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کمک های سازمان ملل افزایش 
برای رشد زراعت در افغانستان

گریز از بن بست در صدد 
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بستری شدن بیش از چهل دختر
ثر ابتال به یک بیماری در بامیان به ا

معلمان در اعتصاب
وزارت معارف:

رسیدگی به خواست ها از توان خارج است
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شکاف در طبقه سیاسی کابل
4

مجلس به مقام های حکومت پیشین:

تخریب نکنید
نیز  حکومت  پیشین  مقام های  و  رییس جمهور  »از  افزود:  لی  ال
که برای خرسند نگهداشتن هندوستان بر حکومت وحدت  می خواهیم 
ملی فشار نیاورند.« حمیدزی هم چنین از رهبران حکومت وحدت ملی 
حکومت  باالی  آوردن  فشار  »با  وی  باور  به  کسانی که  به  تا  خواست 
وحدت ملی در تالش باج گیری هستند« اجازه ندهند حکومت وحدت 

ملی را به چالش بکشند. 3

کمکمیکند آسترالیاساالنهصدمیلیوندالربهافغانستان

کمک های  که  ماند  خواهد  باقی 
می کند،  یافت  در  را  آسترالیا  بزرگ 
با  کشورش  تعهدات  که  است  گفته 
صد  ساالنه  و  دارد  ادامه  افغانستان 
میلیون دالر به افغانستان برای سه سال 

مساعدت می کند.
تمرکز  که  افزود  کلیهیر  سکات  آقای 
کمک های آسترالیا به افغانستان  بیشتر 
در عرصه های زراعت، برنامه مدیریت 
کودکان  مالی عامه، حمایت از زنان و 
و هم چنین احداث سرک ها می باشد.

رییس  اشرف غنی  همین حال،  در 

قدردانی  ابراز  ضمن  کشور  جمهور 
از  آسترالیا  حکومت  حمایت های  از 
مختلف،  عرصه های  در  افغانستان 
که حکومت افغانستان روی امور  گفته 

زیربنایی تمرکز بیشتر دارد.
رییس جمهور غنی بر تعهد افغانستان 
تعهدات  شدن  عملی  به خاطر 
کرده و هم چنین  کید  کنفرانس لندن تا
متخصصین  مشاورت های  خواستار 
انکشاف  زمینه های  در  آسترالیایی 

کابل شده است.  شهری و پالن شهر 
حمایت  مورد  در  غنی  رییس جمهور 
به  امن  که خانه های  گفته  نیز  زنان  از 
توجه و حمایت های بیشتر نیاز دارند و 
که در خانه های امن بسر می برند  زنانی 
نگهداری  مجرمین  با  یک جا  نباید 

شوند.
کار ساختمانی  که  وی هم چنین افزوده 
دانشگاه ویژه برای زنان و دختران نیز 

به زودی آغاز می شود.

سفیر  اندرسن  متیو  کابل:  8صبح،
کلیهیر  سکات  و  کابل  در  آسترالیا 
کشور  کمک های انکشافی این  مسوول 
در افغانستان، در دیدار با اشرف غنی 
که  گفته اند  کشور  جمهور  رییس 
کشوری  چهار  جمله  از  افغانستان 
کمک های  ساالنه  که  بود  خواهد 

بزرگ آسترالیا را در یافت می کند.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
آقای  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
این که  بر  اشاره  با  کلیهیر  سکات 
کشوری  چهار  جمله  در  افغانستان 
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جاسوسان باافتخار 
خ و حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان،  تا قبل از آمدن استنگر، ارتش سر
تسلط کامل بر هوا داشتند، اما استنگر این موازنه را برهم زد. پس از سقوط حکومت 
جمع آوری  عنوان  زیر  را  برنامه ای  امریکایی ها   1992 سال  در  نجیب اهلل  کتر  دا
گروه های  از  شماری  برای  دقیق،  و  مهم  سالح  این  کردند.  آغاز  استنگر  دوباره 
مجاهدین تبدیل به امتعه تجارتی شد. ناتوانی مجاهدین در ایجاد حکومت قوی 
که امریکایی ها با پرداخت صد تا  و اردوی واحد پس از فروپاشی شوروی باعث شد 
کنند. صدوپنجاه هزار دالر امریکایی، در برابر هر فیر استنگر آن  را دوباره جمع آوری 
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زنگ اول


دیروز دره یمگان بدخشان، دره ای که آرامگاه ناصر 
خسرو بزرگ در آن واقع شده است، به دست طالبان 
این دره  در  تاسیسات دولتی  به  سقوط کرد. طالبان 
است.  شده  غارت  آن  اموال  احتماال  و  یافتند  دست 
مقام های محلی می گویند که ده ها جنگجوی طالب، به 
ولسوالی یمگان حمله کردند. سوال این است که چرا 
نیروهای امنیتی مستقر در ساحه، تحرکات طالبان را 
کشف نکردند. چندصد جنگجو به یک بارگی نمی توانند 
به  نیاز  تهاجمی  حمله  نوع  هر  کنند.  حمله  جایی  به 
برنامه ریزی، تمرین و ایجاد محل های تجمع دارد. آیا 
نیروهای امنیتی مستقر در بدخشان و یمگان از محل 
تجمع جنگجویان طالب اطالع دقیق نداشتند؟ اگر آنان 
باید  نداشتند،  اطالع  طالب  جنگجویان  تجمع  محل  از 
پاسخ بگویند که مسووالن کشف قطعات و جزو تام ها 
چه وظیفه دارند. در حال حاضر شمار قابل توجهی از 
سربازان ارتش ملی در والیت بدخشان مستقر هستند. 
فرمانده قول اردوی شمال هم شخصی تازه نفس است 
و انتظار می رود که تحرکات جدید از نیروهای امنیتی، 
که  می دهد  نشان  یمگان  دره  سقوط  اما  شود،  دیده 
امنیتی مستقر  نیروهای  در  زیادی  کاستی های  هنوز 
در شمال وجود دارد و الزم است تا به این کاستی ها 
از  پس  که  نیروها  اکماالت  مشکل  شود.  رسیدگی 
باید  می شود،  عنوان  منطقه  یا  قرارگاه  هر  سقوط 

هرچه زودتر حل شود. 
وزارت دفاع در حال حاضر امکانات الزم برای اکمال 
نیروهایش در اختیار دارد. نیروی ذخیره کافی هم در 
دارد  وجود  کندز  جمله  از  بدخشان  هم جوار  والیات 
و باید هرچه زودتر از این نیروها در میدان نبرد در 
این  اساسی  و  اصلی  سوال  شود.  استفاده  بدخشان 
بدخشان،  است.  ناموثر  جنگ  مدیریت  چرا  که  است 
آن  بخش های  بر  طالبان  که  نیست  قندهار  یا  هلمند 
حمایت  میزان  باشند.  کرده  حکومت  سال  ده ها  از 
مناطق  دیگر  مانند  بدخشان  در  طالبان  از  اجتماعی 
طالبان،  قدرت  اوج  در  است.  اندک  بسیار  افغانستان 
بدخشان  بود.  نکرده  سقوط  بدخشان  روستای  هیچ 
حیثیت عقبه راهبردی مقاومت ضد طالبان را داشت. 
و  یمگان  وردوج،  جرم،  که  است  تعجب  جای  حاال 

بهارک به محل فعالیت های طالبان بدل شده است. 
مقام های والیتی و نیروهای امنیتی مستقر در بدخشان، 
باید مردم این والیت را در برابر ستیزه جویان محلی 
و خارجی بسیج کنند و هرچه زودتر تروریست ها را 
برانند. سقوط یمگان یا بخش هایی از بدخشان به دست 
امنیت  حفظ  برای  نیست.  توجیه  قابل  قطعا  طالبان، 
شمال، باید از ظرفیت های کشورهای آسیای میانه هم 
استفاده شود. ناامنی و جنگ در شمال، برای آسیای 
دستگاه های  باید  است.  جدی  تهدید  یک  هم  میانه 
کشورهای  امنیتی  دستگاه های  با  افغانستان،  امنیتی 

آسیای میانه هماهنگی ایجاد کنند. 
باید  میانه  آسیای  و  افغانستان  امنیتی  همکاری های 
بیشتر شود و به این ترتیب، تهدید در بدخشان و دیگر 
والیات شمال به حداقل برسد. نظریه مسلط این است 
بسیار  حامیان شان،  و  طالبان  برای  جاری  سال  که 
مهم است. آنان تصور می کنند که می توانند در نبود 
اداره شان را وسیع  قلمرو زیر  ناتو،  نیرو های رزمی 

بسازند و بعد از موضع قوی وارد مذاکره شوند. 
رییس جمهور غنی هم مدتی پیش گفت که علت عمده 
تشدید جنگ این است که می خواهند کابل از موضع 
طالبان  که  است  دلیل  همین  به  کند.  مذاکره  ضعف 
پشتیبانان  حمایت  به  حامی شان،  گروه های  دیگر  و 
این  اما  انداخته اند.  راه  به  جنگی شدید  منطقه ای شان 
واقعیت ضعف مدیریت جنگ را توجیه نمی کند. نباید 
مدیریت جنگ به گونه ای باشد که سود آن را طالبان 
ببرند. طالبان در پی ایجاد هیاهوی رسانه ای و انتشار 
خبرهای سقوط این یا آن منطقه هستند و نباید به آنان 

اجازه داده شود تا به این هدف برسند.

باز هم ناامنی در بدخشان
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شمال  در  بدخشان  والیت  در  محلی  مقام های 
شرق کشور گفته اند که جنگجویان طالبان مقر 

ولسوالی یمگان را به تصرف خود درآورده اند.
به  بدخشان  والیت  سرپرست  ادیب  شاه ولی اهلل 
گروه  به  وابسته  شورشیان  که  گفته  بی بی سی 
طالبان از یک هفته پیش این ولسوالی را تحت 
شنبه  شب  و  بودند  داده  قرار  شدیدی  حمالت 

وارد مقر ولسوالی یمگان شدند.
آقای ادیب افزود که نیروهای امنیتی در حدود 
یک کیلومتری مقر ولسوالی موضع گرفته و علیه 

پیش روی گروه طالبان مقاومت می کنند.
او همچنین گفت که مسووالن محلی درخواست 
آن ها  کمک  به  تا  کرده اند  هوایی  حمایت 

شورشیان از این منطقه عقب رانده شوند.
در  طالبان  که  بدخشان گفت  والیت  سرپرست 
خارجی  شهروندان  فرماندهی  تحت  حمله،  این 
حمله کرده اند و شمار کل مهاجمان به بیش از 

دوصد نفر می رسد.
نبرد  این  احتمالی  تلفات  مورد  در  ادیب  آقای 
فاش  نخواست  که  منبعی  اما  نگفت،  چیزی 
شود، به بی بی سی گفته که در جریان درگیری 
بین طالبان و نیروهای دولتی ۱۲ تن از نیروهای 

امنیتی کشته شده اند.
و  دارد  استراتژیک  موقعیت  بدخشان  والیت 
تالش  در  شورشیان  که  باورند  این  به  آگاهان 
برای گسترش نفوذ خود در این والیت هستند تا 

بتوانند به آسیای میانه نزدیک تر شوند.

