
معـذرت خـواهی طالبان از حمله به کاروان نیروهای ترکی
نخست وزیر ترکیه: 

این کـار طالبان بـی پاسـخ نمـی مانـد

پیروزی 
شگفت انگیز 
تیم کرکت 

افغانستان بر 
تیم سکاتلند

هدف  که  کرد  اعالم  طالبان  گروه  سخنگوی 
حملۀ روز پنجشنبۀ آنها در کابل ترک ها نبودند.
 ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان اعالم کرد 
که این عملیات در نزدیکی سفارت ترکیه، به 
انجام  ترکیه ای  دیپلمات های  به  حمله  قصد 

نشده است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از سخنگوی 
پنجشنبه،  عملیات  هدف  کرد:  اعالم  طالبان 
اتباع امریکایی بودند که در خیابان محل انفجار 

رفت و آمد می کردند.
در این حمله به شمول یک غیرنظامی افغانی، 

یک سرباز ترکی کشته شدند. 
در واکنش به این حمله، نخست وزیر ترکیه تاکید کرد 

که انقره همچنان به مشارکت در تالش های صلح در 
افغانستان ادامه می دهد.

به نوشته روزنامه تودی...                ادامه صفحه 6

سال  ششم        y شما رة      y 1485   شنبه           9 حوت  /   ا سفند           y   1393  9  جما د  ی اال و ل     y 1436   28فبروری         2015

چاپلوسي، گوينـده و شـنونده را تباه مي كند.
ديل كارنگي 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

امنیتی در  نیروهای  امنیتی در والیت بدخشان گفت  یک مقام 
حمله به مخفیگاه های طالبان در ولسوالی یمگان بدخشان 12 

طالب را کشتند.
افزود  بدخشان  پولیس  فرماندهی  سرپرست  عبدالقدیر  سید 
نیروهای امنیتی به محض دریافت گزارشی درمورد مخفیگاه های 

طالبان ، به این مخفیگاه ها در بخش یمگان حمله کردند.
وی تصریح کرد در این عملیات که چند ساعت ادامه یافت، 12 

شورشی کشته و چهار نفر نیز زخمی شدند.
این  شده گان  کشته  میان  در  نیز  خارجی  طالب  پنج  گفت  او 

عملیات هستند.

وزیر خارجه روسیه روز جمعه تاکید کرد که تصمیم سیاسی مربوط 
جدید،  اعضای  پیوستن  با  شانگهای  همکاری  سازمان  گسترش  به 
اتخاذ  ماه جوالی  در  این سازمان  آینده  در جریان نشست  احتماالً 

خواهد شد.
در  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی  اسپاتنیک،  گزارش  به 
سخنانی در آکادمی دیپلمآیندهک روسیه، تصریح کرد که در نشست 
آینده سازمان همکاری شانگهای در ماه جوالی، در خصوص توسعه 

این سازمان با اعضای جدید، تصمیم گیری خواهد شد.
نشست  مقدمات  کردن  آماده  حال  در  ما  افزود:  ادامه  در  الوروف 
آینده سازمان همکاری شانگهای در شهر اوفای روسیه هستیم. در 
جریان این نشست، ما در خصوص مساله گسترش همکاری ها در 
بین کشورهای عضو این سازمان گفت وگو خواهیم کرد و همچنین 
قرار  بازنگری  مورد  اعضای جدید،  با  سازمان  این  مساله گسترش 

خواهد گرفت.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مساله افزودن اعضای جدید به 
سازمان همکاری شانگهای، در نشست قبلی این سازمان در تابستان 
2014 میالدی به تصویب رسیده است. ما در نشست اوفا درخواست 
عضویت برخی کشورها شامل هند، پاکستان و ایران را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.
سازمان همکاری شانگهای شامل کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است. کشورهای مغولستان، هند، 
ایران، پاکستان و افغانستان نیز اعضای ناظر در این سازمان به شمار 

می روند.

و  پاکستان  جهنگوی  لشکر  زابل،  والیت  سرپرست 
تعدادی از چچنی ها را عامل اصلی گروگان گیری ۳0 

تن در این والیت اعالم کرد.
در  زابل  والیت  سرپرست  ناصری  محمداشرف 
 - قندهار  بزرگراه  در  تن   ۳0 شدن  ربوده  خصوص 
هرات گفت:  این گروگان گیری توسط لشکر جهنگوی 
پاکستان با همکاری چچنی ها صورت گرفته شده است.
و  قوم  بزرگان  میان  گفت وگوها  اگر  افزود:  وی 
گروگان گیران در مورد آزادی این شهروندان به نتیجه 
نرسد، نیروهای امنیتی عملیات نظامی را برای رهایی 

آن ها به راه خواهند انداخت.
مسووالن در والیت زابل می گویند که بیست تن از 
بزرگان قوم برای میانجیگری و گفت وگو با گروگان 

تاکنون  اما  اند،  رفته  افغان  خاک  ولسوالی  به  گیران 
نرسیده  نتیجه  به  مسافران  این  رهایی  برای  ها  تالش 

اند.
از  گروگان گیران  داشت:  اظهار  ناصری  اشرف  محمد 
تعدادی  اعضای لشکر جهنگوی و چچنی هستند که 

از افراد ربوده شده در والیت زابل را با خود برده اند.
ادامه داد: مقامات و مسووالن  سرپرست والیت زابل 
برای  را  خودشان  تالش  بخش  هر  در  والیت  این 
آزادی این افراد بکار می گیرند و به دنبال رهایی این 
است  قوم  امامان  و  بزرگان  همکاری  طریق  از  افراد 
نیروهای  تالش ها،  این  ندادن  نتیجه  صورت  در  و 
امنیتی افغان صالحیت انجام هرگونه عملیات در برابر 

گروگان گیران را خواهند داشت.

این درحالی است که نهادهای امنیتی افغانستان مخالف 
راه اندازی عملیات نظامی برای آزادی ۳0 مسافر ربوده 

شده هستند.
صدیق صدیقی سخنگوی...               ادامه صفحه 6
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صفحه 6

سه روز ماتم ملی اعالم شد
نزدیک به 200 تن در پنجشیر جان باختند
»از ترس برف كوچ، به كوه رفته نمی توانیم و قريه را آب گرفته، حیرانیم چه كنیم.«



گفته می شود که در روزهای اخیر مالعمر، رهبر 
گروه طالبان، طرح مکتوبی را برای پایان دادن به 
ناآرامی ها و برقراری صلح در افغانستان پیشنهاد 
کرده است. در بیانیه ی منسوب به رهبر طالبان، 
به مجموعه ای از پیش شرط ها و پیشنهادها درباره 
شده  اشاره  افغانستان  در  صلح  روند  موفقیت 
پیش شرط ها شامل طیف گسترده ای  این  است. 
از خواست های آنها از دولت افغانستان می باشد 
موارد  »اغلب  در  تعدیالت  و  اصالحات  از  که 
قانون اساسی« تا تقاضای سه وزارت به شمول 
بسیاری از کرسی های دیگر و اعطای سهم قابل 
مالحظه ای به آنها در ارگان های امنیتی کشور را 
شامل می شود. اگر این بیانیه به راستی از سوی 
مالعمر صادر شده باشد و جعلی در کار نباشد، 
از  طالبان  مقام  بلندپایه ترین  گفتن  سخن  نَفِس 
پیش شرط های  با  هرچند      – افغانستان  در  صلح 
تامل  قابل  مساله  باشد-  همراه  بسیاری  آرمانی 

است که اما و اگرهای بسیاری می طلبد. 
فرض  با  می بایست  ابتدا  در  چیز  هر  از  پیش 
این  پیش شرط های عمده  این خبر،  بودن  موثق 
رهبر طالبان را در به بررسی گرفت. به صورت 
عموم می توان عمده ترین این پیش شرط ها را به 
موارد عمده »تعدیل اغلب موارد قانون اساسی«، 
تقاضای سهیم کردن طالبان در حکومت، سهم 
نیروهای پولیس و اردو و 70  ۳0 درصدی در 
درصدی در امنیت ملی، مبارزه برضد »استعمار 
آمریکا« و مخالفت با حضور فرهنگ های دیگر 
و ارزش های دموکراتیک، خالصه کرد. هرچند 
تکرار  جز  چیزی  بیانیه  این  از  اعظمی  بخش 
خواسته های پیشین این گروه و بهانه های واهی 
اما  نیست،  مواضع خصمانه شان  توجیه  در  آنها 
سهم مشخص خواستن آنها در حکومت فعلی 
نشان دهنده  بیانیه،  این  خواندن  صلح  طرح  و 
چرخشی در مواضع این گروه در قبال افغانستان 
حقیقت  در  مساله  دو  این  دیگر  بیان  به  است؛ 
است  آن  نهان  و  آشکار  پیام  و  بیانیه  این  جان 
قرار  شعاع  تحت  را  آنها  خواسته های  سایر  که 
متمایز  پیشین  موارد  از  را  بیانیه  این  و  می دهد 
را  بیانیه  این  می توان  ترتیب  این  به  می کند. 
اینکه  اول  داد؛  قرار  بررسی  مورد  دید  دو  از 
مالعمر  دید  از  صلح  پیش شرط های  مهم ترین 
صدد  در  پیش شرط ها  این  و  مواردی اند  چه 
این  برای  مثمری  نتیجه  چه  به  یافتن  تحقق 
گروه می انجامد؟ دوم اینکه سخن گفتن مالعمر 
تغییرات  چه  و  چیست  بیانگر  خود  صلح  از 

برای  را  زمینه  منطقه ای  و  محلی  محسوس 
چنین اظهاراتی فراهم کرده است؟ یا به صورت 
مشخص، دینامیسم های مشخصی که سبب شده 
وحدت  حکومت  کار  اوایل  در  مالعمر  است، 

ملی چنین بیانیه ای بدهد، چیست؟
گفته می شود که مالعمر در این بیانیه به صورت 
به  کابل، سه وزارت خانه  از حکومت  مشخص 
ریاست  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  شمول 
معینیت   10 افغانستان،  رسانه های  و  استراتیژی 
و  اطالعات  وزارت  نشرات  معینیت  شمول  به 
کلیدی  بخش های  در  ریاست   1۳0 و  فرهنگ 
خواسته   ... و  سفارت خانه   5 اقتصادی،  و 
عنوان  عدد،  کنار  در  حتا  طرح  این  در  است. 
وزارت خانه های  پیشنهادی هم تصریح شده که 
فرهنگ،  و  اطالعات  عدلیه،  وزارت های  شامل 
دیده  ترتیب  این  به  معارف می شود.  وزارت  و 
می شود که هدف اصلی آنها با دست چین کردن 
در  کردن  رخنه  ارگان ها  سایر  و  وزارت ها  این 
حوزه فرهنگی و تالش برای سیاست گزاری و 
ترویج قرائت منحصربه فرد دینی شان در جامعه 
است. هرچند که با درخواست سهم ۳0 درصدی 
در اردو و پولیس و سهم 70 درصدی در امنیت 
دیده  ارگان،  این  عمومی  ریاست  کنار  در  ملی 
می شود که تسلط بر ارگان ها امنیتی هم از جمله 
اهداف اولیه این گروه است. به این ترتیب دیده 
اقتصادی  حوزه  تقویت  کنار  در  که  می شود 
خود که پیش از این هم از طریق پول های سیاه 
این  می شد،  آنها  نصیب  قاچاق  و  استخباراتی 
به  پیوستن  با  خود  جدید  استراتژی  در  گروه 
حکومت در صدد تقویت و گسترش دامنه نفوذ 
خود در دو حوزه دیگر امنیتی و فرهنگی است.
 1۳ در  گروه  این  عملکردهای  کارنامه  بررسی 
سال گذشته و به خصوص در سال 2014 نشان 
می دهد که این گروه در طول این مدت هرچند 
در باال بردن نرخ ناامنی در کشور موثر بوده اند، 
با گذشت هر روز نوع نگاه مردم و جامعه  اما 
به آنها سیاه تر شده است. به این ترتیب به نظر 
مردمی  پایگاه  رفته رفته  گروه  این  که  می رسد 
خود را به کلی از دست داده اند و به جای جلب 
حمایت مردمی برای بازگشت دوباره، با نوعی 
از  انزجار عمومی مواجه شده اند.  و  تنفر  حس 
میدان  آنان در  ناکامی های پی درپی  سوی دیگر 
نبرد و اجماع جهانی علیه این گروه سبب شده 
است که آنها کم کم به ُمهره سوخته بدل شوند 
و در بازی سیاست افغانستان رنگ ببازند. حاال 

هم که اسالم آباد بنا به عوامل متعددی پای میز 
ظهور  هم  دیگر  سوی  آن  از  و  نشسته  مذاکره 
جدیدی  دستاویز  سوریه،  و  عراق  در  داعش 
برای افراطیون فراهم کرده است، به نظر می رسد 
نمانده است.  باقی  برای طالبان  که دیگر جایی 
شاید عاقالنه ترین و منطقی ترین واکنش به این 
مساله، تالش برای پاک کردن اشتباهات دیروز 
و تجدید نیرو است؛ تالشی که به نظر می رسد 
در استراتژی جدید آنها به خوبی به ثمر برسد. 
تاکید بر  با  این پیش شرط های رهبر طالبان،  در 
دو حوزه فرهنگی و امنیتی، این گروه می تواند 
حیات  عمده  حوزه  دو  بر  حکمرانی  بر  عالوه 
برای تقویت و  افغانستان، روند جدیدی را  در 

