند.  بوده  مدارس  این 

و  طالبان  از  حامیت  وهابیت،  و  َسلَفی گری  گرایش  چون 

انتحاری، حقوق زن و مرد، مرشوعیت دموکراسی  حمالت 

یافته های  است.  شده  استفاده  موجود،  نظام  مرشوعیت  و 

این مدارس تحت  از  نشان می دهد که 15 درصد  پژوهش 

باورهای  افراد  درصد   8 دارند،  قرار  تندروانه  گرایش های 

سلفی و وهابی دارند، 17 درصد از حمالت انتحاری تحت 

رشایط خاص حامیت کرده اند، بخش عمدۀ پاسخ دهندگان 

با  اند، 50 درصد  برابری حقوق زن و مرد مخالفت کرده  با 

این  در  اند.  داده  نشان  مخالفت  دموکراتیک  ارزش های 

باال  دهندگان  پاسخ  نزد  موجود  نظام  مرشوعیت  تنها  میان 

است و 75 درصد آن را نظام مرشوع اسالمی خوانده اند. 

در  همواره  اسالمی  رادیکال  تفکرات  گسرتش  از  نگرانی 

کشور وجود داشته است. شواهد زیاد درباره تبیلغ و ترویج 

باورهای سلفی و وهابی در مدارس دینی و مساجد وجود دارد 

و یافته های این پژوهش نیز بخشی از این شواهد می باشد. 

این که چرا هنوز باورهای رادیکال سلفی و وهابی در جامعه 

بخشی  دارد.  وجود  روشنی  دالیل  است،  حال گسرتش  در 

در  عمومی  سواد  گسرتش  فقدان  از  ناشی  مسئله  این  از 

میان مردم به ویژه در نقاط دور افتاده کشور می باشد. بخش 

عمدۀ آن به دلیل عقبۀ سیاسی و مالی می باشد که از بیرون 

و  کشورها  از  بسیاری  می شوند.  دینی  مدارس  سیستم  وارد 

سازمان های اطالعاتی و استخباراتی منطقه، تالش دارند با 

تقویت افراط گرایی در قلمرو افغانستان، مانع ثبات سیاسی 

و تحکیم دموکراسی در کشور شوند. برای این هدف، هم 

دینی  آموزشی  نظام  وارد  را  افراطیت  تفکر  و  ایدئولوژی 

در  می دهند.  انجام  آن را  مالی  حامیت های  هم  و  می کنند 

واقع حامیت از گسرتش باورهای رادیکال سلفی و وهابی، 

بخشی از پروژه سیاسی است که از بیرون از کشور مدیریت 

می شود. 

طبیعی است که این پروژه، پروژۀ خطرناکی برای افغانستان 

جامعه،  سنتی  و  فرهنگی  زمینه های  به  توجه  با  می باشد. 

باال  بسیار  جامعه  درکلیت  باورهایی  چنین  گسرتش  امکان 

نقاط  به ویژه  می باشد. در واقع، در بخش های عمدۀ کشور 

آموزشی  خدمات  به ویژه  دولتی،  خدمات  از  که  دست  دور 

محروم اند، ظرفیت جذب تفکرات رادیکالی فراهم می باشند 

نظام  در  ایدئولوژی حاکم  که  به سادگی می پذیرند  مردم  و 

مسئله  است.  اسالمی  ناب  ارزش های  بازتاب  مدارس، 

عنوان  به  مدارس  مدرساِن  که  می شود  دشوارتر  زمانی 

باشند،  باورهایی  چنین  بند  در  خود  شان،  اجتامع  آگاهان 

مطلوب  و  موجود  ارزش های  میان  تفکیک  آن صورت  در 

ارزش های  مثابه  به  سیاسی  ایدئولوژی  و  منی گیرد  صورت 

دینی به خورد مردم داده می شوند. از طرف دیگر، با حضور 

در  به ویژه  و  منطقه  سطح  در  تروریستی  گروه های  فعال 

وجود  نیز  سیاسی  روند  یک  در  آن ها  کشور، ظرفیت جذب 

کارکرد  از یک طرف،  مدارس  بنابراین، بخش عمدۀ  دارد. 

آموزشی پیدا می کنند و از طرف دیگر عمالً دست در خوان 

قدرت سیاسی باز می کنند. بنابراین، این مسئله برای ثبات 

بلکه  آینده،  در  نه  امر  این  خطر  است.  خطرناک  کشور 

از  افغانستان  ثباتی  بی  اگر  است.  درآمده  فعلیت  به  اکنون 

مدیریت  استخباراتی  سازمان های  و  کشورها  توسط  بیرون 

مولود  که  اند  کسانی  آن ها  برنامه های  عاملین  می شوند، 

و  رادیکال  باورهای  و  است  سیاسی  پروژه های  همین 

مذهبی  و  دینی  ظاهراً  مدارس  همین  در  را  افراط گرایانه 

رسمی  غیر  مدارس  عملکرد  بر  نظارت  بنابراین،  می آموزند. 

جامعی  برنامۀ  باید  دولت  و  است  دینی یک رضورت جدی 

از  را برای مدیریت این مدارس روی دست گیرد. این کار 

طریق تامین بودجه مورد نیاز مدارس دینی، اصالح نصاب 

درسی، ایجاد سلسله مراتب سازمانی در نظام آموزش دینی 

مراتب  سلسله  این  چارچوب  در  نظارتی  میکانیزم  ایجاد  و 

سازمانی، امکان پذیر می باشد. 
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در  گذشته  روز  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  دفتر 
گرایی  افراط  وضعیت  ارزیابی  از  خبری  نشست  یک 
در مدارس دینی غیر رسمی در کشور خبر داد. محمد 
استراتژیک  مطالعات  دفتر  پژوهش گران  از  یکی  محق 
والیت،  ده  در  که  تحقیقات  »این  گفت:  افغانستان 
قندهار،  کابل،  هرات،  بامیان،  بلخ،  بادغیس،  بدخشان، 
غیر  مدرسه   50 و  گرفته  صورت  ننگرهار،  قندوز،  کنر، 
تحقیق  این  در  است.  داده  قرار  پوشش  را تحت  دینی 
اند که از این میان از  30۶ نفر مورد پرسش قرار گرفته 

هر مدرسه ۲ استاد و 4 دانش آموز شامل بوده است.« 
او ادامه می دهد آن چه که ما در این تحقیقات به دست 
مورد  مدارس  پایین  کیفیت  که  است  این  آورده ایم 
مطالعه در کشور باعث می شود که طالب این مدارس 
به  کیفیت،  با  عالی  تحصیالت  نهادهای  نبود  به خاطر 
فکر ادامه تحصیل در خارج از کشور شوند. یافته دوم 
هم مربوط به کم توجهی نهادهای مرتبط دولتی کشور 
مانند وزارت معارف و وزارت حج اوقاف می باشد. کم 
توجهی این نهادها باعث می شود که این مدارس دچار 
کمبود منابع مالی شود و در نتیجه، دست به دامان منابع 
مالی سازمان های برون مرزی شوند. در نهایت اکثریت 
به  نسبت  هم  هنوز  تا  مدارس  این  طالب  و  مدرسان 

فرقه ها و پیروان ادیان دیگر نظر نسبت میانه رو دارند. 
به گفته او نظریات مثبت در میان اساتید و دانشجویان از 
یک طرف می تواند فرصت خوبی برای طرح و عملی 
ساختن برنامه مبارزه با افراط گرایی در کشور باشد و از 
طرفی دیگر، برنامه فعلی مبارزه با افراط گرایی را برای 
رسیدن به یک فرجام نیک و ثمربخش، هدایت و یاری 
کند. در عین حال سنجش میزان افراط گرایی بر اساس 
بندی  جمع  ولی  می رسد،  نظر  به  متفاوت  شاخص  هر 
عمومی یافته های این تحقیق نشان دهنده سطح معینی از 

ایدئولوژی تندروانه در میان مدارس است. 
این درحالی است که از هم پاشیدگی اجتماعی، سیاسی، 
یک  از  مخاطبان  تمایل  عدم  و  امنیتی  نگرانی های 
رسمی  غیر  دینی  مدارس  درباره  جامع  تحقیق  طرف، 
دیگر  طرف  از  است.  ساخته  مشکل  دچار  را  کشور 
را  مدارس  از  و سیاسی  ایدولوژیکی  استفاده های  سوء 
و سریع  بی رویه  این رو گسترش  از  آسان تر می سازد. 
مدارس دینی غیر رسمی در کشور، این نگرانی را برای 
دولت و جامعه بین المللی به وجود می آورد که ممکن 
ایدولوژی های  رشد  و  ترویج  برای  محلی  آن ها  است 
تندروانه مذهبی شده و منبع به وجود آمدن یک نسل 

جوان افراطی در کشور شوند.
افغانستان  استراتژیک  مطالعات  دفتر  یافته های  بنابر 
حنفی  فرقه  که  باورند  این  بر  تحقیق شوندگان  از   %40
که  حالی  در  می باشد.  واقعی  اسالم  کننده  منعکس 
مکاتب  اصول  از  پیروی  به  پاسخ دهندگان  از  تنها %8 
وهابی و سلفی اعتراف می کنند. بیش از 85% از پاسخ 
نقش  اسالمی  مکاتب  اکثریت  که  معتقدند  دهندگان 
مثبتی در تبیین و رشد اسالم دارند. با این حال بیش از 
50% افراد که مورد تحقیق قرار گرفته اند غیر مسلمانان 
را به عنوان تهدید تلقی نمی کنند. در حالی که 40% از 
به  نباید  مسلمانان  غیر  باورندکه  این  بر  دهندگان  پاسخ 

گونه برابر با مسلمانان مورد احترام قرار گیرند.
پاسخ  اکثریت  دفتر،  این  پژوهش گران  یافته های  طبق 
دهندگان آن عده از مقامات فعلی دولت را که ایده های 
لیبرال دارند، تایید نمی کنند. به باور آن ها چنین مقاماتی 
و  قرآن  خالف  بر  که  غربی  ارزش های  ترویج  باعث 
از   %70 حدود  حال  عین  در  می شوند.  است،  حدیث 
حرف  به  حکومت  اگر  که  معتقدند  طالب  و  اساتید 
علما گوش ندهند باید در مقابل دولت ایستادگی گردد؛ 
استراتژیک  مطالعات  دفتر  پژوهش گران  باور  به  بنا  که 
حال  این  با  است.  نگرانی  باعث  نکته  این  افغانستان 
50% کسانی که از آن ها تحقیق شده است معتقدند که 

دموکراسی ارزش های اسالمی را از بین می برد.
حمالت  باورندکه  براین  مردم  اغلب  این که  به  توجه  با 
غیر  دینی  مدارس  از  گرفته  نشات  بیشتر  انتحاری 
ندارد،  نظارت و توجه  بر آن ها  رسمی است که دولت 
معتقدند   %75 می دهدکه  نشان  دفتر  این  تحقیقات  اما 
نیست.  جایز  شرایطی  هیچ  تحت  انتحاری  حمالت 
شرایط  در  انتحاری  حمالت  که  باورند  براین   %17 اما 
تاکید  نیز  دیگر   %17 است.  جایز  اسالم  در  خاصی 
می کنند که حمالت انتحاری در برابر غیر مسلمان جایز 
است. در ادامه ۶0% تحقیق شوندگان گفته اند که طالبان 
این در حالی است که  بیگانگان هستند.  نشانده  دست 

