
سفر  با  رابطه  در  می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت 

کشور  این  مقام های  با  ایران  به  طالبان  هیأت  یک 

گفته  ایران  فارس  خربگزاری  می کنند.  گفت وگو 

برای  طالبان  رسان  برخی  از  متشکل  هیاتی  که  است 

مذاکرات صلح به ایران سفر کرده است.

اما سفارت ایران در کابل این خرب را رد کرده است.

در  ایران  سفارت  مطبوعاتی  دفرت  از  آزاده،  رحمت الله 

ایران  اسالمی  جمهوری  که  گفت  بی بی سی  به  کابل 

گروه  از  هیأتی  این که  مورد  در  شده  منترش  خربهای 

ایران  امنیتی  مقامات  با  و  کرده  سفر  تهران  به  طالبان 

گفت وگو کرده است را تایید منی کند.

افغانستان  خارجه  وزارت  مقام های  حال،  همین  در 

طالبان  هیات  سفر  گزارش  صحت  زمانی  تا  می گویند 

در  افغانستان  موقف  با  رابطه  در  نشود،  تایید  ایران  به 

این مورد تبرصه یی منی کنند.

روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 

در  »ما  گفت:  کابل  در  خربی  کنفرانس  یک  در  یکشنبه 

جمهوری  مقامات  با  شده  پخش  که  گزارشی  با  رابطه 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

صورت شناسنامة برقی تصویب شده 
در مجلس مناینده گان

والدی«  »فیستوالی  مرض  تداوی  عامه  صحت  وزارت 

می گوید  وزارت  این  کرد.  آغاز  ماللی  شفاخانۀ  در  را 

افغانستان  زنان  بین  در  شایع  مرض  والدی  فیستوالی 

و  جسمی  روانی،  ویران کنندۀ  آسیب های  که  است 

اجتامعی درپی دارد. 

در حال حارض تنها دو مرکز در...         ادامه صفحه 6

اگر  که  می دهند  هشدار  کابل  دانشگاه های  دانشجویان  و  استادان 

نشود،  داده  مثبت  پاسخ  حکومت  سوی  از  خواسته های شان  به 

دامنۀ اعرتاض های شان را بیشرت از این گسرتش خواهند داد.

ششمین  در  کابل  دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  از  شامری 

جمع  کابل  دانشگاه  مقابل  در  یکشنبه  روز  اعرتاضات شان  روز 

عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیدالله  برکناری  خواهان  و  شدند 

گردیدند.

اعرتاضات شان  به  می گویند،  معرتض  دانشجویان  و  استادان  این 

پذیرفته  آنان  خواسته های  این که  تا  داد  خواهند  ادامه  زمانی  تا 

شود.

استادان  اتحادیۀ  رییس  و  اقتصاد  دانشکدۀ  استاد  اکرب  محمد  تاج 

دانشگاه کابل گفت: »این اعرتاضات و...         ادامه صفحه 6

همکاری  به  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت 

شامره گذاری  و  جاده  ها  نامگذاری  برنامۀ  کابل  شهرداری 

منازل شهر کابل را آغاز می کند.

شهروندان  خانه های  و  جاده ها  که  است  نخستین بار  این 

کابل به سیستم الکرتونیک عیار می گردد.

تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر  سنگین  امیرزی  انجنیر 

نقشۀ  در  نخست  گام  در  که  می گوید  معلوماتی 

درج  کابل  کوچه های  و  آدرس ها  متام  الکرتونیکی 

گردیده و سپس به سیستم انرتنت شامل می شود.

مخابرات  وزارت  میان  یکشنبه  روز  پروژه  این  تفاهمنامۀ 

و تکنالوژی معلوماتی و شهرداری کابل به امضا رسید.

که  گفت  تفاهمنامه  این  امضای  هنگام  سنگین  آقای 

سیستم  طریق  از  کابل  شهر  آدرس های  متام  فهرست 

جی پی اس در انرتنت گنجانیده می شود.

پروژه  »این  گفت:  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزیر 

که  است  عنعنه یی  سیستم  آن  بخش  یک  دارد:  بخش  دو 

می شود،  نصب  شهر  مختلف  نقاط  در  لوحه ها  آن  مطابق 

یک  خانه ها  منرب  و  رسک ها  نام  خاطر  به  می خواهیم  ما 

پیدا  خاطر  به  پی اس  جی  سیستم  مناییم؛  ایجاد  استندرد 

که  را  چیزی  می کند،  ایجاد  سهولت  بسیار  آدرس  کردن 

شهر  نقشه  یک  که  است  این  داریم  نیاز  حارض  حال  در  ما 

و  موبایل ها   در  انرتنت  طریق  از  بعداً  و  شود  ساخته  کابل 

کامپیوترها گنجانیده شود.«

 25 حدود  پروژه  این  مصارف  سنگین،  آقای  گفتۀ  به 

ملیون دالر از بودجۀ حکومت پرداخته می شود.

افزون  روز  افزایش  خاطر  به  حکومت،  مسووالن  گفتۀ  به 

شهر  در  آدرس  سیستم  تا  است  نیاز  کابل،  شهر  در  نفوس 

کابل ایجاد گردد.

رهایشی  منازل  بسیاری  و  کوچه ها  متام  حارض  حال  در 

فاقد شامره و آدرس مشخص اند.

در  می گوید:  کابل  شهردار  نواندیش  یونس  محمد  انجنیر 

آدرس  سیستم  پروژۀ  کابل  شهر  توسعۀ  و  بازسازی  کنار 

نیز عملی می گردد. ...           ادامه صفحه 6

وزیر صحت عامه:

زمینۀ تداوی فیستوالی 

والدی را فراهم کردیم

استادان و دانشجویان معرتِض دانشگاه کابل:

وزیر تحصیالت عالی 

برکنار شود

وزارت خارجه: 

خرب سفر هیأت طالبان به ایران  بررسی می شود

سفارت ایران: این خرب را تایید منی کنیم

فریب نباید 

خورد!
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بازمنایی 

تغییر در 

آثار چخوف

پاکستان 

اوس هم په 

افغانستان 

کې د 

السپوڅي 

حکومت په 

لټه کې دی

در برگ ها

اين منم، 

انسان!

صفحه 7

وزارت مخابرات و شهرداری کابل:

جاده ها و خانه های کابل به سیستم الکرتونیک عیار می شود

چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، مجلس مناینده گان 

روی قانون ثبت احوال نفوس بحث کرد و 

رسانجام، قانون ترتیب شناس نامه های برقی 

را تصویب منود.

مجلس مناینده گان برعالوۀ مواردی که در 

پشت و روی شناس نامه ها گنجانیده می شود، 

گنجانیدِن دو موردِ تخلص و دین را نیز در 

رویۀ شناس نامه ها اضافه و تصویب کرد. 

گفتنی ست که ثبِت نام اقوام در رویة 

شناس نامه ها از طرف مجلس تأیید نشد و 

فقط به ذکِر آن ها در دیتابیس، فیصله و اکتفا 

شد.

حاال بیِم آن می رود که رسنوشت این 

شناس نامه ها نیز با رسنوشت قانون اساسی 

مواجه شود و در توشیح آن، موارد دیگری 

وارد جزییاِت شناس نامه های برقی گردد.

اما هنوز هم شامری از مناینده گان ارصار 

دارند که باید نام اقوام به گونۀ آشکار در رویۀ 

شناس نامه ها گنجانده شود نه در دیتابیس.



اساسی  قانون  اساس  بر  کشور  شهروندان 

و  انتخاب شونده  عنوان  به  انتخابات  در  می توانند 

نامزدی  رشایط  البته  کنند.  رشکت  انتخاب کننده  یا 

مشخص  انتخابات  قانون  اساس  بر  دادن،  رای  و 

شهروندی  حق  عنوان  به  را  حق  این  می شود. 

انتخابات  مسالۀ  وقتی  اما  گرفت.  کسی  از  منی توان 

می تواند  رشایط  می آید،  میان  به  ریاست جمهوری 

برای نامزد شدن دشواری هایی را ایجاد کند. 

یکی  ریاست جمهوری،  پیشیِن  انتخابات  دو  در 

بود.  نامزدان  شامر  کرثت  اصلی،  مشکالت  از 

آن چنانی  مشکلی  منی تواند  نامزدان  کرثت  هرچند 

در  نکته  چند  ولی  رود،  شامر  به  انتخابات  برای 

متأسفانه  افغانستان  است.  مکث  قابل  میان  این 

رییس جمهوری،  حزب ستیزانۀ  سیاست های  با 

مناسبات  وارد  گذشته  دهۀ  یک  ظرف  نتوانست 

برای  مجال  که  معنا  این  به  شود.  قدرت  دموکراتیِک 

به  و  نشد  فراهم  ملی  بزرِگ  احزاب  بروِز  و  ظهور 

گونۀ  به  عمدتاً  انتخابات  در  نامزدها  دلیل،  همین 

موارد  برخی  در  که  هرچند  می شوند.  وارد  مستقل 

ولی  شدند،  معرفی  نیز  احزاب  سوی  از  نامزدهایی 

وارد  خود  حزِب  نشانی  از  هیچ گاه  احزاب  نامزداِن 

که  شده  سبب  موضوع  این  نشده اند.  انتخابات  بازی 

و  بروند  مردم  سمِت  به  شخصی،  آجندای  با  افراد 

به اصطالح رای آن ها را شکار کنند. 

برای  را  رشایط  نامزدان،  کرثت  دیگر،  سوی  از 

معنا  این  به  می کند؛  محدود  اصلح  افراِد  تشخیص 

نوعی  به  مختلف  چهره های  دیدن  با  مردم  که 

از  کدام یک  به  که  می شوند  دچار  رسدرگمی 

از  عمدتاً  که  افغانستان  دولت  کنند.  اعتامد  نامزدان 

فضایی  چنین  بوده،  متأثر  مشخص  گروهی  نظرات 

حامیت  آن  از  و  داده  تشخیص  خود  نفِع  به  را 

که  باشد  بوده  این  هم  اصلی  دلیل  شاید  است.  کرده 

تقلب  برای  را  رشایط  می توان  نامزدان،  کرثت  در 

مساعد  مردم  آرای  از  نامرشوع  بهره برداری های  و 

که  مشخص  چهرۀ  چند  موجودیت  در  زیرا  کرد. 

مشکل  باشند،  شده  معرفی  احزاب  سوی  از  آن هم 

آقای  برد.  باال  را  تقلب  درصد  که  می رسد  نظر  به 

انتخابات،  دو  در  رشایطی  چنین  به  توسل  با  کرزی 

توانست پیروِز این میدان شود. 

آیندۀ  انتخابات  در  ما  توصیف،  این  با   

روبه رو  نامزدان  کرثت  با  نیز  ریاست جمهوری 

که  کرزی  آقای  تازۀ  اعتقاد  خالف  بود؛  خواهیم 

و  شور  به  انتخابات  در  مردم  این بار  می خواهد 

برای  آن ها  میان  از  را  چهره  سه  دو  و  بنشینند  مشوره 

بیرون  آینده،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزدی 

است  سیاسی  طرح های  نوع  آن  از  این هم  بکشند. 

آقای  چون  شخصی  مخیلۀ  به  می تواند  فقط  که 

نکرد  مشخص  کرزی  آقای  حاال  کند.  خطور  کرزی 

با  خیمه  کدام  زیر  مشوره  و  شور  برای  مردم  که 

لویه جرگه  خیمۀ  شک  بدون  چون  شوند،  جمع  هم 

جمعیِت  میلیون  چند  که  ندارد  را  ظرفیتی  چنین 

کشور را در خود جای دهد. 