چهل و یک دختر دانش آموز در بامیان، در اثر 
ابتال به یک بیماری ناشناخته در شفاخانه بستری 

شده اند.
این حادثه در یک مکتب دخترانه در ولسوالی 

پنجاب والیت بامیان رخ داده است.
به  پنجاب  کلینیک  مسووالن  از  غزنوی،  ابوذر 
بی بی سی گفته که این دانش آموزان بین ۱۵ تا 

۱۸ سال سن دارند.
این  به  هم  مکتب  این  آموزگار  دو  او  به گفته 

بیماری مبتال شده اند.
و  هشت  ساعت  ابتدا  که  گفت  غزنوی  آقای 
مبتال  بیماری  این  به  نفر  هفت  صبح  دقیقه   ۴۵
شدند و به دنبال آن در کمتر از دو ساعت شمار 

بیماران به ۴۱ نفر رسید.
ناآرامی،  بیماری  این  نشانه های  که  افزود  او 

هیجان، گریه، سردرد و اسهال است.
نشانه ای  هیچ  حال  تا  که  گفت  غزنوی  ابوذر 
از مسمومیت در این دانش آموزان دیده نشده 

است.
سالمت  وضعیت  فعال  که  افزود  غزنوی  آقای 
و  درآمده  کنترول  تحت  بیمار  دانش آموزان 
امکانات بیشتر برای درمان آنها از مرکز والیت 

بامیان درخواست شده است.
این مسوول کلینیک پنجاب گفت که دختران 
به  هم   ۱۳۹۰ سال  در  مکتب،  این  دانش آموز 

همین بیماری مبتال شده بودند.
یک مقام محلی در پنجاب که نخواست نامش 
بی بی سی  به  خبر،  این  تایید  ضمن  شود،  فاش 

گفته که تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
می گویند  آموزان  دانش  مادران  و  پدران 
این  به   ۱۳۹۰ سال  در  که  دخترانی  از  شماری 
بیماری مبتال شده بودند، با گذشت چند ساعت 
تا چند روز سالمتی خود را بازیافتند، اما عده ای 

دیگر از آنها ماه ها تحت درمان بودند.
عبداهلل محمدی که دو دخترش چهار سال پیش 
در  که  گفت  بودند،  شده  مبتال  بیماری  این  به 
گذشت  از  پس  حتا  دختران  این  از  تعدادی 
دیده  بیماری  آن  از  نشانه هایی  سال،  چهار 

می شود.
به گفته او، شماری از دخترانی که روز شنبه در 
که  هستند  همان هایی  بستری شده اند،  شفاخانه 
چهار سال پیش به این بیماری مبتال شده بودند.

مرکز ولسوالی یمگان
 سقوط کرد

بستری شدن بیش از چهل 
دختر در بامیان به اثر ابتال 

به یک بیماری

نزدیک به صد تن از طالبان کشته شدند

تعمیر دو باب مکتب در بلخ به بهره برداری رسید

افزایش کمک های سازمان ملل برای رشد زراعت در افغانستان

چهار سازمان دهنده حمالت انتحاری در لغمان بازداشت شدند

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۹۶ گذشته،  روز  شبانه  یک 

شورشیان مسلح طالبان کشته شدند.
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
به  که  عملیات ها  این  می نویسد 
دشمنان  نابودی  و  سرکوب  منظور 

جدید  تعمیرهای  کابل:  8صبح، 
محمدعلم  مولوی  متوسطه  مکاتب 
شهید و شهرک قالین بابان ولسوالی 
به  رسما  بلخ  والیت  نهرشاهی 

بهره برداری سپرده شد.
اعالمیه ای  در  معارف  وزارت 
به  مکاتب  این  تعمیر  که  می گوید 
یک  در  اساسی  و  پخته  صورت 
اعمار  گذشته  سال  دو  طی  طبقه 

شده است.
تعمیر  وزارت،  این  گفته ی  به 
شهید  علم  مولوی  متوسطه  مکتب 
دو  درسی،  صنف  هشت  دارای 
یک  کتابخانه،  یک  اداری،  اتاق 
آب  چاه  حلقه  یک  البراتوار، 
ارزش  به  میز  سیت  پنج  آشامیدنی، 
به کمک  دالر  هزار  از دوصد  بیش 
آلمان  »جی آی زید«  موسسه  مالی 

اعمار شده است.
متوسطه  مکتب  تعمیر  همچنین 
شهرک قالین بافان نیز به ارزش ۱۸۰ 
هزار دالر از کمک های مالی کشور 
این  است.  اعمار گردیده  ازبکستان 

زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
که  کرده  اعالم  آبیاری  و  مالداری 
سازمان  زراعت  و  خوراکه  سازمان 
برای  را  عالقمندی اش  متحد  ملل 
بخش های  در  کمک هایش  افزایش 

نیروهای  کابل:  8صبح، 
سازماندهنده  چهار  ملی  امنیت 
یک  شمول  به  انتحاری  حمالت 
لغمان  والیت  در  را  انتحارکننده 

کرده اند. بازداشت 
با  ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
که  می گوید  اعالمیه ای  انتشار 
حمالت  سازماندهندگان  این 

مردم در مربوطات والیت های تخار، 
کندز، بدخشان، جوزجان، ارزگان، 
خوست،  پکتیکا،  پکتیا،  غزنی، 
شده،  راه اندازی  هلمند  و  کندهار 
مسلح  شورشیان  از  تن   ۶۱ آن  در 
زخمی و چهار تن دیگرشان از سوی 
بازداشت  کشور  امنیتی  نیروهای 
شدند. وزارت امور داخله می افزاید 

مکتب دارای نه صنف درسی، یک 
یک  کتابخانه،  یک  اداری،  اتاق 
و  میز  ورزشی،  میدان  البراتوار، 
چوکی، سیستم مرکز گرمی و سایر 

تجهزیات می باشد..
براساس یک خبر دیگر، شصت و سه 
چهاردهم  صنف  فارغان  از  تن 
سند  لغمان  والیت  عالی  دارالعلوم 

فراغت را بدست آورده اند.
در  لغمان  والیت  اسالمی  دارالعلوم 
سال ۱۳۸۶ تاسیس گردیده که فعال 
آن  در  دانشجو  تن   ۱۲۲۸ تعداد  به 
اسالمی  علوم  آموزش  مصروف 

مصوونیت  آبیاری،  ملی  برنامه 
و  استراتژیک  ذخایر  ایجاد  غذایی، 
برنامه خاک در افغانستان ابراز کرده 

است.
این وزارت در اعالمیه ای گفته است 

خاص  عملیات  یک  در  تروریستی 
قرغه یی  ولسوالی  مربوطات  از 

بازداشت شده اند. لغمان  والیت 
از  تن  یک  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
از  تا  بازداشت تصمیم داشت  افراد 
طریق یک عراده موترسایکل مملو 
مهترالم  شهر  در  انفجاری  مواد  از 
به حمله  لغمان دست  مرکز والیت 

در  شورشیان  به  تلفات  بیشترین  که 
و  خوست  والیت های  مربوطات 

غزنی وارد گردیده است.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
بدست  نیز  سنگین  و  سبک  افزار 

نیروهای امنیتی کشور افتاده است.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
از  برخی  در  نیز   حاضر  حال  در 
والیت های کشور عملیات پاکسازی 
نابودی دشمن  به منظور سرکوب و 

جریان دارد.
ملی  پولیس  نیروهای  همچنین 
 ۲۸ از  گذشته  روز  شبانه  یک  در 
مربوطات  در  ماین  انفجار  رویداد 
و  هلمند  غزنی،  کابل،  والیت های 

نیمروز جلوگیری کرده اند.
سوی  از  تازگی  به  ماین ها  این 
شورشیان به خاطر اهداف تروریستی 

جاسازی شده بود.

هستند.
ورلدویژن  موسسه  همین حال،  در 
برای  را  روغن  تن   ۷۰ از  بیش 
۱۵۶۱۹ تن از دانش آموزان صنوف 
صنوف  از  و  دختر  ششم  الی  اول 
مکتب   ۴۶ در  پسر  چهارم  تا  اول 
توزیع  بادغیس  نو والیت  قلعه  شهر 

کرده است.
 و این پروسه جریان دارد.

این  که  گفته  معارف  وزارت 
تعدادی  به  نیز  گذشته  سال  موسسه 
کرده  کمک  مکاتب  شاگردان  از 

بود.

اسداهلل  مالقات  در  موضوع  این  که 
با  افغانستان  زراعت  وزیر  ضمیر 
رییس  سیلفا  دی  گرازینو  جوزی 
خوراکه  بین المللی  سازمان  عمومی 
درحاشیه  متحد  ملل  زراعت  و 
شهر  در   »۲۰۱۵ »اکسپو  نمایشگاه 

میالن ایتالیا مطرح شده است.
در این دیدار وزیر زراعت، آبیاری و 
مالداری از آقای سیلفا خواسته تا این 
سازمان برای بهبود وضعیت زراعت 
بردارد  بیشتر  گام های  افغانستان  در 
برنامه های  تحت  را  پروژه هایش  و 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تنظیم و تطبیق نمایند.

بزند. انتحاری 
دو  ملی  امنیت  نیروهای  همچنین 
انتقال  اتهام  به  که  را  دیگر  نفر 
لغمان  والیت  از  مهمات  و  سالح  
گفته ی  به  کرده اند.  بازداشت 
و  سالح  افراد  این  ملی،  امنیت 
انتقال  تروریستان  برای  را  مهمات 

می دادند.

ACKU
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مجلس به مقام های حکومت پیشین:

تخریب نکنید
و  پیشین  رییس جمهور  از  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
»تخریب«،  به جای  تا  می خواهد  حکومت  آن  مقام های 
کشور  اداره ی  در  را  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
با  شنبه  مجلس،  اول  معاون  قدیر،  ظاهر  کنند.  حمایت 
کرزی،  حامد  عملکرد  از  نمایندگان  انتقاد های  به  اشاره 
که  گفت  دولت  پیشین  مقام ها  برخی  و  رییس جمهور 
رهبران  کشور  اداره   در  باید  گذشته  حکومت  مقام های 
گفت:  قدیر  کنند.  همکاری  را  ملی  وحدت  حکومت 
جدی  به گونه  حکومت  پیشین  مسووالن  و  مقام ها  »از 
به جای  ملی  وحدت  حکومت  مورد  در  تا  می خواهیم 
کشور با  تخریب  و ایجاد ممانعت ها در برابر آن ها، در اداره  

کنند.« آن ها همکاری 
معاون مجلس نمایندگان رهبران حکومت وحدت ملی 
کرسی های  کشمکش ها بر سر تقسیم  که در  کرد  را متهم 
قدیر هم چنین  آقای  کرده اند.  فراموش  را  مردم  دولت، 
از اشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس 
میان  آمده  میان  به  فاصله ی  تا  خواست  اجرایی 
در حالی  گفته ها  این  کنند.  کوتاه  را  مردم  و  حکومت 
رییس جمهور  کرزی،  تازگی حامد  به  که  می  شود  بیان 
امضای  با  را  خویش  جدی  مخالفت  پیشین 
کرده و آن را  کستان اعالم  تفاهم نامه ی استخباراتی با پا

شرم آور خوانده است.

گردهمایی هایی در خانه  که مقام های پیشین حکومت با 
بر  را  مردم  کشور،  والیات  برخی  و  پیشین  رییس جمهور 
نعیم اللی  ضد حکومت وحدت ملی تحریک می کنند. 
این  بیان  با  مجلس  در  قندهار  مردم  نماینده   حمیدزی، 
که شماری از وزیران و مقام های حکومت  گفت  موضوع، 
فشار  و  مردم  تحریک  برای  جلسه هایی  کنونی  و  گذشته 
گرفتن امتیاز  آوردن بر رهبران حکومت وحدت ملی برای 

آموزگاران  کاری  اعتصاب  دامنه  گسترش  با  همزمان 
معاشات  افزایش  به منظور  کشور  مکاتب  از  شماری 
معارف  وزارت  مقام های  رهایشی،  نمرات  توزیع  و 
خواست های  از  برخی  به  رسیدگی  که  می گویند 
آموزگاران اعتصاب کننده خارج از صالحیت و توان این 

وزارت است.
روز پنج شنبه، 14 جوزا، برای نخستین بار معلمان لیسه 
به دلیل  آنان  که  کردند  اعالم  کابل  در  حبیبیه  عالی 
مبنی  بر  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  بی توجهی 
معلمان  به  رهایشی  نمرات  توزیع  و  معاشات  افزایش 
آموزگاران  کشیده اند.  تدریس  از  دست  مکاتب، 
که رهبران حکومت وحدت ملی در  مکاتب می گویند 
نخستین   در  هم چنین  و  انتخاباتی شان  مبارزات  زمان 
که  بودند  داده  وعده  قدرت،  به  رسیدن  روزهای 
آموزگاران مکاتب را مورد توجه بیشتری قرار می دهند و 
معاشات شان را افزوده و نمرات رهایشی برای شان توزیع 

می کنند.
کابل،  عالی حبیبیه  لیسه  آموزگاران  کاری  اعتصاب  با 
برخی  و  شهر  این  مکاتب  از  دیگری  شمار  معلمان 

