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هند و چین؛
 تالش برای نفوذ بیشتر در افغانستان

سرپرست وزارت تحصیالت عالی:

ع است  تبدیلی تازه واردان ممنو
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چگونگی توزیع تذکره الکترونیک
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کرده اند  که غفلت  سربازانی 
مجازات می شوند
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قتل وحشیانه فرخنده چه چیزی را
در افغانستان می تواند تغییر دهد؟
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بازگویی یک داستان جعلی
ذهن  در  را  خیابانی  کمه  محا قباحت  جعلی،  داستان  این  بازگویی 
با  چه  خیابانی،  کمه  محا از  قباحت زدایی  می سازد.  خدشه دار  مردم 
احتمال  جعلی،  داستان های  بازگویی  با  چه  و  تمثیلی  ل های  استدال
که  است  تاسف بار  بسیار  می سازد.  بیشتر  را  کمه ها  محا این  تکرار 
کاری  و  می شوند  هم صدا  واعظان  از  برخی  با  کشور،  قانون گذاران 
کمه خیابانی توجیه شود. رویداد بیست وهشت حوت  که محا می کنند 
کابل، مصداق روشن آدم سوزی، بی قانونی، خودسری و قتل عمد بود. 
هم  قرآن سوزی  او  گر  ا حتا  زدند.  آتش  قرآن سوزی،  ظن  به  را  فرخنده 

کم نمی شد. می کرد، از جرم قاتالنش چیزی  4

کرزی حضور داعش در افغانستان را تبلیغات خواند

جنبه تبلیغاتی دارد.«
از  برخی  که  است  گفته  کرزی  آقای 
گذشته  که در  گروه طالبان  افراد سابق 
کنون  ا می جنگیدند  دولت  علیه 
پرچم های سفید را به پرچم های سیاه 

کرده اند. تبدیل 
نمی تواند  نیز  تغییر  این  که  گفته  او 
نیازمند  بلکه  گیرد  صورت  تنهایی  به 

کشوری است. گروه یا  حمایت 
به  صحبت هایش  در  کرزی  حامد 
کشور  در  خارجی  نیروهای  حضور 

»حضور  است:  گفته  کرده  اشاره  نیز 
در  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 
برای  بهره ای  گذشته  سال  سیزده  
همین رو  از  است  نداشته  افغانستان 

کنون ادامه دارد.« جنگ تا
خارجی  نیروهای  حضور  کرزی  آقای 
کرده  کید  کام خوانده و تا کشور را نا در 
نتیجه ای  هیچ  تروریسم  با  جنگ  که 

در پی نداشته است.
»حدود  می گوید:  کرزی  آقای 
یک صد و پانزده هزار نیروی خارجی 
به  موفق  کستان  پا و  افغانستان  در 
پس  نشده اند،  تروریست ها  شکست 
که  داشت  انتظار  می توان  چطور 
امریکایی ها فقط با ۱۰ هزار نیرو بتوانند 

آن ها را شکست دهند.«
مبنی  امریکا  تصمیم  از  کرزی  حامد 
نیروی  هزار  ده  حدود  نگهداشتن  بر 
سال  پایان  تا  افغانستان  در  نظامی 

کرده است. جاری میالدی نیز انتقاد 

پیشین  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
نیروهای  حضور  که  گفته  کشور، 
در  داعش  تروریستی  گروه  به  مربوط 
گفته  به  و  ندارد  حقیقت  افغانستان 
گروه تنها یک تبلیغات  او، حضور این 

است.
آقای  بخدی،  خبرگزاری  از  نقل  به 
با  گفتگو  در  را  اظهارات  این  کرزی 
به  سفرش  در  »سی ان بی سی«  شبکه 

کرده است. استرالیا بیان 
گفته های رییس جمهوری پیشین  این 
حالی  در  داعش  مورد  در  افغانستان 
نهاد های  اخیرا  که  می شود  مطرح 
ریاست  دفتر  جمله  از  حکومتی  ارشد 
در  را  نیروها  این  حضور  جمهوری 

کردند. کشور تایید  بخشی از نقاط 
کنون  »تا است:  گفته  کرزی  حامد 
فزیکی داعش در  از حضور  شواهدی 
افغانستان مشاهده نشده و حضور این 
بیشتر  کشور  این  در  تروریستی  گروه 

نامزدوزیران جدید چهارشنبه به مجلس می روند
گرفتن  به دست  نخست  روزهای  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
کابینه حکومت  که طی چهل وپنج روز اعضای  قدرت، وعده داده بود 
وحدت ملی را معرفی می کند. با آن که از عمر این حکومت نزدیک به 
کابینه اش تکمیل نشده است. در  شش ماه می گذرد، هنوز هم اعضای 
که اخیرا معرفی شده، نامزدوزیر وزارت دفاع،  میان شانزده نامزدوزیری 
لوی سارنوالی، دادگاه عالی و بانک مرکزی به چشم نمی خورند و معلوم 
که برای این اداره ها چه کسانی و چه زمانی معرفی خواهند شد. نیست 
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زنگ اول


مهم  رويداد  دو  با  ملى  وحدت  حكومت  مواجهه 
كاركردى  مشروعيت  افغانستان،  تاريخ  جنايى 
قتل فرخنده  اين دولت را رقم خواهد زد. پرونده 
است  رويدادى  دو  شهروند،   31 گروگان گيرى  و 
كه در تاريخ معاصر افغانستان نسبتا بى سابقه اند. 
كسى به ياد ندارد كه در گذشته، كسى را به ظن 
باشند.  كشته  كابل،  خيابان هاى  در  قرآن سوزى 
هم چنين گروگان گيرى گروهى مسافران بى سابقه 
است. فشارهاى مردم، كاربران شبكه هاى اجتماعى 
و جامعه مدنى حكومت وحدت ملى را وادار كرد تا 
متهمان اصلى قتل فرخنده را بازداشت كند. پرونده 
اين متهمان حاال به مقام هاى قضايى سپرده شده 
قتل  متهمان  محاكمه  تا  منتظراند  مردم  است. 
اين  مردم  انتظار  باشد.  عادالنه  و  علنى  فرخنده، 
است كه به هيچ مرجعى اجازه اعمال نفوذ در اين 
از  شمارى  كه  است  روشن  نشود.  داده  پرونده 
اشخاص و افراد تالش دارند تا برخى از متهمان 
مى خواهند  مردم  شوند.  شناخته  بى گناه  اصلى 
اين  نفوذ  اعمال  از  تا سران حكومت وحدت ملى، 
اشخاص و افراد بر روند محاكمه جلوگيرى كنند. 
 31 آزادى  منتظر  هم چنان  افغانستان  مردم 
در  حكومتى  بلندپايه  مقام هاى  حال  تا  مسافر اند. 
افغانستان  مردم  به  گروگان گيران  هويت  مورد 
حكومتى  مقام هاى  نكرده اند.  اطالع رسانى 
نمى خواهند  موضوع  حساسيت  به دليل  مى گويند، 
از  پيش  كنند.  اطالع رسانى  رويداد  اين  مورد  در 
اين اعالم شده بود كه عمليات نظامى براى نجات 
ارقام  بار  چند  است.  مانده  ناكام  گروگان ها  جان 
به نظر  اما  شد،  رسانه اى  جنگجويان  قتل  درشت 
مى رسد كه عمليات هاى نظامى در خالى اطالعاتى 
در  حكومتى،  مقام هاى  بود.  شده  انداخته  راه  به 
اطالع رسانى  هم  گروگان ها  نگهدارى  محل  مورد 
آيا  كه  نگفته اند  حال  تا  دولتى  مقام هاى  نمى كنند. 
گروگان ها در قلمرو افغانستان نگهدارى مى شوند 

يا به خاك پاكستان برده شده اند. 
دور  نيز  پاكستان  خاك  در  گروگان ها  نگهدارى 
گروگان گيرى  انگيزه  مورد  در  نيست.  انتظار  از 
هم معلومات دقيق داده نشده است. منابع رسمى 
نگفته اند كه گروگان گيرها چه مى خواهند. اما برخى 
از منابع غيررسمى مى گويند كه گروگان گيرها با 
سازمان تروريستى تركستان شرقى كه با دولت 
امراهللا صالح، رييس  ارتباط دارند.  چين مى جنگد، 
احتمال  به  كه  كشور  ملى  امنيت  سازمان  پيشين 
پرده  پشت  حساس  اطالعات  به  هم  حاال  قوى 
نوشته  فيسبوكش  صفحه  در  دارد،  دسترسى 
است كه گروگان گيران مى خواهند، 31 مسافر را با 
تروريستى  به سازمان  مربوط  ايغور  زندانى هاى 
از  شمارى  ظاهرا  كنند.  مبادله  شرقى  تركستان 
افغانستان  در  چين،  دولت  مخالف  ستيزه جويان 
را  آنان  مى خواهند  گروگان گيران  و  زندانى اند 
ستيزه جويان  مورد،  چند  در  كابل  كنند.  آزاد 
مخالف دولت چين را كه در زندان هاى افغانستان 
تسليم دهى  كرد.  تسليم  پكن  به  بودند،  محبوس 
را  چين  و  افغانستان  روابط  جنگجويان  اين 
وحدت  حكومت  كه  شود  ديده  بخشيد.  بهبود 
مى كند.  برخورد  چگونه  گروگان گيرى  با  ملى 
پايان  و  فرخنده  قاتالن  مجازات  در  دولت  اگر 
مشروعيت  شود،  موفق  گروگان گيرى  غايله 
كاركردى اش در اذهان شهروندان كشور، تسجيل 
مى شود. اگر خداى ناخواسته حكومت وحدت ملى 
در برخورد با اين دو مورد ناكام بماند، مشروعيت 
سران  مى بيند.  صدمه  سخت  حكومت  كاركردى 
حكومت وحدت ملى بايد اجازه ندهند كه اشخاص 
محاكمه  روند  در  واسطه دار،  و  پولدار  افراد  و 
قاتالن فرخنده دخالت كنند. هم چنان رييس جمهور 
و رييس اجرايى با معاونان شان، بايد گروگان ها را 
به خانه هاى شان برگردانند. اين مقام ها بايد بدانند 
كه مشروعيت كاركردى شان به اين رويدادها گره 

خورده است.

مشروعيت كاركردى حكومت
وحدت ملى

پوليس سرحدى تاجيكستان 
يك شهروند افغان را كشت

قاتل خبرنگار اسوشيتدپرس 
به 20 سال زندان محكوم شد
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در نتيجه تيراندازى پوليس سرحدى تاجيكستان 
افغان  در سرحد ميان دو كشور، يك شهروند 

كشته و يك نفر ديگر زخمى شده است.
واليت  سرپرست  سخنگوى  تيمور  سنت اهللا 
تخار به راديو آزادى گفته كه اين دو نفر قصد 
تاجيكستان  وارد  غيرقانونى  گونه  به  داشتند 
كشور،  آن  خاك  به  ورود  حين  در  و  شوند 
توسط پوليس سرحدى تاجيكستان هدف قرار 

گرفتند.
تاكنون در  به گفته وى، جسد فرد كشته شده 
فرد  اما  است  تاجيكستان  سرحدى  پوليس  نزد 
رسانده  افغانستان  خاك  به  را  خود  مجروح 

است.
مقام هاى واليت تخار گفته اند كه تحقيقات در 

اين مورد آغاز شده است.
كاپيسا  واليت  از  خبرها  همين حال،  در 
افراد  ميان  درگيرى  نتيجه  در  كه  حاكيست 
تن كشته  دو  اين واليت  در  غيرمسوول  مسلح 

و دو تن ديگر زخمى شده اند.
كاپيسا  كوه بند  ولسوال  هوشمند  آقا  نور 
بدينسو  روز  دو  از  درگيرى  اين  كه  مى گويد 
در اين ولسوالى جريان دارد و مردم را نگران 

ساخته است.
اردوى  قول  مسووالن  ديگر  خبر  يك  در 
نام  زير  كه  عملياتى  نتيجه  در  مى گويند   203
غزنى  اندر  و  ده يك  ولسوالى هاى  در  نصرت 
و هم چنين در ولسوالى دايميرداد ميدان وردك 
طالب  چهار  شده  آغاز  بدينسو  شنبه  روز  از 

كشته و هفت مخالف ديگر زخمى شده اند.