تجدید قوای خود رقم بزند.
عالرغم تاکید به همه این موارد، باید پذیرفت 
که بسیاری از این پیش زمینه ها در سال های پیش 
از این و در زمان حکومت رییس جمهور کرزی 
سران  اما  این  وجود  با  است.  بوده  موجود  هم 
به  حتا  و  نگفتند  از صلح  کویته سخن  شورای 
مذاکره با رییس جمهور شیدای صلح افغانستان 
هم حاضر نشدند. پس گمان می رود که در کنار 
حرف ها و سخن های بسیاری که امروز از کابل و 
اسالم آباد به گوش می رسد و نوید صلح می دهد، 
مالعمر  که  دارد  وجود  هم  بسیاری  ناگفته های 
به سخن  حریص  دیگری  زمان  هر  از  بیش  را 
گفتن در باب صلح کرده است. شکی نیست که 
اراده پاکستان در صدور چنین بیانیه هایی، نقش 
اما چه وعده و وعید هایی سبب  شگرفی دارد؛ 
سخن  برای  مالعمر  و  اسالم آباد  عزم  که  شده 
گفتن از صلح جزم شود و آنها را به بیانیه های 

رسمی و غیررسمی تطمیع کند؟
شاید تعداد کسانی که از این دادوگرفت ها خبر 
اما  مبرهن  واقعیت  باشد؛  محدود  بسیار  باشند، 
دادوستدها  عالم  سیاست،  عالم  که  است  این 
خدا  رضای  برای  آن  در  پشکی  هیچ  و  است 
مرثیه ُسرایی های  شک  بدون  نمی گیرد.  موش 
باب صلح،  اخیر اسالم آباد و شورای کویته در 
در بدل بهایی است که رییس حکومت وحدت 
هرچند  است.  آن شده  پرداخت  به  متعهد  ملی 
هیچ  که  گفته  این  از  پیش  غنی  رییس جمهور 
تصمیمی در قبال روند صلح را از مردم افغانستان 
پنهان نمی کند، اما آنچه تا به حال دیدیم چیزی 
جز سکوت محض کابل و ساز اسالم آباد و نغمه 
مالعمر نبوده است. امیدواریم که این سکوت، 
آرام پیش از طوفانی برای مردم افغانستان نباشد.
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علی پارسا

سکوت کابل،
 ساز اسالم آباد  و آواز مالعمر

 

اثر خشم  بر  که  بود  ماتمی  شاهد  افغانستان  گذشته،  هفتۀ 
طبیعت در کشور شکل گرفت.  بر اثر سرازیر شدن برف 
چندین  در  ما  هموطنان  از  تن  سه صد  به  نزدیک  کوچ، 
والیت کشور کشته شده اند و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
در نتیجۀ برف کوچ  و توفانهای شدید در روزهای سه شنبه 
و چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در مناطق مرکزی کشور، از جمله 
در والیت پنجشیر، ده ها خانه نیز ویران  و مردم بیخانمان 

و بیچاره شدند. 
بر اثر این برفکوچها، دهها منزل مسکونی، مسجد و مکتب 
نیز در این والیت زیر برف شده و زمین های زراعتی مردم 

منهدم شده است.
احتمال  و  نمی داند  را  تلفات  دقیق  رقم  کس  هیچ  هنوز 
می رود که با تفتیش و بررسی بیشتر و پاک شدن روستاها 
شمار زیر برف و آوار ماندگان بیشتر شود. مردم از احتمال 
های  نیز سرازیر شدن آب  و  برف کوچ ها  دوباره  خیزش 
گیرمانده در میان سدهایی شکل گرفته از برف کوچ نگران 

اند.
حاال سرازیر شدن آب رودخانه که بر اثر افتادن برف کوچ ها 
مردم  برای  دیگری  تهدید  است،  کرده  تجمع  تنگی ها  در 
پنجشیر شده است و این میطلبد که باید دولت این تهدیدها 
را جدی گرفته و برای رفع آن از همین اکنون اقدام کند و 

نهادهای بین اللمی را در جریان بگذارد.
در شرایط کنونی مردمی پنجشیر که در مناطق آسیب دیده، 
که  روستاهایی  در  مردم  دارند.  نیاز  فوری  کمک های  به 
درمانی  و  غذایی  کمک هایی  به  است،  بسته  کامال  آن  راه 
گرفته  کنون کمک های صورت  تا  دارند.  نیاز  گرم کننده  و 
مسووالن  اگرچه  است.  بوده  اندک  روستاها  از  برخی  در 
نهادهای  از  کمکی  هنوز  که  گفتند  ماندگار  روزنامه  به 
بین المللی درخواست نکرده اند و شورای امنیت فیصله کرده 
است که کمک های نهادهای بین الملی را بر بنیاد یک برنامه 
و نیازمندی های الزم درخواست می کنند؛ اما رویداهای غیر 
والیت  در  زده  آسیب  مناطق  مردم  زنده گی  که  مترقبه یی 
و جدی  فوری  آماده گی ها  به  نیاز  می کند،  تهدید  پنجشیر 

دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
دیدهگان  آسیب  به  کمک  همآهنگی  مسوول  هرچند 
پنجشیر گفته است که عملیات آنان برای پاکسازی راههای 
ولسوالیها تا چهار روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت اما اگر 
دولت بخواهد که گروه های کمکی را از طریق چرخ بال ها 
میان  راه های  باز شدن  احتمال  بفرستد،  روستاها  داخل  به 
قریه جات زود تر است. مردم در همه روستاهای ولسوالی 
پریان و دره عبداهلل خیل اکنون به کمک های عاجل غذایی، 
البسه یی، مواد سوخت و ابزار گرم کننده و کمک های اولیه 
صحی نیازمند اند که بایستی در دستور کار دولت و کمیته 

مسوول قرار داده شود.
مردم نیاز دارند که در شرایط کنونی کمک هایی که از طرف 
دولت و نهادهای مختلف و افراد صورت می گیرد، باید به 
گونۀ عادالنه به مردم متضرر برسد و نیز از این کمک ها در 
قسمت ساختن زمینۀ زنده گی مجدد، برای مردم آسیب دیده 
کمک های صورت  که  اند  نگران  مردم  زیرا  شود.  استفاده 
گرفته به درستی به نیازمندان نرسد و یک بار دیگر تجربۀ 
سال گذشته در ولسوالی ارگو والیت بدخشان، در والیت 
به  گرفته  صورت  کمک های  بیشتر  شود؛  تکرار  پنجشیر 
ولسوالی ارگوی والیت بدخشان حیف و میل شده بود و 
به وعده هایی که به متضرران آن رویداد، داده شده بود، تا 

کنون عمل نشده است. 
پنجشیر  دیده گان والیت  آسیب  به  که  می رود  انتظار  حاال 
نهادهای  نیست که مردم و  رسیده گی درست شود. شکی 
دیده گان  آسیب  به  را  شان  الزم  کمک های  بین المللی 
میداشته باشند؛ اما اگر نحوۀ مصرف این کمک ها مدیریت 
نشود جنجال ساز خواهد بود. حاال مرم در ولسوالی های 
زده  آسیب  روستاهای  برخی  و  خیل  عبداهلل  دره  و  پران 
و  دار  همه  مردم  دارند،  نیاز  همسان  کمک های  به  دیگر، 
ندار خود را در زیر آوارها گذاشته اند و برای ادامه زنده گی 

نیازمند فوری کمک هایی اند که باید صورت گیرد. 

پنجشیر را دریابید
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مناطق  در  کشور  این  نظامیان  در جمع  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
مرزی هشدار داد که در صورت نفوذ نیروهای امنیتی هند به خاک 

پاکستان، اسالم آباد پاسخ سنگین نظامی خواهد داد.
جنرال راحیل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان، اعالم کرد: هند در 
سال گذشته بارها توافقنامه آتش بس میان دو کشور )هند و پاکستان( 

را نقض کرده است.
رییس ستاد ارتش پاکستان با سفر به مناطق تحت تأثیر درگیری های 
به سخنرانی  منطقه  این  نظامیان  در جمع  هند،  و  این کشور  مرزی 

پرداخت.
وی گفت: درگیری ها میان دو کشور هند و پاکستان در مناطق مرزی 
گذاشته  تأثیر  تروریسم  علیه  پاکستان  ارتش  نظامی  عملیات های  بر 

است.
شریف افزود: ارتش پاکستان در صورت نفوذ نیروهای امنیتی هند به 

خاک این کشور، پاسخ نظامی سنگینی به دهلی نو خواهد داد.
رییس ستاد ارتش پاکستان ضمن قدردانی از تالش های نظامیان این 
ارتش  و  مردم  کرد:  اعالم  از خاک کشورشان  برای حفاظت  کشور 

پاکستان برای دفاع از کشورشان متحد هستند.
وی اظهار داشت: دولت هند قصد تغییر نگاه ارتش پاکستان نسبت به 

مبارزه با تروریسم در این کشور را دارد.
در چند ماه گذشته بیش از 22 نفر در درگیری های مرزی میان دو 
کشور هند و پاکستان کشته و بیش از 50 نفر دیگر نیز زخمی شدند.

هند و پاکستان در دسامبر سال 201۳ میالدی به اجرای آتش بس 
امضا شده در سال 200۳ متعهد شدند اما تاکنون بارها این توافقنامه از 
سوی 2 کشور نقض شده و غیرنظامیان ساکن مناطق مرزی، قربانیان 

اصلی این درگیری ها هستند.
این در حالی است که چندی قبل، »اندیا پرس تراست« خبرگزاری 
هند پس از گفت وگوی تلفنی نخست وزیر هند با همتای پاکستانی، از 
سفر »اس جی شنکر« وزیر امور خارجه این کشور، به اسالم آباد در 

آینده ای نزدیک خبر داده بود.
پیش از گفت وگوی مودی با »نواز شریف«، »باراک اوباما« رییس جمهور 
آمریکا نیز در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان اوضاع منطقه و 

روابط »دهلی نو« و اسالم آباد« را مورد بررسی قرار داده بود.
مالقات  بدلیل  گذشته  سال  پاکستان  و  هند  بین  صلح  مذاکرات 
دیپلمات های پاکستانی با رهبران کشمیر در دهلی نو به تعویق افتاده 

بود.

چین زیرکانه از جنگ امریکا و روسیه سود می برد
از نظر واشنگتن، جنگ میان غرب و روسیه چیزی 
اوکراین  ارضی  تمامیت  سر  بر  درگیری  از  فراتر 
نظم  به  حمله  به  تبدیل  اکنون  جنگ  این  است. 
جهانی لیبرال غربی شده است؛ نظمی که امریکا در 
پایان جنگ سرد به سختی برای ایجاد آن براساس 
آزاد  بازارهای  و  قانون  حاکمیت  خود،  دموکراسی 
تالش کرد. اگر چه روسیه قدم به این راه نگذاشته 
و غرب را به چالش کشیده، اما این چین است که 
برنده اصلی بحران میان غرب و روسیه خواهد بود.
روسیه قدم به راه نظم جهانی غربی نگذاشت و به 
جای آن اکنون نظم امنیتی اروپا به ویژه کشورهای 

اروپای شرقی را به چالش می کشد.
صحبت از یک جنگ سرد جدید در محافل سیاسی 
نیز  مشابهی  دیدگاه های  است.  آغاز شده  واشنگتن 
استاد  سونین،  ُکنستانتین  شده اند.  مطرح  مسکو  در 
دانشکده عالی اقتصاد در مسکو درباره تفکر کرملین 
می گوید: روسیه اکنون درحال انجام یک ماموریت 
با  جنگ  در  حاضر  حال  در  روسیه  است.  مقدس 

امریکا است.
برای  تالش  در  ظاهراً  امریکایی  سیاست گذاران 
اعمال تحریم علیه مسکو و احتماال تسلیح اوکراین، 
بر  این مناقشه  بلندمدت  تاثیر ژئوپلتیکی  به  چندان 
راه  که  در صورتی  نکرده اند.  توجه  با چین  روابط 
نداشته  وجود  اوکراین  جنگ  برای  مشخصی  حل 
باشد، برنده این بحران کشور چین خواهد بود. آن 
گونه که صندوق بین المللی پول اعالم کرده، اکنون 
چین با توجه به برابری قدرت خرید، از امریکا در 
مقام اقتصاد شماره یک جهان فراتر رفته است. پکن 
قوای  تقویت  بزرگ  طرح  یک  به  دست  همچنین 

نظامی خود زده است.
ویژه  به  تاریخ  ابرقدرت های  دیگر  همچون  چین 
به  ظهور  دنبال  به  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  امریکا 
عنوان قدرت مسلط بر منطقه خود است و روسیه به 

ظهور چین کمک می کند.
اگر امریکا و اروپا روابط خصمانه خود با روسیه را 
بهبود نبخشند ممکن است چین حتی زودتر از انتظار 
اقتصاد روسیه به  امریکا برسد.  با  به جایگاه مقابله 
سبب کاهش قیمت نفت و تحریم های غرب ضربه 
دیده است. بانک جهانی اکنون پیش بینی می کند در 
میزان  به  ناخالص داخلی روسیه  تولید  سال 2015 
بانک  همچنین  یافت.  خواهد  کاهش  درصد   2.9
اقتصاد  کرده  برآورد  نیز  اروپا  بازسازی  و  توسعه 
روسیه در سال جاری میالدی تا حدود پنج درصد 
کوچکتر خواهد شد. روسیه در تالش برای مقابله 
با بحران اقتصادی خود، رو به آسیا آورده تا منابع 
طبیعی خود را فروخته، وام هایی را به دست آورده 
و توافقات نظامی جدید منعقد کند. به عنوان مثال 
مسکو و پکن در ماه مه 2014 یک قرارداد گازی 
400 میلیارد دالری امضا کردند. همچنین در نوامبر 

2014 یک قرارداد چارچوبی به منظور ارسال گاز 
به چین نیز امضا شد. در سپتمبر 2014 چاک هاگل، 
وزیر دفاع سابق امریکا عنوان کرد که روسیه و چین 
مشترکا در حال توسعه سیستم های تسلیحاتی جدید 

