
این  نظامی  ماموریت  کرد  اعالم  فرانسه  دفاع  وزارت 
افغانستان رسمًا در 31 دسمبر سال جاری  کشور در 
میالدی پایان می یابد و آخرین نیروهای فرانسه نیز این 

کشور را ترک خواهند کرد.
 150 حدود  خروج  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سرباز از کابل به ماموریت 13 ساله فرانسه به عنوان 
بخشی از نیروهای بین المللی کمک به برقراری صلح 

و امنیت در افغانستان )ایساف( پایان خواهد داد.
نیروهای  میان  در  سرباز  هزار  چهار  ابتدا  در  فرانسه 
ناتو مستقر کرد که این تعداد در سال 2010 میالدی به 

بیش از 130 هزار نیرو رسید.
در  ضربت  نیروی  میالدی   2012 سال  از  فرانسه 

در  فرانسه  سربازان  از  تن  هزار   70 ندارد.  افغانستان 
آنها  بین  در  که  کرده اند  گشت زنی  افغانستان  سراسر 

89 تن کشته و 700 تن دیگر زخمی شدند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

موالنا  که  است  آن  از  حاکی  نشده  تایید  گزارش های 
فضل اهلل، فرمانده »تحریک طالبان پاکستان« در پی حمله 

هوایی در افغانستان کشته شد.
به نوشته روزنامه نیشن، وزارت دفاع پاکستان در صفحه 
فیس بوک خود نوشت: موالنا فضل اهلل در حمله هوایی 

جنگنده های پاکستانی در افغانستان کشته شد.
از  نقل  به  خصوصی  تلویزیون های  شبکه های  برخی 
منابعی اعالم کردند این...                 ادامه صفحه 6

سازمان ملل برآورد کرد تلفات غیرنظامیان در افغانستان در سال 
جاری میالدی به بیش از 10 هزار کشته و زخمی خواهد رسید 
که این میزان باالترین تلفات ثبت شده در پنج سال اخیر است و 

نسبت به سال گذشته نیز 20 درصد افزایش داشته است.
به گزارش راشاتودی، هیات کمک رسان سازمان ملل در افغانستان 
گفت: از اول جنوری تا پایان نومبر سال 2014 میالدی نام 9617 
غیرنظامی   3188 شامل  آمار  این  که  است  شده  ثبت  غیرنظامی 

کشته و 6429 غیرنظامی زخمی می شود.
تعداد  این  میالدی  جاری  سال  پایان  تا  داد  هشدار  هیات  این 
باالترین  که  رسید  خواهد  قربانی  هزار   10 از  بیش  به  احتماالً 
در  را  خود  ماموریت  سازمان  هیأت  که  زمانی  از  تلفات  تعداد 
سال 2009 میالدی در افغانستان...                   ادامه صفحه 6

برای  کابینه،  وزرای  معرفی  برای  نماینده گان  مجلس 
حکومت وحدت ملی ضرب االجل یک هفته یی تعیین 

کرد.
رییس  و  رییس جمهور  این  ضرب االجل،  اساس  بر 
اجرایی تا آغاز هفتۀ آینده باید تمامی وزرای کابینه را 

به مجلس معرفی کنند.
در  تاخیر  و  کشور  عمومی  اوضاع  بررسی  و  بحث    
شنبه  روز  عمومی  جلسه  آجندای  در  کابینه  معرفی 

مجلس نماینده گان گرفته شده بود.
نماینده گان با انتقاد تند از حکومت وحدت ملی گفتند 
که ناآرامی، نابسامانی های اداری، نگرانی های اجتماعی 

به گسترش است و  اقتصادی در کشور رو  و چالش 
به  توجه حکومت  عدم  در  ریشه  مشکالت  این  همه 

ویژه در معرفی نشدن کابینه دارد.
حکومت  رهبران  که  شدند  یادآور  مجلس  اعضای 
وحدت ملی در پی قدرت و منافع شخصی، تیمی و 
قومی شان هستند و هم اکنون کارت به استخوان مردم 

افغانستان رسیده است.
به  »ما  گفت:  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
هفته  آغاز  تا  که  می دهیم  مهلت  هفته  یک  حکومت 
باید تمامی وزرای کابینه معرفی شوند در غیر  آینده، 
آن مجلس به این تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد؛ 

بلند می کنیم و گوش شنوایی  40 روز است که صدا 
مردم  حق  در  بی احترامی  این  و  بشنود  که  نیست 

افغانستان است«.
آقای ابراهیمی افزود: دوام سرپرستی حکومت، کشور 
را با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده 

و این مخالف قانون است.
او با انتقاد از حکومت خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد 
به ویژه قضیه بررسی کابلبانک به نتیجه قناعت بخشی 
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رویارویی روسیه با امریکا تنها بر سر مسایل 
امریکا  حضور  کشور  این  نیست،  اوکراین 
و  دارد  نظر  زیر  نیز  افغانستان  در  را  ناتو  و 
مورد  را  این کشور  در  ناتو  مأموریت جنگی 

انتقاد قرار می دهد. 
چورکین،  ویتالی  گفته های  آخرین  اساس  بر 
در  که  ملل  سازمان  در  روسیه  ویژۀ  نماینده 
اظهار  سازمان  این  امنیِت  شورای  نشست 
داشته، گزارش ناتو در مورد امنیت افغانستان 
غیرواقعی خوانده شده است. ویتالی چورکین 
گفته است که واقعیت اوضاِع افغانستان چیزی 
بازتاب  ناتو  سرمنشی  گزارش  در  که  نیست 

یافته است.
اتالنتیک  پیمان  سرمنشی  اشتولینبرگ  ینس 
شورای  به  را  گزارشی  اخیراً  ناتو  یا  شمالی 
امنیت سازمان ملل متحد ارایه کرد که در آن 
افغانستان،  در  ناتو  نظامی  سیزده سالۀ  حضور 
پُردستاورد و موفق ارزیابی شده است. اخیراً 
در  نیز  امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک 
نیروهای  جنگی  مأموریت  پایان  اعالم  زمان 
به  امریکا  که  گفت  افغانستان،  در  کشور  این 
تروریسم  با  مبارزه  در  خود  اساسِی  اهداف 
دست یافته است. آقای اوباما هرچند اعتراف 
پایان  از تروریسم هنوز  ناشی  تهدید  کرد که 
گذشته،  سال  سیزده  در  که  گفت  اما  نیافته، 
القاعده و طالبان ضربات مرگباری را متحمل 

شده اند. 
پی  در  را  متفاوتی  واکنش های  سخنان  این 
از جمله واکنش روسیه بزرگ ترین  داشت و 
کشوری که در منطقه حضور نظامی و سیاسی 
دارد. روسیه از مدت ها به این طرف با امریکا 
اوکراین  بر سر مسایل  ناتو  و متحداِن آن در 
اختالف نظر دارد و این کشورها را به مداخله 
روسیه  می کند.  متهم  روسیه  داخلی  امور  در 
در  ناتو  و  امریکا  نظامی  حضور  هم چنین 
این  می نگرد.  شک  دیدۀ  به  نیز  را  افغانستان 
تروریسم  با  جهانی  مبارزۀ  آغاز  از  کشور 
مبارزه  این  متحدان  از  یکی  را  خود  هرچند 
تروریسم  با  مبارزه  نحوۀ  سر  بر  اما  خوانده، 
با کشورهای غربی اختالف نظر داشته است. 
روسیه هم چنین کشورهای غربی را در مبارزه 
انتقاد  مورد  نیز  افغانستان  در  مخد  مواد  با 
به  این کشورها  که  دارد  باور  و  قرار می دهد 
گونۀ صادقانه در این مبارزه جدیت به خرچ 
نداده اند. اما سوال قابل تأمل این است که چرا 

افغانستان  در  ناتو  مأموریت  به  نسبت  روسیه 
چنین به دیدۀ تردید نگاه می کند؟ 

به گفتۀ بسیاری از کارشناسان مسایل منطقه یی، 
منطقه،  کشورهای  با  نزدیکی  به دلیل  روسیه 
منافع استراتژیک دارد و حضور نظامی امریکا 
که زمانی از سرسخت ترین دشمنان این کشور 
به شمار می رفت، می تواند تهدیدی برای منافِع 
این کشور تلقی شود. جهان هرچند از جنگ 
سرد عبور کرده، ولی کشورهایی که در گذشته 
با یک دیگر بر سر مسایل جهانی اختالف نظر 
ندارند.  باور  به یک دیگر  کاماًل  هنوز  داشتند، 
روسیه هرچند دیگر آن ابرقدرِت سابق نیست 
داشته  خود  با  را  دیگر  جمهوری  پانزده  که 
و  دیدگاه  دارای  جهانی  مسایل  در  اما  باشد، 
نظر منحصر به فردِ خود است. این کشور راه 
دموکراسی را به گونه یی می پیماید که هم چنان 

به آرمان های ملی خود وفادار باقی بماند. 
فروپاشی  از  پس  غرب  با  تعامل  در  روسیه 
شوروی، تجربه های فروانی را اندوخته است. 
بتواند  انجام داد که  این کشور تالش هایی را 
صادقانه  گونۀ  به  را  غرب  با  خود  نزدیکی 
غربی ها  کارشناسان،  گفتۀ  به  اما  دهد،  نشان 
عمدتًا عامل اختالف نظرها بوده اند. شاید دورۀ 
پس  که  روسیه  در  یلتسن  ریاست جمهوری 
برای  رسید،  قدرت  به  شوروی  فروپاشی  از 
غربی ها بسیار ایده آل بوده باشد اما پس از او، 
نوسانات  برخی  با غرب دچار  روابط روسیه 
شد. والدیمیر پوتین که زمانی یکی از اعضای 
اطالعاتی  سازمان  بی،  جی  کی  برجستۀ 
شوروی بود، این فرصت را در اختیار داشته 
که نسبت به رییس جمهوری پیشیِن روسیه در 
تعامل خود با غرب و به ویژه امریکا از احتیاط 
»سقوط  که  گفت  زمانی  پوتین  کند.  استفاده 

شوروی، فاجعۀ قرن بیستم بود«.
این جمله بدون شک به مزاج همتایاِن غربی 
باعث  می تواند  و  نیست  خوشایند  چندان 
شود.  کشورها  این  رهبراِن  میان  در  نگرانی 
به ویژه این نکته زمانی می تواند برای غربی ها 
نگران کننده باشد که روسیه حتا در فضای بازِ 
پس از فروپاشی شوروی، دست از پروژه های 
ناتو  با  نظامی خود برنداشت و توازن نظامی 
انتقادهای  از  یکی  کرد.  حفظ  هم چنان  را 
غرب،  سیاست های  به  نسبت  روسیه  اصلِی 
ورشو  پیمان  از  پس  ناتو  فعالیت های  ادامۀ 
اعضای جامعۀ  که عمدتًا  پیمان ورشو  است. 