دادگاهى در افغانستان حكم 20 سال زندان را 
اسوشيتدپرس  خبرگزارى  عكاس  قاتل  براى 

صادر كرده است.
در  پوليس  فرمانده  نقيب اهللا،  پيش،  سال  يك 
عكاس  نيدرينگهاس،  آنيا  خوست،  واليت 
و  كشت  را  اسوشيتدپرس  خبرگزارى  آلمانى 
كتى گنون، خبرنگار كانادايى اين خبرگزارى 

را زخمى كرد.
افغانستان  جزاى  قانون  در  زندان  سال   20

طوالنى ترين دوره زندان است.
پوشش  براى  خبرنگاران  اين  گذشته  سال 
انتخابات رياست جمهورى با كاروان اكماالتى 
در واليت خوست  انتخابات  مستقل  كميسيون 

همراه شده بودند.
در  كه  اظهاراتى  به  نظر  بى بى سى،  گزارش  به 
در  كتى،  و  آنيا  است،  گرفته  صورت  دادگاه 
صندلى عقبى موتر نشسته بودند كه نقيب اهللا با 
سردادن اهللا اكبر، با كالشينكوف به آنها آتش 

گشود.
محاكمه  روند  جريان  در  ساله،   26 نقيب اهللا، 
است  نكرده  ارايه  قتل  براى  مشخصى  دليلى 
نورمالى  «انسان  كه  گفت  مرحله  يك  در  تنها 

نيست.»
جوالى  ماه  در  ابتدايى،  دادگاه  اين،  از  قبل 
اعدام  به  خبرنگار  اين  قتل  جرم  به  را  نقيب اهللا 
نظر  تجديد  درخواست  او  بود.  كرده  محكوم 

كرد و پرونده به دادگاه استيناف رفت.
دادگاه استيناف حكم 20 سال زندان را صادر 
از  نهايى  دادگاه  آخر،  مرحله  در  حاال،  كرد. 

تصميم دادگاه استيناف حمايت كرده است.
ولى  است،  آخر  فيصله  نهايى  دادگاه  فيصله 
شمار  زندانى،  نيك  برخورد  با  دارد  احتمال 

سال ها پايين بيايد.

10 طالب در عمليات هاى مختلف كشته شدند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
يك شبانه روز گذشته،  ده شورشى 

طالب كشته شده اند.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
در  كه  عمليات ها  اين  مى گويد 

كندز،  تخار،  واليت هاى  مربوطات 
غزنى،  لوگر،  قندهار،  سرپل، 
به  هلمند  و  فراه  هرات،  ننگرهار، 
و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
كه  بود  شده  راه اندازى  ملى  امنيت 
در آن يازده شورشى طالب زخمى 
نيروهاى  توسط  ديگر  تن  چهار  و 

امنيتى كشور بازداشت شده اند.
پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
بهتر  امنيت  تامين  و  هراس افگنان 

راه اندازى شده بود.
مقدارى  عمليات ها  اين  در 
نيروهاى  به دست  نيز  جنگ افزار 

امنيتى كشور افتاده است.
ملى21  پوليس  نيروهاى  هم چنين 
مربوطات  از  را  ماين  حلقه 
واليت هاى كندز، قندهار، ارزگان، 
خنثا  و  كشف  هلمند   و  خوست 

شده اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
شورشيان به منظور اعمال تخريبى و 

تروريستى جاسازى شده بود.

سه مخفى گاه مهمات شبكه حقانى در پكتيكا كشف شد

8صبح، كابل: منسوبان امنيت ملى 
مخفى گاه  سه  پكتيكا،  واليت  در 
شبكه  به  مربوط  مهمات  بزرگ 
اين واليت  تروريستى حقانى را در 

كشف كرده اند.
با  ملى  امنيت  مطبوعاتى  دفتر 
اين  كه  مى گويد  اعالميه اى  انتشار 
عمليات  يك  طى  مخفى گاه ها 
خاص كشف شده است. امنيت ملى 
مخفى گاه ها  اين  در  كه  مى گويد 
مواد  انتحارى ،  واسكت هاى 
جاده  كنار  ماين هاى  و  انفجارى 
در  مخفى گاه  اين  مى شد.  تهيه  نيز 
ولسوالى  كينه كژه  قريه  مربوطات 
گيانى واليت پكتيكا كشف شده اند. 
اين  از  كه  مى گويد  ملى  امنيت 
واسكت  ثوب  سه  مخفى گاه ها 
راكت انداز  ميل  شانزده  انتحارى، 
توپ  ميل  يك  «آر پى جى 7»، 
ميل  يك  ملى مترى،  دو  و  هشتاد 
با  زيكويك  ميل  يك  دهشكه ، 

پيكا،  ميل  پنج  شارژور،  مقدارى 
ميل  يك  كالشينكوف،  ميل  پنج 
ماين،  حلقه  هفتاد  «تى تي،  تفنگچه 
انفجارى،  مواد  كيلوگرام  پنج صد 
بيست و چهار بكس مرمى دهشكه، 
چهل  كنترول،  ريموت  عدد  پنجاه 
فير  نه  هاوان،  مرمى  فير  هفت  و 
عراده  يك  راكت انداز،  مرمى 
سرگلوله  عدد  پنجاه  موترسايكل، 
دو  پرتله،  عدد  سه  و  بيست  هاوان، 
پايه مخابره آيكم و يك پايه كمره 
است.  آمده  بدست  فلمبردارى 
از  كه  افزوده  ملى  امنيت  همچنين 

مرمى  فير  صدها  مخفى گاه ها  اين 
نظامى  ادوات  و  سالح هاى مختلف 
كه به منظور انجام حمالت انتحارى 
و تروريستى به كار برده مى شود، نيز 

به دست آمده است.
دفتر مطبوعاتى امنيت ملى مى افزايد 
از  اين قضيه دو تن  به  پيوند  كه در 
حقانى  تروريستى  شبكه  اعضاى 
ملى  امنيت  شده اند.  بازداشت  نيز 
عنوان  به  مخفى گاه،  اين  كشف  از 
در  مخفى گاه  بزرگ ترين  كشف 
برده  نام  خورشيدى  جارى  سال 

ACKUاست.
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حکومت  رهبران  هفته،  این  چهارشنبه  است  قرار 
کابینه را  وحدت ملی شانزده تن از اعضای باقی مانده 
گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان  رسما به منظور 

کنند. معرفی 
سفر  آغاز  از  پیش  ملی،  وحدت  حکومت  رهبران 
حمل،  اول  شام  امریکا،  متحده  ایاالت  به  پنج روزه 
کردند.  کابینه را معرفی  شانزده تن از اعضای باقی مانده 
از معرفی اعضای باقی مانده  که پس  براساس فهرستی 
کابینه توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شد، همایون 
رسا در وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی در 
وزارت  در  ضمیر  اسداهلل  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
وزارت  در  منگل  محمدگالب  مالداری،  و  زراعت 
وزارت  در  بلیغ  محمود  انجنیر  قبایل،  و  سرحدات 
کتر  دا اقتصاد،  وزارت  در  مراد  عبدالستار  عامه،  فواید 
محمداهلل بتاش در وزارت ترانسپورت، اسداهلل حنیف 
نادری  بلخی در وزارت معارف، سید سعادت منصور 
وزارت  در  انور  عبدالبصیر  کتر  دا وزارت شهرسازی،  در 
و  مخابرات  وزارت  در  وحیدی  عبدالرزاق  عدلیه، 
زنان،  امور  وزارت  در  نظری  دلبر  معلوماتی،  تکنالوژی 
خانم سالمت عظیمی در وزارت مبارزه با مواد مخدر، 
کتر  دا وزارت تحصیالت عالی،  در  مومند  فریده  کتر  دا
و  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  در  اوریاخیل  نسرین 
آب  و  انرژی  وزارت  در  عثمانی  احمد  علی  هم چنین 

معرفی شده اند.
برای  نامزدانی  نیز  این   از  که پیش  این در حالی است 

که تبدیلی  کرده است  کشور اعالم  وزارت تحصیالت عالی 
تازه واردان به دانشگاه های دلخواه شان باعث خالی شدن 
برخی دانشگاه های دیگر شده و این وزارت حاضر نیست 

بار دیگر چنین مشکلی تکرار شود.
محمدعثمان بابری، معین و سرپرست وزارت تحصیالت 
که به روز یک شنبه به نشست عمومی مجلس سنا  عالی 
فراخوانده شده بود، هم چنین نسبت به مداخله غیرقانونی 
که آزمون  در تحصیالت عالی هشدار داد. بابری می گوید 
روی  وزارت  این  سوی  از  که  اصولی  بنیاد  بر   1393 سال 
و  کم  به دلیل جای  و  انجام شده  بود،  گرفته شده  دست 
تقاضای زیاد تمامی شرکت کننده های آزمون نمی توانند به 
کامیاب شوند. چگونگی راه  دانشگاه های مورد نظرشان 
به  به دانشگاه ها و جذب دانشجویان  یافتن دانشجویان 
دانشکده های مورد نظرشان از بحث های عمده در شروع 

هر سال تحصیلی بوده است.
امتحان  نتایج  گذشته  هفته  عالی  تحصیالت  وزارت 
از  شده  ارایه  آمار  بنیاد  بر  که  کرد  اعالم  را   1393 کانکور 
کامیاب  سوی این وزارت از میان ۲۲۵ هزار تن، ۱۱۰ هزار نفر 

شده اند.
براساس همین ارقام، ۵۵ هزار تن به موسسات تحصیالت 
تحصیالت  موسسات  به  دیگر  تن  هزار   ۵۵ عالی، 
نیمه عالی، ۲۵ هزار تن با تخفیف به موسسات تحصیلی 
خصوصی راه یافتند و در این میان، بیش از یک صد هزار 

گفته شدند. کام  تن دیگر نیز بی نتیجه یا نا

اما  بودند  شده  معرفی  وزارت خانه ها  این  کرسی  احراز 
نگرفتند.  قرار  نمایندگان  مجلس  اعضای  تایید  مورد 
گذشت نزدیک به صد و ده  که پس از  این نامزدوزیران 
روز از عمر حکومت وحدت ملی به مجلس نمایندگان 
کم تر از نیمی از آنان توانستند رای اعتماد  معرفی شدند، 

اعضای مجلس نمایندگان را به دست آورند.
بار  دومین  برای  کابینه  باقی مانده  اعضای  است  قرار 
به مجلس  روز چهارشنبه  اعتماد،  رای  گرفتن  به منظور 
نمایندگان رسما معرفی شوند. برخی از اعضای مجلس 
تعداد  چه  که  نیست  معلوم  هنوز  می گویند  نمایندگان 
از نامزدوزیران معرفی شده مورد تایید این مجلس قرار 

