
یک انشعاب بسیار بزرگ  در 
میان نظام سیاسی کشور به 
میان آمده و چون یک تعداد 
با رییس جمهور مخالف و یک 
تعداد موافق اند؛ بنابراین 

تمام این مسایل سبب 
شده تا چند دسته گی بسیار 
بزرگی ایجاد شود و این چند 

دسته گی سبب ایجاد چند 
جبهه شده و این جبهات 

می توانند در نهایت به زیان 
افغانستان تمام شوند

نهادهای مدافع حقوق زن از محدودیت هایی که در برابر 
اشتراک زنان در انتخابات به خصوص در والیات ناامن 
وجود دارد، ابراز نگرانی کردند. این نهادها گفتند که در 

انتخابات پیش رو نباید مردان به جای زنان رای دهند.
فعاالن حقوق زن از نامزدان ریاست جمهوری خواستند 
تا دیدگاه واضحی در مورد مشارکت سیاسی زنان در 
حکومت آینده داشته باشند. نگرانی زنان این است که 
نامزدان تنها در شعارهای انتخاباتی حقوق زنان را در 
نظر بگیرند، در حالی که در عمل زنان به حاشیه رانده 

شوند.
زنان  سیاسی  مشارکت  نهاد  مسوول  عالمه،  داکتر 
افغانستان روز یکشنبه در محفلی که زیر عنوان حقوق 
سیاسی زنان در انتخابات برگزار شد، گفت: »متأسفانه 
طرح ما در انتخابات در نظر گرفته نشد. ما مطرح کرده 
بودیم که کمپاین های خانه به خانه آغاز شود و زنان 

از اهمیت رای شان آگاه شوند. ما می خواستیم که زنان 
صاحب کارت رای خود باشند و مردان به جای آن ها 

رای ندهند«.
سهم سی درصدی

این نشست از سوی موسسه »انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان« یا فیفا و شماری از نهادهای مدافع حقوق 
زنان برگزار شد....                         ادامه صفحه 6
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اندازه یي  تا  بلکه  باشـد،  بي فایده  که وجودشان  نیستند  درست، چیزهایي  امور 
شاخص هاي راهنمایي هستند که سبب هدایِت شما مي شوند.

آبراهام مازلو

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:
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   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

آگاهان در پی افزایش حمالت انتحاری:

برخی از حلقات حکومتی در ناامنی های 
اخیر دخیل اند

پاکستان  نخست وزیر  بین الملل  امور  مشاور 
بعد  پاکستان  اهمیت  به  امریکا  کرد،  اعالم 
پی  افغانستان  از  نظامی  نیروهای  خروج  از 
دنبال  به  کشور  دو  هر  بنابراین  است؛  برده 

اعتمادسازی بیشتر در این زمینه هستند.
پاکستان  وزیر  نخست  مشاور  عزیز  سرتاج 
پاکستان  رادیو  با  مصاحبه  در  گذشته  روز 
ابراز داشت: امریکا به اهمیت پاکستان بعد از 
خروج نیروهایش از افغانستان پی برده است.
وی در ادامه...                    ادامه صفحه 6

فعاالن حقوق زنان به مردان:

 به جای زنان رأی ندهید
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سرتاج عزیز:

با امریکا دربارۀ افغانستان 
به توافق رســیدیم قتل 

ورزشکاران؛
 هشـدار به 
نسـل نِو  
افغانسـتان
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جوایز ادبِی 
سال ۲۰۱۳ 
و برنده گاِن 

آن ها

دادنامۀ 
مردم والیِت 
كاپيسا به 

ریيس جمهور 
كرزی

در برگ ها

مـردی در 
عبادِت سـکوت
روایت چنـد 
دیدار با جان 

هيک

 

دولت کوبا قانونی را تصویب کرده است که طبق آن همۀ سرمایه های 
و  القاعده  از جمله  تروریستی  با گروه های  مرتبط  بانک های خارجی 

طالبان، مسدود خواهد شد.
رائول  توسط  که  قانون  این  براساس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کاسترو، رییس جمهوری کوبا امضا شد، تحریم گروه های تروریستی، 
بخشی از چارچوب قانونی دولت کوبا برای نشان دادن تعهد خود به 
مبارزه علیه پولشویی، کمک به مبارزه با تروریسم و اشاعه تسلیحات 

است.
در این قانون ذکر شده است: سرمایه ها یا اموالی که به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم متعلق به اشخاص یا طرف های مرتبط با القاعده و طالبان 

هستند، فورا مسدود خواهند شد.
این قانون همچنین اشخص یا طرف هایی را که توسط سازمان ملل یا 
به درخواست کشور ثالث تروریست شناخته می شوند را هدف قرار 

می دهد.
خود  بانکداری  بخش  سازی  منطبق  برای  کوبا  تالش  تازه ترین  این 
با قوانین بین المللی است، در حالی که دولت کوبا به دنبال تصویب 
قوانین جدیدی است تا سرمایه گذاران خارجی را به این کشور جذب 

کرده و سیستم اقتصاد ضعیف خود را بهبود بخشد.

ماتیو روزنبرگ - نیویارک تایمز 
مورد حمله  در  افغانستان  ادعاهای  گویند  می  امریکایی ها 

امریکا به روستایی در این کشور نادرست است.
طالبان اغلب اسنادی را با هدف نشان دادن قتل عام مردم 
در حمالت نیروهای امریکایی منتشر می کند. عکس هایی از 
خانه های ویران شده و اجساد خون آلود و تصاویر ویدیویی 
از غم و اندوه مردم در مراسم خاکسپاری کشته شده گان که 
همه آنها برای برانگیختن احساسات است و هیچ مدرکی 

برای صحت آنها وجود ندارد.
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  دولت  این  مرتبه  این  اما 
کرد،  منتشر  را  کننده یی  تحریک  اسناد  که  بود  افغانستان 
مسوول  کمیسیون  یک  تحقیقات  حاصل  که  اسنادی 
دور  روستای  یک  به  جنوری  پانزدهم  حمله  بررسی های 
سرپوش  آن  روی  بر  امریکا  که  بود،  افغانستان  در  افتاده 

گذاشته بود.
به  را  غربی  مقامات  اقدامی  در  افغانی  مقامات  از  گروهی 
شدت به دردسر انداختند. آنها به اشتباه بخشی از مدارک 
این پرونده را ارایه و...                         ادامه صفحه 6

کوبا سرمایه های مرتبط 
با القاعده و طالبان را 

مسدود می کند

اسناد و مدارک حمله به 
سیاه گرد ساخته گی بود



جواِن   12 دست کم  گذشته،  هفتۀ  یک  از  کمتر  در 
ورزشکار در افغانستان کشته و زخمی شده اند. روز 
شنبه 28 جدی، اصابِت موشک به یک میدان خاکِی 
فوتبال در والیت کندهار، سه کشته و چهار زخمی 
افراد  نیز  هفته  همین  پنجشنبۀ  و  گذاشت  جای  بر 
به  لغمان  والیت  در  را  ورزشکار  جواِن   5 مسلح، 

رگبار بستند.
داخلی  نظامیاِن  و  ملکی  شهروندان  شدِن  کشته 
انتحاری،  حمالت  انجام  نتیجۀ  در  خارجی  و 
مسلحانه  نبردهای  و  جاده  کنار  بمب گذاری های 
یک  به  گذشته  دهۀ  یک  از  بیشتر  در  افغانستان  در 
که  روزهایی  بوده اند  کم  و  تبدیل شده  معمول  امِر 

رسانه ها از این گونه رویدادها خبر نداده باشند.
موارد  بیشتر  در  شورشی  دسته های  دیگر  و  طالبان 
که  کرده اند  اذعان  این دست  از  حمله هایی  انجام  با 
هدف اصلی شان نیروهای خارجی یا نیروهای نظامی 
گروگان گیری  اما  است؛  بوده  افغانستان  امنیتی  ـ 
و  عامه  تأسیسات  و  بانک ها  به  حمله  آدم ربایی،  و 
شهرونداِن  آویختن های  دار  به  و  کردن ها  تیرباران 
بخشی  نیز  زنان  کردن  سنگسار  حتا  و  غیرنظامی 
از رویکرد جنگی ـ تبلیغاتی مخالفان مسلِح دولت 

افغانستان در سال های پسین بوده است.
که شهروندان  رویدادهایی  نبوده اند  کم  این میان  در 
حمالِت  قربانیاِن  تنها  و  اصلی  هدف  ملکی، 
شورشیان بوده اند. در تابستان 1391 حملۀ گروهی 
به یک رستورانت در مجتمع  انتحاری  از مهاجمان 
ده ها  شدِن  زخمی  و  کشته  به  قرغه،  بند  تفریحی 
حمله  نیز،  مورد  تازه ترین  در  و  انجامید  غیرنظامی 
به یک رستورانت لبنانی در کابل، 21 تن را به کام 

مرگ فرستاد.
کشور  از  بخش هایی  در  کشتار  و  جنگ  این که  با 
و  بحران  دوامِ  از  ناشی  رویدادهای  و  داشته  ادامه 
منازعه، هم چنان تیترهای درشِت رسانه های داخلی 
و خارجی را به خود اختصاص می داد و می دهند؛ 
پشتیبانی  و  طالبان  حاکمیِت  سقوط  با  که  روندی 
سال  در  جهانی  جامعۀ  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی، 
2001 در افغانستان آغاز شد، ادامه یافت که تدوین 
انتخابات  قانون اساسی جدید، برگزاری چند مورد 
والیتی،  شوراهای  و  پارلمانی  ریاست جمهوری، 
به  را  سیاسی شان  حقوق  از  شهروندان  بهره مندی 

فعلیت آورد.
نهادهای  و  رسانه ها  آزاد  فعالیت  بیان،  آزادی 
و  سنتی  مناسبات  سیاسی،  احزاب  و  مدنی  جامعۀ 
ذهنیت های قبیله یی معطوف به قدرت را به چالش 
فراخواند، هزاران درب مکتب، شفاخانه و نهادهای 
سرتاسر  در  کیلومتر سرک  هزاران  و  عامه  خدماِت 
از  بسیاری  اقتصادِی  وضعیت  شد،  ساخته  کشور 
مردم بهبود یافت. با وجود مشکالت و کاستی های 
فراوان، گام های لرزان و کم رمق به سوی توسعه و 

تقویِت ساختارهای دموکراتیک برداشته شد. 

ظهور نسِل نو 
پُر  سیاسی  روند  فرودهای  و  فراز  که  حالی  در 

دشوارِ  و  پُرهزینه  نفس گیر،  آزمون وخطاهای  از 
فاصله  اجازۀ  توسعه،  و  ثبات  مسیر  در  افغانستان 
گرفتن از بیم وامید و بی ثباتِی ذهنی را به روان جمعی 
جامعه نمی داد و هنوز هم نمی دهد، نسل تازه یی از 
جواناِن این کشور سر برآورد که متفاوت می اندیشد، 
با خشونت و عصبیت های جمع گرایانه و هنجارهای 
خشونت آمیز میانۀ چندانی ندارد و بیشتر از یک دهه 
را برای کسب دانش و فناوری و مهارت های بیشتر 
در ورزش، هنر و دیگر عرصه ها تالش کرده اند و 
در نتیجه، نمایه های بارز و نیرومندی از همگرایی و 
حرکت بر مبنای عقالنیِت نوین بشری را به نمایش 

گذاشته اند.

ورزش؛ نماد همگرایی 
رشد  افغانستان  در  ورزش  عرصۀ  میان،  این  در 
اجتماعی  کم نظیر  رویکردهای  و  داشته  چشم گیری 
در تاریخ افغانستان را شکل داده است. کارنامه های 
لندن، هزاران  المپیک 2012  در  افغانی  ورزشکاران 
زبان،  قومیت،  نظرداشت  در  بدون  را  هموطن شان 
مذهب و نژاد به شب زنده داری مشتاقانه و نشستن 
پای تلویزیون ها وادار کرد و در تابستان امسال نیز 
رقابت های  در  کشور  این  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی 
چشم های  در  را  شادی  اشک  آسیا،  جنوب  فوتبال 
هزاران تن از زنان و مردان و حتا کودکان این کشور 
جاری کرد و آنان را برای ساعت ها به جاده ها کشاند 
مالحظه یی،  نوع  هیچ  بدون  نخستین بار  برای  تا 

پیروزی تیم ملی افغانستان را گرامی بدارند. 
کارنامه های  از  تقدیر  جهت  تن  هزاران  به تازه گی، 
والیت  در  افغانستان  کریکت  ملی  تیم  درخشان 
امنیِت  بارها  مسلح  شورشیان  که  جایی  خوست، 
آن را به چالش کشیده اند، گرد آمدند. دستاوردهای 
دیگر  و  کاراته  تکواندو،  در  افغانستان  ورزشکاران 
حِس  و  لبخند  گاهی  از  هر  نیز  رزمی  ورزش های 

افتخار را به بسیاری از جواناِن کشور اهدا می کند. 
کم رنِگ  پیوند های  افغانستان  جوانان  این که 
ورزشکارشان  هموطناِن  سیمای  در  را  گم شدۀشان 
به سرگشته گِی  از یک سو  اگر  می کنند،  جست وجو 
این نسل و بی رمق بودِن تفکر و روحیۀ ملی در دیگر 
عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی کشور اشاره 
تغییر  از  امیدبخشی  از سوی دیگر جرقه های  دارد، 
دیدگاه ها و »نه گفتن« به عصبیت های زبانی، قومی، 
مذهبی و نژادی را پدیدار کرده است و این تحول 
برای گروه هایی که هویت شان را وامدار بازی کردن 
با این گونه عصبیت ها اند، تکانۀ نگران کننده یی است.

سربازگیری از جوانان  
استفاده  با  تندرو  گروه های  گذشته  دهۀ  چهار  در 
دادِن  سر  با  و  عوام پسندانه  و  ساده  شگردهای  از 
الیه های  میان  از  ایدیولوژیک،  ـ  مذهبی  شعارهای 
فقیر و ناآگاهِ جامعه سربازگیری می کرده اند؛ اما در 
و  اجتماعی  مناسبات  تغییر  با  گذشته  سال  دوازده 
گسترش زمینه های آموزش و ابزارها و فناوری های 
ارتباطی در بسیاری از بخش های کشور، سربازگیری 

این گروه ها از میان جوانان کشور دشوارتر شده و 
کشور محدود گشته  ناآرامِ  مناطق  به  زیادی  تا حِد 
است. البته گروه های تبلیغی و مجموعه هایی که از 
نظر فکری و ایدیولوژیک با طالبان و دیگر دسته های 
شورشی نزدیکی یا به نوعی تبانی دارند، در مناطق 
نیز حضور  افغانستان  ادارۀ حکومت  امِن زیر  نسبتأ 
عنوان های  و  نام  با  گاه گاهی  و  دارند  گسترده یی 
جاده صاف کِن  به سان  و  می آورند  بر  سر  مختلف 
اما  می کنند؛  عمل  تروریستی  تندرِو  گروه های 
رویکردهای  با  عمومی  روحیۀ  که  آن جایی  از 
آن ها  فعالیت های  و  شعارها  نیست،  سازگار  آنان 

تأثیرگذاری چندانی روی جوانان ندارد. 
که  زمستان  فصل  رسیدن  فرا  با  اخیر  سال های  در 
از  بسیاری  می یابد،  کاهش  کشاورزی  کارهای 
جوانان در روستاها و مناطق نیمه شهری افغانستان، به 
بازی های والیبال و فوتبال روی می آورند. از این رو 
و  صحبت ها  افغانستان،  والیت های  از  بسیاری  در 
مردم  ابتدا  که  تبلیغی یی  تخدیرآمیز  موعظه های 
و  دیگرستیزی  دنیاگریزی،  به  را  جوانان  به ویژه 
سایۀ  فرجام  در  و  می کنند  تشویق  خشونت ورزی 
تندرو و  تبلیغاتِی گروه های  ـ  روانی  سنگین جنگ 
هراس افگن پای آنان را به تربیت گاه ها و پناهگاه های 
و  می کشاند  پاکستان  قبایلی  مناطق  در  گروه ها  این 
در  ترور  و  انتحار  خونیِن  داستان  صورت  این  به 
از  توجهی  قابل  بخش  می یابد؛  ادامه  افغانستان 
وضعیت،  این  و  داده  دست  از  را  خود  مخاطباِن 
تبلیغاتی  شگردهای  تغییر  به  را  شورشی  گروه های 

و حتا عملیاتی شان در افغانستان وادار کرده است. 