3% در تمام این ده والیت طالبان را تایید می کنند. 
منابع مالی مدارس دینی غیر رسمی

نکته دیگری که در مدارس دینی غیر رسمی نگرانی هایی 
را به همراه داشته است چگونگی ارتباطات مالی و غیر 
دفتر  تحقیقات  بنابر  است.   مدارس  این  خارجی  مالی 
قابل مالحظه ای  افغانستان بخش  استراتژیک  مطالعات 
از منابع سازمانی و عملیاتی مدارس تحت پوشش این 
میزان  و  می شود  تمویل  محل  مردم  طریق  از  تحقیق، 
مساعدت های مالی بیرونی بسیار اندک به نظر می رسد. 
اساتید عالقه مند هستند که مدارس شان  از %50   بیشتر 
توسط حکومت تمویل شود. در عین حال تعدادی از 
و  نقش کمک های محلی  که  باورند  این  بر  نیز  اساتید 
حیاتی  مدارس خیلی  امور  برد  پیش  و  احیا  در  مردمی 
بوده و باید ادامه یابد. اکثر مدارس مورد مطالعه در این 
تحقیق با نهادها و مراکز دینی داخلی و خارجی ارتباط 
آموزشی ندارند. در این میان کم تر از 15% از مسئولین 
می نمایند.  تایید  را  ارتباطی  چنین  موجودیت  مدارس 
این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران و محققین 
افغان بر این باورند که ارتباط قوی بین مدارس و حمایت 
کنندگان خارجی وجود دارد. برخی دیگر از محققینی 
که مطالعاتی در مورد مدارس کشور انجام داده اند نیز 
ادعا می کنند که این مدارس به طور سنتی، کمک های 
از حامیان خارجی خود دریافت کرده و هنوز  مالی را 
هم دریافت می کنند. با این حال برآورد  این کمک های 
خارجی بسیار دشوار به نظر می رسد. این مشکل به دلیل 
نبود قوانین و مقررات نظارتی در رابطه با مدیریت مالی 
ملزم  مدارس  این  می باشد.  رسمی  غیر  دینی  مدارس 
یا  و  مالی  منابع  مورد  در  اطالعاتی  گونه  هیچ  ارائه  به 
مخارج روزانه، ماهیان وساالنه خود نیستند؛ و مسئولین 
این مدارس تنها اشخاصی هستند که در مورد چگونگی 

تولید و مصرف بودجه مربوطه تصمیم می گیرند.
دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان بر اساس یافته های 
که در این تحقیق داشته اند توصیه می نماید تا وزارت 
معارف و وزارت حج و اوقاف مدارس جامع دینی که 
افرادی از پیروان فرقه های متعدد بتوانند در آن تحصیل 
نمایند، را راه  اندازی کنند.  نیاز است که فرهنگ تحمل 
و همدیگر پذیری شکل بگیرد و تقویت شود. از سوی 
تنظیم  و  تهیه  و  مدارس  مالی  حمایت  با  دولت  دیگر 
مدارس  این  بر  جانبه  همه  کنترلی  آنان  درسی  نصاب 

داشته باشد. 
با این حال در دهه اخیر وجود مدارس دینی غیر رسمی 
باعث بروز نگرانی هایی برای مردم و دولت شده است. 
غیر  دینی  مدارس  وجود  که  باورند  این  بر  مردم  بیشتر 
شناخت  زیرا  می گردد.  گری  افراط  رشد  باعث  رسمی 

این مدارس در  هاله ای از ابهام قرار دارد.  
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خوبی های مالیات:

به  می شود.  گذاشته  مالیات  حصول  رشوع  با  دولت ها  خوداتکایی  بنای 

به  را  مردم  از  مالیات  جمع آوری  پاسخ  بتواند  حکومت ها  که  اندازه  هر 

پرداخت  کردن  قبول  اندازه  به هامن  کند،  ارایه  شفاف  صورت  به  مردم 

ممکن  ابتدا  در  مالیات  حصول  می شود.  ساده  مردم  اذهان  در  مالیات 

قبال  از سوی مردم روبرو شوند و واکنش های جدی در  با مخالفت های 

خدمات  بندی  اولویت  و  مالیات  این  مرصف  مکانیزم  اما  باشد،  داشته 

را آسان  این سختی ها و مخالفت ها  به مردم،  از سوی حکومت   عمومی 

و از بین خواهد برد. 

حساب  گرفنت  و  مرصف  در  شفافیت  خواهان  مالیات،  پرداخت  با  مردم 

از دولت خواهند شد و زمینه برای پاسخگویی حکومت به ملت را بیشرت 

افغانستان  ادارات  جان  از  تنبلی  حالت،  بهرتین  در  کرد.  خواهد  فراهم 

دور خواهد شد و کارمندان دولت، مکلف به ارایه خدمات بهرتی خواهند 

شد. 

به هر اندازه که مالیات بیشرت باشد، میزان وابستگی کشور به کمک های 

خارجی  کمک های  میزان  که  اندازه  هر  به  و  می دهد  کاهش  را  خارجی 

بوز های بی جای شان هم کم خواهد  و  ناز  اندازه  به هامن  باشد،  کم تر 

بود. ملت خارج ستیز افغانستان می توانند با پذیرفنت ده درصد مالیات از 

را  زمینه  این  شد،  خواهند  عالوه  سیم کارت ها  به  که  کریدت کارت های 

برای افغانستان فراهم کند. 

و مقداری خوبی های دیگر که از سیطره کارشناسی من فراتر قرار دارند 

و من منی فهمم! 

بدی های مالیات:

از آن جاییکه این جا افغانستان است، این مالیات مشکالت به خصوص 

خودش را خواهند داشت. در قدم اول، مقامات بلند رتبه، اکرثیت وکالی 

یک  با  که  اجتامعی  متنفذین  برجسته،  جرناالن  و  قوماندانان  مجلس، 

اشاره نصف کابل را تعطیل می کنند، همه و همه از پرداخت مالیه معاف 

و  پرنفوذ، قدرت مند  آدم های  به  اکرث رشکت های مخابراتی  بود.  خواهند 

سیم کارت،  صاحبان  و  اند  رایگان  که  می دهند  سیم کارت های  مشهور، 

تنها  نه  آدم ها  این  اند.  رایگان  باشند،  تیلیفونی داشته  هرقدر که متاس 

نیز  دوستان خویش  و  فامیل  اعضای  اکرثیت  برای  که  برای خود شان 

این  پس  اند.  گرفته  مخابراتی  رشکت های  از  را  سیم کارت های  چنین 

جامعت از پرداخت ده درصد مالیه ی که قرار است از درک عالوه کردن 

کریدت کارت کرس و به حساب دولت واریز شود؛ معاف اند. لطفاً به قسم 

شان باور نکنید، عادت کرده اند دروغ بگویند و قسم بخورند.

از طرف دیگر، منی شود خدمات دولتی هامنگونه که مثالً برای آدم های 

زاخیلوال،  عمر  امتر،  حنیف  خلیلی،  کریم  قانونی،  یونس  سیاف،  مثل 

برای  می شود،  ارایه  محکمه  قاضیان  و  مجلس  وکالی  وردک،  فاروق 

و عین کیفیت  نیز عین مقدار  دارد،  تا شام چوب شکنی  مردی که صبح 

ارایه شود. یعنی چه؟ یعنی این که ده درصد از همه می گیرد اما خدماتی 

باال  در  که  آدم های  به  می شود،  ارایه  ده درصد  این  پاس  به  ممکن  که 

ذکر کردم ممکن 70 درصد برسد و به من و امثال من، ممکن ده  درصد 

هم نرسد. 

لطفاً شک نکنید، درسته که در ساخنت و ترمیم کردن، استعداد نداریم 

دنیا  متام  که  کرده ایم  مترکز  خرابی  روی  آن قدر  خداوند  فضل  به  اما 

هرچیزی جدیدی را که بعد از چند سال تحقیق اخرتاع می کند، ما ظرف 

دو روز راه خراب کردن و سوء استفاده اش را پیدا می کنیم. یعنی ممکن 

بعد از چند ماه که مردم مالیه می پردازند، خربهای ایجاد یک بانک جدید 

و رشوع تجارت خانواده گی از سوی رییس جمهور و بعضی رسوران دیگر 

به گوش مردم برسد. 

مجموعی  مبلغ  ماه،  شش  از  بعد  مثالً  بدهیم،  توضیح  درست تر  اگر 

مالیاتی که به حساب دولت واریز شده، فرض می کنیم 100 میلیون دالر 

باشد. معاش وکال که هم چنان ماهانه ده برابر مبلغ مورد نیاز شان است، 

پرداخت شده اما معلم بیچاره هنوز هم منتظر معاش سه ماه قبلش است. 

غریب  اوالد  خانه های  مهامن  شب  یک  هفته،  یک  در  هم چنان  برق 

برخورد  دارد.  ترشیف  کشیده،  فلک  به  رس  هم چنان  کثافات  می شود. 

مامورین دولت با مراجعین هم چنان بد است و روسا بیست و چهار ساعت 

عف می زنند. 

یعنی بازهم ممکن است که پارک صنعتی یک والیت 100 میلیون دالر 

بودجه داشته باشد و متام والیت بامیان و دایکندی، صد میلیون بودجه 

بیشرت  دانشمندان مطمنئ است که هرچه  این حالت،  در  باشد.  نداشته 

دانشمندان  همین  بعد  داده ای.  آب  به  را  پولت  فقط  بپردازی،  مالیه 

توضیح می دهد که دزدی شاخ و برگ ندارد، این خودش دزدی است. 

افغانستان  مردم  لطف  به  مخابراتی  رشکت های  صاحبان  آن جایی که  از 

حاال هر کدام شان می توانند کل کابل را با ده درصد رسمایه  اش بخرد، 

از  یکی  یعنی  منی شود؟  ابررسمایه داران  این  متوجه  مالیات  این  چرا 

بدی های مالیه این است که زورش به خرپوالن و خرچوران منی رسد! 

پ.ن: من آماده ام ده درصد مالیه بپردازم به رشطی که بتوانم تا قیران 

آخرش از حکومت حساب بگیرم! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

خوبی ها و بدی های مالیات

افراط گرایی دینی در مدارس
 غیر رسمی افغانستان 

شفایی 

نکته دیگری که در مدارس دینی 
غیر رسمی نگرانی هایی را به 
همراه داشته است چگونگی 

ارتباطات مالی و غیر مالی 
خارجی این مدارس است.  بنابر 

تحقیقات دفتر مطالعات 
استراتژیک افغانستان بخش 

قابل مالحظه ای از منابع 
سازمانی و عملیاتی مدارس 

تحت پوشش این تحقیق، 
از طریق مردم محل تمویل 

می شود و میزان مساعدت های 
مالی بیرونی بسیار اندک به 
نظر می رسد. بیشتر از %50  
اساتید عالقه مند هستند که 
مدارس شان توسط حکومت 

تمویل شود. در عین حال 
تعدادی از اساتید نیز بر این 

باورند که نقش کمک های 
محلی و مردمی در احیا و پیش 

برد امور مدارس خیلی حیاتی 
بوده و باید ادامه یابد. اکثر 

مدارس مورد مطالعه در این 
تحقیق با نهادها و مراکز دینی 
داخلی و خارجی ارتباط آموزشی 

ندارند. در این میان کم تر 
از 15% از مسئولین مدارس 
موجودیت چنین ارتباطی را 

تایید می نمایند. 



گرگوری باکلی، در آخرین تماس خود با پدرش، از مسئله ای گفته بود که 

باعث نگرانی و رنج او می شد. او به پدرش گفته بود که در خواب گاهش 

بشنود  را  افغان  پولیس  افسران  می تواند صدای  افغانستان،  در جنوب 

که پسربچه هایی را با خود به پایگاه آورده و مورد سوءاستفاده ی جنسی 

قرار می دهند.

پدر این افسر تفنگ دار دریایی، گفته های پسرش را به یاد می آورد که 

پیش از کشته شدن در زیرزمین پایگاهش در سال 2012، به او گفته 

بود: »ما شب ها می توانیم صدای فریاد آن ها )کودکان( را بشنویم اما 

مجاز به انجام هیچ کاری در این مورد نیستیم«. او از پسرش خواسته 

او  به  افسران  بدهد؛ »پسرم گفت که  مافوق اطالع  مقامات  به  تا  بود 

گفته اند تا این رفتارها نادیده بگیرد، چرا که بخشی از فرهنگ این مردم 

است«.