والیات دست به اعتصاب زده اند.
بسم اهلل آصفی، یک تن از آموزگاران لیسه همایون شهید 
شنبه  روز  نیز  لیسه  این  استادان  که  می گوید  کابل،  در 
روی  بر  را  مکاتب  دروازه  و  کشیده  تدریس  از  دست 
دانش  آموزان در اعتراض به بی توجهی رهبران حکومت 
آموزگاران  زندگی  شرایط  بهبود  مورد  در  ملی  وحدت 
گفت: »معلمین به خاطر  مکاتب بسته اند. آقای آصفی 
زده اند.  تحصن  به  دست  دولت،  از  حقه شان  حقوق 
بود، معلمین می خواهند  که دولت وعده داده  را  آنچه 
کمپاین  که به آن عمل شود. رهبران حکومت در دوران 
وعده  گرفتند،  به دست  را  قدرت  تازه  زمانی که  و  خود 
که معاش معلمین را اضافه و نمرات رهایشی  داده بودند 
این  اجرای  برای  تاحال  متاسفانه  اما،  می کنند.  توزیع 

وعده ها هیچ حرکتی انجام نشده است.«

که باعث به میان آمدن اختالف های جدی  تفاهم نامه ای 
شخصیت های  میان  و  ملی  شورای  حکومت،  داخل  در 
گفتگو با رسانه ها بیان داشته  کرزی در  پیشین دولت شد. 
ملی  منافع  کستان مخالف  پا با  استخباراتی  تفاهم نامه   که 
افغانستان است و رییس جمهور غنی هرچه زودتر در زمینه  

کند. لغو آن اقدام 
مدعی اند  مجلس  نمایندگان  از  دیگر  برخی  این حال،  با 

که مقام های پیشین مردم  گفت  راه اندازی می کنند. اللی 
را در والیات بر ضد حکومت تحریک می کنند اما به گفته  

او مردم به مقام های پیشین حکومت باور ندارند.
امنیتی  پیمان  امضای  به عدم  اشاره  با  این عضو مجلس 
و  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  سوی  از  امریکا  با 
با  روابط  بهبود  برای  ملی  وحدت  حکومت  تالش های 
حکومت  پیشین  مقام های  که  داشت  بیان  کستان،  پا
عملکرد  با  را  خود  مخالفت  هندوستان،  خرسندی  برای 

کرده اند. حکومت وحدت ملی اعالم 
اللی افزود: »از رییس جمهور و مقام های پیشین حکومت 
بر  هندوستان  نگهداشتن  خرسند  برای  که  می خواهیم  نیز 
حکومت وحدت ملی فشار نیاورند.« حمیدزی هم چنین 
کسانی که  تا به  از رهبران حکومت وحدت ملی خواست 
ملی  وحدت  حکومت  باالی  آوردن  فشار  »با  وی  باور  به 
در تالش باج گیری هستند« اجازه ندهند حکومت وحدت 

ملی را به چالش بکشند.
با  نیز  مجلس  نمایندگان  از  دیگر  برخی  هم،  سویی  از 
اشاره به دشواری ها موجود فرا راه حکومت وحدت ملی، 
بحرانی  تالش  در  گذشته  حکومت  رهبری  که  می گویند 

کنونی افغانستان است. ساختن وضعیت 
کابل در مجلس نمایندگان  انجنیر زکریا زکریا، نماینده  مردم 
گمان  مردم  ملی،  وحدت  حکومت  ایجاد  با  که  گفت 
اشرف غنی  سوی  از  موازی  حکومت های  که  می بردند 
وی،  به گفته  اما  آمد  خواهد  میان  به  عبداهلل  عبداهلل  و 
کشور،  در  کنونی  بحران  تقویت  با  پیشین  رییس جمهور 

کرده است. حکومت موازی را ایجاد 
توسط  دولت،  در  کنونی  بحران  »متاسفانه  گفت:  زکریا 
کنون ما دارای حکومت  که ا کرزی تقویت می شود  حامد 
کرزی است و دیگری  که یکی آن حکومت  موازی هستیم 

هم حکومت عبداهلل و اشرف غنی.«
وحدت  حکومت  رهبران  از  نمایندگان  مجلس  عضو  این 
کشور  ملی خواست تا با حل دشواری های موجود در اداره  

اجازه ندهند وضعیت افغانستان بدتر شود.
تالش  کسی  هیچ  که  است  این  ما  »تقاضای  افزود:  زکریا 
بحران  به  را  کشور  در  ثبات  نسبی  وضعیت  تا  نکند 

بکشاند.«

کرد در صورتی که رهبران حکومت  کید  بسم اهلل آصفی تا
وحدت ملی به »بی پروایی«شان در قبال خواست های 
از  دست  نیز  آنان  دهند،  ادامه  مکاتب  آموزگاران 
لیسه  دروازه  که  گفت  وی  کشید.  نخواهند  اعتصاب 
این  در  دانش آموزی  هیچ  و  شده  بسته  شهید  همایون 

مکتب نیامده  است.
کنون آموزگاران  که تا این آموزگار لیسه همایون شهید افزود 
اعتصاب  به  از مکاتب در هجده والیت دست  برخی 
بیست و هشت  در  تحصن  این  است  قرار  و  زده  کاری 
گسترش یابد. به گفته ی بسم اهلل آصفی، اعضای  والیت 
کشور تصمیم   شورای معلمین در بیست و هشت والیت 

که دست به اعتصاب بزنند. گرفته اند 
لیسه  آموزگاران  از  تن  یک  همدرد،  جعفر  هم چنین 
برخی  آموزگاران  اعتصاب  که  می گوید  کابل  در  غازی 
کابل هم چنان ادامه دارد. آموزگاران لیسه  از مکاتب در 
که در جمع  تحصن کنندگان پیوسته، به گفته ی  غازی نیز 

سوی  از  قناعت کننده ای  جواب  کنون  تا همدرد  جعفر 
خواست های شان  به  رسیدگی  برای  دولتی  مقام های 

دریافت نکرده اند. 
که ترفیع شغلی آموزگاران مکاتب نیز از  همدرد می افزاید 
به گفته ی  است.  اعتصاب کنندگان  خواست های  دیگر 
آموزگاران  ملکی،  خدمات  فعلی  قانون  براساس  او، 
ترفیع  بیشتر  ترفیع،  قدم  پنج  از  بعد  نمی توانند  مکاتب 

داشته باشند.
مجلس  اعضای  از  سیاوش،  بکتاش  همین حال،  در 
که  گفت  مجلس  این  دیروزی  جلسه  در  نمایندگان، 
کاری  اعتصاب  به  دست  تا  شده اند  مجبور  آموزگاران 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  گفت  وی  بزنند. 
»ناسنجیده« به مردم وعده داده اند و حاال زمان اجرای 
شش  »در  گفت:  وی  می رسد.  پایان  به  وعده ها  این 
ماه به تمام معلمین زمین داده می شود، این وعده های 
آدمی که  است  این  ما  روزگار  تلخ  طنز  شد؟  چه  هوایی 

نام معلم  از  را در اختیار دارد،  امروز سکان نظام داری 
کرده  که معلمین تحصن  کرده و روزهاست  سوءاستفاده 

و حتا صدای خود را در مورد معلمین بلند نمی کند.«
خواست  نمایندگان  مجلس  رییس  از  سیاوش  بکتاش 
را  مکاتب  آموزگاران  خواست های  و  تحصن  بحث  تا 
کاری این مجلس قرار دهد. آقای سیاوش  در آجندای 
گذشت.  سادگی  به  مساله  این  از  نباید  که  کرد  کید  تا
وی هشدار داد در صورتی که اعتصاب آموزگاران بیشتر 

گسترش یابد، باعث سقوط نظام فعلی خواهد شد.
از  برخی  اجرای  که  می گوید  معارف  وزارت  اما 
و  توان  از  باالتر  تحصن کننده  معلمان  خواست های 

صالحیت این وزارت است.
با  گفتگو  در  معارف  وزارت  سخنگوی  حقمل،  کبیر 
کردن خواست های آموزگاران  که برآورده  گفت  8صبح 
آقای  است.  زمان گیر  و  وزارت  توان  از  خارج  مکاتب 
که وزیر معارف همراه معلمین  حقمل افزود: »چیزی را 
خواست های شان  کثریت  ا که  است  این  سپرده  وعده 
بردن  بلند  است.  معارف  وزارت  توان  حد  از  باالتر 
این که  اول  ملکی،  قانون خدمات  در  تغییر  و  معاشات 
زمان گیر  و  وقت گیر  این که  دیگر  و  باالست  ما  توان  از 
که به صنف ها  است. بنا خواهش ما از معلمین این بود 
هزاران  روزانه  چون  بدهند،  درس  را  گردان  شا و  بروند 
بیشتر اخالل  روند تدریس  و  گرد بی درس می مانند  شا

می شود.«
برای  کنون  تا که  افزود  معارف  وزارت  سخنگوی 
و  شده  توزیع  رهایشی  نمره  آموزگار  تن  هزار  هشتاد و پنج 
کبیر  هفتاد و هشت درصد معاشات شان باال رفته است. 
بودن  پایین  از  مکاتب  آموزگاران  تنها  که  گفت  حقمل 
تمام  او  به گفته ی  بلکه  ندارند  شکایت  خود  معاشات 

کارمندان دولت از این مساله ناراض هستند.
در تمامی مکاتب افغانستان 217 هزار آموزگار مصروف 
تا  هزار  شش و نیم  از  آموزگاران  این  و  هستند  تدریس 

پانزده هزار افغانی ماهانه حقوق می گیرند.

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی
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از  بسیاری  در  بین المللی  کمک های  قطع  به  که  شود  دار 
بخش ها از جمله انتخابات منجر شد. به همین دلیل برخی 
و  تنش ها  عامالن  بایستی  که  دارند  کید  تا کارشناسان  از 
گیرند  قرار  تحقیق  و  تعقیب  مورد  انتخاباتی  آلودگی های 
آینده  در  انتخاباتی  بن بست های  آمدن  میان  به  باعث  تا 

نشوند.
گریز در  کردن راه  که پیدا  گفت  البته در عین زمان می توان 
افغانستان زیاد مشکل نمی تواند باشد. یکی از پدیده هایی 
است،  دسترسی  قابل  سادگی  به  همواره  افغانستان  در  که 
جامعه  این  در  است.  جامعه  در  موجود  توجیهی  قدرت 
برای توجیه هر مشکلی راهی پیدا می شود و از این رو می توان 
که جای نگرانی جدی نیست و برای این مشکل نیز  گفت 
کار نمایندگان شورای  چاره ای پیدا خواهد شد و برای ادامه 
ملی نیز توجیه حقوقی و قانونی و یا سنتی پیدا خواهد شد. 
انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم و سوم نیز به گونه ای 
گردید تا در تاریخ معین شده در قانون،  که باعث  برگزار شد 

رییس جمهور جدید جای رییس جمهور قدیم را نگیرد.
انتخابات  برگزاری  در  تاخیر  که  گفت  می توان  این رو  از 
پارلمانی نیز زیاد نگران کننده نخواهد بود. زیرا در افغانستان 
کاری در موعد مقرر آن اجرا نشده است و هیچ وعده  هیچ 
محقق  آن  شده  تعیین  زمان  و  وقت  غیر رسمی  در  رسمی  و 
در  اساسی  قانون  نظریات  و  مفردات  از  هیچ یک  و  نشده 
که ناظر بر زمان بندی هایی بوده است، در وقت  هیچ موردی 
گرچه ممکن  و زمان آن تامین و تعمیل نشده است. بنا بر این ا
است در خصوص تاخیر انتخابات پارلمانی به مدت یک 
سال انتقادهایی شکل بگیرد، اما این انتقادها به مرور زمان 
در  تاخیر  به  نسبت  هم پذیری  و  به سازگاری  را  جای خود 

برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد داد.
می شد،  تامین  پارلمان  خصوص  در  اساسی  قانون  نظر  گر  ا
اول  در  ملی  شورای  ولسی جرگه  کاری  دوره ی  به  بایستی 
نیز  آن  از  پیش  و  می شد  داده  پایان  جاری  سال  سرطان 
و دوره هفدهم  برگزار می گردید  پارلمانی  انتخابات  بایستی 
کاری شورای ملی با تشکیل مجلس برخاسته از انتخابات 
کار می کرد. اما  جدید و با عضویت نمایندگان جدید آغاز به 
کار صورت نگرفت و تالشی نیز برای این که انتخابات  این 
برگزار شود و نمایندگان جدید مبادرت به تشکیل و افتتاح 
کنند، به انجام نرسید. همین مشکل سبب  پارلمان جدید 
به  مربوط  یا بحث  و  بن بست  از  گریز  تا بحث  شده است 
کار  و  بیاید  میان  به  مجلس  قانونیت  و  مشروعیت  خالی 
توجیه  مقام  در  ناخواسته  یا  و  نیز خواسته  شناسان سیاسی 

وضعیت برآیند. 