کشتار هدف مند ورزشکاران 
میدان خاکِی  به یک  پرتاب موشک  اواخر،  این  در 
فوتبال در کندهار و سپس تیرباراِن 5 جوان در میدان 
نشانه های  بارزترین  از  لغمان،  والیت  در  والیبال 
تغییر تاکتیِک عملیاتی و تبلیغاتِی دسته های شورشی 
زیرا  می شود.  پنداشته  آنان  منطقه یی  پشتیباناِن  و 
اندک زمینه هایی که عاطفۀ جمعی مردم افغانستان را 
از ورای رویدادهای متفاوت و رویکردهای معطوف 
به همپذیری و تسامح به هم پیوند می دهند، به این 
برای  این  و  است  یافته  تبارز  در ورزش  تازه گی ها 

گروه های شورشی قابل تحمل نیست.
فراگیری  به  جوانان  عالقه مندی  افزایش  کنار  در 
دانش و فناوری، ورزش، موسیقی؛ همنوایی پُرشور 
میدان های  در  افغانستان  ورزِش  نماینده گان  با  آنان 
کشور  نِو  نسل  گرفتِن  فاصله  نشانه های  بین المللی، 
از روش ها و منش های عصبیت آمیز را بیشتر از پیش 

پدیدار می سازد. 

خشونت؛ الگوی تازه و شگرد کهنه  
دیگر  و  موسیقی  ورزش،  به  جوانان  آوردِن  روی 
هنرها و حرفه های نوین و نفِی منش ها و کنش های 
و  تمامیت خواهی  خشونت،  به  معطوف  اجتماعِی 
یک طرف  از  آنان،  سوی  از  تندروانه  ذهنیت های 
شکل گیرِی گفتمان های ثبات محور و وحدت بخش از 
ورای تغییر الگوهای رفتار اجتماعی و نهادینه سازِی 
مولفه ها و سازه های دموکراسی و عقالنیِت مدرن را 
شتاِب بیشتر می بخشد و از جانب دیگر، دسته ها و 
گروه های تندرو و ایدیولوژیک را از رهگذر توجیه 
در  خشونت آمیز  شگردهای  کاربرد  و  عمل کردها 
با  تندروانۀشان،  تفکرات  و  اهداف  پیشبرد  راستای 

چالش های فزاینده یی روبه رو خواهد کرد.
از این رو از میان برداشتِن اندک زمینه ها و روزنه های 
تقویِت عاطفه و روان جمعِی مردم افغانستان که در 
حال حاضر بیشتر در ورزش و موسیقی متبارز شده 
است، می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین اهداِف 
گروه های شورشی به ویژه در آستانۀ خروج نیروهای 
هر  به  زیرا  شود؛  تلقی  افغانستان  از  المللی  بین 
مردم  روی  به  آگاهی بخش  روزنه های  که  اندازه یی 
افغانستان گشوده شود، امکان سربازگیری گروه های 
تندرو از میان جواناِن افغانستان محدودتر می شود و 
این  در  شورش گری  تداومِ  توجیه  این صورت،  به 

کشور برای آنان دشوارتر خواهد شد.   
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حشمت رادفر ـ روزنامه نگار

قتل ورزشکاران؛
 هشـدار به نسـل نِو  افغانسـتان

 

کابل  در  مهمی   نشسِت  که  است  قرار  دلو،  هشتم  فردا 
سِر  تفاهم عمومی  بر  نشست،  این  اهداف  گردد.  برگزار 
تشکیِل یک دولت ملی، جست وجوی راه های رسیدن به 
صلح پایدار، تشکیل اتاِق گفت وگوی نخبه گان، رسیدن به 
یک تفاهم عمومی از سوی نخبه گان و شخصیت های ملی 
و... پیش بینی می شود. خالِف همۀ نشست های معمول و 
نهادهای  و  حکومت  سوی  از  که  روزمره  کنفرانس های 
بنیـاد  سوی  از  نشست  این  می گردد،  برگزار  حکومتی 
آن محتمل است  در  برگزار خواهد شد و  شهید مسعود 
برخی از مقاماِت حکومت نیز اشتراک ورزند. این نشست 
در ادامۀ بحث اجندای ملی مطرح می شود که از دو سال  به 
این سو، برگزارکننده گاِن آن سعی دارند زمینۀ ایجاد تفاهم 
عبور  برای  سیاسی  راه حل های  دریافِت  و  نخبه گان  میان 
از بحراِن کنونی و نیز تدارِک بستری سیاسی برای ثباِت 

پایدار در کشور را به دست دهند.
برگزارکننده گاِن نشست  از سوی  از فکتورهایی که  یکی 
اجندای ملی، به عنوان یک عامِل عمده در رسیدن به اهداِف 
باال تشخیص شده است، تفاهم میان نخبه گاِن کشور است. 
بدیهی ست که به نخبه گاِن هر جامعه یی، به حیث رهبراِن 
همان جامعه نگریسته می شود و همین رهبران اند که در 
عین زمان، هم می توانند مایۀ بحراِن سیاسی در یک کشور 
گردند و هم موجِب ثبات در یک جامعه. با اندکی تأمل 
در تاریخ، به نیکی دریافته می شود که یکی از دالیِل عمدۀ 
آشوب ها و بحران های سی سال اخیر، اختالِف رهبران و 
نخبه گاِن کشور بر سر مسایِل عمدۀ کشوری بوده است که 
ادامۀ آن نه تنها ثبات سیاسی کشور را از میان برده، که حتا 
اقتصاد  فرهنگ،  اجتماع،  روی ساحت های دیگری چون 

و... تأثیر سوء گذاشته است. 
از  بسا  در  که  می دهند  نشان  تاریخی  شواهد  و  اسناد 
رهبران  و  نخبه گان  میان  سوءتفاهم  زمانی،  برهه های 
منافِع  متوجه  بتوانند  آنان  که  بوده  آن  از  بیشتر  کشور، 
عمومی  گردند و با حل آن سوءتفاهم ها، زمینۀ تأمین منافع 
ملی را فراهم کنند. قرار یافته ها، بحران کنونی افغانستان 
نیز چیزی نیست جز پراکنده گِی رهبران و نخبه گاِن کشور 
که در دوازده سال اخیر، نه تنها زمینۀ اتحاد آن ها فراهم 
نیامد، بل به صورت سازمان  یافته از سوی حکومت، آن ها 
تالش  آنان،  میان  نفاِق  در  نیز  و  شدند  رانده  حاشیه  به 

جدی صورت گرفت.
سال  دوازده  موجودِ  فرصت های  در  کشور  نخبه گان  اگر 
دیدگاه ها  به  افغانستان  مسایل  سِر  بر  می توانستند  اخیر 
در  اکنون  که  بی  تردید  برسند،  مشترک  نقطه نظراِت  و 
)رییس جمهور  فرد  یک  تنها  و  نبودیم  غوطه ور  بحران 
دستاورد های  کارواِن  آسانی  این  به  نمی توانست  کرزی( 
می توان  بنابراین  دهد.  پرتگاه سوق  لبۀ  به  را  دوازده ساله 
نتیجه گرفت که در بحران کنونی، تنها آقای کرزی مقصر 
نیست؛ بلکه پراکنده گی و نفاِق نخبه گان نیز زمینۀ سرعِت 
عمِل آقای کرزی را مساعد کرده و از این بابت، نخبه گاِن 

افغانستان زیر سوال قرار دارند.
با این حال، اکنون یک بارِ دیگر زمینۀ تفاهم میان این قشِر 
مهم و تأثیرگذار در سرنوشت سیاسِی افغانستان فراهم آمده 
است، آن هم در شرایطی که انتخابات بسیار نزدیک است 
و تیم حاکم باید کرسی قدرت را برای تیِم بعدی خالی 
 کند. در چنین فرصتی، به یقین که نیاز به تفاهم نخبه گان 
می گردد.  مطرح  پیش  از  بیش  مدون،  برنامۀ  یک  تحِت 
کنفرانس اجندای ملی به ابتکار خود امیدوارِی زیادی را 
با روی دست  میان حلقاِت سیاسی جامعه خلق کرده و 
گرفتن برگزارِی یک نشست کالن، مجالی پُرغنیمت برای 
ایجاد تفاهم میان نخبه گان و سیاست مردان فراهم نموده. 
اگر اجندای ملی بتواند این آرزو را )ایجاد یک تفاهِم کالن 
میان نخبه گان( به واقعیت مبدل سازد، بی  تردید که دیگر 
داشت  نخواهد  انتخابات وجود  و  آیندۀ کشور  از  ترسی 
و حتا می توان با توسل به نیروی انسجام یافتۀ نخبه گان و 
رهبران کنونی، ناکامی ها و ناتوانی های دولِت آقای کرزی 

را نیز جبران کرد.

نقِش نخبه گان در عبور 
از بحراِن سیاسی کشور
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رهبر کاتولیک های جهان زنان را به دلیل حساسیت هایشان در قبال نقاط 
و  داد  قرار  تحسین  مورد  آن ها  ششم  حس  موهبت  و  جامعه  ضعف 
تاکید کرد که آن ها باید مسئولیت های بیشتری را در کلیسای کاتولیک  و 

حوزه های عمومی و تخصصی به عهده بگیرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان در سخنرانی در واتیکان برای گروهی از زنان ایتالیایی به شدت 
در  پاپ  اما  داد.  قرار  تحصین  مورد  را  زنان  بکر  پتانسیل  و  استعداد 
سخنرانی اش هیچ اشاره ای به ممنوعیت کشیش شدن زنان در کلیسای 
کلیسای  به  زمان رهبری وی  در  برخی ها می گویند  که  نکرد  کاتولیک 

کاتولیک ممکن است پیشرفتی در این مساله حاصل شود.
پاپ فرانسیس از روز اول پاپی اش در مارچ سال گذشته میالدی، تالش 
کرده تا کلیسای کاتولیک را تبدیل به مکانی دلپذیرتر و صمیمانه تر کند 
اما کلیسای کاتولیک زنان را از کشیش شدن منع کرده و می گوید که 

حضرت مسیح و حواریونش مرد بودند.
پاپ فرانسیس در نوامبر سال گذشته میالدی در مدرکی قابل مالحظه 
که اولویت هایش به عنوان رهبر کاتولیک های جهان در آن بیان شده، 
به طور کامل مشخص کرد که ممنوعیت علیه کشیش شدن زنان هنوز 
به قوت خود باقی است. وی در سخنرانی روز شنبه خود نه تنها هیچ 
تصمیم  در  زنان  گسترده تر  نقش  بر  بلکه  نکرد  مساله  این  به  اشاره ای 

گیرین ها و تقبل مسئولیت ها در کلیسای کاتولیک نیز تاکید کرد.
پاپ فرانسیس با اشاره به این مدرک به حضار گفت: من بر مشارکت 
حتمی زنان در جامعه به ویژه با حساسیت و حس ششم آن ها نسبت 
به دیگران ضعفا و بی دفاعان تاکید کرده ام. امیدوارم که بسیاری از زنان 
بتوانند در مراقبت از دیگران، خانواده ها و گروه ها برخی مسئولیت های 
فضاها  این  که  امیدوارم  و همچنین  کنند  تقسیم  با کشیشان  را  مذهبی 

برای حضوری قاطعانه تر و گسترده تر در کلیسا توسعه یابد.
وی افزود: این فضاها و مسوولیت های جدید مطرح شده است و من به 
شدت امیدوارم که آن ها بتوانند باعث افزایش حضور و فعالیت بیشتر 
زنان هم در محیط کلیسا و هم در حوزه های عمومی و تخصصی شوند. 
ما نمی توانیم بر نقش غیر قابل جایگزین زنان در خانواده چشم پوشی 
عطوفت  و  محبت  و  ویژه  بینی، حساسیت  باریک  از  خانواده ها  کنیم. 

زنان سود می برند.

نوازشریف کنترل اوضاع را از دست داده است؟
سه شنبه 21 جنوری مثل هر روز عادی دیگر شروع شد، 
انتحاری  حمله  یک  در  شیعه  زایر   29 بعد  ساعاتی  اما 

پیکارجویان سنی جان سپردند.
در این واقعه که در نزدیکی کویته در والیت بلوچستان 
روی داد، یک بمبگذار انتحاری موتر پر از مواد منفجره 

خود را به اتوبوس کوبید.
نویسنده  یک  سید،  ندیم  اصغر  پروفسور  روز  همان  در 
ناشناس  مسلح  افراد  حمله  هدف  الهور  در  زبان  اردو 

قرارگرفت و زخمی شد.
در یک واقعه دیگر سه تن از مددکاران بهداشتی منجمله 
سه زن که سرگرم واکسیناسیون فلج اطفال بودند توسط 

پیکارجویان طالبان به ضرب گلوله کشته شدند.
این سومین حمله درکراچی طی یک هفته بود.

پیکارجو  اعالم کرد که ۴0  پاکستان  ارتش  میان  این  در 
را کشته است. به گفته ارتش این اقدام به تالفی حمله 
در  که  گرفت  انجام  قبل  روز  در  پیکارجویان  انتحاری 
به  و  داده  روی  راولپندی  در  ارتش  مقر  یک  مجاورت 
کشته شدن 13 نفر منجمله هشت سرباز منجر شده بود.

یک روز قبل از آن هم 20 سرباز در حمله پیکارجویان به 
یک کاروان نظامی در شمال غرب پاکستان، جان باخته 

بودند.
قدرت نمایی ارتش موجب حمالت بیشتر طالبان شد و 
روز 22 جنوری در چند حمله پراکنده 12 تن از ماموران 

امنیتی جان خود را از دست دادند.
در  و  خونبار  بینی،  پیش  غیرقابل  پاکستان  در  خشونت 

ابعادی هولناک رو به افزایش گذاشته است.

پیدا  افزایش  کشور  از  سرمایه  خروج  اخیر  ماه های  در 
کرده و بسیاری از نخبگان، فرزندان خود را به خارج از 

پاکستان می فرستند.
ماه ها دولت نواز شریف، در انتظارمذاکره با پیکارجویان، 
در  فایده ای  هیچ  اما  گرفت  پیش  در  صبر  سیاست 

برنداشت.
در حال حاضر نظر می رسد که نواز شریف در مقابل این 
حمالت کامال فلج شده است و به دلیل از دست ندادن 
برای  دستوری  ارتش  به  پیکارجویان،  با  مذاکره  به  امید 

اقدام شدید علیه آنها نمی دهد.
به  را  قدرت  که  گذشته  سال  جنوری  از  شریف  نواز 
دست گرفت تاکنون به قول هایی که در زمینه اصالحات 
در  آشتی  ترغیب  هند،  با  صلح  برقراری  اقتصادی، 
افغانستان و مقابله با پیکارجویان سپرده بود، عمل نکرده 

است.
و  داده  دست  از  را  اوضاع  کنترل  ظاهراً  شریف  نواز 
بسیاری از مردم پاکستان از آن بیم دارند که نخست وزیر 
کشورشان به کلی از تالش برای رفع بحران جاری دست 

برداشته باشد.