بود،  کرده  دور خود جمع  به  را  سوسیالستی 
ناتو  برابر  در  سرد  جنگ  تقابل های  زمان  در 
قرار داشت. روس ها عالقه مند بودند که پس 
ناتو هم  پیمان  پیمان ورشو،  از برچیده شدن 
دیگر به عنوان رقیب وجود نداشته باشد، اما 
اعضای پیمان ناتو مأموریت جدید برای این 

پیمان پس از جنگ سرد جست وجو کردند. 
در مسایل منطقه یی نیز به دنبال حوادث یازده 
که  شد  دچار  نگرانی  این  به  روسیه  سپتمبر، 
احتماالً امریکایی ها برنامه هایی فراتر از مبارزه 
که  زمانی  در  می کنند.  دنبال  را  تروریسم  با 
ضمیر کابلوف هنوز سفیر روسیه در افغانستان 
بود، اعالم کرد که اگر امریکا به دنبال اهدافی 
فراتر از مبارزه با تروریسم باشد، بدون شک 
واکنش روسیه را در پی خواهد داشت. روسیه 
فکر می کند که امریکایی ها جنگ با تروریسم 
را در منطقه هم چنان گرم نگه می دارند تا برای 
نظامی  منطقه حضور  در  کشور  این  تضعیف 
سوی  از  البته  گمانه زنی  این  باشند.  داشته 

برخی آگاهان نیز تأیید شده است. 
در کنار مبارزه با تروریسم، روسیه از قاچاق 
مواد مخدر نیز به شدت رنج می برد. روس ها 
را  افغانستان  در  پدیده  این  با  غربی ها  مبارزۀ 
چندان جدی نمی دانند، آن هم به این دلیل که 
روسیه بزرگ ترین صدمه را در این خصوص 
متحمل می شود. به باور روس ها، امریکایی ها 
و  ترانزیت  مشکل  با  روسیه  که  عالقه مندند 
قاچاق مواد مخدر که می تواند این کشور را در 
ابتال به اعتیاد قرار دهد، دست وپنجه  معرض 

نرم کند.
غربی ها  مبارزۀ  نوع  روسیه  دیگر،  جهتی  از   
فکر  کشور  این  برنمی تابد،  را  تروریسم  با 
می کند که امریکا در تالش نفوذ به کشورهای 
به صورِت عادی حیاط  میانه است که  آسیای 
مسایل  این  می روند.  به شمار  خلوِت روسیه 
حفرۀ  و  داده  هم  دسِت  به  دست  همه گی 
عمیق  را  غرب  با  روسیه  اختالف نظرهای 
ساخته است. تالش های رهبران افغانستان هم 
توازن  عرصۀ  در  به خصوص  و  میان  این  در 
است،  نبرده  جایی  به  راه  سیاسی  مناسباِت 
سیاست های  زمینۀ  در  که  دلیل  این  به  آن هم 
خارجی، افغانستان به تدوین استراتژی روابط 
کشور  ملِی  منافع  بر  متکی  چندجانبه گرایانۀ 

نایل نشده است.   
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جنِگ  غیرنظامیاِن  تلفات  به  پیوند  در  یوناما  تازۀ  گزارش 
افغانستان نشان می دهد که آمار تلفات انسانی در مقایسه با 

سال های گذشته، به بلندترین حدش رسیده است. 
رییس بخش حقوق بشر دفتر یوناما در نشستی در نیویورک 
سال  نخسِت  ماه  یازده  در  قربانیان  شمار  که  کرده  اعالم 
جاری میالدی به 9617 نفر رسیده است و این رقم، تفاوت 

نوزده درصدی در افزایِش تلفات را نشان می دهد. 
مسبِب 75 درصد از این تلفات، طالبان خوانده شده اند که 

بخش اعظِم این قربانیان، زنان و کودکان هستند.
سال  یک  به  نزدیک  که  می شود  اعالم  حالی  در  آمار  این 
شده  متوقف  طالبان  نیروهای  علیه  شبانه  عملیات  است 
طالبان،  برابر  در  پارتیزانی  مبارزۀ  و  شبانه  عملیات  است. 
یکی از اساسی ترین و کارسازترین شیوه های مبارزاتی برضد 
تروریستان بود که بنا بر موضع گیری های ضدامریکایِی آقای 
کرزی، از چندین ماه به این سو متوقف شده است. دلیل این 
توقف را هم مقامات حکومِت پیشین، جلوگیری از تلفاِت 

غیرنظامیان گفته بودند.
که  می شود  ثابت  دیگر  بار  یک  یوناما،  گزارش  نشر  با  اما 
فقط  و  نبوده  درست  پیشین  حکومِت  موضع گیری های 
این  متحده،  ایاالت  با  کرزی  آقای  گروهِ  اختالفات  اثِر  بر 
تقویت  نیز  نتیجه اش  تنها  و  شده  مطرح  موضع گیری ها 
نیروهای طالب و مسلط شدِن دوبارۀ آن ها بر اوضاع افغانستان 

بوده است.
جای سوگ مندی این جاست که دولِت جدید نیز به تبعیت 
از آقای کرزی در برابر آغاز دوبارۀ عملیاِت شبانه خاموشی 
اختیار کرده و اصاًل این شیوه را به عنوان میکانیسِم اثربخِش 
آن که  حال   است.  نگرفته  دست  روی  تروریسم  با  مبارزه 
به خوبی روشن است که تا زمانی که عملیات های شبانه ادامه 
مشخصی  والیت های  به  طالب  تروریستاِن  فعالیت  داشتند، 
محدود بود و آن هم در حد جنگ های گوریالیی تقلیل یافته 
بود. طالبان هرگز تواِن آن را نداشتند که به مراکز شهرهای 
بزرگی چون کابل، بلخ، هرات و... راه پیدا کنند و عملیات 
باعث  شبانه  عملیات های  توقف  بیـندازند.  به راه  انتحاری 
مبارزاِت  دامنۀ  و  یابند  تقویت  مجاِل  دوباره  طالبان  که  شد 

خونین شان را گسترش دهند. 
محصول  تلفات،  این  اکثر  که  می کند  اذعان  یوناما  گزارش 
دولت  سوی  از  اکنون  که  است  طالبان  نیروهای  فعالیِت 
کنونی، »مخالفان سیاسی« خوانده می شوند. بنابراین، سیاست 
دولت در برابر طالبان باید تغییر کنـد و آقای اشرف غنی از 
جدید  دولت  دهـد.  باید  انصراف  کنونی اش  منفعل  موضع 
از سوی  الزامًا  )حاال  شبانه  عملیات های  توقف  دربارۀ  باید 
می  توانند  نیز  کشور  امنیتی  نیروهای  بلکه  نه،  خارجی ها 
این میکانیسم را روی دست گیرند( تجدید نظر کنـد. این 
نکته باید سنجیده شود که آقای کرزی چرا و چه گونه این 
روِش مبارزه را متوقف ساخت. آیا هدفی را که آقای کرزی 
نشسته است؟!... مسلمًا گزارش  ثمر  به  بود،  دستاویز کرده 

یوناما به این نوع پرسش ها پاسخ منفی می دهد.
از  چه  افغانستان  دولت  که  افزود  باید  هم  را  نکته  این 
مبارزۀ خشن در برابر طالبان استفاده کند چه نکند، در هر 
صورت، طالبان از خشونت پرهیز نمی کنند. آماج نود درصد 
این  حقیقت،  در  و  هستند  غیرنظامیان  طالبان،  حمالت  از 
در  غیرنظامیان  تلفاِت  آمار  بلندباالی  لیسِت  که  طالبان اند 
افغانستان را سیاه کرده اند. خشونت پرهیزی دولت افغانستان 
پلنگ  بر  »ترحم  معروِف  مقولۀ  مصداِق  فقط  راستا  این  در 
به  آن  نتیجۀ  است.  گوسفندان«  بر  بود  ستم کاری  تیزدندان 
هیچ وجه دل خواهِ گروه های حقوق بشری و سایر کشورهای 
از  مردم  همۀ  انتظار  بنابراین،  بود.  نخواهد  جنگ  مخالِف 
پالیسی  زودتر  هرچه  که  است  آن  افغانستان  کنونِی  دولت 

مبارزاتی شان در برابر طالبان را تغییر دهـند.

نتیجۀمعکوِس
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تازه ترین  کرد،  اعالم  شنبه  روز  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
دور تحریم های امریکا و کانادا علیه مسکو، تالش ها برای حل 

درگیری اوکراین را با مانع مواجه می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در پی 
اعالم تحریم های جدید در روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد: 
این تحریم ها با هدف مختل کردن روند سیاسی صورت گرفته 
است. ما به واشنگتن و اتاوا گوشزد می کنیم تا درباره تبعات 
چنین اقداماتی فکر کنند. ما نیز اقدامات مقابله ای را در نظر 

می گیریم.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا الیحه منع داد و ستد با 
شبه جزیره کریمه واقع در دریای سیاه را که روسیه آن را در 
ماه مارس به خاک خود الحاق کرد، امضا کرده است. عالوه بر 
این، نام 24 فرد و نهاد به لیست سیاه خزانه داری امریکا افزوده 
شد که شامل افرادی در کریمه، رهبران جدایی طلب در شرق 
اوکراین و چندین شهروند روس حامی جدایی طلبان می شود.
دولت کانادا نیز تحریم های جدیدی را علیه بخش نفت و گاز 
روسیه و نیز منع سفر برای بسیاری از سیاستمداران روس و 

مناطق جدایی طلب در نظر گرفته است.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: کریمه بخش 
با  امروز  آن  ساکنان  و  است  اوکراین  خاک  از  جدایی ناپذیر 
کمر  فشار خارجی  تحت  هرگز  و  هستند  یکی  روسیه  مردم 
خم نمی کنند. غرب به جای آنکه به حل درگیری کمک کند، 
تحریم های جدید  از »حزب جنگ« کی یف حمایت می کند. 
غرب موجب نمی شود که مسکو از کریمه دست بردارد. این 

تحریم ها بیهوده است.
بیانیه وزارت خارجه روسیه به مقام های اوکراینی اشاره دارد 

که مخالف مذاکره با جدایی طلبان روس گرا هستند.

تهـدیدهـایبـزرگاقتـصادهـند
نفر  میلیون   200 و  میلیارد  یک  از  بیش  با  هند 
جمعیت، رتبه دوم را از نظرتعداد جمعیت درجهان 
و آب  مواد غذایی  تامین   ، بیکاری  و  دارد  آسیا  و 
سالم بهداشتی از مهمترین دغدغه های این کشور 

است .
 این کشوراز نظر اقتصادی سومین قدرت اقتصادی 
آسیاست و با رشد اقتصادی 8 درصد جایگاه ویژه 

ای در دنیا دارد.
هند از نظر قدرت خرید به عنوان چهارمین اقتصاد 
بزرگ جهان محسوب می شود و درآمد سرانه این 

کشور 720 دالر در سال است. 
بسیار  کشور  این  در  درآمد  توزیع  وجود  این  با 
ناعادالنه است به گونه یی که حدود 34 درصد از 
مردم این کشور در روز کمتر از یک دالر درآمد و 

80 درصد نیز کمتر از 2 دالر در روز درآمد دارند.
این  جمعیت  رشد  می گویند:  اقتصادی  کارشناسان 
نفر  میلیون   200 و  میلیارد  یک  مرز  از  که  کشور 
گذشته است یکی از تهدیدات اصلی این کشور به 
شمار می رود، به گونه ای که این کشور در آینده 
برای تامین مواد غذایی و آب سالم با مشکل روبه 

ر و خواهد شد.
به گفته آنها بیکاری یکی دیگر از مشکالت اقتصاد 
درصد   8 اقتصادی  رشد  که  چند  هر  بوده،  هند 
فرصت های زیاد شغلی را دراین کشور ایجاد کرده 

است ولی کافی نیست .
باید  بیکاری  مهار  برای  هند  کارشناسان،  گفته  به 
هر ماه حدود یک میلیون شغل ایجاد کند که امری 

بسیار دشواری است .
رونق  برای  که  است  کرده  تالش  مودی  دولت 
روی  به  کشور  این  درهای  گشودن  با  اقتصادی، 
رونق  و  اشتغال  ایجاد  به  خارجی  گذاران  سرمایه 

اقتصادی این کشور کمک کند.
مودی در جهت سیاست های درهای باز خود میزان 
 50 از حدود  را  گذاران خارجی  مشارکت سرمایه 

درصد به باالی 70 درصد افزایش داده است .
در  پیروزی  از  بعد  همچنین  هند  وزیر  نخست 
که  خواست  جهانی  بانک  رییس  از  انتخابات 
از مشکالت  این کشور  برای عبور  را  راهکارهایی 

بیابد.
به هند  با سفر  بانک جهانی  هفته پیش کارشناسان 
اعالم کردند که این بانک آماده پرداخت تسهیالت 

به هند برای عبور از مشکالت است.
*نقاط ضعف اقتصادی هند 

که  هند،گفت  بروکینگز  موسسه  ارشد  پژوهشگر 
مسایل مربوط به مواد غذایی، آب و شغل می تواند 

نقاط ضعف اقتصادی هند باشد.
نقاط  با  برخورد  خصوص  در  که  ›سوبیرگوکاران‹ 
افزود:خطر  گفت،  می  هند سخن  اقتصادی  ضعف 
وابستگی شدید این کشور به خارج از کشور برای 

تامین مواد غذایی وجود دارد.