از  یکی  که  مدت هاست  کودکان،  از  گسترده  جنسی  سوءاستفاده های 

مشکالت در افغانستان است؛ به خصوص میان فرماندهان مسلحی که 

مردم  بر  و می توانند  داشته  تسلط  روستایی  مناطق  از  زیادی  بر بخش 

ظلم و خشونت روا دارند. این عمل، »بچه/پسر بازی« نامیده می شود 

و به سربازان و تفنگ داران آمریکایی دستور داده شده است تا در این 

مسئله دخالت نکنند – براساس مصاحبه ها و سوابق دادگاه ها، در برخی 

موارد، حتا زمانی که همکاران افغان آن ها در پایگاه های نظامی مرتکب 

سوءاستفاده از پسربچه ها می شوند، آمریکایی ها حق مداخله ندارند. 

این سیاست، از همان زمانی که نیروهای آمریکایی، آغاز به استخدام 

قلمروها  حفظ  برای  تا  نمودند  افغان  شبه نظامیان  سازمان دهی  و 

سربازان  اما  است.  داشته  وجود  کنند،  کمک  آن ها  به  طالبان  دربرابر 

و تفنگ داران آمریکایی، به شکلی روزافزون با این مسئله دچار مشکل 

می شوند که ارتش آمریکا، به جای برطرف کردن »بچه بازان«، آن ها را 

مسلح کرده و در بعضی موارد به عنوان فرماندهان روستاها تعیین می کند 

–و زمانی که آن ها شروع به سوءاستفاده از کودکان می کنند، کار زیادی 

انجام نمی دهد. 

)افغان(  از نظامیان  نیروهای ویژه که یکی  دن کوین، کاپیتان سابق 

به  جنسی  برده ی  به عنوان  را  پسربچه ای  که  را  آمریکا  حمایت  تحت 

حضور  »دلیل  گفت:  داد،  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  بود،  بسته  تختش 

ما در این کشور این است که ما شنیدیم طالبان کارهای وحشتناکی با 

مردم انجام می دهند و این که آن ها حقوق بشری را از مردم می گیرند... 

اما ما کسانی را در قدرت قرار می دهیم که ممکن است کارهایی بدتر 

من  به  روستاها  بزرگان  که  است  چیزی  –این  دهند  انجام  طالبان  از 

گفته اند«.

از  جنسی  سوءاستفاده ی  نادیده گرفتن  برای  سربازان  آموزش  سیاست 

اعضای  که  زمانی  از  آن ها، مخصوصا  افغان  متحدان  توسط  کودکان 

نیروهای آمریکایی مانند کاپیتان کوین، برای سرپیچی کردن از آن، با 

مجازات و حتا ویران شدن زندگی شغلی شان مواجه شدند، تحت بررسی 

جدیدی قرار می گیرد.

پس از این که کاپیتان کوین آن مرد را مورد ضرب و شتم قرار داد، او از 

ماموریت خود به عنوان فرمانده، برکنار شده و از افغانستان خارج شد. او 

از آن زمان، ارتش را ترک کرده است. 

اجباری  بازنشسته کردن  برای  ارتش همچنین درتالش  بعد،  چهار سال 

بریدمل درجه اول، چارلز مارتلند، عضو نیروهای ویژه است که در ضرب 

و شتم به فرمانده کوین پیوسته بود.

دانکن هانتر، نماینده ی کنگره و جمهوری خواه اهل کالیفرنیا که امیدوار 

است تا شغل گروهبان مارتلند را حفظ کند، هفته ی گذشته به بازرس  

کل پنتاگون نوشت: »ارتش ادعا می کند که مارتلند و دیگران، باید این 

موارد را نادیده می گرفتند )استداللی که به باور من، بی معنا است(«.

در قضیه ی گروهبان مارتلند، ارتش اعالم کرد که به دلیل قانون حریم 

شخصی، نمی تواند نظری بدهد.

برایان  دگروال  افغانستان،  در  آمریکا  نظامی  فرمانده ی  سخن گوی 

تریباس، در پاسخ به سوالی درمورد سیاست نظامی آمریکا، در ایمیلی 

توسط  کودکان  از  جنسی  سوءاستفاده ی  اتهام  کلی،  به طور  نوشت: 

داخلی  جزای  قانون  به  مربوط  افغانستان،  پولیس  یا  نظامی  پرسنل 

نظامی  پرسنل  که  ندارد  وجود  افزود  »ضرورتی  او  است«.  افغانستان 

ایاالت متحده در افغانستان، آن را گزارش بدهند«. او گفت یک مورد 

جنگی  به عنوان سالحی  جنسی  تجاوز  از  که  زمانی  دارد:  وجود  استثنا 

استفاده می شود.

پولیس  با  خود  روابط  حفظ  آمریکا،  مداخله ی  عدم  سیاست  هدف 

با  مبارزه  برای  متحده  ایاالت  توسط  که  است  افغان  شبه نظامیان  و 

طالبان آموزش دیده اند. همچنین، این سیاست انعکاس دهنده ی عدم 

که  است  کشوری  در  )آمریکا(  فرهنگی  ارزش های  تحمیل  به  تمایل 

میان  در  احاطه شدن  مردان قدرت مندی که  درمیان  به خصوص  لواط، 

نوجوانان، برای شان نشانی از موقعیت اجتماعی دارد، امری رایج است.

برخی از سربازان معتقد بودند که این سیاست درست است حتا اگر آن ها 

شخصا، به خاطر این که شاهد چنین وحشی گری های جنسی بوده اند یا 

از آن شنیده اند، دچار اضطراب و نگرانی شده باشند.

با  مبارزه  بزرگ تر،  »تصویر  داشت  اظهار  سابق  تفنگ داران  از  یکی 

طالبان بود... نه متوقف کردن آزارهای جنسی«.

به  توهین  از  جلوگیری  برای  که  سابق،  فرمانده ی  این  بااین حال، 

همکارانش، درخواست کرد تا نامش افشا نشود، از احساس انزجار خود 

گفت زمانی که روزی  وارد اتاقی شد و دید که سه یا چهار مرد روی زمین 

دراز کشیده اند درحالی که کودکانی در بین آن ها بودند. او گفت: »من 

صددرصد مطمین نیستم که زیر لحاف چه اتفاقی می افتاد، اما به راحتی 

می توانم حدس بزنم چه خبر بود«.

کودکان  از  جنسی  سوءاستفاده ی  به  رویکرد  در  آمریکا  سیاست  اما 

به عنوان یک پدیده ی فرهنگی، اغلب منجر به نارضایتی در روستاهایی 

مشکالت  بودند.  شکارشدن  خطر  در  آن ها  کودکان  که  است  شده 

ویژه ی  نیروهای  سربازان  که  شد  آشکار  زمانی  سیاست،  این  از  ناشی 

آمریکایی، آغاز به تشکیل شبه نظامیان پولیس محلی افغان کردند تا از 

روستاهایی که نیروهای آمریکایی در سال های 2010 و 2011 از طالبان 

پس گرفته بودند، محافظت کنند.

در تابستان سال 2011، کاپیتان کوین و گروهبان مارتلند، هر دو در 

دومین سفر خود به والیت کندز در شمال، شروع به دریافت شکایت های 

جدی در رابطه با پولیس محلی افغان کردند که مورد آموزش و حمایت 

آن ها قرار داشتند.

درابتدا، به آن ها گفته شد که یکی از فرماندهان شبه نظامیان دختری 

14 یا 15 ساله را  مورد تجاوز قرار داده است. کاپیتان کوین به رییس 

پولیس والیت گزارش داد که او خیلی زود مجازات را اجرا کرد. آقای 

کوین گفت: »او یک روز در زندان سپری کرد و پس از آن مجبور شد تا 

با آن دختر ازدواج کند«.

زمانی که از افسر مافوق خود پرسیده بود چه کاری بیش از این می تواند 

انجام داده است  او کار درستی  بود که  انجام بدهد، افسر پاسخ داده 

که این مسئله را با مقامات محلی درمیان گذاشته، اما هیچ کار دیگری 

نیست که او بتواند انجام بدهد. آقای کوین گفت: »از ما برای انجام 

به دختری 14  تجاوز  از مجازات  فردی  و  کار درست ستایش می شود 

ساله، فرار می کند«.

بزرگان روستا، از رفتار تجاوزکارانه ی فرماندهان تحت حمایت آمریکا، 

بیشتر ابراز ناراحتی می کردند. بعد از هر مورد، کاپیتان کوین، فرماندهان 

افغان را جمع می کرد و برای آن ها درمورد حقوق بشر سخنرانی می کرد.

مدتی کوتاه بعد از آن، یک فرمانده ی دیگر با حقوق مردان زیر دستش 

فرار کرد. آقای کوین گفت که او بعدا شنیده بود آن فرمانده، پول ها را 

در مراسم رقص پسران مصرف کرده بود. فرمانده ی دیگری، دختر 12 

نامیده می شود به خاطر بوسیدن  ناموسی«  ساله اش را در آن چه »قتل 

پسری به قتل رساند. آقای کوین گفت: »هیچ پیامدی وجود ندارد«.

با پسرش که  کبود، همراه  بدنی  با  افغان  در سپتامبر 2011، یک زن 

توضیح  او  رفت.  آمریکایی ها  نظامی  پایگاه های  از  یکی  به  می لنگید، 

در  افغانستان  پولیس  فرماندهان  از  یکی  عبدالرحمان،  که چگونه  داد 

آن منطقه، پسر او را ربوده و مجبور کرده تا برده ی جنسی او شود و او 

بازگرداندن  درخواست  او  که  زمانی  است.  بوده  بسته  خود  تخت  به  را 

به  او  است.  گرفته  قرار  مورد ضرب شتم  نیز  کرده، خودش  را  پسرش 

آمریکایی هایی که در آن پایگاه بودند گفت که باالخره پسرش رها شده 

بود ما او می ترسید این اتفاق دوباره رخ بدهد.

آقای کوین که خودش با آن زن مستقیما صحبت نکرده بود و کمی بعدتر 

در همان روز، بعد از بازگشت از ماموریت، درمورد او شنیده بود، گفت آن 

زن اظهار داشته است از آن جا که »پسرش خوش چهره و جذاب است«، 

فرماندهان محلی بر او چشم طمع داشته اند.

بنابراین، کاپیتان کوین، عبدالرحمان را احضار و از او در مورد عملش 

شکایت  این  که  کرد  اذعان  پولیس  فرمانده ی  است.  کرده  بازخواست 

به  شروع  آمریکایی  افسر  که  زمانی  است.  شده  حل  اما  بوده  درست 

را  باالتری  استانداردهای  باید  »شما  که  می کند  مورد  این  در  صحبت 

مردم  و  هستید  آمریکایی  نیروهای  با  کار  درحال  چراکه  کنید  رعایت 

انتظار بیشتری از شما دارند«، فرمانده شروع کرده بود به خندیدن.

آقای کوین گفت: »من او را بلند کردم و روی زمین انداختم«. او گفت 

گروهبان مارتلند نیز به او پیوست. او گفت: »من این کار را انجام دادم 

او دوباره سراغ آن پسر  پیام دریافت شده است و اگر  تا مطمین شوم 

برود، این کارش هرگز تحمل نمی شود«.

آقای کوین  این فرمانده وجود دارد.  اختالفاتی درمورد میزان صدمات 

که  افغان  مقام  یک  توسط  این،  و  نبوده اند  جدی  صدمات  که  گفت 

فرمانده را بعدتر مالقات کرده بود تایید شد.

)فرمانده عبدالرحمان، دو سال قبل در یک کمین طالبان کشته شد. 

برادرش در مصاحبه ای گفت که برادرش هرگز به آن پسر تجاوز نکرده 

است، بلکه قربانی یک اتهام نادرست طراحی شده توسط دشمنانش قرار 

گرفته بود.(

طالبان،  از حمالت  یکی  درطول  اقداماتش  برای  که  مارتلند  گروهبان 

ارتش در سال  به  نامه ای  در  دریافت کرده است،  برنز شجاعت  مدال 

جاری نوشت که او و آقای کوین، »احساس کردیم که ازنظر اخالقی 

ما بیش از آن نمی توانستیم در گوشه ای بایستم و به فرماندهان پلیس 

محلی افغان اجازه بدهیم که دست به خشونت بزنند«.