بین ارتش و دولت غیرنظامی هم مشکالت روزافزونی 
نفرات خود  ارتش که درمقابل کشته شدن  دارد.  وجود 
با بی تصمیمی دولت مواجه است، بسیارسرخورده شده 

است.
اما از جانب ارتش و دولت غیرنظامی هیچ نشانه ای دیده 
نمی شود که حاکی از عزم آنها برای برخورد با تروریسم 
باشد که این می تواند از جمله به معنای از میان برداشتن 
گروه های تروریستی از جمله گروه های مستقر در پنجاب 

باشد که علیه حکومت هند در کشمیر می جنگند.
در این میان پیکارجویان با ضربه زدن به روحیه مردم و 
نیروهای امنیتی با حمالت پی در پی خود، هر روزه امتیاز 

بیشتری به دست می آورند.
طالبان پاکستان حال عالوه بر نفرات ارتش و غیرنظامیان، 

مسجد، بازار و کلیساها را هم هدف حمالت شدید قرار 
می دهند.

سیاستمداران،  کشتار  طالبان  جدید  تاکتیک های  از  یکی 
است  پلیس  و  ارتش  ارشد  مقامات  و  دولت  کارمندان 
مسلح  افراد  انتحاری،  گذاری های  بمب  طریق  از  که 

موتورسوار و مین گذاری جاده ها انجام می دهد.
درهمین حال گروه تندرو سنی مذهب »لشکر جهنگوی« 
مشغولند  فعالیت  به  پنجاب  در  آزادانه  رهبرانشان  که 
هدف  را  پاکستان  شیعیان  نشده اند،  بازداشت  هنوز  و 
کشتار جمعی  به  شباهت  بی  که  می دهند  قرار  حمالتی 

آنها نیست.
در گزارش دیدبان حقوق بشر که بیست و یکم جنوری 
انتشار یافت در این مورد نوشته شده است: » گروه های 
پاکستان  سراسر  در  کامل  مصونیت  با  تقریبا  پیکارجو 
فعالیت می کنند حال آن که مقامات مسئول این کشور یا 
چشم خود را به روی اعمال آنها می بندند و یا درمقابله 

با حمالت آنان ابراز ناتوانی می کنند.«
در ادامه این گزارش گفته شده است که حمالت طالبان 

را می توان جنایات جنگی خواند.
بیل  بحرانی شده است که  به گونه یی  پاکستان  موقعیت 
گیتس که نهادی را برای جلوگیری از فلج اطفال تشکیل 
داده است، گفته است که احتماال مجبور می شود که به 
دلیل خشونت های جاری از اجرای برنامه واکسیناسیون 

خودداری کند.
ظرف 2۴ ماه گذشته قریب به 30 مددکار بهداشتی برای 

واکسیناسیون به دست طالبان کشته شده اند.
نیویورک  در  جنوری  ماه  دوم  و  بیست  گیتس  بیل 

خشونت ها در پاکستان را«هولناک و غیرانسانی« خواند.
مردم پاکستان انتظار دارند که نواز شریف در یک گفتار 
وخامت  میزان  از  را  مردم  ملت،  به  خطاب  تلویزیونی 

اوضاع کشور آگاه کند.
مقدور  برایش  که  جایی  آن  تا  باید  سپس  شریف  نواز 
است موافقت سیاستمداران احزاب مخالف رابرای مبازره 

با تروریسم جلب کند.

و آن دسته از سیاستمدارانی که به جمع او نمی پیوندند 
خوانده  تروریسم  حامی  دولت،  و  ارتش  سوی  از  باید 

شوند تا موجب شرمسازی آنها شود.
سرانجام این که نواز شریف باید به ارتش دستور پاکسازی 

شبکه پیکارجویان در وزیرستان شمالی را بدهد.
اما در ماه های اخیر موقعیت بغرنج تر شده است چون 
و  پنجاب  کراچی،  سند،  در  اسالمی  تندروی  گروه های 
و  پراکنده  طور  به  و  بوده  منزوی  زمانی  که  بلوچستان 
مستقالنه فعالیت داشتند، حال همگی زیر پرچم »جنبش 

طالبان پاکستان« گرد آمده اند.
این گروه ها می خواهند که نظام سیاسی پاکستان را تغییر 
دهند، ارتش را شکست داده و حکومت خالفت اسالمی 

در این کشور تشکیل دهند.
جهان شاهد احیای شبکه القاعده در عراق و سوریه است 

که برپیچیدگی جنگ داخلی سوریه افزوده است.
کسی تصور نمی کرد که شبکه القاعده توان تصرف یک 
شهر را داشته باشد اما این درست همان کاری است که 

در رمادی و فلوجه انجام داده است.
نوار  در  کویته  و  پیشاور  شهرهای  در  امنیتی  موقعیت 
مرزی و بنادر و مرکز تجاری کراچی چنان رو به وخامت 
بخش هایی  یا  و  شهری  مناطق  افتادن  که  است  گذاشته 
از آن به دست طالبان پاکستان دیگرچندان بعید به نظر 

نمی رسد.
اگر موقعیت امنیتی کنونی از این هم بدتر شود قدم بعدی 

طالبان شورش های شهری است.
ممکن  هم  غیرنظامی  شهروندان  و  نظامیان  بین  تنش  و 
است منجر به تشکیل یک دولت نظامی تحت مقررات 

ویژه یا حتی کودتا شود.

پاپ: 
زنان باید نقش گسترده یی 

در کلیسا ایفا کنند

ادعایی تازه دربارة هیتلر:

 دیکتاتور نازی در سال 1984 

در برازیل ُمرد!

مالکی: 

عربستان منشأ تروریسم است
افزایش موج انتقادها از عملکرد 

رییس جمهوری ترکیه در پروندۀ فساد

قطر  ترکیه،  اینکه  بیان  با  عراق  نخست وزیر 
روی  به  را  کشورشان  مرزهای  عربستان  و 
گفت:  گشوده اند،  تروریستی  گروه های 
عربستان به اشتباه خود در خصوص حمایت 
از تروریسم اذعان نمی کند و این به خاطر آن 
طایفه گری  به  محکوم  خود  ریاض  که  است 

است.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق در گفتگویی 
تلویزیونی تاکید کرد: عربستان به اشتباه خود 
اذعان  تروریسم  از  حمایت  خصوص  در 
نمی کند و دلیل این مساله آن است که ریاض 
از  حمایت  و  طایفه گرایی  به  محکوم  خود 

طایفه گری است.
در  تروریستی  گروه های  افزود:  ادامه  در  وی 
سوریه احساس می کنند پیروز شده اند چرا که 
به  می شوند  حمایت  کشورها  برخی  سوی  از 
طوری که ترکیه، قطر و عربستان درهای کشور 

خود را بر روی این گروه ها باز کرده اند.
مالکی گفت: عربستان تالش می کند تا محوری 
با  جنگ  حال  در  آن  مقامات  اعتقاد  به  که  را 

عربستان هستند از بین ببرد.
تروریسم  اینکه  بیان  با  عراق  وزیر  نخست 
همچنان وجود دارد و عربستان منشأ گسترش 
آن است، گفت: گزارشاتی وجود دارد که نشان 
می دهد تروریست ها سعی دارند گروه »دولت 
و  عراق  مرزهای  در  را  شام«  و  عراق  اسالمی 
کشورها  این  در  که  چرا  دهند  تشکیل  سوریه 

نفت وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: القاعده، گروه های وابسته 
به  آن و حامیان آن در یک زمان سوریه و عراق 

را هدف قرار خواهند داد.
عراق  ملی  امنیت  سابق  مشاور  الربیعی،  موفق 
انتشار  به  پیشتر برخی طرف های عربستانی را 
خشونت در عراق، سوریه، مصر و یمن متهم 

کرد.
افکار  تا  خواست  عربستان  از  همچنین  وی 

تکفیری و مروجان این افکار را ریشه کن کند.
به  الربیعی همچنین مسوولیت ورود تروریسم 
عراق و کشورهای منطقه را بر عهده عربستان 

گذاشت.
پارلمان  نمایندگان  از  یکی  الصیهود،  محمد 
خواسته  کشور  این  دولت  از  پیشتر  نیز  عراق 
از ورود  بود تصمیماتی در خصوص ممانعت 

کاالهای عربستانی به عراق اتخاذ کنند.

 19۴5 سال  در  آنکه  از  پس  هیتلر  آدلف  شده  گفته  آنکه  وجود  با 
شکست آلمان در جنگ جهانی دوم را شنید، در برلین خودکشی کرد، 
اما در کتابب مناقشه برانگیز که جدیداً منتشر شده، آمده است وی از 
مخفیگاهش در برلین به آمریکای جنوبی فرار کرده و در سال 198۴ 

در این منطقه به طور ناشناس مرده است.
به نوشته روزنامه دیلی میل، در این کتاب آمده است: آدولف هیتلر، 
جنگ  پایان  در  برلین  شهر  در  خود  مخفیگاه  از  نازی  آلمان  رهبر 
جهانی دوم به آرژانتین و سپس پاراگوئه فرار کرده و در نهایت در 
برازیل سکونت گزید و در سال 198۴ در شهر کوچکی در نزدیکی 

مرز برازیل با بولیوی مرد.
این کتاب حاوی عکسی است که به ادعای آن می تواند این مساله 

را ثابت کند.
تئوری  این کتاب در تشریح  نویسنده  سیمونی رنه گوئریرو دیاس، 
خود مدعی شده است که هیلتر در یکی از ایالت های برازیل به نام 
ماتوگروسو به دنبال گنج می گشته و برخی دوستانش نقشه این گنج 

را در اختیارش گذاشته بودند.
در ادامه این کتاب آمده است: آدولف هیتلر برای آنکه شناسایی نشود 
با یک زن سیاهپوست به نام کاتینگا رابطه برقرار کرد تا نشان دهد 
وی دیکتاتوری نیست که به جز نژاد آریایی از بقیه نژادها نفرت دارد.

نام این کتاب »هیتلر در برازیل؛ زندگی و مرگ وی« است.
نویسنده کتاب مدعی است که هیلتر تحت نام آدولف الیپرینگ در 
مایلی شهر  منتو، در فاصله 30  لیورا  شهر کوچک نوسا سنهورا دو 
کویابا اقامت داشته است. سیمونی نویسنده این کتاب که اهل شهر 
کویاباست مدعی است که هیلتر در محل اقامتش در برازیل به لقب 

»آلمانی پیر« شهرت یافته بود.
سیمونی قصد دارد جسد مدفون در قبری تحت نام آدولف الیپزیگ 
اثبات  برای  و  کند  قبر  نبش  را  لیورامنتو  دو  سنهورا  نوسا  شهر  در 
تئوری اش از آزمایش دی ان ای از طریق یکی از خویشاوندان هیتلر 

در اسرائیل استفاده کند.
قدیمی  بسیار  عکس های  از  یکی  روی  بر  وقتی  می گوید  سیمونی 
آدولف الیپزیک با فوتوشاپ سبیل گذاشت و آن را با تصویر رهبر 
آلمان نازی مقایسه کرد، به وی مشکوک شد، به گفته سیمونی شهر 
الیپزیک محل تولد سباستین باخ، موزیسین مورد عالقه هیلتر بوده 

است.

تحقیقات گسترده  قبال  در  نرم  ترکیه که موضعی  رییس  جمهوری 
مداخله  از  جلوگیری  عدم  دلیل  به  بود،  گرفته  ترکیه  ضدفساد 
دستگاه های اجرایی در اختیارات دادگستری ترکیه، مورد انتقاد شدید 

قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه تودی زمان، تحلیلگرها معتقدند که انفعال عبداهلل 
گل، رییس جمهوری ترکیه در مقابله با مداخله گسترده دولت ترکیه 
در اختیارات و استقالل دستگاه قضایی، باعث شده که دولت فشار 
خود را افزایش دهد که در نهایت به گسترش بحران در ترکیه منجر 

شده است.
دولت  ارشد  مقامات  ضدفساد،  تحقیقات  جریان  در  اینکه  از  پس 
سرکوب  به  دست  دولت  شدند،  متهم  آنها  فرزندان  حتی  و  ترکیه 
گسترده پلیس و دستگاه قضایی زد. تاکنون حدود سه هزار پلیس 
انتقال  پایین تر  به سمت های  یا  و  برکنار شده  کار  از  یا  دادستان  و 

یافته اند.
توطیه  را  تحقیقات  این  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان،   طیب  رجب 
از دولت ترکیه خواند. وی همچنین  اعتماد  برای سلب  خارجی ها 
الیحه یی برای تغییر ساختار شورای قضایی پیشنهاد داد که مسئول 
انتصاب ها، ارتقاها و برکناری های این دستگاه است. این الیحه در 
می دهد.  افزایش  را  دستگاه  این  بر  دولت  کنترل  تصویب،  صورت 
تا  می خواهند  گل  از  که  مدت هاست  ترکیه  اپوزیسیون  احزاب 
تحقیقات  توقف  برای  پلیس  و  قضایی  دستگاه  بر  دولت  فشار  از 

جلوگیری کند.
لوانت  راستا  همین  در 
ترکیه  تحلیلگران  از  کوکر، 
گفت که عبداهلل گل اختیار 
فراخواندن کابینه و ریاست 
آن را بر عهده دارد و باید 
و  ترکیه  بحران  حل  برای 
شست  ضرب  دادن  نشان 
را  اقدام  این  اردوغان،  به 

اتخاذ کند.

                                                                                                                 بی بی سی



           سروش دباغ

طریق  از  که  بودم  داروسازي  دانشجوي  هنوز 
نشریۀ “کیان” با نامِ این فیلسوِف دین آشنا شدم 
برگردانده  فارسي  به  را که  او  از  و کتاب هایي 
چون  آثاري  گرفتم؛  مطالعه  به  بود،  شده 
پس  پنجم«.  »بُعد  و  دین«  فلسفۀ  بر  »درآمدي 
از آن که در اوایل دهۀ هشتاد شمسي براي ادامۀ 
انگلستان شدم،  عازم  فلسفه  در رشتۀ  تحصیل 
که  گزیدم  سکنا  شهري  در  که  بودم  به اختیار 
هیک در آنجا زنده گي مي کرد. اولین بار هیک را 
در تابستان 1382 در دانشگاه بیرمنگام دیدم و 
در سخنراني او در سمینار »کثرت گرایي دیني« 
بیشتر  دیدارهاي مان  آن  از  پس  کردم.  شرکت 
شد و رشتۀ مودت مستحکم؛ برخي از اوقات 
مي خوردیم،  نهار  هم  با  بیرمنگام  دانشگاه  در 
صفایش  با  منزِل  در  نیز  اوقات  از  برخي 
و  مي کردیم  تنظیم  قرار  بیرمنگام  شمال  در 
عمومًا  دیدارها  این  مي رسیدم.  ایشان  خدمت 
اکرمي  امیر  سید  عزیزم  دوست  اتفاِق  به 
مباحثۀ  و  گفت وگو  به  عمومًا  و  مي شد  انجام 
چون  مقوالتي  مي گذشت.  عرفاني  و  فلسفي 
ناواقع گرایي   / دیني  واقع گرایي  دیني،  تجربۀ 
دیني  شمول گرایي   / دیني  کثرت گرایي  دیني، 
انحصار گرایي دیني، خداي فالسفه / خداي   /
تجربه هاي  هستي،  قدسي  ساحت   عرفا، 
مرگ  شادي،  و  غم  نظیر  انساني  اگزیستانسیل 
عارفاني چون هیوم،  فیلسوفان و  آموزه هاي  و 
کانت، ویتگنشتاین، هایدگر، کیوپیت، پلنتینگا، 
اکهارت...  ابن عربي،  مولوي،  فیلیپس،  آلستون، 

به تفصیل به بحث گذاشته مي شد و من فراوان 
بهره مي بردم. 

