
افغانستان  اتباع  از  تن  چهار  کرد،  اعالم  پنتاگون 
کشورشان  به  و  شدند  آزاد  گوانتانامو  زندان  از 

بازگشتند.
مقام های  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
به درخواست  اقدام  این  که  اوباما می گویند  دولت 
صورت  افغانستان  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 

گرفته است.
خان،  شاه ولی  خیرگل،  شامل  شده  آزاد  افراد 

عبدالغنی و محمد ظاهر هستند.
وزرات دفاع امریکا اعالم کرد، پس از بررسی های 
توسط  امنیتی،  مسایل  گرفتن  نظر  در  و  همه جانبه 
این  که  بود  این  بر  توافق نظر  مختلف،  بخش های 
زندانی ها خطرناک نیستند و می توانند به کشور خود 

منتقل شوند.
این  آزاد شدن  خبر  افغانستان،  عالی صلح  شورای 
به هویت  اما  تایید  را  گوانتانامو  زندان  از  زندانیان 
شورا  این  است.  نداشته  اشاره یی  شده  آزاد  افراد 

که  را  دیگر  تبعۀ  هشت  آزادی  خواستار  همچنین 
در میان 132 زندانی باقی مانده در زندان گوانتانامو 

هستند، مطرح کرده است.
سفارت امریکا در افغانستان با انتشار بیانیه یی اعالم 
کرده که به توانایی دولت کابل برای مقابله با افرادی 
که ممکن است تهدیدهایی ایجاد کنند اطمینان دارد. 
بر اساس این بیانیه انتقال این زندانیان نشان دهنده 
تمامیت ارضی افغانستان و اطمینان دولت واشنگتن 

به قدرت نهادهای دولت کابل است.
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بشري كه حق اظهار عقيده و بياِن انديشۀ خود را نداشته باشد، موجودي زنده 
به شمار نمي رود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آگاهان در پیوند به ایجاد گارنیزیون در شهر کابل:

ساختن گارنیزیون در کابل زیان بار است 

رییس کمیسیون انتخابات می گوید که انتخابات پارلمانی 
مطابق قانون در وقت تعیین شده برگزار خواهد شد. 

احمد یوسف نورستانی روز یک شنبه در یک نشست 
خبری در کابل به خبرنگاران گفت که انتخابات پارلمانی 
برای  اما حکومت  می  شود؛  برگزار  موعد مشخص  در 
این  با  هیچ گونه همکاری  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون نکرده است. ...                    ادامه صفحه 6

شبکۀ افغانی مبارزه علیه فساد اداری و مؤسسۀ دیده بان مبارزه 
با فساد اداری، یک مقام ارشد خود را به دلیل سوءاستفاده و 
سرکشی مکرر از اساسنامه و مقررات کاری این نهاد، برکنار 

کرده است. 
برکناری خان زمان  دلیل  اداری،  فساد  با  مبارزه  هرچند شبکۀ 
امرخیل از مسووالن این شبکه را مشخص نساخته است، اما 
این شبکه اخیراً به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری، 
طی برنامه یی از شماری از شخصیت هایی که در مبارزه با فساد 
و ایجاد شفافیت در...                              ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
احمد زبیر حاتمی تصویربردار شبکۀ تلویزیونی میترا که 
در حملۀ انتحاری بر مرکز فرهنگی فرانسه زخم برداشته 

بود، بامداد روز یک شنبه در کابل درگذشت. 
پیکر تکه تکۀ آقای حاتمی دیروز یک  شنبه در حالی که با 
آه و ناله مادر و خانواده اش همراه بود، از منزلش در یکی 
از مناطق فقیرنشین کابل تشییع شد. از میان انبوه جمعیت 
این صدا همراه با گریه و ناله به گوش می رسید: »پسرم 

تو هیچ گناهی نکرده بودی؛ چرا ترا کشتند؟«
از  این تصویربردار، دها تن  به خاک سپاری  در مراسم 
روزنامه نگاران، فرهنگیان، اعضای جامعۀ مدنی، مقام های 

حکومتی و خانوادۀ او اشتراک کرده بودند.
برای  پیش  روز  ده  داشت،  سال   23 که  حاتمی  زبیر 
به  انفجار«،  از  پس  سکوت  قلب؛  »تپش  تیاتر  پوشش 
مرکز فرهنگی فرانسه...                      ادامه صفحه 6

رییس کمیسیون انتخابات:

 انتخابات پارلمانی
 مطابق قانون برگزار خواهد شد

رییس یک نهاد قربانی 
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بر اساِس توافق کشورهای چین، قرقیزستان، 
خط  شبکۀ  افغانستان،  و  ایران  تاجیکستان، 
آهن چین با عبور از این کشورها به راه آهن 

ایران وصل خواهد شد.
نماینده گان  پیِش  هفتۀ  دیدار  در  توافق  این 
این پنج کشور در شهر دوشنبه به دست آمده 

است.
و  شروع  چین  کاشغر  منطقۀ  از  طرح  این 
وارد  تاجیکستان  و  قرقیزستان  از  عبور  با 
شمال  در  قندوز  والیت  بنـدرِ  شیرخان 
والیت های  راه  از  و  می شود  افغانستان 
از  و  می رسد  هرات  به  افغانستان  شمالی 
طریق منطقۀ شام تیغ به ایران وصل خواهد 

شد.
طول کل مسیر، حدود 2 هزار و 1۰۰ کیلومتر 
است که حدود 1 هزار و 1۵۰ کیلومتِر آن از 

خاک افغانستان می گذرد.
بانک  بانک جهانی و  بانک توسعۀ آسیایی، 
چین، هزینۀ ساخِت این خط آهن را تأمین 

می کنند.
اقتصادی  همکاری  سازمان  افغانستان عضو 
منطقه یی )کریک( است که 1۰ کشور آسیای 

میانه عضو آن هستند.
ایجاد شش داالن ترانزیتِی بین المللی که از 
این 1۰ کشور عبور کند، از برنامه های این 
دو  است.  عضو  کشورهای  برای  سازمان 

داالن آن، از افغانستان عبور خواهد کرد.
عبور خط آهنی که مرکز آسیا را به جنوب 
خاک  از  کند  وصل  خاورمیانه  و  آسیا 
افغانستان، از رویاهای دیرینۀ افغانستان بوده 
است. این برای کشوری که تاهنـوز وابسته 
خطرناِک  و  پُرهزینه  اما  ساده  شیوه های  به 
حمل ونقل جاده یی ست و از سوی دیگر در 
زمینۀ حمل ونقل هوایی نیز مشکالت فراوانی 
دارد و همچنین هیچ راهی به دریا ندارد تا 
نقِل مرسوم جهانی یعنی  از مزیت حمل و 
مسیرهای دریایی برخوردار گردد، می تواند 

مایۀ امیـد و خوش بینی فراوانی باشد.
عالوه  که  می دهد  امکان  کابل  به  امر  این 
حق  دالر  میلیون  صدها  ساالنه  دریافت  بر 
ترانزیت، به شاهرگ توسعه و تجارِت جهان 
نیز راه پیدا کند و از اتکای یک جانبه به بنادر 

و مرزهای زمینی پاکستان، رهایی یابد.
می کنند  پیش بینی  کارشناسان  از  شماری 
افغانستان در  بلندپروازانۀ  اگر طرح های  که 
توسعه  حال  در  کشورهای  به  اتصال  زمینه 
به دیگر  این طریق  از  در آسیای مرکزی و 
قدرت های اقتصادی آسیایی، عملیاتی شود، 
به  افغانستان  امنیتی  از وابسته گی سیاسی و 
سیاست  و  شد  خواهد  کاسته  نیز  پاکستان 
اقتصادی،  استقالل  به  دلیل  کابل  خارجی 
میدان بیشتری برای مانور در برابر پاکستان 

به دست خواهد آورد.
از  همواره  گذشته  سال های  طی  پاکستان 
اهرم اقتصـاد و ترانزیت، برای تحت فشار 
استفاده  افغانستان  مردم  دادِن دولت و  قرار 
و  ناامنی  ایجاد  با  دیگر،  جانب  از  و  کرده 
مختلف  مناطق  در  دهشت افکنی  و  ارعاب 
طرح های  شدِن  عملیاتی  از  مانع  کشور، 

توسعه یی شده است.
جاده حلقه یی افغانستان که هرات در غرِب 
وصل  شمالی  والیت های  به  را  افغانستان 
ناامنی،  دلیل  به  سال هاست  اکنون  می کند، 
نیافته  قدرت  کابل  دولت  و  مانده  نیمه تمام 
پیشرفت  از  مانع  ناامنی های  برابر  در  است 

این پروژه، ایسـتاده گی کنـد.
همچنین سال گذشته، هم زمان با سفر حامد 
و  چین  به  پیشین  جمهوری  رییس  کرزی؛ 
با چینی ها بر سر بازگشایی مسیر  توافق او 
از  بخش هایی  از  که  ابریشم  راه  تاریخی 
عبور  کشور  شرق  در  بدخشان  والیت 
برخی  در  گسترده یی  ناامنی های  می کند، 
ولسوالی های این والیت آغاز شد و تاکنون 

ادامه دارد.
با این حال، به نظر می رسد که دولت جدید 
افغانستان، اهمیت بیشتری به راهبرد توسعۀ 
و  ثبات  به  یافتن  منظور دست  به  اقتصادی 
معتقد  و  می دهد  امنیتی  و  سیاسی  پایداری 
طریق  از  عرصه  این  توسعۀ  با  که  است 
افغانستان  پتانسیل های بی بدیل  از  بهره وری 
برای تبدیل شدن به چهارراه اقتصادی آسیا، 
ناامنی  عوامل  و  زمینه ها  از  بخشی  می توان 

را برچید.
وابسته گی  کاهش  کارشناسان،  باور  به 

اصلی ترین  از  یکی  پاکستان،  به  اقتصادی 
اهداف این تالش هاست.

آن ها  که  اند  معتقد  کابل  مقام های  اکنون 
آهن  از خط  نیمی  از  بیش  امنیِت  تأمین  به 
ترانزیتی که چین را از طریق آسیای مرکزی 

و افغانستان به ایران وصل می کنـد، مصمم 
هستند و به دلیل منافع و اهمیِت راهبردی 
اقتصادی  توسعۀ  و  اقتصاد  برای  مسیر  این 
افغانستان، کابل متعهد به این قرارداد خواهد 

ماند.
با  که  می گویند  کارشناسان  وصف،  این  با 
توجه به عبور بخش های وسیعی از این خط 
تا عملی  ناامن کشور، هنوز  مناطق  از  آهن 
خوش بینانه،  رویاهای  این  تحقِق  و  شدن 
است؛  پیش  در  دشوارگذاری  و  دراز  راه 
نیست  انکار  قابل  میان  این  در  آن چه  اما 
مهار  برای  افغانستان  که  است  نکته  این 
جز  راهی  پاکستان،  هژمونیک  توسعه طلبی 
در  به ویژه  کشور  این  به  وابسته گی  کاهش 

عرصـۀ اقتصادی ندارد.
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سيدعلی حسـينی

افغانستان روی ریِل توسعه  

از چند روز به این سو، شورای ملِی کشور کارش را روی تعدیل 
قانون انتخابات آغاز کرده که با واکنش رییس کمیسیوِن مستقل 

انتخابات مواجه شده است.
به  نسبت  انتخابات،  کمیسیون  رییس  نورستانی  محمدیوسف 
را  آن  و  داده  نشان  واکنش  نماینده گان  مجلس  اخیر  تصمیم 

خالِف قانون عنوان کرده است. 
به گفتۀ او، شورای ملی در یک سال اخیِر کاری اش نمی تواند 
که  داده  هشدار  حتا  او  کند.  وارد  تعدیل  انتخابات  قانون  در 
حرکاِت غیرقانونی به نام اصالح )در قانون انتخابات(، سبب از 