به گفته وی، چین در کشور برزیل زمین به اندازه 
میلیون ها هکتار خریداری کرده است و به زودی 

عملیات تولید مواد غذایی را شروع خواهد کرد.
به گفته گوکاران، این کشور در قاره آفریقا نیز معادن 
خریداری می کند در حالیکه هند عقب افتاده است.
هند  در  گوید:  می  اقتصادی  ارشد  کارشناس  این 
میزان تولید غالت زیاد شده اما میزان تولید پروتئین 

پائین است.
وی بابیان اییکه میزان حاصلخیزی زمین نیز از دیگر 
نگرانی های هند است افزود: وضعیت بارندگی این 
کشور درحال تغییر است و هر سال کاهش بیشتری 
می یابد و این به نگرانی این کشور در زمینه تولید 

محصوالت کشاورزی اثر گذاشته است .
که  مرکزی  هند  در  که  شد  یادآور  گوکاران 
محصوالت مهمی مانند حبوبات، دانه های روغنی 
و پنبه را تولید می کند در روش عادی کشاورزی با 
اختالل مواجه شده است. بعالوه، در سراسر کشور 

میزان سطح آب زیرزمینی پائین تر رفته است. 
معاون سابق رییس بانک مرکزی هند در خصوص 
ایجاد فرصت های شغلی جدید یادآور شد که برای 
تأمین نیازهای شغلی نیروی کار که دائمًا وارد بازار 
می شود الزم است هر ماه یک میلیون فرصت های 
جدید شغلی ایجاد شود که کار بسیار دشواری است 

.
مساله  موجود  کار  نیروی  به  فنی  آموزش  تامین 
دیگری است چرا که اکنون بسیاری از حرفه های 

قدیم غیرضروری شده است.
بزرگ  واردات  به  توجه  با  هند  که  گفت  گوکاران 
طال، بهای باالی نفت و هزینه واردات ذغال سنگ 
اقتصادی خارجی روبه رو شده است  با مشکالت 
افزوده که موجب  امر بر میزان کسر بودجه  این  و 

افزایش آسیب پذیری اقتصادی شده است.

* تدوین سیاست های فراگیر 
›سوبهاشیش گانگوپدیایی‹ مدیر بنیاد توسعه هند نیز 
گفت: سیاست هایی که به نام سیاست های فراگیر 
دنبال می شود در واقع مردم فقیر را به حاشیه می 
راند و الزم است سیاست های فراگیر تدوین شود.

به گفته وی، در حالیکه شما برنامه ریزی می کنید 
که فقرا را در بر داشته باشید شما در حقیقت آنها را 
از سیستم خارج می کنید که این اقدام آنها تبدیل به 

مشکل امنیتی می شوند.
وی این پرسش که چه می شد چنانچه هدف متروی 

دهلی فقط حمل مردم فقیر می بود، مطرح کرد. 
این کارشناس ارشد اجتماعی می گوید: اگر ما مترو 
را فقط برای مردم فقیر احداث می کردیم بسیاری 

ازمشکالت این بخش ازجامعه برطرف می شد.
وی افزود: در طرح های امنیتی ما نباید فقط نگران 
امنیتی و  بخشی ازجامعه باشیم بلکه سیاست های 

بهداشتی باید فراگیر باشند.
گانگوپدیایی‹ در خصوص قانون حق آموزش گفت: 
بسیار  سطح  در  آموزش  دولتی  مدارس  در  امروز 
پایینی قرار دارد که فقرا مجبورند از آن استفاده کنند 
می  مدارس خصوصی  به  را  خود  فرزندان  بقیه  و 
فرستند که باید این روش تغییر یابد و با این روش 

ما فقرا را از سیستم خارج می کنیم .
ها  زمینه  از  بسیاری  در  اخیر  درسالهای  هند 
عملکردی درخشان داشته است و آیا می تواند در 
مواد غذایی حدود  تامین  و  ،آموزش  اشتغال  زمینه 
زندگی  منطقه  دراین  که  پنجم جمعیت جهان  یک 

می کنند نیز پرونده ای درخشان داشته باشد.

روسیه،غربرابهحمایت

از»حزبجنگ«کییفمتهمکرد

سکوت فیدل کاسترو درباره تجدید 
رابطه کشورش با امریکا

خـسارت35میلیارددالـریجنگسـوریهواقـداماتداعـشبهمنطقه
کرد  اعالم  گزارشی  انتشار  با  بانک جهانی 
 35 داعش  اقدامات  و  سوریه  جنگ  که 
کشورهای  به  اقتصادی  ضرر  دالر  میلیارد 

درگیر وارد آورده است.
جاری  جنگ  که  کرد  اعالم  جهانی  بانک 
در سوریه از سه سال قبل تاکنون در کنار 
منطقه  به  دالر  میلیارد   35 داعش  اقدامات 

ضرر وارد آورده است.
بر این اساس، این درگیری ها کشورهایی را 
که در مسیر پیشرفت قرار داشتند نابود کرده 
است به طوری که سرانه رفاهی هر فرد در 
درصد   14 عراق  در  و  درصد   16 سوریه 
است.  یافته  کاهش  درصد   11 لبنان  در  و 

این کاهش شاخص به دلیل خسارت هایی صورت 
گرفته که جنگ سوریه آن را به دنبال داشته است. 

اقتصاد و تجارت در این کشورها نابود شده است.
ساکنان  بر  را  سنگینی  اقتصادی  بار  مذکور  جنگ 
مناطق درگیر تحمیل کرده گرچه موجب به وجود 
برای  محدود  تجاری  فرصت های  برخی  آمدن 
داعش  آمدن  به وجود  است.  نیز شده  افراد  برخی 
اجتماعی،  هزینه های  نیز  آن  تروریستی  اقدامات  و 
دنبال  به  برای مردم  اقتصادی سنگینی را  انسانی و 

داشته به طوری که روند تکامل تجاری منطقه ای را 
آینده  برای  را  پیامدهای خطرناکی  و  کرده  متوقف 

منطقه رقم زده است.
کارشناسان  سوی  از  شده  ارائه  گزارش  براساس 
جنگ  مستقیم  هزینه های  جهانی  بانک  اقتصادی 
نیروها و تخریب زیرساخت ها  بین رفتن  از  باعث 
از  پیش  است.  شده  فساد  و  تجاری  تحریم های  و 
تجاری  مبادالت  حجم  سوریه  جنگ  گرفتن  در 
عراق  و  مصر  اردن،  ترکیه،  لبنان،  سوریه،  میان 
شاهد افزایش باثباتی بوده است اما در حال حاضر 

کشورهای منطقه به دنبال آن هستند که 
بین  از  اقتصادی شان  امکانات  چگونه 

می رود.
براساس این گزارش از بین رفتن تجارت 
منطقه ای تجارت مابین کشورهای شرق 
را  تولیدی  خدمات  و  عرب  جهان 
ارائه  بر  منفی  تاثیرات  و  کرده  تضعیف 
خدمات در تمام این کشورها می گذارد.

ضررهای  شده  ارائه  آمارهای  براساس 
اقتصادی وارده آمده به این شش کشور 
لبنان  عراق،  اردن،  سوریه،  )ترکیه، 
منطقه  در  جنگ  جریان  در  مصر(  و 
این  البته  می رسد.  دالر  میلیارد   35 به 
میزان خسارت در بین کشور مذکور متفاوت است 
متضرر  جنگ  این  از  سوری ها  تمام  که  طوری  به 
شده اند اما در لبنان و ترکیه فقط کارگران خسارت 
دیده اند. در عرصه تجارت منطقه ای نیز این تفاوت 
به چشم می خورد. ترکیه حدود 1.6 میلیارد دالر از 
دیده  خسارت  عرب  جهان  شرق  با  خود  تجارت 
در حالی که مصر و عراق حدود 600 میلیون دالر 
از ارزش صادرات احتمالی خود خسارت دیده اند.

در شرایطی که امریکا و کوبا از تجدید روابط دیپلماتیک سخن 
فیدل  می زنند،  باره حرف  این  در  هاوانا  در  همه  و  می گویند 

کاسترو سکوت اختیار کرده است.
کاسترو،  فیدل  تاکنون  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  که  روزها  این  اخبار  بزرگترین  درباره  کوبا  پیشین  رهبر 
سرگیری روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا و پایان بیش 
از 50 سال روابط خصمانه است، هیچ اظهارنظر علنی  نداشته 

است.
رائول کاسترو، برادر کوچکتر فیدل و رهبر کوبا روز چهارشنبه 
در سخنرانی تلویزیونی خود این تغییر تاریخی در روابط دو 
کشور را اعالم کرد. برخی می گویند که رییس جمهوری کوبا 
بار دیگر در مجلس ملی کشورش این سخنان را تکرار کرده 

است.
کرده اند  صحبت  مساله  این  درباره  علنا  که  کسانی  میان  در 
اشاره  کوبا  رییس جمهوری  دختر  کاسترو،  ماریال  به  می توان 

کرد.
وی با بیان اینکه کشورش از تسهیل سفر و مبادالت تجاری با 
امریکا استقبال می کند، هشدار داد که توافق با امریکا موجب 

سقوط سیستم کمونیست نخواهد شد.
وی در مصاحبه با اسوشیتدپرس گفت: اگر امریکا فکر می کند 
که با این تغییرات، کوبا به سیستم سرمایه داری بازمی گردد، در 

خواب به سر می برند.
با این حال عموی قدرتمند وی سکوت اختیار کرده است. فیدل 
کاسترو به ایراد سخنرانی های طوالنی شهرت دارد و رکورددار 
یکبار چهار ساعت و  ملل است و  بلند در سازمان  سخنرانی 
ناگهانی وی  اما سکوت  کرد.  بدون وقفه سخنرانی  دقیقه   16
در سال 2011 گمانه زنی درباره سالمت جسمانی وی را بیشتر 

کرد و حال بار دیگر همین مساله عنوان شده است.

                                                                                                           ایرنا
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جان رول، استاد بازنشستۀ تاریخ، دانشگاه ساسکس
اتریش مجارستان و آلمان

حادثه  یک  اول،  جهانی  وقوع جنگ  دلیل 
جنگ  این  نبود.  دیپلماسی  شکست  یا 
به خاطر توطیه و همدستی آلمان و اتریش 
می خواستند  که  افتاد  اتفاق  مجارستان 
جنگی به راه بیندازند، و البته امیدوار بودند 

بریتانیا وارد آن نشود.
خشمگین،  شخصیتی  دوم،  ویلهلم  قیصر 
داشت.  نظامی  امور  به  عالقه مند  و  مستبد 
افرادی  پادشاهان  همۀ  که  بود  معتقد  او 
روشن بین و ژرف نگر هستند، به دیپلمات ها 
به دیدۀ تحقیر نگاه می کرد، و باور داشت 
که خدای ژرمن ها برای او مقدر کرده که 
کشورش را به سوی عظمت رهنمون سازد. 
او  که  نفری   20 حدود  فضایی  چنین  در 
برای تصمیم گیری در مورد سیاست کشور 
را  جنگ   1914 سال  در  بود،  کرده  تعیین 
انتخاب کردند، زیرا معتقد بودند شرایط به 
و  زمینی  نیروی  فرماندهان  آن هاست.  نفع 
دریایی آلمان که بیشترین نفوذ را در دربار 
داشتند، جنگ طلبی سهل انگارانه یی داشتند 
و وقوع جنگ را اجتناب ناپذیر می دانستند.

آن ها معتقد بودند زمان رو به اتمام است، 
باور  این  بر  اتریشی شان  همتایان  مثل  و 
بودند که جنگ از تحمل وضیعت موجود 
بود،بهتر است.  آن ها تحقیرآمیز  از دید  که 
در بهار 1914 این گروه کوچک در برلین 
آن ها  بزنند.  دریا  به  دل  گرفتند  تصمیم 
می دانستند که حمایت شان از حملۀ اتریش 
داشت.  خواهد  عواقبی  چه  صربستان  به 
ادارۀ جزییاِت اوضاع به تئوبالد فون بتمان 
هولوگ، صدراعظم کشوری، سپرده شد که 
هدفش ناکام گذاشتن تالش های دیپلماتیک 
مطلوب ترین  در  جنگ  آغاز  منظور  به 
علی الخصوص  او  بود.  ممکن  شرایط 
قانع  را  خودش  کشور  مردم  می خواست 
کند که آلمان مورد حمله قرار گرفته، و در 
عین حال سعی داشت جلوی ورود بریتانیا 

به درگیری را بگیرد.