بازهم  که  است  این  اصلی  موضوع  حال،  هر  به 

متاشا  به  را  متعددی  چهره های  انتخابات  در 

حاال  از  چهره ها  این  از  برخی  نشست.  خواهیم 

را  خود  انتخاباتِی  مبارزات  پیش،  ماه ها  از  حتا  و 

ارشف غنی  افراد  این  از  یکی  شاید  کرده اند.  آغاز 

روزهای  در  باشد.  انتقال  برنامۀ  رییس  احمدزی 

نشان  احمدزی  آقای  گفت وگوهای  و  سخنان  اخیر، 

بخِت  دیگر  باِر  یک  که  منی آید  بدش  او  که  می دهد 

در  احمدزی  آقای  بیازماید.  انتخابات  در  را  خود 

آن هم  است،  کرده  تجربه  را  آزمون  این  هم  گذشته 

به درستی  که  انتخاباتی  2009؛  سال  انتخابات  در 

محبوبیتش  میزان  که  داد  نشان  او  مورد  در  حداقل 

در میان مردم چه قدر است. 

والیت  در  حتا  گذشته  انتخابات  در  احمدزی  آقای 

رای  نتوانست  اوست،  اصلی  خاستگاه  که  لوگر 

رشایط  متأسفانه  اما  آورد.  به دست  را  چندانی 

توهِم  دچار  را  شخصیت ها  برخی  افغانستان  پیچیدۀ 

سیاسی  بغرنج  وضعیت  در  است.  کرده  سیاسی 

یا  و  این  در  »لکچر«  چند  که  کسی  هر  افغانستان، 

پست های  برخی  در  یا  و  کرد  ارایه  دانشگاه  آن 

فکر  گرفت،  عهده  بر  را  مهمی  وظایِف  دولتی 

از  نیز  مردم  میان  در  محبوبیتش  میزان  که  می کند 

دلیل،  همین  به  و  می گیرد  مایه  مراکز  این گونه 

این  به  عاجل  و  می شود  سیاسی  توهم زده گی  دچار 

ریاست جمهوری  کرسی  بر  چرا  که  می افتد  فکر 

افغانستان تکیه نزند. 

نیز  غربی  رسانه های  و  نهادها  برخی  نقش  البته 

کم  خود  به  نسبت  سیاسی  سوءتفاهم های  این  در 

چند  گرفنِت  با  که  می کنند  فکر  برخی ها  است.  نبوده 

غربی،  آخر  دست  دانشگاه   چند  از  افتخاری  دکرتای 

دکرت  گفتۀ  به  شده اند.  مبدل  جهانی  شخصیت های  به 

معروف،  ادبیات شناس  و  شاعر  کدکنی  شفیعی  رضا 

قند  کارخانۀ  از  را  خود  ادبیاِت  دکرتای  برخی ها 

پدر  که  می کنند  فکر  حاال  و  گرفته اند  فریامن 

از  یکی  نیز  احمدزی  آقای  هستند.  فارسی  ادبیات 

رسانه های  و  نهادها  برخی  که  است  افراد  همین 

به  را  مختلفی  عنوان های  سخاوت مندانه  غربی، 

مراکز  این  از  بسیاری  آن که  حال  کرده اند.  اهدا  وی 

علمی  اعتبار  هم  خودشان  کشور  در  رسانه ها  و 

شناخته شده  حتا  یا  و  ندارند  را  الزم  فرهنگِی  و 

از  برخی  مثل  هم،  غربی  مراکز  این  از  برخی  نیستند. 

و  لیسانس  سند  که  پاکستان  رسحد  صوبه  دکان های 

پاکستانی  روپیۀ  چند  بدل  در  را  خود  لیسانس  فوق 

بدل  در  را  عنوان هایی  و  القاب  چنین  می فروشند، 

پول به افراد تفویض می کنند. 

افغانستان  در  گذشته  دهۀ  یک  در  احمدزی  آقای 

نزدیک  از  او  سیاسی  کارنامۀ  با  مردم  و  برده  به رس 

عرصۀ  در  افغانستان  ناکامی  دارند.  آشنایی 

برنامه های  از  ناشی  دقیقاً  اقتصادی،  سیاست های 

در  که  زی  احمد  آقای  است.  احمدزی  آقای 

شد،  منصوب  افغانستان  مالیۀ  وزیر  عنوان  به  آغاز 

تعریف  کشور  اقتصادی  نظام  برای  را  ساختاری 

عنوان  به  فعلی  اقتصادی  بحران  آن،  درون  از  که  کرد 

آقای  است.  تراویده  بیرون  او  دستاورِد  اصلی ترین 

اقتصادی  عرصۀ  در  را  افغانستان  تنها  البته  احمدزی 

و  دی.دی.آر  برنامۀ  طراح  او  بلکه  نکرده؛  زمین گیر 

و  سابقه دار  نظامی  و  افرس  هزاران  کردِن  خانه نشین 

که  آن جایی  از  او  است.  بوده  هم  کشور  جهادی  یا 

تالش  داشت،  کشور  مجاهدین  با  فکری  مخالفِت 

با  جدید،  دولت  کارآمدن  روی  از  پس  که  ورزید 

بین املللی  متحدان  میان  در  خود  نفوذ  از  استفاده 

کارآزموده  افرساِن  نقش  تضعیف  به  افغانستان، 

را  مسلح  مخالفان  با  نربد  تجربۀ  که  آنانی  یا  و 

که  زمانی  هم  کابل  دانشگاه  در  بپردازد.  داشتند، 

کاری  نتوانست  بود،  آن  متصدی  احمدزی  آقای 

کشور  عالی  آموزش  نظام  حداقل  و  دهد  انجام 

برنامۀ  در  او  درخشاِن  کارنامۀ  کند.  بازتعریف  را 

اظهرمن الشمس  نیز  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 

نگرانی های  بروز  سبب  حاال  از  که  برنامه یی  است؛ 

احمدزی  آقای  است.  شده  جامعه  سطح  در  جدی 

نشان  امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  برنامۀ  در 

در  قوا  آرایِش  از  سطحی نگرانه  شناختی  که  داد 

نیست  مشخص  حاال  اوصاف  این  با  دارد.  کشور 

در  کشور،  شخصیت های  از  برخی  چه گونه  که 

می تواند  که  می بینند  را  کسی  احمدزی  آقای  وجود 

دهد  نجات  فعلی  بحرانِی  وضعیت  از  را  افغانستان 

و به همین دلیل، از او حامیت سیاسی می کنند. 

امنیت  پیشین  رییس  صالح  امرالله  اخیر  اظهارات 

ارشف غنی  از  بزرگداشت  محفل   در  کشور  ملی 

کرده  تقویت  را  شک وگامن ها  این  احمدزی، 

را  او  چرب ونرِم  سخنان  فریِب  نکند  که  است 

احمدزی  آقای  باشند.  خورده  نیز  شخصیت ها  این 

به  که  است  شکست خورده  سیاست مداری 

ناکاِم  کارنامه های  جربان  به  منی تواند  هیچ صورت 

افغانستان  شکستۀ  کشتی  این که  یا  و  آید  فایق  خود 

چه  که  نیست  مشخص  برساند.  نجات  ساحل  به  را 

معلوم  که  محفلی  در  صالح  آقای  که  افتاده  اتفاقی 

شده،  طراحی  احمدزی   آقای  نفع  به  قبل  از  بود 

که  سخنانی  می کند؛  ابراز  او  نفِع  به  را  سخنانی  چنان 

آقای  سیاسی  شخصیت  اصلی  معرف  شک  بدون 

احمدزی،  آقای  چون  باشند.  منی توانند  احمدزی 

شخصیت  نه  و  است  مدبری  سیاسِی  شخصیت  نه 

برخی  که  هم  را  حرف هایی  اعتنایی.  قابل  اکادمیِک 

صد  از  یکی  عنوان  به  او  مورد  در  غربی  رسانه های 

مرصف  تنها  گفته اند،  جهان  اندیشمند  شخصیِت 

شخصیت های  آن همه  با  زیرا  بس.  و  دارد  سیاسی 

حاصل  و  می اندیشند  که  جهان  فرهنگِی  و  علمی 

احمدزی  آقای  است،  مشخص  هم  آن ها  اندیشۀ 

فیلسوف  ژیژک  اسالوی  منی آید.  حساب  به  اصاًل 

عنوان  به  نوشته،  فلسفی  کتاب  ده ها  که  جهان  معارِص 

رسانه ها  این گونه  سوی  از  اندیشمند  شخصیت 

عنواِن  احمدزی،  آقای  آن وقت  و  منی شود  معرفی 

می گیرد.  خود  به  را  جهان  اندیشمند  صد  از  یکی 

زهی خیال باطل!  
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احمد عمران

فریب نباید خورد!
 

ملی«  »اجامع  ایجاد  از  کرزی  رییس جمهور  جناب  به تازه گی 

ریاست جمهوری  انتخابات  در  نامزد  سه  یا  دو  گزینِش  برای 

سوی  از  تندی  انتقادهای  با  سخنان،  این  اما  است.  گفته  سخن 

مجامِع سیاسی و رسانه ها مواجه شده است.

فقط  که  می گوید  سخن  ملی  اجامِع  از  گونه یی  به  کرزی  آقای   

تحسین  و  پذیرش  قابل  جامعه،  بی سواد  و  کم سواد  مردِم  برای 

و  موضع گیری ها  متاِم  او  گذشته،  سال  ده  در  چنان که  است؛ 

برنامه هایش را بر همین روش و اسلوب بیان کرده است.

سطح  در  که  رییس جمهور  سخناِن  مردم فریبانۀ  و  قشنگ  ظاهر  از 

تالش  کرزی  آقای  گویا  که  برمی آید  چنین  می  گردد،  ارایه  عوام 

ریاست جمهوری  نامزدان  تعدد  از  رو،  پیِش  انتخابات  در  دارد 

جلوگیری کند و مردم را از رسگردانی نجات دهد. 

نامزدان  عنوان  به  افراد  زیاِد  بسیار  حضور  از  که  مردمی  شاید 

مسخره  به  را  آن  به نحوی  و  شاکی اند  ریاست جمهوری، 

تلقی  دقیق  و  جدی  را  کرزی  آقای  حرف های  می گیرند، 

که  را  ملی یی  اجامع  که  استند  باور  این  به  آگاهان  اما  کنند؛ 

آن  از  می کند،  مطرح  سخرنانی هایش  واپسین  در  رییس جمهور 

که  است  این  واقعیت  و  نیست  برخوردار  الزم  صداقِت  و  صفا 

که  شده  داده  جا  او  ملِی  اجامع  کاسۀ  زیر  در  خطرناکی  نیم کاسۀ 

فقط به منافِع شخصی و سیاسِی آقای کرزی خالصه می  گردد.

در  او  حامیاِن  و  اطرافیان  کرزی،  آقای  که  را  ملی یی  اجامع 

می تواند  این گونه  می سازند،  مطرح  حکومت  از  بیرون  و  داخل 

معنا، تفسیر و پیش بینی شود: 

یکی  با  رییس جمهور،  برادر  کرزی  قیوم  آقای  این که:  نخست 

و  ریش سفیدان  و  بزرگان  و  شوند  میدان  وارد  دیگر  نامزِد  دو 

و  آیند  هم  گرد  همه  کرزی،  آقای  به  وابسته  سیاست مداراِن 

آقای  برادر  از  ملی،  مصلحت  یک  روی  باید  که  کنند  فیصله 

در  نیز  قومی  ساختار  گیرد.)البته  صورت  حامیت  کرزی 

گزینش معاوناِن او رعایت می شود.(

و  دولتی  امکانات  به کارگیری  به  توجه  با  و  صورتی  چنین  در 

آقای  دارد،  قرار  افراد  دسته  این  اختیار  در  که  اقتصادی یی  منابع 

قیوم کرزی برندۀ اصلِی این انتخابات خواهد بود. 