میان رفتن صلح و ثبات در کشور می گردد.
اما این سخن و استدالِل رییس کمیسیون انتخابات که شورای 
انتخابات  قانون  کاری اش  اخیر  سال  یک  در  نمی تواند  ملی 
باشد  می توانست  قبول  قابل  و  درست  زمانی  کند،  تعدیل  را 
سرنوشت  انتخابات،  یا  و  نمی  رفت  بحران  به  انتخابات  که 
انتخابات  آن جا  که  از  ولی  می کرد.  تعیین  را  کشور  سیاسِی 
ریاست جمهوری به دلیل نقایصی که در قانون انتخابات وجود 
داشت و تقلبی که در اجرای آن صورت گرفت، بی نتیجه ماند 
و دولِت جدید بر اساِس یک تفاهِم سیاسی به میان آمد؛ قانون 
از طرف مجلس  استثنایی  و  به گونۀ جدی  باید  نیز  انتخابات 

مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد. 
مسوولی  عنوان  به  انتخابات  کمیسیون  رییس  دیگر،  طرف  از 
که طِی یک رونِد قانونی و ملی، افغانستان را به بحران کشید، 
باید به عنوان خایِن ملی شناخته  شود و پارلماِن کشور خواهاِن 
با سرنوشِت مردم  برکناری فورِی این فرد و دیگر کسانی که 

بازی کردند، گردد.
البته، کار روی اصالِح ساختار نهادهای انتخاباتی و نیز اصالح 
اما  می گرفت؛  صورت  باید  این ها  از  زودتر  انتخابات،  قانوِن 
وحدت  دولِت  عملِی  تشکیل  عدمِ  و  کابینه  معرفی  در  تأخیر 
ملی، سبب شد که بررسِی پروندۀ انتخابات و نکاِت عبرت آموزِ 
آن به فراموشی سپرده شود. اگرچه بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی یی 
اصالح  است،  ملی  وحدت  دولت  شکل گیری  اساِس   که 
انتخابات،  قانون  اصالِح  و  تعدیل  و  انتخاباتی  کمیسیون های 
و  است  شده  گفته  ملی  وحدت  دولت  کارِی  اولویت های  از 
اصالح  را  انتخاباتی  نهادهای  که  کرده  تعهد  اجرایی  ریاست 
می کند؛ اما دقیقًا تأخیر در کار معرفِی اعضای کابینه به مجلس 

نماینده گان، سبب شده که این مهم به تعویق بیـفتد. 
گستردۀ  تقلب های  پشِت  در  که  حلقاتی  تالِش   همۀ  مسلمًا 
انتخاباِت ریاست جمهوری قرار داشتند این است که انتخابات 
برخی  و  مسووالن  که  کمیسیون  همین  توسط  نیز  پارلمانی 
کارمنداِن آن مرتکِب خیانت شده اند، برگزار شود تا به مهندسی 
انتخابات پارلمانی ـ به ساِن انتخابات ناکامِ ریاست جمهوری ـ 
به  ندارند،  هم  رای  یک  شاید  که  را  خاصی  افراد  و  بپردازند 
مجلس داخل کنند. از این رو تعویق در معرفِی کابینه اگر بسیار 
زیاد با قضیۀ انتخابات ارتباط نداشته باشد، بازهم این فرصت 
را به میان می آورد که قضیۀ انتخابات و اصالِح آن به فراموشی 
برگزارکنندۀ  بی اعتبار،  و  بدنام  کمیسیوِن  همین  و  سپرده شود 

انتخابات پارلمانی نیز باشد. 
که  شرایطی  در  نماینده گان  مجلس  می رود  انتظار 
ریاست جمهوری و ریاسِت اجراییه مصروف رای زنی ها دربارۀ 
انتخابات را تعدیل  ابتکار را به دست گرفته و قانون  کابینه اند، 
و اصالح کند. مجلس نماینده گان بیش از همه باید درک کند 
دیگر  که  به نحوی  است؛  حساس  بسیار  افغانستان  شرایِط  که 
محال و غیرقابِل تحمل است این افراد و ساختاری که انتخاباِت 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی کشور را به بحران کشاند، 

بار دیگر بتوانند در تعییِن سرنوشِت مردم نقش بیـافرینند.
حرف قاطِع ما این است که مجلس نماینده گان صالحیت دارد 
و  کرده  اصالح  را  انتخابات  قانون  کشور،  شرایط  به  توجه  با 
پیشنهاد کنـد که مسووالِن نهادهای انتخاباتی که در انتخاباِت 
ریاست جمهوری مسوولیت های شان را به گونۀ درست انجـام 
ندادند و آبرو و اعتبارِ این نهادها و دموکراسی در افغانستان را 

خدشه دار کردند، از سمت های شان کنار گذاشته شوند.
انتخاباتی،  نهادهای  افرادی در رأس   بدیهی ست وجود چنین 
به معنای سپردِن سرنوشِت مردم به دسِت دشمنان است. حال 
و  بگیریم  پنـد  کافی  اندازۀ  به  باید  گذشته  انتخاباِت  از  آن که 
نگذاریم انتخاباِت پیش رو)انتخابات پارلمانی( نیز بدون اصالح 
قانوِن انتخابات و تعیین افراد پاک به جای ناپاک، برگزار شود. 

مبـادا بحران در انتخابات پارلمانی، این بار افغانستان را به معنای 
واقعی و ملموسش به پرتگاه نابودی ببرد. از حاال باید نگران 

و به هوش بود! 

مجلس نماینده گان 
در اصالح قانون انتخابات جدیت به خرج دهد

احداث راه آهن به کابل امکان می دهد 
که عالوه بر دریافِت ساالنه صدها 
میلیون دالر حق ترانزیت، به شاهرِگ 
توسعه و تجارِت جهان نیز راه پیدا 
کنـد و از اتکای یک جانبه به بنادر و 
مرزهای زمینی پاکستان، رهایی یابد. 
کارشناسان می گویند که با توجه به 
عبور بخش های وسیعی از این خط 
آهن از مناطق ناامن کشور، هنوز تا 
عملی شدن و تحقِق این رویاهای 
خوش بینانه، راه دراز و دشوارگذاری 
در پیش است؛ اما آن چه در این میان 
قابل انکار نیست این نکته است که 
افغانستان برای مهار توسعه طلبی 
هژمونیک پاکستان، راهی جز کاهش 
وابسته گی به این کشور به ویژه در 
عرصـۀ اقتصادی ندارد
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جامعه  کرد:  اعالم  متحد  ملل  سازمان  در  چین  فرستاده 
بین المللی باید معیارهایی یکسان سازی شده برای مبارزه 

موثر علیه تروریسم داشته باشد و از آن پیروی کند.
دایم  فرستاده  جیی،  لیو  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوگانه  معیارهای  گفت:  متحد  ملل  سازمان  در  چین 
با  تروریسم  دادن  ارتباط  و  تروریسم  با  مبارزه  در  نباید 

گروه های قومی و مذهبی به کار گرفته شود.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست  یک  در  وی 
کرد:  اظهار  بین المللی  جرایم  و  تروریسم  با  رابطه  در 
و  اهداف  با  مطابق  باید  تروریسم  با  مبارزه  فعالیت های 
و  استقالل  به  احترام  با  توأم  و  ملل  سازمان  چارچوب 

تمامیت ارضی کشورها باشد.
وی اضافه کرد: تمامی کشورها باید مطابق با راهبرد مبارزه 
با تروریسم جهانی و قطعنامه های شورای امنیت تدابیر 
موثری را برای قطع دسترسی سازمان های تروریستی به 

منابع مالی و انسانی و تجهیزات به کار گیرند.
این مقام چینی همچنین بر اهمیت جلوگیری از دسترسی 

شبکه های تروریستی به ابزارهای رسانه تاکید کرد.
فرستاده دائم چین در سازمان ملل متحد با اعالم این که 
به کارگیری راهبردهای مبارزه با تروریسم باید هدفمند 
باشد، تصریح کرد: در برخی مناطق تروریسم و جرائم 

بین المللی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند.
وی گفت: جامعه بین المللی باید کشورهای مختلف را در 
دوچندان ساختن ظرفیت هایشان برای مقابله با تروریسم 

یاری کند.

کاسترو: 

امریکا باید به سیستم کمونیستی کوبا احترام بگذارد
برای  امریکا  از  درخواست  با  کوبا  رییس جمهوری 
کشورش،  کمونیست  سیستم  به  گذاشتن  احترام 
احتماال  کوبایی  امریکایی –  تبعیدی های  داد  هشدار 

تجدید روابط حسنه را با مشکل مواجه می کنند.
اوباما  باراک  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
آغاز  اعالم  با  گذشته  هفته  امریکا  رییس جمهوری 
کوبا  قبال  در  واشنگتن  سیاست  در  جدیدی  عصر 
اعالم کرد که تبادل زندانیان میان دو کشور پس از 
18 ماه مذاکرات محرمانه صورت گرفت. کوبایی ها 
خود  برای  پیروزی  را  امریکا  رفتار خصمانه  پایان 

قلمداد می کنند.
رائول کاسترو، رییس  جمهوری کوبا اعالم کرد، وی 
از  گسترده ای  طیف  خصوص  در  مذاکرات  آماده 
مسائل است اما این مذاکرات باید شامل امریکا نیز 
شود و وی تاکید دارد که کوبا اصول سوسیالیستی 

خود را رها نخواهد کرد.
که  آنجایی  از  گفت:  کوبا  ملی  مجلس  در  کاسترو 
سیاسی  سیستم  تا  نخواسته ایم  امریکا  از  هرگز  ما 
خود را تغییر دهد، از آنها می خواهیم تا به سیستم 

کمونیستی کوبا احترام بگذارد.
با این حال کاسترو تاکید کرد، کوبا با راه دشوار و 
طوالنی تا زمان برداشته شدن تحریم های امریکا در 
که  است  این علت  به  آن  از  بخشی  که  دارد  پیش 
تبعیدی های کوبایی - امریکایی تالش خواهند کرد 

تا در این روند خرابکاری کنند.
رائول کاسترو اعالم کرده است که برقراری روابط 
دیپلماتیک با امریکا نظام سیاسی کشورش را تغییر 
نخواهد داد. وی که روز شنبه در هاوانا سخنرانی 
می کرد، همچنین هشدار داد که تا زمان لغو تحریم 
این  کوبا،  علیه  متحده  ایاالت  اقتصادی   - تجاری 
کشور با »چالش طوالنی و دشواری« مواجه خواهد 
بود. رائول کاسترو گفت که تصمیم امریکا مهم ترین 
تغییر در سیاست واشنگتن در قبال کوبا طی ۵۰ سال 

گذشته بوده است.

کوبا  انزوای  برای  میالدی   1۹۶۰ دهه  از  امریکا 
را  مشی  این خط  که  اوباما  دولت  اما  کرد،  تالش 
و  تجدیدنظر  آن  در  سرانجام  می دانست  ناموفق 
اعالم کرد که وقت آن رسیده که روش جدیدی در 
پیش گرفته شود. رائول کاسترو روز شنبه در هاوانا 
روابط  برقراری  سر  بر  مانع  اوباما  اظهارات  گفت، 

دوجانبه را برداشته است.
وی گفت، کوبا آماده است که با ایاالت متحده در 
مورد موضوعات مختلف گفتگو کند. رهبر کوبا در 
عین حال تاکید کرد که اصول سوسیالیستی را کنار 
نخواهد گذاشت، همان طور که کوبا هم از امریکا 

نخواسته است نظام سیاسی خود را تغییر دهد.
با آغاز روند از سرگیری روابط دوجانبه، کوبا »آلن 

گراس« شهروند امریکایی را که از سال 2۰۰۹ در 
برای  به جاسوسی  کرد. وی  آزاد  بود  زندانی  کوبا 
آژانس  برای  مقاطعه کاری  پوشش  در  سیا  سازمان 
ایاالت متحده برای توسعه بین المللی )یو.اس اِید( 
متهم و در دادگاهی در کوبا محاکمه شده بود. امریکا 
نیز متقابال سه کوبایی را که به اتهام جاسوسی در 

ایالت فلوریدا زندانی بودند، آزاد کرد.
برقراری روابط دیپلماتیک با کوبا با واکنش بعضی 
که  است  شده  مواجه  کنگره  در  محافظه کاران  از 
سفارت  تاسیس  برای  گذاشت  نخواهند  می گویند 
امریکا در کوبا یا در جهت بهبود روابط دو کشور، 

بودجه ای برای دولت فدرال اختصاص داده شود.