معاصر،  و  مدرن  تاریخ  هیرشفلد،استاد  گرهارد 
دانشگاه اشتوتگارت

اتریش مجارستان، آلمان، روسیه، فرانسه، 
بریتانیا و صربستان

از  آلمان  و  پروس  محافظه کار  نخبه گان 
بودند  معتقد  جنگ  آغاز  از  پیش  مدت ها 

تحقق  به  اروپایی  جنگ  یک  وقوع  که 
مورد  در  آلمان  بلندپروازانۀ  اهداِف 
استعماری،  قدرت  یک  به  شدن  تبدیل 
و همچنین دستیابی به پرستیژ نظامی و 

سیاسی در جهان کمک خواهد کرد.
بحراِن  یک  سر  بر  جنگ  آغاز  تصمیم 
ماجرای  نظیر  کوچک  نسبتًا  بین المللی 
از  سارایوو  در  اتریش  ولیعهد  قتل 
سیاسی،  اشتباه  قضاوت های  از  ترکیبی 
پای بندی  و  اعتبار  دادن  دست  از  بیم 
سیستم  یک  بر  طرف ها  همۀ  لجوجانۀ 
سیاسی  و  نظامی  ائتالف های  پیچیدۀ 
می شد.  ناشی  اروپایی  کشورهای  میان 
فریتز فیشر )کارشناس تاریخ( معتقد بود 
آن چه  به خصوص  آلمان  جنگی  اهداف 
در جزوۀ معروف “طرح سپتمبر 1914” 
آمده، در بطن تصمیم دولت آلمان برای 
در  است.  داشته  قرار  جنگ  به  ورود 
اقتصادی  گستردۀ  مطالبات  طرح  این 
که  بودند  شده  فهرست  سرزمینی  و 
آلمان  پیروزی  صورت  در  می توانستند 
برخالف  اما  شوند.  مطرح  جنگ  در 
کارشناسان  بیشتر  امروزه  فیشر،  آقای 
کوته بینانه  بسیار  را  برداشت  این  تاریخ 
می دانند. آن ها اکثراً اهداف آلمان، و البته 
ورود  از  شرکت کننده  کشورهای  همۀ 
رویدادهای  چارچوب  در  را  جنگ  به 
تفسیر  زمانی  برهۀ  آن  و سیاسی  نظامی 

می کنند.

دکتر آنیکا مومبائر، دانشگاه آزاد
اتریش مجارستان و آلمان

کتابخانه های زیادی پُر از کتاب هایی ست 
آیا  پرداخته اند.   1914 معمای  به  که 
از  یا  بود  اتفاق  اول، یک  جنگ جهانی 
اجتناب ناپذیر؟  و  شده  طراحی  پیش 
مسوول وقوع آن خواب گردها بودند یا 
این  وقوع  من،  نظر  به  آتش افروزان؟... 
جنگ به هیچ وجه تصادفی نبود، و در 
جوالی 1914 می شد جلِو آن را گرفت. 
دولت و رهبران نظامی اتریش، خواهان 
جنگ با صربستان بودند. بالفاصله بعد از 
قتل فرانتس فردیناند در 28 جون 1914 
)7 تیر 1293( از صربستان خواسته شد 

تاوان آن را بپردازد، چرا که تصور می شد 
ولیعهد  قتل  توطیۀ  پشت  کشور  این 
قبل  مدت ها  از  صربستان  باشد.  اتریش 
موقعیت امپراتوری اتریش مجارستان در 
منطقۀ بالکان را تهدید می کرد. نکتۀ مهم 
این بود که کسب یک پیروزی دیپلماتیک 
برای تصمیم گیرنده گان اتریشی بی ارزش 
ماه  ابتدای  در  می شد.  قلمداد  ننگین  و 

جوالی آن ها جنگ را انتخاب کردند.
به  صربستان  با  جنگیدن  برای  آن ها  اما 
نیاز  آلمان،  اصلی شان،  متحد  حمایت 
با  جنگ  بر  مبنی  آن ها  تصمیم  داشتند. 
صربستان بدون کمک آلمان عملی نبود. 
اختیار  در  سفید”  “چک  آلمان  دولت 
متحدش قرار داد، و با دادن قول حمایت 
بی قید و شرط، وین را برای استفاده از 
این موقعیت طالیی تحت فشار قرار داد. 
احتمال  به  که  می دانستند  دولت  دو  هر 
قریب به یقین روسیه به کمک صربستان 
جنگ  یک  نتیجه،  در  و  آمد  خواهد 
اروپایی  جنگی  به  کوچک  منطقه یی 
کشور  دو  هر  اما  شد.  خواهد  تبدیل 

آماده گی پذیرفتن این خطر را داشتند.
امکان  وین  به  آلمان  حمایت  تضمین 
شنیدن  “نه”  داد.  را  بردن طرحش  پیش 
مهار  را  بحران  می توانست  آلمان  از 
روز  در  تأخیر  قدری  با  اتریش  کند. 
برای   )1293 مرداد  )اول  جوالی   23
مفاد  کرد.  تعیین  صربستان ضرب االجل 
تعیین  طوری  عمداً  ضرب االجل  این 
شده بود که قابل پذیرش نباشد. دلیلش 
این بود که اتریش مجارستان مصمم به 
آغاز جنگ بود، و آلمان هم این کشور 
به  زیرا  کرد،  می  کار  این  به  تشویق  را 
خوبی  بسیار  موقعیت  می رسید  نظر 
هنوز  زمان  آن  در  است.  شده  فراهم 
داشت،  وجود  جنگ  در  پیروزی  امکان 
اما روسیه و فرانسه مشغول تجهیز خود 
بودند و احتماالً چند سال بعد شکست 
نبود. تصمیم گیرنده گان  دادن شان ممکن 
اتریش مجارستان و آلمان برای حفظ و 
توسعۀ امپراتوری های شان به جنگ روی 
سقوط شان  به  جنگ  این  اما  آوردند. 

منجر شد.

افسرده گی
ممکن است شما به افسرده گی به عنوان یک اختالل احساسی و روانی نگاه کنید، 
اما باید بدانید افسرده گی می تواند مشکالت فیزیکِی فراوانی ایجاد کند. خسته گی، 
سردرد و کاهش اشتها از رایج ترین عوارض افسرده گی است. اگر بیش از 2 هفته 
احساس خسته گی، ناراحتی و بی حوصله گی کردید، حتمًا با پزشک مشورت کنید؛ 
زیرا افسرده گی بیماری یی است که حتمًا با استفاده از روش های درمانی صحیح و 

استفاده از دارو درمان می شود.
 

آپنه خواب
بعضی افراد تصور می کنند که خواب کافی دارند، غافل از این که آپنه خواب باعث 
اختالل در کیفیت خواب می  شود؛ زیرا در اثر آپنه خواب در طول شب بارها به 
طور موقت تنفس شان قطع می شود و هر وقفه در تنفس برای لحظاتی فرد را از 
خواب بیدار می کند؛ اما خود فرد از آن بی اطالع است؛ بنابراین 8 ساعت را در 
رخت خواب سپری می کنید اما واقعًا 8 ساعت خواب خوب ندارید. برای مقابله 
با این مشکل اول از همه اگر چاق هستید، وزن خود را کم کنید، سیگار را ترک 
کنید و با استفاده از دستگاه های مخصوص تنفسی که مختص آپنه خواب است 
بخوابید، زیرا این دستگاه ها کمک می کند تا راه های عبور هوا حین شب باز باشد 

و مشکل تنفسی پیدا نکنید.
 

پُرکاری تیرویید
است.  متابولیسم  کنترل  مسوول  که  است  گردن  ناحیۀ  در  کوچکی  غدۀ  تیرویید 
متابولیسم پروسه یی است که طی آن بدن سوخت را به انرژی تبدیل می کند. وقتی 
این غده فعالیت نمی کند، متابولیسم بسیار کند می شود و فرد احساس کسالت و 
خسته گی کرده و دچار افزایش وزن می شود. اگر با انجام آزمایش خون متوجه 
ترکیبی  از هورمون های  استفاده  با  است،  کم  تیرویید شما  میزان هورمون  شدید 

می توانید آن را به حالت طبیعی بازگردانید.
 

دیابت
در افراد مبتال به دیابت، میزان زیادی از شکر خون به جای این که وارد سلول های 
بدن شود، در جریان خون باقی می ماند، در حالی که باید وارد سلول های بدن شده 
و به انرژی تبدیل شود. در نتیجه بدن حالتی پیدا می کند که با وجود صرف کافی 
مایعات، آب کمی دارد. اگر خسته گی بدون دلیل در شما ادامه داشت، حتمًا به 
پزشک مراجعه کنید و آزمایش دیابت انجام دهید. برای درمان بیماری دیابت از 
ایجاد تغییرات در روش زنده گی مثل پیروی از یک رژیم غذایی صحیح و ورزش 
به  نیز  مخصوص  داروهای  از  استفاده  و  انسولین  درمانی  روش های  کنید.  آغاز 

پروسۀ تنظیم شکر خون کمک می کند.
 

شیفت کاری شب
کار کردن در شیفت شب می تواند ساعت بیالوژیکی بدن را دچار اختالالتی کند. 
ممکن است زمانی که سر کار هستید و باید بیدار بمانید، احساس خسته گی کنید 

و در طول روز با مشکل خواب مواجه شوید. 
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بخش دوم

چرا همیشه احساس خسته گی 
و کسالت می کنید؟

بخش دوم

نِی  جها
جنگ  سی 

ک چه 

کرد ز  ا
غ آ ا  ر ل 

و ا



داشت:  بر  در  را  جشن  چهار  کهن،  ایران  در  دي ماه، 
ـ  است  این جستار  موضوع  که  ـ  ماه دي  روز  نخستین 
و روزهاي هشتم، پانزدهم و بیست وسوم؛ سه روزي که 
نام ماه و نام روز یکي بود. اما امروز از این چهار جشن، 
جشن  را  یلدا  شب  یا  ماه،  دي  روز  نخستین  شب  تنها 
مي گیرند؛ یعني آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان، 
پایان قوس، آغاز جدي و درازترین شب سال. واژۀ یلدا 
سریاني و به معني والدت است؛ والدت خورشید )مهر، 
میترا(، و رومیان آن را ناتالیس انویکتوس یعني روز تولد 
)مهر( شکست ناپذیر نامند. بنا بر باور پیشینیان، در پایان 
)و  مي دانستند  نامبارکش  و  اهریمني  که  دراز،  این شب 
مي دانند(، تاریکي شکست مي خورد، روشنایي پیـروز و 
بلندي مي نهد، و:  به  خورشید زاده مي شود و روزها رو 
انقالب  آن  از  اکبر است، مقصود  میالد  این روز  نام   ...«
شتوي است. گویند در این روز نور از حد نقصان به حد 
زیادت خارج مي شود، و آدمیان نشو و نما آغاز مي کنند و 

»پري«ها به ذبول و فنا روي مي آورند.« 
فرهنگ هاي  و  آیین ها  را،  دي  آغاز  و  خورشید  زایش 
به  دادند،  قرار  سال  آغاز  کهن،  سرزمین هاي  از  بسیاري 
اهریمني  شب هاي  چنگ  از  خورشید  که  روزي  شگون 

نجات مي یافت و روزي مقدس براي مهرپرستان بود.  
شده؛  یلدا  دربارۀ  که  فراواني  پژوهش هاي  و  مقاله ها  از 
انندراج،  قاطع،  برهان  از  لغت نامۀ دهخدا، چکیده یي  در 
بر  داود  پور  شرح  الباقیه  آثار  بر  قزویني  عالمۀ  حواشي 
یادداشت هاي  و  معین  دکتر  فارسي  فرهنگ  یشت ها، 
معني  به  است  سریاني  لغتی  »یلدا  آمده:  دهخدا  مرحوم 
تطبیق  مسیح  میالد  با  را  یلدا  عربي، و چون شب  میالد 
توجه  باید  نامیده اند.  نام  بدین  رو،  این  از  مي کرده اند؛ 
داشت که جشن میالد مسیح که در 25 دسمبر تثبیت شده، 
طبق تحقیق، در اصل جشن ظهور میترا بوده که مسیحیان 
در قرن چهارم میالدي آن را روز تولد مسیح قرار دادند. 
درازترین  که  است  پاییز  آخر  شب  و  زمستان  اول  یلدا 
شب هاي سال است. و در آن شب یا نزدیک بدان، آفتاب 
به برج جدي تحویل مي کند و قدما آن را سخت شوم و 
نامبارک مي انگاشتند.  در میان بیشتر فارسی زبانان در این 
شب مراسمي انجام مي شود. شاعران زلف یار و هم چنین 
روز هجران را از حیث سیاهي و درازي بدان تشبیه کنند. 
معزي،  سنایي،  مانند  شاعران  از  برخي  شعرهاي  از  و 
خاقاني و سیف اسفرنگي، رابطۀ بین مسیح و یلدا ادراک 
مي شود. یلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه 

جاللي و شب بیست ویکم دسمبر فرانسوي است. 
از جمله  را مي توان،  این جشن  ماندن  پایدار  انگیزه هاي 

بدین گونه برشمرد:
دیني  باورهاي  از  است،  )مهر(  زایش خورشید  1ـ شب 

کهن.
2ـ بلندترین شب سال، یعني طوالني ترین تاریکي است؛ 
به  فردا  از  که  ناخوشایند  و  شوم  شبي  اهریمني  نشانۀ 

کوتاهي مي گراید.
3ـ پایان برداشت محصول صیفي و آغاز فصل استراحت 
در جامعۀ کشاورزي است. همۀ قشرها و گروه هایي که از 
فراورده هاي کشاورزي و تالش کشاورزان بهره مندند، در 
جشن نخستین روز دي ماه و برداشت محصول، در شگون 