تصور  سیاستمداران  این  دارند.  تردید  سیاست 
سیاست  و  بریتانیا  میانجی گری  نحوه  که  می کنند 
سود  به  شاید  ملی  وحدت  حکومت  کستانی  پا
افغانستان و حوزه ضدطالبان نباشد و آنان را منزوی 
کند. برخی از فرماندهان نظامی و حلقاتی در امنیت 
کل، نیروهای مسلح افغانستان هم نسبت  ملی و در 

به این سیاست تردید دارند. 
جنرال  جمله  از  طالبان  ضد  جنرال های  از  برخی 
در  والیت  این  از  که  قندهار،  پولیس  فرمانده  رازق، 
که  برابر حمالت طالبان دفاع می کند، نگران هستند 
کستان، وجه المعامله قرار  مبادا در سیاست تعامل با پا
که سر او به عنوان  کرد  گیرند. فرمانده رزاق باری ادعا 
پیشکش  کستان  پا و  طالبان  به  وجه المصالحه 
شده است. این نگرانی به احتمال قوی محدود به 
جنرال رازق نیست. حلقاتی در سازمان امنیت ملی 
با  امنیتی  نیروهای  بدنه های  دیگر  در  و  افغانستان 
این  می کنند.  مخالفت  کستان  پا با  تعامل  سیاست 

از پی گیری  کستان  پا که  نظر هستند  این  به  حلقات 
برنمی دارد  افغانستان دست  در  نامشروعش  اهداف 
که  می کند  عمل  به گونه ای  معامله ای  هرنوع  در  و 
که افشای برخی  کند. روشن است  افغانستان زیان 
افغانستان  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  بند های  از 
رسانه ای  دولت،  درون  در  حلقاتی  را  کستان  پا و 
که با ایجاد یک موج تبلیغی  کردند. این حلقات بود 
اطالع رسانی  تفاهم  یادداشت  این  محتوای  مورد  در 

کردند. 
یادداشت  محتوای  نشر  از  پس  رسانه ای  موج 
که  آورد  به وجود  را  وضعیتی  استخباراتی،  تفاهم 
به جان  و سیاستمداران  افغانستان  دولتی  نهاد های 
شود.  داده  پایان  باید  وضعیت  این  به  بیفتند.  هم 
نفع  به  هیچ وجه  به  کابل،  سیاسی  طبقه  کندگی  پرا
کستانی  پا سیاست  باید  نیست.  افغانستان  مردم 
طبقه  تمام  که  شود  تنظیم  به گونه ای  افغانستان، 
کابل و همه نهاد های دولتی افغانستان با آن  سیاسی 

موافق باشند. 
میان  اول  باید  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
کنند و بعد همه نهاد های دولتی را  خودشان اجماع 
کابل  سیاسی  طبقه  کنند.  جمع  سیاست  این  حول 
به  افغانستان  کستانی  پا سیاست  مورد  در  باید  هم 
کشوری خود را  اجماع برسند. ما باید منافع وطنی و 
کنیم. شایسته سیاستمداران و مقام های دولتی  دنبال 
کشور باشند. ما باید  کسی این یا آن  که پرا ما نیست 
کنیم. باید یک نگاه  روی منافع وطنی خود اجماع 
کستان داشته باشیم و سیاست  خودی و وطنی به پا
که با منافع خودی و وطنی  کنیم  خود را طوری تنظیم 

ما سازگار باشد. 

این روزها شمار زیادی از فعاالن رسانه ای، پایان یافتن دوره 
کاری پارلمان از نظر قانون اساسی و برگزار نشدن انتخابات 
پارلمانی را به عنوان یکی از دغدغه های جدی مورد بحث 
دارند  کید  تا این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  می دهند.  قرار 
نظام  گویا  که  است  گرفته  شکل  به گونه ای  وضعیت  که 
کشور در بخش تقنینی و نظارتی خود ممکن است  سیاسی 
مطرح  را  سوال  این  نیز  بسیاری ها  شود.  مواجه  بن بست  با 
گریز از این بن بست چه تدارکی باید دید و  که برای  می کنند 
کرد.  گریزی پیدا  کاری باید انجام داد و باالخره چه راه  چه 
این که یک سال یا یک سال و اندی، دولت بدون پارلمان 
برای  نیز  تصورش  حتا  باشد،  داشته  وجود  افغانستان  در 
از  دولت  در  پارلمان  نبود  است.  غیر ممکن  بسیاری ها 
کارشناسان  ناممکنات به حساب می آید. به باور بسیاری از 
سمت  به  را  حکومت  پارلمان،  بدون  دولت  تحلیلگران  و 
تصور  حتا  رو  همین  از  می دهد.  سوق  دیکتاتوری  سوی  و 
کم و بیش در افغانستان دولت بدون  این که یک سال و یا 
به نظر می رسد. حتا  باشد، غیر ممکن  پارلمان وجود داشته 
که  کید دارند  کارشناسان بر این تا با این که شمار زیادی از 
کارکرد پارلمان از نظر تقنینی و نظارتی به گونه ای منفعل بوده 
است و این نهاد نتوانسته است از منظر موثریت چشم انداز 
و  خارجی  و  داخلی  سیاست های  عرصه  در  را  مطلوبی 
کید  اقتصادی داشته باشد. با آن هم افکار عمومی  بر این تا
انتخاباتی  گر  ا و  باشد  داشته  وجود  پارلمان  باید  که  دارد 
برگزار نمی شود نیز باید پارلمان افغانستان وجود داشته باشد 
و جلسه های آن برگزار شود.  از همین رو در سخنان بسیاری 
که چه راه یا چه راه هایی  از تحلیلگران این بحث می شود 
کار پارلمان را مشروع، قانونمند و یا حد  که ادامه  وجود دارد 

اقل مقبول سازد.
از  می توان  راهکارهایی  چه  به  توسل  با  این که  از  همه 
کرد بحث  گذر  انتخابات  برگزاری  از عدم  ناشی  بن بست 
که  نمی آورد  میان  به  را  بحث  این  کس  هیچ  اما  می کنند، 
دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی چی است و عدم 
چه  گذشته  در  انتخاباتی  شفافیت  حفظ  عدم  و  سالمت 
که دیده نشده  نقشی در این تاخیر دارد. از همین رو است 
کسی از عوامل تاخیر در اعالم نتیجه انتخابات و دستبرد به 
نداده  نشان  عالقه  آن  به  و  نگفته  سخن  انتخابات  نتیجه 
گفت  می توان  صراحت  به  که  است  حالی  در  این  باشد. 
انتخابات،  برگزاری  در  تاخیر  اصلی  علت های  از  یکی 
 1393 سال  در  ریاست جمهوری  انتخابات  سالمت  عدم 
نسبت  بین المللی  جامعه  اعتماد  شد  سبب  که  می باشد 
خدشه  انتخابات  مدیریت  عرصه  در  افغانستان  دولت  به 

کستان رییس جمهور غنی شکاف  سیاست تعامل با پا
است.  آورده  به وجود  کابل  سیاسی  طبقه  در  جدی 
همکارانش  و  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
سیاست  این  جدی  مخالف  قبلی،  حکومت  در 
حکومت  سران  از  برخی  و  کرزی  حامد  هستند. 
یادداشت  امضای  که  هستند  باور  این  به  پیشین، 
خیانت  معنای  به  کستان،  پا با  استخباراتی  تفاهم 
خیانت  به  را  غنی  وضوح  به  آنان  است.  کشور  به 
پیشین،  حکومت  سخنگوی  دیروز  می کنند.  متهم 
گفتگوی  محتوای  آن  در  که  کرد  منتشر  مقاله ای 
کنونی  تلیفونی رییس جمهور پیشین و رییس جمهور 
که یک نسخه آن در  افشا شده است. در این مقاله 
کرزی  که آقای  اختیار روزنامه 8صبح هست، آمده 
که راه او دیگر جدا است  گفته است  به اشرف غنی 
کند.  و نمی خواهد پس از این با حکومت همکاری  
کرده بود. در  کرزی چندی پیش به هند سفر  حامد 
مقام های  از  برخی  با  پیشین  رییس جمهور  سفر  این 

کشور  هندی از جمله نارندرا مودی، نخست وزیر آن 
سفر  این  از  پس  پیشین  رییس جمهور  کرد.  مالقات 
نو،  دهلی  که  گفت  امریکا  صدای  با  گفتگویی  در 
کابل  میان  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  امضای  از 
و  رسانه ای  جنگ  است.  نگران  خیلی  اسالم آباد  و 
کنونی یک طرفه  کرزی علیه حکومت  تبلیغاتی حامد 
نیست. مقام های بلندپایه حکومت وحدت ملی هم 
حامد  از  که  می گویند  خصوصی  نشست های  در 
می گویند  مقام ها  این  هستند.  آزرده  شدت  به  کرزی 
کرزی از این که طرف مشوره آنان در سیاست تعامل با 
این مقام ها  نبوده است، خشمگین است.  کستان  پا
در  کرزی،  حامد  که  هستند  باور  این  به  هم چنان 
نقش سخنگوی دولت هند، عمل می کند و در واقع 

مترجم نارضایتی دهلی نو است. 
که  هستند  باور  این  به  کنونی  حکومت  مقام های 
تالش  هم  خودش  کمیت  حا زمان  در  کرزی  حامد 
کستان نزدیک شود و مشکل افغانستان را  کرد تا با پا
مقام ها  این  نشد.  موفق  اما  کند،  حل  کشور  این  با 
داده  فرصت  نو  به حکومت  باید  که  باوراند  این  به 
مقام های  کند.  امتحان  را  تا سیاست جدیدی  شود 
دولت  میانجی گری  روی  ملی،  وحدت  حکومت 
بریتانیا نیز خیلی حساب می کنند. برخی از مقام های 
که بریتانیا  حکومت وحدت ملی به این باور هستند 
دارد،  کستان  پا بر  که  گسترده ای  نفوذ  به دلیل 
کابل و اسالم آباد را به هم نزدیک بسازد و  می تواند 
به این ترتیب زمینه برای پایان جنگ فراهم شود. اما 
از سیاستمداران  و برخی  مقام های حکومت پیشین 
طالبان،  کمیت  حا زمان  در  که  سابق  متحد  جبهه 
این  به  نسبت  می کردند،  مبارزه  گروه  این  علیه 
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استخبارات  سازمان   1992 الی   1980 سال های  بین 
آن  در  خاد  فعالیت های  تثبیت  هدف  به  پاکستان 
تخریبی  عملیات های  طرد  و  دفع  به خاطر  و  کشور 
تنظیم های  ساختار های  و  افراد  از  خاد  عملیاتی  و 
و  استخدام  برای خاد  موثر می کرد.  استفاده  جهادی 
به کارگیری شهروندان پاکستان به خصوص از حوزه 
پنجاب مشکل بود و آسان ترین راه این بود که در میان 
مهاجران افغان نفوذ کند. آی اس آی نیز با استفاده از 
نفوذ و امکانات خویش و با استخدام مهاجران افغان 
به تثبیت عوامل خاد در میان تنظیم ها و اردوگاه های 
مهاجرین می پرداخت. در بخش های بعدی به صورت 

مفصل به این مبحث خواهم پرداخت. 
قلب  در  که  عملیات هایی  تکان دهنده ترین  از  یکی 
 1988 سال  اپریل  دهم  در  پاکستان  نظامی  شهرک 
رخ داد، به »انفجار دیپوی اوجهری« شهرت دارد. در 
این انفجار بین 1300 تا 3000 تن جان باختند، زخمی 
شدند و هزاران تن مهمات و سالح در یک ذخیره گاه 
مربوط به اردوی پاکستان که قسمت زیاد آن باید به 