صورت  در  که  شوند  میدان  وارد  نامزدانی  باید  این که:  دوم 

خانواده  کرزی،  آقای  حقوقِی  و  سیاسی  مصونیت  شدن،  برنده 

نپرسند  آن ها  از  هرگز  و  کنند  تأمین  و  تضمین  را  دوستانش  و 

که در 12ساِل گذشته چه کردند و چه نکردند. 

لویه جرگۀ  یک  راه اندازی  به  دست  کرزی  آقای  این که:  سوم  و 

چنان  غیرقانونی،  لویه جرگۀ  این  در  و  می زند  فرمایشی 

انتخاباِت  یک  برگزاری  گویا  که  می گیرد  صورت  فضاسازی 

از  نیست،  ممکن  افغانستان  در  بحرانی  اوضاع  این  در  سامل 

اجامع  و  ملی  »مصلحت  روی  دیگر،  سال  چند  برای  باید  این رو 

مسند  بر  کرزی  آقای  می آید،  به دست  جرگه  این  در  که  ملی«یی 

در  اساسی  قانون  تعدیل  مباند.)البته  باقی  ریاست جمهوری 

چنین جرگه یی نیز چندان دشوار نخواهد بود.(

آن  احتاملِی  پیامد  و  معنا  چند  که  ملی  اجامع  این  در  شک  بدون 

انتخابات  و  دموکراسی  بنیاد  بر  نه  مردم  رسنوشِت  شد،  مطرح 

استبدادی  قدیمِی  و  کهنه  الگوهای  هامن  اساس  بر  که  مستقیم، 

رقم می خورد.

نباشند،  درست  شد  طرح  این جا  در  که  مواردی  همۀ  اگر 

ملِی  مشارکت  هامن  به ساِن  کرزی  آقای  ملِی  اجامع  دست کم 

اوست که در این یازده سال تجربه شده است.

در  او  ملِی  اجامع  که  ندارد  پاسخ  پرسش  این  به  کرزی  آقای 

قدِر  تنها  اما  می یابد.  سامان  اصول،  و  شاخص ها  کدام  محور 

قدرت  داشنِت  دست  در  برای  او  اجامِع  که  است  این  معلومش 

دیگر  که  چیزی  است؛  غیردموکراتیک  ممکِن  روش  هر  به 

بازارش را از دست داده است.

محور  در  ملی  اجامع  دهد  اجازه  کرزی  آقای  که  است  خوب 

می گردد،  تعیین  کشور  اولویت های  آن  در  که  ملی  برنامۀ  یک 

فکر  تولیِد  کشور  برای  که  شود  داده  سامان  کسانی  توسط 

دارند،  را  موجود  بن بسِت  از  کشور  نجات  دغدغۀ  و  می کنند 

در  گونه یی  به  را  کشور  ده سال  این  در  که  کسانی  توسط  نه 

سوق  بحران  سوی  به  را  وضعیت  معامله گری،  با  و  داشته  گرو 

داده اند.

استند  خود  زنده گِی  در  مثبت  تغییر  یک  خواهاِن  مردم  حاال 

نخواهد  میرس  اقتدار،  رس  بر  تیم  ابقای  در  تغییر  این  مطمیناً  و 

کرزی«  آقای  ملِی  »اجامع  که  گفت  باید  جرأت  به  بنابراین  بود. 

به  و  عامه  افکار  فریب  برای  گامی  بلکه  سازنده،  طرح  یک  نه 

عبارتی یک »نیرنگ ملی« است.

»اجامِع ملی« یا نیرنِگ 

ملی؟
 )توهم زده گی سیاسِی ارشف غنی احمدزی و دیگر قضایای 

پشت پرده(



و  مسافران  به  فرانسه  تروریسم  با  مقابله  مقام های 

افزایش  خصوص  در  ساحل عاج  در  دیپلامت ها 

تهدید افراطگرایی در این کشور هشدار داد.

فرانسه  دولت  یونایتدپرس،  خربگزاری  گزارش  به 

افراطگرایی  به  مظنون  گروه  یک  اعضای  کرد  اعالم 

فرانسه  منافع  علیه  حمالت  آماده سازی  حال  در  که 

در ساحل عاج بودند، در ماه مارچ دستگیر شدند.

بخشی  گروه  این  کرد،  اعالم  فرانسه  بین املللی  رادیو 

آن ها  عملیات  که  هستند  تروریستی  نیروی  یک  از 

مالی  کشور  در  القاعده  علیه  فرانسه  مداخله  زمان  از 

افزایش پیدا کرده است.

مداخله  خصوص  در  فرانسه  به  ساحل عاج  دولت 

نیروی  یک  ایجاد  حال  در  و  کرده  کمک  مالی  نظامی 

کنرتل  واگذاری  منظور  به  کشور  این  برای  نظامی 

امنیتی در این کشور است.

نیروهای  کرد،  ترصیح  ساحل عاج  رییس جمهوری 

افزایش  مالی  و  ساحل عاج  میان  مرز  در  امنیتی 

بالقوه  نیروهای  دیگر  و  فرودگاه ها  و  یافته اند 

تروریستی تحت نظارت شدید هستند.

ترکیه  در  پولیس  با  معرتضان  درگیری 

خود  روز  سومین  وارد  یک شنبه  روز 

که  است  حاکی  گزارش ها  و  شد 

درگیری ها  این  طی  کشور  این  پولیس 

در  شهر   ۴۸ از  بیش  در  را  نفر   ۹۳۹

رسارس کشور بازداشت کرده است.

پولیس  که  داد  خرب  فرانسه  خربگزاری 

عقب نشینی  به  ناچار  یک شنبه  بامداد 

و  شد  استانبول  در  تقسیم  میدان  از 

میدان  این  به  ورود  با  معرتض  هزاران 

این  در  را  پولیس  علیه  خود  »موفقیت« 

میدان جشن گرفتند.

جمهوری  یادبود  بنای  وجود  خاطر  به  تقسیم  میدان 

سکوالر  از  منادی  ترکیه  مردم  از  بسیاری  برای  آن،  در 

اسالم گرای  دولت  طرح های  و  است،  کشور  بودن 

در  تغییرات  ایجاد  برای  اردوغان  طیب  رجب 

هفته  از  اعرتاضات  رشوع  انگیزه  میدان  این  ساختار 

گذشته شده است.

شهرهای  دیگر  و  انقره  به  استانبول  از  اعرتاض ها  این 

این  رسکوب  گزارش ها  بر  بنا  و  کرده  رسایت  ترکیه 

استفاده  و  اشک آور  گاز  پرتاب  با  که  اعرتاضات 

هزار  حدود  بوده  همراه  آب پاش  خودروهای  از 

مجروح برجای گذاشته است.

انقره  در  پولیس  سی ان ان،  خربی  شبکه  گزارش  به 

شلیک  تظاهرکننده گان  سوی  به  الستیکی  گلوله های 

بسیار  معرتضان  علیه  اشک آور  گاز  استفاده  و  کرده 

گسرتده بوده است.

که  است  گفته  ترکیه،  جمهور  رییس  گل،  عبدالله 

از  و  رسیده  نگران کننده یی«  درجه  »به  اعرتاضات 

خویشتنداری  خود  از  تا  است  خواسته  طرف  دو  هر 

نشان دهند.

شنبه  روز  ترکیه،  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 

اعرتاضات  رسکوب  روش های  از  برخی  که  پذیرفت 

اما  بوده است  »اشتباه«  فلفل  گاز  از  استفاده  ازجمله 

فضای  در  ساخت وساز  پروژه  دولتش  که  کرد  تأکید 

اطراف میدان تقسیم را دنبال خواهد کرد.

»پولیس  که  گفت  تلویزیونی  نطق  یک  در  اردوغان 

امروز)یک  داشت،  حضور  محل  در  دیروز)شنبه( 

خواهد  حضور  هم  فردا)امروز(  و  بود،  هم  شنبه( 

حاشیه یی  گروه های  که  داد  اجازه  منی توان  داشت. 

به راحتی در میدان تقسیم جوالن بدهند.«

پس  گذشته،  هفته  دوشنبه  استانبول،  در  اعرتاض ها 

درخت های  از  برخی  دولت  که  شد  آغاز  آن  از 

درآورد.  ریشه  از  را  تقسیم  میدان  در  »ِگزی«،  پارک 

برنامه هایی  دولت  که  هستند  آن  نگران  معرتضان 

میدان  محوطه  در  بزرگ  مسجدی  ساخت  برای  را 

تقسیم اجرا کند.

فزاینده  طور  به  که  می کنند  متهم  را  دولت  معرتضان 

حرکت  متامیت خواهی  و  محافظه کاری  سمت  به 

به  مربوط  جدید  قانون  به  جمله  آن  از  و  می کند 

استفاده از مرشوبات الکلی اشاره می کنند.

ارایه  را  جدیدی  قانون  گذشته  هفته  ترکیه  دولت 

الکلی  مرشوبات  تبلیغ  و  فروش  آن  اساس  بر  که  داد 

دفاع  با  اردوغان  طیب  رجب  و  می شود  محدود 

مرشوبات  این  از  که  کسانی  متامی  قانون  این  از 

استفاده می کنند را »الکلی« لقب داد.

متهم  را  اردوغان  طیب  رجب  هم چنین  معرتضان 

شخصی  زندگی  جنبه های  متامی  در  که  می کنند 

در  او  اظهارات  به  آن جمله  از  و  می کند  دخالت  مردم 

اردوغان  می کنند؛  اشاره  خانواده  تنظیم  برنامه  مورد 

است  خواسته  ترکیه  مردم  از  خود  سخرنانی های  در 

که کمرت از سه فرزند به دنیا نیاورند.

اقتصادی  رونق  دوره  اردوغان  دولت  تحت  ترکیه 

»عدالت  اسالم گرای  حزب  و  می کند  تجربه  را 

و  روستایی  مناطق  در  اردوغان  آقای  توسعه«  و 

محالت مذهبی از پشتیبانی زیادی برخوردار است.
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برای  سانحه  بروز  از  ایران  جمهوری  ریاست  رسمی  وبسایت 

همراهان  از  گروهی  و  نژاد  احمدی  محمود  حامل  هلیکوپرت 

با  »خلبان  که  است  نوشته  اما  داده،  خرب  الربز  ارتفاعات  در  او 

مهارت کامل توانست بالگرد را به زمین بنشاند.«

جاده یی  تونل  بزرگرتین  »پروژه  افتتاح  راهی  نژاد  احمدی  آقای 

ایران« بوده است.

»این  است:  آمده  ایران  جمهوری  ریاست  وبسایت  گزارش  در 

حادثه قبل از افتتاح پروژه و در نزدیکی آن رخ داد.«

»در  و  است  گشته  باز  تهران  به  موتر  با  نژاد  احمدی  آقای 

سالمت کامل به رس می برد.«

امامزاده  تونل  اول  بخش  سفر  این  در  احمدی نژاد  محمود 

که  است  کرده  افتتاح  را  کیلومرت   ۳ از  بیش  طول  به  هاشم، 

طوالنی ترین تونل جاده یی در شامل ایران معرفی شده است.