چین: 
نباید در مبارزه با تروریسم 

معیارهای دوگانه داشت

نواز شریف:
 با وحدت تمامی گروه های سیاسی 

تروریسم ریشه کن می شود

اوباما طرح ساخت یادبود ملی انتقاد عربستان و امارات از کشورهای غیر اوپک برای کاهش قیمت نفت
جنگ جهانی اول را تصویب کرد عربی  متحده  امارات  و  عربستان  نفت  وزرای 

تولیدکننده گان نفت غیرعضو اوپک را به خاطر 
کاهش قیمت نفت نکوهش کرده اند.

در  سعودی  عربستان  نفت  وزیر  نعیمی،  علی 
که  است  داده  اطمینان  ابوظبی  در  اجالسی 
و  کرد  پیدا خواهد  بهتری  نفت وضعیت  بازار 

قیمت ها باال تر خواهد رفت.
نفت،  قیمت  ناگهانی  کاهش  دلیل  می گوید  او 
تولیدکننده  اصلی  کشورهای  نکردن  »همکاری 
و  غلط  اطالعات  دادن  اوپک،  از  خارج  نفت 

طمع دالالن« بوده است.
راه  سعودی،  عربستان  نفت  وزیر  گفته  به 
به  که  است  این  نفت  بازار  فعلی  بحران  حل 
تولید  اجازه  نفت  عرضه کنندگان  کارآمدترین 

دهند.
عربستان سعودی، ایران، عراق، الجزایر، امارات 
متحده عربی، ونزویال، لیبیا و نیجریه از اعضای 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
عمده ترین  از  هم  امریکا  و  روسیه  هستند. 

تولیدکنندگان نفت خارج از اوپک هستند.
به  را  نفت خود  تولید  اخیر  ماه های  امریکا در 

طرز قابل مالحظه ای افزایش داده است.
سهیل بن محمد مزروعی، وزیر انرژی امارات 
اجالس  دهمین  آغاز  در  هم  عربی  متحده 
از  یکی  نفت،  صادرکننده  عرب  کشورهای 
دالیل اصلی کاهش شدید قیمت نفت را تولید 
»غیرمسئوالنه« نفت توسط کشورهای خارج از 

اوپک اعالم کرد.
اخیر  تصمیم  از  حال  عین  در  مزروعی  آقای 
نفت  تولید  سقف  ندادن  کاهش  برای  اوپک 
دفاع کرده و این تصمیم را درست و استراتژیک 

خوانده است.
نفت چند دالر باشد تا تولیدکنندگان با کسری 
بودجه مواجه نشوند؟ منبع: صندوق بین المللی 

پول و دویچه بانک
اما عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق در حاشیه 

نشست ابوظبی درباره تصمیم اخیر اوپک ابراز 
و  کنیم  صبر  »باید  است:  گفته  و  کرده  تردید 
تولید  داشتن  نگه  ثابت  در  اوپک  آیا  که  ببینیم 

تصمیم درستی گرفته است یا خیر.«
اخیر خود  اجالس  در  اوپک  عضو  کشورهای 
که اوایل آذرماه برگزار شد، تصمیم گرفتند که 
میلیون  زیر 3۰  و  ثابت  را  تولید روزانه  سقف 
بشکه در روز نگه دارند. تصمیمی که ایران با 

آن مخالف بود.
چند  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
با رییس مجلس عراق که  روز پیش در دیدار 
کرده  انتقاد  تصمیم  این  از  بود،  رفته  تهران  به 
کشورهای  که  است  تاسف  »جای  بود  گفته  و 
آثار  و  نفت  قیمت  منطقه در خصوص کاهش 

منفی ناشی از آن همکاری نمی کنند.«
قیمت نفت در طول شش ماه با کاهش بیش از 
۴۰ درصد برای اولین بار در پنج سال گذشته 
به پایین تر از بشکه ای ۶۰ دالر رسیده است. در 
سال  بودجه  الیحه  در  ایران  دولت  که  حالی 
دالر   ۷2 را  خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  آینده، 
بین المللی  صندوق  اما  است.  کرده  بینی  پیش 
کسری  با  ایران  آن که  برای  داده  گزارش  پول 
بودجه مواجه نشود، باید نفت به بشکه ای 131 

دالر برسد.

نواز شریف اعالم کرد که تهدید اقدامات شبه نظامیان با وحدت 
ریشه کن  پاکستان  در  تروریسم  علیه  سیاسی  احزاب  تمامی 

می شود.
نخست وزیر  شریف  نواز  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان اعالم کرد که وحدت تمامی گروه های سیاسی در این 
پیشاور  در  نظامی  مدرسه  به یک  طالبان  از حمله  کشور پس 

نخستین گام در ریشه کن کردن تروریسم بوده است.
محل  در  عربی  متحده  امارات  از  هیاتی  جمع  در  که  شریف 
که  کرد  تاکید  می کند  نزدیکی الهور صحبت  در  اقامت خود 
را شدت  اجرای عدالت  تا روند  دولت در حال تالش است 

بخشد.
هیات اماراتی نیز نسبت به حمله به مدرسه ارتش در پیشاور 
ابراز  شد  معلم  و  آموز  دانش   1۴8 شدن  کشته  به  منجر  که 

تاسف کرد.

کمیسیون یادواره جنگ جهانی اول اعالم کرد که اوباما طرحی 
را برای ساخت یک یادبود ملی جنگ جهانی اول که طی آن 

11۶ هزار امریکایی کشته شدند، تصویب کرده است.
یادواره های  مکان  این  آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
چهارگانه ملی امریکا را برای چهار جنگ مهم امریکا در قرن 
بیستم کامل می کند. این جنگ ها عبارتند از جنگ جهانی اول 

و دوم و جنگ امریکا با کره و ویتنام.
رئیس  و  ارتش  بازنشسته  سرهنگ  یک  دالساندرو  روبرت 
گفت:  اول  جهانی  جنگ  سال  صدمین  به  مربوط  کمیسیون 
این یادواره جدید به احترام چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی 
مسلح امریکایی است که در جنگ حضور داشته و همچنین 
میلیون ها تنی که کمک های مدنی ارائه کردند که باید به شکلی 
مناسب به آنها ادای احترام کنیم. ما همچنین افراد کارآزموده 
خود که در جنگ های ویتنام و کره حضور داشتند را گرامی 

می داریم.
این یادواره های جنگ جهانی اول با گسترش پارک پرشینگ 

در خیابان پنسیلوانیا تاسیس می شود.
 2۰1۵ ملی  دفاع  حکم  طرح  امضای  با  را  طرح  این  اوباما 

تصویب کرد که هفته گذشته توسط کنگره به تایید رسید.
بر اساس این قانون، موزه ملی جنگ جهانی اول واقع در شهر 
ملی جنگ  یادمان  و  موزه  عنوان  به  میسوری  ایالت  کانزاس 

جهانی اول انتخاب می شود.
کمیسیون یادمان جنگ جهانی اول ابراز امیدواری کرده که تا 
جهانی  پایان جنگ  سالگی  2۰18، صدمین  نوامبر   11 تاریخ 
خصوصی  اعتبار  طریق  از  را  یادمان  این  هزینه  بتواند  اول، 

تامین کند.
جنگ جهانی اول در جوالی 1۹1۴ شروع شد که طی آن 1۶ 
میلیون نظامی و غیرنظامی جان باختند. امریکا در آوریل 1۹1۷ 

وارد جنگ شد.
شمار امریکایی هایی که در جنگ اول جان باختند نسبت به 
قربانیان این کشور در جنگ های ویتنام و کره بیشتر بوده است.
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شان مک میکین، استادیار تاریخ در دانشگاه کچ، 
استانبول

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

و  ساده  پاسخ های  جست وجوی 
راضی کننده در ذاِت بشر است. به همین 
در  آلمان  بودِن  مقصر  نظریۀ  هم  دلیل 
پابرجاست.  امروز  به  تا  جنگ  شروع 
بعد از حادثۀ سارایوو، اتریش مجارستان 
از  سفید”  “چک  و  حمایت  داشتن  با 
سختی  و  سفت  موضع  برلین،  جانب 
این  بدون  کرد.  اتخاذ  صربستان  قباِل  در 
پشت گرمی، جنگ جهانی اول قطعا آغاز 
نمی شد. پس آلمان در شروع جنگ مقصر 

است. اما در عین حال باید توجه داشت 
که اگر توطیۀ تروریستی طراحی شده در 
بلگراد )پایتخت صربستان( نبود، آلمانی ها 
و اتریشی ها با چنین انتخاب وحشت ناکی 

روبه رو نمی شدند.
غیرنظامی سعی  رهبران  برلین و وین  در 
کردند درگیری را به منطقۀ بالکان محدود 
از  خود  نوبۀ  به  که  روسیه  دارند.  نگاه 
تصمیم  بود،  گرفته  سفید”  “چک  پاریس 
گرفت که جنگ اتریش و صربستان را به 
کل اروپا بکشاند. در ادامه با ورود بریتانیا، 
جنگی که اروپایی شده بود، به منازعه یی 
جهانی تبدیل شد. روسیه پیش از آلمان، 
کرد.  صادر  را  نیروهایش  بسیج  فرمان 
در گرفتن این جنگ که در آن فرانسه و 
بریتانیا در حمایت از صربستان و روسیه 
گرفتند،  قرار  مرکزی  قدرت های  مقابل 
آلمان.  نه  و  بود،  روسیه  مطلوب  نتیجۀ 
نبودند.  بی تقصیر  قدرت ها  از  هیچ یک 
در  جنگ  درگیر  بزرگ  قدرِت  پنج  همۀ 
افتادن این جنِگ  کنار صربستان در به راه 

بزرگ مقصر بودند.

جنگ،  مطالعات  استاد  شفیلد،  گری  پروفسور 
دانشگاه ولورهمپتون

اتریش مجارستان و آلمان
جنگ را رهبران آلمان و اتریش مجارستان 
قتل  که  فرصتی  از  وین  کردند.  شروع 
برای  بود،  داده  قرار  اختیارش  ولیعهد در 
بالکانی اش، صربستان،  نابود کردن رقیب 
استفاده کرد. اتریشی ها به خوبی می دانستند 
صربستان  مدافع  عنوان  به  روسیه  که 
ممکن  و  بود،  نخواهد  صرف  نظاره گر 

است جنگی بزرگ اروپا را فرا بگیرد.
بدون  حمایِت  اعالم  حالی  در  آلمان 

به خوبی  که  کرد  اتریش  از  شرط  و  قید 
بود.  آگاه  اقدام  این  احتمالی  عواقب  از 
آلمان سعی کرد اتحاد فرانسه و روسیه را 
بشکند و کاماًل آمادۀ پذیرفتن خطر ناشی 
از وقوع یک جنِگ بزرگ بود. بعضی از 
از دورنمای آغاز جنگی  آلمانی  نخبه گان 
پاسخ  می کردند.  استقبال  توسعه طلبانه 
روسیه، فرانسه و بریتانیا، دفاعی و در مقام 
مورد  در  که  چیزی  حداقل  بود.  واکنش 
عمل کرد رهبران آلمان و اتریش در جریان 
این  بحران جوالی 1۹1۴ می توان گفت، 
جهانی  با صلح  آن ها  که  کاری  که  است 

کردند، خطر کردنی جنایت کارانه بود.

دانشگاه  تاریخ،  ارشد  مدرس  پنل،  کاتریونا  دکتر 
اگزتر

اتریش مجارستان و آلمان
به نظر من، مقامات سیاسی و دیپلماتیک 
مسوول  مجارستان  اتریش  و  آلمان  در 
به  بالکان،  به  محدود  منازعه یی  تبدیِل 
بودند.  جهانی  نهایتًا  و  اروپایی  جنگی 

اروپایی  امپراتوری های  خانوادۀ  در  آلمان 
رنج  کوچک تر”  “فرزند  عقدۀ  نوعی  از 
می کرد  تصور   1۹1۴ سال  در  و  می برد، 
موقعیت مناسبی پیدا کرده تا با توسل به 
نفِع  به  را  قوا  توازن  تهاجمی،  یک جنگ 

خود تغییر دهد.
تیر   1۴(  1۹1۴ جوالی   ۵ روز  آلمان 
12۹3( با اعالم حمایت بی قید و شرط از 
امپراتوری در حال افوِل اتریش مجارستان 
اتریش  داد.  سفید”  “چک  کشور  این  به 
بر  خود  کنترل  داشت  سعی  مجارستان 
در  این  کند.  تجدید  را  یاغی  صربستان 
کار  این  می دانست  آلمان  که  بود  حالی 
فرانسه  با روسیه، متحد  به جنگ  احتماالً 
و بریتانیا، منجر خواهد شد. اما از اقدامات 
پوشی  چشم  نباید  هم  مجارستان  اتریش 
کرد. ضرب االجلی که این کشور در روز 
کرد،  تعیین  صربستان  برای  جوالی   23
طوری تهیه شده بود که پذیرفته شدن آن 
از  این ضرب االجل  رد  بود.  محال  تقریبًا 
برای اعالن جنگ  را  سوی صربستان راه 
 28 روز  در  مجارستان  اتریش  سوی  از 
جوالی )۶ مرداد 12۹3(، و در نتیجۀ آن 

آغاز جنگ جهانی اول باز کرد.