هستند.
انتظار می رود در سال جاری میالدی تجارت روسیه 
یابد در حالی  افزایش  دالر  میلیارد  به 100  با چین 
بود.  میلیارد دالر  این میزان 90  که در سال 2014، 
منطق نزدیک شدن روسیه به چین ساده است: چین 
نیازمند منابع است و روسیه آن ها را در اختیار دارد. 
روسیه نیز نیازمند بازارها ، سرمایه گذاری خارجی و 

پول است و چین آن ها را در اختیار دارد.
اشتراکاتی  کشور  دو  ژئوپلتیکی  منافع  هم چنین 
دریای چین  بر  امریکایی ها  نمی خواهد  دارد. چین 
غرب  نمی خواهد  نیز  روسیه  شوند.  مسلط  جنوبی 
یعنی امریکا و اروپا به آنچه که از نظر مسکو حوزه 
نفوذ روسیه محسوب می شود وارد شوند. به طور 
که  نیستند  جهانی  خواهان  چین  و  روسیه  خالصه 
در تسلط امریکا باشد. چنین مساله یی کامال آشکار 

است.
ژئوپلتیکی  رقبای  نوعی  به  همزمان چین و روسیه 
و  گاز  نفت،  فروش  با  روسیه  هستند.  نیز  یکدیگر 
منافعی  کوتاه مدت  در  به چین  منابع طبیعی  دیگر 
کار  این  تبعات  حال  این  با  می آورد.  دست  به  را 
رقیب  که  چین  بیشتر  هرچه  تقویت  درازمدت  در 
بلندمدت روسیه خواهد بود، است. مسکو به چین 
کمک می کند تا از نظر اقتصادی هرچه بیشتر رشد 
کند و قدرتمندتر شود در حالی که روسیه ضعیف تر 

می شود.
اوکراین  بابت وضعیت  از  درستی  به  اروپا  رهبران 
افزایش  روبه  کشور  این  در  تلفات  هستند.  نگران 

بوده و اقتصاد اوکراین در معرض سقوط است. باید 
حال  در  شود.  پیدا  اوکراین  بحران  برای  حلی  راه 
واشنگتن  در  ویژه  به  زیادی  صحبت های  حاضر 
یعنی جمهوری های  از شوروی  درباره فضای پس 
متعلق به شوروی سابق که پس از سقوط شوروی 

مستقل شدند، وجود دارد.
داشته  یاد  به  باید  اروپا  و  امریکا  سیاست گذاران 
باشند که فضای پس از شوروی همان فضای پیش 
است.  روسیه  تزاری  امپراطوری  یعنی  شوروی  از 
منطقه ای  مسلط  قدرت  را  خود  همچنان  روسیه 
منافعی  روسیه  به  آن  تاریخ  و  فرهنگ  که  می داند 

ویژه بخشیدند.
رییس  معاون  بایدن،  جو  گفته  به  که  همان گونه 
امریکا ترسیم مجدد نقشه اروپا غیرقابل  جمهوری 
پذیرش است، اما این حقیقت نیز وجود دارد که در 
خواهد  دشوار  بازگرداندنش  آن  دادن  رخ  صورت 

بود.
اقدامات روسیه  برخی  آنکه محکوم کردن  به رغم 
قابل درک است، اما مذاکرات غرب با مسکو باید 
ادامه یابد. امریکا نیز باید بررسی کند که چطور در 
متفکران  اکثر  باشد.  مثلثی  ابرقدرت  یک  بلندمدت 
راهبردی امریکا با این مساله که چین و نه روسیه 
بزرگترین چالش ژئوپلتیکی علیه امریکا در قرن 21 
است، موافقند. راهبرد 101 می گوید که روسیه باید 
وزنه متقابلی علیه قدرت نوظهور چین باشد. با این 
حال در حال حاضر سیاست امریکا و اروپا در حال 

هل دادن روسیه به آغوش چین است.
چنین چیزی یک اشتباه ژئوپلتیکی است. اگر مناقشه  
روسیه و امریکا بهبود نیابد این چین است که برنده 

این مناقشه خواهد بود.

رییس ستاد ارتش پاکستان:
نفوذ نیروهای امنیتی هند به پاکستان، پاسخ 

سنگین نظامی اسالم آباد را در پی خواهد داشت

توافق پاکستان با چین برای ساخت 
خط لوله جدید انتقال گاز

»امنیت و منافع امریکا در همه جای جهان در معرض خطر و تهدید است«

روسای اطالعاتی امریکا در جلسه ای در کمیته نیروهای مسلح سنا گفتند، امنیت و منافع 
امریکا در سراسر جهان در معرض خطر و تهدید قرار دارد که شامل حمالت سایبری، 

افراط گرایی، داعش، جرایم سازمان یافته و تهدیدهای روسیه و چین است.
امریکا و  آژانس اطالعات ملی  به گزارش خبرگزاری راشاتودی، جیمز کالپر، رییس 
ساالنه ای  در جریان جلسه  دفاعی  اطالعات  آژانس  رییس  استوارت،  وینسنت  جنرال 
به  مربوط  گزارش  امریکا  سنای  مسلح  نیروهای  کمیته  در  جهانی  تهدیدهای  درباره 
را  امریکا  منافع  و  امنیت  علیه  کنونی  و  بالقوه  تهدیدهای  از  اطالعاتی  ارزیابی جامعه 

ارائه کردند.
جیمز کالپر درباره تهدیدهای سایبری سخن گفت که در حال حاضر هم از نظر مقیاس 
و هم تاثیرات عمیق و پیچیده بودن در حال افزایش است و ادامه داد: جامعه اطالعاتی 
امریکا پیش بینی می کند که یکسری حمالت سایبری از منابع مختلف رخ می دهد که 

هزینه های زیادی را برای امریکا در پی خواهد داشت.

باید  را  سایبری  اما خطر حمالت  برد  میان  از  نمی توان  را  سایبری  تهدید  افزود:  وی 
مدیریت کرد.

با استفاده روزافزون داعش  کالپر در پاسخ به سوالی درباره راه هایی به منظور مقابله 
نیز گفت: چالش پیش رو چگونگی کم کردن سرعت و قطع  از رسانه های اجتماعی 

اینترنت مورد استفاده داعش است.
براساس گزارش تهیه شده توسط رییس آژانس امنیت ملی امریکا سال 2014 مرگبارترین 
سال در 45 سال گذشته درباره تروریسم جهانی بوده و نیمی از این حمالت و تلفات در 

عراق، پاکستان و افغانستان رخ دادند.
وی همچنین با اشاره به این مساله که داعش در حال از دست دادن منابع مالی خود و 
کم کردن دستمزدهای شبه نظامیان است، گفت: در حال حاضر، این گروه تروریستی بین 

20 تا ۳2 هزار نیرو دارد.
کالپر افزود: تعداد کمی از شبه نظامیان غربی که به داعش پیوستند، امریکایی هستند که 
موفق شدند به ایاالت متحد بازگردند و البته ما متوجه شدیم که هیچ یک از این افراد 

در حمالت شرکت نداشتند.
رییس آژانس اطالعات دفاعی امریکا نیز در جریان این جلسه در کمیته نیروهای مسلح 
سنای امریکا گفت: جنگ داخلی سوریه در حال تمام شدن به نفع دولت دمشق است. 
اما براساس اطالعات دفاعی، بعید است که دمشق بتواند در سال جاری میالدی مخالفان 

را شکست دهد.
در همین حال، هم کالپر و هم استوارت روسیه و چین را دو عامل مهم نگرانی دانسته 
و علتش را سیستم های جدید تسلیحاتی، فرماندهی سایبری و افزایش درگیری ها در 

اوکراین و دریای چین جنوبی اعالم کردند.
سناتور جان مک کین و جیمز اینهوفه، یکی از اعضای ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا 
ارسال  گفت:  کالپر  و  کردند  مطرح  را  کی یف سواالتی  نیروهای  کردن  مسلح  درباره 

سالح ممکن است باعث واکنش روسیه شود.

پاکستان و چین در آستانه امضای توافقنامه ای به ارزش ۳ میلیارد دالر 
برای ساخت یک خط لوله انتقال گاز طبیعی هستند.

جدید  لوله  خط  می گوید  پاکستان  در  اکسپرس تریبیون  پایگاه 
جایگزینی برای پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان )پروژه خط لوله 

صلح( خواهد بود که متوقف شده است.
عنوان جایگزین  به  آنکه  با  تریبیون می افزاید طرح جدید  اکسپرس 
عنوان  به  اصل  در  است  شده  توصیف  پاکستان  و  ایران  لوله  خط 

مکملی برای آن خواهد بود.
واردات گاز ایران به پاکستان در دولت قبلی این کشور به امضا رسید 
اما دولت جدید اجرایی کردن این پروژه را به لغو تحریم های امریکا 

و اتحادیه اروپا مشروط کرده است.
در  اسالم آباد  و  پکن  می گویند  »اکسپرس تریبیون«  به  آگاه  منابع 
برای  نومبر 2014 طرحی را  به چین در  آقای »شریف«  خالل سفر 
به  نفت چین  ملی  به شرکت  طبیعی  گاز  واردات  قرارداد  واگذاری 

امضا رسانده اند.
پیش نویس  روی  بر  کار  حال  در  حاضر  حال  در  پاکستان  دولت 
توافقنامه یی است که هنگام سفر رئیس جمهور چین به پاکستان در ماه 

آینده امضا خواهد شد.
خط لوله گاز ایران و پاکستان که 2700 کیلومتری است، در ابتدا برای 
تأمین کمبود منابع انرژی دو کشور هند و پاکستان آغاز شد اما تهران 
و اسالم آباد پس از انصراف هند در سال 2009 برای اجرای دوجانبه 

طرح مورد نظر توافق کردند.

                                                                                                                 اینسایدر

سال  ششم        y شما رة      y 1485   شنبه           9 حوت  /   ا سفند           y   1393  9  جما د  ی اال و ل     y 1436   28فبروری         2015



دربارۀ  اسالمی”  “حکومت  در  خمینی 
جایگاه رفیع و بلنِد امام چنین می نویسد:

که  است  هم  معنوی  مقامات  امام  “برای 
جدا از وظیفۀ حکومت است. و آن مقام، 
خالفت کلِی الهی است که گاهی در لسان 
ائمه علیهم السالم یاد شده است؛ خالفتی 
است تکوینی که به موجِب آن ذرات در 
ضروریات  از  خاضع اند.  امر  ولی  برابر 
مذهِب ماست که کسی به مقامات معنوی 
نبی  و  مقرب  ملک  حتا  نمی رسد،  ائمه 
طبق  ائمه،  و  اکرم  رسول  اصوالً  مرسل. 
روایاتی که داریم، قبل از این عالم، انواری 
نطفه  انعقاد  در  و  در ظل عرش،  بوده اند 
و  داشته اند  امتیاز  مردم  بقیۀ  از  طینت،  و 
در  چنان که  ماشاءاهلل،  الی  دارند  مقاماتی 
می کند:  عرض  جبرییل  معراج،  روایات 
کمی  هرگاه  الحترقت”  انمله  دنوت  “لو 
این  با  بودم.  سوخته  می شدم  نزدیکتر 
الیسمع  حاالت  اهلل  مع  لنا  “ان  فرمایش 
خدا  با  ما  مرسل”  نبی  وال  مقرب  ملک 
را  آن  مقرب  فرشتۀ  نه  که  داریم  حاالتی 
می تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل. این 
جزِو اصوِل ماست که ائمه چنین مقاماتی 
دارند، قبل از آن که موضوع حکومت در 

میان باشد”. )خمینی، 1۳60: 67-68( 
امامت نزد امامیه، حالت موروثی دارد، به 
امامت  مقام  علی  خانوادۀ  در  که  گونه یی 
وارد  خمینی  که  بحثی  می باشد.  محدود 
از  و  درآورد  تکاپو  به  را  امامیه  و  کرد 
ساخت،  بیرون  نگرانی  و  حیرت  حالِت 
که  شرح  بدین  است.  فقیه  والیِت  بحث 
“وقتی سلسلۀ 12 امام طی 250 سال پس 
از وفات پیامبر پایان می پذیرد و ولی امر 
کبری  غیبت  به  مهدی(  )امام  مسلمین 
می شود؟”  چه  مسلمانان  تکلیف  می رود، 
امام خمینی در پاسخ به این مسأله، نظریۀ 
اساس  بر  که  کرد  مطرح  را  فقیه  والیت 

آن، در عصر غیبت امام زمان )امام مهدی( 
امِر  تا  می شوند  انتخاب  او  از سوی  فقها 
امامت را به پیش برند. در کتاب “دراسات 
االسالمیه”  الدولۀ  فقه  و  الفقیه  فی الوالیۀ 

آمده است:
آِن خداوند  از  فقط  و حاکمیت  “سیادت 
جز  کردن  حکم  حق  نیز  پیامبر  است. 
بدان چه خداوند به او تفویض کرده بود، 
نداشت... امامان هم از جانب پیامبر و به 
فرماِن خداوند انتخاب شدند، حتا فقهای 
عصر غیبت نیز به همین منظور از سوی 
ائمۀ ما انتخاب شده اند وگرنه اساسًا حِق 
انتخاب  این زمینه،  نداشتند. در  حکومت 
مردم هیچ اثری ندارد و حکومت اسالمی، 
این  است.  محض  تئوکراسِی  حکومت 
امامیه  یعنی  ما  اصحاِب  نظر  دیدگاه، 

است”. )غنوشی، 1۳81: 217(
ولی فقیه از دید خمینی کسی است که در 
ایام غیبت کبری، متصدی امور مسلمانان 
می شود و در چهارچوب قانوِن شرع رفتار 
می کند. او می گوید: “اگر فقیهی برخالف 
نعوذ  ـ  و  داد  انجام  کاری  اسالم  موازین 
از  باهلل ـ فسقی مرتکب شد، خودبه خود 
حکومت معتزل است، زیرا از امانت داری 