گرفت. خواهند 
محمدعظیم محسنی، نماینده والیت بغالن در مجلس 
اسناد  و  برنامه ها  بررسی  با  که  می گوید  نمایندگان، 
که  شد  خواهد  مشخص  جدید  نامزدوزیران  تحصیلی 
اعضای  تایید  مورد  تا  می شوند  موفق  تعدادشان  چه 
نامزدوزیرانی  افزود  آقای محسنی  بگیرند.  قرار  مجلس 
شدند،  رد  نمایندگان  مجلس  سوی  از  اول  دور  در  که 
موجود  امکانات  و  واقعیت ها  با  بیشترشان  برنامه های 
که  دولت افغانستان همخوانی نداشت و موفق نشدند 
کثریت اعضای مجلس را به دست آورند.  رای اعتماد ا
گذشته  گفت: »یک تعداد از نامزد وزیران در دور  وی 
و  حقایق  از  دور  که  می کردند  مطرح  را  برنامه هایی 
و  توانایی ها  از  بهتر  وکال  حالی که  در  بود.  فعلی  شرایط 
که توسط  گاهی دارند اما برنامه هایی  امکانات دولت آ

یافتن  راه  گفت  عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
ارزش های  و  اصول  بنیاد  بر  دانشگاه ها  به  دانشجویان 
ملی  پروسه  در  تا  نمی دهند  اجازه  کسی  به  و  بوده  علمی 
این  در  افرادی  که  گفت  بابری  کند.  مداخله  کانکور 
وزارت  کار  در  نباید  ملی  شورای  و  حکومت  وزارت، 
کانکور باید در  کنند و اداره ی  تحصیالت عالی مداخله 
وزارت  مقام   این  باشد.  عالی  تحصیالت  وزارت  اختیار 
که تبدیلی دانشجویان تازه وارد  تحصیالت عالی می گوید 
از  تا دانشجویان شماری  بود  گذشته سبب شده  در سال 
کم شود و هرگاه در سال روان بار دیگر  کشور  دانشگاه های 

معلوم  که  می شدند  مطرح  نامزدوزیران  این 
دولتی  امکانات  و  توانایی  از  آنان  می شد 
نامزدوزیران  مورد  در  اما  ندارند.  گاهی  آ
و  تحصیلی  اسناد  بررسی  از  پس  جدید 
مجلس  نمایندگان  کاری شان  برنامه های 

گرفت.« تصمیم خواهند 
هرچند  می افزاید  محسنی  محمدعظیم 
جدید  نامزدوزیران  از  محدودی  تعداد 
با اعضای  و  چهره های شناخته شده هستند 
اما  دارند،  خوب  روابط  نمایندگان  مجلس 
تمامی نامزدوزیران جدید مطابق برنامه های 
مجلس  اعضای  قضاوت  مورد  کاری شان 
به گفته ی  گرفت.  خواهند  قرار  نمایندگان 
از  تعداد  چه  که  نیست  مشخص  هنوز  او، 
این نامزدوزیران مورد تایید اعضای مجلس 

گرفت. نمایندگان قرار خواهند 
والیت  نماینده  ذکی،  قدرت اهلل  هم چنین 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس  در  تخار 
برنامه های  ارایه  از  پس  جدید  نامزدوزیران 
کاری شان مورد قضاوت اعضای مجلس قرار 
نامزدوزیرانی  او،  به گفته ی  گرفت.  خواهند 
عملی  و  موثر  کاری  برنامه های  بتوانند  که 
مجلس  اعضای  تایید  مورد  کنند،  ارایه 
گفت:  ذکی  قدرت اهلل  گرفت.  قرار خواهند 
که الزم ببینند رای می دهند  کسانی را  »وکال 

اقدام به تبدیلی دانشجویان بکنند، دانشگاه های قندهار، 
والیتی  دانشگاه های  از  دیگر  برخی  و  جوزجان  پکتیا، 

کشور از دانشجویان خالی  می شوند.
که از همین رو آن ها در سال روان اجازه  کرد  کید  بابری تا
سرپرست  نمی دهند.  را  تازه وارد  دانشجویان  به  تبدیلی 
که با وجود تالش های این  گفت  وزارت تحصیالت عالی 
دشواری هایی  با  کانکور  آزمون  گرفتن  در  هنوزهم  وزارت 
هرگاه  گفت  بابری  هستند.  مواجه  زورمندان  سوی  از 
سایر  و  والیتی  شوراهای  ملی،  شورای  نمایندگان  والی ها، 
افراد بانفوذ در والیت ها با آن ها همکاری نکنند، نخواهند 

کسانی را الزم نبینند رای نمی دهند. اما، من امیدوارم  و 
کثریت این نامزدوزیران رای بیاورند.« که ا

نخست  روزهای  در  کشور،  رییس جمهور  اشرف غنی، 
طی  که  بود  داده  وعده  قدرت،  گرفتن  به دست 
کابینه حکومت وحدت ملی را  چهل وپنج روز اعضای 
معرفی می کند. با آن که از عمر این حکومت نزدیک به 
کابینه اش تکمیل  شش ماه می گذرد، هنوز هم اعضای 

نشده است.
شده،  معرفی  اخیرا  که  نامزدوزیری  شانزده  میان  در 
و  عالی  دادگاه  لوی سارنوالی،  دفاع،  وزارت  نامزدوزیر 
که  نیست  معلوم  و  نمی خورند  چشم  به  مرکزی  بانک 
کسانی و چه زمانی معرفی خواهند  برای این اداره ها چه 

شد.

به گفته ی  شوند.  موفق  کانکور  آزمون  گرفتن  در  توانست 
حوزه های  افزایش  زورمندان،  مداخله  از  جلوگیری  بابری 
و  کانکور  روز  در  معلوماتی  تکنالوژی  از  جلوگیری  آزمون، 
کانکور  پشتیبانی شرکت های مخابراتی در شفافیت آزمون 

موثر است. 
کانکور به عهده وزارت باشد و جلو  بابری افزود: »مدیریت 
گرفته شود.« مقام های وزارت تحصیالت عالی  مداخله ها 
که برای توسعه نهادهای تحصیلی  هم چنین بیان داشتند 
در افغانستان به بودجه بیشتر نیاز دارند و بر بنیاد مقرره ای 
گرفته  روی دست  مالیه  وزارت  با  وزارت  این  از سوی  که 
هزینه های  از  بخشی  باید  افغانستان  دانشگاه های  شده، 
»مقرره  گفت:  بابری  کنند.  پیدا  خودشان  را  مالی شان 
به  که  کردیم  نهایی  مالیه  وزارت  با  را  مالی  استقاللیت 
گزیر هستند پول پیدا  اساس آن پوهنتون ها )دانشگاه ها( نا
گر پیدا نکنند وزارت تحصیالت عالی مانند دکان  کنند و ا

که به سود افغانستان نیست.« دادن دیپلوم  است 
برای  که  کرد  کید  تا عالی  تحصیالت  وزارت  سرپرست 
خودکفایی دانشگاه ها نیاز است تا این نهادها از نگاه مالی 
که نظام تحصیالت عالی در  گفت  بهتر شوند. بابری اما 
افغانستان باید بازبینی شود و به گفته  او تا زمانی که مشکل 
افغانستان  نشود،  حل  افغانستان  در  عالی  تحصیالت 
ساخته نخواهد شد. این مقام وزارت تحصیالت عالی از 
سناتوران مجلس خواست تا مسووالن این وزارت را در برابر 

مردم پاسخگو سازند.
بورسیه های  به  ممتاز  دانشجویان  رفتن  به  اشاره  با  بابری 
کار  استعدادها  رشد  زمینه  در  که  گفت  بیرونی  کشورهای 
کسانی که توانایی پیش برد برنامه های تحصیلی  شود و به 
»به  گفت:  بابری  نشود.  داده  اجازه  ندارند،  را  بیرون  در 
هر چیز بازی اما با علم نباید بازی شود. با حق اوالد این 
وطن نباید بازی شود.« در نشست روز یک شنبه مجلس 
سنا با آن که شماری از سناتوران مجلس بر ضرورت تبدیلی 
کردند اما  کید  دختران از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر تا
که  کرد  سرپرست وزارت تحصیالت عالی ابراز امیدواری 
کمیته تخنیکی از مسووالن آن وزارت و سناتوران  با ایجاد 

کنند. بتوانند به این موضوع رسیدگی 

نامزدوزیران جدید
وند چهارشنبه به مجلس می ر

سرپرست وزارت تحصیالت عالی:

تبدیلی تازه واردان ممنوع است

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

ACKU
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قتل وحشیانه فرخنده چه چیزی را 
در افغانستان می تواند تغییر دهد؟

بازگویی یک داستان جعلی

گردید بخش های وسیعی از جامعه با  از این اظهارات متوجه 
حرف هایش موافق نیستند.

که نیازی و هم چنان مقامات دولتی چون معین  واضح است 
خیابانی  خشونت های  تایید  با  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
که ما در قرن بیست ویکم  و محکمه صحرایی متوجه نیستند 
باید  که  بدوی  نه در عصر خیمه نشین های  و  زندگی می کنیم 
آن ها عمال  نفر داد.  کشتن یک  و  با خون  را  هر عملی  جزای 
خود را برتر از قاضی و محکمه نشانده و برای قتل دیگران فتوا 
که مردم نه تنها با این  کرده بودند  کردند. ولی فراموش  صادر 
که هر  کید دارند  خشونت ها موافق نیستند بلکه بر این نکته تا

گردد. اتهامی  باید از مجرای قانون رسیدگی 
محل غلط منازعه

نوع  یک  بروز  فرخنده  قتل  ناخواسته  پیامدهای  از  یکی 
اساس  بر  بود.  ضدمذهبی  حتا  و  ضدمالیی  احساسات 
بلکه  بوده  دینی  مدرسه  گرد  شا تنها  نه  فرخنده  اطالعات، 
و  تعویذنویسی  با  سلفی  اعتقادات  با  مبلغ  یک  به عنوان 
برخوردار  زیادی  اعتبار  از  افغان  بین عوام  که در  قبور  زیارت 
با  دختری  که  این جاست  جالب  داشت.  مخالفت  است، 
مردان  از  جماعتی  سوی  از  مذهبی  محکم  اعتقادات  این 
می شود.  کشته  و  شکنجه  قرآن  سوزاندن  اتهام  به  خشمگین 
که عده ای دست به مالمت  کافی بود  گویا همین به ذات خود 

مذهب و طبقه مالها بزنند.
به  بهره ای  و  است  ک  خطرنا تضاد  این  که  است  طبیعی 
که  حال  عین  در  افغانستان  جامعه  ندارد.  ما  کشور  حال 
خود  روحانیون  و  مالها  طبقه  به  عمیق  اعتقاد  است  مذهبی 
کشتار وحشیانه فرخنده  دارند. ولی در عین حال همین مردم 
مردم  امر،  واقعیت  در  کردند.  محکوم  گون  گونا اشکال  به  را 
اتفاقاتی  کشور چنین  در  نام دین  زیر  نباید  که  دارند  دوست 
بیفتد. با این وجود، یک قشری از جامعه هنوز هم باور دارد 
کوچک ترین عمل علیه اعتقادات مذهبی باید به بدترین  که 
نیازی  ایاز  طرفداران  تظاهرات  گردد.  مجازات  ممکن  شکل 
کابل یک نمونه خوب این موضوع است. معترضان مذکور  در 
کمه صحرایی مهر  که آقای نیازی عمال بر محا کردند  فراموش 
شخص  این  از  حمایت  برای  کنون  ا ولی  بود  گذاشته  تایید 
که انتقادات از آقای نیازی را زیر نام مواجهه با  تالش می کنند 
مذهب جلوه بدهند. در واقع انتقادات از آقای نیازی مشروع 
که فقط یک خطیب نماز جمعه  کند  بوده و ایشان باید درک 
بوده و باید در مورد مسایل مذهبی و تا حدی هم اجتماعی با 
گر قرار باشد هر خطیبی فتوا بدهد  کند. ا نمازگزاران صحبت 
بهتر  پس  بزنند،  خشونت  به  دست  آن  براساس  نیز  جمعی  و 
کشور تعطیل شده و در  که نهادهای عدلی و قضایی در  است 

گردد. کمیت طالبی و داعشی مستقر  افغانستان حا
نباید  نیازی  آقای  مانند  مالهایی  منتقدان  حال،  عین  در 
به خصوص  و  داشته  زیادی  نفوذ  قشر  این  که  کنند  فراموش 
والی  حمایت  می برند.  حساب  زیاد  آن ها  از  سیاستمداران 
و  سیاستمداران  چگونه  که  می دهد  نشان  نیازی  ایاز  از  بلخ 
مالیان در افغانستان حامیان و متحدان طبیعی هم به حساب 
می آیند. از این خاطر، قتل فرخنده هیچ تاثیری روی جایگاه 
این قشر ندارد و اصوال چنین تضادی میان این قشر و توده های 

عامه یک تضاد خیالی و بی محتوا است.