آیا بهار ترکی در راه است؟

برخی  که  هامن طور  استانبول،  شهر  در  »تقسیم«  میدان  آیا 

استانبول  تحریر«  »میدان  به  می گفتند،  تظاهرکننده گان 

اطراف  در  مردمی  تجمع  قطع،  طور  به  می شود؟  تبدیل 

ترکیه  سیاست  در  عطفی  نقطه  به  استانبول،  مرکزی  میدان 

تبدیل خواهد شد.

تخریب  به  اعرتاض  و  انگشت شامر  عده یی  تظاهرات 

جنبش  به  استانبول،  شهر  مرکز  در  »گزی«  قدیمی  پارک 

طیب  رجب  سیاست های  ضد  بر  بزرگی  اعرتاضی 

و  شدید  رسکوب  با  که  تبدیل  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 

خشونت بار پولیس روبرو شد.

از  سیاسی  طیف های  از  متشکل  جنبش،  این  اعرتاضات 

نارضایتی های  همه  تبلور  راست،  جناح  تا  افراطی  چپ 

اردوغان  انحصاری  قدرت  سال   10 طی  شده  انباشته 

فضای  در  دینی  نشانه های  آشکارسازی  با  دامئأ  که  است 

را  دین  از  ابزاری  استفاده  قصد  ترکیه  الئیک  جامعه  عمومی 

تصویب  اقدامات،  این  جمله  از  دارد.  حکومت  ادامه  برای 

مرصف  کردن  محدود  بر  مبنی  گذشته  روز  چند  در  قانونی 

الکل است.

روش های  به  »رفتار  به  را  مردم  انقره  شهردار  حال،  همین  در 

متناسب با ارزش های اخالقی« فراخوانده بود.

فلفل  اسپری  و  پرفشار  آب   اشک آور،  گاز  با  ترکیه  پولیس 

استانبول  مرکز  در  پارک  یک  تخریب  برنامه  معرتضان  به 

حمله کرد

و  دانشجویان  ترکیه،  افراطی  چپ  و  چپ  احزاب 

موج  و  تظاهرات  رسکوب  از  کارگری،  اتحادیه های 

آنها  تروریسم،  با  مبارزه  بهانه  به  ماه ها  که  دستگیری ها، 

خود  ترکیه  علویان  شده اند.  خسته  داده اند،  قرار  هدف  را 

و  »عدالت  حزب  از  برآمده  دولت  تبعیض های  قربانی  را 

مذهبی شان  و  فرهنگی  آئین  که  می دانند  ترکیه  توسعه« 

بلند  بسیار  فهرست  این  منی شود.  شناخته  رسمیت  به 

و  نخست وزیر  مستبدانه  رفتارهای  همگی،  که  باالست 

شهری اش  عظیم  طرح های  و  وی  خشونت آمیز  سبک 

سیستم  نیز  و  می کند  تبدیل  مضحکه  به  را  استانبول  که 

بودنش،  شهردار  زمان  و  پیش  سال   20 از  که  را  او  طایفه ای 

محکوم  اتفاق  به  است،  شده  پایه گذاری  استانبول  شهر  در 

می کنند.

اروپا  اتحادیه  به  پیوسنت  مذاکرات  روند  رشوع  از  حامیت 

او  می داد.  شکل  را  اردوغان  قدرت  اصالحات،  حرکت  و 

که   ،2011 و   2007 سال های  در  انتخابات  دوره  دو  در 

شده  تبدیل  توسعه«  و  »عدالت  حزب  برای  همه پرسی  به 

کرد  کسب  را  آرا  درصد   50 و  درصد   47 ترتیب  به  بود، 

اردوغان  به  انتخاباتی،  تسخیر  این  شد.  تقویت  قدرتش  و 

خالصی  حکومت،  داخلی  مخالفان  همه  دست  از  داد  اجازه 

یابد.

هر  که  مطبوعات  و  قضایی  دستگاه  اداری،  دستگاه  ارتش، 

خدمت  در  ابزاری  به  بودند،  مخالف  وی  با  به طریقی  یک 

حزب حاکم »عدالت و توسعه« و رهرب آن درآمدند.

در  استانبول  تقسیم  میدان  در  آشوب ها  که  زمانی  همچنین، 

نشان  را  اردوغان  ترکیه،  تلویزیونی  شبکه های  بود،  جریان 

دخانیات  با  مبارزه  روز  مناسبت  به  کنفرانسی  در  که  می دادند 

انتظامی  نیروهای  سایر  و  پولیس  بود.  سخرنانی  حال  در 

سه  تعدادشان  اردوغان  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  که  نیز، 

و  بی سابقه  خشونتی  با  را  تظاهرکنندگان  است،  شده  برابر 

بدون ترس از بازخواست رسکوب می کنند.

حکومت  ساختار  تغییر  و  اساسی  قانون  اصالح  از  پس 

آرزوی  در  اردوغان  ریاست جمهوری،  سیستم  به  ترکیه 

 2014 سال  در  ترکیه،  ریاست جمهوری  صندلی  تسخیر 

را  جدید  سخت گیری های  و  رسکوب ها  از  ترس  که  است 

در دل بسیاری انداخته  است.

احمدی نژاد از سانحۀ 

هلیکوپرت جان سامل به در برد

دادگاه عالی مرص:

 مجلس علیا فاقد اعتبار است
بازداشت دست کم هزار معرتض 

در ترکیه

هشدار فرانسه نسبت به عملیات 

تروریست ها در ساحل عاج

همچنین  و  کشور  این  علیای  مجلس  حکمی  در  مرص  عالی  دادگاه 

کرده   تنظیم  را  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  که  را  کارگروهی 

است، فاقد اعتبار اعالم کرد.

روز  مرص  اساسی  قانون  عالی  دادگاه  فرانسه،  خربگزاری  گزارش  به 

مجلس  انتخابات  آن  اساس  بر  که  قوانینی  که  کرد  اعالم  یکشنبه، 

ساقط  اعتبار  از  شده،  برگزار  شورا،  مجلس  هامن  یا  مرص،  علیای 

است.

زمان  تا  مرص  علیای  مجلس  دادگاه،  این  حکم  اساس  بر  این حال  با 

اگرچه  داد،  خواهد  ادامه  خود  کار  به  بعدی  انتخابات  برگزاری 

جاری  سال  اواخر  احتامالً  بعدی  انتخابات  ندارد.  قانون  وضع  حق 

میالدی یا اوایل سال ۲۰۱۴ برگزار می شود.

با  انتخابات،  برگزاری  از  پس   ۱۳۹۱ زمستان  مرص  علیای  مجلس 

اکرثیت احزاب اسالمی کار خود را آغاز کرد.

نبود،  برخوردار  چندانی  قدرت  از  پیشرت  که  مرص  علیای  مجلس 

دادگاه  سوی  از  خلق(  )مجلس  سفلی  مجلس  شدن  منحل  از  پس 

و  افزوده  قدرتش  بر   ،۱۳۹۱ سال  اوایل  در  اساسی  قانون  عالی 

به  مرص  خلق  مجلس  شد.  تبدیل  مرص  قانون گذاری  مجلس  به 

اکرثیتی  حضور  با   ،۱۳۹۰ سال  اواخر  در  انتخابات  برگزاری  دنبال 

گروه های اسالمگرا تشکیل شده بود.

تشکيل  شورا  مجلس  و  خلق  مجلس  بخش  دو  از  مرص  پارملان 

امريکا  منايندگان  مجلس  مثابه  به  حقيقت  در  خلق  مجلس  می شود. 

و مجلس شورا همچون مجلس سنا است.

کارگروه  حال  عین  در  یکشنبه  روز  مرص  اساسی  قانون  عالی  دادگاه 

جمهور  رییس  مرسی،  محمد  سوی  از  پیشرت  که  را  نفره یی   ۱۰۰

شده  تعیین  جدید  اساسی  قانون  پیش نویس  تهیه  برای  کشور  این 

بود، غیر قانونی اعالم کرد.

دو  در   ۱۳۹۱ زمستان  اساسی،  قانون  پیش نویس  رس  بر  همه پرسی 

واجدین  درصد«   ۳۵« حضور  با  آسوشیتدپرس  گفته  به  و  مرحله 

رأی  قانون  این  به  رشکت کنندگان  درصد   ۶۵ و  شد  برگزار  رشایط 

مثبت داده اند.

نیست  معلوم  جدید  اساسی  قانون  رسیدن  تصویب  به  به  توجه  با 

پیش نویس  کننده  تهیه  کارگروه  شدن  شناخته  غیرقانونی  از  پس  که 

کارشناسان  برخی  می شود.  چه  آن  رسنوشت  اساسی،  قانون  این 

به  مردمی  پرسی  همه  اساس  بر  قانون  این  که  آن جایی  از  معتقدند 

مرص  اساسی  قانونی  عالی  دادگاه  حکم  از  فراتر  رسیده،  تصویب 

است.

که  بود  گفته  جدید،  اساسی  قانون  از  دفاع  در  پیشرت  مرسی  محمد 

این قانون حقوق برابر برای متام مردم مرص را تضمین می کند.

در  زنان  و  مذهبی  اقلیت های  حقوق  می گویند  مخالفان  حال  این  با 

قانون  اجرای  دلیل  همین  به  و  است  شده  گرفته  نادیده  قانون  این 

مزبور زمینه ساز اختالفات و بی ثباتی در مرص خواهد شد.

لوموند              
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تتت تتتت

بيامران قلبی هم مي توانند 

ورزش كنند؟
و  قلب  غیرمعموِل  رضبان  یا  باال  کلسرتول  و  خون  فشار  مانند  قلبی  مشکالت  از  آیا 

خود  قلِب  سالمت  می خواهید  حال  عین  در  و  می برید  رنج  قلبی  بیامری های  دیگر 

را افزایش دهید؟ 

فرقی  باشد  برخوردار  کامل  سالمِت  از  قلب تان  چه  و  باشید  داشته  قلبی  بیامرِی  چه 

راهی  ورزش  که  حال  عین  در  دارد.  احتیاج  ورزش  به  افراد  متام  بدن  منی کند، 

دیگری  فواید  می آید،  شامر  به  قلبی  بیامری های  از  جلوگیری  و  درمان  برای  مفید 

اضافه  خود  روزمرة  زنده گی  به  را  ورزش  که  زمانی  قلبی،  فواید  از  جدا  دارد.  هم 

خواهید  پیدا  بهرتی  احساس  روحی،  لحاظ  از  هم  و  جسمی  لحاظ  از  هم  می کنید، 

خوش حالی  احساس  و  قلب  سالمت  افزایش  اسرتس،  کاهش  باعث  ورزش  کرد. 

کنید.  ورزش  به  رشوع  و  بگذارید  کنار  را  بهانه تراشی  امروز،  همین  از  پس  می شود. 

اما برای رشوِع ورزش و کمک به سالمت قلِب خود به این چند نکته توجه کنید.