ساقط شده است”. )خمینی، 1۳61: 9۳(
فقیه  ولی  که  برمی آید  سخنان  این  از 
فقیه  ولی  زیرا  ندارد؛  را  امام  جایگاهِ  آن 
دارای عصمتی مانند امام نمی باشد و بیم 
معصیت در آن وجود دارد و برای کسب 
مردم  آرای  به  حدی  تا  خود  مشروعیِت 
در  سبحانی  جعفر  استاد  است.  نیازمند 
در  اسالمی  “حکومت  می نویسد:  این باره 
حکومت  )معصوم(،  امام  حضور  دوران 
امکان  عدم  هنگام  در  و  محض  الهی 
حاکمیت  از  آمیخته یی  او،  به  دسترسی 
نظر  آن  از  است؛  ملت  حاکمیت  و  الهی 
که حق قانون گذاری اصالتًا از آِن خداوند 

است، الهی است، و از آن نظر که انتخاب 
حاکم و دیگر دستگاه های عالی حکومتی 
می باشد”.  مردمی  شده،  واگذار  مردم  به 

)غنوشی، 1۳81: 188(
که  آن گونه  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
از  آمیخته یی  می گوید،  سبحانی  جعفر 
است.  مردم  حاکمیت  و  الهی  حاکمیت 
از  بیرون  ایران،  اسالمی  انقالب  رهبر 
دارد  قرار  مردم  رأی  و  مردم  دسترِس 
ولی  است.  فصل الخطاب  او  حرِف  و 
انتخاِب  اثر  در  وزیران  و  رییس جمهور 
برگزیده  آن ها  نماینده های  یا  و  مردم 
به  برگشت  نوعی  این خود  که  می شوند، 
رای و نظِر اهل سنت می باشد که زعامت 
را حِق مردم می شمارند و باید مردم رهبِر 

خویش را انتخاب کنند.
مذهِب  از  اطاعت  ایران،  اساسی  قانون 
و  اداری  عالِی  مقامات  برای  را  امامیه 
ریاست جمهوری  به شموِل  کشور  قضایِی 
این رو محرومیت های  از  است؛  قید کرده 
دست وپاگیری برای پیروان اهِل سنِت آن 
کشور به میان آورده است. نظام جمهوری 
ملی گرایی،  عین  در  ایران  اسالمی 
قضایای  قبال  در  هم  مسوولیت هایی 
کشورهای اسالمی به خود قایل می باشد. 
بر پایۀ چنین باوری است که نیروی “سپاه 
و  وظایف  اسالمی”  انقالب  پاسداران 
برای خود  اسالم  در جهان  مکلفیت هایی 
“ایران”  پسوند  نبود  است.  داشته  تعریف 
در نام آن نیرو، به سپاه پاسداران انقالِب 
سوریه،  عراق،  در  حضور  جوازِ  اسالمی 
در  است.  داده  فلسطین  و  لبنان  بوسنی، 
وجود  متعددی  احزاب  اسالمی،  ایران 
و  یکی  استند  اصل  در  همه  اما  دارند، 
قرائت های تقریبًا مشابهی دارند. به سخن 
غیر  احزاِب  اسالمی،  ایران  در  دیگر، 

اسالمی جوازِ فعالیت ندارند.

       معصومه اسدی
در محیط کار سعی کنید بیش از حد ارتباط برقرار نکنید. 
گیج  موجب  زدن  حرف  زیاد  به خصوص  زیاد  ارتباط 
دنبال آن، عدم کارایی تان می شود. همچنین  به  شدن و 
حرف زدِن زیاد خسته کننده است. به قول جیمز راسل 
برای  چیزی  که  اشخاصی  کلی  به طور  شاعر،  الول 
به صحبت کردن  را  بیشترین وقِت خود  ندارند،  گفتن 

اختصاص می دهند.
از دامِ این یا آن فرار کنید تا آرامش بیشتری داشته باشید. 
به ساده گی  نمی توان  را  زنده گی  موضوعات  از  بسیاری 
میان  این  در  بلکه  داد،  قرار  سیاه  یا  سفید  دستۀ  در 

سایه روشن هایی از رنگ خاکستری هم وجود دارد.
برداشت های  مراقب  کار،  محیط  در  ارتباط  جریان  در 
شخصی خود باشید تا از تضادها جلوگیری شود. دقت 
کنید آیا آن چه را دربارۀ آن سخن می گویید یا می نویسید 
را  خود  برداشت های  نه  اگر  دیده اید،  خود  چشمان  با 

ارزیابی و بررسی بیشتری کنید.
کشف  را  هر شخص  بودِن  فرد  به  منحصر  کنید  سعی 
و  اشخاص  کردن  دسته بندی  و  زدن  برچسب  از  کنید. 
گروه ها در محیط کار خودداری کنید. چرا که با این کار، 
توانایی دیدِن افراد چنان که هستند و توانایی برقرار کردن ارتباط موثر با 

آن ها را از دست خواهید داد.
در موقعیت های متفاوت در محیط کار سعی کنید خود را کنترل کرده و 
میان حرِف شخص ندوید. به میان حرف کسی دویدن، این پیام را دارد 
بیشتری  اهمیِت  بگویم  می خواهم  من  که  ندهید، چیزی  ادامه  لطفًا  که 

دارد.

فرسوده گی شغلی و نداشتن آرامش
حالت  این  است.  افزایش  به  رو  شغلی  فرسوده گی  حاضر،  دوران  در 
زمانی به وجود می آید که بین ماهیت شغل و ماهیِت شخصی که در آن 

شغل مشغول به کار است، ناهمخوانی باشد.
در واقع فرسوده گی شغلی، خود بهترین دلیل برای نداشتن آرامش در 
چون  منفی  هیجاناِت  آمدن  وجود  به  باعث  که  چرا  است،  کار  محیط 
ناامیدی و خشم می شود. شما در محیط کار ناامید می شوید به این دلیل 
که از رسیدن به اهداف تان باز می مانید و نمی توانید موانع شغلی را از 
سر راه تان بردارید، زیرا منابع کافی ندارید یا روی کارتان کنترل کافی 
ندارید و پاداشی را که انتظار دارید، دریافت نمی کنید. بنابراین احساس 
واکنش های  ناامیدی  و  ناکارآمدی و خسته گی می کنید. همراهی خشم 
تقویت  را  شغل  و  کار  به  نسبت  بدبینی  و  دیگر  افراد  به  نسبت  منفی 
و  می گردد  بال  دنبال سپر  به  کار  محیط  در  فرد  این حالت،  با  می کند. 
برخورد  تلخی  و  ترش رویی  با  بنابراین  می داند،  گناهکار  را  دیگران 
می کند، به خصوص زمانی که چنین حالتی ناشی از بی عدالتی در محیط 

کار باشد.
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        عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش چهارم و پايانی

نیز گاه غفلت می ورزیم و در هاله یی  ما از غفلِت خویش 
از غفلت ورزی های مرکب و چندالیه گیر می آییم. شاید از 
تا  است  تعبیر شده  ذکر  به  کریم  قرآن   از  که  همین جاست 
انسان به واسطۀ آن راهش را به سوی خدا بگشاید و با وقوف 
دجله  در  را  فراموش گری هایش  خویش،  فراموش کاری  به 

بریزد و میثاق فطرتی را که با خدا بسته است، از یاد نبرد.
متعلِق فراموش گری:

مواجه می دیده  را  با چهار حقیقت، خودش  انسان همواره 
است. این چهار حقیقت عبارت اند از:

1. حقیقِت خودش
2. حقیقِت خدا

۳. حقیقِت جهان
4. حقیقِت انسان

نیست؛  منوال  یک  به  انسان  فراموش کاری  همین سان،  به 
خدا  هم،  زمانی   و  می کند،  فراموش  را  خودش  گاه  انسان 
این میان،  را؛ و در وقتی دیگر جهان و هم نوعانش را. در 
است  خودش  فراموشی  همان  بشر  فراموشی  بزرگ ترین 
کیستی  به  انسان  این که  کیستِی خودش؛  از  غفلت ورزی  و 
خودش نیندیشد و جایگاه خودش را در کاینات درنیابد و 

همواره با خودش درگیر بماند.
احمقان سرورشده ستند و ز بیم

عاقالن پیچیده سرها در گلیم
سر میپیچ اندر گلیم و رو مپوش

کاین جهان جسمی است سرگردان تو هوش 
مولوی انسان را از سردرگلیم پیچیده گی برحذر می دارد و با 
تعبیری نهایت رسا، او را قوه عاقلۀ پیکرۀ جهان می خواند. 
در این میان، ابوالمعانی بیدل نیز چشم  برخویش نداشتن و 
سربه هوابودن را بیگانه گی از اصل می خواند و از این وضع 

شکوه دارد.
یک نخل از این گلستان از خویش با خبر نیست

سر بر هواست خلقی از پیش پا ندیدن 
اقبال نیز انکار از خویشتن را بدتر از کافری یا خداانکاری 
می داند و این مسأله را ممیّزۀ خودش با مال تعریف می کند.

منکرِ حق نزد مال کافر است
منکر خود نز من کافرتر است 

اقبال الهوری دین را نیز همان دانستِن اسرارِ خود می بیند و 
روزنه یی   که به سوی درون کشیده شده است تا اسرار نهانی 
تفّطن  و  درون بینی  به  انسان  و  گردد  آشکار  آدمی  وجود 

برسد.
چیست دین دانستِن اسرار خویش

زنده گی مرگ است بی دیدار خویش
پرواضح است که بازگشت به خویشتن، متعالی ترین ارزشی 
است که دین مبلغ آن است. دین در واقع در پی بیرون کردِن 
در  کریم  قرآن   است.  فراموش کاری  سیه چال های  از  آدمی 
آیاِت بسیاری از غفلت، ذکر، اعراض، نسیان و ...، یاد کرده 
است که بنیادی ترین هدِف دین را بیان می دارد. حتا مبارزه با 
بت پرستی و تعددباوری نیز در راستای همین ارزِش متعالی 
توجیه  می پذیرد. ابراهیم )ع( بت ها را می شکند، وقتی از وی 

در موردِ آن می پرسند، صریحًا در پاسخ می گوید:
َذا َفاْسَأُلوُهْم ِإن َكاُنوا َينِطُقوَن﴾ ]انبیاء:٦٣[  َعَلُه َكِبريُُهْم هَٰ ﴿َقاَل َبْل فـَ

ترجمه: »گفت: بلکه این کار را بزرگ شان کرده است! از 
آن ها بپرسید اگر سخن می گویند!« 

همین است که آن ها - مشرکین - به فطرِت خود برمی گردند 
و قرآن  کریم عمیق ترین نتیجه گیری اش را چنین بیان می-

دارد.
اِلُموَن﴾ ]انبیاء:٦٤[  َقاُلوا إِنَُّكْم أَنُتُم الظَّ رََجُعوا ِإَلٰ أَنُفِسِهْم فـَ ﴿فـَ

خود  به  و  بازگشتند؛  خویش  وجدان  به  آن ها  ترجمه: 
گفتند: »حّقا که شما ستمگرید!« 

نشان  و  ندارد  انسانی  فطرِت  به  بازگشت  جز  پیامی  دین 
خویش  فطرِت  برابِر  در  بت پرست ها  چه گونه  که  می دهد 
سکوت کردند و - برای ولو چند لحظه - به خود بازگشتند.  
سر به گریبان  گذاشتن و در خود فرو رفتن را می توان راهی 
ساعت- و  تکنولوژیک  تزاحم  که  به ویژه  خود یابی  برای 
واره شدن جهان و انسان فرصتی برای بازگشت به خود او 
نمی گذارد - دانست و این که خودمان را در امواج پرتالطم 
از  را  نگاه مان  و  ندهیم  دست  از  خودمان  دستاوردهای 

خویشتن برنداریم.
ْبِصرُوَن﴾ ]ذاريات:٢١[  ﴿َوِف أَنُفِسُكْم ۚ  َأَفَل تـُ

آیا  است؛  آیاتی  نیز  شما  خود  وجود  در  و  ترجمه: 

نمی بینید؟! 
یاد  »خود«  با  پیوند  در  »تبصرون«  عبارت  از  قرآن کریم 
می کند و نشان می دهد که پی  بردن به آیه های خداوند در 
خویش جز با بصیرت و تفّطن دست یافتنی نیست. در جای 
دیگری نیز آگاهی انسان را نسبت به اعمالش با درون بینی و 

باطن نگری در پیوند می بیند.     
ْفِسِه َبِصريٌَة﴿١٤﴾ وََلْو أَْلَقٰى َمَعاِذيرَُه﴿١٥﴾]قیامت:١٤[  َبِل اْلِنَساُن َعَلٰى نـَ
ترجمه: بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است. هر 

چند در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشد. 
با این حساب، وقوف به حالت های درونی و آگاه شدن بر 
است،  آن  با  متناسب  که روشی  درون بینی  با  خویشتن جز 
به دست نمی آید و تفاوت در تعددِ مدرکات، مستلزم تفاوت 
در نحوۀ ادراک آن ها نیز است. بنابراین، حالت های انفسی 
را نمی توان با روش های آفاقی پی گیری کرد و به شناختی 
واقعی رسید؛ بلکه هریک از عالم درون و عالم بیرون را باید 
با روش های مختلف و متناسب با آن  جست وجو کرد و به 

نتیجۀ الزم و مورد نظر دست یازید.