می کردند. 
کمه  محا قباحت  جعلی،  داستان  این  بازگویی 
می سازد.  خدشه دار  مردم  ذهن  در  را  خیابانی 
با  چه  خیابانی،  کمه  محا از  قباحت زدایی 
استدالل های تمثیلی و چه با بازگویی داستان های 
بیشتر  را  کمه ها  محا این  تکرار  احتمال  جعلی، 
قانون گذاران  که  است  تاسف بار  بسیار  می سازد. 
و  می شوند  هم صدا  واعظان  از  برخی  با  کشور، 
شود.  توجیه  خیابانی  کمه  محا که  می کنند  کاری 
کابل، مصداق روشن  رویداد بیست وهشت حوت 
بود.  عمد  قتل  و  خودسری  بی قانونی،  آدم سوزی، 
گر او  فرخنده را به ظن قرآن سوزی، آتش زدند. حتا ا
کم  قرآن سوزی هم می کرد، از جرم قاتالنش چیزی 

نمی شد. 
کمه  رسمی  محا دادگاه  یک  در  باید  قرآن سوز 
دل های  است.  افغانستان  قوانین  حکم  این  شود. 
یکجا  فرخنده  با  افغانستان،  مردم  از  بسیاری 
را  بشریت  وجدان  حتا  حادثه  این  گرفت.  آتش 
برای  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در  داد.  تکان 
توجیه  شد.  روشن  شمع  فرخنده،  به  دادخواهی 
گاهانه این حادثه، احتمال تکرار آن  گاهانه یا ناآ آ
را بیشتر می سازد. وقتی مردم از زبان یک قانون گذار 
در  خیابانی  کمه  محا بشنوند،  جعلی  داستانی 
داستان  یک  بیان  نفس  می شود.  توجیه  ذهن شان 
حادثه  موجه سازی  نحوی  به  می تواند  هم،  جعلی 
در  این که  برای  شود.  تلقی  حوت  بیست وهشت 

باشیم،  داشته  امن  خیابان های  و  شهرها  آینده 
بین  از  را  خیابانی  کمه  محا تمامی  زمینه های  باید 
کمه های خیابانی فاقد  ببریم. باید موجه سازان محا

صالحیت اخالقی اعالم شوند. 
که بر بنیاد  کند  کشور باید قانونی تصویب  پارلمان 
انسان  یک  خیابانی  کمه  محا توجیه  نفس  آن، 
جرم شناخته شود. اما برخی از نمایندگان پارلمان، 
به جای تالش برای تصویب چنین قانونی، با قاتالن 
را  و داستان های جعلی  فرخنده هم صدا می شوند 
کشوری  بازگو می کنند. هم صدایی با قاتالن، در هر 
کشور دیگر،  گر قانون گذاری در یک  قباحت دارد. ا
کمه هم نشود، مردم  گر محا با قاتالن هم صدا شود، ا
هم صدایی  می کنند.  شک  روانی اش  سالمت  در 
گاهانه با قاتالن فرخنده و موجه سازان  گاهانه یا ناآ آ

قتل او، قباحت دارد. 
نمایندگان پارلمان باید اجازه ندهند تا همکاران شان 
هم صدا  فرخنده  قاتالن  با  گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ
شوند. هر دو اتاق شورای ملی باید قانونی تصویب 
کمه های خیابانی  که بر مبنای آن، توجیه محا کنند 
جلوگیری  شود.  اعالم  جرم  آن،  مصادیق  تمام  و 
آینده،  در  انسان  یک  خیابانی  کمه  محا تکرار  از 
وظیفه تمام شهروندان و نهادها است. باید قباحت 
همه  گاهی  آ و  احساس  به  خیابانی  کمه های  محا

کشور منتقل شود.  شهروندان 

از  یکی  کابل  شهر  در  فرخنده  وحشیانه  قتل  این که  با 
به  خورشیدی   1393 سال  پایان  رویدادهای  غم انگیزترین 
حساب می آید، اما در عین حال به تاثیرگذارترین رویداد سال 
گشت. متاسفانه یک دختر جوان به فجیعانه ترین  نیز مبدل 
شکل ممکن به قتل می رسد تا به صورت ناخواسته به مهم ترین 
و تاثیرگذارترین رویداد تبدیل شود. با این وجود، قتل فرخنده 
گسترده ای شهروندان افغان را چه در داخل و چه در  به صورت 
کشور تحت تاثیر خود قرار داده و برای اولین بار شاهد  خارج 
اقشار اجتماعی  و منزوی ترین  که غیر سیاسی ترین  آن هستیم 
و  اعتراض  مراتب  گون  گونا اشکال  به  و  آمده  خیابان ها  به 

همدردی خود را نسبت به این حادثه نشان دادند.
و مخالفان در  میان طرفداران  نیز در جامعه  از تضادها  نوعی 
قضیه قتل فرخنده دیده می شود. این تضادها در شکل دفاع 
گذاشته است. با این که  و یا ضدیت با مالها خود را به نمایش 
اما  امر مشروعی است  و توجیه گران خشونت  مبلغین  از  انتقاد 
که این انتقادات را به غلط  عده ای از همین مالها می کوشند 
سوءاستفاده ای  از  فراتر  چیزی  که  دهند  جلوه  مذهبی  ضد 

بیش نیست.
نسبت  که  می گیرند  یاد  افغانستان  شهروندان  حال،  عین  در 
جامعه  اساسی  مسایل  در  فعاالنه تری  به صورت  گذشته  به 
از  گرفته و در قالب همبستگی های مدنی در خیابان ها  سهم 
کنش نشان دهند. این فرهنگ جدید باعث تاثیرات  خود وا
که از همه مهم تر پایه های دموکراسی و  سیاسی بسیاری است 

کرده می تواند. مشارکت مدنی را تقویت 
وقتی همه معترض می شوند

جمع  گردهم  افغان ها  از  گروهی  دنیا  گوشه  هر  در  روزها  این 
فرخنده  قتل  به  و  می کشند  فریاد  می افروزند،  شمع  می شوند، 
در  عامه  افکار  نمادین،  حیث  از  می کنند.  اعتراض  کابل  در 
کشور اتفاق می افتاد  که این حادثه نباید در  افغانستان پذیرفته 
کنون همه در برابر این قتل مدحش به نوعی مسوول هستند.  و ا
کسی بی تفاوتی اختیار نمی کند و همه خود را به نوعی در این 

رخداد مقصر می دانند. 
آهسته  آهسته  که  شده  افغان ها  برای  بهانه ای  فرخنده  گویا 
میان  در  دهند.  نشان  کنش  وا خود  از  مهم  مسایل  مورد  در 
کامال خاص است.  گذشته قتل فرخنده موضوع  رویدادهای 
زیرا، به شدت احساسات انسانی جامعه را جریحه دار ساخته 
روی  ملموسی  توافق  و  همبستگی  یک  خاطر  همین  به  و 
کسانی که  گرفته است. حتا  محکوم نمودن این رخداد شکل 
گران قتل فجیعانه فرخنده بودند پس  در اول از جمله ستایش 
از موضع خود عقب  با احساسات عامه به شدت  از مواجهه 

کردند. نشستند و حتا برای جبران موضع خود اقدام 
کبرخان، آقای ایاز نیازی  یکی از این افراد واعظ مسجد وزیر ا
از  او  مرگ  و  فرخنده  به  حمله  خبر  شنیدن  از  پس  که  است 
کرد. پس از این که ویدیوی آن  منبر مسجد این عمل را تایید 
گسترده ای در رسانه های اجتماعی تکثیر شد و  رویداد به طور 
گرفت، آقای نیازی متوجه  گسترده به آن صورت  کنش های  وا
حساسیت موضوع شده و از موضع قبلی خود برگشت. واقعیت 
کسی به  گر  که ا که آقای نیازی در اساس باور دارد  این است 
کشته  کرد باید از سوی مردم در خیابان  یک امر مقدسی توهین 
شود چون حکومت توانایی مجازات آن فرد را ندارد. اما بعد 

متوقف  فرخنده  وحشیانه  قتل  موجه سازی  روند 
نشده است. سه نماینده مجلس، دیروز در حضور 
در  پنهان کاری  به  متهم  را  پولیس  داخله،  وزیر 
که  است  این  داستان  کردند.  فرخنده  قتل  رویداد 
که  گفتند  سه نماینده مجلس، دیروز به وزیر داخله 
است  آمده  به دست  فرخنده،  هوشمند  گوشی  گویا 
جریان  در  مقتول  که  می دهد  نشان  گوشی  این  و 
سفارت خانه های  با  قاتالن،  و  اوباشان  با  بگومگو 
بنیاد  از  روایت  این  است.  گرفته  تماس  خارجی 
نمایندگان  چرا  که  نیست  روشن  است.  جعلی 
مجلس این روایت جعلی را در مجلس نمایندگان 
مراجع  اعالمیه های  و  قراین  اسناد،  کردند.  بازگو 
واقعیت  چیزی  چنین  که  می دهد  رسمی  نشان 
اعالم  اوقاف  و  حج  وزارت  و  کابل  پولیس  ندارد. 
که هیچ نشانه ای دال بر قرآن سوزی، در محل  کردند 
که  حادثه ندیده اند. اسناد هم چنان نشان می دهد 
کاپیسا  فرخنده، شیفته دین بود و در مدرسه مذهبی 
کابل تا  کرده بود. پولیس  تا مقطع بکلوریا تحصیل 
گوشی هوشمند  که فرخنده  حال تایید نکرده است 
داشت. یکی از متهمان به قتل او در تلویزیون ظاهر 
قرار  او  اختیار  در  فرخنده  گوشی  که  گفت  و  شد 
گوشی حاال در اختیار پولیس  گرفته بود. ظاهرا این 