  چه نوع ورزشی مناسب حال شامست؟
برنامة  در  را  قدرتی  و  هوازی  ورزش های  می کنند  توصیه  قلبی  بیامران  به  پزشكان 

دقیقه   150 حداقل  هفته  هر  در  که  است  الزم  کار  این  برای  بگنجانند.  خود  هفته گِی 

حداقل  برای  یا  دهید  اختصاص  رفنت  راه  رسیع  مانند  مالیم  هوازی  ورزش  به  را 

برای  این،  بر  عالوه  بپردازید.  دویدن  مانند  شدید  هوازی  ورزش های  به  دقیقه   75

مختلف  وزنه های  از  بیشرت  یا  هفته  در  2روز  که  است  بهرت  خود،  ماهیچه های  تقویت 

بدن  باشد،  بیشرت  ماهیچه ها  حجم  هرچه قدر  کنید.  استفاده  استقامتی  ورزش های  یا 

قند  سطح  کنرتل  به  ماهیچه ها  تقویت  این،  بر  عالوه  می سوزاند.  بیشرتی  کالری 

بسیار  دیابت  به  مبتال  افراد  برای  ورزش ها  نوع  این  بنابراین  می کند.  کمک  خون 

را  شام  قدرتی  ورزش  دقیقه   75 یا  هوازی  ورزش  دقیقه  اگر150  هستند.  مفید 

وحشت زده می کند، به این 5 پیشنهاد توجه کنید:

  زمان را تقسیم کنید
دقیقه   30 هربار  و  هفته  در  روز   5 به  می توانید  را  هفته  در  هوازی  ورزش  دقیقه   150

کنید.  تقسیم  روز  در  دقیقه یي   10 دور   3 به  می توانید  نیز  را  دقیقه   30 هر  کنید.  تقسیم 

ورزش های  دارد.  ورزش ها  شدت  و  شام  وضعیت  به  بسته گی  موضوع  این  البته 

وقفه  سنگین،  ورزش های  میان  و  دهید  انجام  هم  رس  پشت  است  بهرت  را  سبک 

ایجاد کنید تا به بدن تان فشاری وارد نشود.

  راه رفنت را امتحان کنید
کفش  جوره  یک  جز  آن  دادن  انجام  برای  انتخاب هاست.  بهرتین  از  یکی  زدن  قدم 

انجام  را  آن  جایی  هر  در  می توانید  و  ندارید  احتیاج  دیگری  وسیلة  هیچ  به  ورزشی، 

راه  رسعت  به  تدریج  به  و  کرده  رشوع  کم  رسعت  با  ابتدا  که  است  بهرت  دهید. 

گردش  و  قلب  رضبان  که  است  هوازی  ورزش  نوعی  رفنت،  راه  بیافزایید.  رفنت تان 

مغذی  مواد  و  اکسیژن  نتیجه،  در  می کند.  تقویت  را  قلب  و  می دهد  افزایش  را  خون 

دریافت  برای  شش ها  توانایی  این،  بر  عالوه  می رسد.  بدن  ارگان های  به  بیشرتی 

آکسیجن را افزایش داده و فشار خون و چربی های بدن را کاهش می دهد.

  هنگام ورزش كردن فیلم ببینید
به طور  آن  گذراندِن  رسیع تر  برای  می توانید  ندارید،  ورزش  حال  و  حس  اگر 

حال  در  که  زمانی  مثال  برای  دهید.  انجام  را  عالقة تان  مورد  کارهای  هم زمان 

نگاه  فیلم  یک  تبلت تان  یا  تليفون  گوشی  در  می توانید  هستید،  تردمیل  از  استفاده 

افراد  از  یکی  یا  دوست  به  می توانید  هستید،  رفنت  راه  مشغول  که  هنگامی  یا  کنید 

هستید،  ثابت  دوچرخة  روی  زدن  پا  حال  در  وقتی  هم چنین  کنید.  تليفون  فامیل 

چشم  تا  و  کرد  نخواهید  حس  را  زمان  گذر  صورت  این  به  بخوانید.  کتاب  می توانید 

به هم بگذارید، به اندازة کافی ورزش کرده اید.

         نویسنده: سید یحیا یرثبی

یعنی  است؛  انسان  فلسفه،  محور 

پیاِم  جهان،  از  می تواند  كه  موجودی 

دادِن  سامان  با  و  كرده  دریافت  ادراكی 

و  آگاهی  جهان  به  نسبت  پیام ها،  این 

جاندار  یك  انسان،  باشد.  داشته  دانایی 

طبیعی  پدیدة  یك  جاندار،  و  است 

قوانین  با  طبیعی،  پدیدة  هر  است. 

هر  است.  آمده  پدید  خود  خاِص 

خود  غرایِز  و  قوا  كمك  با  جانداری 

نیز  انسان  می دهد.  ادامه  خود  هستِی  به 

قوا  كمك  با  دیگر  جانداراِن  همة  مانند 

ادامه  خویش  زنده گِی  به  خود  غرایز  و 

جانداری  هم  انسان  این جا  تا  می دهد. 

است مانند جانداران دیگر. 

البد  و  خود  سن  از  مرحله یي  در  انسان 

خویش،  تكاملی  سیر  از  مرحله یي  در 

وظایف  بر  عالوه  نیز  را  دیگری  وظیفة 

و  است  كرده  احساس  زیست طبیعی 

و  است  انسان  مخصوص  وظیفه،  آن 

وظیفه یي  چنین  دیگری  موجود  هیچ 

عبارت  وظیفه  آن  منی كند.  احساس  را 

و  چون  »فهم  و  جهان«  »فهم  از  است 

چرای پدیده ها و حوادث جهان«. 

همة  را  جهان  حوادث  و  پدیده ها 

می كنند؛  احساس  گونه یي  به  جانداران 

آب،  تابستان،  گرمای  زمستان،  رسمای 

نوشیدن،  خوردن،  حركت،  خوراك، 

همة  آن.  امثال  و  شدن  بیدار  خوابیدن، 

می دهند.  انجام  جانداران  را  این ها 

اساس  بر  جانداران  برای  این ها  انجام 

مواردی  در  اگرچه  است،  غریزه  یك 

اساس  بر  را  كارهایی  جانداران  نیز 

هر  به  اما  می دهند،  انجام  تربیت 

غرایز  تابع  بیشرت  جانداران  كار  حال 

این  برابر  در  جانداران  آن هاست. 

آن  با  كه  مختلفی  جریانات  و  پدیده ها 

چرا  و  چون  توان  می شوند،  روبه رو 

حوادث  كنار  از  كه  انسان  جز  ندارند، 

چرا  و  چون  بدون  جهان  پدیده های  و 

چرا  می شود؟  رسد  هوا  چرا  منی گذرد: 

چه گونه  و  چیست؟  آب  می شود؟  گرم 

هوا  هست؟  چرا  و  می آید؟  پدید 

آمده  پدید  چه گونه  و  چرا  و  چیست؟ 

پاسخ  برای  انسان  كه  راهی  تنها  است؟ 

وارسِی  راه  می پیامید،  پرسش ها  این  به 

این پدیده هاست. 

آن  تجربِی  وارسی  نیازمند  جهان  فهم 

همین  اما  افسانه یي.  توصیف  نه  است، 

اندیشة  توان  كه  دورانی  در  وارسی، 

ناچیز  او  پایه یِي  اطالعات  و  انسان 

افسانه یي  توصیف  گرفتار  را  او  است، 

از  جهان  مثاًل  می سازد.  جهان  حوادث 

است؟  آمده  پدید  چرا  و  چه گونه  كجا، 

و  ماه  چیست؟  باران  چیست؟  آب 

و  آمده اند؟  پدید  چه گونه  و  چرا  ستاره 

سطح اندیش  و  ساده  انسان  این ها.  امثال 

این  همة  پاسخ  اولیه،  دوران های 

می داد.  جهان  وارسی  با  را  پرسش ها 

موفقیتی  چندان  پاسخ ها  این  در  او  اما 

بسیار  وارسی اش  آن كه  به خاطر  نداشت. 

جنبة  بیشرت  راه حل هایش  و  سطحی 

تجربه  در  وقتی  انسان  داشتند.  خیالی 

و  آغاز  جهان،  پدیده های  كه  است  دیده 

یافته  دست  سوال  این  به  دارند،  انجامی 

و  آغاز  كلی  طور  به  جهان  آیا  كه  است 

مشاهده  با  اینكه  دیگر  و  دارد؟  انجامی 

این  به  جهان  سامان  در  تعادل  و  نظم 

اساس  بر  موجودات  كه  است  برده  پی 

نیز  و  آمده اند.  پدید  كتابی  و  حساب 

مورد  دگرگونی های  و  حوادث  راه  از 

جهان  كل  تغییرات  جهان،  در  مشاهده 

كرده  مطرح  خود  مسالة  عنوان  به  را 

متوجه  تدریج  به  انسان ها  اما  است. 

توصیف های  كه  شده اند  نكته  این 

جهان،  تحوالت  و  پیدایش  از  افسانه یي 

نیستند.  قانع كننده  توصیف های 

انسان  آگاهانة  تالش  فلسفه،  و  علم 

اساس  بر  جهان،  درست  فهم  برای 

افسانه ها  نه  است،  جهان  واقعیت های 

فاصله  تخیل،  از  فلسفه  اسطوره ها.  و 

و  حس  را  خود  كار  ابزار  و  گرفته 

اندیشه  و  عقل  و  طرفی،  از  تجربه 

تاریخ  می دهد.  قرار  دیگر  طرف  از 

در  را  تالشی  چنین  آغاز  برش،  دانایی 

به  را  افتخار  این  و  كرده  ثبت  یونان 

قوم  است.  داده  باستان  یونان  فیلسوفان 

مدیون  را  خود  ذهنِی  پیرشفت  یونانی 

یونانی  نبوغ  بودند.  محیط  آن  رشایط 

دانایان  مقدماتی  تالش های  مطالعة  به 

اولیة  مواد  و  یافت  دست  مرص  و  بابل 

گرفت.  آنان  از  را  جهان  علمی  شناخت 

توفیق  كاری  چنین  به  آنان  خود  چرا  اما 

نیافتند؟ 

فلسفه،  مورخان  پرسش  این  پاسخ  در 

ملل  و  اقوام  با  یونانیان  ارتباط  بر  عالوه 

شده اند  یادآور  را  نكته  این  مختلف، 

برخالف  زمان،  آن  در  یونان  مردم  كه 

طبقة  دارای  بابل،  و  مرص  مردم 

عاملان  و  كاهنان  از  سازمان یافته یي 

افسانه یي  باورهای  متولیان  یعنی 

تفكر  و  فلسفه  حال،  هر  به  نبودند. 

تالش  علمی،  تفكر  هامنند  فلسفی 

انسان برای فهم جهان است. 

فهم جهان نیازمند وارسی 

تجربِی آن است، نه توصیف 

افسانه یي. اما همین وارسی، 

در دورانی كه توان اندیشة 

انسان و اطالعات پایه یِي 

او ناچیز است، او را گرفتار 

توصیف افسانه یي حوادث 

جهان می سازد. مثاًل جهان 

از كجا، چه گونه و چرا پدید 

آمده است؟ آب چیست؟ باران 

چیست؟ ماه و ستاره چرا 

و چه گونه پدید آمده اند؟ و 

امثال این ها. انسان ساده و 

سطح اندیش دوران های اولیه، 

پاسخ همة این پرسش ها را 

با وارسی جهان می داد. اما 

او در این پاسخ ها چندان 

موفقیتی نداشت. به خاطر آن كه 

وارسی اش بسیار سطحی 

و راه حل هایش بیشرت جنبة 

خیالی داشتند

اين منم، 

انسان!



برگردان: مهدی امیرخانلو

بخش نخست

چخوف«  »آنتون  دربارة  مجموعه مقاالتی  از  حارض  منت 

که  مجموعه هایی  بی شامر  از  یکی  است؛  شده  انتخاب 

رسم  بلوم  داشته.  برعهده  را  آن ها  دبیرِی  بلوم«  »هارولد 

حال  بنویسد،  مجموعه ها  این  بر  مقدمه يی  خود  که  دارد 

بر  هم  عنوانی  مرتجم  که  است  مقدمه  هامن  ترجمة  این 

آن گذاشته است. 