و شادي کشاورزان شرکت مي کنند. 
آیین و جشن شب یلدا و یا شب چلۀ بزرگ، تا به امروز 
در تمامي سرزمین کهن سال ایران و در بین همۀ قشرها 
مي توان  هم چنین  را  یلدا  مي شود.   برگزار  خانواده ها  و 
یلدا  شب  در  دانست.  خانواده گي  گردهمایي  و  جشن 
خویشاوندان نزدیک درِ خانۀ بزرِگ خانواده گرد مي آیند. 
آغازین زمستان، دور صندلی  بیاني دیگر، در سرماي  به 
نشستن و تا نیمۀ شب میوه و غذا خوردن و به فال حافظ 

گوش کردن، از ویژه گي هاي شب یلدا است.
جشن خانواده گي: برگزاري مراسم یلدا، اگر بتوان نام جشن 
به  گردهمایي ها  و  است،  خانواده گي  آییني  نهاد،  آن  بر 
در  مي شود.  محدود  نزدیک  دوستان  و  خویشاوندان 
کتاب ها و سندهاي تاریخي، به برگزاري مراسم شب یلدا 
اشاره یي نشده است. ابوریحان بیروني از جشن روز اول 
دي ماه، که آن را خرم روز نامند، در دستگاه حکومتي و 
پادشاهي یاد مي کند و نامي از شب یلدا در میان نیست، 
رسمي  غیر  و  همه گاني  و  خانواده گي  دلیِل  مي توان  که 

بودِن آن دانست.
صندلی  امروز،  نسل  جوانان  براي  بي گمان  صندلی:  کنار 
به توضیح و  نیاز  یا دور صندلی نشستن،  گذاشتن، کنار 
و  ـ  جدید  تکنالوژي  گرمازاي  ابزارهاي  دارد.  توصیف 
نیز عامل هاي دیگر ـ صندلی و فرهنگ مربوط به آن را 
به دست فراموشي سپرده است. در زمستان ها، استفاده از 
صندلی براي گرم کردن خانه و دور صندلی نشیني معموالً 
تا  و  نخستین شب زمستان، شروع مي شد  یلدا،  از شب 
پایان چلۀ  تا  برخي خانواده ها  بزرگ - و در  پایان چلۀ 
و  کوچک  از  خانواده  اعضاي  داشت.  ادامه   - کوچک 
بود،  پوشانده  میوه  را  آن  روي  که  صندلی،  دور  بزرگ، 

مي نشستند. 

  تا مي توان ز فرش چو ُکرسي جدا مباش / آتش به فرق 
ریز و مکن اختیار برف  )میرالهي همداني (

خوراک: در همۀ جشن ها و آیین ها، در جامعه هاي ابتدایي 
مشغولیت ها  از  بخشي  آشامیدن،  و  خوردن  متمدن،  یا 
براي شب  اما  مي دهد.  تشکیل  را  و سرگرمي هاي جمع 
شب  غذای  تهیۀ  و  نمي شناسیم،  ویژه یي  خوراک  یلدا، 
دارد.  تغذیۀ خانواده  روند  اقتصادي و  به وضع  بسته گي 
خوردني هاي ویژۀ شب یلدا، میوه هاي فصل تابستان چون 
خربُزه، تربوز، انگور، انار، سیب، بادرنگ، بهی و مانند آن 
این شب تمامي آن ها  است. میوه هایي که مي بایستي در 
به جز سیب و بهی خورده شوند و چیزي براي فردا، یعني 
فرداي زمستان باقي نماند. میوه هایي را که شب یلدا بر آن 

مي گذشت، نمي خوردند.
فال حافظ: یکي از رسم هاي شب یلدا، فال حافظ گرفتن 
از  میراثي  را  یلدا  دیگر  آیین هاي  و  رسم ها  اگر  است. 
باشد(،  چنین  بایستي  )که  بدانیم  چندهزارساله  فرهنگ 
اخیر  سده هاي  در  یلدا  شب  در  گرفتن  حافظ  فال  ولي 
حافظ  فال  است.  شده  افزوده  یلدا  شب  رسم هاي  به 
مناسبت هایي چون  و  گرفتن در شب نشیني هاي زمستان 
سیزده  شب  چهارشنبه سوري،  صفر،  ماه  آخر  چهارشنبۀ 
باورهاي همه گاني  از  نیز  بدر  ازظهر سیزده  بعد  و  صفر 
است. ممکن است در شب یلدا، براي فال حافظ گرفتن، 

به خانۀ مال و باسواد محل رفت:
رونقي  چندان  حافظ  کتاب  خواندن  مناطق،  برخی  در 
از  یلدا  در شب  آن هم  بار،  یک  سال  در  تنها  اما  ندارد. 
دیوان حافظ فال مي گیرند. براي فال گرفتن، غروِب شب 

یلدا همسایه گان و نزدیکان، با میوۀ خشک و میوۀ تازه به 
خانۀ مالي ده مي روند تا او فال شان را ببیند.

همۀ رسم ها و آیین هاي شب یلدا را )به جز دور صـندلی 
نشستن، که به اصطالح نتوانسته است حرف خود را بر 
کرسي بنشاند( تا آن جا که پژوهش ها اجازه مي دهد، در 

همۀ شهرها و آبادي ها سراغ داریم.
پژوهش و مطالعۀ کمي دربارۀ برگزاري آیین ها و رسم هایي 
که همه گاني است و جنبۀ خانواده گي دارد، آسان نیست، 
و  مشاهده  را  انگشت شمار  نمونه هایي  مي توان  تنها  و 
مطالعه کرد. امروز نمود برگزاري آیین و رسم شب یلدا 
در  آذرماه،  سي ام  و  بیست ونهم  روزهاي  در  مي توان  را 
بازارها و فروشگاه هاي میوه و خشکبارفروشي ها دید. این 
خریدها تا پاسي از شب یلدا ادامه دارد. در آخرین لحظه ها 
نیز کساني را مي بینیم که از سر کار برگشته و میوه هایي 
یخچال  در  نمي توان  به آساني  که  را  تربوز  و  انار  چون 
نگه داري کرد، مي خرند. باشد که این جشن و آیین، که در 
حد جشن نوروز و به روایتي، خود جشن نوروز و سال 
با وجود اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي  نو بوده، 
امروز، به عنوان گوشه یي از نمودهاي فرهنگي و قومي و 

تاریخي این مرز و بوم، به دست فراموشي سپرده نشود!
همۀ شب هاي غم آبستن روز طرب است / یوسف روز 

ز چاه شب یلدا آید
ابك مهربد: جشن شب یلدا، تولد مهر یا چله است. یلدا، 
یکي  میراث داراِن  که  است  دیو  بر  فرشته  پیروزي  گاه 
صبح  تا  را  آن  همه ساله  بشري  تمدن هاي  کهن ترین  از 
مي نشینند.  انتظار  به  سرور  و  شادي  با  مهر،  پیدایش  و 
و  تاریکي  سرما،  تسلط  ایراني  اقوام  میان  در  یلدا  شب 
طوالني ترین شِب سال است که این مردماِن همیشه امیدوار 
و  سرما  و  تاریکي  دیو  و شکسِت  طلوع صبح  تا  را  آن 

دمیدِن خورشید جهان افروز بیـدار مي نشینند. در فرهنگ 
میالد  معناي  به  سریاني  کلمه یي  یلدا  آمده:  قاطع  برهان 
قوس  ماه  آخر  و  جدي  ماه  اول  نیز  آن  زمان  و  است 
سال  شب  طوالني ترین  بزرگ،  چلۀ  یا  یلدا  شب  است؛ 
نشانۀ یکي از ژرف ترین باورهاي اقوام ایراني به پیروزي 
همیشه گي نور و روشنایي بر ظلمت و سیاهي و نیکي بر 
پلیدي است. پیشینۀ یلدا و مراسمي که در نخستین شب 
زمستان و بلندترین شب سال برپا مي کنند، سابقه یي بسیار 
ایزد مهر است. این رسوم ویژۀ  دراز داشته و مربوط به 
آریایي هاست و هزاران سال است که آن را در ایران زمین 
به  که  است  مهر  زایش  شب  یلدا،  شب  مي دارند.  برپا 
یادگار این سنت و باور آن را جشن مي گیرند. ریشۀ این 
باور و اعتقاد برمي گردد به گاه شماري و اندیشه هایي که 

ایرانیان پیرو مهر یا میتراییسم از آن داشتند. 
تودۀ  بین  در  اصطالحًا  که  آن چنان  یا  یلدا،  مراسم شب 
مردم به شب چله معروف است، از چندین هزار سال قبل 
در ایران برگزار مي شود. نخستین شب زمستان، فردایش 
مهر،  تولد  یا جشن  زایش خورشید  زمستان،  روز  اولین 
خورشید شکست ناپذیر است؛ زیرا روشني روز و تابش 
و  نیک  مظاهر  ایرانیان،  نظر  در  هوا  اعتدال  و  خورشید 
و  شب  تاریکي  آن ها  است.  امیدوارکننده  و  خوشایند 
سرما را نیز از اعمال اهریمني مي پنداشتند، با ژرف نگري 
روزها  فصول،  و  ایام  بعضي  در  که  مي کردند  مشاهده 
بسیار بلند مي شود و شب ها کوتاه است. کم کم این باور 
براي شان پیدا شد که نور و روشنایي و ظلمت و تاریکي 

مرتب در نبرد و کشمکش هستند، در طول سال دریافتند 
که کوتاه ترین روزها، آخرین روز پاییز، یعني روز سي ام 
بلندترین شب ها شب اول زمستان یعني نخستین  آذر و 
بلندترین شب سال، از آغاز  شب دي ماه است. پس از 
دي ماه، روزها به تدریج بلندتر و شب ها کوتاه تر مي شود. 
خورشید هر روز بیشتر در آسمان مي پاید و نور و گرماي 
آن  جهت  همین  به  مي دارد،  عرضه  جهانیان  به  را  خود 
شب را یلدا نامیدند، یعني زایش خورشید شکست ناپذیر.

اقوام قدیم آریایي، اعم از هند و ایراني و هند و اروپایي، 
جشن تولد آفتاب را در آغاز زمستان مي گرفتند، به ویژه 
ژرمني ها عید تولد آفتاب را در آغاز زمستان گرفته و آن 
را به خداي آفتاب نسبت مي دادند، و این با بلندتر شدن 
روزها هماهنگ است. ابوریحان بیروني در آثار الباقیه ص 
مي شود.  نامیده  نیز  خور  دي،  ماه  اول  روز  آورده:   255
در قانون مسعودي نسخۀ موزیم بریتاني لندن، خره روز 
ثبت شده، و در گاه شماري ص 58 »خرم روز« نام گذاري 

شده است.
شب یلدا و روز دیگان )در ایران باستان ایام هفته وجود 
نداشت و هر روز براي خود نامي داشت( پیوند استواري 
با خورشید دارد، با مهر که از این روز بر تاریکي چیره 
افزایش مي نهد. اول دي روز خورشید  به  مي شود و رو 
مهرآیین ها  به ویژه  ایرانیان،  نزد  و  است  مهر  روز  است، 
تولد  یعني جشن  بزرگ ترین جشن  و  بود  گرامي  بسیار 
مهر یا خورشید به شمار مي رفت و آغاز سال محسوب 
مي شد. آیین مهر از سوي ایرانیان در جهان غرب گسترش 
یافت، در روم و بسیاري از کشورهاي اروپایي، به همین 
به  با اول دي ماه بود،  برابر  جهت روز 21 دسمبر را که 
جشن  شکست ناپذیر  میتراي  یا  مهر  تولد  روز  عنوان 
اشتباهاتي  اثر  بر  میالدي  چهارم  سدۀ  در  اما  مي گرفتند؛ 
که در کبیسه روي داد، تولد مهر نجات بخش، یا مسیحاي 
منجي در 25 دسمبر واقع شد و از آن زمان این امر تثبیت 
شد. الزم به یادآوري است تا آن زمان تولد عیسي مسیح 
در ششم جنوری جشن گرفته مي شد، در آن دوران دین 
اغلب رومیان و کشورهاي اروپایي آیین مهر و میترا بود. 
هنگامي که کم کم مسیحیت در روم جا باز کرد، متولیان 
در  مهر  تولد  جشن  برانداختن  با  نتوانستند  چون  کلیسا 
25 دسمبر غلبه کنند، همان روز را زایش حضرت مسیح 