قرار دارد. 
اختیار  را در  گوشی فرخنده  کرد  اذعان  که  متهمی 
او  به گفته  کرد.  را مشخص  گوشی  نوعیت  داشت، 
گران قیمت نبود. داستان  گوشی فرخنده، هوشمند و 

سفارت خانه های  از  برخی  با  را  فرخنده  تماس 
از  پس  روز  یک  او  قاتل های  از  شماری  خارجی، 
کسانی  این جاعالن  میان  در  کردند.  حادثه جعل 
یک  مالک  و  خبرنگار  را  خودشان  که  بودند  هم 
از حادثه  روز پس  آزاد معرفی می کنند. یک  رسانه 
اجتماعی،  شبکه های  در  داستان  جعل  بر  عالوه 
شماری از واعظان در خطبه های نماز جمعه اصل 
کردند.  توجیه  را  قرآن سوز  یک  خیابانی  کمه  محا
کمه خیابانی تنها واعظان نبودند.  موجه سازان محا
کاربری برخی از نمایندگان مجلس  در حساب های 
آنان  می داد  نشان  که  شد  نوشته  جمله هایی  نیز، 
پشتیبانی  قرآن سوز  یک  خیابانی  کمه  محا اصل  از 

می کنند و آن را قبیح نمی دانند. 
توجیه  برای  تمثیلی  استدالل های  و  داستان  جعل 
گذشته، مصداق  جنایت بیست وهشت حوت سال 
قباحت زدایی  و  قانون  کمیت  حا به  کردن  پشت 
داستان  بازگویی  بود.  خیابانی  کمه های  محا از 
نحوی  به  نیز،  مجلس  نماینده  سه  زبان  از  جعلی 
کجا  از  است.  خیابانی  کمه  محا از  قباحت زدایی 
کمیته  در  جعلی  داستان  این  بازگویی  که  معلوم 
بی گناه  برای  تالش  نوعی  مجلس،  داخلی  امنیت 
جلوه دادن قاتالن در ذهن مردم عام نباشد. پس از 
روشدن همه چیز، این سه نماینده مجلس نباید به 
خود جرات می دادند و یک داستان جعلی را بازگو 
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سربازانیکهغفلتکردهاند
مجازاتمیشوند

وزیر داخله گفت در صورتی که کارمندان ارگان های امنیتی و 
کشفی نیز در این قضیه مقصر باشند، مجازات خواهند شد. آقای 

علومی  افزود: »اگر در این خشونت ارگان های کشفی ما متهم 
می شود، در برابر آن ها برخورد قانونی می کنیم. خاطر شما جمع 
باشد. تا زمانی که ما قانون را بر پولیس و کارمندان خود تطبیق 

نکنیم، قانون را بر دیگران نیز تطبیق کرده نمی توانیم.«

چگونگیتوزیعتذکرهالکترونیک

ندارد که نشان دهد فرخنده به تحریک سفارت خانه ها 
قرآن را سوختانده باشد. آقای علومی  گفت فرخنده 
دین  مبلغان  از  یکی  و  دینی  علوم  دانش آموز  خود 
دست  به  سندی  ما  کشفی  »ارگان های  است:  بوده 
ارتباط  با کدام سفارتی در  ندارند که شهید فرخنده 
و  خوانده  را  شرعیات  فاکولته  آدم  این  باشد.  بوده 
قرآن  مدرسه ها  از  یکی  در  و  دارد  عالی  تحصیالت 

شریف را درس می داد.«
مسلمان  یک  به عنوان  فرخنده  گفت  علومی  
به جادوگران توصیه کند که کار آن ها  می خواست 
درست نیست و نباید مردم را با چنین کارهایی فریب 
به  این توصیه دست  برابر  تعویذنویسان در  اما  دهند. 
جواز  شرع  در  نه  که  کردند  کاری  و  زدند  جنایت 

دارد و نه در قانون. 

الکترونیک خود را به دست آورده می توانند. 
این تذکره ها در چهار مرحله کاری توزیع می گردند. 
شهروندان  معلومات«  »جمع آوری  مرحله،  نخستین 
باید  کشور  شهروندان  مرحله،  این  در  است.  کشور 
اداره  به  دوباره  و  کرده  خانه پُری  را  اداره  فورم های 
فامیلی  فورم  دارد؛  وجود  فورم   گونه  دو  بسپارند. 
توسط  تذکره  اخذ  از  جلوگیری  برای  انفرادی.  و 
الکترونیک  تذکره  که  می گردد  تالش  غیرافغان ها، 
تمام  معلومات  بنابراین،  گردد.  توزیع  فامیل ها  برای 
اعضای فامیل ها در فورم فامیلی درج گردیده و کاپی 
تذکره های کاغذی و برخی اسناد دیگر ضمیمه فورم 
خانه پُری شده می گردد. در کنار آن، برای هر فرد فورم 
تا معلومات مفصل تر هر شهروند  انفرادی وجود دارد 

کشور درج آن گردد. 
توزیع  اداره  کارمندان  که  است  به گونه ای  کار  شیوه 
خانه های  دروازه های  پشت  به  الکترونیک  تذکره 
شهروندان رفته و این فورم ها را به هر فامیل می رسانند. 
اداره  ساحوی  دفاتر  به  را  آن ها  جمع آوری،  از  بعد 
انتقال می دهند. سپس، تمام فورم های جمع آوری شده 

در دفاتر ساحوی نگهداری می شوند.
مرحله دوم، زمانی آغاز می گردد که برخی معلومات 
قابل نیاز فورم ها درج فورم »تثبیت هویت« گردیده با 

است  گفته  لوی سارنوالی  سخنگوی  حال  همین  در 
که قضیه فرخنده دو بعد دارد، ملکی و نظامی. بصیر 
عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی روز شنبه گفت که 
تحقیقات روی این قضیه آغاز شده و مردم افغانستان 
در مراحل مختلف بررسی این پرونده در جریان قرار 
از دید مردم  »هیچ چیزی  او گفت:  خواهند گرفت. 

افغانستان پنهان نخواهد ماند.«
از  دیگر  شماری  و  کابل  شهر  فرخنده،  قتل  به دنبال 
چند  و  بامیان  هرات،  مزارشریف،  جمله  از  شهرها 
بوده  اعتراض آمیز  گردهمایی های  شاهد  دیگر  شهر 
کرده اند  تاکید  مردم  اعتراض ها  این  همه  در  است. 
که عامالن قتل فرخنده باید به عدالت سپرده شوند و 

براساس قوانین افغانستان مجازات گردند.

ضمیمه کاپِی تذکره های اعضای فامیل به واحد تطبیق 
تطبیق  این بخش مسوولیت  فرستاده می شود.  آرشیف 
ریاست  کنده های  و  اساس ها  با  کاغذی  تذکره های 
ثبت احوال نفوس را دارند. این مرحله به منظور تثبیت 
هویت شهروندان صورت می گیرد. تا ثابت گردد که 
شهروند متقاضی تذکره الکترونیک، منحیث افغان ثبت 
به منظور ایجاد سهولت به شهروندان،  می باشد یا خیر. 
این مرحله توسط کارکنان اداره انجام می گیرد. بعد از 
مرحله  سومین  افغان،  منحیث  تبعه  هویت  تثبیت شدن 

آغاز می گردد.
سیستم  درج  کشور  اتباع  معلومات  سوم،  مرحله  در 
می گردد. به همین منظور، براساس زمان بندی مشخص، 
فامیل ها به نزدیک ترین مراکز ثبت نام دعوت می شوند 
درج  سیستم  در  فامیل ها  اعضای  تمام  معلومات  و 
فرستاده  ملی  معلومات  مرکز  و  چاپخانه  به  گردیده 
می شود. در این مرحله، تمام اعضای فامیل باید حاضر 
سیستم؛  به  معلومات  کردن  درج  بر  افزون  تا  باشند 
امضای  چشم،  دست ها،  ده گانه  انگشتان  بایومتریک 

دیجیتلی و تصویر شخص اخذ گردد.
بعد از فرستاده شدن معلومات به چاپخانه، تذکره های 
مراکز  به  دوباره  شده  چاپ  شهروندان  الکترونیک 
ساحوی انتقال می یابند. در واپسین مرحله یعنی مرحله 
چهارم، برای بار دوم و براساس زمان بندی منظم، تمام 
اعضای فامیل ها به مراکز توزیع تذکره دعوت می شوند 
باالی  انگشتش  گذاشتن  از  بعد  خانواده  عضو  هر  و 
تذکره  می گردد،  تذکره  فعال شدن  سبب  که  ماشینی 
از مزایای آن مستفید  الکترونیکی خود را تسلیم شده 

می گردد.
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در  »اگر  افزود:  علومی   آقای  شد.  خواهند  مجازات 
این خشونت ارگان های کشفی ما متهم می شود، در 
برابر آن ها برخورد قانونی می کنیم. خاطر شما جمع 
پولیس و کارمندان  بر  را  قانون  ما  تا زمانی که  باشد. 
خود تطبیق نکنیم، قانون را بر دیگران نیز تطبیق کرده 

نمی توانیم.«
در حالی که اسناد و مدارک نهادهای دولتی افغانستان 
با فعالیت  بارها  از آن که  نشان می دهد فرخنده پس 
تعویذنویسان مخالفت کرده، آن ها برای این که شر او 
را کم کنند، صدا زده اند که فرخنده قرآن را آتش 
زده است و حادثه از همین جا آغاز شده ولی برخی 
از نمایندگان پارلمان روز گذشته گفتند که برخی از 

سفارت خانه ها در این قضیه دست داشته اند. 
وجود  مدرکی  هیچ  گفت  کشور  داخله  وزیر  ولی 

توزیع  اداره  کارمندان  چیست؟  الکترونیک  تذکره 
تذکره الکترونیک از چند سال به این سو مصروف چه 
کارهایی اند؟ طرزالعمل توزیع تذکره چگونه است؟ و 

از این گونه موضوعات مهم دیگر.
توزیع  کارشیوه  که  مساله  مهم ترین  به  نوشته  این  در 
تا  می شود.  پرداخته  است،  الکترونیکی  تذکره 
شهروندان بدانند که با گذشتاندن کدام مراحل تذکره 

8 صبح، کابل: وزیر داخله می گوید تمام متهمانی 
که در قتل فرخنده دست داشتند، بدون این که فشاری 
انجام داده، اعتراف  به آنچه که  بر آن ها وارد شود، 
غفلت  که  سربازانی  گفت  علومی   آقای  کرده اند. 
وظیفوی کرده اند نیز مجازات خواهند شد. او تاکید 
نمی تواند  و  است  قانون  تنفیذ کننده  پولیس  که  کرد 
که  داد  اطمینان  داخله  وزیر  بگریزد.  قانون  از  خود 
همه افرادی که در این قضیه دخیل هستند، به صورت 

قانونی مجازات خواهند شد. 
افراد  از  برخی  که  شده  مطرح  نگرانی هایی  اخیرا 
شده اند.  متهمان  از  برخی  برائت  خواستار  زورمند، 
متهمان  که  نگرانند  پارلمان  نمایندگان  از  شماری 
فرار  قانون  چنگ  از  قدرتمندان  حمایت  برخوردار 
داخله  علومی،  وزیر  نورالحق  ولی  کرد  خواهند 
مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  به  گذشته  روز  که 
نمایندگان فراخوانده شده بود، گفت تمام افرادی که 
بازداشت شده و  در قضیه قتل فرخنده دخیل هستند 
به عدالت سپرده شده اند. علومی  گفت: »متهم، متهم 
است تا زمانی که محاکمه ثالثه حکم نکرده ما حکم 
کرده نمی توانیم. متهمین ما تمام حقایق را با رضا و 
رغبت خود اقرار کرده اند. تمام اجرااتی که تاکنون 