نادیده گرفتن  سیاست  که  است  معتقد  باکلی  سرجوخه  پدر 

او  و  بود  پسرش  قتل  در  فاکتورها  از  یکی  جنسی،  سوءاستفاده های 

دادخواست قانونی ثبت کرده  و خواستار پیگیری و تحت فشار قراردادن 

تفنگ داران آمریکایی، برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه است.

سرجوخه باکلی و دو تفنگدار دریایی دیگر، در سال 2012، توسط یکی 

از دارودسته ی پسرانی که در پایگاه های آن ها با یک فرمانده ی پولیس 

افغان به نام سرور جان زندگی می کردند، کشته شدند.

دو  در سال 2010،  بود؛  برخوردار  بدی  از شهرت  آقای جان، مدت ها 

افسر تفنگ دار دریایی موفق شدند تا مقامات افغان را متقاعد کنند که 

او را براساس لیست بلندی از جرایم، شامل فساد، حمایت از طالبان و 

کودک ربایی، بازداشت کنند. اما تنها دو سال بعد، فرمانده ی پلیس با 

چند واحد متفاوت که در پست های سرجوخه باکلی و پایگاه عملیاتی 

دهلی، به والیت هلمند بازگشت. 

که  پسرانی  از  بزرگی  دسته ی  که  بود  شده  متوجه  باکلی  سرجوخه 

خدمت کاران خانگی بودند و گاهی نیز به عنوان برده ی جنسی استفاده 

زیرین  طبقه ی  در  او  با  همراه  و  بودند  آمده  جان  آقای  با  می شوند، 

سربازخانه زندگی می کردند. او در آخرین تماس با خانواده اش، درمورد 

آن ها به پدرش گفته بود.

حرف وضعیت جدید آقای جان، به افسرانی که در سال 2010 او را 

برزلر،  آن ها، سرگرد جیسون  از  یکی  رسید.  نیز  بودند  کرده  بازداشت 

ایمیلی به به افسران پایگاه عملیاتی دهلی فرستاد و به آن ها درمورد 

آقای جان اخطار داده و دوسیه ای درمورد او نیز ضمیمه ی این ایمیل 

فرستاد.

این هشدار هرگز جدی گرفته نشد. نزدیک به دو هفته بعد، یکی از 

پسران همراه آقای جان –حدود 17 ساله-، تفنگی برداشت و سرجوخه 

باکلی و چند نفر دیگر را کشت.

پدر سرجوخه باکلی، هنوز در تالش برای فهمیدن این موضوع است 

که آیا قتل به تجاوزهای جنسی انجام شده مرتبط است یا خیر. آقای 

می شود،  جوان  پسران  به  مربوط  مسئله  که  آن جا  »تا  گفت  باکلی 

تفنگ داران خودشان اجازه دادند این اتفاق بیفتد و بنابراین آن ها در 

این گناه شریک هستند...«.

مورد  تحقیقات  در  که  کسانی  از  یکی  گفت  برزلر  سرهنگ  وکیل 

بازخواست و مجازات قرار گرفتند، سرهنگ بازرلر بود که نامه ی اخطار 

درمورد آقای جان را فرستاده بود. در یکی از جلسات دادگاه، هشدار 

به  پولیس  فرمانده  ی  این  تمایل  درمورد  اطالعات  که  بود  شده  داده 

روند  باشد.  محرمانه  است  ممکن  پسربچه ها،  از  جنسی  استفاده ی 

دادرسی برای اخراج سرهنگ برزلر، آغاز شده است.

به نظر می رسد آقای جان به یک رتبه ی باالتر پولیس در همان والیت 

به عنوان  پسران  نگهداری  مصاحبه ای،  در  او  است.  کرده  پیدا  ارتقا 

تفنگ دار  سه  که  پسری  با  رابطه  هرگونه  داشتن  یا  جنسی  برده های 

را کشته بود، تکذیب کرد. آقای جان گفت: »نه، تمام این ها دروغ 

از »یک  هنوز  او  می گویند  می شناسند،  را  او  که  مردمی  اما  است«. 

به سوء  او  عبارت، گرایش  این  از  منظور  رنج می برد که  دندان«  درِد 

استفاده ی جنسی از کودکان است.
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اما سیاست آمریکا در 
رویکرد به سوءاستفاده ی 

جنسی از کودکان به عنوان 
یک پدیده ی فرهنگی، 

اغلب منجر به نارضایتی 
در روستاهایی شده است 
که کودکان آن ها در خطر 

شکارشدن بودند. مشکالت 
ناشی از این سیاست، 
زمانی آشکار شد که 

سربازان نیروهای ویژه ی 
آمریکایی، آغاز به تشکیل 

شبه نظامیان پولیس 
محلی افغان کردند تا از 
روستاهایی که نیروهای 

آمریکایی در سال های 2010 
و 2011 از طالبان پس گرفته 

بودند، محافظت کنند.
در تابستان سال 2011، 

کاپیتان کوین و گروهبان 
مارتلند، هر دو در دومین 

سفر خود به والیت کندز در 
شمال، شروع به دریافت 

شکایت های جدی در رابطه 
با پولیس محلی افغان 

کردند که مورد آموزش و 
حمایت آن ها قرار داشتند.

»بچه بازی« نیروهای امنیتی افغان،
 چالشی  برای نیروهای آمریکایی 
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رسانه های غربی، خیلی زود لیبی را به مقصد 
و سقوط  کردند  ترک  مصر،  اخیرا  و  سوریه 
این کشور در هرج ومرج و آنارشی، پوشش 
محل  زمانی  که  عراق  یافت.  اندکی  خبری 
اقامت تعداد زیادی از ادارات خبری خارجی 
باوجود  نقشه ی رسانه ها حذف شد؛  از  بود، 
این که هر ماه، حدود هزار عراقی، عموما دراثر 
شوند.  می  کشته  غیرنظامیان،  مناطق  بمباران 
پوشش  گرچه  است،  اسفبار  عراق،  وضع 
زمانی  نمونه،  برای  می یابد.  اندکی  خبری 
که در ماه جنوری، در بغداد چند روز باران 
دالر  بیلیون   7 با  که  فاضالبی  سیستم  بارید، 
بازسازی شده بود، طاقت نیاورد و خیابان ها 
تا زانو پر شد از فاضالب. سوریه نیز کماکان 
دچار همین سرنوشت شد: در آن جا، تعداد 
زیادی از جنگ جویان مخالفت دولت که با 
شجاعت از مردم خود دفاع کرده بودند، وقتی 
مناطق تحت تصرف شورشیان به دست شان 

افتاد، به راهزنی و شرارت پرداختند.
گزارِش  در  خبرنگاران  که  نیست  این  مسئله 
آن چه می دیدند اساسا اشتباه می کردند. بلکه 
همین عبارت »گزارش گر جنگ«، که توسط 
نمی شود،  برده  کار  به  زیاد  خبرنگاران  خود 
رخ  اشتباهی  چه  که  دهد  توضیح  می تواند 
این  مردانه ی  لحن  از  صرف نظر  است.  داده 
عبارت، این تصور کاذب را به وجود می آورد 
که جنگ را می توان با تمرکز بر درگیری های 
جنگ های  داد.  توضیح  به درستی  نظامی، 
نوع  از  به خصوص  چریکی،  و  غیرمعمول 
به شدت  همواره  آن،  سپتامبر  یازده  از  پس 
سیاسی هستند. این به معنای کم اهمیت بودن 
نیست،  میدان جنگ رخ می دهد  آن چه در 
نیاز دارد.  به تفسیر  این معناست که  به  بلکه 
از  ستون هایی   ،2003 سال  در  تلویزیون ها 

اثر  در  که  دادند  نشان  را  عراقی  تانک های 
در  جاده هایی  در  آمریکا،  هوایی  حمالت 
شمال بغداد تخریب شده بودند. اگر صحرای 
بیننده  نبود،  تصویرها  این  صحنه ی  پشت 
ارتش  به  نگاه کردن  حال  در  می کرد  فکر 
در   1944 سال  در  آلمان  شکست خورده ی 
نورماندی است. اما من روی چند عدد از این 
تانک ها رفتم و متوجه شدم که بسیار پیش تر 
از هر حمله ای رها شده بودند. این مهم بود، 
آماده ی  عراق،  ارتش  که  می داد  نشان  زیرا 
این،  نبود.  برای صدام  قربانی دادن  و  جنگ 
همچنین یکی از ویژگی های ارتش عراِق به 
دست متحدین را نشان می داد: سربازانی که 
انتظار  نمی دانستند،  شکست خورده  را  خود 
داشتند در ارتش عراِق بعد از صدام، مشغول 
به کار شوند و از این که آمریکا ارتش آن ها 
این  به  بودند.  ناراحت  بود  کرده  متالشی  را 
ترتیب، شمار زیادی از افسران آموزش دیده 
به شورشیان پیوستند و عواقب فاجعه باری را 
برای نیروهای اشغال گر به وجود آوردند: یک 
سال بعد از آن، آمریکایی ها فقط بخش های 

کوچکی از عراق را کنترل می کردند.
خبرنگاری جنگ، از یک جهت آسان تر از 
ژورنالیسم  در  است:  ژورنالیسم  انواع  دیگر 
داستان  خودش  جنگ،  ملودرام  جنگ، 
می کند.  جذب  را  مخاطبان  و  برده  پیش  را 
اما  باشد،  خطرناک  گاهی  است  ممکن 
جلوی  صحبت کردن  درحال  که  خبرنگاری 
سرش  پشت  که  حالی  در  است  دوربین 
منفجر  نظامی  ماشین های  و  بمب و خمپاره 
گزارشش  که  می داند  به خوبی  می شوند، 
خواهد  قرار  رسانه ای  هر  خبری  سرخط  در 
درمورد  قدیمی  ضرب المثل  یک  گرفت. 
 If It bleeds,« :رسانه های آمریکا، می گوید

به این معنا که هرچه خون ریزی   .»It leads

قوی تر  جنگ  درام  باشد،  بیشتر  خشونت  و 
است. ضرب المثل باال که عموما به رسانه های 
داده  نسبت  آمریکایی  غیرخبری  و  خبری 
با  آمریکایی  رسانه های  شیفتگی  می شود، 
خشونت را نشان می دهد. براین اساس، درام 
اما  بر خبر مسلط می شود.  جنگ، درنهایت 
می افتد  اتفاق  آن چه  از  بخشی  فقط  این که 
است.  رخدادها  ساده سازی  شود،  پخش 
این ساده سازی ها درمورد افغانستان و عراق، 

خیلی غلط انداز و گمراه کننده بودند.
این ساده سازی ها، باعث شدند بحران، سیاه 
و سفید گزارش شود؛ شبیه جنگی میان خیر 
یازده  از  بعد  پرهیجان  فضای  در  که  شر،  و 
در  بود.  ساده  بسیار  آمریکا،  در  سپتامبر 
فلج کننده ی  کاستی های  کشورها،  این  تمام 
به سادگی  دولت،  اپوزیسیون  و  مخالفین 
منازعه  پیچیدگی  گرفت.  قرار  غفلت  مورد 
برای   2011 سال  در  عراق،  و  افغانستان  در 
خبرنگاران در کابل و بغداد روشن شده بود، 
حتا اگر سردبیران آن ها در لندن و نیویورک، 
از آن اطالع نداشتند. اما از آن زمان به بعد، 
دیگری  نوع  سوریه،  و  لیبی  خبری  پوشش 
می شد  گفته  می زد.  محک  را  ناپختگی  از 
خصومت های پیش از بهار عربی، به یک باره 
روحیه ی  به  شبیه  چیزی  است.  رفته  بین  از 
سال 19۶۸ حاکم شده بود؛ گویا یک دنیای 
بود.  آمده  به وجود  برق آسا  سرعتی  با  نو 
در  می گفتند  خوش بینی  با  صاحب نظران 
اینترنت،  و  ماهواره ای  تلویزیون های  عصر 
حبس،  -سانسور،  سرکوب  سنتی  اَشکال 
شکنجه و قتل-، دیگر نمی تواند قدرت یک 
ممکن  حتا  و  کند  حفظ  را  پولیسی  دولت 
کنترل  باشد.  داشته  عکس  نتیجه ای  است 