اعالم کردند.
شب  یلدا  شب  مي گوید:  شمارالقلوب  کتاب  در  ثعالبي 

میالد عیسي است و در درازي بدو مثل مي زنند.
در فرهنگ سریاني به زبان انگلیسي تألیف پاین اسمیت 
به ذکر  تطبیق داده شده است. الزم  بابانوئل  با  یلدا  هم، 
آن  زماني  موقع  و  هنگام  و  مهر  تولد  فقط  که  است 
در  بلکه  داشته،  بسیار  تأثیر  مسیحیت  آیین  در  که  نبود 
و  مهري(  تکامل  مرحله  )هفت  روحانیت  سلسله مراتب 
نوع لباس کاردینال ها و آداب و مراسم مذهبي آنان تأثیر 
شگرفي داشته و دارند. بیان این نکته الزم است که رنگ 
قرمز )سرخ( رنگ مورد عالقه و استفادۀ مهرآیینیان بوده 
انار  بودن  قرمز  به  بدین جهت عنایت خاصي  و هست، 
و  شاد  رنگ  زیرا  داریم؛  و  داشته  این شب  در  تربوز  و 
سرورانگیزي است. در واقع امروزه همۀ مسیحیان جهان 
که شب تولد مسیح را جشن مي گیرند و تا بامداد بیدار 
مي مانند و به شادي مي گذرانند، همان تولد مهر یا میترا، 
مسیحاي نجات بخش یا سوشیانت را جشن مي گیرند و 
اقتباس شده از آیین  اغلب مراسم و مناسک و آداب شان 
مهر است؛ این همان چیزي است که در غرب به شکل 
لباس  با  پیرمردي  هیبت  در  و  مي یابد  مصداق  بابانوئل 
قرمز و ریشي سفید و انبوه ظاهر مي شود. باید گفت همۀ 
این ها به نوعي دیگر در باورهاي باستاني ما وجود داشته 
است. باالخره جشن یلدا نشان گر تقابل سرما، ناباروري، 
باروري، سبزي و  با گرما، روشنایي،  پژمرده گي و مرگ 

زنده گي است.

سفرۀ شب یلدا
سفرۀ شب یلدا، به نام سفرۀ میزد MYAZD هم معروف 
انار،  مانند  تازه  میوه هاي  از  است  عبارت  میزد  و  است 
میوه هاي  به  و  خربُزه  و  گالبي  و  سیب  انگور،  و  تربوز 
خشک مانند برگۀ زردآلو، برگۀ آلو، انجیر خشک، سنجد، 
افتخار و ویژه گي  به  بادام، پسته.  کشمش و چهارمغز و 
مهر یا خورشید همۀ حاضران از آن بهره مند می شوند و 
اگر فرد ناتواني در خانه یي وجود داشته باشد که نتواند 
در آ ن جمع حاضر شود، قسمتي از میوه ها و خوردنی ها 
کار  این  در  تا  مي برند  هدیه  برایش  تبرک  عنوان  به  را 
خیر هم بهره گردد. در این شب معموالً رسم بر این بود 
بزرگداشت  و  اجتماع  و  خانواده  کیان  حفظ  جهت  که 
سالمندان، این گونه مراسم در خانۀ یکي از بزرگان فامیل 
همه گی  و  شود  برگزار   ... و  مادربزرگ  پدربزرگ،  مثل 
نقل قصه و اسطوره هاي  به  تا صبح  براي عبرت آموزي، 
دل انگیز و امیدوارکننده، و نیز خواندن شاهنامه  و گرفتن 

فال، بپردازند. 
          گرفته شده از: وبالگ مسـعود جهانی

سال ششم   y شمارة    y  1438 یک  شنبه     30 قو  س/ آ ذ ر    y 1393 28صفر المظفر  y 1436  21 د   سمبر   2014

در مورد
 شب 
يلدا 
چه می دانیم؟
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احتـماِلکـشتهشـدن...
و  پاکستان  ارتش  مشترک  عملیات  نتیجه  در  اقدام 
نیروهای کمک به برقراری صلح و امنیت در افغانستان 

)ایساف( صورت گرفته است.
آنها گفتند، تبادل اطالعات ارتش پاکستان و نیروهای 
ایساف در افغانستان را قادر ساخت تا موالنا فضل اهلل 
را که گفته شده مغز متفکر حمله خونین به مدرسه ای 

در پیشاور بوده است، هدف بگیرند.
به  فضل اهلل  شدن  کشته  درباره  گزارش ها  نخستین 
در  پاکستان  دفاع  وزارت  گزارش های رسمی  از  نقل 
فیس بوک و توییتر منتشر شد. با این حال هنوز ارتش 

پاکستان در اینباره اظهارنظر نکرده است.
کردند:  اعالم  آژانس های خبری  و  رسانه ها  کارمندان 
تعدادی شبه نظامی نیز در پی این حمالت در سراسر 
خود  عملیات  امنیتی  نیروهای  شدند.  کشته  پاکستان 
علیه شبه نظامیان را پس از قتل عام کودکان مدرسه ای 
مختلف  عملیات های  در  و  کرده  تشدید  پیشاور  در 
قتل  به  را  بسیاری  شبه نظامیان  پاکستان  سراسر  در 

رسانده اند.
غرب  شمال  در  واقع  کمینگاهی  در  امنیتی  نیروهای 

پاکستان جان دست کم 32 شبه نظامی را گرفتند.
 18 مجزا  عملیاتی  در  کرد:  اعالم  پاکستان  ارتش 
در  شبه نظامی   27 و  خیبر  منطقه  در  دیگر  شبه نظامی 

پنجشنبه  روز  زمینی  عملیات های  و  هوایی  حمالت 
کشته شدند.

ارتش پاکستان از شش ماه گذشته حمالت گسترده ای 
در  شبه نظامیان  دیگر  و  طالبان  مخفیگاه های  علیه  را 

مناطق قبیله ای در مرز افغانستان به راه انداخته است.
پس از کشته شدن 148 دانش آموز و کارکنان مدرسه 
علیه  را  خود  عملیات  ارتش  پیشاور،  حمله  در 

شبه نظامیان تشدید کرد.
شبه نظامی  هشت  دست کم  نیز  جمعه  صبح  اوایل 
مظنون توسط نیروهای امنیتی در منطقه زیارت کشته 

شدند.

هارون مجيدی
افراد نزدیک به رهبران دولت وحدت ملی می گویند 
که در جریان هفتۀ روان بخشی از کابینه به پارلمان 
معرفی می شود؛ اما سخنگوی رییس جمهور می گوید 
هفته یی،  سه چهار  شدۀ  تعیین  مهلت  تا  کابینه  که 

معرفی خواهد.
از زمان تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک  با آن که 
کابینه دولت مشخص  اما هنوز  ماه می گذرد،  به سه 
نشده است و نگرانی های زیادی را در میان مردم بار 

آورده است.
به  رییس جمهور  سخنگوی  ساالرزی  نظیف اهلل 
روزنامۀ ماندگار می گوید: »کابینه در وقت تعیین شده 
توسط رییس جمهور افغانستان معرفی خواهد شد. در 
گرفته  صورت  هم  خوبی  پیشرفت های  عرصه،  این 
و به زودی ما شاهد معرفی کابینه یی خواهیم بود که 

بتواند از عهدۀ خدمت به مردم افغانستان برآید.«
آقای ساالرزی می افزاید: پیش از این، رییس جمهور  
برای  را  هفته یی  سه-چهار  معیاد  اجرایی  رییس  و 
معرفی کابینه مشخص کرده بودند که تا ختم آن معیاد 

زمان زیادی داریم.
کابینه  معرفی  در  اختالفات  رییس جمهور  سخنگوی 
کابینه  شده  تعیین  زمان  در  که  می گوید  کرده  رد  را 

اعالم خواهد شد.
آقای ساالرزی تأکید می کند: »کسانی که به عنوان نامزد 

وزیر معرفی می شوند، وظایف بزرگ و پُرمسوولیتی 
را به دوش دارند که ارایه خدمت به مردم است و این 

یک امر طبیعی است که نیازمند دقت بیشتر است.«
در  شده  پخش  شایعات  جمهور  رییس  سخنگوی 
برخی رسانه ها مبنی بر حضور شماری از چهره های 
مشخص را در ترکیب کابینۀ دولت وحدت ملی رد 
تا هنوز روی چهره ها تصمیم گرفته  کرده می گوید: 

نشده است. 
در این حال، سیدحسین عالمی بلخی چهرۀ نزدیک 
بعد  می گوید:  ملی  دولت وحدت  اجرایی  رییس  به 
صورت  معیارها  روی  زیادی  صحبت های  آن که  از 
میان رهبران دولت وحدت  گرفت و وزارت خانه ها 
ملی مشخص )تقسیم( شد؛ یک بخشی از کابینه در 

جریان هفتۀ روان به پارلمان معرفی خواهد شد. 
به  مربوط  چهره ها  این  که  می افزاید  بلخی  آقای 
وزارت خانه های داخله، دفاع، مالیه، تجارت و اقتصاد 

خواهد بود.
آقای بلخی تأکید می کند: صحبت روی چهره هایی که 
باید به این وزارت خانه ها معرفی شوند میان رهبران 
این  هنوز  تا  و  دارد  جریان  ملی  وحدت  دولت 

صحبت ها نهایی نشده است.
به  وزرا  معرفی  برای  می گوید:  هم چنان  بلخی  آقای 
شماری از وزارت خانه ها، چهره های متعددی وجود 

دارد که تا هنوز نهایی نشده است.

آقای بلخی از این چهره ها نام نمی برد و می گوید باید 
انتظار کشیده شود تا لیست وزرا میان رییس جمهور 

و رییس اجرایی نهایی گردد.
و  حق  حزب  معاون  مرستیال  معین  حال،  عین  در 
به  رییس جمهور  به  نزدیک  از چهره های  و  عدالت 
وحدت  دولت  »رهبران  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
ملی به تفاهم رسیده اند که بخشی از کابینه در وسط 
بخش  این  که  شود  معرفی  پارلمان  به  جاری  هفتۀ 
مشتمل به وزارت خانه های امنیتی، اقتصادی و چند 

وزارت خانۀ کلیدی می باشد.«
از  وزرا  این  از  شماری  می افزاید:  مرستیال  آقای 
از تیم رییس  تیم رییس جمهور است و شماری هم 
اجرایی و شاید هم یک وزیر کسی باشد که به هر دو 

تیم وابسته نیست. 
آقای مرستیال تصریح می کند: در جریان هفتۀ روان 

وزرای هشت یا نُه وزارت خانه معرفی خواهند شد.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که روز گذشته 
به  را  هفته  یی  یک  ضرب االجل  نماینده گان  مجلس 
که  گفت  و  کرد  تعیین  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
آنها نمی توانند بیشتر از این برای معرفی کابینه انتظار 
بکشند. تا کنون در مورد چهره هایی که برای وزارت 
دولت  تیم  دو  هر  منابع  اند،  شده  گرفته  نظر  در  ها 

وحدت ملی چیزی نمی گویند.
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سربازانفرانسویبه...
 در آموزش ارتش افغانستان شرکت داشته است.
یکی از سخنگویان ارتش فرانسه گفت: به طور 
کل ما در آموزش 21 هزار افسر بدون درجه و 

از  افغانستان  ارتش  داشته ایم.  شرکت  کارشناس 
سال 2002 میالدی از 12 هزار نیرو به 350 هزار 

نیرو افزایش یافته است.
پایان  میالدی  جاری  ماه  در  ناتو  ماموریت  این 

و 500 سرباز خارجی  هزار  می یابد. حدود 12 
سال  در  هستند،  امریکا  کشور  از  اغلب  که 
ارتش  از  نقشی حمایت کننده  در  میالدی   2015

افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند.

تلفاتغیرنظامیان...
 آغاز کرده، محسوب می شود.