مجاهدین داده می شد از بین رفت.
افشا  امروز  تا  متعدد  دالیل  بنابر  تلفات  واقعی  ارقام 
منابع  بر  نمی توانم  نیز  من  این رو  از  است؛  نشده 
و  ثابت  اعتماد  کرده ام  نقل  آن  از  که  ماخذی  و 
استنگر  نام  به  ضدطیاره  سالح  باشم.  داشته  محکم 
و  بودند  کرده  کمک  مجاهدین  به  امریکایی ها  که 
آی اس آی مسوولیت توزیع آن را داشت، در همین 
تعداد  چه  که  نیست  معلوم  می شد.  نگهداری  کمپ 
امریکایی ها  رفت.  بین  از  انفجار  این  در  استنگر  از 
طریق  از  مجاهدین  برای  استنگر  راکت  پایه  صد ها 
پاکستان کمک کردند، ولی پاکستان بیشتر از نصف 
هم  باز  نگهداشت.  خود  به  مختلف  به دالیل  را  آن 
اما  باشم،  داشته  اعتماد  ارقام  به صحت  است  مشکل 
گفته می شود که مجموع استنگر های داده شده برای 
کم تر  جمله  آن  از  که  می شد  فیر   1240 مجاهدین 
امروز  تا  بقیه  و  شد  داده  مجاهدین  به  فیر   700 از 
بی نشانی و »مفقوداالثر« است. در این که یک تعداد 
از استنگر ها در انفجار »اوجهری کمپ« از بین رفت 
تمام  شاید  هم نظراند.  مختلف  دولت های  و  منابع 
استنگر های استفاده شده توسط مجاهدین به ده ها فیر 
می رسید. این سالح وضعیت استراتژیک را در صحنه 

جنگ قسما تغییر داده بود.
حکومت  و  سرخ  ارتش  استنگر،  آمدن  از  قبل  تا 

بر  کامل  تسلط  افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب 
زد. پس  برهم  را  موازنه  این  استنگر  اما  داشتند،  هوا 
 1992 سال  در  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  سقوط  از 
جمع آوری  عنوان  زیر  را  برنامه ای  امریکایی ها 
دوباره استنگر آغاز کردند. این سالح مهم و دقیق، 
امتعه  به  تبدیل  از گروه های مجاهدین  برای شماری 
حکومت  ایجاد  در  مجاهدین  ناتوانی  شد.  تجارتی 
قوی و اردوی واحد پس از فروپاشی شوروی باعث 
شد که امریکایی ها با پرداخت صد تا صدوپنجاه هزار 
دالر امریکایی، در برابر هر فیر استنگر آن  را دوباره 
باجاذبه سبب  این مبلغ پرکشش و  جمع آوری کنند. 
شد که خطر استنگر های باقی مانده در افغانستان خنثا 
گردد. به گفته امریکایی ها قیمت بازخرید استنگر از 
فرماندهان مجاهدین نزدیک به ده برابر قیمت رسمی 
تخنیکی،  آزمایش  به خاطر  امریکایی ها  است.  آن 
استنگر های بازخرید شده را به هدف های فرضی در 
یکی  استفاده  کردند.  تکزاس  ایالت  در  صحرا  یک 
از »دوستانم« که در نمایش استفاده استنگر بازخرید 
این  گفت  بود،  کرده  اشتراک   2009 سال  در  شده 
نشانه گرفت  تیزهوش هدف را بدون مشکل  راکت 
شده  استهالک  قبل  سال   20 آن  بطری  حالی که  در 

بود. 
به هر حال روایت های مختلف و متعدد از طراحی و 
انجام عملیات »اوجهری کمپ« وجود دارد. شماری 
به این عقیده اند که در مهمات خریداری شده از مصر 
مواد  بود،  یافته  انتقال  ذخیره گاه  این  به  باالخره  که 
با تایمر جابه جا شده بود که در یک زمان  انفجاری 
نظریه پردازان عقیده  از  تعداد  این  انفجار کرد.  معین 
استراتژیک  دالیل  به  امریکایی ها  ممکن  که  دارند 
می خواستند در وضعیت پس از خروج شوروی رکود 
مستولی گردد و انفجار این ذخیره گاه دست پاکستان 
که  عقیده اند  این  به  شماری  می ساخت.  کوتاه تر  را 
طرح این عملیات و اجرای آن کار کی جی بی بود و 
یکی از بهترین انتقام هایی بود که روس ها از پاکستان 
به خاطر حمایت آن کشور از جهاد ضد اتحاد شوروی 
گرفتند. اما در میان این همه روایت ها و ابراز نظر ها، 
رد  قاطعانه  را  خاد  داشتن  دست  احتمال  کس  هیچ 
کرده نمی تواند. پس عملیات »اوجهری کمپ« یکی 
از موفقیت های معمایی و اسرارآمیز است که به خاد 
ربط داده می شود. شاید با در نظر داشت حجم تلفات 
و  طراحان  هیچگاهی  مخوف،  عملیات  این  انسانی 
مجریانش معلوم نگردد. تا حال کم تر اتفاق افتاده که 
در اثر یک انفجار به این تعداد تلفات انسانی رخ داده 

باشد. 
دولت پاکستان تحقیقات وسیع و نفس گیر را در این 
ارتباط انجام داد. آنچه به خورد مردم داده شد، این 
برق  لین های  شارتی  و  بی احتیاطی  نتیجه  در  که  بود 
این افنجار صورت گرفته است، اما گزارش نشرناشده 
کمیسیون تحقیق که از آن  گاه و ناگاه نقل می شود 

این عملیات را »سبوتاژ« می خواند.
خاد با توسل به فعالیت های کتابی استخبارات، توانسته 
بود در میان فرماندهان مجاهدین در داخل افغانستان 
اختالف شدید ایجاد کند و گاه و ناگاه از وجود این 
ایجاد درگیری های  تا سرحد  بزرگ  بهره  اختالفات 
مسلحانه ببرد. کی جی بی از طرق مختلف واقف بود 
که رهبری مجاهدین، مستقر در پاکستان، شدیدترین 
اختالف نظر و سلیقه را در بین خود داشتند. اختالف 
رهبران مجاهدین به مراتب شدیدتر از اختالف میان 
جناح خلق و پرچم بود. اما کی جی بی و خاد هر دو 
در استفاده استراتژیک از این اختالفات ناکام بودند. 
موفقیت های  گرفت،  صورت  زیادی  تالش های 
برای  راه  آمد،  به دست  زیاد  موردی  و  تاکتیکی 
رهبران  از  شماری  میان  استخباراتی  مذاکرات 
هیچ  اما  شد،  گشوده  نجیب اهلل  داکتر  و  مجاهدین 
گشایش استراتژیک و نقطه عطف در وضعیت ایجاد 
یعنی  بود؛  بود که  استراتژیک همان  نگردید. صحنه 
صف جهاد و صف الحاد، در حالی که در درون هر 

دو صف هیچ چیز سیاه و سفید نبود.
ادامه دارد
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دیگر  به  پاسخ دهی  به 
دولتی  نهاد های  و  وزارت ها 
رابطه ی  این  نمی دانست. 
خاد  دوبه دو،  و  محدود 
ابهام،  از  الیه هایی  در  را 
رمزوراز  و  هیبت  ترس، 
بود  شده  سبب  و  پوشانیده 
پوسیدگی ها و مشکالت  که 
انعکاس  کم تر  آن  درونی 
مثال،  به  گونه  باشد.  داشته 
تعداد  چی  که  نبود  آشکار 
انجام  و عملیات های  طرح ها 
جانب  از  پاکستان  در  شده 
از  آن  مقدار  چه  و  بود  خاد 
دولتی  امنیت  کمیته  طرف 
طرح   کی جی بی  یا  شوروی 

و عملی می شد. 
از  عظیمی  ذخیره  شوروی 
ارتباط  در  شناخت  و  دانش 
داشت.  منطقه  و  افغانستان  به 
کی جی بی برای عملیات های 
ندرت  به  افغانستان  در  خود 
کار  افغانی  مترجمان  از 
هزاران  زیرا  می گرفت، 
آسیای  و  روسیه  شهروند 
قوای  صفوف  در  که  میانه 
مسلح اتحاد جماهیر شوروی 
و به خصوص کی جی بی کار 
پشتو  زبان های  به  می کردند، 
داشتند.  بلدیت  فارسی  و 
اتحاد  شرق شناسی  انستیتوت 
هنوز  که  شوروی  جماهیر 
ارایه دهنده تحلیل های بزرگ  نهاد  فعالیت دارد،  هم 
و استراتژیک برای دولت بود. برخالف رسم معمول 
در دنیا که یافته های نهاد های تحقیقی علنی می شود، 
افراد  مطالعه  برای  صرفا  نهاد  این  مطالعات  بیشترین 
امریکایی ها  می یافت.  اختصاص  معین،  مقامات  و 
از  شاخه ای  شرق شناسی  انستیتوت  که  داشتند  باور 

کی جی بی بود. 
را  زمانی  تسلسل  نخواسته ام  نوشته ها  این  در  من 
از  کلی  تصویر  کرده ام  تالش  بلکه  کنم،  مراعات 
ساختار، نوع فعالیت و دیدگاه استخبارات ارایه کنم، 
فعالیت های  تقویم  بازسازی  دیگر آن که  شیوه  زیرا 
بعضی  گاهی  می سازد.  خسته  را  خواننده  است  خاد 
برجسته ساخته ام که  نوشته ها  این  را در  فعالیت ها  از 
فراموش  نباید  ولی  یعقوبی می شود،  به دوره  مربوط 
رییس جمهور  آن که  با  نجیب اهلل  داکتر  که  کرد 
را  خاد  کالن  مدیریت  بازهم  بود،  شده  افغانستان 
به عنوان عزیزترین ارگان به خودش حفظ کرده بود. 
در قسمت های گذشته چند تا از محور های عمده و 
بررسی  به  را  پاکستان  در  خاد  عملیات های  اساسی 
جامعه  درز های  از  بهره گیری  شامل  که  گرفتم 
پاکستان یعنی پشتون و بلوچ و خانواده بوتو می شد. 
دو ساحه بزرگ دیگر عملیاتی نیز برای خاد و در کل 
این  از  بود. یکی  اساسی  و  نظام آن وقت مهم  برای 
حوزه ها کار در میان گروه های مجاهدین مستقر در 
پاکستان و دوم رخنه در نهاد های دولتی پاکستان بود. 

استراتژی کار بر اهداف خارجی، 
ضدجاسوسی و عملیات های برون مرزی در 

خاد
تولید  و  بازده  نوع  سه  کل  در  استخباراتی  ادارات 
دشمن  برابر  در  نا موفق  یا  موفق  عملیات های  دارند: 
دسته  آن  از  غیرواقعی  یا  واقعی  تحلیل های  دولتی، 
به خصوص رییس  مسایل و موضوعاتی که دولت و 
دیدگاه  از  حمایت  و  است،  نیازمند  آن  به  دولت 
با استفاده مشروع یا هم نامشروع  کلی رییس دولت 
دو  تاریخ  طول  در  سازمان.  وسایل  و  امکانات  از 
است؛  بوده  عزیز  دولت،  روسای  برای  دولتی  نهاد 
استخبارات. زعمای  دیگری  و  یکی وزارت خارجه 
و  اشراف  و حتا دموکرات تالش می کنند  سلطه گرا 
نظارت بیش از حد بر این دو نهاد داشته باشند. به این 
هیچ  خاد،  بر  ریاستش  زمان  در  نجیب  داکتر  علت، 
آشکار  را  کارمل  ببرک  با  خود  نظر  اختالف  نوع 

نساخته بود و مورد اعتماد کامل او بود. 
در مورد رابطه شخصی داکتر نجیب با ببرک کارمل 
کم تر نوشته شده است. بیشتر نوشته ها در این مورد، 
قدرت  خلع  کارمل  ببرک  زمانی که  به  می گردد  بر 
رییس  که  است  شده  واقع  ندرت  به  تاریخ  در  شد. 
دولت  رییس  با  اختالف  و  تصادم  در  استخبارات 
ریاست  دوران  در  نجیب اهلل  داکتر  باشد.  گرفته  قرار 
خاد، نزدیک ترین و بهترین رابطه را با ببرک کارمل 
را موظف و مسوول  این رو خود و خاد  از  و  داشت 

 امراهلل صالح

قسمت چهاردهم 

باافتخار 
جاسوسان 

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان
 از دوره نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

بین سال های 1980 
الی 1992 سازمان 

استخبارات پاکستان به 
هدف تثبیت فعالیت های 

خاد در آن کشور و به خاطر 
دفع و طرد عملیات های 
تخریبی و عملیاتی خاد 
از افراد و ساختار های 

تنظیم های جهادی استفاده 
موثر می کرد. برای خاد 
استخدام و به کارگیری 

شهروندان پاکستان 
به خصوص از حوزه پنجاب 
مشکل بود و آسان ترین 
راه این بود که در میان 

مهاجران افغان نفوذ کند. 