و  وبالگ ها  توسط  ارتباطات  و  اطالعات 
تلفون های همراه، از دولت گرفته شده است. 
پرسرعت ترین  و  خشن ترین  با  یوتیوپ، 
شیوه، ابزار افشاکردن خشونت و جنایت های 

نیروهای امنیتی را فراهم کرده بود.
و  دسته جمعی  بازداشت های  بحرین،  در 
طرفدار  جنبش های  به سادگی  شکنجه، 
متالشی   2011 مارچ  ماه  در  را  دموکرسی 
اطالعاتی،  فن آوری های  در  نوآوری  کرد. 
مخالفین  نفع  به  حاشیه  در  را  مواردی  شاید 
تغییر داده بود، اما در آن حد نبود که جلوی 
چنان چه  بگیرد؛  را  انقالبی  ضد  اقدامات 
کودتای نظامی مصر در جوالی 2013 نشان 
داد. موفقیت های اولیه ی تظاهرات خیابانی، 
باعث به وجودآمدن اطمینانی مضاعف شد. 
خودجوش  اعمال  به  نیاز  موفقیت ها،  این 
رهبری،  به  نیاز  کرد:  تشدید  بیش ازحد  را 
سیاست هایی  پیشبرد  و  اتحاد  سازمان دهی، 
همه  بود،  بشردوستانه  دخالت  از  بیشتر  که 
همه شان  اما  برآورد،  سر  موفقیت ها  این  از 
تاریخ  به خصوص  تاریخ،  رفت.  بیراهه  به 
درمورد  کمی  درس  خودشان،  کشورهای 
می داد.  نسل  این  به  انقالبیون،  و  رادیکال ها 
به قدرت رسیدن  از  بعد  آن چه  از  نسل،  این 
جمال عبدالناصر در سال 1952 اتفاق افتاد، 
درسی نگرفتند و هم چنین به این فکر نیفتادند 
مشترکی  وجوه  چه   ،2011 عربی  بهار  که 
 1۸4۸ اروپایی  انقالب های  با  می توانست 
به سرعت،  که  پیروزی هایی  باشد؛  داشته 
بخت شان برمی گشت. ظاهرا، عده ی زیادی 
و  لیبی  در  روشن فکر  طبقه ی  اعضای  از 
فکر  و  زندگی  اینترنت،  پژواک  با  سوریه، 
می کردند. عده ی کمی، فکر عملی درمورد 

مسیر پیِش رو ارایه کردند.
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دولت  اجراییه ی  رییس  پسندیده ی  صفات  از  یکی 

ان شاءالله می گوید.  این است که زیاد  وحدت ملی 

مثال  ایشان  بخواهد.  خدا  اگر  یعنی  ان شاءالله 

ان شاءالله،  اگر خدا بخواهد، تذکره ی  می گوید که 

که  وقتی  شد.  خواهد  توزیع  زودی  به  الکترونیک 

نمی شوند،   توزیع  تذکره ها  این  و  می گذرد  مدتی 

این  تفکر فرو می رود. چرا که وقتی که  آدم در بحر 

بود  گفته  عبدالله  داکتر  و  نمی  شوند  توزیع  تذکره ها 

از  می شوند،  توزیع  زودی  به  بخواهد  خدا  اگر  که 

مغزتان  سر  باید  این جا  )در  نیست  خارج  حالت  دو 

حتا  تفکر،  ساعت  یک  چون  بیاورید،   فشار  خیلی 

اگر درجه دو باشد،  بهتر است از هزار سال عبادت(

یا خدا نمی خواهد که این تذکره ها توزیع شوند،  یا 

قید  »به زودی« در تقویم قادر متعال معنای دیگری 

که  بفهمیم  کجا  از  نخواهد،  خدا  اگر  اما  دارد. 

نمی خواهد؟ این یکی آسان است:

و  معاون  دو  و  هستید  دولت  اجراییه ی  رییس  شما 

اول  معاون  پیش  می روید  دارید.  مشاور  چندصد 

نظرش  به  که  می پرسید  ایشان  از  خان.  محمد  تان، 

تذکره های الکترونیک توزیع شوند یا نشوند.  ایشان 

شما  که  می کند  فیش  فیش  و  می کشد  فاژه  آن  قدر 

مطمئن می شوید خدا یا اصال نمی خواهد این تذکره ها 

توزیع شوند یا به این زودی ها نمی خواهد. از آن جا 

می روید.  محقق،  محمد  تان،  دوم  معاون  دفتر  به 

ایشان می گوید که در این مورد اطالع ندارد و رییس 

که  می کرد  تذکره  تذکره  زیاد  پیش  روز  چند  دفترش 

الکترونیک  تذکره های  همین  باره ی  در  می داند  خدا 

ایشان  حرف های  روی  از  شفاخانه.  تذکره ی  یا  بود 

به این نتیجه می رسید که خدا در قضیه ی تذکره های 

الکترونیک بی طرف است.

فریاد  یک صدا  آنان  می روید.  خود  مشاوران  پیش 

به  نشوند  توزیع  فردا  تا  تذکره ها  این  اگر  که  می زنند 

زد.   آتش خواهند  را  و خود  جاده ها خواهند ریخت 

قطعا  خدا  نمی گذارد.  باقی  تردیدی  جای  دیگر  این 

می خواهد که تذکره های الکترونیک توزیع شوند. در 

راه برگشت به دفتر ریاست اجراییه از خود می پرسید: 

»راستی نظر روشن خود من در این مورد چیست؟«. 

به  را  سوال  این  جواب  بخواهد  خدا  »اگر  جواب: 

و  می گذرد  مدت ها  داد«.  خواهم  خودم  به  زودی 

آیا خدا  شما جواب این سوال را به خود نمی دهید. 

یا  بدهید،   پاسخ  سوال  این  به  شما  که  نمی خواهد 

قید  »به زودی« در نزد خداوند معنای متفاوتی دارد؟ 

سوال خوبی است. ان شاءالله جواب اش را به زودی 

از رییس اجراییه خواهید شنید.

ان شاءاهلل یعنی چه؟ 

ترجمه ی حکمت مانابخش سی امپاتریک کاکبرن
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را  اطرافم  اکنون  وقتی  که  می گوید  رحیم  نجیم 
در شهر شاملی قندوز می بینم، »احساس تنهایی 
می کنم«. احمد علومی، دوست او که در یک دُکان 
را  عکاسی اش  تحصیالت  می کرد،  کار  عکاسی 
رها کرد و با پنج عضو خانواده اش کشور را ترک 
شد.  اروپا  راهی  ایران  دشت های  طریق  از  و  کرد 
خالد غزنوی، مالک دوکان، که استاد علومی بود 
تصمیم گرفت با هشت عضو خانواده اش دنبال او 
را بگیرند و دکان را به فروش گذاشت. عتیق الله، 
غذایی   مواد  فروشگاه  صاحب  که  رحیم  دوست 
محل بود، فروشگاه اش را بست و او نیز با خانم اش 
افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد. فیروز احمد، 
همسایه دیگر رحیم، دانشکده را رها کرد و هفته 
گذشته از ترکیه تیلفون کرد تا بگوید که به طرف 

اروپا می رود.
اتفاق  حالی  در  گذشته  هفته  دو  در  این ها  متام 
افتاد که مردم در قندوز، درست مانند دیگر مردمان 
افغانستان، عجله دارند از آن چه که بسیاری ها آن 
می دانند،  اروپا  به  رسیدن  برای  شانس  آخرین  را 
با  که  ساله،   25 خربنگار  رحیم،  کنند.  استفاده 
برادرش هفته نامه روشن گران را در شهر قندوز بنیان 
گذاری کرد، گفت: »به شمول دوستان، همسایه ها 
و کسانی که با آن ها سالم و کالم داشتم، بیش از 
صد نفر در چند هفته گذشته کشور را ترک کرده 
اند«. رحیم گاهی با روزنامه های خارجی، از جمله 

نیویارک تایمز، همکاری می کند. 
قندوز به صورت مشخص بسیار بد آسیب دیده 
است؛ چون این شهر برای چند ماه مرکز جنگ 
شدید میان نیروهای حکومتی و شورشیان طالب 
در  زیادی  مناطق  که  شورشیانی  است؛  بوده 
جنگ  دارد.  کنرتل  تحت  را  اطراف  والیت های 
در هفته های اخیر فروکش کرده است و این امر 
رصف ترک کردن ]این والیت[ را راحت تر ساخته 
این  از  قبل  می خواهند  مردم  از  بسیاری  و  است 
ترک  را   والیت  این  شود،  رسگرفته  از  جنگ  که 
کنند. رحیم گفت: »هرباری که یکی از دوستانم 
را می بینم، آن ها می گویند، »هی، ما می رویم، تو 

چرا منی روی«.
اند آن قدر  تعداد کسانی که کشور را ترک کرده 
یک  آن ها  خانواده های  و  دوستان  که  است  زیاد 
صفحه ی فیسبوکی، قندوز مرکز، را راه اندازی کرده 
مستند  را  آن ها  ناکامی های  و  کامیابی ها  که  اند 
را  کسانی  می کند  کمک  مردم  به  و  می سازد 
بیابند که ]به مقصد[ رسیده اند یا کسانی که پس 
فرستاده شده اند. این صفحه هزاران دنبال کننده 

دارد.
اند؛  رسیده  ایران  به  رصف  او  دوستان  از  برخی 
جایی که مقام ها اغلب مهاجران افغان را که تالش 
و  ترکیه  سوی  به  خطرناک  زمین  طریق  از  دارند 
اروپا بروند، لت و کوب کرده یا در برخی از موارد 

می کشند.
دیگران به یونان رسیده اند و گزارش دادند که به 
سمت اروپا پیش می روند و امیدوارند قبل از این 

که مرزها بسته شود به آملان برسند. این مورد، مورد 
همسایه او، عابد فقیری، فروشنده موترهای دست 
تیلفون کرد و گفت  »او  دوم است. رحیم گفت: 

می خواهد از مرز عبور کند«.
اولی کابل است؛ جایی  ایستگاه  بسیاری ها،  برای 
که آن ها برای گرفنت پاسپورت یا یافنت »دالالنی« 
صف  می فروشند،  ترکیه،  ویزای  ویژه  به  ویزا،  که 
می کشند. ویزاها واقعی به نظر می رسند و دالالن 
آن ها را از مقام های سفارت در حدود یک هفته 
دریافت می کنند؛ اما قیمت آن رو به افزایش است. 
چند ماه قبل، ویزای ترکیه که از طریق دالالن افغان 
خریده می شدند حدود 3000 دالر قیمت داشتند. 
در هفته گذشته، نظر به چندین مصاحبه با دالالن، 
قیمت فروش 5000 تا ۶000 دالر بود. رحیم چهار 
به  بودند و  این جا  دوست دارد که روز چهارشنبه 

دنبال ویزاهای مختلف یا پاسپورت.
تعداد متقاضیان پاسپورت به اندازه ای زیاد است که 
صف ها از ساعت 2 بامداد در ریاست پاسپورت در 
کابل شکل می گیرند. نظر به داده های سازمان بین 
املللی مهاجرت، این ریاست روزانه 5000 متقاضی 
متقاضیان  تعداد  گذشته  سال  که  حالی  در  دارد؛ 

پاسپورت در هر روز 1000 تن بودند.
زیادی  تاحدود  افغانستان  که حکومت  در حالی 
در مورد خروج دسته جمعی شهروندانش از کشور 
خاموشی اختیار کرده است – برخی از مقام ها حتا 
منی افتد  اتفاق  چیزی  چنین  که  می کنند  انکار 
یک  در  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد   –
از  و  کرد  اذعان  این مشکل  به  اخیرش  سخرنانی 
جوانان خواست ]در کشورشان[ مبانند. وی گفت: 
»متام تان را تشویق می کنم کشور را ترک نکنید. 