هیات  بشر  حقوق  بخش  مدیر  گاگنون،  ژورژت 
خبرنگاران  به  افغاستان  در  ملل  سازمان  کمک رسان 
 75 حدود  در  یعنی  تلفات  این  اکثر  مقصر  گفت: 
درصد از آنها طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های 
تلفات  درصد   12 حدود  مقصر  هستند.  شبه نظامی 
افغانستان  دولت  حامی  نیروهای  نیز  غیرنظامی 

محسوب می شوند.
وی افزود: 11 درصد از این تلفات در عملیات های 
تلفات  نبود  قرار  آنها  در  که  شدند  کشته  زمینی 
غیرنظامی باشد و یا در پی مواد منفجره جا مانده پس 

از این عملیات های نظامی کشته شدند.
شاهد  ملل  سازمان  هیات  این  داد:  ادامه  گاگنون 
تغییری در هدف گیری های طالبان بوده اما هنوز بهبود 

این گروه شبه نظامی  در عملیات های  را  چشمگیری 
مشاهده نکرده است. می توانم گزارش دهم که اخیراً 
آنها  و  بوده ایم  طالبان  هدف گیری  در  تغییری  شاهد 
اهداف نظامی و اهداف قانون مند را بیشتر مورد هدف 
قرار داده اند اما هنوز از ابزار و تاکتیک هایی استفاده 
می کنند که افراطی و یا کورکورانه هستند و منجر به 

کشتار و زخمی شدن غیرنظامیان می شوند.
سازمان ملل اعالم کرد: این داده های جدید نشان دهنده 
33 درصد افزایش در بین تلفات در میان کودکان و 

14 درصد افزایش در بین تلفات میان زنان است.
سازمان ملل افزود: تفاوت موجود این است که اکثر 
تلفات غیرنظامی در عملیات های زمینی و درگیری ها 
انفجار  دنبال  به  شبه نظامیان  و  افغانی  نیروهای  میان 

مواد منفجره به وجود آمده است.
کابل  از  افغاستان  در  ملل  هیات کمک رسان سازمان 
خواست تا نهایت تالش خود را برای کاهش تلفات 

عمداً  یا  سهواً  غیرنظامیان  و  دهد  انجام  غیرنظامی 
هدف قرار ندهد.

نیکوالس هایسون، رییس هیات کمک رسان سازمان 
ملل در افغاستان گفت: تلفات غیرنظامی بسیار غم انگیز 
و نشان دهنده خشونت ها و اقدامات خصمانه یی است 

که مردم افغانستان با آن مواجه هستند.
درباره  خود  گزارش های  ملل  سازمان  افزود:  وی 
تلفات غیرنظامی را با مقامات طالبان که در دوحه مقر 
دارند، در میان گذاشته است. مقامات طالبان در ابتدا 
این گزارش ها را رد کرده و مدعی شدند که این آمار 

غلط و نادرست است.
ارتباط  در  سال ها  ملل  سازمان  داد:  ادامه  هایسون 
بین المللی  نیروهای  و  افغانستان  دولت  با  نزدیک 
به  و  بوده  غیرنظامی  تلفات  مساله  درخصوص 
موفقیت هایی نیز در کاهش تلفات غیرنظامیان دست 

یافته است.

گـوششـنوایـی...
 در کمیسیون های انتخاباتی که جزو توافق دو نامزد 
انتخابات  ترین  بدنام  به  را  گذشته  انتخابات  و  بود 

مبدل کرد نیز به وجود نیامد.
که  خواست  حکومت  از  همچنین  مجلس،  رییس 
خطوط اساسی سیاست خارجی اش را تدوین کرده 

به پارلمان بفرستد تا تصویب گردد.
قانون  خالف  را  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  او 
و  خواند  امریکا  سفارت  در  شده  ساخته  و  اساسی 

تاکید ورزید: » ما در یک ناگزیری این حکومت را 
پذیرفتیم و پیامد تشکیل این حکومت جنگ بر سر 

تقسیم قدرت است«.
و  قومی  قدرتمندان  فشار  از  هم  نماینده گان  برخی 
منظور  به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  بر  سیاسی 
بعدی  حکومت  در  نظرشان  مورد  افراد  گزینش 

یادآوری کردند.
عبداهلل  و  غنی  »رییس جمهور  مهدوی گفت:  جعفر 
حتا  و  سیاسی  و  قومی  داران  تکه  سوی  از  عبداهلل 
دارند  تالش  آنان  هستند؛   فشار  زیر  بانک ها  برخی 

افراد دلخواه خود را در کابینه جایگزین کنند، مجلس 
باید رهبران حکومت را حمایت کند و تالش ورزد 

که آنان را از اسارت تکه داران نجات دهد«.
توانمندی و  لیاقت،  اهلیت،  بر  نماینده گان  همچنین، 
شایستگی نامزد وزرای احتمالی تاکید کرده و افزودند 
که به افرادی که این ویژگی ها را نداشته باشند؛ به 

عنوان نامزدوزیر به آنان رای اعتماد نخواهند داد.
هم اکنون 81 روز از تشکیل حکومت وحدت ملی 
به  موفق  هنوز  تا  این حکومت  رهبران  و  می گذرد 

معرفی وزرای کابینه نشده اند.

پاکستان له ختیزیو والیتونونه...
جالل اباد ښار ته پنا راوړې وه.

د نوم نه اخیستو په رشط هر یو له دولتي چارواکو شکایتونه 

کول.

دوی ویل چې وسله وال یې نور د کور تر دننه را رسېديل هره 

ورځ هغه ځوک وژين چې نه دولتي دي او نه د وسله والو په 

لیکه کې والړ دي.

هر  وو،  کې  په خطر  هم  زموږ رسونه  عام خلک وژين،   ((

څه مو پرېښودل یوازې د ژوندي پاتې کېدو په خاطر جالل 

اباد ته را غيل یو، کنه نو هر څه مو له ورانۍ او بر بادۍ رسه 

مخ وو((

دوی له دولتي چارواکو همدا غوښتنه کوي چې باید د ژوند 

د ښه وايل لپاره یې هر څومره چې ژر کېږي امنیت ټینګ او 

سوله راويل. 

په دغه والیت کې د سیايس چارو کار پوه نور الحق افغان 

وايي چې نه یوازې په کنړ او ننګرهار کې امنیتي پېښې زیاتې 

په  په خاصه  نورو الیتونو  او  د پالزمېنې کابل  بلکې  شوي، 

رسحدي والیتونو کې یې پراخ موجودیت پیدا کړی دی.

ښاغيل افغان زیاته کړه )) دا چې په ختیزو والیتونو کې بد 

چې  ده  رسه  پیل  له  حکومت  نوي  د  دا  اخیستی  زور  امنیو 

وررسه جوخت وسله والو طالبانو هم خپل فعالیتونه زیات 

د  لکه  دي،  کړي  بدل  فعالیتونه  اوس خپل  دوی  دي،  کړي 

وروستۍ  والیتونو  نورو  شمېر  یو  او  کابل  د  پکتیکا،  کنړ، 

پېښې، خو زما په نظر دا د پاکستان هڅه ده تر څو له دغې 

کار  ډول  په  مورچې  د  راز  همدا  او  ډال  یو  د  نه  والیتونو 

واخيل.((

ښاغيل افغان دا هم وویل چې په حکومت کې د ښه مدیریت 

نه شتون او بیا په ځانګړې ډول د ننګرهار په یو شمېر امنیتي 

ارکانونو کې چې تر منځ هامهنګي یې کمه ده د داسې پېښو 

مخنیوی نه کېږي؛ خو که له دې وروسته ورته پام ويش د هغه 

په وینا چې د ختیځ په امنیت رسه به د یو زیات شمېر سیمې 

خوندي يش.

د کنړ او ننګرهار والیتونه د پاکستان او افغانستان په ګډه بوله 

پراته والیتونه دي چې په دې وروستیو کې له ډول ډول امنیتي 

ستونزو رسه الس او ګرېوان دي.

له دې وړاندې په دغو والیتونو یو شمېر توغندي را توغول 

کم  ریپوټونه  اړه  په  یې  رسه  تېرېدو  په  وخت  د  چې  کېدل 

او ورته نور فعالیتونه  پر ځای یې ډلیزې حملې  شوي؛ خو 

زیات شوي دي.

له دې وړاندې هم یو شمېر وسله وال د پولې له هغې غاړې 

په  یې تررسه کول چې  بریدونه  او  داخلېدل  را  ته  افغانستان 

دې روستیو کې یې ملن پراخه شوې او ولسونه یې اندېښمن 

کړي دي.

چهره ها  روی  جنجال  ریاست جمهوری:

بـرایمعرفیکابینههنوزوقتداریـم

مفتی اعظم عربستان: 
دشمنانمیخواهندامتاسالمرامتفرقکنند

با  مبارزه  ضرورت  بر  تاکید  با  عربستان  اعظم  مفتی 
تروریسم عنوان داشت که سازندگان سالح، محصوالت 
خود را در سرزمین مسلمانان آزمایش می کنند و دست 

به کشتار آنها می زنند.
شیخ عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ، مفتی اعظم عربستان 
و رئیس هیات بلندپایه علمای این کشور تاکید کرد که 
همگان باید صادقانه در برابر منحرفان گمراه که از طریق 
بایستند.  می کنند،  پیدا  دست  خود  اهداف  به  خونریزی 
بوده  توجیه  غیرقابل  و  ناپسند  و  بد  بسیار  اقدامات  این 

و معتقدیم که این افراد دست به خیانت بزرگی زده اند.
وی در ادامه افزود: کشتار مردم بدون دلیل از عالمت های 
قیامت به شمار می آید. ما باید تقوا پیشه کنیم. مسلمانانان 
باید با یکدیگر همکاری کنند تا تروریسم را از بین ببرند. 
بزرگ  مصیبت  یک  مسلمین  بالد  در  بالیا  این  وجود 
بالد  از  ساخته اند  را  بمب ها  این  که  کسانی  چرا  است. 
مسلمین برای آزمایش اسلحه های خود استفاده می کنند؟ 
و مسلمانان را به ناحق می کشند و اموال آنها را از بین 

می برند؟
مصیبت های  جزو  این  کرد:  تاکید  عربستان  اعظم  مفتی 
مسلمانان است که به یاری دشمنانشان بروند و علیه امت 
خود عمل کنند این یک لکه ننگ است که باید از آن پاک 
شویم چراکه اسالم دین ضدتروریسم و بدی است و به 

جان مسلمانان و دیگران احترام می گذارد.
وی در ادامه افزود: این کشتار ما را عمیقًا متاسف می کند 
جنایتکارانه  اقدامات  انجام  به  نسبت  افراد  این  متاسفانه 
مبادرت می کنند این انفجارها را که صدها کشته بی گناه 
به جای می گذارد به مسلمانان نسبت می دهند و این جزو 
این  با  می خواهند  اسالم  دشمنان  است.  ما  مصیبت های 
اقدامات امت اسالمی به ویژه اهل تسنن را خوار و متفرق 
کنند. برخی شبکه ها و سریال ها این اقدامات جنایتکارانه 

را گسترش می دهند و این نادرست است.



نماینده گان بدخشان:

درنـاامـنیهـادستنـداریم
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آرژانتینی  تیم ملی   مارتینو سرمربی  جراردو 
مربیگری  پذیرفتن  از  قبل  می  کند  اعتراف 
بارسلونا به اندازه کافی  در مورد آن باشگاه 
تحقیق نکرده است. سوال و جواب وی را با 

مارکا با هم می  خوانیم.
انتظارات  که  آرژانتین  و  بارسلونا  در  شما 
بسیار باال است، مربیگری کردید. گواردیوال 
بارسلونا  اگر  که  بود  گفته  پیش  ماه  چند 
مورد  در  کنید.  فرار  باید  زد  زنگ  شما  به 
آرژانتین هم باید همینطور باشد، این چنین 

نیست؟
درست است اما وقتی  می  خواستم به بارسلونا 
بروم به نظر می  رسید که شغل فوق العاده ای 
باشد. وقتی  به آنجا رفتم، مطمئن نیستم که 

اینگونه بود. این تفاوت دو نگاه است. من 
با این قضیه فرار کردن موافق نیستم. شخصًا 

فکر می  کنم که این یک اشتباه است.
نظر  به  می  شناسید.  خوبی   به  را  مسی  شما 
ساله   31 مسی  که   2018 روسیه  در  شما 

است، به چه شکل پیش می  رود؟
پاسخ به آن سخت است. غیر قابل پیش بینی  
شرایط  اطراف مسی معموالً  اتفاقات  است. 

وی را نشان می  دهند.
آیا او نقش مرکزی را در تیم شما دارد؟

بله. او حاال مسئولیت بیشتری دارد. همه به 
او به چشم ناجی نگاه می  کنند و تغییر این 

نگاه دشوار است.