دیوید استیونسون، استاد تاریخ بین الملل، مدرسۀ 
اقتصاد لندن

آلمان
آلمان  دولت  متوجه  تقصیر  بیشترین 
اتریش  تشویق  با  آلمان  حاکمان  است. 
امکان  صربستان،  به  حمله  به  مجارستان 
درگرفتِن جنگ در بالکان را فراهم کردند. 
آن ها به خوبی می دانستند که این درگیری 
کند.  پیدا  بزرگ تری  ابعاد  است  ممکن 
خیلی بعید بود که اتریش مجارستان بدون 
شدیدی  واکنش  چنین  آلمان  حمایت 
نشان دهد. عالوه بر این، آلمانی ها با دادن 
ضرب االجل به روسیه و فرانسه، بر شدِت 

خصومت ها در سطح اروپا افزودند.
بعد از رد این ضرب  االجل، آن ها همچنین 
هواپیماهای  که  کردند  اعالم  دروغ  به 
بمباران  را  نورنبرگ  شهر  فرانسوی 
حمله  با  آن ها  این که  آخر  نکتۀ  کرده اند. 
معاهدات  بلژیک،  و  لوگزامبورگ  به 
در  آن هم  کردند،  نقض  را  بین المللی 
به  بلژیک  به  حمله  می دانستند  که  حالی 
بریتانیا  ورود  به  یقین  به  قریب  احتمال 
این  البته  شد.  خواهد  منجر  جنگ  به 
هم  دیگری  عوامل  که  نیست  معنا  بدان 
این که  یا  نبوده،  تأثیرگذار  میان  این  در 
آلمان به تنهایی مسوول بروز جنگ بوده 
اتریش  قبال  در  صربستان  رفتار  است. 
به  و  بود  به شدت تحریک آمیز  مجارستان 
نظامی  برای وقوع یک درگیری  هر حال 
به دو طرف نیاز است. قدرت های مرکزی 
شروع کنندۀ ماجرا بودند، اما دولت روسیه 
درگیری  استقبال  به  فرانسه  حمایت  با 
با روشن کردن  بریتانیا می توانست  رفت. 
پیشاپیش موضعش، جلِو بروز درگیری را 
بگیرد، اما حتا بدون در نظر گرفتن موانعی 
که در سیاست داخلی برای انتخاب راهی 
در  بریتانیا  نقش  داشت،  جایگزین وجود 
این زمینه بیشتر منفعالنه بود، و نه فعاالنه.

شیفت کاری شب
کار کردن در شیفت شب می تواند ساعِت بیالوژیکی بدن را دچار اختالالتی 
احساس  بمانید،  بیدار  باید  و  کار هستید  که سر  زمانی  است  کند. ممکن 
خسته گی کنید و در طول روز با مشکل خواب مواجه شوید. برای مقابله 
با این مشکل وقتی در روز مجبور هستید استراحت کنید، سعی کنید در 
معرض نور خورشید قرار نگیرید یا مدت قرار گرفتن در معرض نور آفتاب 
را محدود کنید. اتاق خود را تاریک، خنک و ساکت نگه دارید، اگر هم چنان 
موارد  این  کنید، در  با پزشک مشورت  بودید،  بی خوابی مواجه  با مشکل 

مصرف مکمل ها و داروها می تواند موثر باشد.

خسته گی ناپذیر شوید
 وقتی بدن سوخت کافی ندارد، کم خوری باعث بروز خسته گی می شود. 
البته مصرِف غذاهای ناسالم و به شیوۀ نادرست غذا خوردن نیز مشکل آفرین 
است. پیروی از یک رژیم غذای متناسب، شکِر خون را در حالت طبیعی 
وقتی  زیرا  می کند؛  جلوگیری  خسته گی  حالت  بروز  از  و  می دارد  نگه 
برای  می کند.  خسته گی  و  کسلی  احساس  فرد  می آید،  پایین  خون  شکر 
جلوگیری از خسته گی ناشی از کم خوری، حتمًا صبحانه را در برنامۀ غذایی 
خود قرار دهید و سعی کنید در هر وعدۀ غذایی خود حتمًا از پروتیین و 

کربوهیدرات ها استفاده کنید.

مصرف بیش از حد کافیین
مصرف متعادِل کافیین باعث بهبود هوشیاری و قدرت تمرکز می شود؛ اما 
اگر در مصرِف آن زیاده روی شود، ضربان قلب، فشار خون و میزان نگرانی 
حاالت  این  اگر  می دهد  نشان  تحقیقات  می کند.  پیدا  افزایش  دلواپسی  و 
با  مقابله  برای  بروز خسته گی و کسالت شود.  باعث  باشد، می تواند  زیاد 
این حالت، مصرف نوشیدنی ها و مواد کافیین دار مثل قهوه، چای، چاکلیت 
و داروهای حاوی کافیین را محدود کنید و البته این نکته را نیز به خاطر 
داشته باشید که توقف ناگهانِی مصرف کافیین می تواند خسته گی بیشتری 

ایجاد کند.
 

کم خونی
از  خانم هاست.  در  خسته گی  و  کسالت  بروزِ  دلیل  اصلی ترین  کم خونی، 
دست رفتِن خون در دوران قاعده گی بانوان، باعث کمبود آهن می شود و 
زنان را در معرض خطر فقِر آهن و کم خونی قرار می دهد و این در حالی 
است که وجود سلول های گلبول قرمِز خون برای بدن ضروری است؛ زیرا 
برای  هستند.  بدن  ارگان های  و  بافت ها  به  آکسیجن  حمل  مسوول  آن ها 
مقابله با کم خونی و فقر آهن، از مکمل های آهن و غذاهای غنی از آهن 

مثل گوشت، جگر، انواع لوبیاها و غالت غنی شده استفاده کنید.

منبع: مجلۀ سیب سبز
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بخش سوم و پایانی

چرا همیشه احساس خسته گی 
و کسالت می کنید؟ چـه کسـی جنـگ جـهانـِی

 اول را آغـاز کرد

بخش سوم و پايانی



دكتر ايلميرا دادور
فارسی  زبان  عیارِی  و  داستان های جوان مردی  زیباترین  از  یکی  عیار،  سمک 
مانده از قرن ششم است. بنا به نظر استاد دکتر ذبیح اهلل صفا، این کتاب در سه 
مجلد است که نسخۀ منحصر به فردی از آن در کتاب خانۀ بودلین آکسفورد 

نگه داری می شود.
هجری  ششم  قرن  از  و  است  مغول  عهد  به  متعلق  کتاب  نسخه،  این  طبق 
الکاتب  عبداهلل  بن  خداد  بن  فرامرز  را  قصه ها  گردآورنده  نیست.  متأخرتر 
از  ایران و دیگر سرزمین ها، یعنی  االرجانی می دانند و صحنه های داستان در 
حلب تا چین است. بیشتر قهرمانان داستان نام های ایرانی دارند: »خورشیدشاه«، 
»سیمینه«،  »گندمک«،  »کاوه«،  »رویین«،  پهلوان«،  »پرند  »فرخ روز«،  »اشک«، 
و  هوشیاری  و  ذکاوت  در  که  داستان  اصلی  قهرمان  و  »ماهستون«،»ماه پری« 

شجاعت و تدبیر یگانه است، »سمک« نام دارد؛ سمک عیار.
این داستان، داستانی است آینه وار یا تو در تو؛ یعنی بدون آن که اتصال اصلِی 
داستان برهم بخورد، داستانی در دِل داستانی دیگر روایت می شود. دقت در 
آن کمک به آگاهی از وقایع اجتماعی دوراِن خود است. به گفتۀ ذبیح اهلل صفا، 
در  لغوی و دستوری  قواعد  از حیث  ولی  »ساده و روان  عیار  داستان سمک 
نهایِت اتقان و استحکام است و چون داستان مفصل و مربوط به مسایل مختلف 
حیاتی است، از حیث کلمات بسیار غنی است و بسی از ترکیبات زبان پارسی 

تازه که در سایر کتب کمتر به نظر می آید، در آن می توان یافت.«
به  تا  شده  نقل  سینه  به  سینه  دیگر  داستان های  شیوۀ  به  عیار  سمک  داستان 
فرزند  خورشیدشاه  سرگذشِت  به  است  مربوط  داستان  این  است.  رسیده  ما 
مرزبان شاه، سلطان شهر حلب است که دل باختۀ دختر فغفورشاه، شاه چین بود.
 خورشیدشاه به دنبال پیدا کردن دلدارش که مه پری نام دارد، به سرزمین ماچین 
می رود و در آن جا درگیر جنگی بزرگ و دامنه دار با پادشاه ماچین می شود، اما 
در همه جا یاری و کمِک عیاری به نام سمک است که او را از گرفتاری ها و 

اسارت نجات می دهد و در نهایت، پیروز میدان باز می گردد.
در حقیقت می توان گفت این داستان دربارۀ سمک عیار و جوان مردان و عیاران 
زماِن خود است. قهرمان اصلی، سمک است که در آغازِ کار یکی از مریدان و 
شاگردان سرهنگ جوان مرد، شغال پیل زور است. در آغاز داستان می خوانیم که 
گروهی از جوان مردان و عیاران در اطراف رییس و سرهنگ خویش جمع آمده 
و در خانۀ شان را روی تمام مسافران و درمانده گان و پناهنده گان باز گذاشته 
این یاری و  نیازمندان دریغ نمی کنند و  به  اند و از هیچ گونه کمک و یاری 

مددکاری برای همه یک سان است.
فرقی  دیگران  با  ظاهر  به  که  الغراندام  و  میانه قد  است  مردی  عیار  سمک   
ندارد، اما او دارای سجایا و منش های نیک انسانی همچون شجاعت، مروت، 
مهمان نوازی، مردم دوستی، شکسته نفسی و فروتنی است. سمک تمام مشکالت 
را به نیروی تدبیر، عقل و خردِ خویش حل می کنـد. او که خود از میان مردمِ 
فرودست برخاسته است، مردی است مردم دار و پای بند به قولش، با یارانش 
صادق است و راستکار و وفادار، و از چاپلوسی و مردم فریبی و دروغ گویی 

بیزار. این ویژه گی ها، ویژه گی های همۀ عیاران است.
سمک عیار به ما می آموزد مرد عیار باید: جوان مرد باشد؛ در جنگ استاد باشد؛ 
شب رو باشد، چاره جو و نکته گوی و حاضر جواب هم باشد. سخن به نرمی 
بگوید و پاسخ هرکسی را در حد خودش بدهد و در نماند. عیب جو نباشد؛ 
زبان نگاه دارد و کم گوید؛ با این همه در میدان داری عاجز نباشد و اگر وقت 

کاری افتد، در نماند.
امتیازات بود، به همین دلیل همۀ سران جوان مرد و  این  سمک صاحِب تمامِ 
عیارپیشه، حتا استادش شغال پیل زور، او را به سرهنگی پذیرفتند. از این جاست 
که سمک عیار می شود، نمونه کامل جوان مردی و داستانش نمونۀ کامل ادبیات 

جوان مردی.
هانری کربَن، جوان مرد و عیار را معادل شوالیه دانسته است و می گوید: »در 
جوان مرد  را  خود  بعدها  که  بودند  عیارانی  سپاهیان  و  پهلوانان  همۀ  گذشته 