این جا مبانید و کشور خود تان را توسعه بدهید«.
رحیم و محمد نعیم، برادرش، در جمع کسانی اند 
که این درخواست را لبیک گفته اند. برادر او پس 
از یک ماه سفر به ایاالت متحده با کمک هزینه 
تحصیلی ]به افغانستان[ بازگشت و همسایه های 
شان را متعجب ساخت. رحیم گفت: »مردم از او 

می پرسند،»چرا برگشتی؟«.
در مورد خودش، رحیم تقریبا به طور قطعی واجد 
مدت  او  چون  بود؛  ویژه  مهاجرت  ویزای  رشایط 
یک سال با گروه های نیروهای ویژه امریکایی در 
قندوز کار کرده و به آن ها در راه اندازی و پیش 
برد رادیویی کمک کرد که حاال فعالیت ندارد. از 
آن زمان تاکنون، او به عنوان یک خربنگار در این 

شهر کار کرده است.
آن ها  برو.  می گویند  من  به  »دوستانم  گفت:  وی 
می گویند »تو دیوانه ای که درخواست منی دهی«؛ 
اما من منی خواهم«. وی همچنین اضافه کرد که 
در برابر پدر بیامرش و دیگر اعضای خانواده که 
از آن ها حامیت مالی می کند، احساس مسئولیت 
دارد. احمد علومی، دوست رحیم، روز چهارشنبه 
لت و کوب شده، شکنجه شده و از ایران به والیت 
نیمروز اخراج شده بود. علومی که  جنوب غربی 
از طریق تیلفون صحبت می کرد گفت که مصمم 

از  گروهی  با  او  است.  نشده  منرصف  و  است 
دوستان جوانش بود، در کل حدود 45 جوان و اکرثا 
طریق  از  بار  این  می خواستند  و  قندوزی  جوانان 
پاکستان به ایران برسند. هدف نهایی آن ها رسیدن 
پایان  بی  »جنگ  گفت:  علومی  است.  آملان  به 
شغل  انداز  چشم  دوام دار  شدن  تنگ  کشور،  در 
و چشم انداز مایوس کننده ی داشنت یک کشور 
بی ثبات برای چند سال آینده ما را مجبور کرد تا 

تصمیم به ترک میهن مان را بگیریم«.
سید کریم هاشمی، 23 ساله، دوست دیگر رحیم، 
شانس بهرتی داشت چون پدرش مبلغ هنگفتی 
را به یک قاچاق بر در قندوز وعده شد و پول پس 
او پرداخت می شد.  هاشمی گفت که  از رسیدن 
ماموران  دست  به  شدن  دست  به  دست  از  پس 
قاچاق بران، سه هفته قبل از طریق جرمنی، یونان 
یک  که  قایقی  در  او  رسید.  فنلند  به  ترکیه  و 
تازه کار آن را رانندگی می کرد از دریای اژه گذشت 
و نزدیک بود این قایق واژگون شود. وی از طریق 
امنیت  احساس  بسیار  من  »حاال  گفت:  تلفون 

می کنم و خوشم«. 
او حاال روی درخواست پناهندگی اش کار می کرد. 
 هاشمی گفت که از طرف طالبان به خاطر کارش 
با یک تلویزیون در قندوز تهدید شده بود، هرچند 
دوستان  دیگر  و  رحیم  بود  که  باری  اولین  این 
شان در این مورد می شنیدند. او در این تلویزیون 

صفاکار بود.
ترک کردن قندوز یک پدیده جدید نیست؛ رحیم 
افراد زیادی را می شناسد که سال گذشته و یک 
سال قبل از آن رفتند. در یک مورد، دو برادر در 
حالی که در سال 2014 تالش می کردند به یونان 
برسند، غرق شدند. افغانستان از دیروقت بدین سو 
دنبال  به  اروپا  در  که  شهروندانی  تعداد  لحاظ  از 
پناهندگی هستند، در جمله دو یا سه کشوری اول 
بوده است. نظر به داده های اداره مهاجرت سازمان 
ملل متحد افغانستان، پس از سوریه، مقام دوم را 

دارد.
به نظر می رسد که ترک وطن در سال جاری، به ویژه 
است.  یافته  افزایش  به شدت  اخیر  هفته های  در 
نظر به آمار اداره مهاجرت سازمان ملل متحد، از 
جمله 4115۶7 تنی که در شش ماه نخست 2015 
به اروپا وارد شده اند، به شمول آن هایی که از طریق 
دریای اژه از ترکیه آمده اند، 51 درصد آن ها سوری 
و 15 درصد افغان بوده اند. این رقم، آمار ماه های 
اگست و سپتامرب را که بسیاری از ناظران می گویند 

بسیار شلوغ تر بوده است، شامل نیست.
حتا تصمیم رحیم به ماندن در قندوز متزلزل شده 
او شاهد مهاجر شدن همسایگانش  است؛ چون 
بوده است که جای شان را در خانه های قبلی شان 
از  روستانشینانی   – است  گرفته  دیگر  پناهندگان 
گفت:  وی  قندوز.  والیت  دورافتاده تر  بخش های 
»اگر  می رفتم.«  فردا  منی بود،  مریض  پدرم  »اگر 
مطمئین شوم که می توانم بی خطر بروم، احتامال به 
هرصورت خواهم رفت. در موردش فکر می کنم«.
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بگو مگو از

رهربان حزب وحدت!

است،  بابه  آدرس  از  دارید  ثروت  و  قدرت  عزت،  اگر   

کتاب خانه بابه چرا محقر است؟

یکی از مسئولین کتاب خانه شهید مزاری در مزاررشیف پیام 

فرستاده است که سقف کتاب خانه سال گذشته به خاطر باران 

چکک منود، بدون شک امثال نیز چکک می کند و خطر خراب شدن کتاب ها اجتناب 

ناپذیر است. می گوید: جای ما کوچک است و اطاق مطالعه نداریم. می گوید: ما پول نقد 

منی خواهیم یکی بیاید و این کتاب خانه محقر را بازسازی کند. میگوید: بزرگان هیچ توجه 

به این کتاب خانه ندارد.

این کتاب خانه در جوار آرام گاه بابه مزاری است و بنام او، این کتاب خانه مثل آرام گاهش 

محقر است.

شهرک ها،  صاحب  و  اند  رسیده  بابه  آدرس  از  نانی  و  بنام  بابه  شهادت  از  پس  آنانی که 

تلویزیون ها و رشکت ها در داخل و خارج شده اند چطور وجدان شان راحت می تواند باشد و 

از کنار نیازمندی کوچک کتاب خانه بابه آرام می گذرند و توجه منی کنند.

آیا اینان بی خربند؟ که محال است. اگر بی خرب هستند اکنون خرب شوند و آستین بر بزنند 

و این کتاب خانه را ترمیم و نیازمندی هایش را بر طرف کنند. رهربان حزب وحدت فراموش 

نکنند اگر عزت، قدرت و آبرو دارند از بابه دارند، پس سزاوار نیست کتاب خانه ی او این گونه 

محقر مباند. اگر قادر نیستید جلو چکک را بگیرید بر شام رشم باد که عکس تان را کنار 

عکس بابه کالن کالن چاپ می کنید.

»قوم«  فرهنگ دوستان  از  تعداد  مالی  همکاری  و  همت  به  توانستم  سال  همین  اوایل 

مقیم کانادا وسایل ارتباطی این کتاب خانه که سخت به آن نیازمند بودند، تهیه منایم و به 

مسئولین این کتاب خانه اهدا گردید. اکنون مسئله باز سازی آن مطرح است.

دوستان دیروز، دشمنان امروز!
مکرو و مکراهلل وهلل خیرالماکرین!

و  استخبارات  دام  در  جهاد  بهانه  به  بینادگرا  رهبران  سقوط 
اخوانیت، از واقعیت های تلخ و غیر قابل کتمان حکایت دارد، 
امروز اعترافات برخی آنان پرده از رازهای پنهان و معامالت 

استخباراتی شان در سه دهه گذشته را برمی دارد!
آن چه مال سیاف به نوکری، جاسوسی و مزدوری این حلقات اعتراف می کند، حسن تشابه 
این که به  با سرخوردگی معترف است، همه مؤید یک نکته است، بدون  آن را مال داد اهلل 
و  استخبارات آی اس آی  نفوذ  و  پیچیدگی  به  باشیم  داشته  باور  این رهبران  تویه  و  تطهیر 
سلفی های آل سعود، ارتجاع عرب در بین این حلقات و رهبران جهادی پی می بریم، رابطه 
جنراالن استخبارات پاکستانی )حمیدگل( به عنوان پدر معنوی و رهبری کننده جهاد مردم 

افغانستان را نمی توان به بوته فراموشی سپرد!
نفوذ کانون های مخوف استخبارات و سرسپردگی این رهبران، آنان را به قطب های پرقدرت 
و خشن تری تبدیل کرده است به نوعی که مدت )چهارونیم سال( تقابل این رهبران کابل را 
به تل خاکسترتبدیل و )پنج سال( امارت! کشور را به چوب حراج زدند و هیچگ اه نتوانستند 
همدیگر را حذف کنند. آیا با شکل گیری و بازسازی این کتله های خشونت و افراطیت در 
قالب چند نوع طالب و داعش و چند نوع قرإت از اسالم که اینان یک امت را قتل عام و 
شالق زده اند و یک کشور را چپاول و غارت کرده اند، می توان تصور کرد بار دیگر مردم 

بی گناه زیر پای و شمشیر اینان قتل عام نشوند!
آیا با آن همه چور، چپاول، قتل عام و غارت می توان به ریختن اشک تمساح اینان باور داشت، 
چهره های که با پیوند اخوت، اخوانیت، به هم فکر و هم کیش و هم عقیده هم مکتب خود 
راهی بطرف آشتی را پیدا نکرده اند، می توانند یک ملت را در کمال توسعه، رفاه و مسرت 

تحمل کنند!
آیا می توان باور داشت این مالیان ، مال سیاف، مال حقانی، مال گلبدین، مالمنصور، مال داد 
اهلل و صدهای دیگر با سوابقی که دارند عامالن خوبی هم برای آن جه ادعا می کنند، باشند!

آیا عالمانی که عامل نباشند می توان برای مان و مسلمان بودن شان باور داشت؟!
آیا آنانی که می دانند و عمل نمی کنند منافق نیستند؟!

معلوم  مالیه  اقتصادی  منطق  از  بدور  کمی  تصمیم  این 

می شود. منی دانم در دولت کسی محاسبه کرده است که 

کریدیت  فروش  مارکیت  فیصد  چند  قانون  تطبیق  از  بعد 

کارت از بین خواهد رفت.

خوب  هستند  بلد  کوچک  اقتصاد  مسایل  با  که  کسانی 

می دانند که ازدیاد مالیه باعث سقوط و از بین رفنت مارکیت فروش می گردد چون کسانی 

که حساسیت قدرت خرید شان پایین تر از 10% باشد دیگر از خرید کریدت کارت خود 

داری خواهند کرد. این سقوط معمواًل متناسب است با میالن گراف تقاضا برای کاالی 

به  باشد  این میالن کم تر  قدر  کارت(. هر  این صورت کریدت  )در  اقتصادی  نظر  مورد 

هامن اندازه سقوط مارکیت فروش بزرگ تر خواهد بود.

احتاماًل فروش کریدت کارت در روز های آینده برای کمپنی های مخابراتی نشان خواهد 

داد که 10% مالیه چند فیصد مارکیت را از بین برده است. امیدوارم آن ها این دریافت خود 

را به همرای دولت و مردم رشیک بسازند.