خالصه
موضوعاِت فوق را می توان چنین خالصه کرد:

دور  گذشته های  با  می کشیم،  نفس  آن  در  ما  که  دنیایی   .1
تفاوت های بنیادینی دارد که این تفاوت ها را می توان در دو 
دستۀ معرفت شناختی و جامعه شناختی مطمِح نظر قرار داد. 
متفاوت می اندیشد و شرایط  از گذشته  امروز عمیقًا  انسان 
دارد.  با گذشته  بنیادینی  تفاوت های  نیز  زیست محیطی وی 
انسان در گذرگاه جدید تاریخی خویش به چیزی جز اصالِت 
انسان و بشرانگاری تمامیت خواهانه و سخت جان گرایشی 
ندارد. او خویشتن را در مرکز هستی تکیه زده می-بیند و جز 
بزرگ بینانه و خودخواهانه -  نگرشی  با  را  آن هم  خودش 
در تزاحم بی شمارِ پدیده ها نمی نگرد. انسان -روزگار ما در 
ورطه های تمامیت خواهِی ساده انگارانه و بزرگ بینانۀ عمیقی 
برای  بسیاری و ریسمان محکمی  زمان  که  است  رفته  فرو 

بیرون آمدن از آن نیاز دارد.  
بی عاطفه گی،  بی معنایی،  نیست انگاری،  پوچی،  تهوع،   .2
غربت زده گی، تک بعدی انگاری، روزمره اندیشی و بی هیچی 
را باید آسیب های جدی یی دانست که انسان امروز به  لحاِظ 
روزگار،  این  انسان  است.  گریبان  دست  به  آن  با  فکری 

این  و  است  و شکننده  لرزان  آخرت  به  ایمانش  پایه-های 
و هدف داری  معنا  بحراِن  با  را  او  و شکننده گی  لرزنده گی 
جهان روبه رو کرده است که فلسفه ها در عبور از این بحران 
ناتوان و درمانده اند. قرآن  کریم نقش آموزۀ بازگشت به خدا 
را در معنادهی و عبث نینگاری خلقِت انسان به  وضوح بیان 
می دارد و اهمیِت آن با توجه به بحران معنا و درگیری های 
قرآن  کریم  است.  انکار  قابل  غیر  ما  هم روزگاران  فکرِی 
ساحت آفرینش الهی را از بیهوده گی و هرزه گی ها به دور، و 
متعالی می داند که در نتیجه، آفرینش انسان نیز هدف مندانه 
با  آفرینش بشر  نباید در معناداری  و غایت انگارانه است و 
وی  اعمال  حساب رسی  و  خدا   به  او  بازگشِت  به  توجه 

تردیدی به خود راه داد.
۳. اساسًا دین در پی پاسخ گویی به پرسش های بنیادینی نظیر: 
به  و  است؟  چه گونه  جهان  با  ما  نسبِت  آمده ایم؟  کجا  از 
 کجا خواهیم رفت، برآمده است و کارکردِ دین نیز در یک 
پرسش ها  این  به  دین  پاسخ گویی  میزان  به  نظر  روی کرد، 
سنجیده می شود. در این میان، قرآن  کریم به هرسه پرسش 
خاطر  اطمینان  که  می دهد  تردیدناپذیری  پاسخ های  باال، 

بسیاری ایجاد می کند.
به  جزوار  مواردی  هم  در  و  کلی،  به صورتی  قرآن  کریم 
آن جمله  از  که  است  پرداخته  انسان  اساسی  پرسش های 
انسان همواره مطرح و مسأله بوده  برای  از آخرت  پرسش 

است. 
با  آمیخته  و  غفلت آور  ماهیتًا  این جهانی،  زنده گی   .4
آمده  اکرم )ص(  پیامبر  از  روایتی  در  است.  خودبیگانه گی 
است: »الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا« مردم در خواب اند و چون 
بمیرند بیدار می شوند. شاید این امر در وهلۀ اول عجیب به 
نظر آید اما برای درِک درست آن کافی است لحظاتی چشم 
کنید،  تداعی  را  زنده گی شدۀ تان  لحظه های  و  بنهید  برهم 
آن گاه خواهید دانست که خواب های دیده شده با خاطره های 
فراوانی  مشابهت های  بلکه  ندارد؛  تفاوتی  هیچ  سپری شده 

میان آن ها می توان یافت.
هرچیز  از  بیش  ما  زماِن  جامعه شناختی  دگردیسی های   .5
دیگری مشهود و قابل دید است.  فشار نفوس، موشک های 

ارتباطات،  دگرگونِی  بی سرنشین،  هواپیماهای  قاره پیما، 
سرسام آور  اختراعاِت  اوتوماسیون،  اطالعات،  سرعت یابی 
رسانه یی،  گستردۀ  و  همه جاگیر  تبلیغات  تکنولوژیک، 
خالصه  و  فضایی  پژوهش های  فراملی،  صنعتگاه های 
»ترتیب یابی دوبارۀ زمان و مکان« چهرۀ زنده گی انسان امروز 
را وارونه کرده است و آیندۀ بشر را با تهدید و امیدواری های 
برای فهم دگرگونی های زماِن  بسیاری روبه رو کرده است. 
ما کافی است چشمان تان را ببندید و برای لحظاتی دنیایی 
را تصّور کنید که در آن موبایل، انترنت، برق، ماهواره، اتم، 
می توان  آن گاه  نباشد.   ،... و  کمپیوتر  اسلحه،  عراده جات، 
و  برد  پی  امروز  انسان  زنده گی  دگرگونی های  عمِق  به 

فرورفته گی های جبران نشدنی هم روزگاران ما را شناخت.
انسانی و  از آن یاد کردیم، بر روابِط  6. دگرگونی هایی که 
مناسباِت  این که  کما  است؛  بوده  تأثیرگذار  نیز  ما  اجتماعی 
مسند  در  مدرن  ارزش های  و  است  کرده  تغییر  انسانی 
می بینید  را  کسانی  شما  است.  زده  تکیه  کهن  ارزش های 
وسایِل  با  چنان  و  سرگرم اند  موبایل شان  با  ساعت ها  که 
برای  ضرورتی  و  مجال  که  گرفته اند  خو  تکنولوژیک 

بازگشتن به خویش نمی بینند.  
7. انساِن زماِن ما لحظاتی با خودش نمی نشیند تا در سکوت 
به  زنده گی،  روزمرۀ  غوغاهای  از  دور  به   و  خلوت،  و 
گذشته اش بیاندیشد و جایگاهش را در جهانی که زنده گی 
می کند دریابد. اصاًل مجالی نمی یابد تا به خودش، به خدا و 
جهاِن پیرامونش فکر کند و سری به زانوی تفکر فرو نهد. او 
که حول و حوش و ذهن و ضمیرش را دغدغه های گذرنده 
و ساعت وارِ زنده گی فروپیچیده است، دمی به فطرت انسانِی 
فراموش نشود و  انسانی اش  اصالِت  تا  برنمی گردد  خویش 

آیینۀ درونی او از زیر آوارهای روزمره گی بیرون آید.
8. اسالم دین اعتدالل است و میانه روی در هر کاری را اصل 
می پندارد. بنابراین، همان گونه یی  که نباید در لجن زارِ نفس 
و وسیله تا گلو فرو رویم؛ از فرورفتن در خلوت نشینی و 
نگذاریم  و  کرد  باید جلوگیری  نیز  افراطی  انزواگزینی های 

بیرون  با همنوعان و محیِط  را  ما  با خود، عالقۀ  عالقۀمان 
تحت الشعاع قرار دهد و از ما انسانی تک بعدی ترسیم شود.

را  خودش  حرکت  و  دارد  خیره کننده یی  آیندۀ  بشر،   .9
برای  راهی  اما  می بیند،  وضوح  به  هالکت  پرتگاه  به سوی 
رهایی ندارد. در این میان، اکتشافاِت فزایندۀ علمی نیز مایۀ 
نمی دهد.  پاسخ  او  زنده گی  به چرایی  نیست و  نجاِت وی 
با این حساب، بازگشتگاهی وجود ندارد و جغرافیای امنی 
پرسش های  به  دین  نیست.  شدن  دین  دامان  به  دست   جز 
بنیادین بشر پاسخ می دهد و با معنادارکردِن زنده گی انسان، 

معجزه یی می آفریند که در تواِن فلسفه و علم نیست. 
سرگرمی زا،  بیگانه گر،  وحشت آفرین،  امروز  تمدن   .10
است.  ویران گر  و  بی رحم  عاطفه ستیز،  سودمحور،  دنیایی، 
نفس می کشد  آفریدۀ خودش  تمدنی  انسان در حصارهای 
مانده  محصور  خودش  تنیدۀ  جال های  در  عنکبوت وار  و 
مجسمۀ  عاشِق  که   - پلگمالون  همان  امروز  انسان  است. 
دست ساخته خودش شده بود - است که مسحور دستینه های 
خودش شده و صنعت گری های غیرمنتظرۀ وی، خودش را 
باید  را  امروز  انسان  است.  کرده  حیرت زده  و  برآشفته  نیز 
همان مارگیر افسون شده یی دانست که اژدهای فسردۀ نفس 
را در گرمای خورشید نفس کشیده است و با رفتِن اخالط 
سرد آن، و به جنبش درآمدِن اژدهایی که مرده اش پنداشته 
بود، حیرت زده می شود، و از این که چه فتنه یی را بیدار کرده 

است، در شگفت می ماند.
پرده های  اگر  بود  گفته  اسالمی  اندیشمندان  از  یکی   .11
غفلت دریده شود، دیگر زنده گی متوقف خواهد شد. بدون 
تردید، غفلت ورزی روحی است که بدنۀ زنده گی ما را پای 
تا سر پوشانده است و جز نگاه های تیزبین و ژرف نگر به 
را  بشر  غفلت ورزی  کریم  قرآن   نمی برد.  راه  حقیقت  این 
انسان  زنده گی  تعبیرشدِن خواب  و  برپایی رستاخیز  با  جز 
برطرف شدنی نمی داند. غفلت را در خمیرۀ اولی حیاِت بشر 

تفکیک  ما  جمعِی  و  فردی  »ما«ی  و  »من«  از  و  اند  نهاده 
نمی پذیرد. غفلت را باید وجِه اجتناب ناپذیر حیات بشری به 
حساب آورد که جز با تفطن، درون بینی، مداقّه و خوداندیشی 
ما در حضور غفلت نفس می کشیم و  دست یاب نمی شود. 

زیستِن ما همان غفلت ورزی های بی وقفۀ وجودی ماست.
چیزهایی  و  است  فراموش گر  طبیعی  به صورت  انسان   .12
انسان  متعلق فراموشگری  برد. گاه  یاد می  از  را هرازگاهی 
این  انسان؛  خود  هم  زمانی  و  طبیعت  گاهی  است  خدا 
انسان  و  نیست  همیشه گی  و  مستمر  امری  فراموش گری 
سر  هرازگاهی  فراموش گری  بلکه  نمی برد،  یاد  از  پیوسته 
می کشد و انسان را در پرده های ضخیم غفلت و نسیان درهم 

می تند.
فراموش گری را باید دردِ فراموش شده بشر امروز به حساب 
آورد چنان که چیره گی آن بر ما گاه در حدی ست که فراموش 
می کنیم که خود و خدا را فراموش کرده ایم و این ضخیم ترین 

پردۀ غفلتی است که ذهن و ضمیر ما را می پوشاند.
1۳. انسان گاه خودش را فراموش می کند، و زمانی  هم، خدا 
میان،  این  را. در  را؛ و در وقتی دیگر جهان و هم نوعانش 
است  خودش  فراموشی  همان  بشر  فراموشی  بزرگ ترین 
کیستی  به  انسان  این که  خودش؛  کیستِی  از  غفلت ورزی  و 
خودش نیندیشد و جایگاه خودش را در کاینات در نیابد و 

همواره با خودش درگیر بماند.
از  آدمی  بیرون کردِن  پی  در  واقع  در  دین   .14
آیاِت  در  قرآن  کریم  است.  فراموش کاری  سیه چال های 
بسیاری از غفلت، ذکر، اعراض، نسیان و ...، یاد کرده است 
با  مبارزه  حتا  می دارد.  بیان  را  دین  هدِف  بنیادی ترین  که 
بت پرستی و تعددباوری نیز در راستای همین ارزِش متعالی 
فرو  خود  در  و  گریبان گذاشتن  به  سر  می پذیرد.  توجیه  
تزاحم  که  به ویژه  ـ  خودیابی  برای  راهی  می توان  را  رفتن 
تکنولوژیک و ساعت واره شدن جهان و انسان فرصتی برای 
بازگشت به خود او نمی گذارد ـ دانست و این که خودمان را 
در امواج پرتالطم دستاوردهای خودمان از دست ندهیم و 

نگاه مان را از خویشتن برنداریم.
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هارون مجیدی
روزهای  در  بی پیشینه  توفان های  و  برف کوچ   نتیجۀ  در 
سه شنبه و چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در مناطق مرکزی کشور، 
از جمله در والیت پنجشیر، دست کم 250 تن جان باخته  و 

ده ها خانه نیز ویران شده است. 
نشست  رییس جمهوری  طبیعی،  بی سابقۀ  حوادث  از  پس 

فوق العادۀ کابینه را ناوقت روز گذشته برگزار کرد. 
در این نشست، به دلیل حوادث مرگ بار در سراسر کشور، 

سه روز ماتم ملی اعالم شد.
پنجشیر،  والیت  در  تنها  کوچ،  برف  شدن  سرازیر  اثر  بر 
زخم  دیگر  تن  ده ها  و  باخته  جان  تن   200 به  نزدیک 

برداشته اند. 
بر اثر این برفکوچ ها، ده ها منزل مسکونی، مسجد و مکتب 
تازه ترین  بربنیاد  است.  شده  برف  زیر  والیت  این  در  نیز 
را  پنجشیر  دریای  برفکوچ  پریان،  ولسوالی  از  گزارش ها 
مسدود کرده و آب به شماری از خانه ها سرازیر شده است.  
باشنده گان محل دیشب به روزنامۀ ماندگار گفته اند که در 
روستای کوجان ولسوالی پریان، یکی از بندهای برفکوچ 
خانه ها  از  شماری  به  شده  ذخیره  آب  و  شده  شکسته 
سرازیر شده است. مردم خانه های شان را ترک کرده و بر 