شده اسناد و مدارک آن موجود است.«
دوسیه های افرادی که در قتل فرخنده دخیل هستند دو 
به لوی سارنوالی سپرده شد. لوی سارنوالی  روز پیش 
گفته است 46 تن به اتهام دست داشتن در این قضیه 
سپرده  نهاد  این  به  آنان  دوسیه های  و  بازداشت شده 
شده است. در این میان 19 تن ماموران پولیس و 27 

تن دیگر افراد عادی هستند. 
وزیر داخله گفت در صورتی که کارمندان ارگان های 
باشند،  مقصر  قضیه  این  در  نیز  کشفی  و  امنیتی 

از دیر باز به این سو، یکی از پرسش هایی که در هر جا 
و از جانب هر کس به نشانی ما ابراز می گردد این است 
که توزیع تذکره الکترونیک چه وقت آغاز می گردد. 
در واقع، این مهم ترین سوالی است که باید به آن پاسخ 
زیاد  اما، مسایل و موضوعات  داده شود. در کنار آن 
قرار  توجه  مورد  کم تر  که  دارد  وجود  نیز  دیگری 
می گیرد. باید به شهروندان، آگاهی داده شود که این 

زمری باهر، رییس ثبت نام اداره توزیع تذکره الکترونیک
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جناب رییس جمهور منتخب سالم! دای چوبانی
است؟  جور  جان تان  هستید؟  چطور 
در  ما  رییس صاحب  ببخشید  ههههه 
طول یک ماه چون نان کم خوردیم 
یا  شده.  ضعیف  ما  محترمانه  ادبیات 
مخالفین  یا  بی استعدادیم  خیلی  ما 
سیاسی شما آموزگاران خوب نیستند 
تا به ما ادب یاد بدهند. به هر صورت، 
پرچک چک ترین  از  شما  کند  خدا 
سفر خود لذت برده باشید و دختر و 
رییس  باشید.  دیده  سیر  را  پسر خود 
خیلی  شما  نشوید،  قهر  صاحب 
نامردید. برای ما به اندازه سنگ مرمر 
تعهد شما  نیستید.  قایل  ارزش  هرات 
سنگ  قاچاق  جلوگیری  به  نسبت 
مرمر خیلی شدیدتر از رهایی ما بود. 
بیخی پیش سنگ مرمر شرمنده شدیم. 
حداقل یکبار می گفتید که اگر ما را 
رها نکنید، بچه آدم نیستید. رهایی ما 
به مراتب آسان تر از جلوگیری قاچاق 

سنگ است. 
ما  رهایی  قضیه  این  صاحب،  رییس 
که خبرهایش هر روز از زبان مبارک 
رهبران نشر می شود از چه قرار است؟ 
نشود راستی راستی ما رها شده باشیم؛ 
اما بدن ما گرم باشد و خود ما ندانیم. 
این  به  اما اگر رها نشده ایم، خواهشا 
رهبران دلسوز بگویید که با احساسات 
خانواده های مان بازی نکنند. از جنرال 
زابل  در  هنوز  نشد.  خبری  هم  رازق 
است یا به خانه برگشت؟ ببخشید که 

ما به خبرها دسترسی نداریم. 
دشمن  خدا  صاحب،  حاجی  جناب 
نفر  سی ویک  گروه  در  را  شما  سر 
خیلی  عدد  نفر  سی ویک  نرباید. 
گروه  به  نمی شود  است.  خراب 
دونفری تقسیم شد و شطرنج یا شیربز 
بازی کرد، نمی شود چهار نفره قطعه 
نفری  یازده  گروه  نه  و  کرد  بازی 
کنیم.  بازی  فوتبال  که  می آید  جور 
هرچه تقسیم می کنیم، نفر کم و زیاد 
را  ما  توان رهایی  واقعا  اگر  می شود. 
ندارید، لطف کنید و به برادران خود 
پیام بدهید که یا چند نفر دیگر را نیز 
بربایند و این جا بیاورند، یا از صدیق 
افغان بخواهید که یک فرمول ریاضی 
کشف کند که ما بتوانیم سی ویک را 
باشیم،  خواسته  که  دیگر  عدد  هر  با 
ساعت تیری،  بدون  کنیم.  تقسیم 
باور  ما سخت می گذرد؛  این جا روز 

کنید. با احترام

نامهسیویکربودهشده
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نیز  کشور  امنیتی  وضعیت  در  می خواهد  بل  است، 
نقش داشته باشد. بدین منظور، اخیرا، چین مذاکراتی 
با طالبان شروع کرده است. عبداهلل عبداهلل، رییس  را 
اجرایی دولت افغانستان که در دانشگاه جهانی جیندل 
در کشور چین صحبت می کرد به گفتگوهای بین چین 
و طالبان اشاره کرده، واضح ساخته است که گفتگوها 

باید به رهبری افغانستان صورت گیرد.
در  سرمایه گذاری  عالقه مند  مختلف  به دالیل  چین 
افغانستان  در  ثبات  این که،  نخست  است.  افغانستان 
دولت  باالی  موجود  فشارهای  از  بالفاصله  می تواند 
افراط گرایی  رشد  با  پکن  اکنون  همین  بکاهد.  چین 
می کند.  نرم  دست وپنجه  سینکیانگ  ایالت  در  دینی، 
حمله باالی ایستگاه قطار کومینگ در ماه مارچ 2014 
سال  اکتوبر  ماه  در  تینامین  بندر  باالی  دیگر  حمله  و 
نشان  را  ایغور  افزون شورشیان  تهدیدات روز   ،2013

می دهد.
دارد،  را  ثبات  با  افغانستان  یک  آرزوی  چین  دوما،   
جدید  راه  غربی  بخش  شریک  به عنوان  افغانستان  بنا 
چین  شده،  ذکر  دالیل  اساس  به  می باشد.  ابریشم 
اتصال  پروژه های  روی  سرمایه گذاری  خواهان 
به  نسبت  چین  هم چنان  می باشد.  افغانستان  پاکستان- 

پروژه تاپی نیز تمایل نشان داده است. 
رقابت چین و هند

هندوستان  و  چین  آیا  که  است  این  کلیدی  سوال 
افغانستان کار کنند؟  در  به صورت مشترک  می توانند 
ابریشم  جدید  راه  پروژه  در  را  هندوستان  چین،  آیا 
شریک خواهد کرد؟ در جواب می توان گفت، چنان 
نقش  افغانستان  در  کنون  تا  هند  هستید،  شاهد  که 
ویژه در  از محبوبیت  این کشور  است.  داشته  کلیدی 
نیت  حسن  این  است.  خوردار  بر  افغانستان  مردم  بین 
تنها به خاطر کمک 2 میلیارد دالری هند به افغانستان و 
توسعه زیرساخت ها در بعضی از مناطق، ظرفیت سازی، 
بلکه  نمی باشد،  عالی  تحصیالت  و  دهات  انکشاف 
را  افغانستان  ملی  پولیس  و  اردو  پرسونل  هندوستان 
و  افغانستان   2011 سال  در  است.  داده  آموزش  نیز 
اخیرا،  کردند.  امضا  همکاری  استراتژیک  پیمان  هند 
دولت  که  ساخته اند  خاطرنشان  کارشناسان  از  بعضی 

در  غنی،  رییس جمهور  رهبری  به  افغانستان  جدید 
به دید  هند  با  استراتژیک  و  چشم انداز روابط قوی تر 
پالیسی  شک و تردید می نگرند. در صورت تغییر در 
مثبتی که  تصویر  با  دهلی جدید  هند،  به  نسبت  کابل 
در افغانستان دارد، هم چنان می تواند به کمک هایش به 

افغانستان ادامه دهد و بازیگر کلیدی باقی بماند.
نقش  می خواهد  و  است  واضح  چین  پیام  ضمن،  در 
رهبری کننده در افغانستان داشته باشد. چین می خواهد 
در  کشورها،  سایر  مثل  سرعت  به  را  حضورش 
که  سه جانبه  گفتگوهای  در  کند.  ثابت  نیز  افغانستان 
پاکستان  افغانستان،  بین   ،2015 سال  فبروری  ماه  در 
و چین در کابل صورت گرفت هند حضور نداشت. 
که  نداشت  اشتیاق  چین  زیادی  مدت  برای  هم چنان 
داشته  شرکت  شانگهای  همکاری  سازمان  در  هند 
سارک،  سازمان  در  چین  عضویت  با  هرچند  باشد. 
دروازه های اقتصادی بیشتری به روی هند گشوده شده 

است.
خواهد  ابریشم  راه  پروژه  از  بخش  هند  آیا  بنابراین، 
و  صلح  گفتگو های  در  چین  دادن  بود؟عالقه نشان 
این که چین می خواهد نقش موثرتری را در افغانستان 
هند  رفتن  حاشیه  به  سبب  هیچ گاه  بگیرد  عهده  به 
سال ها  این  طی  که  نیتی  حسن  هند  کشور  نمی شود. 
با  نمی تواند  است،  آورده  به وجود  افغان ها  میان 
اجرای چند پروژه از سوی چین از بین برود. از سوی 
دیگر، از زمانی که شورشیان ایغور دست به حمالت 
تروریستی زده اند، نشانه های واضح همکاری بین هند 
جستجوی  در  کشور  دو  این  می شود.  دیده  چین  و 
راه حل های مشترک می باشند. برعالوه، در صورتی که 
در سازمان همکاری های  هند  چین خواهان عضویت 
بنا،  باشد،  میانمار(  و  هند  )بنگلدیش، چین،  منطقه ای 
هند جایگاه دوم در پروژه جدید راه ابرایشم را قبول 
حضور  منطقی  دالیل  نبود  در  اگرچه  کرد.  نخواهد 
برای  افغانستان  به  مربوط  گفتگوهای  در  هند  نداشتن 
این کشور غیرقابل تحمل است. هند با سرمایه گذاری 
واضح  پیام  است،  کرده  ایران  چابهار  بندر  در  که 
فرستاده که در صورت ادامه وضعیت جاری، استفاده 

از تمام گزینه ها را برای خودش محفوظ می داند.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند قرار است در ماه می  
نتایج  به  نسبت  پکن،  و  دهلی جدید  وارد چین شود. 
نظرداشت  در  با  می رسند.  به نظر  خوشبین  دیدار  این 
دیدار  این  دارد،  وجود  و چین  هند  بین  که  مناقشاتی 
تنش های  می باشد.  اهمیت  دارای  مختلف  ابعاد  از 
مرزی بین این دو کشور از مناقشات یادشده می باشد. 
را  آن  موضوع  که  گفتگوهایی  دور  هجدهمین 
مناقشات مرزی بین این دو کشور تشکیل می دهد در 
ملی  امنیت  مشاور  بین  گفتگوها  است.  پیشرفت  حال 
هند آقای اجیت دول، با همتای چینایی اش آقای یانگ 