نماینده گان مردم بدخشان در مجلس نماینده گان گزارش ها 
مبنی بر دست داشتن آنان در نا امنی های این والیت را رد 

کردند.
اخیرا گزارش هایی از برخی رسانه ها به نشر رسید که گویا 
برخی نماینده گان مردم بدخشان در ناامنی ها در این والیت 

دست دارند.
نشست  ترتیب  با  مجلس  در  بدخشان  مردم  نماینده گان 

مطبوعاتی، این گزارش ها را مغرضانه خواندند.
به  مجلس  در  بدخشان  مردم  نماینده  نیازی  عبدالولی 
خبرنگاران گفت: »نماینده گان مردم بدخشان در ناامنی ها در 
این والیت دست ندارند؛ بلکه ما تالش می کنیم با نیروهای 

امنیتی برای تامین امنیت بدخشان همکاری کنیم«.
آقای نیازی افزود: در بدخشان حدود 300 طالب خارجی 
وجود دارند و حداقل 80 تن آنان با خانواده های شان آمده 
و در بدخشان مسکن گزیده اند؛ در حالی که در هیچ جای 

افغانستان طالب نمی تواند فامیل شان را با خود بیاورد.
به گفته وی، طالبان می خواهند برای خودشان در بدخشان 
به  دستیابی  برای  والیت  این  از  و  کنند  ایجاد  مصونیت 

والیت های دیگر استفاده کنند.
فضل عظیم زلمی مجددی نیز پخش گزارش دست داشتن 

نماینده گان بدخشان در ناامنی های این والیت را مغرضانه 
خواند.

که  است  انصافی  بی  بسیار  جای   « گفت:  مجددی  آقای 
تلویزیون خصوصی یک گزارش پخش کرده که مسوول نا 
امنی ها در بدخشان نماینده گان بدخشان هستند؛  در حالی 
که ما نماینده گان بدخشان همه در تامین امنیت این والیت 
زلمی  که  شود  می  گفته  گزارش  این  در  اما  داریم؛  نقش 
های  ناامنی  در  مسلح  نفر   300 حدود  داشتن  با  مجددی 

بدخشان دست دارد«.
در  را  مردم  هر شکل  به  بدخشان  نماینده گان  او،  گفته  به 

مقابله با طالبان خارجی بسیج کرده اند.
این نماینده گان، پخش این گزارش را دسیسه خواندند و از 

مجلس خواستند که این مساله را بررسی کند.
به  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرئوف  حال،  درهمین 
کمیسیون امور فرهنگی و مصونیت نماینده گان وظیفه سپرد 
که این موضوع را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهند.

ولسوالی های وردوج، جرم، زیباک و یانگام در سال های 
اخیر به شدت نا آرام است و طالبان خارجی در این مناطق 

جابجا شده اند.
مناطق یادشده، با چین و پاکستان نیز سرحد دارند.

عملکرد  از  بارسلونا  برزیلی  ستاره 
انتظار  و  نیست  راضی  خود  فعلی 

دارد بهتر از این کار کند.
  نیمار پس از گذراندن یک سال در 
بدرخشد،  اینکه  از  بیشتر  بارسلونا 
و  گذاشت  جای  بر  را  تردیدهایی 
دادگاه هایی  و  قضایی  پیگیری های 
که در خصوص مبلغ قرارداد و انتقال 
برگزار  بارسلونا  به  سانتوس  از  وی 
شد، بیشتر در معرض توجه بود. وی 
در حال حاضر در ترکیب تیمش جا 
افتاده و در این فصل تقریبا به اندازه 
تمام فصل گذشته برای بارسا گلزنی 

کرده است.
که  می کنم  فکر  داشت:  اظهار  نیمار 
کنم.  کار  این  از  بهتر  می توانم خیلی 
فصل پیش بد نبودم اما حاال به دنبال 

چیزهای بیشتری هستم.
مهاجم برزیلی بارسلونا یک بار دیگر 
به  تا  کرد  استفاده  فرصت  این  از 
تمجید از لیونل مسی بپردازد و افزود: 
بازیکن  بهترین  کنار  در  کردن  بازی 
دنیا آسان است. بازی کردن با بهترین 
آسان تر  است،  آسان  همیشه  بازیکن 
از بازی کردن در کنار سایر بازیکنان.
در  کردن  بازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
او  وقتی  است.  افتخار  یک  او  کنار 
برزیل  در  وقتی  می دیدم،  دور  از  را 
بودم، او برای من یک الگو بود. فکر 
می کردم که او بهترین است و حاال به 
اندازه کافی به او نزدیکم که تصوراتم 
بازیکن  بهترین  او  بله  کنم؛  تأیید  را 

دنیا است.

اسپانیا  بارسلون  و  فرانسه  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  مدافع 
 2014 سال  در  که  است  بزرگی  بازیکن  یازدهمین 

کفش هایش را برای همیشه آویخت.
اعالم  از  بعد  روز  یک  فرانسه  اکیپ  ورزشی  روزنامه 
کناره گیری اریک ابیدال از دنیای ورزش در سن 35 سالگی، 
این بازیکن با تجربه را یازدهمین چهره بزرگ دنیای فوتبال 
معرفی کرد که در سال رو به پایان 2014 به سال ها فعالیت 

خود در محبوب ترین ورزش دنیا خاتمه دادند.
این نشریه فهرست 11 نفره را اینچنین معرفی کرد:

1- تیری آنری
2- رایان گیگز

3- خاویر زانتی
4- جونینیو

5- کالرنس سیدورف
6- کارلس پویول

7-الندون دونووان
8-گابریل هاینزه

9- خوان سباستن ورون
10- ریوالدو

11- اریک ابیدال

نیمار: 

میتوانمبهترازاینباشم
ابیدال،یازدهمینستارهوداعکرده

دنیایفوتبالدرسال2۰۱4

ورزش
جراردو مارتینو:

قبلازرفتنبهبارسلونابهخوبیتحقیقنکردم

اطالعیه مدیرت تصفیه کابل بانک!
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د ننګرهار والیت یو شمېر اوسېدونکي وايي، پاکستان غواړي 

له ننګرهار، کنړ، لغامن او نورستان والیتونو نه د سپر او وسلې 

په ډول کار واخيل. 

د هغوی په خربه چې د نوي حکومت له پیل رسه اوس په دغه 

والیت او په خاص ډول په رسحدي سیمو کې وسله والو په 

فعالیتونو کې خورا توپیر لیدل کېږي او غواړي د ټول هېواد د 

ناامنه کېدو لپاره له همدې سیمو نه فعالیتونه پیل کړي.

دوی زیاته کړه چې د دغو دواړو والیتونو د رسحدي او لرو 

امنیتي ستونزې  هم  کې  په ښارونو  اوس  بېره  پرتو سیمو رس 

زیاتې شوي دي چې ولسونو ته یې ګڼې اندېښنې را پیدا کړي 

دي.

اوسېدوونکی  تن  یو  ولسوالۍ  ښېوې  د  والیت  ننګرهار  د 

دغه  په  په  هم  که څه  وايي چې  وال  ښېوه  مبین  الله  هدایت 

کم  یو څه  برېدونه  توغندیز  غاړې  له هغې  پولې  د  ولسوالۍ 

یو شمېر  ولسوالۍ  دغې  د  طالبانو  والو  شوي ور رسه وسله 

ټوله  وررسه  چې  شوي  نېږدې  لپاره  هستوګنې  د  ته  سیمو 

ولسوالۍ نا امنه شوې ده.

)) که له ماښامه وروسته څوک وویني خوله یې په رس نه وي 

نو خدا خرب چې څه څه پرې نه کوي، د وهلو ډبولو رسه رسه 

حتی د هغوی په وشل هم الس پورې کوي، پخوا به له دېنه 

ډېر ډارېدو چې کوم مزایل را نه يش، اوس له دې نه ډارېږو 

چې وسله وال مو و نه نیيس.((

د نوموړي په خربه چې زیاته برخه وسله وال داسې خلک دي، 

چې دوی یې په خربو نه پوهېږي او نه یې د اصلیت څرګندونه 

کوالی يش.

توغندیز  کې  سیمو  پرتو  لرو  په  ولسوالۍ  دغې  د  به  پخوا 

برېدونه کېدل چې د سیمې د خلکو په خربه د نوي حکومت 

له پیل رسه اوس بریدونو په بشپړه ډول بدلون موندلی دی او 

غواړي له نېږدې نه داسې فعالیتونه تر رسه کړي چې سیمه او 

ټول والیت وررسه نا ارامه کړي.

رحیم الله بیا د بتي کوټ ولسوالۍ هغه اوسېدونکی دی چې په 

دې ولسوالۍ کې د تور نقاب لروونکو وسله والو د موجودیت 

خربه کوي او زیاتوي چې د دغې ډلې را څرګندېدل د دوی 

لپاره حیرانوونکې ده.

ښاغيل رحیم په داسې حال کې د داسې یوې ډلې د موجودیت 

خربه کوي چې په یاده ولسوالۍ کې د غېرۍ افغاين طالبانو 

موجودیت هم په دې وروستیو کې پراخ شوی دی.

په  تور حجاب  یو سړی چې  ولیدل،  مې  په خپلو سرتګو   ((

شان تور کايل یې په تن وو مخ یې نه ښکارېده، د هغه ځای و 

طالیب یې په چاړه حالل کړ، ما د لرګیو پنډ هامته خطا کړ او 

وتښتېدم، خو لکه ساعت وروسته هلته د طالبانو او تور کالیو 

واله جنګ رشوع شو، په سبا مې کور جالل اباد ته راویسته او 

سخت وېرېدلی وم.((

ناکله  د هغه په خربه چې تور نقاب لروونکي وسله وال کله 

څر ګندېږي خو وسله وال ورځ تر بلې زیاتېږي چې په یو کار 

کې هم رحم نه لری.

د کونړ لغامن او نورویستان والیت هغه یو شمېر خلک مو پیدا 
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ننګرهاریان: 

پاکستان له ختیزیو والیتونونه د سپر او مورچې په ډول کار اخيل
پاکستانوافغانستانعملیاتهماهنگ

علیهتروریستهاانجاممیدهند
بر  مبنی  پاکستان گمانه زنی ها  مقام رسمی  یک 
عملیات  انجام  برای  کابل  و  آباد  اسالم  تصمیم 
را  نظامیان  شبه  علیه  مرزی  مناطق  در  مشترک 
رد کرد و گفت: دو طرف قصد دارند عملیات 
هماهنگ در این زمینه انجام دهند و هر کشور 
این عملیات را در خاک خود انجام خواهد داد.

در  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور  عزیز  سرتاج 
امور خارجی و امنیت ملی روز شنبه گفت: دو 
کشور توافق کرده اند که اقدام به انجام عملیات 
هماهنگ علیه تروریست ها کنند. هر کشور این 
و  داد  خواهد  انجام  خود  خاک  در  را  عملیات 
انجام  به طور مشترک  این عملیات  نیست  قرار 

شود.
مطرح  آن  از  بعد  عزیز  سرتاج  دیروز  اظهارات 
حادثه  از  بعد  پاکستان،  نظامی  نیروهای  که  شد 
شبه  علیه  را  خود  حمالت  پیشاور،  تروریستی 
تشدید  افغانستان  با  مرزی  مناطق  در  نظامیان 
از  نفر  امروز دهها  اند و در طی دیروز و  کرده 
شبه نظامیان را در مناطق نزدیک به مرز افغانستان 

از بین برده اند.
حمله  در  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  ارتش 
مرز  نزدیک  در  تروریست ها  علیه  گذشته  روز 
به  که  حالی  در  را  آنان  از  تعدادی  افغانستان، 
برده  بین  از  کردند،  می  فرار  افغانستان  سمت 

است.
مرز  کیلومتر   600 و  هزار  دو  حدود  پاکستان 
دو  و  دارد  افغانستان  با  پذیر  نفوذ  و  مشترک 
دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از  ویژه  به  کشور 
اشرف غنی، تالش  ریاست  به  افغانستان  جدید 
مرز  این  کنترل  برای  موثری  راهکارهای  دارند 

طوالنی و کاستن از ناامنی های حاشیه های آن 
اتخاذ کنند.

یک روز بعد از حادثه تروریستی پیشاور، جنرال 
راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان در سفری 
جمهوری  رییس  با  رفت  کابل  به  غیرمنتظره 
المللی کمک  بین  نیروهای  افغانستان و فرمانده 

به امنیت افغانستان )آیساف( دیدار کرد.
مقامات امنیتی پاکستان می گویند فرماندهان ارشد 
طالبان پاکستان از جمله مال فضل اهلل رهبر طالبان 
اقدامات  اند و  پناه گرفته  افغانستان  پاکستان در 
ضدپاکستانی خود را در خاک افغانستان طراحی 
مردود  را  موضوع  این  شدت  به  کابل  می کنند. 
می داند و تاکید دارد که هرگز اجازه نخواهد داد 
از خاک افغانستان اقدامی علیه پاکستان و دیگر 

کشورهای همسایه صورت گیرد.

با  به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که 
آغاز سال نو میالدی، توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، 
نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة نوشتاری هستند، درخواست می شود 
این  این پس  از  تا  کنند  دریافت  اشتراک  ُفرم  و  مراجعه  ماندگار  روزنامة  ادارۀ  به  که 

روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.