بلندی های محل پناه برده اند. 
»ما  گفت:  ولسوالی،  این  باشنده گان  از  یکی  محمد،  اختر 
از ترس برف کوچ، به کوه رفته نمی توانیم و قریه را آب 

گرفته، حیرانیم چه کنیم.«
پنجشیر  دیده گان  آسیب  به  کمک ها  همآهنگی  مسوول 
تا اکنون 188 تن از زیر آوار کشیده  شده اند  می گوید که 

و هنوز عملیات نجات در مناطق دشوارگذر جریان دارد. 
به  کمک ها  همآهنگی  مسوول  که  ارقامی  بنیاد  بر 
آسیب دیده گان پنجشیر ارایه می کند، تنها در ولسوالی پریان 

بیشتر از 148 نفر از اثر این برفکوچ ها جان باخته اند.
به گفته منابع، ضخامت این برف باری بیشتر از دو متر گفته 
شده و در سی سال گذشته در این والیت بی پیشینه بوده 

است.
ویس برمک، مسوول همآهنگی کمک ها به آسیب دیده گان 
ارقام،  آخرین  بنیاد  بر  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  پنجشیر 
دست کم 188 تن جان باخته اند و چون تا هنوز هم عملیات 
آمار  این  لحظه  هر  می رود  احتمال  دارد،  جریان  نجات 

تفاوت کند.
آقای برمک گفت: »پنج تن در روستای ملسپه در ولسوالی 
بازارک، 4 تا 5 نفر در ولسوالی دره، ۳0 تن در درۀ عبداهلل 
خیل و رقم باقی مانده در دهکده های پریان جان باخته اند.«
نقاط  از  بسیاری  به  ما  تا هنوز هم  برمک می افزاید:  آقای 
انجام  که  را  بررسی یی  هوا  طریق  از  و  نداریم  دسترسی 
و  پریان  ولسوالی  در  برف  مترها  می دهد  نشان  دادیم، 

دره های جانبی آن وجود دارد.
مواد  چرخبال ها  طریق  از  آنان  که  می گوید  برمک  آقای 

غذایی، کمپل و لوازم خانه را به این مناطق فرستاده اند.
پنجشیر  دیده گان  آسیب  به  کمک  همآهنگی  مسوول 
منطقۀ  تا  پنجشیر  »پاکسازی جادۀ عمومی  همچنان گفت: 
است  بسیار صعب العبور  کوتل  انجام شده؛ چون  بامبردار 
شاید تا دو یا سه روز دیگر هم پاک کاری سرک ادامه یابد.«
آقای برمک گفت که آنان با استفاده از چهار چرخبال ارتش 
زخمیان این حادثه را به شفاخانۀ ایمرجنسی پنجشیر انتقال 

داده اند.
 او افزود: ارتش ملی و پولیس ملی در صورت نیاز آمادۀ 
همکاری با نهادهای محلی برای رسیده گی به آسیب دیده گان 

هستند.
آقای برمک با بیان اینکه تا هنوز هیچ نهاد جهانی را برای 
در  که  نشستی  »در  کرد:  تصریح  اند،  نکرده  طلب  کمک 
شورای امینت با نهادهای بین المللی داشتیم؛ فیصله شد که 
در چند موردی که برای برنامه ریزی های بعدی نیاز داریم تا 

این نهادها با ما کمک کنند.
احتمال  میبارد  زیاد  حجم  با  برف  زمانی که  گفت:  برمک 
سیالب ها و خطرات دیگر نیز وجود دارد. بنابرین خواست 
با  تا  بود  این  امریکا  متحدۀ  ایاالت  و  آیساف  قوای  از  ما 
وسایل و امکانات پیشرفته یی که در اختیار دارند، از همین 
اقلیمی و موارد  حاال  در قسمت تحلیل و تجزیه مسایل 
تا  دهند  قرار  ما  اختیار  در  را  معلومات  و  کنند  کار  دیگر 
انجام  را  خود  بعدی  برنامه گذاری های  ما  آن  از  استفاده 

دهیم.«
مسوول همآهنگی کمک به آسیب دیده گان پنجشیر همچنان 
گفت که عملیات آنان برای پاکسازی راه های ولسوالی ها تا 

چهار روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. 
حوادث  با  مبارزه  رییس  بخشی  حمیداهلل  حال،  عین  در 
طبیعی والیت پنجشیر به روزنامۀ ماندگار گفت: باالتر از 

دو هزار خانواده از اثر این برفکوچ در پنجشیر متضرر شده 
است.

آقای بخشی  با بیان این که بیشتر از صد برفکوچ در پنجشیر 
اتفاق افتاده گفت که ضخامت این برفکوچ ها از بیست الی 

پنجاه متر میباشد.
رییس مبارزه با حوادث والیت پنجشیر گفت که آنان برای 
کمک های  نیازمند  متضرر  خانواده های  به  رساندن  کمک 

غذایی و غیر غذایی هستند.
آقای بخشی همچنان می گوید در پریان، حصۀ اول و خینج 
برف بیشتر است و احتمال برفکوچ می رود و آنان آماده گی 

راه اندازی برفکوچ های مصنوعی را در این مناطق دارند. 
همچنان، محمد سهراب ولسوال درۀ پنجشیر گفت: برفکوچ 

در منطقۀ عبداهلل خیل تلفات زیادی را وارد کرده است.«
ولسوال دره به روزنامه ماندگار گفت: در عبداهلل خیل ۳2 تن 

جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند.
 او گفت: در این منطقه تا حال دوبار چرخبال ها توانسته اند 

نشست کنند و راه را تا ولسوالی باز کرده ایم.

از  نفر   29 حال  تا  محل  مردم  که  گفت  سهراب  آقای 
باشنده گان عبداهلل خیل را به خاک سپرده اند و می کوشند تا 

افراد باقی مانده را نیز از زیر آوار برف بیرون بکشند.
از  استفاده  با  تا  می کوشند  آنان  که  می گوید  دره  ولسوال 

چرخبال ها زخمی   ها را انتقال دهند.
دیدار با آسیب دیده گان

به شمول رییس جمهور و  مقام های حکومتی  از  شماری 
رییس اجرایی طی دو روز گذشته از والیت پنجشیر دیدار 

کرده اند. 
مرکز  در  جمهوری  رییس  سفر  مناسبت  به  محفلی که  در 
کبیری  عبدالرحمن  بود،  گردیده  برگزار  پنجشیر  والیت 
و  برفکوچ  تلفات  گزارش  پنجشیر  والیت  سرپرست 

کمک های صورت گرفته به این قربانیان را ارایه کرد.
بعد از آن، آقای غنی بعد از اتحاف دعا به روح جان باختگان 
این حادثه به زخمیان این رویداد آرزوی صحتمندی کرد. 

رییس جمهور غنی در جمع مردم پنجشیر گفت که تمام 
افغانستان در غم پنجشیر شریک هستند و این یک  مردم 

غم ملی است.
به  افغانی  میلیون  بیست  مبلغ  غنی  رییس جمهور 

آسیب دیده گان کمک کرده است.
از  بسیاری  در  امسال  که  گفت  همچنان  رییس جمهور 
والیات افغانستان حوادث طبیعی رخ داده است که دولت 
خسارات آن را بررسی می کند و با همکاری مردم افغانستان 
بنیاد برنامۀ منسجم اقدامات الزم  و نهادهای جهانی و بر 

خواهد کرد.
آقای غنی گفت که  دولت به خاطر رسیده گی به حوادث 
طبیعی روی یک برنامۀ بنیادی کار می کند تا در هنگام به 
میان آمدن چنین حوادث، اقدامات عاجل صورت گرفته و 

از خسارات بیشتر جلوگیری شود.
باشنده گان  به  آسیب دیده  از ساحات  دیدار  در  غنی  آقای 

به  نیز  را  دیگر  چرخ بال  چند  او  که  سپرد  وعده  پنجشیر 
به آسیب دیده گان توظیف  خاطر سرعت بخشیدن کمک 

کرده است. 
شده،  تخریب  اماکن  بازسازی  برای  که  گفت  غنی  آقای 
انجام خواهیم داد و همچنان  اقدامات موثر و به موقع را 
وعده داد که هر آنچه که در توان دولت وحدت ملی است، 
برای رسانیدن خدمات به مردم پنجشیر دریغ نخواهند کرد.
به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  پنج شنبه،  روز  به  نیز  این  از  پیش 
به آسیب دیده گان  خاطر مدیریت نجات و کمک رسانی 

به پنجشیر رفته بود.
از زیر برف و آوار،  بیرون آوردن شهدا  نجات زخمی ها، 
رسانیدن گروه های امداد و نجات به مناطق مورد ضرورت، 
رسانیدن دوا و غذا به مناطق مختلف و بازگشایی راه ها به 
عنوان اولویت کاری برای آسیب دیده گان عنوان شده است. 
شماری از نهادهای خیریه و شخصیت های سیاسی، برای 
کمک به قربانیان و خانواده های آسیب دیده ابراز آماده گی 

کرده اند. 
از جمله، بنیاد شهید مسعود قهرمان ملی کشور از فرستادن 

کمک های الزم به ولسوالی  های پنجشیر خبر داده است. 
برف کوچ های دیگر

در جریان روزهای گذشته، والیات بدخشان، پروان، کاپیسا، 
تخار، بامیان، ننگرهار، بغالن، نورستان و لغمان نیز شاهد 
برفکوچ و ریزش برف های شدید بوده اند که تلفاتی را نیز 

به جا گذاشته است.
بدخشان

اثر سرازیر شدن برف کوچ در ولسوالی میامی والیت  بر 
بدخشان 21 تن کشته شدند.

احمدنوید فروتن سخنگوی والی بدخشان به رسانه ها گفته 
که این حادثه در قریه »پنج شیو« ولسوالی میامی نیمه به 

وقوع پیوسته است.
زیر  نیز  دیگری  شمار  بدخشان،  والی  سخنگوی  گفتۀ  به 

برفکوچ گیر مانده اند که تعداد دقیق آنان معلوم نیست.
تیم های کمکی  اظهار داشت که  سخنگوی والی بدخشان 
کمیتۀ ضد حوادث و ارگان های دولتی به ساحه اعزام شده 

اند.
پروان

شاه ولی شاهد، معاون والیت پروان دربارۀ برف باری ها در 
این والیت به رسانه ها گفت که در اثر برفکوچ و تخریب 
منازل مسکونی، 1۳ تن در این والیت جان باختند و چهار 

تن دیگر زخمی شدند.
آقای شاهد افزود که راه های عمومی به روی ترافیک باز 
اند؛ اما  بیشتر راه های فرعی ولسوالی ها به مرکز، مسدود 

اند.
بغالن

در  بغالن  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  رییس  کهزاد،  نصیر 
گفت وگو با رسانه ها از کشته شدن 4 تن خبر داد. او گفت 
که به دلیل بارش سنگین برف در ولسوالی اندرآب، سقف 
چندین خانه فروریخته و باعث کشتن این افراد شده است.
کهزاد افزود که راه 12 ولسوالی بغالن با مرکز بسته است. 
رییس مبارزه با حوادث طبیعی بغالن گفت که 50 خانه و 
بیش از 500 حیوان نیز در اثر رویدادهای طبیعی در این 

والیت از بین رفته اند.
نورستان

و  تن   11 شدن  کشته  از  نیز  نورستان  والیت  سرپرست 
باران های  و  برف  ریزش  اثر  در  خانه  ده ها  تخریب شدن 
با  مبارزه  ادارۀ  مسووالن  داد.  خبر  والیت  این  در  اخیر 
حوادث طبیعی نورستان گفتند که در این والیت به شمول 
تلفات انسانی، ده ها خانه و ده ها جریب زمین زراعتی و باغ 

نیز تخریب شدهاند.
ننگرهار

گفته  ننگرهار  والی والیت  عبدالزي، سخنگوی  احمدضیا 
است که سرازیرشدن سیالبهای شدید در اثر ریزش برف و 
باران، در اکثر ولسوالی های این والیت، زیان های جانی و 

مالی به جا گذاشته است.
به گفتۀ عبدالزی، تنها در ولسوالی زنگویی، چهار کودک 
یک خانواده گم شده که تا حال جسد یک تن آنان دریافت 

شده و از بقیه خبری در دست نیست.
لغمان

در این والیت در اثر ریزش برف و باران، چهارتن کشته، 
تخریب  زراعتی  زمین  هزاران جریب  و  ویران  ده ها خانه 

شده اند.
 برفکوچ در پنجشیر واکنش های زیادی را در رسانه های 
چهره های  از  زیادی  شمار  که  داشت  دنبال  به  اجتماعی 
تسلیت  ابراز  ضمن  عام  مردم  و  مدنی  فعالین  سیاسی، 

خواهان کمک های انسان دوستانه شدند.
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معذرت خواهی طالبان از حمله...
زمان، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه روز پنج شنبه 
در  حمالت  به رغم  گفت:  انقره  در  فرمانداران  جمع  در 
افغانستان، انقره متعهد است که به مشارکت در روند صلح 
این کشور و برقراری صلح و ثبات پایبند بماند و عامالن 
بدون  آنها  اقدام  که  بدانند  باید  ترکیه  سفارت  به  حمله 

مجازات باقی نمی ماند.
در  کشورش  حضور  که  کرد  تاکید  ترکیه  نخست وزیر 
گروهی  بلکه  ندارد  ربط  ناتو  عملیات  به  تنها  افغانستان 
اعزام  افغانستان  به   1921 سال  در  ترکیه  ارتش  افسران  از 
بر  را  این کشور  ارتش  به تشکیل  تا وظیفه کمک  شده اند 

عهده بگیرند.
این دومین بار است که طی ماه اخیر یک موتر دیپلماتیک 
در کابل هدف گروه های شبه نظامی قرار می گیرد. پیش از 
این نیز در نومبر یک عامل انتحاری به موتر سفارت انگلیس 

حمله کرد.
امور خارجه  وزیر  اوغلو،  مولود چاووش  همین حال،  در 
در  خدمت  به  همچنان  کشورش  ارتش  که  گفت  ترکیه 
افغانستان ادامه  می دهند و انقره هرگز نیروی جنگی به این 

کشور اعزام نکرده است.
آن  از  پس  روز  یک  درست  پنجشنبه  روز  انتحاری  حمله 
تمامی  به  افغانستان  در  امریکا  سفارت  که  گرفت  صورت 
شهروندانش در کابل هشدار داده و گفته بود، شبه نظامیان 
اهداف  علیه  را  الوقوعی  قریب  حمالت  انجام  قصد 

نامشخص در کابل دارند.