که  هم عقیده اند  این باره  در  چخوف  منتقدان  بهرتین  ۱ـ 

کوتاه  داستان  وقتی  حتا  است،  درام نویس  یک  ذاتاً  او 

فکرشده  بی نهایت  او  منایشنامه های  در  کنش  می نویسد. 

روشی  به  نیز  او  داستان های  است،  گریزناپذیر  مطلقاً  و 

»دی. هستند.  دراماتیک  است،  چخوف  خاص  کاماًل  که 

ادبیات  »تاریخ  خود،  راهگشای  اثر  در  اس.میرسکی« 

در  فردیت  کامل  »فقدان  به  موکد  لحنی  با  روس«، 

اشاره  آن ها«  گفنِت  سخن  شیوة  در  و  او  شخصیت های 

اما  می رسد،  نظر  به  ناعادالنه  میرسکی  اظهارنظر  می کند. 

خوانده  روسی  از  غیر  زبانی  به  را  چخوف  که  منتقدی 

میرسکی  زیرا  آورد؛  چرا  و  چون  آن  در  منی تواند  است، 

به عالوه روسی، چخوف را هم متهم کرده است: 

هیچ  او  است.  فردیت  فاقد  و  رنگ  از  خالی  او  روسِی 

نویسنده گان  از  یک  هیچ  ندارد.  کلامت  به  احساسی 

خالی  و  بی روح  زبانی  به  چنین  این  او،  هم طراز  روِس 

آثار  ترجمة  ویژه گی،  همین  ننوشته اند.  رسزنده گی  از 

اصطالحات  نوعی،  تلمیحات  استثنای  )به  را  چخوف 

می کند.  آسان  بسیار  گهگاهی(  تکیه کالم های  و  فنی 

با  را  او  آثار  ترجمة  روس،  نویسنده گان  متام  میان  در 

کم ترین ترس از بی وفایی مرتجامن می توان خواند. 

زبان  به  میرسکی  اشارة  که  کرد  باور  بتوان  مشکل 

آثار  محبوبیت  سال  همه  این  توضیح  به  کمکی  چخوف، 

دست اندرکاران  میان  در  منایشی،  ادبیات  زمینة  در  او 

او  داستان های  یا  انگلیسی زبان،  کشورهای  در  تياتر 

هامن طور  چخوف،  بکند.  انگلیسی خوانان  میان  در 

بازمنایی،  از  خاص  شیوه يی  در  می گوید،  میرسکی  که 

نتوانسته  نویسنده يی  »هیچ  است:  یگانه  و  قدرمتند 

ناممکن  متقاباًل  و  انسان  بی گریز  انزوای  منایش  در 

این  میرسکی  گیرد.«  پیشی  او  از  یکدیگر،  فهم  بودن 

پیش  و  »کافکا«  وجود  از  بی خرب  احتامالً   ،۱۹۲۶ در  را 

کافکا  و  بکت  بازمنایی  اما  نوشت؛  »بکت«،  ظهور  از 

می زند.  پهلو  وهم گون  تصاویر  و  خیال  و  خواب  به 

به  نه  اما  دسرتس تر،  در  و  ساده تر  واقعیت  انگار  چخوف 

هیچ رو خام تری را بازمنایی می کند. 

از  سخنی  خوانده ام،  چخوف  دربارة  که  نکته يی  بهرتین 

اشاره  او  خود  به  که  او،  آثار  به  نه  که  است  »گورکی« 

پاولوویچ«  »آنتون  حضور  در  می کنم  گامن  »من  دارد: 

صادق تر  بودن،  ساده تر  به  ناخودآگاه  میلی  خود  در  همه 

می کردند.«  احساس  بودن  خود  کالم  یک  در  و  بودن 

»دانشجو«  دوبارة  خواندن  که  است  تاثیری  هامن  این 

اجرایی  در  دوباره  حضور  یا  ملوس«،  سگ  با  »بانو  یا 

می گذارد.  من  بر  آلبالو«،  »باغ  یا  خواهر«  »سه  از 

می کند،  بهرت  آدم هایی  را  ما  چخوف  بگویم  منی خواهم 

از  بهرت  کاش  ای  که  می اندازد  فکر  به  را  ما  حدی  تا  اما 

در  شدنش،  رسکوب  وجود  با  میلی،  چنین  بودیم.  این 

اخالقی.  تا  می کند  جلوه  زیباشناختی  پدیده يی  من  نظر 

ما  به  ساده گی  به  خود،  هرنمندانة  ژرف نگری  با  چخوف 

و  است  شگفتی  و  میل  از  شکلی  ادبیات  که  می آموزاند 

نه شکلی از خیر. 

»هملت«،  از  مدرن  نسخه يی  عنوان  به  دریایی«،  »مرغ  ۲ـ 

بکت  آخر«  »دست  حتا  و  اندللو  پیر  چهارِم«  »هرنی 

»هملت«ش  که  دلیل  این  به  تنها  اما  می  گذارد؛  جا  را 

منظورم  است.  ضعیف  نومیدکننده يی  بسیار  طرز  به 

»دست  ردیف  هم  اثری  دریایی«  »مرغ  که  نیست  این 

میان  از  و  نیست  نه  است؛  چهارم«  »هرنی  حتا  یا  آخر« 

یکی،  این  من  نظر  به  چخوف،  اصلی  منایشنامة  چهار 

بهره گیری اش  اما  است.  مصنوعی تر  و  ضعیف تر  همه  از 

وجود  با  و  است  تاثیرگذار  و  هوشمندانه  »هملت«  از 

کمرت  باشد،  آن  از  بهرت  که  کمدی يی  محدودیت هایش، 

حفظ  را  خود  شوخ طبعی  هنوز  یا  آمده  صحنه  روی  به 

چخوف،  ترسناک  آیرونی های  از  یکی  در  است.  کرده 

چخوف  خوِد  از  مضحکه يی  نقش  در  »تریگورین« 

یک  کدام  که  بداند  کسی  است  بعید  می شود.  ظاهر 

فریب کارتر  رشم آوری  نحو  به  شوخ طبع تر،  آن ها  از 

بازیگر  یا  رمان نویس  اند؛  خودفریب تر  نهایت  در  و 

ساده  پیشنهاد  از  شدن  بهره مند  با  تریگورین  کار  زن. 

می شود،  آغاز  او  کردِن  ویران  برای  نینا،  خالصانة  اما 

که  می دانیم  ما،  هم  و  آرکادینا  هم  او،  هم  که  حالی  در 

همین  کرد.  خواهد  قبول  را  آن  حال  هر  به  تریگورین 

اما  زننده  ما  چشم  به  او  احتیاط های  که  می شود  باعث 

چنین  روحی  که  او  ندای  در  »چرا  بیایند:  خوش مزه 

شنیدن  از  چرا  می شنوم؟  اندوه  آوای  این همه  دارد،  ناب 

این هم  از  اما  می اندازد؟«  چنگ  قلبم  بر  درد  این همه  آن 

»اگر  می گوید:  آرکادینا  به  خطاب  که  است  وقتی  بهرت 

هم  باز  و  باشی.«  فوق العاده  می توانستی  می خواستی، 

که  است  دیالوگ هایی  از  ناشی  سنگدالنة  قهقهة  بهرت، 

بدل  و  رد  تریگورین  مقابل  در  آرکادینا  زدن  زانو  از  پس 

تریگورین  به  آرکادینا  دادن  اطمینان  با  همراه  می شوند، 

که  مطیع  نویسنده يي  و  است  روسیه«  امید  »تنها  او  که 

همراه  بگیر،  »مرا  می پاشد:  هم  از  کلامت  این  گفنت  با 

شوم.«  دور  تو  از  قدم  یک  حتا  نده  اجازه  اما  برب،  خودت 

این  دیگر  جای  هر  در  چه  و  این جا  چه  زیبایی ها  این 

این  آشکارا  این که  جای  به  چخوف  و  می آیند  به هم  اثر 

خودش  روابط  قالب  به  را  جذاب  فوق العاده  آدم های 

عالی ترین  به  آن ها  با  درآورد،  مختلف  زن  بازیگران  با 

کمدی دست یافته است. 

در  است،  خالص  کمدی  که  هرجا  دریایی«،  »مرغ 

فاجعة  دو  بدبختانه  می کند.  جلوه  باشکوه  من  نظر 

نویسندة  بداقبال،  »کنستانتین«  یکی  دارد؛  زیباشناختی 

عقب  را  خودکشی اش  آن قدر  که  مامان،  پرس  و  بد 

بازیگر  دیگری  و  برسد  رس  منایشنامه  پایان  تا  می اندازد 

عهدهای  که  تریگورین،  بی قرار  قربانی  »نینا«،  بااستعداد 

داشته اند  آن  بر  مرا  همیشه  خوش طینتی  رس  از  بی پایانش 

البه الی  که  بشود  پیدا  کارگردانی  کاش  ای  کنم  آرزو  که 

»نوئل  آهنگ  این  بخواهد  نفر  دو  یکی  از  او  دیالوگ های 

صحنه  به  دخرتت  پاي  نگذار  بخوانند:  آواز  به  را  کوارد« 

صحنه  به  دخرتت  پاي  نگذار  ــ  ُورتینگتون  خانم  برسد، 

برسد!

با  داشت  قصد  چخوف  که  بفهمد  می تواند  هرکسی   

باشد  رفته  در  ِقرِس  آن  از  شاید  »ایبسن«  و  کند  چه  نینا 

کمدی نویس  آن قدر  چخوف  اما  باشد[،  كرده  ]فرار 

را  نینا  ایده آلیسم  از  خودش  بازمنایی  که  بود  خوبی 

شنیدن  از  را  ما  و  او  کاماًل  این  حال،  این  با  نکند.  خراب 

چه طور  که  می گیری  »یاد  منی کند:  معاف  نینا  شعارهای 

باشی.«  داشته  ایامن  و  بکشی  دوش  به  را  صلیبت 

را  خطا  این  هرگز  نویسنده گان،  باهوش ترین  چخوف، 

در منایشنامه هایش تکرار نکرد. 

مشاهدات  درخشان،  مقاله يی  در  بنتلی«  »اریک  ۳ـ 

آورده  کاغذ  روی  این طور  را  وانیا«  »دایی  دربارة  خود 

زمینة  در  چخوف  آثار  می شود  باعث  »آن چه  است: 

برسند،  نظر  به  بی شکل  اندازه  این  تا  منایشی  ادبیات 

آن  کمک  به  او  که  است  شده  پنهان  ابزاری  هامن  در 

همین  یعنی  می یابد؛  دست  سفت وسخت  شکلی  به 

وعده های  رفنت ها،  و  آمدن ها  نوشیدن ها،  چای  زنجیرة 

و  خانواده گی  دورهم نشینی های  رقص ها،  غذایی، 

منایشنامه های  که  بی قصدی  و  تصادفی  گفت وگوهای 

در  فقط  که  بی شکلی  نوع  این  داده اند.«  تشکیل  را  او 

مقالة  ادامة  در  بنتلی  که  هامن طور  است،  بی شکلی  ظاهر 

کردن  طبیعی  در  را  چخوف  می کند،  اشاره  آن  به  خود 

گرایانه يی  غیرواقع  گفت وگوهای   )naturalizing(

حدیث  لوکی ها  »سولی  و  طوالنی  نطق های  چون 

هنگامی  گفت وگوها  می رساند،  یاری  می کنند«  نفس 

حارضند،  صحنه  بر  نیز  دیگران  که  می آیند  زبان  بر 

امر  کردن  »طبیعی  منی شوند.  واقع  خطاب  مورد  ولی 

در  چخوف  هرن  خالصة  درحقیقت  غیرواقع گرایانه« 

ژرف نگری  که  نکته  این  از  غیر  است،  منایشی  ادبیات 

کند  یادآوری  ما  به  که  است  آن  بر  همواره  چخوف 

 )strange( ناآشنا  واقع  به  حد  چه  تا  واقع گرایانه«  »امر 

ساده دالنه،  کاماًل  است  ممکن  هم  نفر  یک  اما  است. 