و  کثرت گرایانۀ خود  موضع  از  دفاع  در  هیک 
از  انحصارگرایانه،  نقد مواضع شمول گرایانه و 
تفکیک نومن / فنومن کانتي مدد مي گرفت و 
عبور از خود محوري به حقیقِت محوري را که 
در همۀ ادیان مشترک است، غایت قصواي ادیان 
واقع گرایانۀ  موضع  تبیین  براي  و  مي دانست 
خود، از یافته هاي عرفا دربارۀ خداوند و ساحت 
قدسِي هستي استفاده مي کرد. او در دهۀ هفتاد 
میالدي از کثرت گرایي دیني دفاع کرد و پیروان 
ادیان گوناگون نظیر اسالم، مسیحیت، یهودیت 
انگاشت.  رستگار  و  مهتدي  اکثري  نحو  به  را 
هیک قدم بعدي را در دهۀ نود برمي دارد و در 
کتاب مهم و تأثیر گذار خود »تفسیري از دین«، 
با پیش چشم داشتِن آموزه هاي ادیان شرقي و 
»حقیقت  مفهوم  از  مسیحي،  و  اسالمي  عرفان 
فوق مقوله« براي اشاره به ساحت قدسي سخن 
به میان مي آورد. بنا بر رأي هیک، براي داشتن 
درِک منقحي از متافیزیک و امر متعالي، باید از 
دوگانه هایي چون خداي انسان وار و خداي غیر 
دوگانه ها  این  وراي  به  و  کرد  عبور  انسان وار 
که  گرفت  سراغ  حقیقتي  و  خدا  از  و  نهاد  پا 

بلکه  انسان وار؛  غیر  نه  و  است  انسان وار  نه 
و  بي رنگ  و  بي تعین  و  بي صورت  و  بي شکل 
ساده است، باید همۀ صور را فرو نهاد و به پِس 

پشت آن ها نظر کرد. همان که مولوي گفت:
او نه این است و نه آِن او ساده است/ نقش تو 

در پیش تو بنهاده است
از همین منظر، هیک به نقد مواضِع ناواقع گرایانۀ 
فیلسوفاني چون کیوپیت و فیلیپس مي پرداخت. 
چنان که نقل مي کرد، با کیوپیت دوستي داشت 
پس  »عرفان  و  ایمان«  »دریاي  نظیر  او  آثار  و 
گفت وگوهاي  و  بود  خوانده  را  مدرنیته«  از 
نهایتًا  داشت؛ هرچند  او  با  درازآهنگي  فلسفي 
از  و  بود  مانده  باقي  خویش  مواضِع  سر  بر 
عین  در  بود؛  نپذیرفته  چنداني  تأثیر  کیوپیت 
با  کیوپیت  چرا  نمي داند  که  مي گفت  حال 
اتخاذ موضع ناواقع گرایانه هم چنان اصرار دارد 
بوي عدم صداقت  و  بینگارد  را مسیحي  خود 
این،  بر  استشمام مي کرد. عالوه  او  مواضِع  در 
مبني  متأخر  ویتگنشتاین  از  فیلیپس  قرائت 
واقع گرایي/  دوگانه  بودِن  کاذب  و  خطا  بر 
سر  بر  آن  با  و  نمي پسندید  را  ضدواقع گرایي 

مهر نبود.
هیک در اسفند 1383 براي ایراد چند سخنراني 
پژوهشي  موسسۀ  انساني،  علوم  پژوهشگاه  در 
حکمت و فلسفۀ ایران، مرکز گفت وگوي ادیان 
و دیداري از شهر قم، به ایران سفر کرد. پس 
در  پرسیدم.  سفر  چندوچوِن  از  بازگشت،  از 
گذشته  ایران  در  اقامتش  در  آن چه  از  مجموع 
استادان  با  گفت وگو  و  بحث  و  دیدار  و  بود 
رفتار  از  تنها  بود؛  راضي  ایراني  دانشجویان  و 

معرفي  ابتداي  در  که  تهراني  میزبانان  از  یکي 
ساعت  یک  به  قریب  سخنراني  جلسه  در  او 
سخن گفته بود و بیش از ایراد سخنراني هیک 
به نقد ایده هاي او پرداخته بود، ابراز تعجب و 
شگفتي مي کرد. در تابستان 138۴ بر آن شدیم 
تا به کمک دوستان و دست اندرکاران فصل نامۀ 
نظراِت  و  آراء  درباره  ویژه نامه یي  مدرسه، 
امیر  اتفاق  به  رو،  این  از  کنیم.  منتشر  هیک 
بیرمنگام  در  هیک  با  مفصلي  مصاحبۀ  اکرمي، 
انجام دادیم؛ عالوه بر این، گفت وگوي خوبي 
شد.  انجام  هیک  و  سروش  عبدالکریم  میان 
گفت وگوي هیک و سروش را به اتقاق دوست 
این  کردیم.  ترجمه  توکلیان  جالل  عزیزم، 
گفت وگو به همراه ترجمۀ مصاحبۀ ما با هیک 
شده  ترجمه  و  تألیفي  خوب  مقاالت  دیگر  و 
دربارۀ فلسفۀ دین هیک در زمستان 138۴ در 
این  که  منتشر شد. خرسندم  مدرسه  فصل نامۀ 
انجام شده دربارۀ  بهترین کارهاي  از  مجموعه 

هیک به زبان فارسي است.
پس از اتمام تحصیل و بازگشتن به ایران نیز، 
هرگاه براي شرکت در سمیناري عازم انگلستان 
هیک  نزد  و  مي کردم  تنظیم  قراري  مي شدم، 
مي رفتم و از مصاحبت با او حظ وافر مي بردم. 

»رابطۀ  دربارۀ  دانشجویانم  از  یکي  که  ایامي 
پایان نامه  پوپر«  و  هیک  آرای  در  دین  و  علم 
مي نوشت، به این بهانه، چند بار با او گفت وگو 
با روش  میزان  تا چه  به عیان دیدم که  کردم و 
عقالنیِت انتقادي بر سر مهر است و مي کوشد 
براي سخن گفتن دربارۀ حدود و ثغور دین و 
علم، به قواعد این بازي عقالني ملتزم باشد. این 
زیاد گفت وگو  »عبادت سکوت«  دربارۀ  اواخر 
معنوي  اهمیت  دربارۀ  بسیار  هیک  مي کردیم؛ 
و  آثار  و  مي گفت  سخن  عمل  این  سلوکي  و 
که  مي داد  توضیح  و  برمي شمرد  را  آن  برکاِت 
مي شود  حاضر  جمعي  در  یک شنبه  روزهاي 
که دور میزي مي نشینند و با یک دیگر سکوت 
هر  از یک ساعت  و پس  مي کنند  دسته  جمعي 
کس تأمالت و یافته هاي خود را با دیگران در 
باور  تثلیث  به  دیگر  این که  با  مي گذارد.  میان 
از  نامتعارفي  و  شاذ  تلقي  و  درک  و  نداشت 
امر متعالي در سنت مسیحي داشت، اما به سان 
اکهارت، هم چنان خود را میسحي مي انگاشت 
و متعلق به طایفۀ مسیحیاني به حساب مي آورد 
که در حاشیه و اقلیت اند. از این حیث خود را 
با عرفاي مسلمان مقایسه مي کرد که هیچ گاه در 
تمدن اسالمي دست باال را نداشتند و همیشه به 
گوشه یي خزیده بودند و زنده گي مي کردند. در 
گشاده رو  انساني  را  هیک  متمادي،  سالیان  این 
و اهل گفت وگو یافتم که با پیري و کهولت و 
تنهایي خود کنار آمده و آن را پذیرفته بود و در 
عین حال، با نشاط به کار فکري خویش ادامه 
مي داد و مقاله مي نوشت و کتاب منتشر مي کرد. 
همسر خود را سال ها پیش از دست داده بود؛ از 
زماني که با او آشنا شدم، به تنهایي زنده گي 
سر  او  به  هفته ها  آخر  فرزندانش  و  مي کرد 
مرگ  پدیدۀ  از  سخن  که  بار  یک  مي زدند. 
در  فلسفي خویش  تأمالت  از  آمد،  میان  به 
با قالب  این باب پرده برگرفت و گفت که 
جسماني  اوصاف  شدن  زایل  و  کردن  تهي 
به  انسان  کشیدن،  خاک  نقاب  در  روي  و 
ادامه مي دهد  به حیاِت خود  انحا  از  نحوي 
نیست«؛ در عین حال  کبوتر  پایان  »مرگ  و 
تأکید مي کرد که تصویر ادیان از این رخداد 
و جهان پس از مرگ را باید به نحو استعاري 
را  آن  در  نهفته  حقیقِت  و  فهمید  نمادین  و 
به گوش جان شنید، که »گندمش بستان که 

پیمانه است رد«.
و  بودم  رفته  منزلش  به  که   1390 بهار 
هنگام  مي کردیم،  گفت وگو  یک دیگر  با 
چه  دیگر  بار  گفت  من  به  خداحافظي 
پاسخ  در  رفت.  خواهم  او  دیدار  به  زماني 
دو  حدوداً  و  دارم  پیش  در  سفري  گفتم 
مي آیم؛  دیدارتان  به  و  برمي گردم  دیگر  ماه 
لحظه یي درنگ کرد و در حالي که لبخندي 
به لب داشت، گفت شاید آن موقع من دیگر 
خوردم  تکان  سخت  او  سخِن  از  نباشم.  زنده 
این  به  که  بود  رفتم؛ روشن  فرو  اندیشه  در  و 
را  خود  مرِگ  کم وبیش  و  مي اندیشد  مسأله 
رسیدِن  در  از  حال  عین  در  و  مي بیند  نزدیک 
آن هراسناک و نگران نیست و با آن کنار آمده 
خوش اندیشه  آب وهواي  در  »مرگ  که  است، 
نشیمن دارد« و »در نبندیم به روي سخن زندۀ 
مي شنویم«.  صدا  چپر هاي  پشت  از  که  تقدیر 
مالقات  را  هیک  نیز  دیگر  بار  دو  آن،  از  پس 
کردم؛ بار آخر در مردادماه سال 1390 به اتفاق 
پدر در منزل هیک با او دیدار و با هم گفت وگو 

کردیم.
از بخت شکر دارم و از روزگار هم؛ اکنون که به 
پِس پشت مي نگرم، خرسندم و خدا را شاکرم 
از این که توفیق آشنایي و هم صحبتي و نشست 
برجستۀ  دین  فیلسوفان  از  یکي  با  برخاست  و 
معاصر را براي چندین سال داشتم و از او بسیار 
»دچار  و  پیوست  دریا  به  هیک  جان  آموختم. 
حوصلۀ  »پشت  و  شد«  بي کران  دریاي  آبي 
نورها دراز کشید/ و هیچ فکر نکرد/ که ما میان 
پریشاني تلفظ درها/ براي خوردن یکي سیب/ 

چه قدر تنها ماندیم«. 
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بخش دوم و پایانی

10 دلیل ورشکسته گی کسب وکارهای 
کـــــوچک

ـ نداشتن انعطاف پذیری الزم 
صاحبان کسب و کارهای کوچک می دانند که یک رقیب بزرگ تر با میزان 
نقدینه گی باالتر و تعداد کارمندان بیشتر، می تواند رقیبی بسیار جدی برای 
آن ها باشد. هرگز فراموش نکنید که انعطاف پذیر باشید. کاال، روند فعالیت 
و بازاریابی خود را به گونه یی تطبیق دهید که بتوانید با رقبای بزرگ رقابت 

کنید.

7ـ نادیده گرفتن قدم بعدی 
اجازه ندهید روند حرکت کاری شما کند و آهسته شود. مطمین شوید که 
شما و کارمندان تان بر روی حمایت و دادن خدمات به مشتری، تأکید الزم 

را می کنید.

8ـ سعی در انجام دادن تمام امور به طور کامل و بی عیب ونقص 
اداره  اما  برخوردارند.  تجارت  و  کار  برای  ذکاوت الزم  از  بازرگانان  اکثر 
کردن یک کسب و کار کوچک، پیچیده گی های خاص خود را دارد. سعی 
نکنید که همۀ کارها را خودتان انجام دهید و بخواهید که تمام کارها کامل 
و بدون نقص انجام شود. اگر می خواهید دانش و آگاهی خود را در مورد 
کارتان افزایش دهید، کتاب های تخصصی در این زمینه را بخوانید و حتمًا 

با یک کتاب دار خوب مشورت کنید. 
هنگام پیش آمدن مشکالت حقوقی، به جای تکیه بر دانش شخصی خود، 
سعی کنید از یک وکیل مجرب کمک بگیرید. توصیه می شود یک وکیل 
داشته  خود  شرکت  حقوقی  امور  برای  بازرگانی  و  تجارت  امور  به  وارد 

باشید.

9ـ رییس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی 
که  است  این  از  حاکی  شرکت ها  از  برخی  ورشکسته گی  از  نمونه هایی 
و  آگاه  بسیار  آن  که صاحب  منسجم  و  موفق  کارِ  و  یک کسب  چه گونه 
عالقه مند به شغِل خود است و معلومات وی در زمینۀ کاری اش در سطح 
عالی است، با داشتن کارکنانی بی تجربه و بی انگیزه می تواند سقوط کند و 
دچار ورشکسته گی شود. اطمینان حاصل کنید که حتمًا کارکنان شما هم از 

دانش و مهارت های الزم برخوردار هستند.

10ـ رشد کنترول نشده 
یک تجارت کوچک که خیلی ساده و سریع رشد می کند، می تواند موجبات 

ورشکسته گی خود را فراهم آورد. 
که  نباشد، رشدی  بازار  در  تقاضای الزم  با  همگام  کاالی شما  تولید  اگر 
شما به عنوان صاحب تجارت توقع دارید و از آن خشنود هستید، می تواند 
موجودیت تجارت و سرمایۀ شما را تهدید کند. سعی کنید به رشد مورد 
نظر و پیش بینی شده در برنامه های خود برسید. اطمینان حاصل کنید که 

هرگز کنترول رشد تجارت و کسب و کارتان از دست تان خارج نشود.
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مـردی در عبادِت سـکوت
روایت چنـد دیدار با جان هیک

یک تجارت کوچک که خیلی ساده و سریع رشد می کند، می تواند 
موجبات ورشکسته گی خود را فراهم آورد. 