لشکر جنگوی پاکستان عامل...
وزارت داخله، در این خصوص گفت: تالش ما این 

است که این افراد بدون هیچ گونه آسیبی آزاد شوند و به 
خانه هایشان باز گردند.

وی افزود: افغانستان تأکید بر آزادی مسافران ربوده شده از 
طریق گفت وگو دارد.

چندی پیش، ۳0 نفر از مسافران یک بس که به طرف غزنی 
در حرکت بودند توسط افراد مسلح ربوده شده  بودند.

زابل  والیت  مقامات  پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
اعالم کردند: از ۳0 مسافری که در بزرگراه کابل و قندهار 
تاکنون یک  بودند  ربوده شده  ناشناس  مسلح  افراد  توسط 

نفر آزاد شده است.
گفتنی است، با گذشت بیش از چهار روز از ربوده شدن این 
۳0 مسافر، تاکنون هیچ گزارشی در خصوص سالمت این 

افراد باقیمانده منتشر نشده است.

زنده  گی در خیمه های...
نه کمپل داریم. کودکانم زغال را از اشغال دانی ها میاورند 

و ما آن را در بخاری ها می اندازیم.«
بیشتر این خیمه نشینان عودت کنندگانی اند که از ایران 
و پاکستان دوباره به افغانستان برگشته اند. آن ها به دلیل 
بیکاری به روستاهای شان نرفته اند و ترجیح داده اند تا در 

کابل بمانند و به شکل زاغه نشینی زندگی نمایند.
افغان  بیشتر  نیست.  کم  کابل  در  نیز  جنگ  های  فراری 
و  آورده  پناه  کابل  به  اند،  کرده  فرار  جنگ  از  که  هایی 
هرچند  افغانستان  دولت  اند.  کرده  اختیار  نشینی  خیمه 
مراکز صحی را برای آن ها فراهم کرده و موسسات خیریه 
به آن ها کمک می کنند اما بیشتر خیمه نشینان می گویند 
دولت باید به صورت درازمدت مشکل آن ها را حل کند 

و برای آن ها پناهگاه مناسب فراهم نماید.
برخی از این خیمه نشینان می گویند زمین های شان غصب 
شده است. ماه گل گفت: »ایران رفته بودیم، مهاجر شدیم 
وقتی پس آمدیم زمین های ما را بلندمنزل جور کردند ما 
جای  ما  برای  که  می خواهیم  دولت  از  و  آمدیم  جا  این 

بدهد.«
ها  آن  دارند.  شکایت  بیکاری  از  ها  خانواده  این  مردان 
می گویند هرچند در جستجوی کار هستند ولی در فصل 
دلیل  این  به  است  متوقف  ساختمانی  کارهای  زمستان 
بسیاری مردان بیکار اند و درآمدی ندارند. هرچند زمستان 
امسال کابل گرم تر بود و بارندگی بسیار اندکی صورت 
فاجعه  والیات  و  کابل  باشندگان  از  برخی  برای  گرفت 

بار بود.
تنها  اند،  کرده  ارایه  محلی  مقام های  که  آماری  براساس 
در والیت پنجشیر، بیش از دو صد تن در نتیجه سرازیر 
شدن برف کوچ جان داده اند. برفباری های اخیر راه های 
مواصالتی شماری از والیات و ولسوالی ها را نیز مسدود 

کرده است.

سه روز ماتم ملی اعالم شد
نزدیک به 200 تن در پنجشیر جان باختند
»از ترس برف كوچ، به كوه رفته نمی توانیم و قريه را آب گرفته، حیرانیم چه كنیم.«



سکی بازان افغانستان در مسابقۀ بین المللی 
سکی در بامیان مقام اول را کسب کردند

درپنجمین دور مسابقات بین المللی سکی در والیت بامیان، 
مقام های اول، دوم و سوم را سه ورزشکار جوان افغانستان 

کسب کردند.
سلسله  دامنۀ  در  دیروز  بین المللی سکی، صبح  مسابقه  این 
مرکز  فوالدی  ساحۀ  در  واقع  بابا  برف  پر  همیشه  کوه های 
زیالند  از کشورهای  بازان خارجی  با حضور سکی  بامیان، 
نو، سویس، فرانسه، جرمنی، انگلستان و ناروی برگزار شد. 

مسابقات  برگزاری  افغانستان،  سکی  فدراسیون  مسووالن 
بین المللی سکی، عالقه مندی ورزشکاران و جوانان کشور را 

به بازی سکی امیدوارکننده می خوانند. 
داوود کارگر مربی فدراسیون سکی کشور که در این مسابقات 
جام  مسابقات  در  که  امیدواریم  ما  گفت:«  داشت،  اشتراک 
بامیان  والیت  از  باز  سکی  سه  یا  دو   2018 سکی  جهانی 

معرفی نماییم«.
 علی شاه که مقام اول این مسابقه را در میان ۳1 ورزشکار 
داخلی وخارجی از آن خود کرده می گوید که امیدوار است 
در مسابقات جهانی اشتراک کند و برای افغانستان افتخارات 

و مدال های طالیی را کسب نماید.
در مسابقات دوستانۀ بین المللی سکی در سویس که در اوایل 
از کشورهای  باز  از 75 سکی  بیش  بین  امسال  ماه جنوری 
مختلف اروپایی برگزار شده بود، علی شاه وسجاد دو سکی 
باز جوان افغانستان، مقام های اول و سوم این مسابقات را به 

نفع افغانستان رقم زدند.

این  با  را  قرارداد خود  بارسلونا  هافبک 
تیم تمدید کرد.

کرد  اعالم  جمعه  روز  بارسلونا  باشگاه 
که سرخیو بوسکتس هافبک اسپانیایی و 
26 ساله این تیم پس از توافق با سران 
باشگاه قرارداد خود را تا جون 2019 با 

این تیم تمدید کرده است.
تیم  به  الماسیا  آکادمی  از  که  بوسکتس 
اصلی بارسلونا آمد در چند سال گذشته 
اناری ها  آبی  اصلی  مهره های  از  یکی 
مربیان  اعتماد  مورد  همواره  و  بوده 

مختلف این تیم قرار داشته است.
توافق  این  از  پس  اسپانیایی  رسانه های 
رضایت نامه  مبلغ  که  کردند  اعالم 
از  احتمالی  جدایی  برای  بوسکتس 
بارسلونا حدود 150 میلیون یورو خواهد 

بود که رقم بسیار باالیی است.

سال  ششم        y شما رة      y 1485   شنبه           9 حوت  /   ا سفند           y   1393  9  جما د  ی اال و ل     y 1436   28فبروری         72015 www.mandegardaily.com

بوسکتس تا 2۰19 در نوکمپ

سکاتلند،  برابر  در  پیروزی  با  افغانستان  کریکت  ملی  تیم 
و  گشود  ورزش  این  سالۀ  چند  تاریخ  در  دیگری  صفحۀ 
در  را  خود  پیروزی  نخستین  نفس گیر،  رقابت  یک  از  پس 

رقابت های جام جهانی کریکت جشن گرفت.
میدان  در  تیم هم طراز خود  با  افغانستان  تیم  که  را  رقابت 
دونیدن نیوزیلند انجام دادند، روند رویارویی این تیم را در 

رقابتهای بعدی دشوارتر خواهد ساخت.
برابر  در  وکت  یک  پیروزی  از  پس  افغانستان  پوشان  ملی 
سکاتلند - که یک تیم دستۀ دوم شورای بین المللی کریکت 
است - چهارم مارچ در برابر آسترالیا، تیم میزبان و یکی از 

مدعیان جام جهانی 2015 قرار خواهد گرفت.
آسترالیا تاکنون یک رقابت انجام داده و با تعین هدف ۳42 
دوش در برابر انگلستان، آن تیم را با تفاوت 112 دوش در 
42 اوور شکست داد و پس از نیوزیلند جایگاه دوم را در 

جدول گروهی کسب کرده است.
کارشناسان به این باور اند که خط بیتنگ افغانستان می باید 
نمایش  به  بیشتری  توانمندی  آسترالیایی  بازیکنان  برابر  در 
بگذارند تا بتوانند در دنبال کردن و یا هم تعین هدف موثر، 

خط کارکشتۀ بیتنگ آسترالیا را به آزمون بکشند.
نیوزیلند تیم دیگر گروه الف است که تا کنون در سه رقابت 
سه پیروزی کسب کرده و بدون شک رویارویی افغانستان با 

آن تیم دور از هیجان و دشواری نخواهد بود.
شگفت زدگی جهان کرکت

برای دومین روز پیهم، تیم های دستۀ دوم شورای بین المللی 
کریکت رو در روی هم قرار گرفت و با نمایش کارکردگی 
های نفس گیر، برگزار کنندگان و هواخواهان تیم های خود 

را به حیرت انداختند.
با  که  کریکت  جهانی  جام  در  افغانستان  پیروزی  نخستین 
وضعیت غیرقابل پیشبینی همراه بود به آخرین وکت متکی 
ملی  تیم  بالر  دو   – ځدران  شاهپور  و  حسن  حمید  و  شد 

کرکت - به تعقیب کارکردگی چشمگیر سمیع 
پیروزی  به سکوی  را  افغانستان  شینواری-  اهلل 

کشانید.
رقابت  که  می کردند  فکر  کارشناسان  از  برخی 
میان امارات متحدۀ عرب و آیرلند شاید بهترین 
افغانستان  رویارویی  اما  تلقی شود  رقابت جام 
با سکاتلند و رفت و برگشت »بخت پیروزی« 
گاهی هم سوی  و  افغانستان  تیم  گاهی جانب 
همچو  نمی شود  که  داد  نشان  ها،  سکاتلندی 

رقابت ها را پیشبینی کرد.
پیش از آغاز رقابت میان افغانستان و سکاتلند، 
ورزشی  دیداری  شبکه های  کارشناسان  برخی 
دستۀ  کریکت  تیم های  که  بودند  باور  این  به 
سرعت  با  را  رقابت  المللی،  بین  شورای  دوم 

چشمگیری آغاز می کنند.
اما در جریان رقابت کنترل بازی را از دست داده و به همین 
دلیل تیم های عضو دایمی آن شورا تالش می  کنند با تیم های 

تازه وارد در جام جهانی، با حوصله مندی برخورد کنند.
 96 و  کرد  کسب  دوش   51 که  احمدی  جاوید  کارکرد  اما 
لحظات  دشوارترین  در  آنهم   - شینواری  اهلل  سمیع  دوش 
رقابت – این تصور مبصرین کریکت را نادرست ثابت ساخت 

و افغان ها با یک وکت پیروز شدند.
عمدۀ  نقش  احمدی  جاوید  و  شینواری  اهلل  سمیع  چند  هر 
در پیروزی تیم ملی کریکت داشتند اما مشارکت 60 دوش 
میان شینواری و حمید حسن ستودنی بوده و ضربه 4 نمره یی 
شاهپور در صفحه تاریخ پیروزی های تیم کریکت افغانستان 

ماندگار شد.

چهار  و  داد  دوش   ۳8 اوور،   10 از  پس  ځدران،  شاهپور 
 ۳ ځدران  دولت  کرد،  خارج  میدان  از  را  سکاتلند  بازیکن 
کدام  هر  خیل  عیسی  نبی  و  حسن  حمید  حاالنکه  بازیکن 

یک - یک بازیکن سکاتلندی را از میدان خارج کردند.
عکس العمل ها پس از پیروزی

مردم در داخل و خارج از افغانستان بدون در نظرداشت زمان 
برگزاری رقابت تا آخرین بال رقابت بیدار نشسته و پس از 
پیروزی تیم ملی در جام جهانی از طریق صفحات فیسبوک 

از تیم ملی حمایت شان را اعالم کردند.
راه  با  از جوانان  تعداد  نیز  افغانستان  از شهرهای  برخی  در 
ملی  تیم  پیروزی  از  شعف  و  شور  و  گردهمایی  اندازی 

افغانستان تجلیل کردند.
ارگ، دفتر رییس اجراییه و دفتر بانوی نخست افغانستان نیز 
با اعالمیۀ رسمی نخستین پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان 

را تبریک گفتند.