آنتون  قدرت  که  بگوید  و  دهد  خرج  به  جسارتی 

داستانی  هربار  که  ماست  به  حس  این  انتقال  در  چخوف 

می بینیم.  او  منایشنامه های  از  اجرایی  یا  می خوانیم  او  از 

ماست  وجودی  حقیقت  هامن  دیگر  این  می کنیم  خیال 

بر  را  خود  هّم  چخوف  گویی  تو  شده.  آشکار  که 

هرن  به  ما  که  بود  گذاشته  نیچه  اعالمیة  این  تکذیب 

چنگ می اندازیم تا مبادا حقیقت هالک مان کند. 

دریایی«،  »مرغ  مثل  وانیا«،  »دایی  که  می کنم  گامن 

هامن  مخاطب  کند.  احیا  را  کارگردانی  هر  می تواند 

آسرتوف  حتا  و  سونیا  و  وانیا  که  می کند  کشف  را  چیزی 

حقیقی  وحشتی  ما  معمولِی  وجود  درون  می کنند:  کشف 

مبادا  تا  می کنیم  اعرتاف  آن  وجود  به  ما  و  است  نهفته 

تلخ  پایانی  نطق  بورزیم.  خشونت  یا  شویم  دیوانه 

همین  کرد.  فراموش  نه  و  پذیرفت  می توان  نه  را  سونیا 

که  حالی  در  چرا  که  می برد  فرو  فکر  به  را  ما  پایان بندی 

در  کمدی  آلبالو«،  »باغ  و  دریایی«  »مرغ  فرعی  عنوان 

درامی  خواهر«،  »سه  فرعی  عنوان  و  است  پرده  چهار 

زنده گی  کل  آن  در  که  اثری  وانیا«،  »دایی  پرده،  چهار  در 

منی شود،  عرضه  دیگری  برای  زیسنت  هم چون  جز 

یک  از  »صحنه هایی  دارد:  آیرونیکی  فرعی  عنوان  چنین 

زنده گی روستایی در چهار پرده«. 

شده يی  ساده سازی  هرچند  موثر  بازمنایی  »رسبریاکف« 

خصوصیت های  همه  و  جهل  خودستایی،  کودنی،  از 

دشنام  عنوان  به  جهان  رستارس  در  که  است  دیگری 

قدرت  با  دیگر  بار  می روند.  کار  به  دانشگاه  اساتید  برای 

شده ایم؛  مواجه  چخوف  آیرونی های  زرادخانة  یگانه 

که  پروفسورند  نازل  فکری  و  معنوی  خصوصیات 

سونیا،  و  وانیا  فهِم  قابل  و  روشن  آگاهی  می کنند  کمک 

برمال  بااهمیت  عواطف  از  طیفی  نیز  و  یلنا  و  آسرتوف 

آن ها  همة  برای  حاصلش  تنها  البته  که  برمالشدنی  شوند، 

بد  کافی  قدر  به  خود  که  است  زنده گی يی  شدن  بدتر 

حقیقت  و  دانست  خواهی  را  حقیقت  رسانجام  تو  بود. 

آنتون  آموزه  بتوان  شاید  را  این   – کرد  خواهد  بیزار  را  تو 

افرسدة  نابغة  که  نکته  این  از  غیر  آورد،  شامر  به  چخوف 

می گوید،  بنتلی  چنان که  می فشارد.  پای  بودن  شاد  بر  ما، 

حقیقت  چخوف  که  چرا  است،  نامعلوم  شام  رسنوشت 

»دایی  حق  در  که  ستایشی  باالترین  می بیند.  این  در  را 

هرن  جنون  از  بهره يی  که  است  این  کرد  می توان  وانیا« 

باور  که  معناست  این  به  آن  کردن  توصیف  دارد؛  واال 

افرسدةمان  آن،  خواندن  یا  آن  اجرای  در  حضور  داریم 

بس  تاثیری  آن  زیباشناختی  منزلت  اما  کرد،  خواهد 

نیرومند،  اما  غم انگیز  تاثیری  می گذارد؛  برجا  متفاوت 

»دایی  اگرچه  بی پیرایه.  زنده گی  برای  مرثیه يی  هم چون 

برخوردار  آلبالو«  »باغ  و  خواهر«  »سه  نظم  هامن  از  وانیا« 

هم چنان  و  می جوید  سبقت  دریایی«  »مرغ  از  اما  نیست، 

فناناپذیر است. 
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بازمنایی تغییر در 
آثار چخوف
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 )مقاله يی از »هارولد بلوم« دربارة آنتون چخوف 

و آثارش(

بهرتین نکته يی که دربارة چخوف 

خوانده ام، سخنی از »گورکی« است 

که نه به آثار او، که به خود او اشاره 

دارد: »من گامن می کنم در حضور 

»آنتون پاولوویچ« همه در خود میلی 

ناخودآگاه به ساده تر بودن، صادق تر 

بودن و در یک کالم خود بودن احساس 

می کردند.« این هامن تاثیری است 

که خواندن دوبارة »دانشجو« یا »بانو 

با سگ ملوس«، یا حضور دوباره در 

اجرایی از »سه خواهر« یا »باغ آلبالو«، 

بر من می گذارد. منی خواهم بگویم 

چخوف ما را آدم هایی بهرت می کند، اما 

تا حدی ما را به فکر می اندازد که ای 

کاش بهرت از این بودیم. چنین میلی، 

با وجود رسکوب شدنش، در نظر من 

پدیده يی زیباشناختی جلوه می کند تا 

اخالقی. چخوف با ژرف نگری هرنمندانة 

خود، به ساده گی به ما می آموزاند که 

ادبیات شکلی از میل و شگفتی است و 

نه شکلی از خیر
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عتیق الله امرخېل:

پاکستان اوس هم په افغانستان کې د 

السپوڅي حکومت په لټه کې دی

زمینۀ تداوی فیستوالی...
برای  کابل  شهر  در  کیور  شفاخانه  و  ماللی  شفاخانه های   

خدمات  شفاخانه  دو  هر  دارند.  وجود  مرض  این  تداوی 

رایگان صحی را برای درمان این بیامری ارایه می کنند.

والدت  که  زنی  پنج  هر  از  وزارت،  این  آمار  براساس 

والدی  فیستوالی  به  تن  یک  می کنند،  تجربه  را  انسدادی 

یک  شامر  این  صحی،  مسووالن  باور  به  که  می شود  مبتال 

نرخ باال برای این بیامری می باشد.

پروسۀ  طوالنی شدن  اثر  در  که  است  مرضی  والدی  فیستوالی 

مجاری  با  والدی  کانال  بین  غیرطبیعی  مجرای  یک  والدت، 

تا  می شود  سبب  معیوبیت  این  می آید.  وجود  به  امعا  یا  ادرار 

ادرار یا مواد غایط از طریق مجرای والدی دفع شوند.

افتتاح  مراسم  در  یکشنبه  روز  عامه  صحت  وزیر  دلیل،  ثریا 

والدی،  فیستوالی  عمدۀ  علت  »یک  گفت:  مرکز  این 

والدت های طوالنی و انسدادی است«.

کم  وقت،  از  پیش  ازدواج های  تغذیه،  سو  گفت  دلیل  خانم 

دخرتانی  در  خصوص  به  استخوان ها  کافی  رشد  عدم  و  خونی 

دشوار  والدت های  سبب  می کنند،  عروسی  وقت  از  پیش  که 

والدی  فیستوالی  به  منجر  باالخره  والدت ها  این  و  می شود 

می گردند.

سنین  در  افغانستان  نفوس  درصد   20 گفت  دلیل  خانم 

این  جمعیت  مجموع  از  درصد  چهار  و  دارند  قرار  باروری 

کشور را زنان حامله تشکیل می دهند.

درصد   60 تنها  دلیل  خانم  گفتۀ  به  که  است  حالی  در  این 

خدمات  به  بار  یک  حداقل  بارداری  دوران  در  حامله  زنان 

 34 که  کرد  عالوه  عامه  صحت  وزیر  دارند.  دسرتسی  صحی 

درصد والدت ها توسط افراد مسلکی صورت می گیرند.

مرض  این  تداوی  برای  که  صورتی  در  گفت  دلیل  خانم 

و  معیوبیت  دچار  مبتال،  زنان  تا  می شود  سبب  نشود،  اقدام 

درصد   20 در  والدی  »فیستوالی  گفت:  او  گردند.  معلولیت 

کنند،  می  تجربه  را  انسدادی  های  والدت  که  هایی  خانم  آن 

دیده شده است«.

و  تعلیمی  دوره  تکمیل  که  کرد  تأکید  عامه  صحت  وزیر 

تداوی  و  ازدواج  در  تاخیر  مناسب،  تغذیه  دخرتان،  تحصیلی 

از  او  کند.  جلوگیری  مرض  این  به  ابتال  از  می تواند  موثر 

بکوشند  دخرتان  تحصیلی  دوره  تکمیل  در  تا  خواست  پدرها 

و از ازدواج های پیش از وقت جلوگیری کنند.

خرب سفر هیأت طالبان به...
بودن  نادرست  یا  درست بودن  که  باشد  تا  هستیم   

این گزارش تثبیت شود«.

است  کرده  تأکید  افغانستان  حکومت  این  از  پیش 

قطر  در  طالبان  دفرت  طریق  از  تنها  صلح  پروسه  که 

نباید  خارجی  کشورهای  و  می شود  برده  پیش  به 

پیش  به  را  طالبان  با  گفت وگو  پراگنده  صورت  به 

بربند.

از  ایران  حکومت  که  کرد  تاکید  موسی زی  آقای 

افغانستان  مالکیت  و  رهربی  به  صلح  پروسه  پیشربد 

وزارت  سخنگوی  است.  کرده  حامیت  گذشته  در 

اخیر  سال  یازده  در  ایران  و  افغانستان  گفت  خارجه 

و  خوب  روابط  ناتو،  نیروهای  حضور  وجود  با 

دوستانه داشته اند.

مورد  در  ایران  رسمی  موقف  گفت  موسی زی 

رهربان  دایمی  »موقف  است:  بوده  مثبت  افغانستان 

که  بوده  این  افغانستان  با  رابطه  در  ایران  دولت  و 

تروریسم  و  افغانستان  در  هستند  صلح  طرفدار  آن ها 

خون  و  خاک  به  را  افغانستان  مردم  که  بین املللی 

افغانستان  مردم  علیه  است  تهدیدی  تنها  نه  کشانیده، 

بلکه تهدیدی است علیه متام منطقه«.

  خطرهای سفر به ایران
شهروندان  از  همچنین  افغانستان  خارجه  وزارت 

راه های  از  ایران  به  سفر  از  تا  خواست  کشور  این 

وزارت  این  در  مقام ها  کنند.  خودداری  غیرقانونی 

ایران،  ریاست جمهوری  انتخابات  دلیل  به  می گویند 

شده  گرفته  مرز  سوی  دو  در  امنیتی  شدید  تدابیر 

است.