اند؛  داده  ماهیت  تغییر  کلی  به  جوان مردان  پذیرفت  باید  بنابراین  اند.  نامیده 
یعنی شوالیه گری نظامی و جنگی به شوالیه گری معنوی و عرفانی و جوان مردی 
تبدیل شده است. گذار از حماسۀ پهلوانی به حماسۀ عرفانی از ویژه گی های 

فرهنگ ایرانی است.«
به  بنا  داشتند.  مرتب  و  منظم  سازمانی  و  تشکیالت  عیاران  خود،  زمان  در   

سرپرست داشت که عریف نامیده گفتۀ دکتر باستانی پاریزی: »هر ده عیار یک 
می شد؛ و هر ده عریف یک نقیب داشت؛ و هر ده نقیب یک قائد )سرهنگ( 
و هر ده قائد یک امیر.« این سلسله مراتب گویای آن است که عیاران را نباید با 
اوباش یکی دانست. سمک عیار به درجۀ قائدی یا سرهنگی، از درجات باالی 

عیاری رسیده بود. 
محلی که عیاران در آن بیتوته می کردند، یتیم خانه نامیده می شد؛ دکتر باستانی 
انتخاب  مناسبت  این  به  نام  این  پاریزی عقیده دارند: »بسیار احتمال دارد که 
شده باشد که این جوانان پس از ورود در جرگۀ عیاران، باید ازین پس خود 
را اداره کنند و نه پدر و نه مادر و هیچ کس در زنده گانی آنان تأثیر نخواهد 
داشت، گویی از نو زاده شده و یتیم مانده اند!« و شعار عیاران چنین بود: »من 
مردی ناداشت )فقیر( و عیارپیشه ام، اگر نانی یابم بخورم و اگر نه می گردم و 
خدمت عیاران و جوان مردان می کنم و کاری اگر می کنم، آن برای نام می کنم، 

نه از برای نان و این کار که می کنم از برای آن می کنم که مرا نامی باشد.« 
اما یکی از اصول مهِم مرام عیاران، حق نان و نمک است، آن چه هنوز در میان 
ما، باوری است قوی. عیار »بر آن سفره که نان و نمک خورده باشد، بد نکند«. 
ایالت و عشایر در حکم هم قسم شدن و عهد  میان  نان و نمک خوردن در 
بستن به خیانت نکردن است؛ و این همان رسم عیاران است که از گذشته های 

دور باقی مانده است.
که  اوست  اخالقی  فضایل  و  جوان مردی ها  همان  عیار  سمک  محبوبیت  راز 
بعد از گذشت هشت سده هنوز از یادها نرفته است. سمک عیار نه تنها یک 
پی  برای  است  سندی  اجتماعی،  مطالعات  زمینۀ  در  بلکه  است،  گونه  رمان 
بردن به سازمان های عیاری، اصول تربیت، اخالق و رفتار، آداب و رسوم و 
مقررات، سلسله مراتب عیاران، اسباب و ابزار کار، چاره جویی ها و تدبیرها، 

مقام اجتماعی و پیوسته گی آن ها با یکدیگر.
در طول  ویژه گی ها  این  عیار،  داستان سمک  به  توجه  با  گفت  باید  پایان  در 

تاریخ، ماندگارترین ویژه گی های عیاران و جوان مردان محسوب می شود:
ـ بی اجازت درآمدن در خانۀ جوان مردان، ناجوان مردی ست.

ـ مردی آنست که سخن راست گویند و سخنی گویند که بتوانند.
ـ جوان مردان دروغ نگویند، اگر سر ایشان در آن کار برود.

ـ عیاری به بددلی نتوان کرد.
ـ مردی آنست که چون در کاری خواهد رفتن، بیرون آمدن را طلب کند.

ـ دروغ گفتن شرط جوان مردان نیست.
ـ همه جوان مردی، مراد مردم به حاصل آوردن است.

ـ مردان سخن بسیار نگویند.
ـ ِسر جوان مردی امانت نگه داشتن است.

ـ در طریق جوان مردان طعام مقدم بر کالم است.
ـ سستی در کار نمودن نه از جوان مردی است.

ـ اصل مردی حریف شناختن است.
ـ سر جوان مردی ها نان دادن است.
ـ نام مردان در سر تیغ مردان باشد.

*** 
 منابع:

کربن، هانری و دیگران )13۶3(، آیین جوان مردی، مترجم احسان نراقی، نشر 
نو

صفا، ذبیح اهلل )138۷(، تاریخ ادبیات در ایران، ج2، انتشارات فردوس
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سهیلی مهدی  ی از 
دخـتر زشتشعر

خدایا بشكن این آیينه ها را

كه من از دیدِن آیينه سيرم

مرا روي خوشي از زنده گي نيست

ولي از زنده ماندن ناگزیرم

از آن روزي كه دانستم سخن چيست ـ

همه گفتند: این دختر چه زشت است

كدامين مرد، او را مي پسندد؟

دریغا دختري بي سرنوشت است.
***

چو در آیينه بينم روي خود را

در آید از درم، غم با سپاهي

مرا روز سياهي دادي، اما

نبخشيدي به من چشم سياهي
***

به هر جا پا نهم، از شومي بخت ـ

نگاه دل نوازي سوي من نيست

از این دل ها كه بخشيدي به مردم ـ

یكي در حلقۀ گيسوي من نيست
***

مرا دل هست، اما دلبري نيست

تنم دادي ولي جانم ندادي

به من حال پریشان دادي، اما ـ

سر زلف پریشانم ندادي
***

به هرجا ماه رویان رخ نمودند ـ

نبردم توشه یي جز شرمساري

خزیدم گوشه یي سر در گریبان

به درگاه تو ناليدم به زاري
***

چو رخ پوشم ز بزم خوب رویان ـ

همه گویند: كه او مردم گریز است

نمي دانند، زین درد گران بار ـ

فضاي سينۀ من ناله خيز است

به هرجا همگنانم حلقه بستند ـ

نگينش دختري نازآفرین بود

ز شرم روي نازیبا در آن جمع ـ

سر من لحظه ها بر آستين بود
***

چو مادر بيندم در خلوت غم ـ

ز راه مهرباني مي نوازد

ولي چشم غم آلوده اش گواهست

كه در اندوه دختر مي گدازد
***

به بام آفرینش جغد كورم

كه در ویرانه هم ناآشنایم

نه آهنگي مرا تا نغمه خوانم ـ

نه روشن دیده یي تا پرگشایم
***

خدایا! بشكن این آیينه ها را

كه من از دیدن آیينه سيرم

مرا روي خوشي از زنده گي نيست

ولي از زنده ماندن ناگزیرم
***

خداوندا! خطا گفتم، ببخشاي

تو بر من سينه یي بي كينه دادي

مرا همراه رویي ناخوشایند ـ

دلي روشن تر از آیينه دادي
***

مرا صورت پرستان خوار دارند ـ

ولي سيرت پرستان مي ستایند

به بزم پاك جانان چون نهم پاي

در دل را به رویم مي گشایند
***

ميان سيرت و صورت، خدایا! ـ

دل زیبا به از رخسار زیباست

به پاس سيرت زیبا، كریما! ـ

دلم بر زشتي صورت شكيباست.
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ناجيه نوری
این که  درکنار  کابل  شهر  در  جدید  گارنیزیون  ایجاد 
نمی تواند وضعیت امنیتی را بهبود ببخشد، سبب چند 

دسته گی میان ارگان های امنیتی خواهد شد. 
شماری از آگاهان نظامی می گویند، ایجاد گارنیزیون 
جدید به دلیل برخورد سلیقه یی و عدم هم آهنگی میان 
کابل  امنیت شهر  تأمین  برای  نه تنها  امنیتی،  نهاد های 
مفید نخواهد بود، بل سبب چند پارچه گی ارگان های 

امنیتی نیز خواهد شد.
گارنیزیون  ایجاد  از  کابل  پولیس  فرمانده  مسووالن 
شهر  امنیت  تامین  جهت  نجیب  داکتر  درزمان  که 
موجودیت  می گویند،  داده  خبر  داشت،  وجود  کابل 
به ویژه   سابق،  حکومت های  زمان  در  گارنیزیون 
امنیت  بهبود  برای  حکومت تحت حمایت شوروی، 
مفید واقع شده بود و ممکن است که در حال حاضر 

نیز موثر واقع شود. 
این درحالی است که فرماندۀ پولیس کابل گفته است 
که برای بهبود وضع امنیتی، گارنیزیون  جدیدی ایجاد 
می شود و اعضای آن توسط رییس جمهور برگزیده 

خواهند شد.
به  کابل  پولیس  فرماندۀ  رحیمی،  عبدالرحمان 
برای  گارنیزیون  این  که  گفت  رویترز  خبرگزاری 
هم آهنگی میان نیروهای امنیتی و دفع حمالت طالبان 

در کابل ایجاد می شود.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید، در زمان داکتر 
نجیب اختالفات و تقسیم بندی ها در نهادهای حکومتی 
کم بود و از دوست و دشمن تعریف وجود داشت، 
گارنیزیون  بنابراین  نیست؛  در حال حاضر چنین  اما 
جدید درکنار این که نمی تواند وضعیت امنیتی را بهبود 
میان  در  ببخشد، سبب چندگانه گی و چند دسته گی 

ارگان های امنیتی خواهد شد. 
وی اضافه کرد، ایجاد گارنیزیون جدید به دلیل برخورد 
سلیقه یی و عدم هم آهنگی میان ارگان های امنیتی، نه 
تنها برای تأمین امنیت شهر کابل مفید نخواهد بود، بل 
سبب چند پارچه گی ارگان های امنیتی نیز خواهد شد.
که  نجیب  داکتر  زمان  در  نظامی،  آگاه  این  باور  به 
گارنیزیون برای تامین امنیت کابل ایجاد شده بود، یک 
جنگ جبهه یی منظم وجود داشت، خط وکمربندهای 
دروازه  چهار  کابل  و  بود  روشن  و  مشخص  کابل 

داشت.
وی افزود، اما در حال حاضر جنگ استخباراتی است 
مهم تر  همه  از  نامشخص؛  هم  کابل  دروازه های  و 
این که هم آهنگی میان ارگان های امنیتی وجود ندارد؛ 

بنابراین ایجاد چنین ارگانی نمی تواند موثر واقع شود.  
به گفتۀ کوهستانی، گارنیزیونی که قرار است تشکیل 
ارگان های  میان  هم آهنگی  برای  بتواند  شاید  شود، 
امنیتی جهت تامین امنیت کابل تا حدی موثر باشد؛ اما 
به چند دلیل به هیچ عنوان نمی تواند ماهیت گارنیزیون 

زمان داکتر نجیب را داشته باشد:
پیشرفته  بسیار  تجهیزات  زمان  آن  در  این که  اول 
میان  این که  دوم  و  داشت  قرار  ارگان  این  اختیار  در 
بنابراین  داشت؛  وجود  هم آهنگی  امنیتی  ارگان های 
گارنیزیون جدید می تواند یک قرارگاه هم آهنگی میان 

ارگان های امنیتی باشد.
مسیر  در  جدید  گارنیزیون  فعالیت های  اینکه،  دوم 
لوگر، پلچرخی، حوزۀ بگرامی، سروبی، میدان  شهر، 
شمال و غرب کابل می تواند موثر باشد. از این طریق 
می شود جلو شورشیان را در دروازه های کابل گرفت؛ 
اما فعالیت این گارنیزیون در داخل شهر کابل که بیش 

از پنج میلیون نفوس دارد، چندان موثر نخواهد بود.
اول وزارت  کوهستانی می گوید، در آن زمان معاون 
تشکیالت  در  و  بود  کابل  گارنیزیون  رییس  دفاع 
شخص  از  فقط  اما  داشت؛  فعالیت  دفاع  وزارت 
کاماًل  ارگان  یک  و  می گرفت  دستور  رییس جمهور 
مستقل بود که این مساله در حال حاضر می تواند به 

خودی خود چالش ایجاد کند. 
در همین حال، عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت 
امور داخله می گوید، مسالۀ تامین امنیت در زمان داکتر 
میان  آن زمان  در  دارد،  بسیار  تفاوت  امروز  با  نجیب 
ارگان های امنیتی هم آهنگی وجود داشت، در حالیکه 
گیرد،  صورت  حمله  دفاع  وزارت  باالی  اگر  امروز 

وزارت داخله وارد عمل نمی شود.