به  کاسیاس  ایکر  قرارداد  اینکه  به  توجه  با 
چند  می شود،  تمام  مادرید  رئال  با  زودی 
قرار  مادرید  رئال  سران  مدنظر  دروازه بان 

گرفته اند.
باشگاه  در  دروازه بانی  آینده  می رسد  نظر  به 
خورده  گره  دخیا  داوید  نام  با  مادرید  رئال 
جانشین  را  او  باشگاه  سران  زیرا  است 
می دانند.  کاسیاس  ایکر  برای  شایسته ای 
قرارداد کاسیاس 17 ماه دیگر با رئال مادرید 
میرر،  نشریه  اعالم  اساس  بر  می شود.  تمام 
دروازه بان  این  قرارداد  تمدید  انگلیس،  چاپ 
برای رئالی ها ۳0 میلیون یورو آب می خورد. 
سانتیاگو  از  وی  احتمال خروج  مساله  همین 

برنابئو را افزایش می دهد.
آوردن دخیا از منچستریونایتد به رئال مادرید 
روابطی خوب  داشتن  به  در حال حاضر  هم 
فان خال، سرمربی هلندی شیاطین  لوییس  با 
این  با  نباید  اکنون  است.  خورده  گره  سرخ 
مربی خشن تا ماه ها در مورد دخیا حرف زد. 
آخرین باری که از فان خال در مورد احتمال 
وی  شد،  سوال  مادرید  رئال  به  دخیا  فروش 
مورد  در  چیزی  »دخیا  داشت.  بدی  واکنش 
خروجش از تیم چیزی به ما نگفته است. او 
این مورد  دروازه بان ما است و اگر کسی در 
چیز دیگری فکر می کند، به طور قطع اشتباه 

می کند.«
داشتن  نگه  برای  هم  منچستریونایتد  باشگاه 
این دروازه بان جوان در تیمش تالش می کند. 
به  دخیا  قرارداد  تمدید  برای  باشگاه  سران 
ارائه کرده اند که درآمد  پیشنهاد جدیدی  وی 
یورو می رساند.  میلیون  به 10  را  سالیانه وی 
این مساله انتقال احتمالی وی به رئال مادرید 
را نیز سخت تر و مبلغ انتقال وی را گزاف تر 
می کند. روسای رئال مادرید نیز از این مساله 
آگاه هستند و ارتباطشان را با خورخه مندس، 

مدیر برنامه های این بازیکن حفظ کرده اند.
مشکل اصلی اما نوع صحبت کردن فان خال 
در مورد ستاره های تیمش است. این نخستین 
بار نیست که این مربی هلندی بازیکنان تاثیر 
پیروزی  از  پس  می رنجاند.  را  تیمش  گذار 
لیورپول  مقابل  منچستریونایتد  صفر  بر  سه 
اعالم شد دخیا در جریان بازی موفق به دفع 
هشت توپ شده است. این اتفاق، رکورد دفع 
توپ توسط دروازه بان های لیگ برتر انگلیس 
در  خال  فان  اما  را شکست  جاری  فصل  در 
نشست خبری پس از بازی اعالم کرد: »فکر 
می کنم او فقط سه توپ را گرفت. بیشتر بود؟ 
آیا شما می گویید دفع توپ های او بیشتر بوده 
این طبیعی است  است؟ همان سه توپ بود. 
سوی  از  است.«  نیفتاده  اتفاق  خاصی  کار  و 
دروازه بانی  اسطوره  اشمایکل،  پیتر  دیگر، 
منچستریونایتد در گفت وگویی که اخیرا انجام 
داده اعالم کرده برای آنکه دخیا قراردادش را 
به مدت پنج سال با شیاطین سرخ تمدید کند، 
دعا کرده است: »امیدوارم او قراردادش را پنج 

سال دیگر تمدید کند. این خیلی مهم است که 
نگه  تیم  در  را  بزرگ  بازیکنان  بتواند  باشگاه 
دارد تا نشان دهد در لیگ برتر انگلیس و اروپا 

حرف هایی برای گفتن دارد.«
دیگر گزینه های خرید رئال مادرید

تیباوت کورتوا. چلسی. 22 ساله.
این دروازه بان بلژیکی زمانی که 19 ساله بود 
از چلسی به شکل قرضی راهی اتلتیکو مادرید 
بالنکو  روخی  ترکیب  در  او  نمایش  شد. 
موجب شد به یکی از بهترین  دروازه بان های 
ویسنته  در  را  سال  سه  او  شود.  بدل  جهان 
تابستان گذشته به  کالدرون به میدان رفت و 
آبی های  با  کورتوا  قرارداد  بازگشت.  چلسی 
لندن تا سال 2019 معتبر است. در این فصل 
پیراهن  با  بار  این دروازه بان ۳۳  از رقابت ها، 
خورده  هم  گل   26 و  رفته  میدان  به  چلسی 
است. او جانشین پتر چک، دروازه بان کهنه کار 

چلسی در این تیم شده است.
فرانسیسکو کاسیا. اسپانیول. 26 ساله

در 18 نومبر گذشته موفق شد نخستین بازی 

ملی خود را مقابل آلمان انجام دهد. دروازه بان 
تیمش هم خیلی خوب  برای  خوبی است و 
دروازه بانی کرده است تا به یکی از گزینه های 
خرید رئال مادرید بدل شود. در این فصل 2۳ 
باز  نیز دروازه اش  بار  داده و ۳۳  انجام  بازی 
 2018 اکتبر  تا  نیز  را  قراردادش  است.  شده 
برای  اسپانیول  دریافتی  مبلغ  تا  کرده  تمدید 
واگذاری اش به یک باشگاه دیگر به 20 میلیون 

یورو برسد.
کارلوس آبد. تنریف. 19 ساله.

مدتی  مادرید  رئال  باشگاه  جوانان  آکادمی 
گرفته  نظر  زیر  را  دروازه بان  این  است 
پیش  اما  است  دیده  آسیب  اکنون  او  است. 
در  تیمش  برای  بازی  هشت  مصدومیت،  از 
در  وی  آماتور  قرارداد  بود.  داده  انجام  لیگ 
سال 2016 تمام می شود. به نظر می رسد رئال 
به  و  بخرد  را  او  تابستان سال جاری  مادرید 
بیشتری  تجربه  تا  بدهد  قرض  تنریف  همین 

برای حضور در رئال کسب کند.

پایان دوران کاسیاس

ورزش
پیروزی شگفت انگیز تیم کرکت افغانستان بر تیم سکاتلند
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قرار است تا یک ماه دیگر قرارداد نهایی پروژه »کاسا یک هزار« امضا شود. 
با تطبیق این پروژه یک هزار میگاوات برق از طریق افغانستان به پاکستان 

انتقال داده می شود و ۳00 میگاوات به والیات جنوبی انتقال داده می شود.
پاکستان  و  افغانستان  تاجیکستان،  قرغیزستان،  کشورهای  بین  قرارداد  این 
امضا می شود. مسووالن شرکت برشنا می گویند همزمان با توافق نامه های 
این  نیز در حال بحث است. تکمیل  این پروژه  تجارتی، مسایل تدارکاتی 

پروژه دوسال را در بر خواهد گرفت.
مسئوالن  دارد.  نیاز  دالر  میلیون   ۳00 به  پروژه  این  تطبیق  برای  افغانستان 
برشنا می گویند این مبلغ از سوی بانک جهانی در اختیار دولت افغانستان 
قرار گرفته و این کشور با کمبود بودجه برای تطبیق این پروژه مواجه نیست. 
»کاسا یک هزار« پروژه انتقال برق از کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان به 

پاکستان است که از خاک افغانستان عبور می کند.
به  سپس  و  کند  عبور  سالنگ  مسیر  از  هزار«  یک  »کاسا  لین  است  قرار 
کابل وصل شود. میرویس عالمی رییس تجارتی شرکت برشنا گفت: »قرار 
است در اواسط ماه مارچ مجلسی که در واشنگتن دایر می شود انشااهلل این 
قراردادها به پایان رسیده و در دوسال گذشته این اسناد بررسی شده و در 

سال 2015 ما شاهد عملی شدن این پروژه می باشیم.«
تاجیکستان،  کشورهای  در  بودجه  کمبود  عالمی،  آقای  اظهارات  براساس 
قرغیزستان و پاکستان سبب شده تا امضای قرارداد نهایی این پروژه به تاخیر 
بیفتد اما او ابراز امیدواری می کند که این کشورها نیز بتوانند هزینه ی تطبیق 

کاسا یک هزار را فراهم کنند.
والیاتی که روشن خواهند شد

قرار است با تکمیل پروژه »کاسا یک هزار«، ۳00 میگاوات برق به والیات 
جنوبی افغانستان انتقال داده شود. والیات میدان وردک، غزنی، زابل، لوگر 

و شهر گردیز با تکمیل این پروژه روشن خواهند شد. 
انتقال برق به والیات جنوبی  آقای عالمی کار عملی 
تا  کابل  از  پروژه  این  عملی  »کار  است:  شده  آغاز 
قرارداد  دارد.  لین کشی جریان  ارغنده شروع شده و 
غزنی  در  استیشن  سب  یک  و  شده  امضا  هم  غزنی 
نیز ساخته خواهد شد. در اوایل فصل بهار کار سب 

استیشن و انتقال لین به طرف غزنی آغاز می شود.«
قرار است این پروژه به طرف قندهار امتداد  یابد. در 
حال حاضر تنها شهرهای کابل، هرات، مزارشریف و 
کندز از برق های وارداتی استفاده می کنند. ولی بیشتر 

مردم افغانستان هنوز از داشتن انرژی برق محرومند.
برشنا  شرکت  دارد.  نیز  نقص هایی  وارداتی  برق  اما 
در  ازبکستان یک سنت  اخیر  هفته های  در  می گوید 
هر کیلووات و ایران دو سنت قیمت برق را افزایش 
مصرف  هزینه  برق،  قیمت  در  افزایش  این  اند.  داده 
از  که  افغان  هرخانواده  و  برد  خواهد  بلند  را  انرژی 
برای  بیشتری  پول  کنند،  می  استفاده  وارداتی  انرژی 
برق خواهند پرداخت ولی افغانستان هیچ گزینه ای در برابر افزایش نرخ 

برق ندارد.
مسیر سالنگ یا بامیان؟

والیات کابل و پروان که از برق وارداتی ازبکستان استفاده می کنند در این 
شب و روزها در تاریکی به سر می برند. برف کوچ و توفان در ارتفاعات 
سالنگ ها سبب قطع برق شده و شرکت برشنا می گوید تا زمانی که بارندگی 

ها قطع نشود، وصل دوباره لین های برق ناممکن است.
در همین حال برخی از کمک کننده ها و شرکت هایی که قرار است پروژه 
»کاسا یک هزار« را تطبیق کنند و همچنین نمایندگان بامیان در پارلمان گفته 
اند که انتقال این پروژه از طریق بامیان، خطر کمتری نسبت به مسیر سالنگ 
دارد و در صورتی که »کاسا یک هزار« از بامیان عبور کند از یک سو خطر 
قطع برق کمتر است و از سوی دیگر شهر تاریک بامیان روشن خواهد شد.
اما شرکت برشنا می گوید همه قراردادها تکمیل شده و تغییر مسیر این پروژه 
هزینه و وقت بیشتری کار دارد. آقای عالمی گفت: »ما هم مکلف هستیم 
که مناطق محروم مانند بامیان و دایکندی را که سال ها محروم مانده اند، 
برای آن ها کار کنیم. قرار است یک سب استیشن در پروان ساخته شود و 

از طریق غوربند لین برق به بامیان انتقال داده شود.«
برق،  بندهای  ساخت  جای  به  تا  است  داده  ترجیح  افغانستان  حکومت 
برق  حکومتی،  مسووالن  باور  به  بخرد.  برق  خود  شمالی  همسایه های  از 
تمام  این کشور  داخل  در  برق  تولید  از  تر  هزینه  کم  و  تر  ارزان  وارداتی 
می شود. از سوی دیگر افغانستان توانایی مالی ساخت بندهای بزرگ برق 
را ندارد و کشورهای کمک کننده نیز تمایلی به ساخت این بندها ندارند و 

چنین پروژه هایی را تمویل نمی کنند.

پروژۀ برق »کاسا یک هزار« تا دو سال 
تکمیل می  شود

زنده  گی در خیمه های 
سرد و نمناِک پایتخت

برفباری ها و سردی های اخیر دشواری های زندگی برای بیجاشدگانی که 
بیشتر کرده است.  در زیر خیمه ها و خانه های نمناک زندگی می کنند، 

کودکان و کهن ساالن از سرمای زمستان در این خیمه ها رنج می برند.
به گزارش دویچه وله، کودکان این خانواده ها در حالی که از لباس های 
گرم زمستانی محروم اند در هوای سرد و در بین گل و الی این خانه ها 
مصروف بازی اند. بسیاری این کودکان تنها یک لباس نازک به تن دارند 
و از شدت سرما می لرزند. گشت و گذار زنان و کودکان در کوچه های 

گل آلود، دشواری دیگر این خیمه نشینان است.
بخاری های چوبی و زغالی برای گرم کردن این خیمه ها استفاده می شود 
اما برخی از خیمه نشینان حتا توان خرید زغال و چوب را هم ندارند. 
برف باری ها و باران های روزهای اخیر در کابل، این خیمه ها را نمناک 
نم  از سرما و  را  نشینان  نمی تواند خیمه  بخاری ها  تر کرده و حرارت 

حفاظت کند.
همه  دارند  مشکلی  زمستان چه  سرمای  در  می پرسم  کودکان  از  وقتی 
سروصدا راه می اندازند و از سردی زمستان شکایت می کنند: »ما کرتی 

نداریم، ما بوت نداریم، بسیار یخ است.«
بسیاری باشنده گان این خیمه ها می گویند در نتیجه باران های اخیر، در 
است.  کرده  تر  را مشکل  زندگی  و  خیمه های شان آب سرازیر شده 
جمشید یکی از این خیمه نشینان گفت: »وضع خوبی نداریم، برف و 
باران زیاد خانه ها را چپه کرده و در خانه آب درآمده، هیچ چیز نداریم 

همه چیز تر شده است.«
زباله دانی به جای مکتب

کودکان این خانواده ها مجبور اند روزانه کوچه به کوچه به دنبال خریطه 
بتوانند  تا  بگردند  زغال سنگ  و  های چوب  پارچه  و  پالستیکی  های 

حداقل شب های سرد زمستان را با گرمی سپری کنند.
ماه گل یک تن از این خیمه نشینان می گوید کودکانش لباس زمستانی 
ندارند و می ترسد که اگر آن ها مریض شوند، جای گرمی برای حفاظت 
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