نباشد،  بازار  در  الزم  تقاضای  با  همگام  شما  کاالی  تولید  اگر 
آن  از  و  دارید  توقع  تجارت  صاحب  عنوان  به  شما  که  رشدی 
را  شما  سرمایة  و  تجارت  موجودیت  می تواند  هستید،  خشنود 
تهدید کند. سعی کنید به رشد مورد نظر و پیش بینی شده در 
برنامه های خود برسید. اطمینان حاصل کنید که هرگز کنترول 

رشد تجارت و کسب و کارتان از دست تان خارج نشود.



کسب یک جایزۀ مهم ادبی، جزو نقاط طالیی زنده گی 
هر نویسنده یی محسوب می شود که عالوه  بر منفعت 
را  خواننده گان  از  گستره تری  طیِف  جذب  مادی، 
دید  از  اگر  داشت.  خواهد  همراه  به  وی  آثار  برای 
آثار منتخب  این قضیه نگاه کنیم،  به  کتاب خوانان هم 
هیأت داوراِن جوایز ادبی می تواند مالک بسیار مناسبی 
از  باشد؛ چرا که هریک  آثار خواندنی  برگزیدِن  برای 
آثار برندۀ جایزه، پس از بررسی های بسیار و رد شدن 
از فیلتر متخصصان این فن، به رتبۀ برتر دست یافته اند.
جوایز معتبر دنیای ادبیات در سال 2013، استعدادهای 
بین المللی معرفی کردند.  به خواننده گان  را  درخشانی 
به  می اندازیم  نگاهی  میالدی،  نو  سال  به  ورود  با 
نویسنده گانی که موفق شدند طی سال گذشته مهم ترین 

افتخاراِت این عرصه را از آِن خود کنند.
هشت  در  ساله  هر  که  آستوریاس«  »پرنس  جایزۀ  ـ 
بخش مختلف اعطا می شود، در سال 2013 در بخش 
هسپانیایی  نویسندۀ   مولینا«،  مونوز  »آنتونیو  به  ادبی 
اکادمی سلطنتی  از سال 1995 عضو  که  تعلق گرفت 
هسپانیاست. جایزۀ هسپانیایی پرنس آستوریاس هرساله 
همکاری  ادبیات،   هنر ،  اجتماعی ،  علوم  حوزه های  در 
بین المللی،  ورزشی،  تحقیقات علمی و فنی ، ارتباطات 
و علوم انسانی و تفاهم بین المللی به چهره های برتِر 

هر بخش تعلق می گیرد.
ادبیات  جایزۀ  مهم ترین  که  پو«  آلن  »ادگار  جایزۀ  ـ 
به   2013 سال  در  می شود،  محسوب  جهان  جنایی 
شد  اعطا  »شب زنده داری«  رمان  برای  هالن«  »دنیس 
که رمان های معروفی چون »جزیرۀ شاتر« و »رودخانۀ 
مرموز« از او به دنیای سینما راه یافته اند. جایزۀ ادگار 
نویسندۀ  این  نام  بزرگ داشت  برای  هرساله  آلن پو 
در  امریکایی  برگزیدۀ  جنایی نویسان  به  امریکایی، 
فلم نامۀ  و  غیرداستانی  داستانی،  ادبیات  بخش های 

تلویزیونی اعطا می شود.
آن  بخش های  مهم ترین  که  »پولیتزر«  ادبی  جایزۀ  ـ 
روزنامه نگاری  و  روزنامه نگاری  موسیقی،  ادبیات، 
پایه گذاری  امریکا  در   191۷ سال  در  هستند،  آنالین 
دانشگاه  سوی  از  و  پولیتزر«  »جوزف  یاد  به  و  شده 
کلمبیا در نیویارک برگزار می شود. این رقابت مهمی 
ادبی دنیا در 21 بخش برپا می شود که در 20 بخش هر 
برگزیده 10هزار دالر دریافت می کند و برگزیدۀ بخش 
روزنامه نگاری یک مدال طال نیز به دست می آورد. این 
جانسون«،  »آدام  به  داستانی  ادبیات  بخش  جایزۀ  بار 
رمان  برای  شمالی  کوریای  متولد  امریکایی  نویسندۀ 
نمایش نامه  تعلق گرفت. در بخش  ارباب«  یتیم  »پسر 
»آیاد اختر« برای نگارش »رسوا« موفق به کسب جایزه 
جنگ:  »آتش  کتاب  با  هم  الجوال«  »فردریک  شد. 
سقوط یک امپراتوری و ساخت ویتنام امریکا« جایزۀ 

بخش تاریخ پولیتزر را از آِن خود کرد.
جایزۀ   ،2013 سال  ادبی  مهم  جوایز  از  دیگر  یکی  ـ 
»الکساندر سولژنیتسین« بود که »ماکسیم آملین«، شاعر 
این جایزۀ 25هزاردالری  برندۀ  موفِق روسیه به عنوان 
نوآوری های  برای  را  مهم  جایزۀ  این  وی  شد.  اعالم 
غنایی  شعر  امکانات  و  مرزها  گسترش  و  شاعرانه 
تاکنون چندین  آملین« ۴3ساله  »ماکسیم  کرد.  دریافت 
مجموعه شعر به چاپ رسانده و در کار ترجمۀ متون 
التین و کالسیِک یونانی فعالیت دارد. جایزۀ الکساندر 
نام  بزرگ داشت  برای   1998 سال  از  سولژنتیسین 
ویژۀ   و  شد  راه اندازی  سرشناس  ادبی  شخصیت  این 
آثار خود  به زبان روسی  نویسنده گان روس است که 

را منتشر کرده اند.
جایزۀ   انگلیسی  سرشناس  نویسندۀ   اودانل«،  »لیزا  ـ 
به  را  مشترک المنافع  کشورهای  10هزارپوندی  کتاب 
خود اختصاص داد و »الیزا رابرتسون« و »شارون میلر« 
هم به طور مشترک جایزۀ  داستان کوتاه سال 2013 را 
کسب کردند. اودانل با کتاب »مرگ زنبورهای عسل« 
تحسین هیأت داوران این جایزه را برانگیخت. هرساله 
ادبی  جایزۀ  دریافت  برای  کشور   5۴ نویسنده گان 
با هم به رقابت می پردازند.  کشورهای مشترک المنافع 
ادبی  آثار  به  در سال 198۷  اولین بار  برای  این جایزه 
برجسته تعلق گرفت. موسسۀ  برگزارکنندۀ  این جایزه، 
سازمانی است که با همکاری 53 کشور عضو اتحادیۀ 

کشورهای مشترک المنافع اداره می شود.
دیگر  از  هسپانیا  سروانتس«  »میگوئل  ادبی  جایزۀ  ـ 
جوایز معتبر و شناخته شدۀ  بین المللی در سال 2013 به 
»النا پونیاتوسکا«، نویسنده و روزنامه نگار مکزیکی اعطا 
شد. جایزۀ »سروانتس« که گاه با نوبل ادبیات مقایسه 
نویسنده گان  تا  شد  راه اندازی   19۷5 سال  می شود،  
برجستۀ حوزۀ  ادبیات اسپانیولی زبان را مورد تقدیر قرار 
دهد. طی چهار دهۀ  گذشته این چهارمین بار است که 
یک نویسندۀ زن جایزۀ  سروانتس را به خود اختصاص 
»آنا  و   )1988( زامبرانو«  »ماریا  این  از  پیش  می دهد. 
ماریا ماتوت« )2010( از هسپانیا و »دولس ماریا لویناز« 

)1992( از کیوبا این جایزه را کسب کرده بودند.
جوایز  از  دیگر  یکی  لیندگرن«  »آسترید  جایزۀ  ـ   
بزرگ ترین  عنوان  به  جهان  در  که  است  نام آشنایی 
جایزۀ ادبیات کودک و نوجوان شناخته می شود و در 
برگزار  کودک  کتاب  تصویرگر  و  نویسنده  بخش  دو 
اصلی  نام  با  »ایزول«  گذشت،  که  سالی  در  می شود. 
ارجنتاینی  نویسندۀ  و  تصویرگر  میسنتا«،  »ماریزول 
از آن خود کرد. وی  این جایزه را  کتاب های کودک، 
بازار  روانۀ  خود  تصویرگری  با  را  کتاب   10 تاکنون 
»جورج  جمله  از  بسیاری  شاعران  با  و  کرده   کتاب 
ایزول  آثار  است.  داشته  همکاری  ارجنتاینی  لوجان« 
 20۷ رسیده اند.  چاپ  به  جهان  کشور   20 در  تاکنون 
این  کسب  برای  جهان  سرتاسر  کشورهای  از  نامزد 
جایزۀ 500هزار پوندی با هم به رقابت پرداختند. این 
جایزۀ بین المللی ۴0 هزار کرونی برای اولین بار در سال 
19۶۷ توسط دولت سویدن به منظور بزرگ داشت نام 
آسترید لیندگرن، برجسته ترین نویسندۀ ادبیات کودک 

این کشور برگزار شد.
جوایز  شناخته شده ترین  از  کافکا«  »فرانتس  جایزۀ  ـ 
 2013 سال  در  که  می شود  محسوب  جهان  ادبیات 
شد.  اسراییلی  صلح طلب  فعال  اوز«،  »آموس  نصیب 
پاس  به  را  اوز«  »آموس  جایزه ،  این  هیأت داوران 
اعالم   2013 سال  برندۀ  عنوان  به  ادبی  فعالیت های 
کرد. »آموس اوز« که مخالف سیاست های جنگ طلبانۀ 
رژیم  اسراییل است، در ماه اکتوبر سال 2013 در شهر 
پراگ این جایزۀ 10 هزار دالری را دریافت کرد. اوز 
که از پدری روس و مادری لهستانی در بیت المقدس 
در  تخیل  و  طنز  از  استفاده  برای  بیشتر  آمده،  دنیا  به 
داستان هایش شهرت دارد. آثار این نویسنده تا کنون به 
بیش از ۴0 زبان ترجمه شده اند. »هاروکی موراکامی«، 
»فیلیپ راث« و »هارولد پینتر« از نویسنده گان سرشناس 
را  »کافکا«  جایزۀ  این  از  پیش  که  هستند  مطرحی  و 

به دست گرفته اند.
به   2013 سال  در  که  اهمیتی  حایز  دیگرجایزۀ  ـ 
»والتر  تاریخی  رمان  بهترین  جایزۀ   رسید،  برنده اش 

جوان  نویسندۀ   انگ«،  توان  »تان  است.  اسکات« 
مالزیایی با دومین رمان خود »باغ مه های شبانه« موفق 
دو  )برندۀ   منتل«  »هیالری  گذاشتن  سر  پشت  با  شد 
جایزۀ  بوکر( مهم ترین جایزۀ  رمان تاریخی جهان را به 
دست آورد. »باغ مه های شبانه« که از نامزدهای نهایی 
نویسنده یی  قلم  به  رمان  نخستین  بوده ،  بوکر  جایزۀ  
خارجی است که موفق به کسب این جایزه  شده است. 
جایزۀ  ادبی والتر اسکات که با مبلغ نقدی 25هزارپوند 
همراه است، امکان حضور تمامی رمان های تاریخی که 
موضوع آ ن ها در ۶0 سال قبل اتفاق می افتد را فراهم 
ساخته است. جایزۀ کتاب والتر اسکات در سال 2010 
آثار  خالق  اسکاتلندی  رمان نویس  بزرگداشت  برای 

تاریخی راه اندازی شد.
به  نخستین بار  برای   2013 »پن/فاکنر«  ادبی  جایزۀ  ـ 
آلیره  »بنجامین  نام  به  التین   امریکای  نویسندۀ   یک 
ساینز« اعطا شد. این نویسندۀ 58 ساله که تا کنون ده ها 
بزرگ سال  و  نوجوان  کودک ،  کتاب  و  شعر  مجموعه 
در  »همه چیز  کتاب  برای  را  جایزه  این  کرده ،  منتشر 
می رسد«  پایان  به  و  می شود  شروع  کنتاکی  باشگاه 
داستان  هفت  از  مجموعه یی  کتاب  این  کرد.  دریافت 
تقریبًا به هم پیوسته است. جایزۀ ادبی پن/فاکنر جایزۀ 
15هزار دالری را از سوی بنیاد فاکنر به بهترین نویسندۀ  
سال اعطا می کند. چهار نویسنده یی که به مرحلۀ  نهایی 
جایزۀ  دالر  5هزار  یک  هر  نیز  رسیده اند  جایزه  این 
در  اولین بار  برای  جایزه  این  می کنند.  دریافت  نقدی 

سال 1981 اعطا شده است.
نقدی  ارزش  که  دوبلین«  »ایمپک  بین المللی  جایزۀ  ـ 
گران ترین  از  یک  است،  دالر  هزار   12۶ بر  بالغ  آن 
در  که  جایزه  این  می شود.  محسوب  دنیا  ادبی  جوایز 
نویسنده  یک  اثر  بهترین  به  می شود،  برگزار  ایرلند 
است  ایرلندی  نویسندۀ   بری«،  »کوین  می گیرد.  تعلق 
دوبلین  ایمپک  ادبی  بوهین« جایزۀ  »شهر  کتاب  با  که 
انتخاب  به  این جایزه  اولیۀ  را گرفت. فهرست   2013
جایزه  این  می شود.  تعیین  دنیا  سراسر  کتاب خانه های 
کتاب هایی را شامل می شود که به زبان انگلیسی نوشته 

یا ترجمه شده و در فاصلۀ زمانی یک سالۀ اخیر منتشر 
شهر  شورای  همکاری  با  دوبلین  ایمپک  باشند.  شده 
اهدا  ایمپک  کمپنی  و  دوبلین  دولت  و  ایرلند  دوبلین 

می شود.
ـ یکی از معتبرترین جوایز ادبی دنیا یعنی »بوکر« در 
سال 2013 به »النور کاتون« از نیوزلند اعطا شد تا وی 
نام بگیرد.  این جایزۀ معتبر  برندۀ  نویسندۀ   جوان ترین 
صفحه یی   832 رمان  با  توانست  28ساله   کاتون  النور 
»من  پوندی  هزار   50 جایزۀ  درخشان«  »چهره های 
اختصاص دهد. سال 2013 آخرین  به خود  را  بوکر« 
دورۀ  برگزاری جایزۀ بوکر بین المللی به رسم ۴5 سال 
گذشته بود. تا کنون تنها کشورهای انگلیس، ایرلند و 
کشورهای مشترک المنافع، حق شرکت در این رقابت 
رقابت  قوانین مصوب جدید،  براساس  اما  داشتند،  را 
برای کسب این جایزه مهم ادبی برای نویسنده گان تمام 
آزاد  بنویسند،  انگلیسی  زبان  به  که  جهان  کشورهای 
نیز  بوکر«  »من  نام  با  که  ادبی  این جایزۀ  بود.  خواهد 
شناخته می شود، هر سال به بهترین رمان انگلیسی زبان 
که از سوی شهروندان انگلیسی زبان یا همسو با بریتانیا 
و جمهوری ایرلند نوشته شده باشد، اعطا می شود. بوکر 
تأثیر بسیار زیادی بر فروش و ترجمۀ کتاب در سطح 
جهان دارد و جایزه یی 50هزار پوندی برای برندۀ 