گارنیزیون  نام  به  ارگانی  ایجاد  پس  کرد،  تاکید  وی 
وظیفه  و  داشت  وجود  نجیب  داکتر  زمان  در  که 
نمی تواند  امروز  برعهد داشت،  را  کابل  امنیت  تامین 
پاسخگوی امنیت فعلی باشد؛ زیرا امروز شیوۀ جنگ 
امنیتی اصاًل  ارگان های  تغییر کرده و هم آهنگی میان 

وجود ندارد.
است  استخباراتی  جنگ  امروز  چون  او،  گفتۀ  به 
یا  گارنیزیون  ایجاد  بنابراین  ندارد؛  آدرس  دشمن  و 
هرارگان دیگری نمی تواند حمالت انتحاری را مهار 
کند؛ چون از یک سو دشمن آدرس ندارد و از جانب 
دیگر، هم آهنگی میان ارگان های امنیتی وجود ندارد؛ 
بنابراین برای حل این معضل هم آهنگی الزم است، نه 

ایجاد یک ارگان اضافی دیگر.
امنیتی  ارگان های  میان  اگر  کرد،  تاکید  خالد  جنرال 
توجه  والیات  امنیت  به  و  بیاید  میان  به  هم آهنگی 
جدی شود، در این صورت ممکن است که گارنیزیون 
یا هر ارگان دیگری که تشکیل می شود بتواند تا اندازۀ 
حمالت انتحاری را کاهش دهد در غیرآن ده ها ارگان 
دیگر هم اگر ایجاد شود، غیر ممکن است که امنیت 

کابل بهبود پیدا کند.
پیش  چندی  کابل  شهر  در  گارنیزیون  ایجاد  طرح 
افزایش  از  پس  غنی  اشرف  رییس جمهور  سوی  از 
حمالت انتحاری و انفجاری در پایتخت مطرح شده 

بود.
تا اکنون مشخص نیست که این گارنیزیون چه زمانی 

ایجاد می شود.
اخیر شاهد حمالت خونین  هفته های  در  کابل  شهر 

مخالفان مسلح دولت بوده است. 
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پیکر تکه تکۀ زبیر حاتمی...
رفته بود که در این برنامه فرد انتحاری خودش را 
منفجر ساخت و در نتیجۀ آن یک خبرنگار و تصویر 
بردار دیگر این شبکه زخم برداشته و یک شهروند 

خارجی کشته شد.
مرگ  میان  در  تالش  روز  ده  از  بعد  حاتمی  زبیر 
کابل  ایمرجنسی  بیمارستان  در  دیروز  زنده گی،  و 

درگذشت.
عبدالجبارآریایی  زبیر،  خاک سپاری  مراسم  از  بعد 
رییس شبکۀ تلویزیونی میترا پیام تسلیت عطامحمد 
به  تلویزیون را  این  امتیاز  نور والی بلخ و صاحب 

خوانش گرفت.
زبیر  درگذشت  »خبر  بود:  آمده  نور  آقای  پیام  در 
فعاالن  از  و  میترا  تلویزیون  بردار  تصویر  حاتمی 

عرصۀ رسانه یی کشور، سبب اندوه بی پایانم شد.
را در  این جوان  آمده است: من  بلخ  والی  پیام  در 
که  بودم  دیده  بارها  رسانه یی اش  کارهای  جریان 
در سیمایش هویدا  اخالق حمیده  نیک و  برخورد 
و متبلور بود. مرگ حق است و اما مرگ این جوان 
نامراد که هنوز نخستین گام های دوران جوانی اش را 

طی می کرد، بسی دردناک و جان سوز است.«
جریان  در  »زبیر  است:  آمده  همچنان  پیام  این  در 
انتحاری در تاالر همایش های فرهنگی لیسه  حملۀ 
تالش هایی  آنکه  با  شد،  مجروح  شدیداً  استقالل 
او  مداوای  برای  به تری  راه های  تا  دادم  خرچ  به 
نشدم.  موفق  سوگ مندانه  که  کنم  جست وجو 
اراده  به  باید  بی شک  که  بوده  الهی همین  مقدرات 

حضرت حق تن دهیم.«

آقای نور در ادامۀ پیام خود گفته بود: من عمیق ترین 
مراتب تسلیت و هم دردی خود را با خانوادۀ گرامی 
شهید،  حاتمی  زبیر  دیدۀ  زجر  و  دردمند  مادر  و 
کارمندان  و  مسووالن  کشور،  رسانه یی  خانوادۀ 
کشور،  عزیز  مردم  کافه  و  میترا  تلویزیون  محترم 
بهشت  جوان مرگ،  حاتمی  زبیر  برای  داشته،  ابراز 
برین و به باز ماندگانش صبر جمیل استدعا می دارم.
او گفته که من خود را در کنار خانواده زبیر حاتمی 
پنداشته و خود را شریک این غم بزرگ می شمارم 
از هیچ  ایشان  و برای حمایت و هم کاری خانواده 

تالش و کمکی دریغ نخواهم کرد.
در این حال، سیمین حسن زاده معین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ نیز پیام تسلیت و غم شریکی 

این وزارت را به خوانش گرفت.
بانو حسن زاده گفت: خانوادۀ مطبوعات برای آزادی 
قربانی های  گذشته  سال های  جریان  در  رسانه ها 
و  نخستین  زبیر  شهادت  که  اند  داده  بی شماری 

واپسین آن نخواهد بود.
گروه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
طالبان را دشمنان مردم افغانستان دانسته گفت: این 

گروه باالی هیچ کسی رحم نکرده است.
رویکرد  تغییر  با  طالبان  که  گفت  زاده  حسن  بانو 
جنگی خود این بار خواسته اند تا رسانه ها و فعاالن 

رسانه یی را هدف قرار دهند.
او از تمامی خبرنگاران خواست تا در برابر بی عدالتی 

ایستاده گی کرده و همواره آمادۀ قربانی باشند.
حمله  به  واکنش  در  افغانستان  رسانه  یی  نهادهای 

طالبان نشر خبرهای این گروه را تحریم کردند.
مجیب خلوتگر، رییس موسسه »نی، حمایت کننده 

رسانه های آزاد افغانستان« در پایان مراسم خاکسپاری 
از  سر  افغانستان  »رسانه های  گفت:  خبرنگاران  به 
به  از نشر گزارش ها و خبرهای مربوط  تاریخ  این 
طالبان الی پایان حمالت تروریستی بر افراد ملکی و 

خبرنگاران خودداری می ورزند«.
در یک قطعنامه یی که از سوی نهادهای خبرنگاری 
پخش شده آمده است که هیچ رسانه یی در افغانستان 
نکنند.  قول  نقل  گزارش ها  و  خبرها  در  طالبان  از 
کمیته یی  تا  است  نیز خواسته  از حکومت  قطعنامه 
کارمندان  مصدومین  و  زخمی ها  به  کمک  برای  را 

رسانه ها، ایجاد کند.
درگذشت  افغانستان  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
آقای حاتمی را به خانواده رسانه یی افغانستان تسلیت 
گفته است. در اعالمیه یی که توسط دفتر مطبوعاتی 
ارگ منتشر شده، آمده است که رییس جمهور غنی 
متاثر شده  افغانستان  این عضو رسانه های  از مرگ 

است.

نه  تروریستان  است:  آمده  اعالمیه هم چنان  این  در 
به افراد ملکی رحم دارند و نه هم احکام شرعی و 

قوانین جنگی را رعایت می کنند.
اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  پیام  مراسم  این  در 
آقای  آن  در  که  نیز خوانده شد  ریاست جمهوری 
به  را  خود  سوگ واری  و  تسلیت  مراتب  دوستم 

خانواده و دوستان زبیر حاتمی ابراز داشته بود.
قرار است مراسم فاتحۀ زبیر حاتمی امروز از ساعت 
در مسجد شیرشاه  از چاشت  الی 3:3۰ پس   1:3۰

سوری برگزار گردد.

آگاهان در پیوند به ایجاد گارنیزیون در شهر کابل:

ساختن گارنیزیون در کابل زیان بار است 
انتخابات پارلمانی مطابق...

برگزاری  در  تا  خواست  جهانی  جامعۀ  و  حکومت  از  او 
انتخابات مجلس نماینده گان با این کمیسیون همکاری کنند.
آقای نورستانی گفت: »کمیسیون انتخابات مصمم است که 
انتخابات سال آینده را در زمان قانونی آن مطابق ماده 83 
در خالل 3۰ تا ۶۰ روز یعنی اول سرطان برگزار نموده و 
دیگر  بار  یک  ما  کند.  زمینه جلوگیری  در  قانون  نقض  از 
برگزاری  در  تا  می خواهیم  جهانی  جامعه  و  حکومت  از 

انتخابات ما را یاری رساند.«
آغاز  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  افزود،  نورستانی  آقای 
سال جاری تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان را 
اعالم نموده اما حکومت تاکنون هیچ گونه ابراز همکاری با 

این کمیسیون نکرده است.
برگزاری  در  تأخیر  از  منابع  برخی  که  است  درحالی  این 
انتخابات پارلمانی خبر داده اند. آن ها گفته اند که با ساختار و 
ترکیب کنونی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی، برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک ناممکن 

است. 
کمیسیون انتخابات در حالی از برگزاری به موقع انتخابات 
مجلس نماینده گان سخن می زند که پروسۀ انتخابات ریاست 

جمهوری و شوراهای والیتی افغانستان ماه ها طول کشید.
براساس توافقنامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، باید 
تغییراتی در قانون انتخابات به وجود بیاید و کمیسیون های 

انتخاباتی نیز اصالح شوند. 
حِق  نماینده گان  مجلس  که  می گوید  نورستانی  یوسف  اما 

تعدیل و تغییر در قانون انتخابات را ندارد. 
برگزاری  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  حال،  همین  در 
ناممکن  به وقت معین آن  نماینده گان را  انتخابات مجلس 
دانسته از کمیسیون انتخابات می خواهد تا فرصت بیشتری 

را به هدف ایجاد اصالحات انتخاباتی فراهم سازد.
محمد نعیم ایوب زاده به رسانه ها گفته است:

نقطه نظر  از  نقطه نظر مدیریت، حضور گسترده مردم  »از 
دشوار  خیلی  امنیتی  مشکالت  نظر  نقطه  از  حتا  تخنیکی، 
ما وقت  قانون  اساس  به  که  کوتاه  این مدت  در  که  است 
نداشته  شفاف  و  عادالنه  آزاد،  انتخابات  یک  شاید  داریم 
باشیم پیشنهاد ما این است که انتخابات به تعویق بیافتد و 
زمان بیشتری مساعد شود برای اینکه اصالحات انتخاباتی 

وارد شود تا بتواند کمک بزرگ به انتخابات داشته باشد.«
اصالح  هدف  به  نماینده گان  مجلس  که  حالیست  در  این 
نظام انتخاباتی در کشور و نسبت به آنچه که تخطی، تقلب 
و اجراآت غیر قانونی مسووالن کمیسیون های انتخاباتی در 
رابطه به انتخابات خوانده شده، گفته که باید قانون تشکیل 

وظایف و صالحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد.
تحِت  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
رهبری مسووالنه فعلی کمیسیون های انتخاباتی، به رسوایی 
انتخابات جهان  کشیده شد و به بدنامترین و طوالنی ترین 

مبدل گشت.

رییس یک نهاد قربانی...
نهادها تالش کرده اند، تقدیر کرد. 

در این برنامه، ضیاءالحق امرخیل رییس پیشین دبیرخانۀ 
کمیسیون انتخابات که در رسوایی و بدنام سازی انتخابات 
ریاست جمهوری نقش محوری داشت، تندیس مبارزه با 

فساد را به انارکلی هنریار عضو مجلس سنا اهدا کرد. 
در  کشور  شهروندان  گستردۀ  واکنش های  با  کار  این 
از شبکۀ  انتقاد  با  مردم  اجتماعی روبر شد و  شبکه های 
یک  چه گونه  که  گفتند  اداری،  فساد  با  مبارزه  افغانی 
شخص تقلب کار و فاسد می تواند تندیس مبارزه با فساد 

را به کسی اهدا کند؟! 
بر اساس اسناد و مدارکی که ارایه شد، ضیاءالحق امرخیل 
مهندسی  در  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانۀ  پیشین  رییس 
نقش  آن  بدنام سازی  و  ریاست جمهوری  انتخابات 

برجسته داشته است. 
آقای  اداری،  فساد  با  مبارزه  نظر می رسد شبکۀ  به  حاال 
خان زمان امرخیل را به همین دلیل از سمتش برکنار کرده 

است. 
به نظر می رسد خان  زمان امرخیل، از بستگان ضیاءالحق 

امرخیل باشد. 
 شبکه مبارزه با فساد اداری، در اعالمیه یی که به رسانه  ها 
فرستاده است، گفته که سیف  الدین بدلون به جای آقای 
امرخیل به حیث سرپرست این نهاد برگزیده شده است. 



وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  دوم  معاون 
ملی می گوید که نامزدان وزارت های کلیدی، 
احتماالً تا یک یا دو روز معرفی خواهند شد. 
محمد محقق روز یکشنبه در نشست شورای 
گفت  همچنان  کابل  در  افغانستان  مجاهدین 
که تالش دارند در کابینه افراد مسلکی و کارا 

برگزیده شوند. 
آن  اساسی  بخش  کابینه،  موضوع  افزود:  او 
انشااهلل از سوی رییس  یا فردا  شاید امروز و 
صاحب جمهور و رییس اجرایی اعالم شود. 
در یک  اقتصادی  و  امنیتی  کلیدی  بخش های 
تا دو روز اعالم می شود و باقی مانده اعضای 
کابینه، بخیر تا ظرف یک هفته یا ده روز دیگر 

نهایی می شود.«
که  می شوند  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
هفته  یک  حکومت  برای  نماینده گان  مجلس 
گرفتن  جهت  را  جدید  کابینه  تا  داد  فرصت 

رای اعتماد به این جرگه معرفی کند.
روز  جرگه  این  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
شنبه گفت، اگر حکومت در معیاد تعین شده 
مورد  در  آنها  نکند  معرفی  را  جدید  وزرای 

فیصله خواهند کرد.
افغانستان  جمهور  رییس  غنی  اشرف  محمد 

حدود ده روز قبل در دیدار با عالمان دین و 
اعضای مجلس گفته بود که کابینه جدید در 

جریان سه هفته معرفی می گردد.
کرده  نشر  را  گزارش هایی  رسانه ها  از  برخی 
اند که چهار وزیر از سوی رییس جمهور غنی 
اجرایی  رییس  سوی  از  دیگر  وزیر  چهار  و 

مشخص شده اند.
در این حال آگاهان امور سیاسی انتقاد دارند 
ایجاد  از  ماه  سه  به  نزدیک  گذشت  با  که 
حکومت  این  رهبران  ملی  وحدت  حکومت 
انتخاب  به  موفق  دارند،  که  اختالفاتی  بنابر 

چهره ها در کابینه جدید نشده اند.
این تاخیر  اما مقام های حکومتی در پاسخ به 

گفته اند که در تالش افراد متعهد و کارا اند.

فرمانده پولیس قندهار به نیروهای امنیتی: 

طالبان را در خاک پاکستان بزنید
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محمد محقق: 
نامزدان وزارت های کلیدی تا یکی دو روز معرفی می شوند

سرمربی بارسلونا معتقد است تیمش می توانسته در جدول رده بندی 
جایگاه بهتری داشته باشد.

بارسلونا در دیدار هفته شانزدهم رقابت های فوتبال در اسپانیا موفق 
این  در  برسد.  پیروزی  به  کوردوبا  مقابل  بر صفر  پنج  با حساب  شد 
دیدار پدرو در دقیقه 2، سوارز ۵3، پیکه 8۰ و لیونل مسی در دقایق 82 

و ۹۰ برای آبی و اناری ها گلزنی کردند.
بارسلونا با این نتیجه 38 امتیازی شد تا جایگاهش در رده دوم جدول 
نوزدهم جدول  رده  در  امتیاز  با همان 11  کند. کوردوبا هم  را حفظ 

باقی ماند.
پدرو رودریگس، در حالی که تنها ۷2 ثانیه از آغاز دیدار گذشته بود، 
پاس بسیار خوب ایوان راکیتیچ را از کنار خوان کارلوس، دروازه بان 
این  در  خوبی  شروع  ها  کاتاالن  تا  داد  عبور  کوردوبا  برگشته  بخت 
دیدار داشته باشند. ملی پوش اسپانیا همچنین در زدن گل دوم تیمش 

نقش داشت. او پاسی را برای لوییس سوارز فراهم کرد تا این بازیکن 
اروگوئه ای بتواند نخستین گل خود در اللیگا را برای بارسلونا به ثمر 

برساند.
پدرو 2۷ ساله که تنها در هشت دیدار بارسلونا طی این فصل در ترکیب 
ثابت تیمش قرار گرفته بود، مقابل هوئسکا در جام حذفی هت تریک 
کرد و به کوردوبا هم گل زد. این موضوع موجب شده تا لوییس انریکه 

به ستایش از مهاجم تیمش بپردازد.
خود  اوج  دوران  به  دیگر  بار  پدرو  گفت:  خصوص  این  در  انریکه 
بازگشته است. اوایل فصل بود که خیلی سخت گل می زد اما در حال 
حاضر خیلی سخت است که کسی بتواند مانع گلزنی او در هر بازی 

شود.
انریکه همچنین از گلزنی سوارز هم ابراز رضایت کرد. او با مهم عنوان 
کردن این گل اظهار داشت: روشن است که مهاجمان باید گلزنی کنند 
و مسوولیت اصلی شان وارد کردن توپ درون دروازه حریفان است. 
زمانی که یک مهاجم بتواند گلزنی کند، بدون شک اعتماد به نفسش 
دروازه  جلوی  در  مهاجم  خود  برای  موضوع  این  که  رود  می  باالتر 
حریفان اهمیت فوق العاده ای دارد. البته گلزنی برای یک مهاجم نمی 
تواند شرط الزم باشد. سوارز تا اینجای فصل کارهای بسیار مهم تری 
نسبت به گلزنی در ترکیب بارسلونا انجام داده است. او با کمک کردن 
به سایر هم تیمی هایش، از جنبه های دیگری به بارسلونا کمک کرده 

است.
این پیروزی بدان معنا است که بارسلونا تعطیالت زمستانی را در حالی 
کنفرانس  در  است.  گرفته  قرار  دوم جدول  رده  در  که  کند  می  آغاز 
خبری در مورد ادامه فصل از لوییس انریکه سوال شد که وی در پاسخ 
گفت: باید از جنبه های زیادی خودمان را تقویت کنیم. باید پیشرفت 
کنیم. اگر یادتان باشد در دیدار مقابل سلتاویگو در حالی مغلوب شدیم 
که چهار بار توپ را به تیر دروازه حریف کوبیدیم. می توانستیم در 
جدول رده بندی رتبه بهتری داشته باشیم اما نباید فراموش کنیم تیم 
من در حال پیشرفت است. اگر همین روند ادامه پیدا کند، وضعیت تیم 

بهتر می شود که البته کاری بسیار سخت است.

د ميل یوايل حکومت دې خپله...
ناخوالې  هغه  رسه  پیل  له  حکومت  نوي  د 

پاتې  را  پایه  تر  نه  پیل  له  حکومت  تېر  د  چې 

او حتی  دي  پاتې  په خپل حال  هم  اوس  وې 

د ځینو ریپوټونو له مخې ملن یې ورځ تر بلې 

پراخېږي.

او  امنیتي  سیايس،  په  ښايي  ستونزې  دغه 

د  خو  وي؛  موجودې  کې  چارو  اقتصادي 

همدې بنسټونو د ځپلو په پایله کې هېواد خپل 

کورنۍ او بهرنۍ ګټې له السه ورکوي.

که څه هم چې د نوي ميل یوايل د حکومت د 

جوړېدو پر رس دوه پیاوړې ډلې رسه یو شوي، 

د بهرنیو مرستو د جلبولو رسه رسه په کډه هڅې 

کوي؛ خو بیا هم د کورين او بهرين سیاست د 

کمزورتیا ډېرې بلګې وجود لري.

اجراییوي  د  او  غني  ارشف  محمد  ولسمرش 

چارو رییس عبدالله عبدالله په خپلو کمپاینیزو 

ښې  د  دوی  چې  وو  ویيل  بیا  بیا  کې  مباروز 

بهرين  او  کورين  د  موخه  په  ولۍ  حکومت 

له  چې  لري  الرې  تګ  ګټورې  لپاره  سیاست 

جرګې  وليس  یې  به  سم  رسه  رسېدو  ته  واک 

په  ته وړاندې کړي چې د دغې جرګې د غړو 

وینا تر اوسه ت ميل یوايل حکومت ځواب نه 

دی ورکړی.

په  واک  د  کرزي  حامد  ولسمرش  پخواين  د 

په  سیاست  بهرين  او  کورين  د  هم  کې  دوره 

اړه سیايس شنونکو بیالبېل نظرونه در لودل او 

وليس جرګې یې د تکالرې غوښتنه کوله.

د ښې حکومت ولی، سولې او امنیت، اقتصاد 

او تجارت لپاره اړینه ده چې د حکومت کورنی 

ال  د  پیاوړی وي څو  بهرنی سیاست خورا  او 

پرمختګ زمینه برابره کړي او تېر وختونه تکرار 

نه کړي.

کورنیو  او  بهرنیو  د  نو  وي  جوړ  سیاستونه  که 

ستونزو د حل د مرستو د جلب او نورو په اړه 

ټولې ناخوالې له منځه وړل کېدای يش چې دا 

د ښه حکومت د پام ځانګړنه ده.

فرمانده پولیس قندهار گفته به نیروهای زیر فرمانش دستور 
داده که شورشیان طالبان را در آن سوی مرز و در داخل 

خاک پاکستان هدف قرار دهند.
جنرال عبدالرازق که به مخالفت سرسختانه با طالبان شهرت 
دارد، پس از بازگشت از منطقه مرزی ›شورآبک‹ در دوصد 
کیلومتری جنوب شرق شهر قندهار گفته که چند پناهگاه 

شورشیان را در آن سوی مرز از بین برده است.
آقای رازق افزود: »دشمن در صد متری پاسگاه های پولیس 
مرزی پاکستان جا گرفته و به نیروهای افغان حمله می کنند 

که این یک ثبوت آشکار است.«
فرمانده پولیس قندهار گفت: »هدف ما هم همین بود که 
به  آن جا  از  که  را  محالتی  و  دهیم  انجام  متقابل  عملیات 
قرار  هدف  می شد،  حمله  ما  گشت  و  مرزی  پاسگاه های 
فاصله  متر  سیصد  دیورند  از خط صفری  که  آن  با  دهیم. 
سربازانم  به  کردیم.  استفاده  سنگین  سالح  از  ما  داشت، 
دستور دادم که هر محلی را که از آن به ما حمله می شود، 

هدف قرار بدهند.«
راه های  از  تا  خواست  داخله  امور  وزارت  از  رازق  آقای 
دیپلماتیک از پاکستان بخواهد مانع تکرار حمالت طالبان از 

داخل پاکستان به خاک افغانستان شود.

از  که  است  این  داخله  وزارت  از  ما  »خواست  گفت:  او 
طریق وزارت خارجه با پاکستان در تماس شود تا این عمل 
تکرار نشود و اگر تکرار شود، دستور ما به نیروهای مان این 
است که از هر جایی که به آنها شلیک می شود، در مقابل آن 
جا را هدف قرار دهند، اگر در پاکستان باشد یا افغانستان.«

جنرال عبدالرازق که چند بار از حمالت طالبان جان سالم 
تا  بود  داده  دستور  نیروهایش  به  قبل  چندی  برده،  در  به 

طالبان را قبل از بازداشت، در میدان جنگ از بین ببرند.
فعالیت  از  امنیتی  مقام  یک  که  نیست  بار  نخستین  این 
این  از  پیش  شورشیان در آن سوی مرکز سخن می گوید. 
مقام های ارشد دولت افغانستان هم بارها این ادعا را تکرار 

کرده اند.
اما این بار نخست است که یک فرمانده پولیس از نیروهای 
خاک  داخل  در  را  شورشیان  که  می خواهد  امرش  تحت 

پاکستان هدف شلیک با سالح های سنگین قرار دهند.
مقام های پاکستانی پیش از این ادعاهای مقام های افغانستان 
در خصوص فعال بودن شورشیان در داخل خاک کشورشان 
را رد کرده اند که اما هنوز به اظهارات فرمانده پولیس قندهار 

واکنش نشان نداده اند.