اگر مالیه گیری اقتصاد را ورشکست منی کرد اکرث کشور های ثروت مند و رو به انکشاف 

دنیا حدود مالیات خود را پایین تر از 3% قرار منی دادند. یک تعداد زیاد کشور ها مالیه 

فروش را اصاًل از بین می برند تا اقتصاد شان بیشرت از پیش رونق پیداکند.

ّبهر صورت در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور روبه شکست است این غلط ترین تصمیمی 

است که دولت در این مقطع گرفته است.

Hussain Zahedi

منبع: نیویارک تایمز

نویسنده: راد نورلند

برگردان: حمید مهدوی

Salman Ali Doostzada

Ahmad Idrees Rahmani II
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فان خال: همه دیدند که یونایتد 
می تواند قهرمان شود

واکنش رئیس بارسلونا 
به اخراج این تیم از اللیگا

ماتا: این پیروزی را 
به لوک شاو تقدیم می کنیم

منچسرتیونایتد یک شنبه شب در زمین ساوتهمپتون، به برتری جالب 

توجه 3-2 دست یافت تا با 13 امتیاز، پس از منچسرتسیتی، در جایگاه 

دوم جدول لیگ برتر انگلیس قرار بگیرد.

این دومین برد متوالی یونایتدها در لیگ جزیره بود و حاال آن ها خود 

را در اندازه های یک تیم مدعی قهرمانی نشان داده اند. 

لوئیس فان خال، رسمربی هلندی شیاطین رسخ، در مورد برد شیرین 

برابر ساوتهمپتون به اسکای اسپورتس گفت: پیروزی خارج از خانه 

برابر ساوتهمپتون، نتیجه فوق العاده ای بود. ما به همه نشان دادیم 

باید  ما  که  ام  گفته  همیشه  داریم.  را  شدن  قهرمان  قابلیت  که 

پیرشفت کنیم. سال گذشته چهارم شدیم و اگر امسال سوم شویم 

هم خود یک پیرشفت محسوب می شود؛ با این حال ما برای قهرمانی 

خواهیم جنگید.

سال گذشته هم خیلی به قهرمانی نزدیک شده بودیم. اگر در بازی 

خارج از خانه برابر چلسی پیروز می شدیم، شاید در ادامه قهرمان هم 

می شدیم اما در آن مسابقه ما حتی نتوانستیم یک گول به چلسی 

بزنیم که مایوس کننده بود. 

یک تیم مدعی قهرمانی باید در بازی های بزرگ موفق به گول زنی 

رشایط  منی زدیم،  را  مساوی  گول  اگر  ساوتهمپتون  زمین  در  بشود. 

عوض می شد. آن ها در 15 دقیقه اول می توانستند 2-0 پیش بیفتند. 

از اللیگا، در  این تیم  بارسلونا در واکنش به اخراج  رئیس باشگاه 

صورت به اسقالل رسیدن ایالت کاتالونیا، اعالم کرد که این باشگاه 

در انتخابات، کامال بی طرف است.

محوریت  با  انتخابات  کاتالونیا،  ایالت  در  آینده  هفته  است  قرار 

استقالل طلبان  برنده شدن  احتامل  و  برگزار شود  استقالل طلبی 

نیز  اللیگا  برگزاری  کمیته  رئیس  می شود.  زده  تخمین  باال  بسیار 

یک شنبه شب در واکنش به این انتخابات اعالم کرد که در صورت 

اللیگا  در  جایی  دیگر  نیز  بارسلونا  اسپانیا،  از  کاتالونیا  جدایی 

نخواهد داشت. 

گفت:  رابطه  همین  در  بارسلونا،  باشگاه  رئیس  بارتومئو،  جوزپ 

ببینید؛ قرار است هفته بعد در کاتالونیا انتخاباتی برای استقالل 

است  داده  نشان  همواره  بارسلونا  باشگاه  شود.  برگزار  طلبی 

البته  فکر می کند.  به ورزش  تنها  و  ندارد  میانه ای  با سیاست  که 

سیاستمداران و اهداف شان را درک می کنم ولی ما در هیچ کمپینی 

حضور نداریم و در این انتخابات کامال بی طرف هستیم. 

نزدیک  از  را  لوانته  برابر  تیمش  یک شنبه شب  بازی  که  بارتومئو 

متاشا کرد، دیداری که به برتری 4-1 بارسا ختم شد، در مورد مسی 

و پنالتی ای که از دست داد گفت: مسی بهرتین بازیکن دنیاست. او 

مقابل لوانته هامن طوری بازی کرد که دوست داشت. مسی بازهم 

ثابت کرد که بارسلونا با او تیم بهرتی است. از دست دادن پنالتی 

هم چیزی از ارزش هایش کم نکرد. 

مقابل  تیمش  پیروزی  منچسرتیونایتد،  هافبک  ماتا،  خوان 

ساوتهمپتون را به لوک شاو، هم تیمی مصدومش تقدیم کرد.

مدافع انگلیسی در جریان دیدار مقابل آیندهوون به شدت دچار 

مصدومیت شد و پایش از دو نقطه دچار شکستگی شد و فصل را 

به کل از دست داد. ماتا که یک شنبه شب گول سوم را برای تیمش 

به مثر رساند، پیروزی را به شاو تقدیم کرد.

او گفت: همه ی ما برای لوک متاسفیم. مشخصا اتفاقی که برایش 

افتاد به خاطر بدشانسی اش بود ولی او می داند که ما همه پشت 

ساوتهمپتون  می کنیم.  تقدیم  او  به  را  پیروزی  این  و  هستیم  او 

تیم خیلی رسسختی است که رشایط را برای مان عوض می کرد زیرا 

در 30 دقیقه اول ما خیلی بد بازی کردیم. آن ها تیم بهرت بودند و 

موقعیت هایی ایجاد کردند تا گول زنی کنند ولی با گول اول بازی 

آنتونی  بازی کردیم و  نیمه دوم هم ما خوب  را عوض کردیم. در 

مارسیال گول دوم را زد. من هم گول سوم را زدم و تیم مالکیت توپ 

را در اختیار گرفت و بازی را اداره کرد. مشخصا در لیگ برتر، باید 

تا دقیقه آخر جنگید تا امتیاز گرفت. 

نویل: 
مارسیال فراتر از انتظارات ظاهر شد

تراشتگن: 
تغییری در خروج هایم ایجاد نمی کنم

مورینیو:
 تری در دیدار بعدی فیکس خواهد بود

ونگر:
 اتحادیه باید با کاستا برخورد کند

رد شایعه مربی گری کلوپ
 در مونشن گالدباخ

نولیتو؛ امید اول رئالی ها
 برای متوقف شدن بارسلونا

راموس به بازی با اتلتیک بیلبائو
 نمی رسد

هیگواین: ناپولی بهتر از این هم خواهد شد

به  منچسرتیونایتد  سابق  کاپیتان  نویل،  گری 

متجید از آنتونی مارسیال پرداخت و او را فراتر 

از انتظارات خواند.

مهاجم 19 ساله با 36 میلیون پوند از موناکو 

برای  را  اش  بازی  اولین  و  پیوست  منچسرت  به 

موفق  که  داد  انجام  لیورپول  مقابل  منچسرت 

 2-3 پیروزی  در  هم چنین  او  شد.  گول زنی  به 

به  گول  دو  ساوتهمپتون،  مقابل  منچسرت 

ستاره  که  شد  مدعی  نویل  گری  و  رساند  مثر 

فرانسوی فراتر از انتظارات ظاهر شده است.

به  بتواند  او گفت: هیچ گاه فکر منی کردم که 

نزدیکی سطحی که در حال حارض در آن قرار 

اول  هفته های  همین  در  او  ولی  برسد  دارد 

نشان داده که آرامش خاصی در گول زنی دارد. 

داشته  را  آرامش  این  منی کردم  فکر  هیچ گاه 

باشد زیرا رکورد گول زنی او پیش از پیوسنت به 

منچسرت، 15 گول در 70 بازی بود و این نشان 

منی دهد که او چنین آرامشی در گول زنی دارد. 

نویل ادامه داد: قیمت باالیش، فشار زیادی روی 

او قرار دارد و او از انتظارات باال، آگاهی داشت. 

آرامشش،  با  و  رفت  میدان  به  دقیقه   30 تنها 

کیفیت باالی خود را به همه ما نشان داد. 

ا  بارسلون دروازه بان  تراشتگن،  آندره  مارک 

پس از اشتباهش روی گول دریافتی بارسا 

دروازه  از  که منی خواهد خروج  کرد  عنوان 

فلورنزی  از گولی که  بگذارد. پس  ار  کن را 

مرتی   50 از  رم  مقابل  ا  بارسلون دیدار  در 

وارد دروازه تراشتگن کرد، دروازه بان آملانی 

او  رگرفته است.  قرا  به شدت تحت فشار 

دیگری  اشتباه  خروج  نیز  شب  یک شنبه 

داشت که منجر به گول لوانته شد ولی با 

این حال، تراشتگن عنوان کرد که تغییری 

در خروج هایش ایجاد نخواهد کرد.

او گفت: گول لوانته روی اشتباه دفاعی به 

مثر رسید. به اتفاقاتی که در دیدار مقابل 

شام  کار  این  ندارم.  توجهی  داد  رخ  رم 

کنید.  فکر  آن  به  که  است  روزنامه نگاران 

البته که به این سبک از بازی و خروج هایم 

ادامه خواهم داد. چرا تغییر کنم؟ همه چیز 

به خوبی پیش می رود. 

کرد  عنوان  چلسی  رسمربی  مورینیو،  ژوزه 

در  تیمش  بعدی  دیدار  در  تری  جان  که 

میدان  به  والزوال  مقابل  کاپ  کارلینگ 

خواهد رفت.

عملکرد  جدید  فصل  در  چلسی  کاپیتان 

اخیر،  بازی  چند  در  و  نداشته  خوبی 

فصل  تری  است.  بوده  نیمکت نشین 

گذشته در متام دقایق ممکن برای چلسی 

به میدان رفت و از عوامل اصلی موفقیت 

این تیم بود. حال مورینیو تایید کرد که او 

و فالکائو مقابل والزوال به میدان خواهند 

رفت.

او در پاسخ به اینکه آیا تری مقابل والزوال 

بازی  قطعا  گفت:  رفت  خواهد  میدان  به 

خواهد کرد. فالکائو هم بازی خواهد کرد و 

دیگو روی نیمکت خواهد نشست. 

و  این فصل رشوع ضعیفی داشته  چلسی 

تنها 1 پیروزی در 5 بازی اول خود کسب 

خود،  اخیر  بازی  دو  در  آن ها  ولی  کرده 

موفق به کسب پیروزی شده اند و به نظر 

به  بازگشت  حال  در  دوباره  که  می رسد 

روزهای خوب شان هستند.

کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 

ا دیگو  ب اید  ب انگلیس  اتحادیه فوتبال  که 

کاستا، مهاجم چلسی برخورد کند.

ا  ب ار  ب بازی چندین  در جریان  دیگو کاستا 

دست به صورت کشینلی زد و سعی داشت 

ا او برخورد  او را عصبانی کند که گابریل ب

و  کاستا  درگیری  از  پس  نهایت،  در  کرد. 

گابریل، داور مدافع آرسنال را از زمین اخراج 

کرد. پس از اخراج، روند بازی به نفع چلسی 

نهایت  پیش رفت و آن ها موفق شدند در 

2-0 پیروز شوند.

که  البته  گفت:  خربنگاران  جمع  در  ونگر 

اید اقدامی انجام دهد. آن ها برای  اتحادیه ب

اید  ب هم چنین  می کنند.  را  کار  این  همه 

و  شود  بررسی  )داور(  دین  مایک  عملکرد 

بینند که آیا او پای تصمیامتی که در زمین  ب

می توانند  داورها  نه.  یا  می ایستد  گرفته 

دهند.  توضیح  به شام  کاستا  دیگو  درباره 

است  سال  یک  بلکه  نیست  وارد  تازه  او 

که در انگلیس است. برایم عجیب است. 