آن به همراه می آورد.
ادبی  افتخار  قلۀ  عنوان  به  ادبیات«  »نوبل  جایزۀ  ـ 
تعلق  نویسنده  یک  آثار  مجموعه  به  هرسال  دنیا، 
دیپلم  طال،  مدال  یک  نوبل  جایزۀ  برندۀ  می گیرد. 
چندصدهزاردالری  نقدی  جایزۀ  یک  و  افتخار 
دریافت می کند که میزان جایزۀ نقدی به درآمد بنیاد 
نوبل در آن سال بسته گی دارد. این بار این جایزه 
به »آلیس مونرو«، نویسندۀ نامدار کانادایی اعطا شد. 
بیماری و ضعف  دلیل  به  ساله  مونرو« 82  »آلیس 
حضور  نوبل  جایزۀ   دریافت  مراسم  در  نبود  قادر 
پیدا کند و  از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی اش 
را به گوش اعضای اکادمی نوبل و دوست دارانش 
 رساند. آلیس مونرو با کسب نوبل ادبیات در روز 
دهم اکتوبر ، عنوان صدودهمین برندۀ نوبل ادبیات 
و سیزدهمین زن برندۀ این جایزه را کسب کرد که 
موفق به کسب این افتخار شده است. آکادمی نوبل 
وی را استاد داستان کوتاه معاصر خواند و بیش از 
چهار دهه تالش وی در حوزۀ نگارش داستان های 

چندالیه و عمیق را مورد تقدیر قرار داد.
جایزۀ  معتبرترین  عنوان  به  »گنکور«  جایزه  ـ 
»خداحافظ  رمان  به   2013 سال  در  فرانسه  ادبی 
طبق  کنگور  آکادمی  اعضای  رسید.  طبقه باالیی ها« 
»دروان«  رستورانت  در  حضور  با  سال،  هر  سنت 
در پاریس، »پیر لومیتره« را برای رمان »خداحافظ 
معتبر  جایزۀ  این  برندۀ  عنوان  به  طبقه باالیی ها« 
۶00صفحه یی  کتاب  این  در  »لومیتره«  کردند.  معرفی 
آن  تبعاِت  و  جنگ  توصیف  به  متفاوت  نگاهی  با 
می پردازد. جایزۀ ادبی »گنکور« مهم ترین جایزۀه  ادبی 
کشور فرانسه محسوب می شود که طبق وصیت »ادموند 
دو گنکور«، نویسنده و منتقد فرانسوی در سال 189۶ 
کتاب  بهترین  به  سال  هر  جایزه  این  شد.  نهاده  بنیان 
داستانی فرانسوی که همان سال منتشر شده باشد، تعلق 
می گیرد. هر نویسنده در زنده گی ادبی خود تنها یک بار 

برندۀ این جایزه می شود.
معتبر  جوایز  از  دیگر  یکی  که  »فمینا«  ادبی  جایزۀ  ـ 
ادبیات فرانسه است، این بار به »ریچارد فورد«، نویسندۀ 
بی گناهی  داستان  که  »کانادا«  کتاب  برای  امریکایی 
بانک  یک  از  والدینش  سرقت  جریان  در  را  پسری 
روایت می کند، اعطا شد. این نویسندۀ امریکایی پیش 
از این برای رمان »روز استقالل« در سال 199۶ جایزۀ 
پولیتزر و هم چنین جایزۀ پن/فاکنر را کسب کرده بود. 
»لئونورا میانو«، نویسندۀ کامرونی نیز در بخش بهترین 
رمان فرانسوی زبان موفق به دریافت جایزۀ فمینا شد. او 
برای کتاب »فصل تاریکی« برندۀ این جایزه شد. جایزۀ 
فمینا در سال 190۴ توسط 22 نویسندۀ مجلۀ »زنده گی 
زیبا« راه اندازی شد. داوران این جایزه زن هستند، اما 

لزومًا این جایزه مختص زنان نیست.
ـ جایزۀ ادبی »هانس کریستین اندرسن« تقریبًا مهم ترین 
جایزۀ ادبی در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان است که 
گاه »نوبل کوچک« خوانده می شود. این جایزه که هر 
برای  کتاب  بین المللی  دفتر  سوی  از  یک بار  سال  دو 
نسل جوان در دو بخش به نویسنده گان و تصویرگران 
اهدا می شود، به نام هانس کریستین اندرسن، نویسندۀ 
افسانه های کودکانه دانمارکی، نام گذاری شده است و 
برگزیده گان آن، جایزۀ خود را از دست ملکۀ دنمارک 
دریافت می کنند. این دوره جایزۀ ادبی »هانس کریستین 
اندرسن« به سلمان رشدی، نویسندۀ مرتد هندی رسید. 
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جوایز ادبِی سال 
۲۰۱۳ و برنده گاِن 

آن ها

5 www.mandegardaily.com



اسناد و مدارک حمله به...
اسناد دیگری را که منبع آن ها مشخص نیست منتشر 

کردند.
متوجه  پرونده  این  بررسی  با  تایمز  نیویورک  روزنامه 
شد که این اسناد هفته گذشته در پایگاه اینترنتی طالبان 

منتشر شده بود.
انزجار کرزی از امریکا بر کسی پنهان نیست و تلفات 
برانگیز  از مسایل تلخ و اختالف  در میان غیرنظامیان 

میان امریکا و افغانستان است.
عکس ها و فیلم هایی که هفتۀ گذشته دفتر حامد کرزی 
منتشر کرد سطح تازه یی از رابطه خصمانه را میان این 
سخنان  که  داد  نشان  و  شد  موجب  متحد  کشور  دو 
انعکاس  فزاینده یی  طور  به  کرزی  دولت  مقامات 
سخنان طالبان است به خصوص در وارونه جلوه دادن 

حقایق یا جعل آنها در صورت لزوم.
به گفتۀ برخی از مقامات افغانی، هدف از انتشار این 
پرونده توجیه طفره کرزی از امضای توافق بلندمدت 
امنیتی با امریکا است. وی قصد دارد با نشان دادن این 
که دست نشانده امریکا نیست، احتمال مذاکرات صلح 

با طالبان را افزایش دهد.
امریکایی  مقامات  که  است  شده  موجب  مسأله  این 
قصد  کلی  طور  به  کرزی  که  شوند  متقاعد  اروپایی  و 
گفته  اوباما  دولت  ندارد.  را  امنیتی  توافق  این  امضای 
است بدون امضای چنین توافقی، با پایان ماموریت ناتو 
در افغانستان در سال کنونی، امریکا نیز نیروهای خود 

را از این کشور خارج خواهد کرد.
رابطه کرزی با امریکا زمانی تیره تر شد که وی در یک 

سخنرانی امریکا را مسوول جنگ با طالبان خواند.
برای  امریکایی ها  گفت  خبرنگاران  به  شنبه  روز  وی 
توافق  این  امضای  این کشور خواستار  در  ادامه جنگ 
امنیتی هستند و اگر امریکایی ها انتظار دارند افغانستان 
آینده  برای سال های  نیمه جنگی  منطقه  همچنان یک 

باشد، وی نمی تواند هیچگونه توافقی را بپذیرد.
یک هفته پس از حمله به روستای وازغر)در ولسوالی 
سیاه گرد(، آمار کشته شده گان که ائتالف تحت هدایت 
امریکا و دولت افغانستان ارایه دادند بسیار متفاوت بود.

دستکم دو عکس منتشر شده به علت آن که قدمت آنها 
به بیش از سه سال بر می گردد نمی تواند ثابت کند که 
کشته شده گان متعلق به این روستا بوده اند. یا عکس 
دیگری که دو نفر را در کفن نشان می دهد بارها در طی 
منتشر  اینترنتی طالبان  پایگاه های  سال های گذشته در 

شده است.
به  خود  اسناد  این  می گویند  فقط  امریکایی  مقامات 

تنهایی تردیدها را نشان می دهد.
بر می گردد.  از حمله  به زمان پیش  از عکس ها  برخی 
می گویند  افغانی  و  غربی  مقامات  از  برخی  حتی 
مشخص نیست که فیلم مراسم خاکسپاری منتشر شده 

برای تدفین کشته شده گان آن حمله باشد.
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به جای زنان رأی...
باید خط  نامزدان  که  گفتند  سیاسی  در عرصه  فعال  زنان 
مشی مشخصی در مورد حضور سیاسی زنان در حکومت 

آینده داشته باشند.
مسعوده کرخی، عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان گفت 
داشته  سهم  آینده  حکومت  در  درصد   30 حداقل  زنان 
بر مشارکت سیاسی زنان در عرصه  باور  باشند: »تعهد و 
های مختلف مانند وزارت، والیت، ریاست ها و سفارت 
در  زنان  درصد   30 استخدام  و  کاری  لیاقت  براساس  ها 

نهادهای دولتی باید در نظر گرفته شود«.
در همین حال، شماری از فعاالن حقوق زن گفتند که زنان 

در روستاها از حقوق اساسی خود محرومند و به خدماتی 
که قانون برای آن ها در نظر گرفته، دسترسی ندارند.

مرضیه فراز، مسوول بخش زنان فیفا گفت که در ده سال 
که  حالی  در  شده،  توجه  شهرنشین  زنان  به  تنها  گذشته 
وضعیت حقوقی زنان در روستاها نگران کننده است: »ما 
در طرح خود کوشش کردیم که تنها زنان شهرنشین را در 
بر نگیرد. وقتی برای زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی کار می شود، باید در برگیرنده زنان در تمام 

کشور باشد«.
عقب گشت حقوقی

فعاالن حقوق زن می گویند در قانون انتخابات به جای این 
که سهم قابل قبولی برای زنان در نظر گرفته شود، کوشش 

شده تا حضور زنان در نهادهای انتخاباتی محدودتر گردد.
کرسی های  انتخابات  جدید  قانون  در  افغانستان  پارلمان 
زنان در شوراهای والیتی را از 2۴ درصد در هر والیت 
به 20 درصد کاهش داده است. داکتر عالمه می گوید 20 
کرسی که در شوراهای ولسوالی ها برای زنان در نظر گرفته 
شده بود در قانون جدید انتخابات حذف شده است: »در 
شوراهای ولسوالی ها - که خشونت در روستاها بیشتر و 
زن مجالی برای کشیدن صدای شان ندارند - سهم زنان را 

کامال در قانون انتخابات حذف کردند«.
به باور این فعال حقوق زن، تا زمانی که در قوانین برای 
نهادهای  در  توانند  نمی  ها  آن  نشود،  داده  نقش  زنان 

دموکراتیک سهم فعال داشته باشند.

       ناجیه نوری
کسانی که با برگزاری انتخابات مخالف هستند، تالش 
با ایجاد بحران به حضور نامشروِع خود در  می کنند 

قدرت ادامه دهند.
این  اظهار  با  نظامی  سیاسی  آگاهان  از  شماری   
مطلب می گویند، برخی از حلقات حکومتی، سازمان 
شبکۀ  افغانستانی،  طالبان  آي  اس آي،  استخبارات 
برگزاری  مخالف  شدیداً  پاکستانی  طالبان  و  القاعده 
انتخابات در افغانستان اند؛ بنابراین در تالش اند تا به 
هر نحوي که شده، جلو برگزاری انتخابات را بگیرند.
این آگاهان تاکید می کنند، افزایش حمالت انتحاری 
و انفجاری در آستانۀ مبارزات انتخاباتی در طی یک 

هفتۀ گذشته می تواند گواه این ادعا باشد.
به باور آنان، هدف اصلی ایجاد هراس در میان مردم 
به چالش  انتخابات،  به منظور عدم شرکت مردم در 
نامزدان و در نهایت عدم  انتخاباتی  کشیدن مبارزات 

برگزاری انتخابات است.
 جاوید کوهستانی آگاه نظامی می گوید: »پاکستانی ها، 
آی اس آی، طالبان افغانستانی، شبکۀ القاعده و طالبان 
انتقال  انتخابات و  پاکستانی شدیداً مخالف برگزاری 
مسالمت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان اند؛ بنابراین 
در تالش اند تا به هر نحوي که شده جلو برگزاری 

انتخابات را بگیرند«.
نامزدان  انتخاباتی  مبارزات  »آغاز  گفت:  کوهستانی 
انتخابات از جمله عواملی اند که طالبان  و برگزاری 
و برخی از نهادهای سیاسی و امنیتی حکومتی را وا 
داشته تا با نا امن کردن شرایط  مانع برگزاری انتخابات 

شوند«.
او تاکید کرد، کسانی که با برگزاری انتخابات مخالف 
حضور  به  بحران سازی  با  که  هستند  تالش  در  اند، 
بنابراین برخی  ادامه دهند؛  نامشروع خود در قدرت 
از حلقات حکومتی هم در ناامنی های اخیر دخیل اند.

او افزود: »این حلقات حکومتی با ایجاد فضای ناامن 
و  یابد  افزایش  مردم  نارضایتی های  تا  اند  تالش  در 
حتا ممکن است گردهمایی هایي را به نام این که یک 
انتخابات سراسری انجام نمی شود نیز ترتیب دهند تا 

برگزاری انتخابات به تعویق بیافتد«.
است  ضعف هایي  دارای  فعلی  حکومت  افزود،  او 
بنابراین  نیست؛  برخوردار  نیز  کامل  از مشروعیت  و 
هم طالبان و هم پاکستانی ها تالش می کنند تا از این 

ضعف ها استفاده کرده و به اهداف خود برسند.
کوهستانی گفت: »پاکستان تالش می کند تا با افزایش 
شبکه های  ساختن  فعال  و  انتحاری  حمالت  انجام 
تروریستی، این شبکه ها را به حضور نیروهای خارجی 
که گویا امریکایی ها با این شبکه ها رابطه دارند و به 
نحوي می خواهند افغانستان را نا امن ساخته و حضور 

خود را مشروعیت ببخشند، ارتباط دهد«.
به گفتۀ کوهستانی، با بیشترشدن اختالفات میان امریکا 
تبلیغاتی و مطبوعاتی  افغانستان و جنگ  و حکومت 
میان امریکا و حکومت افغانستان ضمن اینکه گراف 
بی کاری را افزایش می یابد، گرایش برخی از حلقات 
حکومتی به سوی طالبان نیز بیشتر خواهد شد و نقش 
نظارت ارگان های کشفی و استخباراتی کاهش خواهد 
مسلح  مخالفان  برای  فرصت  اینکه  باالخره  و  یافت 
فراهم مي شود و انها مانع برگزاری انتخابات خواهند 

شد.  
مدنی  جامعه  رییس  رفیعی  عزیر  حال،  همین  در 
دارد  منطقه وجود  در  بزرگ  اجندای  »یک  می گوید: 
که افغانستان قربانی آن می شود و آن اینکه کشورهای 
منطقه در پی گرفتن امتیاز هم در انتخابات آینده و هم 
پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند«.

در  که  دارند  آرزو  ها  قدرت  این  کرد:  تاکید  رفیعی 
بحث نظامی منطقه دخیل باشند و سهم شان در مورد 

افغانستان مانند ناتو معیین و مشخص باشد.