ACKU



آثار اکادمیک و پیوند آن با غنای
 سیاست خارجی در افغانستان 

 دای چوبانی
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بیشتر  قدرت  و  دانش  میان  پیوند 
اندیشمند  فوکو،  میشل  ادبیات  در 
فرانسوی  گفتمان محور  و  پست مدرن 
دیدگاه  بر اساس  است.  گردیده  تبیین 
فوکو همان طور که قدرت، دانش خلق 
نیز قدرت خلق می کند.  دانش  می کند، 
بسترهای  می تواند  پدیده  دو  این  پیوند 
خارجی  سیاست  در  را  قدرت  تقویت 
اساس  این  بر  سازد.  فراهم  کشور  یک 
می تواند  کشور  هر  در  دانش  خلق 
سیاست  تقویت  با  متعاقبا  و  قدرت  با 
داشته  مستقیم  پیوند  کشور  آن  خارجی 
در  استثناهایی  که  است  ممکن  باشد. 
این رو،  از  باشد،  داشته  مورد وجود  این 
که  است  الزم  گفتمان  تحلیل  براساس 
خارجی  سیاست  بر  غالب  مولفه های 
و  گردیده  تبیین  و  روشن  کشور  هر 
مولفه  دو  تاثیرگذاری  و  هم پذیری 
خارجی  سیاست  در  دانش  و  قدرت 

نسبت به یک دیگر روشن گردد. 
برخی  افغانستان،  مورد  در  میان  این  در 
قدرت  ناپیوستگی  بر  مبنی  دیدگاه ها  از 
وجود  خارجی  سیاست  در  دانش  و 
ادبیات  در  حال  این  با  است.  داشته 
قدرت  و  دانش  رابطه  حوزه،  این  رایج 
بر  دانش  تاثیر گذاری  و  است  سویه  دو 
با  این رو  از  است.  انکار ناپذیر  قدرت 
می تواند  قدرت  بر  دانش  این که  تایید 
تازه  اثری  معرفی  به  باشد،  داشته  تاثیر 
خارجی  سیاست  در  رونمایی شده 
و  قدرت  در  می تواند  نحوی  به  که  می پردازم  افغانستان 

سیاست خارجی افغانستان تاثیر داشته باشد. 
عنوان  تحت  کتابی  رونمایی  شاهد  اواخر،  این  در 
همکاری های  سپهر  در  افغانستان  خارجی  »سیاست 
منطقه ای« بودیم. این کتاب به مثابه اولین اثر اکادمیک 
در حوزه سیاست خارجی افغانستان، محک تازه ای برای 
شمار  به  افغانستان  در  خارجی  سیاست  ادبیات  تقویت 
می رود. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه 
پراکنده  ادبیات  تا  است  این کتاب، تالش کرده  نشر  با 
در حوزه تعامل افغانستان با کشورهای منطقه را در قالب 
ادبیات رسمی این حوزه انسجام ببخشد. این کتاب که به 
کوشش فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتژیک 
نویسندگان  از  همکاری جمعی  به  خارجه  امور  وزارت 
نگاشته شده است، از اهمیت سرشاری در حوزه ادبیات 

غزنی با ماین کنار جاده برخورد کرده که در نتیجه نه تن 
کشته و دست کم بیست نفر دیگر زخمی شده اند.

این حوزه برخوردار است. قابل یادآوری است که آثار 
دیگری در مورد سیاست خارجی افغانستان وجود دارد 
منسجم  اکادمیک  رهیافت  اساس  بر  کم تر  آثار  این  اما 
این  این اساس می توان گفت که  بر  نگاشته شده است. 
نویسندگان  سوی  از  اکادمیک  رهیافت  بر اساس  کتاب 
افغان با در نظر داشت مولفه های افغانی در تعامل با 14 

کشور منطقه نگاشته شده است. 
باشیم،  داشته  این کتاب  به محتوای داخلی  اگر مروری 
کتاب سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری های 
منطقه ای به سه بخش تفکیک شده است. بخش اول به 
بررسی هستی شناسی سیاست خارجی افغانستان پرداخته 
به  مدل های  و  تیوری ها  ماهیت  به  بخش  این  است. 
به  دوم  بخش  است.  پرداخته  کتاب  در  شده  برده  کار 
آسیا  قلب  14 کشور  با  افغانستان  و جهت گیری  نگرش 
در  کم تر  افغانستان  این که  به  توجه  با  است.  پرداخته 
حوزه مشخص منطقه قرار داشته است، از این رو در این 
افغانستان  مثابه منطقه  به  به کشورهای قلب آسیا،  کتاب 
هر  با  افغانستان  روابط  دوم  بخش  در  است.  تاکید شده 
قرار  بررسی  مورد  مشخص  بخش  در  کشورها  از  یک 
افغانستان  روابط  بررسی  به  بخش  این  در  است.  گرفته 
نهایت  در  و  دو جانبه  به صورت  آسیا  قلب  با کشورهای 
مورد  اعتماد سازی  تدابیر  قالب  در  چند جانبه  به صورت 
بررسی قرار گرفته است. بخش سوم که شامل دو فصل 
است، بر همکاری های منطقه ای و اهمیت جیواکونومیک 
این  در  است.  پرداخته  افغانستان  منطقه ای  تعامالت  در 
فصل روابط افغانستان با کشورهای منطقه در قالب اکو، 
سارک، ریکا و شانگهای مورد بررسی قرار گرفته است. 
خارجی  سیاست  کتاب  نظیر  اهمیت،  با  اکادمیک  آثار 
می تواند  منطقه ای  همکاری های  سپهر  در  افغانستان 
باعث  تقویت می کند و  ما را  بنیان های معرفتی فرهنگ 
به  شده  تولید  نگرش های  و  دانش   ارزش ها،  تعمیم 
فراسوی مرزهای جغرافیایی ما می گردد. بر اساس نگرش 
کنار  در  قدرت  اعمال  ابزارهای  از  یکی  نای،  جوزف 
از  بهره وری  سخت(؛  نظامی  )قدرت  و  سیاسی  قدرت 
کاربرد  به جای  فکری  و  فرهنگی  اقناع  و  نرم  میکانیسم 
زور است. از این طریق می توان اذهان و افکار عمومی  
جهانیان را در راستای منافع و اهداف خود هم سو ساخت. 
و  کنش  از  قبل  دولت ها  گرفته  شکل  دانش  بر اساس 
واکنش های پرهزینه می توانند به نتایج موثری دست پیدا 
کنند. با توجه به این که افغانستان دوره دهه تحول را طی 
می کند، آثار اکادمیک در این حوزه می تواند از یک سو 
میان  در  نرم  آثار  طریق  از  را  افغانستان  قدرت  جایگاه 
کشورهای منطقه تقویت کند و از سوی دیگر حوزه های 
پنهان سیاست خارجی افغانستان را در تعامل با کشورهای 

دیگر شناسایی کند.

به نقل از خبرگزاری بخدی، محمد علی احمدی معاون 
والی غزنی، می گوید که قربانیان شامل زنان، کودکان و 
مردانی هستند که از یک مراسم عروسی به طرف خانه 

باز می گشتند.
این رویداد پس از چاشت روز جمعه در منطقه »نوغی« 

در نزدیکی شهر غزنی رخ داده است.
کشته  لحظه  همان  در  تن  پنج  که  گفت  احمدی  آقای 
شدند و چهار تن دیگر براثر جراحات شدید در شفاخانه 

جان خود را از دست دادند.
وضعیت صحی برخی از زخمی ها وخیم خوانده شده و 
به گفته آقای احمدی، این زخمیان برای تداوی به کابل 

منتقل شده اند.
تا هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده 
این  که  می گوید  غزنی  والی  معاون  اما  است  نگرفته 
ماین از سوی طالبان در محلی که طالبان حضور دارند 

کارگذاری شده بود. 

سیاست  و  بین الملل  سیاست  حوزه  در  اکادمیک  آثار 
پنداشته  قدرت  غنای  اهرمی  برای  مثابه  به  خارجی، 
مهم ترین  به عنوان  بین الملل  روابط  در  قدرت  می شود. 
شمار  به  کشورها  میان  در  تعامل  تفسیر کننده  اصل 
می رود. اگر بر اساس رهیافت قدرت بنگریم، مورگنتا سه 
کنش محدود را برای دولت ها در محیط بیرون پیش بینی 
بین الملل  محیط  در  دولت ها  او،  باور  به  است.  کرده 
هستند.  قدرت  نمایش  یا  افزایش  حفظ،  جستجوی  در 
می شویم،  وارد  قدرت  ادبیات  در  عمیق تر  کمی  اگر 
به وجود  و...  نای و فوکو  از جوزف  متکثری  بحث های 
می آید. جوزف نای از قدرت نرم و میشل فوکو از پیوند 
ناگسستنی قدرت با دانش سخن می گوید. در یک نگاه 
است،  استخراج  قابل  حوزه  این  ادبیات  از  آنچه  کالن 

پیوند میان دانش، قدرت و سیاست خارجی است. 

موتر  که  می گویند  غزنی  والیت  در  محلی  مقام های 
حامل شرکت کنندگان یک مراسم عروسی در والیت 

»سوپرمارکیت  از  نمی آید  یادم  من 
خریده  مرغ  تخم  تا  چهار  اژدنگ« 
دیروز  دکان  این  صاحب  ولی  باشم؛ 
فیسبوک یک صفحه درست کرده  در 
دایم  مشتریان  رسمی  »صفحه  اسم  به 
نهایت  از  و  اژدنگیان«  سوپرمارکیت 
صمیمیت مرا در آن صفحه اضافه نموده. 
مرا  غیردایمش  مشتریان  در صفحه  اگر 
این قدر اعصابم خراب  اضافه می کرد، 
من  فیسبوک،  در  این که  از  نمی شد. 
رسما مشتری دایم »اژدنگ« هستم، تمام 
دکاندار  قهرند.  من  با  دیگر  دکانداران 
طعنه  مرا  رسما  که  نانوایی  نزدیک 
می دهد و جناب آقای اژدنگ پور صدا 
خبر  چه  افغانستان  در  نمی دانم  می زند. 
جمعیت  میلیون  بیست وهفت  که  است 
صفحه  میلیون  سی وسه  کشور،  این 
خواسته  من،  مثل  آدمی  و  دارد  رسمی 
این  میلیون  دوازده  عضو  ناخواسته،  یا 
اداره کنندگان  است.  رسمی  صفحات 
آنقدر  رسمی  صفحات  این  از  بعضی 
دوازده  ساعت  نگو.  که  هستند  هشیار 
صفحه اش  عضویت  به  را  آدم  شب 
کسی  صبح  اول  می داند  می پیوندند. 
حوصله لغو عضویت را ندارد و در عالم 
و  می خورد  به جانش  آلودگی،  خواب 

عضو باقی می ماند.
گاهی  زورکی  عضویت های  این  البته   
فایده هم دارد. در زرنج سوار می شوی 
شد.  چند  ات  کرایه  استاد  می پرسی  و 
می پرسد »اسمت چیست؟« بعد اسمت را 
»زرنج سواران سرک  رسمی  در صفحه 
چهارقلعه کابل« جستجو می کند و آنگاه 
»تبریک  می گوید؛  تمام  خنده رویی  با 
هستید.  ما  صفحه  عضو  شما  آقا،  باشد 
شما  از  بدهید.  افغانی  پنج  نیست  الزم 
اینجاست  می شود.«  افغانی  چهار  فقط 
اجتماعی  شبکه های  قدرت  به  آدم  که 
پی می برد و فایده به دنیا آمدن در عصر 
تکنالوژی را می فهمد. نیاکان ما در تمام 
که  نگرفته  تخفیف  قدر  این  خود  عمر 
ما محض به خاطر عضو بودن در صفحه 
»از هر چمن، سمنی« گرفته ایم. پس ای 
می کنم  توصیه  ستون!  این  خوانندگان 
قرار  معرض عضو شدن  در  را  خودتان 
دهید و حتا کاری کنید که باعث جلب 
شوید.  خود  سوی  به  رسمی  صفحات 
همان قدر که ضرر دارد، فایده هم دارد.