سرمربی رئال مادرید اعالم کرد دوست دارد در سال 
جدید تمام قهرمانی ها در سال 2۰1۴ را تکرار کند.

رئال مادرید در فینال جام جهانی باشگاه ها موفق شد با 
نتیجه دو بر صفر مقابل سن لورنزو آرژانتین به برتری 

برسد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
گل های رئال مادرید در این دیدار را سرجیو راموس 
تا  کردند  حریف  دروازه  وارد   ۵1 بیل  گرت  و   3۷

تیمشان را قهرمان کنند.
کارلو آنچلوتی در مورد قهرمانی تیمش گفت: احساس 
به  خوب  خیلی  را   2۰1۴ سال  زیرا  دارم  خوشایندی 
بود.  ما  برای  نشدنی  فراموش  سالی  که  بردیم  پایان 
تالش زیادی کرده بودیم و دیدارهای سختی هم انجام 

داده بودیم.
یک  طول  در  مادرید  رئال  قهرمانی  چهارمین  این 
نیفتاده  اتفاق  باشگاه  تاریخ 112 ساله  بود که در  سال 
گفت:  هم  موضوع  این  به  واکنش  در  آنچلوتی  بود. 
و  غرور  خوشحالی،  دارم.  متفاوتی  احساس های 
فوق  بازیکنان  که  هستم  باشگاهی  در  دیگر.  چیزهای 
و  برویم  پیش  روند  همین  با  می توانیم  دارد.  العاده ای 
تیم شایستگی  این  باشیم.  بین  باشگاه خوش  آینده  به 
قهرمانی های مختلف را دارد و می توانیم ادعا کنیم رئال 

مادرید بهترین تیم دنیا است.
مربی  می کند  احساس  اکنون  اینکه  مورد  در  آنچلوتی 
رئال  در  حضور  داشت:  اظهار  هم  است  شده  بهتری 
واقع یک  رئال در  العاده ای است.  مادرید تجربه فوق 
خانواده بزرگ است که همه در آن برای رسیده به یک 
هدف تالش می کنند. تالش برای پیروزی و رسیدن به 

تمام چیزهایی که می خواهیم.
سرمربی پیشین تیم های چلسی و میالن در مورد گل 

که  گفته ام  رونالدو هم گفت: همواره  کریستیانو  نزدن 
در خدمت  او همیشه  می کند.  زیادی  تیم کمک  به  او 
تیم بوده است. دیگر چه می توانم بگویم؟ او بهترین 

بازیکنی است که ما در تیم مان داریم.
آنچلوتی در مورد برنامه هایش در سال 2۰1۵ هم اظهار 
داشت: اگر بتوانیم موفقیت های سال 2۰1۴ را در سال 
بعد تکرار کنیم خیلی خوشحال می شوم. تاکنون خیلی 
خوب بوده ایم و عالی پیش رفته ایم. این موضوع اعتماد 
به نفس ما را باال برده است. می خواهیم باز هم قهرمان 
شویم. البته اکنون همه باید از اتفاق هایی که افتاده لذت 
ببرند. کل تیم، مردم، هواداران و همه کسانی که به ما 

نزدیک هستند.
آنچلوتی که در همه لیگ های بزرگ اروپایی مربیگری 
کرده است، در پاسخ به این سوال که سخت ترین لیگی 
که در آن بوده کدام است، اعالم کرد: هر کدام از لیگ 
ها فرهنگ منحصر به فرد فوتبالی خود را دارند. همه 
آنها خوب بودند و تیم ها برای رسیدن به قهرمانی کار 
سختی داشتند. اینکه من در تیم ها و کشورهای زیادی 

مربیگری کرده ام برایم یک تجربه بسیار عالی است.

آنچلوتی:

 دوست دارم قهرمانی های 2014 را تکرار کنم

ورزش
انریکه: 

مهاجم باید گول بزند
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د وليس جرګې اداری هیات وايي چې د ميل یوايل حکومت 

کومه سیايس تګ الره نه ده وړاندې کړې، معالومه ده چې تر 

اوسه په دې اړه کوم پالن او تګ الره نه لري.

 د وليس جرګې د منيش نایب عرفان الله عرفان وايي چې د 

په  سیاست  بهرين  او  کورنی  د  اوسه  تر  یوايل حکومت  ميل 

اړه وليس جرګې ته وضاحت نه دی ور کړی چې په وینا یې 

حکومت دغه تګ الره نه لري.

د هغه په خربه چې دوه کاله وړاندې دغې جرګې له ولسمرش 

کرزي د کورين او بهرين سیاست تګ الره غوښتې وه؛ خو په 

وینا یې د ځینو علتونو له کبله یې رد کړه.

د نوي حکومت له جوړېدو را په دې خوا دوی بیا بیا د دغې 

یوايل  ميل  د  دمه  دې  تر  چې  ده،  کړې  غوښتنه  الرې  تګ 

حکومت کوم اقدام نه دی کړی.

ښاغيل عرفان په دې اړه ماندګار ته وویل: )) موږ د ميل یوايل 

له حکومته مو هم دا تقاضا کړې ده چې د کورين او بهرين 

کېږي  ژر  چې  څومره  هر  الره  تګ  خپله  دې  اړه  په  سیاست 

نه دی  تر اوسه کوم پرمختګ  ته واستوي؛ خو  وليس جرګې 

شوی.((

ښاغيل عرفان په دې اړه زیاته کړه چې دغه تګ الره کوالی 

يش د هېواد ټولې چارې د پرمختګ او یا هم د بهران په لورې 

وخوځوي.

)) د سیمې او په خاص ډول د هېواد د ګاونډیانو په اړه رضوي 

ده چې بهرنی پالن ژر تر ژره پلی يش او هغه ستونزې چې د 

فضل  او  حل  الرې  همدې  له  ګرځي  سبب  سیاست  کورين 

له  کوي،  پیدا  درد  رس  د  لپاره  هېواد  د  همدوی  چې  يش، 

او په ټوله کې د  حکومته مو همدا غوښتنه ده چې د نړیوالو 

خپل کار لپاره خطوت معالوم کړي.((

بنسټ  په  سیاست  دې  د  چې  وویل  هم  دا  هغه 

ښه  دښمن  او  دوست  هېواد  د  شو  کوالی  موږ 

چې  وغواړو  مرستې  چانه  هغه  له  او  وپېژنو 

ځایه  همدې  له  نو  يش؛  متامې  ګټه  په  هېواد  د 

د  ته  ستونزو  او  وپېژنو  موقف  خپل  شو  کوالی 

حل الر پیدا کړو.

ميل  د  اوسه  تر  چې  دا  وینا  په  عرفان  ښاغيل  د 

یوايل حکومت د کورين او بهرين سیاست په اړه 

کوم  چې  ښکاري  ورکوي  نه  وضاحت  ته  دوی 

ګډ پالن او تک الره وجود ونه لري؛ خو اړینه ده 

چې په دې اړه جدي کارونه تر رسه يش.

د تحول او دوام یو تن غړی معین مرستیال وايي 

چې د ميل یوايل حکومت د کورين او بهرين سیاست په اړه 

خپله تګ الره جوړه کړې ده.

ښاغيل مرستیال بهرنی سیاست په پنځو برخو ووېشه چې د 

د  یې  به  برخه  یوه  او  په ګډه جوړ کړی  یوايل حکومت  ميل 

کابینې له اعالن وروسته وليس جرګې ته وړاندې کړي.

)) د دولت بهرنی سیاست په پنځه حلقو کې ترتیب دی: یو 

د  اسیايي هېوادونو، اسالمي هېوادونو  له ګاونډي هېوادونو، 

ارپایي او امریکا هېوادونو او د نړېوالو ټلونو رسه ده.((

د هغې په خربه چې د بهرين سیاست په اړه یې له دغو پنځه 

اقتصادي  د  امنیت،  او  سولې  د  رسه  ټولنو  او  هېوادونو  ډوله 

همکاریو، تجاريت مسایلو او پر نورو ګټورو مخو را څرخي.

د  فساد  د  ټینګښت،  د  امنیت  د  مو  اړه  په  سیاست  کورين  د 

ملنځه وړلو، د ښې حکومت ولې تر څنګ په یو شمېر نورو 

مهمو مسایلو تګ الرې جوړې کړي دي. 

د هغه په خربه چې د بهرين سیاست په اړه یوه برخه چې نړېواله 

کابینې  د  چې  کېږي  استول  ته  جرګې  وليس  ده  سرتاتېژي 

د  سیاست  کورين  د  او  يش  واستول  به  وروسته  اعالنېدو  له 

استولو اړتیا نه شته.

اقتصاد،  خپلواکي،  ازادي،  يش  کوالی  وخت  هغه  هېواد  یو 

سوله او امنیت په مناسب ډول پیاوړی او په پښو ودروي چې 

کورنۍ او بهرنی سیاست یې په پښو والړ وي.

افغانستان یو له هغه هېوادونو څخه دی چې له کلونو کلونو را 

په دې خوا په کورين او بهرين سیاست کې یو شمېر لوې او 

وړې ستونزې لري چې له امله یې امنیتي وضعیت په ناورین 

بدل کړی او هره ورځ یې کورنۍ او بهرنۍ ستونزې ال پسې زی

ادامه صفحه7
اتېږي....                                                         

د وليس جرګې اداري هیات:

سیا کشتن رهبران طالبان را  د ميل یوايل حکومت دې خپله تګ الره وړاندې کړي
»ناموثر« می داند

به  استناد  با  ویکی لیکس  افشاگر  سایت 
امریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  از  گزارشی 
)سیا( اعالم کرد، مقام های سیا کشتن رهبران 
طالبان را اقدامی با تاثیر اندک ارزیابی کرده اند.
شده  نوشته   2۰۰۹ سال  در  که  گزارش  این 
درباره تحلیل شیوه های ترور و حذف اعضای 
منفی  مثبت و  نکات  ارشد طالبان و همچنین 
این خط مشی است. بنا بر این گزارش، توانایی 
شده اش،  کشته  رهبران  جایگزینی  در  طالبان 
مانع از تاثیر عملیات نیروهای امریکا علیه این 

گروه است.
را  سیا  تحلیلی  گزارش  این  ویکی لیکس 
بر  عالوه  می داند.  ترور«  عملیات  »طرفدار 
عملیاتی که در عراق و افغانستان انجام شده، 
گذشته  در  که  مشابهی  اقدامات  سیا  گزارش 
مخالفان  برای حذف  جهان  مختلف  نقاط  در 
است؛  کرده  بررسی  گرفته،  صورت  دولت ها 
شمالی،  ایرلند  در  انگلیس  اقدامات  جمله  از 
ببرهای  علیه  سریالنکا  دولت  فعالیت های 
دوران  در  فرانسه  دولت  تالش های  و  تامیل 

جنگ داخلی الجزایر.
بنا بر این گزارش، از جمله فایده های عملیات 
»فرسایش  عالی رتبه،  عناصر  فیزیکی  حذف 
گروه های  اراده  تضعیف  شبه نظامیان،  توان 
آنهاست.«  از  حمایت  کاهش  و  شبه نظامی 
همچنین در همین گزارش درباره آسیب های 
احتمالی این گونه عملیات آمده است: تقویت 
رابطه گروه های مسلح با مردم و تندرو شدن 
جمله  از  شبه نظامی،  گروه  باقی مانده  رهبران 

آسیب های احتمالی عملیات ها است.
افغانستان،  در  طالبان  رهبران  زمینه حذف  در 
طالبان  گروه  می گوید  سیا  سازمان  گزارش 
»توانایی خوبی در جایگزین سازی نیروهایش 

به ویژه در سطوح میانی« دارد.
به گزارش بی.بی.سی، از زمان نگارش گزارش 
اوباما،  باراک   ،2۰۰۹ سال  در  سیا  مذکور 
با  هوایی  حمالت  بر  امریکا  رییس جمهوری 
غربی  شمال  به  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
پاکستان برای هدف قرار دادن رهبران القاعده 

و طالبان افزوده است.

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

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