وی افزود: » بحث سیاست های منطقه در مورد خروج 
انتخابات  برگزاری  و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
حمالت  افزایش  اساسی  عوامل  از  یکی  می تواند 

انتحاری باشد«.
مردم  میان  در  هراس  ایجاد  اصلی  »هدف  گفت:  او 
به چالش  انتخابات،  به منظور عدم شرکت مردم در 
نامزدان و در نهایت عدم  انتخاباتی  کشیدن مبارزات 

برگزاری انتخابات است«.
میان  در  بزرگ   بسیار  انشعاب  یک  رفیعی،  گفتۀ  به 
نظام سیاسی کشور به میان آمده و چون یک تعداد با 
رییس جمهور مخالف و یک تعداد موافق اند؛ بنابراین 
بسیار  دسته گی  چند  تا  شده  سبب  مسایل  این  تمام 
ایجاد  این چند دسته گی سبب  و  ایجاد شود  بزرگی 
چند جبهه شده و این جبهات می توانند در نهایت به 

زیان افغانستان تمام شوند.
او اضافه کرد: »اگر وضعیت خراب شود و مردم نتوانند 
در انتخابات شرکت کنند، بدون شک انتخابات برگزار 
نخواهد شد و اگر انتخابات برگزار نشود، مشروعیت 

نظام سیاسی آینده زیر سوال خواهد رفت«.
نقاط  انتحاری و جاسازی بمب در  افزایش حمالت 
انتخاباتی  مبارزات  آغاز  آستانۀ  در  کشور  مختلف 
نامزدان ریاست جمهوري و افزایش تنش میان امریکا 
و حکومت افغانستان بر سر امضا پیمان امنیتی، سبب 

نگرانی تمامی مردم شده است
اول  معاون  اسماعیل خان  بر جان محمد  سوء قصد 
قندهار،  والیت  در  انتحاری  حملۀ  سیاف،  استاد 
جاسازی یک بمب صوتی در مربوطات حوزۀ یازدهم 
شهر کابل، حملۀ انتحاری در والیت جالل آباد و حملۀ 
انتحاری بر یک موتر حامل نیروهای اردوی ملی روز 
گذشته در کابل که چهار کشته و 22 زخمی بر جای 
گذاشت، از جمله حمالتی اند که در طی یک هفته 

گذشته انجام شده است.
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با امریکا دربارۀ...
مصاحبه خود با رادیو پاکستان عنوان کرد: واشنگتن و 
اسالم  آباد به دنبال اعتمادسازی درباره آینده افغانستان 
توافق  به  هم  با  نیز  زیادی  زمینه های  در  و  هستند 

رسیده اند.
پاکستان  سابق  سفیر  امین  شاهد  حال،  همین  در 
امریکایی  مقامات  است،  گفته  رسانه ها  به  امریکا  در 
اهمیت  از  پاکستان  با  ارتباط  که  می دانند  خوبی  به 
زیادی برخودار است و نباید کاری کنند که موقعیت 

استراتژیک اسالم آباد را از دست بدهند.
در  نیز  امریکا  مقیم  پاکستانی  کارشناس  علیمی  اکمل 
مصاحبه با رادیو پاکستان گفت، تنها بخشی از نیروهای 
امریکایی افغانستان را ترک می کنند اما بخشی از این 
استقرار  افغانستان  در  همچنان  است  قرار  که  نیروها 
طالبان  سرکوب  دنبال  به  وجه  هیچ  به  باشند  داشته 

نخواهند بود.
و  است  نشده   تضعیف  هنوز  طالبان  افزود:  علیمی 
را  ارتباط خود  گذشته  مانند  می دهد  ترجیح  پاکستان 
افغانستان  امریکا هنوز در  از طرفی  آنان حفظ کند  با 
پذیرفته نشده و برای تثبیت خود نیاز به کمک طالبان 

و پاکستان دارد.
امریکا  بین  پرده  پشت  توافق  علیمی،  اکمل  گفته  به 
توسط  ناتو  مسیر  شدن  بسته  دارد،  وجود  پاکستان  و 
امتیاز گیری بیشتر  پاکستان یک حرکت سیاسی برای 
از امریکا بود و عملیات ارتش در وزیرستان شمالی در 
واقع جایگزینی برای حمله پهپادهای امریکایی به این 

منطقه از پاکستان می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه به عنوان سفیر 
جدید  سخنگوی  شده،  انتخاب  پاکستان  در  افغانستان 

وزارت خارجه کشور را معرفی کرد.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یک شنبه 
در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی با اشاره به اینکه به عنوان 
سفیر افغانستان در پاکستان انتخاب شده از انتصاب شکیب 
مستغنی به عنوان سخنگوی جدید وزارت خارجه خبر داد.
وی در این کنفرانس خبری همکاری و روابط کشورهای 
ناتو و امریکا را پس از سال 201۴ با این کشور ضروری 
خواند و گفت: این همکاری ها پرداخت صدقه به افغانستان 

نیست.
امضای  با  رابطه  در  افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
پیمان امنیتی بین کابل-واشنگتن گفت: اگر امریکا شرایط 
افغانستان را بپذیرد، افغانستان آماده است تا این پیمان را 

امضا کند.
امنیت افغانستان برای منطقه و جهان مهم است

افغانستان  امنیت  داشت:  اظهار  وزارت خارجه  سخنگوی 
کشورهای  رو  همین  از  است  مهم  جهان  و  منطقه  برای 

جهان باید در تأمین امنیت این کشور همکاری کنند.
وی تأکید کرد که همکاری ناتو و امریکا برای افغانستان 

امنیت  تأمین  برای  باید  آنان  بلکه  نیست  پرداخت صدقه 
همکاری  افغانستان  با  تروریسم  با  مبارزه  بخش  در  خود 

کنند.
شرکت معاون سیاسی معاون وزارت خارجه در کنفرانس 

شانگهای
سیاسی  معاون  احمدی  ارشاد  شرکت  از  همچنین  وی 
عضو  کشورهای  کنفرانس  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
نشست  این  در  افزود:  و  داد  خبر  روسیه  در  شانگهای 
احمدی نگرانی رسانه های خارجی در رابطه با افغانستان 

را بی اساس خواند.

این مقام افغان گفت: احمدی در این نشست همچنین در 
رابطه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی این کشور اطالعاتی ارایه کرد و به ضرورت تداوم 

گفت وگوهای صلح با مخالفان دولت تأکید کرد.
موسی زی گفت: احمدی از روابط با روسیه ابراز خرسندی 
آینده  روابط طی سال های  این  که  کرد  امیدواری  ابراز  و 

بیشتر از پیش گسترش یابد.
امور  وزارت  معاونان  با  افغانستان  خارجه  وزارت  معاون 
خارجه روسیه و چین دیدارهای جداگانه انجام داد و در 

نظر  تبادل  و  بحث  مورد عالقه 2 طرف  مسائل  به  رابطه 
کردند.

چین همکار افغانستان
کشور  همکاری  از  افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
آینده  انتخابات ریاست جمهوری سال  چین در برگزاری 
این کشور خبر داد و گفت: چگونگی همکاری های چین 
با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آینده در اختیار 

رسانه ها قرار می گیرد.
افغانستان و چین را دوستانه و تاریخی  موسی زی روابط 
دانست و گفت: این رابطه برای هر 2 کشور اهمیت قابل 

توجهی دارد.
وی در ادامه به نقش محوری امریکا و پاکستان در برقراری 
نفع  به  را  صلح  برقراری  و  کرد  تصریح  افغانستان  صلح 

کشورهای همسایه افغانستان و منطقه دانست.
وی تأکید کرد که امنیت در افغانستان، امنیت در منطقه را 

به دنبال خواهد داشت.
موسی زی سفیر افغانستان در پاکستان

کنفرانس  آخرین  این  که  گفت  پایان  در  موسی زی 
است  وزارت خارجه  عنوان سخنگوی  به  مطبوعاتی وی 
و از این بعد به عنوان سفیر افغانستان در اسالم آباد ایفای 

وظیفه خواهد کرد.
وی شکیب مستغنی را به عنوان سخنگوی جدید وزارت 

خارجه افغانستان معرفی کرد.

آگاهان در پی افزایش حمالت انتحاری:

برخی از حلقات حکومتی در ناامنی های 
اخیر دخیل اند

وزارت خارجه: 
همکاری کشورهای خارجی با افغانستان صدقه نیست



نامۀ شخصي است، نه  نامه یی را که مطالعه مي فرمایید، نه 
تنظیمي و نه قومي؛ بلکه فریاد مردم والیِت کاپیساست که 

باید به دادشان رسید.
محترما! از مدتی به این سو از بازسازي، توسعه و انکشاِف 
زیربنایي در والیت کاپیسا اثري دیده نمي شود؛ در حالي 
که کاپیسا در ۷0 کیلومتري شهر کابل موقعیت دارد و این 
سایر  به  نسبت  مقاومت،  و  سنگرجهاد  حیِث  به  والیت 
والیات، خسارات مادي و معنوِي بیشتری را متحمل شده 
است. تاهنوز از ماسترپالِن شهري و والیتي در این والیت 
انکشافي سهمیۀ دولتي در  نیست. بودجۀ عادي و  خبری 
پنهان کاري شخِص  و  فساد  آسیاِب  در  نیز  کاپیسا  والیت 
والي ُخردوخمیر شده و میان اعضای تیم والي ) رییس ضد 
 ) کاپیسا و تگاب  حوادث و رییس شوراي والیتي مرکز 

تقسیم مي گردد. 
شنبه  و  جمعه  پنجشنبه،  روز  رسمي  دفاتر  و  ادارات  در 
تعطیل عمومي است و در سایر روزهاي هفته هم مأمورین 
ساعت 10 و 11 به دفاتر خویش آمده، بعد از صرف نان 
قضیۀ  یک  حِل  مي شوند.  خود  خانه هاي  راهي  چاشت، 
کوچک و عادي که باید از طریق دفاتر اداراي و حقوقي 
ظرف 2 ساعت و یا  2۴ ساعت به انجام برسد، به دلیل 
و  فساد  عام  سیستم  و  بخش ها  رؤساي  مدیران،  غیابت 
بروکراسي، ماه ها طول مي کشد؛ زیرا شخص والي هفته یی 
بار در دفترش حضور مي یابد و  یا ماهي سه  یک روز و 
جز اعضاي تیمش، کسي را نمي پذیرد. این در حالي ست 
که برای معاون و رییس دفترش هم صالحیِت قانوني قایل 
و  است  نیمه فلج  معارف  سیستم  منوال،  همین  به  نیست. 
اصناِف  از  قصابي  زنبور  مانند  که  است  ده سال  شهرداری 
از  و  مي گیرد  نامشروع  بهرۀ  بازار  بي واسطۀ  و  کوچک 
سازنده گي و انکشاف شهري و روستایي خبري به گوش 
پیشبرد  و  بهبود  در  نیز   PRT،اساس همین  بر  نمي رسد. 

وظایفش نمي تواند به درستي عمل کند.
سرک حلقوي یی که از جبل السراِج والیت پروان آغاز و با 
عبور از مرکز کاپیسا به سروبي والیِت کابل منتهي مي شود، 
که  است  کشور  تجارتي  و  اساسي  شاهراه های  جمله  از 

مي گرفت  تعیین شده صورت  نورم  مطابق  آن  عرِض  باید 
معیاري  به طور  در ظرف یک سال  نیز  آن  اسفالِت  کار  و 
از  سال  سه  که  تاهنوز  اما  مي رسید؛  انجام  به  استندرد  و 
آغاز آن مي گذرد، کار آن ناتمام مانده و در اثر بي تفاوتي 
بودجه توسط حاکم والیت و زورگویاِن دو  وحیف ومیل 
طرف سرک، عرض آن به پنج متر تقلیل یافته و اسفالت 
اکثراً  پایین بودن کیفیت مواد استفاده شده،  به علِت  آن هم 
قبل از اکمال سرک تخریب شده است. وزارت فواید عامه 
نیز نسبت به خرابي اسفالت و بی استندردی سرک متذکره، 
خاموشي  و  کرده  فراموش  را  خود  کنترولي  مسوولیِت 

اختیار نموده است.
به دلیل کمبود شفاخانه  و کلینیک  صحي در مرکز والیت 
و ولسوالي هاي مربوط، در یگانه کلنیِک مرکز کاپیسا مردم 
از نبود دوا و داکتراِن مسلکي سخت شکایت دارند و هیچ 
مرجع بازخواستي یی هم وجود ندارد. مردم بیماراِن خویش 
را جهت تداوي یا به والیت پنجشیر یا به کابل و پروان 
انتقال مي دهند. کار پروژه یي و انکشافي کاماًل  تعطیل است 
و به نسبت نبود کار و عدم جذب تحصیل کرده ها به کار 
دخانیات  به  و  اند  بي کار  اکثر جوانان  ادارات،  در  رسمي 
از  وارسي  عدم  فقر،  بي سوادي،  بي کاري،  آورده اند.  رو 
ادامۀ  زمینۀ  نبود  و  معارف  به  بي توجهي  مردم،  مشکالت 
تحصیل، عدم مسوولیت پذیري و پاسخ دهي مقام والیت و 
مسوولین کاپیسا به مردم، رشوت و بي عدالتي در ادارات، 
در  تفنگ داران  و  زورگویان  میان  در  تنظیمي  اختالفات 
والیت کاپیسا، از عوامل عمده یی اند که وضع امنیتي را در 
والیت کاپیسا بیشتر از هر زماِن دیگر با لبۀ خطر و تهدید 
امنیت مواجه نموده و زمینۀ خوبي را براي فعالیت و جذِب 
گروه هاي افراطي مساعد نموده است. در سال جاري ده ها 
انتحاري،  دزدي، حملۀ  قتل،  واقعۀ  بلکه صدها  نه،  واقعه 
زن ربایي،  تجاوز به حریم خانواده ها، حملۀ مسلحانه باالي 
زنان و تیزاب پاشي بر روي دختران و جنگ و کشمکش 
میان محصلین دانشگاه البیروني در نجراب به وقوع پیوسته 

که مردم را به جان آورده است. 
ولسوالي  و  تگاب  ولسوالي  در  فعلي،  والي  آمدن  از  قبل 

اله ساي، جنگ چریکي و جنگ مقطعي گه گاهي به وقوع 
تگاب،  ولسوالي هاي  کنونی  والی  آمدن  با  اما  مي پیوست؛ 
گردید  خارج  دولت  کنترل  از  اکثراً  اله ساي  و  نجراب 
مقر  و  ملي  اردوي  و  پولیس  قرارگاه هاي  جز  اینک  و 
قرار  مسلح  مخالفیِن  سلطۀ  تحت  مناطق  دیگر  ولسواالن، 
دارد و مردم در نهایِت مظلومیت و تهدید قرار دارند و حتا 

به کوچ اجباري مجبور شده اند.
دو  هر  که  میان قومي  جنگ  این طرف،  به  سال  یک  از 
ولسوالي  در  مي کنند،  حمایت  محلي  زورگویاِن  را  طرف 
مرکز  گاهي  از  هر  و  دارد  ادامه  کاپیسا  مرکز  کوهبندهاي 
قلعۀ  قرآ خمزرگر،   و  دوم  حصۀ  ولسوالي  کاپیسا،  والیت 
نو، اروکي علیا و  جمال آغه مورد اصابت راکت عناصري 
که هویت شان معلوم است، قرار مي گیرد. در هر ماه و هر 
هفته، ده ها فرد بي گناه در مسیر سرک عمومي و قریه های 
شب  طرف  از  بي رحم  و  افراطي  باندهاي  توسط  کاپیسا 
اذیت شده و جیب شان خالی مي شود. اما گوش والي، کر و 
بخش هاي امنیتي از دستگیري شبکه هاي ولگرد عاجز اند.