عضویت زورکی
در صفحات فیسبوک

انفجارمایندرغزنیجاننهتنازشرکتکنندگان
یکمراسمعروسیراگرفت

دای چوپانی

مهدیمنادی
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فدراسیون	تکواندو	و	ورزشکاران	پرافتخارترین	ورزش	تاریخ	
و	 اختالس	 نظیر	 فراوانی	 مشکالت	 با	 هم	چنان	 افغانستان	
گریبان		اند	و	هیات	 سوء	استفاده	از	صالحیت	ها	دست	به	
کنار	مسوولین	قبلی	 حقیقت	یاب	ریاست	جمهوری	هم	در	

این	فدراسیون	به	دامن	زدن	به	مشکالت	متهم	شدند.
این	 قبلی	 مسوولین	 از	 شده	 افشا	 دوسیه	 جدیدترین	 در	
و	بیست	 و	سه	صد	 میلیون	 مبلغ	چشم	گیر	یک	 فدراسیون،	
ورزشکار	 	34 عصریه	 پول	 افغانی	 سه	صد	 و	 هزار	 چهار	 و	
نرسیده	 ورزشکاران	 به	 ویتنام	 آسیایی	 مسابقات	 اعزامی		به	

است.
تکواندو	 		فدراسیون	 عمومی	 رییس	 ربانی،	 ربانی	 غالم	
بدنی	 تربیت	 ریاست	 ارزیابی	های	 از	 پس	 که	 می	گوید	
به	عنوان	 بخشی	 ضیا	 که	 است	 شده	 مشخص	 ورزش،	 و	
به	عنوان	 بهاوی	 میرویس	 و	 فدراسیون	 این	 قبلی	 رییس	
که	چنین	 کرده	اند	 اعتراف	 این	فدراسیون،	 سکرتر	جنرال	

مشکالتی	وجود	داشته	است.
اما	میرویس	بهاوی	با	رد	این	مساله،	چنین	اتهاماتی	را	در	
کرده	و	 عقده	گشایی	های	شخصی	غالم	ربانی	ربانی	عنوان	

کرد. تمام	اتهامات	موجود	را	رد	
مسوولین	ریاست	تربیت	بدنی	و	ورزش	دریافت	این	مبلغ	
تایید	 را	 تکواندو	 فدراسیون	 مسوولین	 سوی	 از	 شده	 ذکر	

می	کنند.
قاسم	علی	حمیدی،	معاون	مالی	و	اداری	ریاست	تربیت	

و	 نوجوانان	 بوکس	 رقابت	های	 دوره	 سیزدهمین	
و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 جمنازیم	 در	 کابل	 جوانان	

ورزش	آغاز	شد.
و	 نوجوانان	 تیم	های	 انتخابی	 بوکس	 رقابت	های	 در	
کابل	در	10	وزن	با	 کابل	238	بوکسور	از	5	زون	 جوانان	

هم	به	رقابت	می		پردازند.
ورزش	 در	 کار	 سابقه	 سال	 	72 با	 بوکس	 رشته	
که	 افغانستان،	یکی	از	رشته	هایی	محسوب	می		شود	
در	طول	دهه	های	پیش	از	این،	قهرمانان	نامداری	را	

سرمربی	سابق	بایرن	مونیخ	امیدوار	است	قیصر	فوتبال	
آلمان	جانشین	رییس	فیفا	شود.

و	 مالی	 فساد	 رسوایی	 داغ	 بحث	 اخیر	 روزهای	 در	
رشوه	خواری	در	فیفا	در	تمام	رسانه	های	جهان	بازتاب	
ریاست	 از	 بالتر	 استعفای	سپ	 به	 نهایت	 در	 و	 یافت	

این	فدراسیون	منجر	شد.
اوتمار	هیتسفلد	سرمربی	سابق	بایرن	مونیخ،	نظر	خود	
گفت:	 کرد.	وی		 را	برای	موضوع	جانشینی	بالتر	ابراز	
	چنین	پستی	را	نخواهد	 که	احتماال کسی	را	می		شناسم	
فوتبال	 اجرایی	 حوزه	 از	 را	 که	خودش	 پذیرفت	چون	
باالیی	 اعتبار	 و	 از	شهرت	 او	 اما	 است.	 کشیده	 عقب	
برخوردار	است	و	می		تواند	فیفا	را	در	همه	جا	نمایندگی	

کارایی	 بر	 موسیقی	 که	 بود	 شده	 مشخص	 این	 از	 پیش	
داده	 نشان	 جدید	 مطالعات	 است.	 تاثیرگذار	 ورزشکاران	
کار	ورزشکاران	در	انجام	ورزش	 که	موسیقی	بر	پشت	 است	

نیز	موثر	است.
ضرب	 با	 موسیقی	 به	 دادن	 گوش	 جدید،	 مطالعات	 طبق	
و	 ورزش	 انجام	 تداوم	 افزایش	 باعث	 مناسب	 	آهنگ	

ریکاوری	قلب	تا	70	درصد	می		شود.
مدیر	این	تحقیقات	از	موسسه	ارزیابی	علم	بالینی	می		گوید:	
افزایش	 باعث	 قلب	 ریکاوری	 برای	 ورزش	هایی	 انجام	
طول	عمر	افراد	مبتال	به	بیماری	قلبی	تا	20	درصد	می		شود.	

رقابت	های	مقدماتی	فوتبال	قهرمانی	آسیا	در	رده	های	
سنی	19	سال	و	16	سال	قرعه	کشی	شد.

رقابت	ها	 این	 در	 سنی	 رده	 دو	 هر	 در	 که	 افغانستان	
رقبای	خود	 قرعه	کشی،	 انجام	 با	 پیدا	می		کند،	 حضور	

کرد. در	این	رقابت	ها	را	شناسایی	
با	 سوم	 گروه	 در	 افغانستان	 سال،	 	19 مسابقات	 در	
گروه	شده	است.	 تیم	های	امارات،	فلسطین	و	هند	هم	
تاریخ	های	 بین	 که	 را	 مسابقات	 این	 میزبانی	 فلسطین	

که	میان	این	 که	بر	اساس	توافقاتی	 بدنی	و	ورزش	می		گوید	
که	 پولی	 مقدار	 می		گیرد،	 صورت	 فدراسیون	ها	 و	 ریاست	
برای	عصریه	و	سایر	مصارف	فدراسیون	ها	مورد	توافق	قرار	
می		گیرد،	به	مقامات	مسوول	فدراسیون	ها	اعطا	شده	است.
بی	توجهی	 از	 تکواندو	 دست	اندرکاران	 حال	 عین	 در	
داشته	اند،	 مورد	 این	 در	 که	 وعده	هایی	 علی	رغم	 دولت،	

انتقاد	دارند.
که	 می		گوید	 تکواندو	 ملی	 تیم	 مربی	 تره	کی،	 محمد	بشیر	

آن	ها	اعتماد	خود	به	رییس	جمهور	را	از	دست	داده	اند.
از	 همه	 و	 شده	 رنگ	 دکان	 جا	 همه	 که	 می		گوید	 وی	
رنگ	 مسوول	 نهادهای	 سایر	 تا	 گرفته	 ریاست	جمهوری	
می		فروشند	و	هر	روز	چهره	عوض	می		کنند	و	اصال	توجهی	به	

کشور	ندارند. حل	مشکالت	موجود	در	ورزش	
کم	تر	از	یک	سال	و	دو	ماه	تا	آغاز	رقابت	های	 که	 در	حالی	
المپیک	2016	به	میزبانی	ریودوژانیروی	برازیل	باقی	مانده	
است،	تنها	ورزش	مدال	آور	افغانستان	در	تاریخ	رقابت	های	
دو	دستگی	 و	 فساد	 و	 اختالس	 با	 هم	چنان	 المپیک،	
دست	و	پنجه	نرم	می		کند	و	این	مساله	بدون	شک	می		تواند	
آینده	 المپیک	 در	 تکواندوکاران	 عملکرد	 و	 حضور	 روی	
تاثیرات	منفی	بر	جای	بگذارد	و	در	این	میان	دولت	باید	
به	صورت	 را	 هرچه	سریع	تر	مشکالت	موجود	دراین	عرصه	

کند. واقعی	رفع	

کشور	داده	است،	اما	در	طول	 تحویل	جامعه	ورزشی	
هم	چون	 عدیده	ای	 مشکالت	 با	 گذشته	 سال	های	
گریبان	 به	 دست	 ورزشی	 مناسب	 فضاهای	 نداشتن	

هستند.
در	 حاضر	 ورزشی	 رشته	های	 از	 یکی	 بوکس	
در	 و	 المپیک	جهانی	محسوب	می		شود	 رقابت	های	
این	میان،	می		توان	با	توجه	هرچه	بیشتر	به	این	ورزش،	
کشور	در	رقابت	های	 زمینه	افتخارآفرینی	ورزشکاران	

المپیک	را	فراهم	آورد.

که	 کسی	است	 کند.	نام	او	فرانتس	بکن	بایر	است.	او	
این	 اجرای	 به	 و	 می		کند	 کار	 و	شفاف	 بسیار	صادقانه	
نشان	 حساسیت	 هم	 نظرش	 زیر	 مجموعه	 در	 اصول	

می		دهد.

در	 پشتکار	 وجود	 عدم	 بودیم	 روبه	رو	 آن	 با	 ما	 که	 چالشی	
ورزشکاران	بود.	در	انجام	این	تحقیقات،	ورزشکاران	مورد	
بررسی	موسیقی	مورد	عالقه	خود	را	با	ضرب		آهنگ	مناسب	

گوش	می		دادند. ورزش	خود	
متوسط	 صورت	 به	 می		دادند،	 گوش	 موسیقی	 که	 افرادی	
گوش	نمی		کردند،	 که	موسیقی	 105.4	دقیقه	بیشتر	از	بیمارانی	
ضرب	 تنظیم	 دستگاه	های	 به	 که	 افرادی	 کردند.	 ورزش	
دقیقه	 	261.1 متوسط	 به	صورت	 داشتند	 دسترسی	 آهنگ	
نمی		کردند،		ورزش	 گوش	 موسیقی	 به	 که	 افرادی	 از	 بیشتر	
کردند.	این	یعنی	این	افراد	حدودا	70	درصد	بیشتر	از	افرادی	
گوش	 موسیقی	 که	
طول	 در	 نمی		دادند	
کردند. هفته	ورزش	

تحقیقات	 این	 مدیر	
نتایج	 درباره	
گر	 گفت:	ا مطالعات	
را	 ورزش	 میزان	 این	
در	یک	فرد	65	ساله	
در	نظر	بگیریم،	امید	
به	زندگی	در	این	فرد	
نیم	 و	 سال	 	2 حدود	

افزایش	می		یابد.

کتوبر	انجام	می		شوند،	به	عهده	دارد. 28	سپتامبر	تا	6	ا
گروه	ششم	قرار	 اما	در	مسابقات	16	سال	افغانستان	در	
گروه	 کویت	و	سریالنکا	هم	 کشورهای	سوریه،	 دارد	و	با	
که	از	12  کویت	میزبان	این	مسابقات	است	 شده	است.	

تا	22	سپتامبر	انجام	می		شوند.
گروه	به	همراه	چهار	 در	هر	دو	رده	سنی،	تیم	های	برتر	هر	
پیدا	 راه	 آسیا	 قهرمانی	 نهایی	 مرحله	 به	 دوم	 برتر	 تیم	

می		کنند.