بگذارید به شام بگویم که اگر من داور بودم 

ا  و دیگو کاستا در زمین بود، اگر بازیکنی ب

او درگیر می شد رسیعا او را اخراج منی کردم 

زیرا می دانم که کاستا او را تحریک کرده 

بودیم  داده  بازی کنان هشدار  به  ما  است. 

که درگیر نشوند و گابریل را درک منی کنم 

زیرا او همیشه پرس آرامی است. در زمین 

شام اگر به سمت من آب دهان هم پرتاب 

کنید، واکنشی نشان نخواهم داد ولی خارج 

زمین اینطور نخواهم بود. منظور من این 

است که انگیزه برای پیروزی باالتر از همه 

چیز است. 

مونشن  بروسیا  ضعیف  نتایج  کسب  از  پس 

این  برکناری رسمربی  و  بوندسلیگا  در  گالدباخ 

تیم، شایعات در مورد احتامل حضور کلوپ در 

این باشگاه قوت گرفته اند.

بروسیا مونشن گالدباخ روز شنبه در ادامه روند 

 1 نتیجه  با  جاری،  فصل  در  خود  ناکامی های 

این باخت که  بر 0 مغلوب اف سی کلن شد. 

هفته  پنجمین  در  گالدباخ  باخت  پنجمین 

به  منجر  بود،  بوندسلیگا   2015-16 فصل  از 

تیم  این  از مربی گری  کناره گیری لوسیان فاوره 

شد. 

مرحله  به  راه یابی  از  پس  گالدباخ  مونشن 

به  پیروزی  رنگ  دیگر  قهرمانان،  لیگ  گروهی 

خود ندیده است. برتی فوگتس، از اسطوره های 

گزینه  بهرتین  که  گفت  دیروز  نیز  باشگاه  این 

برای خروج گالدباخ از بحران، یورگن کلوپ است. 

پس از قوت گرفنت شایعات مربی گری کلوپ در 

این  برنامه های  مدیر  کوزیک"،  "مارک  گالدباخ، 

هیچ  کلوپ  حتم  بطور  گفت:  بیلد  به  مربی 

و  ندارد  پذیرش مربی گری گالدباخ  برای  متایلی 

مربی این تیم نخواهد شد. 

از  کناره گیری  از  پس  کلوپ  است  ذکر  به  الزم 

هدایت دورمتوند در ماه می گذشته، مشغول به 

فعالیت در هیچ تیمی نیست.

ویگو،  سلتا  زمین  در  چهارشنبه شب  بارسلونا 

این تیم برگزار خواهد کرد  برابر  بازی دشواری 

و احتامل اینکه در این مسابقه امتیاز از دست 

بدهد کم نیست.

بارسا که فصل جدید را با 4 برد متوالی رشوع 

اللیگاست،  صدرنشین  حارض  حال  در  و  کرده 

تا یکی  به زمین سلتا خواهد رفت  چهارشنبه 

از بازی های دشوار خود را برگزار کند. این تیم 

تعقیب  مادرید  رئال  سوی   از  شدت  به  که 

می شود، در بازی با سلتا، بیش از هر بازیکنی 

که  سلتا  ارزشمند  مهاجم  است؛  نولیتو  نگران 

کاتاالن ها در فصل تابستان برای جذب او تالش 

متدید  سلتا  با  داد  ترجیح  او  اما  کردند  زیادی 

قرارداد کند. 

نولیتو که سابقه بازی برای تیم دوم بارسلونا را 

نیز در کارنامه دارد، در 4 بازی اخیر سلتا موفق 

به زدن 4 گول شده و پشت رس رونالدو در جدول 

گول زنان قرار دارد. او فصل گذشته در 33 بازی 

آماری  بدینجا  تا  و  شد  گول   14 زدن  به  موفق 

خیره کننده را به ثبت رسانده است. 

یکی  نیز  زمین سویا  در  نولیتو یک شنبه شب 

پیروزی  به  تا  رساند  مثر  به  را  سلتا  گول  دو  از 

ارزشمند تیمش کمک بزرگی کرده باشد. سلتا با 

درخشش نولیتو، هم اکنون با 10 امتیاز در رده 

چهارم قرار دارد. 

در واقع هامن قدر که نولیتو برای بارسلونا یک 

رئالی ها  برای  می شود،  محسوب  بزرگ  تهدید 

درخشش  با  بلکه  تا  است  بزرگ  امیدواری  یک 

او؛ بارسا اولین امتیازهای خود در فصل جدید 

را از دست بدهد. الزم به ذکر است که رئال 10 

بازی  یک  بیلبائو  زمین  در  روز  هامن  امتیازی، 

دشوار پیش رو دارد.

مقابل  مادرید  رئال  بازی  که  راموس  رسخیو 

ناحیه کتف  از  دلیل مصدومیت  به  را  گرانادا 

چپ از دست داد، به احتامل فراوان در مقابل 

کهکشانی ها  همراهی  به  قادر  نیز  بیلبائو 

نخواهد بود.

سه شنبه گذشته و در بازی رئال مادرید مقابل 

کاپیتان  راموس،  رسخیو  دونتسک،  شاختار 

از ناحیه کتف آسیب دید و زمین بازی  رئال، 

دادند  نشان  پزشکی  آزمایشات  گفت.  ترک  را 

که او باید حداقل دو هفته از میادین به دور 

تالش  با  که  کرد  ادعا  بازیکن  خود  اما  مباند 

زیاد به بازی برابر بیلبائو)چهارشنبه 1 میزان( 

خودش را خواهد رساند. 

از  راموس  می شد  پیش بینی  که  حالی  در 

شود  حارض  رئال  گروهی  مترینات  در  دیروز 

باشگاه  فیزیوتراپ  نظر  زیر  داد  ترجیح  او  اما 

یافنت  شدت  از  جلوگیری  برای  و  کند  مترین 

پیدا  حضور  گروهی  مترین  در  مصدومیتش، 

نکرد. 

کامال  بازی  یک  نیز  بیلبائو  با  بازی  طرفی  از 

فیزیکی و درگیرانه است و راموس در صورت 

حضور، باید جنگ های تن به تنی با دو مهاجم 

قدرمتند و بلند قامت این تیم، آدوریز و رائول 

گارسیا داشته باشد. 

بینی کرده  این دالیل، مارکا پیش  به  با توجه 

حضور  اتلتیک  برابر  در  راموس  که  است 

نخواهد داشت و خود را برای بازی شنبه آینده 

برابر ماالگا آماده خواهد کرد.

از  پس  ناپولی  مهاجم  هیگواین،  گونزالو 

پیروزی 5-0 مقابل التزیو عنوان کرد که تیمش 

پتانسیل عملکرد بهرت از این را دارد.

دو  گذشته،  شب  یک شنبه  آرژانتینی  مهاجم 

گول برای تیمش به مثر رساند و نقش مهمی 

در این پیروزی داشت. حال او عنوان کرد که در 

طول زمان عملکرد تیمش بهرت و بهرت خواهد 

شد.

رقابت ها  متامی  در  می کنم  سعی  گفت:  او 

ولی  نیستیم  خوب  همیشه  کنم،  کار  خوب 

ماست  رشوع  تازه  این  بودیم.  عالی  امروز 

منایش  به  را  عملکردمان  بهرتین  هنوز  و 

نگذاشتیم. به آینده فکر می کنم. اینجا هستم 

تا ناپولی را به چمپیونزلگی برسانم. البته که 

حضور  شایسته  ما  داشت.  باالیی  هدف  باید 

و  خودمان  برای  هستیم.  چمپیونزلیگ  در 

هواداران خوشحامل، باید اسرتاحت کنیم زیرا روز 

چهارشنبه مقابل کارپی بازی داریم. 
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بازداشت یک قاضی 
در سمنگان به اتهام تجاوز مکرر بر دختراندرش

اطالعات روز، سمنگان: یک دخرت 18 ساله در والیت سمنگان 

تورگل، رییس سابق دادگاه  نام قاضی  به  اندرش  پدر  توسط 

این والیت بارها مورد تجاوز مکرر قرار گرفته و هم اکنون از 

او باردار است.

ا تایید این  منیر رحیمی، سخن گوی پولیس والیت سمنگان ب

و موضوع  بازداشت شده  این قاضی  اکنون  خرب می گوید که 

جهت بررسی بیشرت در حال تحقیق قرار دارد.

 این دخرت که حدیثه نام دارد، می گوید که نزدیک 15 سال 

ا این شخص ازدواج کرده  پیش پس از مرگ پدرش مادر وی ب

ا مادرش در خانه ناپدری اش زندگی می کرد.  و او نیز همراه ب

بود،  بلوغ رسیده  به سن  به گفته ی حدیثه، هنگامی که وی 

بارها از سوی پدراندرش مورد تجاوز قرار گرفته و هر قدر که به 

بزرگان فامیل و مقامات حکومتی شکایت کرده است، کسی 

به سخنان وی گوش نکرده است.

به  موضوع   این  از  آگاهی  از  پس  دخرت  این  مادر  عزیزه،   

پولیس  است.  منوده  شکایت  سمنگان  پولیس  فرماندهی 

سمنگان با همکاری پولیس بغالن قاضی تورگل را بازداشت 

منودند.

با  نیز  سمنگان  والیتی  شورای  وکیل  رسوی،  هاشم  محمد 

تایید این واقعه می گوید :»شخصی به نام قاضی تورگل که 

قبالً رییس محکمه والیت سمنگان بوده، دخرت اندرش را به 

والیت بامیان برده و در آن جا به زور بر وی تجاوزجنسی منوده 

است.«

 وی همچنان افزود که حدیثه از منزل قاضی تورگل فرار کرده 

و به فرماندهی پولیس سمنگان علیه او شکایت کرده است.

تایید این خرب  ا  ب  قاری صدرالدین، قریه دار روستای رباطک 

اروا را بر دخرت 13  می گوید که قاضی تورگل این عمل زشت و ن

ساله ای به نام حدیثه به زور انجام داده است.

 درهمین حال محمد نارص، مدیر جنایی فرماندهی پولیس 

بر  که  تورگل  قاضی  نام  به  »فردی  گفت:  نیز  سمنگان 

دخرتاندرش عمل تجاوز را انجام داده است، ازسوی پولیس 

بازداشت شده است.« به گفته ایشان، در تحقیقات اولیه ثابت 

شده که تورگل بر دخرت اندرش حدیثه عمل تجاوز را انجام 

داده است.

مسئوالن کمیسیون طبی شفاخانه والیتی سمنگان نیز رویداد 

این  حال حارض  در  آن ها،  گفته ی  به  کردند.  تایید  را  تجاوز 

کودک  و  دارد  ساله  سه  کودک  یک  شده  ساله   18 که  دخرت 

دومی نیز در راه است.

یازنه )شوهرخواهر( حدیثه گفته است که: »قاضی  جمشید 

مادرزنم  او  و  کرد  ازدواج  من  مادرزن  ا  ب پیش  سال   5 تورگل 

زندگی  آنان  برای  فریبنده  که  ا وعده های  ب را همراه دخرتش 

خوب و راحتی را مهیا می کند، به والیت بامیان برده است و 

در روستای کمج والیت بامیان به زور و تهدید بر دخرتاندرش 

تجاوز می کند.«

اعضای خانواده این دخرت از دولت می خواهند تا تورگل را به 

اشد مجازات محکوم منایند تا عدالت به صورت واقعی در حق 

وی اجرا شود.

آزاد  رسانه های  وجود  برکت  به  اخیر  سال های  در  چند  هر 

چندین مورد عمل تجاوز بر محارم در برخی از نقاط کشور، از 

جمله در والیت جوزجان، بغالن و کابل رسانه ای گردیده بود، 

لند پایه دستگاه قضایی  ار است که یک مقام ب اما این اولین ب

کشور به چنین عمل ننگینی متهم می شود.