در  و  مي آید  والیت  این  به  بار  یک  هفته یی  کاپیسا  والي 
در  تکسي  با  مسلح،  گروپ هاي  حملۀ  بیم  از  روزها  این 
هیچ کس  از  موضوع  این  و  مي شود  حاضر  کارش  محل 
پوشیده نیست. اما با وجود این همه ناهنجاري و مشکالت 
دوربین  فوکس  در  که  باري  هر  کاپیسا  والي  خطرخیز، 
خبرنگاران قرار مي گیرد، با چشم پت از امنیِت سراسري و 

بهبود زنده گي مردم حرف مي زند.
که  آن اند  از  حاکي  وگمانه زني ها  افواهات  روزها،  این 
فرا رسیدِن سال  از  قبل  گروپ هاي مسلِح مخالِف دولت 
به  نجراب  طریق  از  خارجي،  نیروهاي  خروج  و   201۴
ولسوالي های هم جوار رخنه نموده اند و هم چنان با جابه جا 
تپه هاي طوطاخیل و  امنیت در  ساختِن شبکه هاي مخرِب 
کوه توپ واقع جنوب غرِب والیت کاپیسا مشرف به میدان 
هوایي بگرام، مقر نظامي و پایگاه امریکایي ها را درتیر رس 
کوهپایه هاي  از  استفاده  با  بعدها  تا  داده اند  قرار  خویش 
غربي ولسوالي هاي تگاب و نجراب، کوه صافي را اشغال و 
از آن جا با فیر توپ و راکت فرقۀ کابل، بالک هاي رهایشي 
افسران و مراکز تعلیمات نظامي را در پل چرخي و هم چنان 
کابل و میدان هوایي خواجه رواش مورد حمله قرار دهند 
و دستور باداراِن خویش را با ناامن ساختِن شمالي و کابل 

عملي سازند.
نامقدس،  و  کثیف  دیِن  این  اداي  در  که  گفتني ست 
گروپ هاي مسلِح مخالِف دولت در کاپیسا با گروپ هاي 
دهشت افگن در گوشه وکنارِ پروان و درۀ غوربند شریک اند.
عالیه و تصمیم گیر  مقاماِت  به سمع  بدین وسیله موضوع 
مردم  مظلومانۀ  نداي  به  آرزومندیم  شد.  رسانیده  کشور 
تیم  و  والي  برکناري  مورد  در  و  گفته  لبیک  کاپیسا 
انگشت شمارِ مفسد و ناکارۀ آن تصمیم عاجل اتخاذ شود 
تا جلِو یک فاجعۀ انساني و جلو بحران اجتماعي و سیاسي 
در کاپیسا و پایتخت گرفته شود؛ زیرا وجود همچو والي 
جز  مردم  و  دولت  براي  مسوولیت ناپذیر  و  به خواب رفته 
از  نیز  انتخابات ریاست جمهوري  در  ندارد و  نفعي  زیان، 
این والي و تیمش در جهت تأمین امنیت انتخابات، کاري 

ساخته نیست.
با احترام

جمعی از اهالی والیت کاپیسـا
 

له امنیتي ځواکونو د عميل... 

د نوماندو د امنیت تامین ته امنیتي ځواکونه خاصه او ډېره 

پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول د ښځینه نوماندو لپاره.

شته  اړه  په  امنیت  د  باید  ځواکونه  امنیتي  وینا،  په  ده  د 

د  دنوماندو  او  ډاډ ورکړي  ته  اندېښنې لرې کړي، خلکو 

ټولو ټاکنیزو پروسو په ځانګړي دول د کمپاینونو پر مهال 

امنیت ټینګ وسايت؛ څو کومه پېښه رامنځته نيش.

ډېر  هر څومره  امنیتي ستونزو  پر  که  وویل،  ویاند  فیفا  د 

بحثونه او خربې ويش دا به د امنیت په تامین کې له امنیتي 

به خپلو مسوولیتونو  ځواکونو رسه مرسته وکړي، هغوی 

ته ځري کړي؛ نه دا چې په ټاکنیزې پروسې به اغېز وکړي.

یوازینۍ  وړاندې  پر  ټاکنو  د  کړه،  زیاته  نعیمي  ښاغيل 

بلکې  ده؛  نه  تړلو  د  مرکزونو  د  ورکونې  رایه  د  ستونزه 

ځامنرګي بریدونه، غیر مسووله وسله وال، زورواکان او 

نور د ټاکنو پر  وړاندې خنډونه دي چې امنیت ګډوډوي 

او په کار ده چې د دې کار د مخنيوي لپاره اقدام ويش.

ټاکنیز  په  باید  باور، د کورنیو چارو وزارت  په  د نوموړي 

امنیت کې د ښځو ونډه ډېره کړي، ځکه ښځینه پولیسې 

باید د ښځو د رایه ورکونې د مرکزونو امنیت وسايت او که 

دغسې ونيش نو په ټاکنو کې به د ښځو ونډه کمرنګه يش.

الله  نجیب  ویاند  مرستیال  وزارت  چارو  کورنیو  د  خو 

دانش ماندګار ورځپاڼې ته ډاډ ورکړ، چې د ټاکنو پروسې 

د امنیت لپاره یې ځانګړي تدابیر تر کار الندې نیويل دي.

هغه وايي، دوی د و لسمرشیزو ټاکنو هر نوماند ته درې 

د  یې  پولیس  او  ورکوي  موټر  امنیتي  پنځه  او  مرمۍضد 

امنیت په ساتلو موظف شوي دي.

ټولو پروسو کې  او نورو  ټاکنیزو سیالیو  د  په خربه،  د ده 

خو  وسايت؛  امنیت  نوماندو  د  چې  دي  چمتو  پولیس 

نه  مخکې  له  باید  کوي  سفر  چېرې  هرې  چې  نوماندان 

یې له امنیتي ځواکونو رسه همغږي کړي څو پولیس یې د 

امنیت تامین لپاره تدابیر ونیيس.

ښاغيل دانش وویل، د دې ترڅنګ هر نوماند ته ۳۵ تنه 

ساتونکي ورکړل شوي، چې د دوی له لوري کورنیو چارو 

وزارت ته پېژندل شوي ول، ځکه د هغوی باوري کسان 

ول، چې ځینو ته یې وسایل هم ورکړل شوي، ساتونکي 

یې استخدام شوي او د ډېرو کمو چارې ال د خالصون 

په حال کې دي.

په ځواب کې چې ویل  هغه د کمېسیون د دې غوښتنې 

د عميل  پر ځای  ژمنو  د  نه  امنیتي ځواکونو  له  دوی  یې 

متعهد  ته  ژمنو  اقداماتو غوښتنه کوي وویل، دوی خپلو 

دي، عميل ګامونه یې اخیستي، لکه د رایه ورکونې د کار 

د  پولیسو  کې  والیتونو  دېرشو  څلور  په  مهال  پر  وېشلو 

دوی امنیت نیولی و، چې د کندوز له پېښې پرته بله پېښه 

نه وه رامنځته شوې.

د رایه ورکونې د کارتونو د وېش په پړاو کې ناپېژاندو وسله 

والو په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مرش وژلی 

و.

د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وویل، دوی د امنیتي 

ځواکونو او نوماندو ترمنځ په ښې همغږۍ ټینګار کوي او 

هیله یې دا ده چې نوماندان خپل ټول پروګرامونه له امنیتي 

ځواکونو رسه د ښې همغږۍ په کولو مخ ته یويس.
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دادنامۀ مردم والیِت کاپیسا به رییس جمهور کرزی

این  در  آینده  تابستان  برزیل   201۴ جهانی  جام 
کشور برگزار خواهد شد و 32 تیم حاضر در این 
رقابت ها در قالب 8 گروه چهار تیمی به رقابت با 

هم می پردازند.
سیلویو گازانیگا مجسمه ساز ایتالیایی که کاپ جام 

جهانی را ساخته است روز گذشته 93 ساله شد.

ریمه  ژول  جام  که  فیفا   19۷0 جهانی  جام  از  پس 
به پایان رسید ، فیفا اعالم کرد که قصد دارد کاپ 
جدیدی را برای جام جهانی معرفی کند و از میان 
سیلویو  طرح  نهایت  در  شده  معرفی  طرح های 
گازانیگا مورد قبول قرار گرفت که در ان عکس یک 
انسانی قرار داشت که دستانش را به نشانه شور و 

شوق بلند کرده است.
گازانیگا در نهایت طرح خود را ساخت و آن را به 
فیفا تحویل داد تا هر ۴ سال یک بار تیم قهرمان جام 
جهانی آن را به کلکسیون افتخارات خود اضافه کند.
وزن کاپ جام جهانی ۶1۷5 گرم و ارتفاع آن 3۶8 
میلیمتر است و جنس آن از طالی 18 عیار است. 
کشوری  هیچ  و  است  فیفا  به  متعلق  جام  این  البته 

نمی تواند آن را در اختیار خود بگیرد.

تشنه  می گوید  مونیخ  بایرن  فرانسوی  هافبک 
افتخارات جدید به همراه باشگاه خود است.

فرانک ریبری که سالی فوق العاده را به همراه بایرن 
کریستیانو  با  رقابت  در  بود،  کرده  سپری  مونیخ 
بر سر تصاحب توپ طالی  لیونل مسی  رونالدو و 
با  حاال  بازگشت،  سوئیس  از  خالی  دست   2013
انگیزه هایی بیشتر در صدد افتخارات بیشتر با تیمش 

است.
فرانک ریبری در مصاحبه با وب سایت بوندس لیگا 
گفت:« با توجه به این که با بایرن مونیخ هر چیزی 
را برده بودم از نبردن توپ طال خیلی ناراحت شدم. 
هر چند که دیگر به آن فکر نمی کنم و کامال از سرم 
در  دارم.  تمرکز  آینده  روی  بر  فقط  و  رفته  بیرون 
بایرن پتانسیل زیادی داریم. ما این قابلیت را داریم 
آلمان، همچنین جام  در  قهرمانی خود  عنوان  از  که 
حذفی دفاع کنیم و تبدیل به اولین تیمی شویم که 

ازعنوان خود در اروپا دفاع می کند.«
چیز  یک  گفت:«  ادامه  در  بایرن  ساله  سی  هافبک 
بیشتر  افتخارات  برای  اینکه  آن  و  دهم  می  قول  را 
ادامه دهیم و  به بردن همه چیز  تشنه ام. می خواهیم 

قهرمانی  من  کنیم. هدف  تاریخ سازی  پیش  از  بیش 
است.  شکست  یک  حتی  پذیرفتن  بدون  آلمان 
می خواهیم همه بازی ها را ببریم و نمایش های قابل 

قبولی از خود ارائه دهیم.«
بایرن در شروع دور برگشت بوندس لیگا این هفته 
از  خود  اصلی  بازیکنان  از  زیادی  تعداد  غیاب  در 
جمله ریبری با دو گل در زمین مونش گالدباخ به 

برتری رسید.

طراح جام جهانی 93 ساله شد

ورزش
ریبری:

 تشنۀ موفقیت هستم
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وايي،  چارواکي  کمېسیون  خپلواک  ټاکنو  د 

د  نوماندو  د  ټاکنو  راتلونکیو  د  دوی  چې 

امنیت په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې 

امنیتي ځواکونه ورته ډېره پاملرنه وکړي.

له هغې رامنځته کېږي،  اندېښنې وروسته  دا 

د  په هرات کې  په ورځ  تېرې جمعې  د  چې 

روغ  بریده  ځامنرګي  له  مرستیال  نوماند  یوه 

ووت.

خو امنیتي ځواکونه وايي، چې دوی د ټاکنو 

د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیويل او چمتو 

امنیت  پروسې  ټاکنیزې  ټولې  د  چې  دي 

وسايت. د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي، 

تررسه  همغږۍ  په  فعالیتونه  خپل  رسه  دوی  له  دې  نوماند  چې 

کوي.

د ټاکنو د خپلواک کمېسیون ویاند نورمحمد نور ماندګار ورځپاڼې 

او  ولسمرشیزو  د  ټاکنو  راتلونکیو  د  دوی  وویل،  کې  مرکه  په 

وینا  په  او  لري  اندېښنه  امنیت  له  نوماندو  د  شوراګانو  والیتي 

یې چې دوی دا مساله له امنیتي ځواکونو رسه رشیکه کړې ده.

د هغه په خربه، امنیتي ځواکونه دنده لري، د ټاکنو د ټولې پروسې، 

لکه د کارت وېشنې، د ټاکنیزو چارو د لېږد، د رایه ورکوونکیو، 

امنیت  مامورینو  د  کمېسیونو  ټاکنیزو  د  او  څارونکیو  نوماندو، 

وسايت.

د ده په وینا، دوی په هرو پنځلسو ورځو کې د ټاکنو د امنیت له 

ځانګړي کمېسیون رسه ناستې لري، چې خپلې ټولې اندېښنې 

یې ور رسويل او هغوی ورته د دې ستونزو د لرې کولو او امنیت 

د تامین ژمنې ورکړي دي.

ښاغلی نور وايي، باید د کاندیدانو امنیت ته ډېره پاملرنه ويش 

ته  ځواکونو  امنیتي  ډول  شفاهي  او  کتبي  په  یې  مساله  دغه  او 

رسولې ده.

له دې چې  کړه، رسه  زیاته  ویاند  کمېسیون  د خپلواک  ټاکنو  د 

امنیتي ځواکونو د امنیت د تامین ژمنې ورکړي دي؛ خو دوی د 

عميل اقدام غوښتنه کوي.

ویاند  بنسټ  د  ټاکنو  عادالنه  او  ازادو  د  کې  حال  همدې  په 

د والیتي  په مرکه کې وویل،  ته  ماندګار ورځپاڼې  نعیمي  فهیم 

امنیتي  ګڼې  وړاندې  پر  نوماندو  د  ولسمرشۍ  او  شوراګانو 

ستونزې او ننګونې شته.

هغه وايي، باید...                                            ادامه صفحه 7

د ټاکنو خپلواک کمېسیون:

له امنیتي ځواکونو د عميل اقدام غوښتنه کوو
کورنیو چارو وزارت:

نوماندان دې له امنیتي ځواکونو رسه همغږي ډېره کړي
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ـ حسین رحمتي:                                                            0۷۷2101۶90 
ـ سعید جامي:                                                                0۷9۷۶05۶05 
ـ نظري پریاني:                                                              0۷002۶3152 

کنفرانس اجندای ملی به مثابۀ خانۀ دیالوگ بین االفغانی، در این مرحلۀ حساِس 
تاریخی به منظور گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور از طریق گفتمان ملی ـ  
مدنی و ایجاد تفاهم و همگرایی میان نخبه گان سیاسی ـ مدنی، شخصیت های 
و  اجتماعی  ـ  سیاسی  تأثیرگذاِر  فعالین  دینی،  بزرگان  خبره،  منور،  ملی، 
فرهنگِی سراسر کشور با اشتراک شماری از نامزدان محترم ریاست جمهوری، 

نشست یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر کابل برگزار می کند.

د ميل اجنډا کنفرانس
په کابل کې جوړېږي

د ميل اجنډا کنفرانس د بین االفغاين ډيالوګ د کور په توګه، په دې حساس او تاریخي پړاو کې د 

بین االفغاين خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، فعالو شخصیتونو، دیني مرشانو، په ټول هېواد 

کې د اغېزمنو سیايس ـ ټولنیزو ـ فرهنګي فعاالنو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ د رامنځته کېدو له 

الرې په هېواد کې د سوله ییز سیايس واک لېږد لپاره، د ولسمرشۍ د یوشمېر محرتمو نوماندو په 

ګډون د سلواغې په لومړیو کې په کابل کې یوه ورځنۍ ناسته جوړه کړي.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې شمېرو اړیکه ونیسئ