اتهام اختالس میلیونی به مقامات قبلی تکواندو

کابل  آغاز رقابت 238 مشت زن 

بکن بایر باید جانشین بالتر شود

زش تاثیر موسیقی بر پشت کار در انجام ور

قرعه کشی فوتبال 16 سال و 19 سال آسیا
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کویته	 افراد	موترسایکل	سوار،	چهار	افسر	پولیس	را	در	
این	 رسانیده	اند.	 قتل	 به	 کستان	 پا غرب	 جنوب	 در	
ایالت	 در	 کویته	 حومه	 در	 که	 آباد	 پشتون	 در	 واقعه	
ماموران	 که	 هنگامی	 است،	 واقع	 بلوچستان	 ناآرام	

گرفته	است. گزمه	بودند،	صورت	 پولیس	مصروف	
مقام	 یک	 چیمه	 عبدالرزاق	 دویچه	وله،	 از	 نقل	 به	
گفته	 فرانسپرس	 خبرگزاری	 به	 کستان	 پا پولیس	 ارشد	
است:	»چهار	مرد	مسلح	سوار	بر	دو	موترسایکل	باالی	
کردند	و	در	نتیجه	آن	چهار	افسر	 موتر	پولیس	شلیک	

یک	دادگاه	تجدید	نظر	در	مصر	حکم	قبلی	دادگاهی	
گروه	های	 که	جنبش	فلسطینی	حماس	را	در	فهرست	 را	

کرده	است. تروریستی	قرار	داده	بود،	لغو	
گزارش	خبرگزاری	دولتی	مصر،	 به	نقل	از	بی	بی	سی	و	به	
که	دادگاه	قبلی	 حکم	جدید	به	این	دلیل	صادر	شده	
کرده	است. خارج	از	حوزه	اختیارات	قضایی	اش	عمل	
جنبش	 مصر	 در	 دادگاهی	 گذشته	 زمستان	 اواسط	
کرد	و	عمال	فعالیت	 حماس	را	»گروه	تروریستی«	اعالم	

کرد. گروه	را	در	مصر	ممنوع	 این	
واحدهای	 دیگر	 دادگاهی	 هم	 آن	 از	 قبل	 هفته	 دو	

عربستان	سعودی	می	گوید	یک	فروند	موشک	اسکاد	
کشور	شلیک	 که	توسط	نیروهای	حوثی	به	سوی	این	 را	

کرده	است. شده	بود،	رهگیری	
آن	 از	 پس	 عربستان	 سوی	 به	 موشک	 این	 شلیک	
از	 سعودی	 عربستان	 خبرگزاری	 که	 گرفت	 صورت	
چندین	ساعت	درگیری	مرزی	در	جازان	و	نجران	خبر	

داد.
گفته	اند	 عربستان	 مقام	های	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
سوی	 به	 شنبه	 روز	 صبح	 اسکاد	 موشک	 این	 که	
موشک	 با	 که	 بود	 شده	 شلیک	 مشیط	 شهر	خمیس	

پاتریوت،	رهگیری	و	منهدم	شد.
عربستان	 شهروند	 چهار	 مرزی،	 درگیری	های	 در	

کشته	شده	اند. سعودی	و	ده	ها	یمنی	
کشور،	حمله	 گفت	نیروهای	این	 خبرگزاری	عربستان	
نیروهای	حوثی	و	متحدانش	از	جمله	نیروهای	وفادار	
به	علی	عبداهلل	صالح،	رییس	جمهوری	سابق	یمن	را	

کرده	اند. دفع	
آن	 از	 کی	 حا نیز	 یمن	 پایتخت	 صنعا،	 از	 گزارش	ها	
گذشته،	هواپیماهای	ایتالف	به	رهبری	 که	شب	 است	
بمباران	 به	 دست	 این	حمالت،	 تالفی	 به	 عربستان،	

این	شهر	زده	اند.
از	ماه	مارچ	امسال،	نیروهای	این	ایتالف	بارها	اهداف	

به	 روزه	 دو	 سفر	 یک	 برای	 هند	 نخست	وزیر	 مودی،	 نارندرا	
کرده	است. بنگله	دیش	سفر	

قرار	است	در	جریان	این	سفر،	یک	توافق	نامه	تاریخی	مرزی	
کشور	امضا	شود. میان	دو	

کشور	بخش	هایی	از	مناطق	مرزی	 با	امضای	این	توافق	نامه،	دو	
کرد. خود	را	با	یکدیگر	تعویض	خواهند	

نخست	وزیر	 مودی،	 نارندرا	 است	 قرار	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
هند	و	شیخ	حسینه،	نخست	وزیر	بنگله	دیش	این	توافق	نامه	را	

کنند. کا	امضا	 در	دا
هزاران	شهروند	بنگله	دیش	در	۵۰	منطقه	محصور	در	هند	زندگی	
می	کنند	و	هزاران	هندی	نیز	در	۱۰۰	منطقه	بسته	در	بنگله	دیش	

کن	هستند. سا
کنان	این	مناطق	محصور	در	واقع	بدون	تابعیت	هستند	و	به	 سا

خدمات	عمومی	دسترسی	ندارند.
یکدیگر	 با	 را	 زمین	ها	 این	 کشور	 دو	 توافق	نامه،	 امضای	 با	
کنان	این	مناطق	خود	تصمیم	می	گیرند	 معاوضه	می	کنند	و	سا

جولی	بیشاب،	وزیر	خارجه	استرالیا،	می	گوید	از	منظر	دولت	
شیمیایی	 سالح	 از	 است	 آماده	 که	 داده	 نشان	 داعش	 او	
کارشناسانی،	برای	ساخت	و	توسعه	 کند	و	محتمال	از	 استفاده	

آن	استفاده	می	کند.
گفته،	خانم	بیشاپ،	استرالیا	مطمین	است	دولت	سوریه	از	 به	
کلر،	طی	چهار	سال	 سالح	های	شیمیایی،	از	جمله	سارین	و	

کرده	است. گذشته	استفاده	
جنگ	 که	 سال	هایی	ست	 به	 استرالیا	 خارجه	 وزیر	 اشاره	
است.	 جریان	 در	 قربانی	 هزار	 	۲۰۰ از	 بیش	 با	 سوریه	 داخلی	
دمشق	همواره	اتهام	ها	در	مورد	استفاده	از	جنگ	افزار	شیمیایی	

کرده	است. را	رد	
که	جدا	از	 گزارش	دویچه	وله،	جولی	بیشاپ	افزوده	است	 به	
گروه	داعش	به	دنبال	هدف	آرمانی	 تالش	های	از	نظر	وسعت،	

مسلح	شدن	به	سالح	شیمیایی	است.
استخدام	 و	 کلر،	 گاز	 از	 داعش	 »استفاده	 است:	 گفته	 او	

تجسس	 از	 پس	 چین،	 دولت	 سخنگویان	 از	 یکی	 گفته	 به	
یانگ	 رود	 در	 غرق	شده	 سیاحتی	 کشتی	 در	 امداد	 گروه	های	

کنون	به	۳۹۶	نفر	رسیده	است. کشته	ها	هم	ا تسه	شمار	
به	دلیل	بدی	هوا	در	 کشتی	سیاحتی	دوشنبه،	۱۳	جوزا،	 این	

این	 مسوولیت	 کسی	 	 حاال تا	 شدند.«	 کشته	 پولیس	
گروه	های	 اغلب	 اما	 است.	 نگرفته	 بدوش	 را	 حمله	
خودمختاری	 خواستار	 که	 بلوچ	 طلب	 جدایی	
پولیس	 و	 امنیتی	 نیروهای	 باالی	 هستند،	 بلوچستان	
شریف	 نواز	 داده	اند.	 انجام	 را	 مشابهی	 حمالت	
کرده	 محکوم	 را	 حمله	 این	 کستان	 پا وزیر	 نخست	
که	چنین	حمالت	نمی	تواند	عزم	حکومت	 گفته	است	
افراط	گرایی	 و	 تروریزم	 علیه	 مبارزه	 در	 را	 کستان	 پا

کند. تضعیف	

در	 را	 حماس	 جنبش	 نظامی	 شاخه	 قسام،	 عزالدین	
فهرست	سازما	ن	های	تروریستی	قرار	داده	بود.

بر	عهده	 را	 نوار	غزه	 کنترول	 که	 را	 دولت	مصر	حماس	
صحرای	 در	 اسالم	گرا	 شورشیان	 از	 حمایت	 به	 دارد،	

سینا	متهم	می	کند.
حماس	در	اواخر	دهه	هشتاد	میالدی	به	عنوان	جنبشی	
که	 گروهی	 گروه	اخوان	المسلمین	جدا	شد،	 مستقل	از	
کار	آمدن	عبدالفتاح	 بعد	از	سقوط	محمد	مرسی	و	روی	
و	 اعضا	 و	 شده	 ممنوع	 مصر	 در	 فعالیتش	 سیسی	

هوادارانش	به	شدت	سرکوب	شده	اند.

یمن	 در	 را	 متحدانشان	 و	 حوثی	 نیروهای	 مواضع	 و	
هدف	قرار	داده	اند.

در	نتیجه	این	حمالت،	ده	ها	شهروند	یمنی	جان	خود	
را	از	دست	داده	اند.

منصور	 ربه	 عبد	 بازگرداندن	 حمالت،	 این	 از	 هدف	
در	 که	 است	 قدرت	 به	 یمن	 رییس	جمهوری	 هادی،	

حال	حاضر	در	عربستان	حضور	دارد.
که	حوثی	ها	با	شرکت	در	 گزارش	شده	 در	همین	حال	

کرده	اند. نشست	صلح	در	ژنو	سوییس	موافقت	
که	با	میانجی	گری	سازمان	ملل	 قرار	است	این	نشست	

متحد	صورت	می	گیرد،	۱۴	جون	در	ژنو	برگزار	شود.
کشته	 کنون	بیش	از	دو	هزار	نفر	 در	درگیری	های	یمن	تا	

شده	اند.
که	در	این	نشست	 گفته	است	 دولت	در	تبعید	یمن	نیز	

کرد. صلح	شرکت	خواهد	

تابعیت	 اختیار	خود	 به	 آنها	می	توانند	 و	 کنند	 زندگی	 کجا	 که	
کنند. کسب	 کشورهای	هند	یا	بنگله	دیش	را	 یکی	از	

تاریخی	 را	 توافق	نامه	 این	 بنگله	دیش،	 خارجه	 امور	 وزیر	
خوانده	است.

دوران	 محصول	 بنگله	دیش	 و	 هند	 میان	 فعلی	 مرزهای	
کشور	 دو	 برای	 را	 دهه	ها،	مشکالتی	 برای	 و	 است	 استعماری	

به	همراه	داشته	است.

از	غرب،	 کسانی	 از	جمله	 کارکشته،	 فنی	 نظر	 از	 متخصصاِن	
نشان	دهنده	تالش	های	جدی	بیشتری	برای	توسعه	سالح	های	

شیمیایی	است.«
عربی	 اختصاری	 واژه	 از	 خود	 سخنرانی	 در	 بیشاپ	 خانم	
گفته	است	»به	 کرده	و	 گروه	اشاره	 »داعش«	برای	اشاره	به	این	
گرفته،	 کار	 که	به	 نظر	می	رسد	داعش	در	میان	ده	ها	هزار	نفری	
جنگ	افزار	 ساخت	 و	 اولیه	 مواد	 پالودن	 برای	 متخصصانی	

شیمیایی	دارد.«
کلر	در	بمب	های	دست	ساز،	در	 گاز	 گزارش	هایی	از	استفاده	از	

نقاطی	از	عراق	و	سوریه	منتشر	شده	است.
گروه	 بود	 گفته	 کردستان	 اقلیم	 حکومت	 پیش	 ماه	 سه	
علیه	 شمیایی	 سالح	 از	 اسالمی«،	 »حکومت	 خودخوانده	

کرد	بود. کرد	استفاده	 پیش	مرگ	های	
انتحاری	 حمله	ای	 در	 داعش	 گروه	 شد	 گفته	 زمان	 آن	 در	
انجام	داده،	الری	 و	سوم	جنوری	در	شمال	عراق	 بیست	 که	
در	 را	 کلر	 گاز	 حاوی	
موصل	 از	 بیرون	 جاده	ای	
پوکه	های	 و	 کرده	 منفجر	
پیدا	 محل	 در	 شیمیایی	

شده	است.
به	 می	تواند	 که	 کلر	 گاز	
شیمیایی	 سالحی	 عنوان	
شود،	خفه	کننده	 استفاده	
کلر	 است.	 سمی		 بسیار	 و	
گاز	خردل	نیز	 می	تواند	در	

استفاده	شود.

گون	و	غرق	شد. رود	یانگ	تسه	واژ
در	ابتدا	خبر	مرگ	۷	نفر	تایید	شد،	اماپس	از	انجام	عملیات	
کشته	ها	 کشتی،	شمار	 تجسس	برای	یافتن	۴۵۶	سرنشین	این	

افزایش	یافته	است.
این	 خدمه	 و	 مسافران	 از	 نفر	 	۱۴ تنها	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	

کشتی	نجات	یافته	اند.
کشتی	خبری	بدست	نیامده	 هنوز	از	سرنوشت	۴۰	سرنشین	این	

است.
کشتی	از	شهر	نانجینگ	به	چونگچینگ	در	جنوب	غرب	 این	

کیلومتر	است. چین	می	رفت.	این	مسافت	۱۵۰۰	
کشتیرانی	چین	در	 که	این	بدترین	حادثه	در	صنعت	 گفته	شده	

گذشته	است. بیش	از	۶۰	سال	

کویته به قتل رسیدند  چهار افسر پولیس در حمله افراد مسلح در 

وریستی بودن جنبش حماس لغو شد حکم تر

شلیک موشک اسکاد توسط حوثی ها به سمت عربستان

زی میان هند و بنگله دیش مبادله مناطق مر

داعش به دنبال دستیابی به سالح شیمیایی است 

کشتی غرق شده چینی به ۳۹۶ نفر رسید شمار قربانیان 
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