جیشی ادامه دارد.
در  جاری  موضوعات  روی  دارند  تالش  چین  و  هند 
که  مشکالتی  یابند.  دست  پیشرفت هایی  به  منطقه 
روابط این دو کشور را برای مدت طوالنی تحت شعاع 
نمی تواند  و  نیست  مرزی  چالش های  تنها  داده،  قرار 
نقش  بلکه  باشد،  چین  و  هند  بین  روابط  تعیین کننده 
برای  کشور  این  تالش  و  افغانستان  در  چین  برجسته 
مرکزی  آسیای  و  پاکستان  با  افغانستان  کردن  متصل 
که می تواند یکی از مهم ترین روابط دوجانبه در سطح 

جهان باشد، چالش دیگری برای هند به حساب آید.
در واقع، به دلیل مسایل امنیتی، افغانستان روابط محدود 
تجارتی با کشور چین داشته است. شرکت بین المللی 
بدین سو،  میالدی   2012 سال  از  چین،  پترولیم 
تا  کرده،  کار  خویش  امنیتی  مسایل  مدیریت  روی 
دهد.  توسعه  آمو  دریای  حومه  در  را  فعالیت هایش 
اخیرا، در گفتگوهای سه جانبه بین افغانستان، پاکستان 
کشور  میالدی،   2015 سال  فبروری  ماه  در  چین  و 
میلیون  ارزش 300  به  که  ابراز عالقه مندی کرد  چین 
سرمایه گذاری  منطقه  در  اقتصادی  توسعه  برای  دالر 
آن ها  روی  است  قرار  که  پروژه هایی  میان  در  کند. 
وصل  )نقطه  ابرایشم  جدید  راه  شود،  سرمایه گذاری 
آسیای جنوبی و آسیای مرکزی( برای پکن از اهمیت 
در  قندهار  والیت  راه  این  است.  برخوردار  زیادی 
افغانستان را با چمن در ایالت بلوچستان پاکستان وصل 
می کند و احداث راه آهن از پشاور به کابل را نیز در 

بر می گیرد. 
افغانستان  در  اقتصادی  توسعه  صدد  در  تنها  نه  چین 

هندوچین؛
تالشبراینفوذبیشتردرافغانستان

چین و هند، هر دو تالش دارند نقش بیشتری در افغانستان داشته باشند، اما از سوی دیگر نیاز به همکاری مشترک با یک دیگر دارند
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راهپیمایی سکوت استراتژیک
بی مهری به »جمناستیک« 

وزهای پرکار فوتبال افغانستان ر

افغانستان در مسیر المپیک چه می کند؟

خصوصی	 و	 دولتی	 دانشگاه	های	 دانشجویان	
کت	و	بی	صدا	در	 والیت	بلخ	در	یک	راهپیمایی	سا
گردهم	آمده	و	برای	فرخنده	 برابر	شورای	والیتی	بلخ	
عدالت	 خواستار	 ربوده	شده	 مسافر	 سی	ویک	 و	
شدند.	این	دانشجویان	شعار	سر	نمی	دادند،	بلکه	

تنها	شعار	حمل	می	کردند.
که	هرچه	عاجل	تر	عامالن	 آن	ها	از	دولت	خواستند	
کسی	 دیگر	 تا	 کند	 علنی	 مجازات	 را	 فرخنده	 قتل	
جرات	نکند	به	چنین	اعمال	وحشیانه	دست	بزند.	
خصوصی	 و	 دولتی	 دانشگاه	های	 دانشجویان	
امروز	 که	 گفتند	 رسانه	ها	 به	 هم	چنان	 بلخ	 والیت	
که	 رسیده	اند	 خرد	 و	 گاهی	 آ از	 درجه	 آن	 به	 مردم	

گوش	ندهند. دیگر	به	فتواهای	ناحق	
بودن	 کت	 سا و	 بی	صدا	 علت	 دانشجویان	
در	 حکومت	 معنادار	 سکوت	 را	 راهپیمایی	شان	
می	گویند	 مسافری	 سی	ویک	 ربوده	شدن	 به	 پیوند	
گذشته	خورشیدی	در	مسیر	شاهراه	 که	در	اواخر	سال	
کابل-	قندهار	از	سوی	افراد	نقاب	پوش	ربوده	شدند	

و	تا	هنوز	سرنوشت	آن	ها	معلوم	نیست.
که	در	پیوند	به	 آن	ها	هم	چنان	از	دولت	می	خواهند	
کسانی	 کند	و	تمامی		 قتل	فرخنده	اقدامات	جدی	
قانون	 پنجه	 به	 دارند	 فرخنده	دست	 قتل	 در	 که	 را	
قرار	 عدالت	 اجرای	 جریان	 در	 را	 مردم	 و	 بسپارد	

دهد.
ک	کننده	 اشترا دانشجویان	 از	 تن	 یک	 ندا،	 نوریه	
»هدف	 گفت:	 رسانه	ها	 به	 راهپیمایی	 این	 در	
ما	 که	 بود	 این	 دانشجویان	 امروز	 راهپیمایی	 از	
کشور	خواهان	مجازات	 دانشجویان	و	جامعه	مدنی	
و	پی	گیری	قضیه	قتل	فرخنده	می	باشیم	و	هم	چنان	
که	 هدف	دیگر	ما	رهایی	سی	ویک	مسافری	است	

تا	هنوز	سرنوشت	آن	ها	معلوم	نیست«.
راهپیمایی	 این	 که	 افزود	 هم	چنان	 ندا	 نوریه	 خانم	
تا	پاسخی	باشد	به	سکوت	 برگزار	شده	 در	سکوت	
سی	ویک	 شدن	 ربوده	 قبال	 در	 دولت	 استراتژیک	
یکی	 ابراهیمی		 خانم	صفیه	 همین	حال	 در	 مسافر.	
ک	کنندگان	در	این	راهپیمایی	می	گوید	 دیگر	از	اشترا
نظارت	 باید	 اوقاف	 و	 حج	 وزارت	 و	 دولت	 که	

با	 که	 کابل	 شهر	 نونهاالن	 قهرمانی	 جمناستیک	 رقابت	های	
کلپ	و	45	ورزشکار	از	مدت	دو	هفته	پیش	به	این	سو	 حضور	9	

آغاز	شده	بود،	با	شناسایی	چهره	های	برتر	به	پایان	رسید.
کابل	ورزشکاران	 در	پایان	رقابت	های	جمناستیک	نونهاالن	شهر	
و	تیم	های	برتر	از	سوی	مسوولین	فدراسیون	جمناستیک،	ریاست	
که	به	نظر	می	رسد	 کمیته	ملی	المپیک،	 تربیت	بدنی	و	ورزش	و	

گرفتند. گذاشته	اند،	مورد	تقدیر	قرار	 کنار	 اختالف	ها	را	
با	 جمناستیک	 رقابت	های	 که	 بود	 این	 تامل	 قابل	 نکته	 اما	
که	می	توان	ادعا	 کم	ترین	امکانات	موجود	برگزار	شد،	به	گونه	ای	
که	در	دنیا	از	آن	به	عنوان	مادر	ورزش	ها	یاد	می	شود،	 کرد،	ورزشی	

در	افغانستان	از	نبود	امکانات	رنج	می	برد.
که	 می	گوید	 فدراسیون	جمناستیک	 رییس	 متحد،	 ملنگ	 شاه	
جمله	 از	 می	برد،	 رنج	 عدیده	ای	 مشکالت	 با	 فدراسیون	 این	
برگزاری	 امکانات	 هم	چنان	 و	 ورزشی	 مناسب	 کن	 اما نداشتن	
تمرین	و	مسابقات	جمناستیک	نیز	در	اثر	تمرینات	مداوم	از	بین	

رفته	اند.
وعده	 ورزش،	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 مسوولین	 حال	 همین	 در	

که	برای	دیدار	دوستانه	با	قرغیزستان	 تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	
سلوان	 نظر	 زیر	 دبی	 در	 را	 مداومی	 تمرینات	 و	 می	گیرد	 آمادگی	
اسکلیزیچ	سرمربی	آلمانی،	انجام	داده،	راهی	قیرغیزستان	شد.

گذشته	پس	از	تکمیل	تمرینات	در	 کشورمان	روز	 تیم	ملی	فوتبال	
دبی،	راهی	قرغیزستان	شدند.

تیم	ملی	فوتبال	افغانستان	روز	سه	شنبه	ساعت	2:30	بعد	از	ظهر	
کشور	 این	 اوش	 شهر	 در	 قرغیزستان	 ملی	 تیم	 با	 کابل	 وقت	 به	

مسابقه	دوستانه	دارد.
هم	 افغانستان	 سال	 	23 سن	 زیر	 فوتبال	 ملی	 تیم	 دیگر	 سوی	 از	
 2016 المپیک	 مقدماتی	 رقابت	های	 در	 درخشانی	 نمایش	های	
شکست	 فلسطین	 مقابل	 این	که	 علی	رغم	 و	 داد	 نشان	 خود	 از	
خورد،	اما	در	برابر	تیم	های	نیپال	و	عربستان	سعودی	و	ایران	هم	
کسب	چهار	امتیاز	 ارایه	داد	و	موفق	به	 نمایش	های	قابل	قبولی	
)پیروزی	بر	نیپال	و	تساوی	برابر	عربستان(	از	این	دو	دیدار	شد.

روز	 از	 را	 تیکت		 فروش	 ریو	 المپیک	 مسابقات	 برگزاری	 کمیته	
سه	شنبه	آغاز	می	کند.

مارچ	 	31 از	 دارد	 نظر	 در	 ریو	 المپیک	 بازی	های	 برگزاری	 کمیته	
کند.	برای	این	 )سه	شنبه(	فروش	تکت	های	المپیک	2016	را	آغاز	
که	70	درصد	 گرفته	شده	 دوره	از	رقابت	ها	7.5	میلیون	تکت	در	نظر	

آن	به	شهروندان	برزیلی	تعلق	دارد.
.www.rio2016(	سایت	به	توانند	می	تکت	خرید	برای	عالقمندان

کنند. com/en/take-part/tickets(	مراجعه	
گبی	 گلف	و	را که	 در	مجموع	42	رشته	در	المپیک	ریو	حضور	دارند	

کرد. نیز	در	این	دوره	شرکت	خواهند	
که	مراحل	 گرفته	شده	 1.8	میلیون	تکت	برای	پارالمپیک	نیز	در	نظر	

تهیه	آن	در	آینده	اعالم	خواهد	شد.
گوست	)15	اسد	1395(	آغاز	خواهد	شد. المپیک	ریو	2016	از	5	آ

تنها	موفق	 لندن	 این	مسابقات	در	 افغانستان	در	دوره	قبلی	 کاروان	
نامدار	 آور	 مدال	 نیکپا	 اهلل	 روح	 توسط	 برنز	 مدال	 یک	 کسب	 به	

جدی	بر	مساجد	و	تکیه	خانه	ها	و	خانقاه	ها	داشته	
که	بنیادگرایی	و	 باشد	و	مجوز	امامت	مال	امامانی	را	

کند. افراط	گرایی	را	ترویج	می	کنند	لغو	
و	 وزارت	حج	 از	 »ما	 گفت:	 ابراهیمی		 خانم	صفیه	
که	باالی	مساجد	و	تکیه	خانه	ها	 اوقاف	می	خواهیم	
کدام	 که	 بداند	 و	 باشد	 داشته	 جدی	 نظارت	
کدام	خطیب	در	پی	ترویج	چی	است	و	 مالامام	و	
چی	می	خواهد	به	خورد	مردم	بدهد«.	وی	می	گوید	
به	صورت	 را	 فرخنده	 قتل	 عامالن	 باید	 دولت	 که	
کند	و	جلو	فعالیت	های	بنیادگرایانه	 علنی	مجازات	

مالهای	بی	سواد	را	بگیرد.
مدنی	 فعال	 و	 دانشجو	 مصدق،	 باقر	 هم	 سویی	 از	
کرده	 که	در	این	راهپیمایی	اعتراضی	شرکت	 دیگر	
اجازه	 بی	سواد	 مالهای	 به	 »نباید	 می	گوید:	 بود	
که	 گرده	مردم	سوار	شوند	و	هرچه	 که	به	 داده	شود	
کنند.	 تعیین	 تکلیف	 مردم	 برای	 دل	شان	خواست	
که	هرچه	زودتر	عامالن	قتل	 ما	از	دولت	می	خواهیم	

کند.« فرخنده	را	دستگیر	و	مجازات	علنی	
صدور	 با	 هم	چنان	 معترض	 دانشجویان	 این	
قطع	نامه	ای	خواستار	دستگیری	و	مجازات	عامالن	
قتل	فرخنده	و	ربایندگان	سی	ویک	مسافر	ربوده	شده	
گفته	شده	است:	 شدند.	در	بخشی	از	این	قطع	نامه	
کنند	 گرفتار	 »هرچه	زودتر	عاملین	قتل	بانو	فرخنده	را	
قوانین	 براساس	 کشانده	 کمه	 محا میز	 به	 را	 آن	ها	 و	

کنند.« کشور	به	اشد	مجازات	محکوم	 نافذه	
»از	 است:	 آمده	 قطع	نامه	 این	 از	 دیگر	 بخشی	 در	
سیاست	های	 جدی	 طور	 به	 تا	 خواهانیم	 دولت	
و	خط	 بازبینی	 اوقاف	 و	 حج	 وزارت	 در	 را	 کالنی	
و	تکیه	خانه	ها	 منابر،	مساجد	 را	در	 و	مش	واحدی	
روی	دست	بگیرد	و	از	رشد	افراط	گرایی	از	درون	این	
کند؛	هم	چنان	برنامه	های	موثری	را	 کن	جلوگیری	 اما
روی	 همه	جانبه	 به	صورت	 افراط	گرایی	 محو	 برای	

دست	بگیرد.«
حرکت	های	 اخیر	 سال	های	 در	 که	 است	 گفتنی	
سوی	 از	 افراط	گری	 و	 بنیادگرایی	 برابر	 در	 مدنی	
نگرانی	 موضوع	 این	 و	 است	 شده	 بیشتر	 جوانان	

برخی	ها	را	برانگیخته	است.

رشته	 راه	 فرا	 موجود	 مشکالت	 حل	 برای	 زودی	 به	 که	 دادند	
کار	شوند. کشور	دست	به	 ورزشی	جمناستیک	در	

با	 ورزش	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 سرپرست	 حسنی،	 علم	 جان	
اشاره	به	این	که	این	نهاد	به	همه	رشته	های	ورزشی	توجه	خواهد	
داشت،	افزود:	توجه	خاص	ریاست	تربیت	بدنی	و	ورزش	از	این	
به	بعد	به	رشته	جمناستیک	به	عنوان	مادر	ورزش	ها	خواهد	بود.

رشته	 این	 مسابقات	 انجام	 برای	 به	زودی	 که	 داد	 وعده	 وی	
ورزشی،	فضاهای	مناسب	و	امکانات	استندرد	را	تهیه	و	تدارک	

ببینند.
افغانستان	 در	 این	سو	 به	 سال	 	27 مدت	 از	 جمناستیک	
مادر	 گذشته،	 سال	های	 طول	 در	 اما	 است،	 شده	 پایه	گذاری	
از	 مشکالتی	 بوده،	 مواجه	 گسترده	ای	 مشکالت	 با	 ورزش	ها،	
نبود	 البته	 و	 ورزشی	 مناسب	 کن	 اما اختیارداشتن	 در	 عدم	 قبیل	

امکانات	استندرد	برای	این	رشته.
که	 گذشته	باعث	شده	است	 این	مشکالت	در	طول	سال	های	
ورزشکاران	 استعدادهای	 شکوفایی	 و	 درخشش	 شاهد	 کم	تر	

کشور	باشیم. مشغول	به	جمناستیک	در	
نداشتن	 اختیار	 در	 به	خصوص	 و	 این	مشکالت	 از	سوی	دیگر،	
امکانات	و	فرش	های	مناسب	تمرین	و	مسابقات	جمناستیک،	
که	زمینه	ساز	مصدومیت	ها	و	آسیب	دیدگی	های	 خواهد	توانست	
ورزشکاران	این	رشته	را	فراهم	آورده	و	آن	ها	را	از	ورزش	دور	بسازد.
آن	 از	 که	 جمناستیک	 مدید،	 سال	های	 این	 طول	 در	 متاسفانه	
بی	توجهی	 و	 بی	مهری	 با	 می	شود	 یاد	 ورزش	ها،	 مادر	 به	عنوان	
رقابت	های	 برگزاری	 شاهد	 کم	تر	 و	 است	 شده	 مواجه	 مسوولین	
نیز	 دلیل	 همین	 به	 و	 بوده	ایم	 کشور	 سطح	 در	 ورزشی	 رشته	 این	
برای	 افغانستان	 جمناستیک	 ورزشکاران	 که	 شده	 دیده	 کم	تر	

کشور	دیگری	شوند. حضور	در	رقابت	های	بین	المللی،	روانه	

گذشته	نیز	به	مصاف	تیم	ملی	فوتبال	زیر	 البته	این	تیم	شام	روز	
سن	23	سال	ایران	رفت.

پس	 نیز	 افغانستان	 سال	 	16 سن	 زیر	 ملی	 تیم	 دیگر	 جانب	 در	
تیم	 که	 شد	 موفق	 ازبکستان،	 و	 جاپان	 تیم	های	 برابر	 تساوی	 از	
ترکمنستان	را	شکست	دهد	تا	روزهای	خوب	فوتبالی	افغانستان	

ادامه	یابد.

گردید. کشور	 تکواندوی	
خود	 به	 را	 سوم	 تا	 اول	 عناوین	 روسیه	 و	 چین	 امریکا،	 کشورهای	

اختصاص	داده	بودند.
که	قرار	است	سر	از	فردا	تکت	فروشی	رقابت	های	المپیک	 در	حالی	
کشور،	هیچ	برنامه	ای	برای	 آغاز	شود،	در	این	میان	مسوولین	ورزش	
روی	 المپیک	 مقدماتی	 رقابت	های	 در	 کشور	 ورزشکاران	 حضور	

دست	ندارند.
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مصر	 شرم	الشیخ	 در	 که	 عرب	 اتحادیه	 عضو	 کشورهای	 سران	
گردهم	آمده،	بر	ایجاد	یک	نیروی	مشترک	نظامی	عربی	توافق	

کرده	اند.
تهدید	 و	 یمن	 مورد	تحوالت	 برای	بحث	در	 کشورها	 این	 سران	
شرکت	 نشست	 این	 در	 عراق	 و	 سوریه	 در	 ستیزه	جو	 نیروهای	

کرده	اند.
گفته	تحلیلگران،	تدوین	حیطه	وظایف	و	ترکیب	نیروی	 اما	به	

کشید. نظامی	تازه	ماه	ها	طول	خواهد	
عربی،	 نبیل	 تحوالت	 این	 با	 همزمان	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
که	حمالت	ایتالف	به	رهبری	 گفته	است	 دبیرکل	اتحادیه	عرب	
گروه	 که	این	 عربستان	سعودی	علیه	حوثی	ها	در	یمن	تا	زمانی	
کرده	 اشغال	 که	 مناطقی	 از	 و	 نکند	 تسلیم	 را	 خود	 سالح	های	

عقب	نرود	ادامه	خواهد	یافت.
آغاز	 در	 و	 مارچ	 	۲۹ یک	شنبه	 روز	 را	 سخنان	 این	 عربی	 آقای	
دومین	روز	از	اجالس	سران	اتحادیه	عرب	در	سرم	الشیخ	مصر	

کرد. بیان	
برای	 یمن	 در	 حوثی	ها	 علیه	 هوایی	 حمالت	 یکشنبه	 شب	
یک	 پرواز	 باند	 جمله	 از	 و	 یافت	 ادامه	 پیاپی	 شب	 چهارمین	

کشور	در	حال	 این	 نیروهای	نظامی	 دولت	سوریه	می	گوید	
تجدید	قوا	در	خارج	ادلب	هستند	تا	بتوانند	این	شهر	را	از	

شبه	نظامیان	مخالف	دولت	پس	بگیرند.
حمل،	 هشتم	 شنبه،	 روز	 القاعده	 با	 مرتبط	 نصرت	 جبهه	

کند. توانست	این	شهر	را	تصرف	
کنترول	 سوریه	 دولت	 که	 است	 والیت	 مرکز	 دومین	 ادلب	
نیز	 کنترول	رقه	در	مرکز	والیت	رقه	 را	از	دست	می	دهد.	 آن	
کنون	در	دست	نیروهای	موسوم	به	دولت	اسالمی	)داعش(	 ا

است.
که	روز	شنبه	در	شبکه	های	 گزارش	بی	بی	سی،	تصاویری	 به	
داعش	 شبه	نظامیان	 می	داد	 نشان	 شد،	 بازنشر	 اجتماعی	
کردن	مجسمه	حافظ	اسد،	رییس	جمهور	 مشغول	خراب	

پایگاه	هوایی	نظامی	در	نزدیکی	میدان	هوایی	بین	المللی	صنعا	
گرفت. مورد	حمله	قرار	

این	 از	 که	 یمن	 جمهور	 رییس	 هادی،	 منصور	 عبدربه	 همزمان	
علی	 )پسر	 صالح	 عبداهلل	 احمدعلی	 است،	 گریخته	 کشور	
این	 سفیر	 سمت	 از	 را	 پیشین(	 جمهور	 رییس	 صالح،	 عبداهلل	

کرده	است. کشور	در	امارات	خلع	
کنار	حوثی	ها	 که	نیروهای	وفادار	به	آقای	صالح	در	 گفته	می	شود	

می	جنگند.
حمالت	 که	 گفت	 عربستان	 پادشاه	 سلمان،	 ملک	 شنبه	 روز	
علیه	حوثی	ها	را	تا	خنثا	شدن	»کودتا«	در	یمن	ادامه	خواهد	داد.

پیشین	سوریه	هستند.
گرچه	نیروهای	داعش	دخالتی	در	تصرف	ادلب	نداشته	اند	
کنترول	این	شهر	را	هم	 که	 گروه	توانایی	آن	را	دارد	 اما	این	

در	دست	بگیرد.
گروه	های	 نصرت،	 جبهه	 جز	 ادلب،	 تصرف	 عملیات	 در	

اسالمی	مختلف	از	جمله	احرار	شام	مشارکت	داشته	اند.
محاصره	 را	 ادلب	 شهر	 می	گویند	 سوریه	 دولتی	 نیروهای	
کرده	اند	و	قصد	دارند	این	شهر	را	پس	بگیرند	اما	از	دست	
شکست	 می	تواند	 سوریه،	 غربی	 شمال	 در	 شهر	 این	 دادن	
که	 اسد	محسوب	شود	مخصوصا	 بشار	 برای	دولت	 بزرگی	
سوریه	 جنوب	 در	 توانستند	 شبه	نظامیان	 پیش	 روز	 چند	
نیروهای	دولتی	را	از	شهر	بصرا	در	والیت	درعا	عقب	برانند.
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