در  خواست  افغانستان  شهروندان  از  وزارت  این 

استفاده  قانونی  راه های  از  ایران،  به  سفر  صورت 

کنند. 

هموطنان  از  خارجه  »وزارت  گفت:  زی  موسی  آقای 

را  انسان  قاچاقربان  فریب  تا  می خواهد  اکیدا  عزیز 

با  یعنی  سفر،  قانونی  اسناد  با  رصف  و  نخورند 

رفت  رسحدی  قانونی  راه های  از  ویزه  و  پاسپورت 

آمد منایند تا سفر مصون داشته باشند«.

راتلونکیو  د  کې  هېواد  په  چې  کې  حال  داسې  په 

وسله  د  اوسه  له  رس  کېږي  رانېږدې  نېټه  ټاکنو 

ټول  او  دی  اخیستی  زور  بریدونو  طالبانو  والو 

شننونکي  سیايس  یوشمېر  دي.  غځېديل  ته  هېواد 

ګڼې  شا  تر  بریدونو  دغو  د  پاکستان  چې  وايي، 

کې  افغانستان  په  چې  غواړي  او  تعقیبوي  موخې 

السپوڅی حکومت ولري.

د  به  امني  نا  چې  زیاتوي،  راز  دغه  شنناندي 

او  وي  خنډ  جدي  یو  وړاندې  پر  ټاکنو  راتلونکیو 

ځکه  برخه  کې  ټاکنو  په  شان  په  پخوا  د  به  خلک 

وانخيل چې د طالبانو تر ګواښ الندې دي.

ماندګار  توخي  حمیدالله  غړی  جرګې  وليس  د 

په  کې  رشایطو  اوسنیو  په  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې 

دي؛  مهم  ډېر  کول  تررسه  ټاکنو  د  کې  افغانستان 

خو د ټاکنو لپاره امنیت تر هر څه اړین دی.

هېوادوال  ټول  امله  له  امنۍ  نا  د  وايي،  هغه 

کې  ټاکنو  راتلونکیو  په  چې  ښايي  او  لري  اندېښنه 

هم  نه  او  وانخيل  برخه  هم  خلک  سلنه  څلوېښت 

د  ځکه  کړي،  جوړ  ځانته  کارتونه  ورکونې  رایه  د 

کېږي،  ویل  ورته  او  کېږي  ګواښل  لوري  له  طالبانو 

هم  یې  یا  او  واخیسته  برخه  کې  ټاکنو  په  چا  که 

کارت واخیست نو وژل کېږي به.

افغانستان  پر  ورځې  لومړۍ  له  طالبان  خربه،  په  ده  د 

کاله  څو  چې  دا  او  راوتيل  لپاره  کولو  واک  د  کې 

ال  یې  مزه  هامغه  وچالوه  واک  افغانستان  پر  یې 

ته  واک  هم  بیا  چې  کوي،  هڅه  او  کېده  خوله  په 

ورسېږي.

به  بیا  چې  کوي،  نه  فکر  دی  وايي،  توخی  ښاغلی 

واکمني  به  خلکو  په  او  ورسېږي  ته  واک  طالبان 

وچلوي.

قوم  پښتون  زیاتوي،  غړی  دغه  جرګې  وليس  د 

ته  پښتنو  طالبانو  چې  رضبه  څومره  يش،  پوه  باید 

امله  همدې  د  ورکړې  ده  نه  یې  ته  قوم  بل  ورکړې، 

چې  شو  لیدای  بېګله  ښکاره  یې  جرګې  وليس  په 

پښتانه وکیالن خورا کم شوي دي.

له  خلک  کې  سیمو  ډېرو  په  طالبانو  وايي،  هغه 

حالت  دغه  هم  بیا  که  او  کړل  منع  ورکونې  رایې 

رسه  ځانه  له  به  پایلې  ناوړه  ډېرې  نو  وکړي؛  دوام 

ولري.

له  چې  دی،  باور  دې  په  توخی  حمیدالله  ښاغلی 

نورو  او  کابینې  مرستیاالنو،  تر  نیولې  نه  ولسمرش 

نه  دفاع  هېواد  د  رښتیا  په  هم  یو  پورې  چارواکیو 

وزیرانو،  تر  نیولې  نه  ولسمرش  له  بلکې  کوي؛ 

رسه  طالبانو  له  ټول  پورې  قوماندانانو  او  والیانو 

سازش کوي.

دي  نه  پیاوړي  دومره  طالبان  وینا،  په  نوموړي  د 

لکه څومره یې چې حکومتي چارواکي متثیلوي.

رضبه  سخته  هم  طالبانو  له  پاکستان  وايي،  هغه 

نه  حکومت  ملکي  او  خلک  پاکستان  د  لیدلې، 

ورسېږي  ته  واک  طالبان  کې  افغانستان  په  غواړي 

په  کړۍ  یوشمېر  خو  وکړي؛  دوام  جګړه  یاهم  او 

پاکستان کې شته چې له طالبانو مالتړ کوي.

الله  عتیق  شننونکی  چارو  پوځي  د  همدارنګه 

هېواد  په  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امرخېل 

کې  هېواد  په  به  رسه  دوام  په  امنۍ  نا  روانې  د  کې 

ټوله  په  او  زورواکي  حاکمیت،  نه  قانون  د  اناريش، 

کې ګډوډي به دوام وکړي.

کې  افغانستان  په  به  صورت  هر  په  وايي،  هغه 

خپلو  چې  غواړي  امریکا  ځکه  کېږي،  ټاکنې 

وښيی،  توګه  په  راوړنې  السته  د  ته  مالتړو  او  خلکو 

خو  ده؛  شوې  پلې  دیموکرايس  افغانستان  په  چې 

یا  يش،  رسه  تر  څنګه  او  ډول  څه  به  ټاکنې  چې  دا 

به څومره درغلۍ په کې شوي وي دا بېله خربه ده.

پر  چې  لري  پالن  طالبان  خربه،  په  ړي  نومو  د 

خو  کړي،  السه  تر  قدرت  او  يش  واکمن  افغانستان 

کې  پالن  دغه  خپل  په  چې  کړي،  ثابته  وخت  به  دا 

چې  لري،  اړه  پورې  دې  په  او  کېږي  بریايل  څومره 

څه  یا  او  يش  کوالی  څه  وړاندې  پر  یې  حکومت 

ځواب ورکوالی يش.

د  نه  بریدونو  دغو  له  وینا،  په  امرخېل  ښاغيل  د 

افغانستان  په  هغه  چې  دي،  روښانه  موخې  پاکستان 

کول،  ته  رامنځ  حکومت  السپوڅي  د  دوی  د  کې 

د  دوام،  سوداګرۍ  د  پاکستان  د  کې  افغانستان  په 

د  سیاست  بهرنی  او  کورنۍ  برخلیک،  افغانستان 

الندې  کنټرول  تر  هغوی  د  او  خوښه  په  پاکستان 

پرېکول  دوستۍ  د  افغانستان  د  رسه  هند  له  وي، 

او نور دي.

لومړی  پاکستان  د  وینا،  په  کارپوه  پوځي  دغه  د 

خو  وي؛  سوبه  پنځمه  یې  پاکستان  چې  و  دا  پالن 

تر  پالن  دغه  یې  او  شو  ناکام  یې  پالن  هغه  چې 

خپل  لپاره  کار  دې  د  او  دی  نیولی  الندې  الس 

نفر لري.

کېدا  پيل  د  پالن  همدې  د  زیاتوي،  امرخېل  ښاغلی 

لپاره خلک را لېږي او جګړه پرې کوي.

کې  ټاکنو  تېرو  په  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا 

ورکوونکیو  رایه  د  امني  نا  کې  سیمو  ډېرو  په  هم 

او  وې  کړې  پیدا  را  ستونزې  جدي  وړاندې  پر 

کې  ټاکنو  په  چې  ورکوله  نه  اجازه  یې  ته  خلکو 

رایه  خلکو  چې  کې  سیمو  ځینو  په  واخيل.  برخه 

رسغړونه  یې  ګواښوونو  له  طالبانو  د  او  وه  ورکړې 

له  یې  رسبېره  وژنې  په  کسانو  یوشمېر  د  وه؛  کړې 

یوشمېر نورو نه ګوتې هم پرې کړې وې.
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وزیر تحصیالت عالی...

خواسته های  به  تا  داشت  خواهد  ادامه  زمانی  تا  ما  تحصن   

زمانی که  هر  نشود.  داده  جواب  است،  آمده  قطعنامه  در  که  ما 

این خواسته ها پذیرفته شود آن یک قدم خواهد بود.«

و  استادان  و  است  تعطیل  کابل  دانشگاه   بدین سو  هفته  یک   از 

دانشجویان این دانشگاه در اعتصاب درسی به رس می برند.

بی کفایتی  به  را  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  عبیدالله  معرتضان 

متهم می کنند.

یک  دانشجویان  و  استادان  یکشنبه  روز  اعرتاض  این  پایان  در 

قطعنامه را نیز صادر کردند.

تصویب  خواهان  دانشجویان  و  استادان  این  دیگر،  سوی  از 

و توشیح هر چه عاجل قانون تحصیالت عالی هم شدند.

و  مراحل  طی  گفت:  دانشگاه  استادان  از  تن  یک  احمد  عزیز 

برگزاری  کشور،  پارملان  از  عالی  تحصیالت  قانون  تصویب 

دانشگاه ها،  سطوح  همه  در  اکادمیک  و  علمی  انتخابات 

عالی  تحصیالت  وزیر  عبید  الله  عبید  داکرت  پوهاند  برکناری 

شده  درج  دانشجویان  و  استادان  قطعنامه های  در  هم  قباًل  که 

است، از خواست های ما می باشد.

جاده ها و خانه های کابل...
پالنی  غیر  و  پالنی  ساحۀ  این جا  »در  گفت:  ادامه  در  وی 

منره گذاری  را  پالنی  غیر  و  پالنی  ساحات  ما  ندارد، 

شهری  شده  منظور  پالن  ماسرت  ما  حاال  چون  می مناییم، 

شهر  در  که  است  پروگرام های  مجدد  انکشاف  و  داریم 

اگر  مجدد  تنظیم  و  تطبیق  جریان  در  شد،  خواهد  تطبیق 

در  و  می شود  حفظ  منرات  آن  می آید  خانه ها  در  تغییرات 

برایش  دوباره  منره  هامن  می شود  ساخته  که  جدید  خانه 

داده می شود.«

والیات  در  کابل  از  بعد  پروژه  این  مقامات،  گفته  به 

مزاررشیف، قندهار، هرات و جالل آباد نیز عملی می گردد.

صدها  گذشته  سال  یازده  جریان  در  گزارش ها،  اساس  به 

زورمندان  سوی  از  کشور  مختلف  نقاط  در  زمین  جریب 

معیاری  غیر  گونۀ  به  ساختامن ها  آنجا  در  و  گردیده  غصب 

اعامر گردیده است.

به  ساختامن ها  اعامر  و  نفوس  افزایش  امور،  آگاهان  گفته  به 

مشخص  آدرس  بدون  شهر  یک  به  را  کابل  معیاری  غیر  طور 

مبدل ساخته است.

جست وجوی  هنگام  به  که  دارند  شکایت  مردم  از  برخی 

یک منزل و یا مارکیت مجبور اند ساعت ها را سپری کنند.



در  نداشتند،  پا  یا  دست  بیشرتشان  که  معلول  ده ها 

دفرت  به  شورشیان  پیش  روز  چهار  حمله  به  اعرتاض 

در  آباد  جالل  شهر  در  رسخ  صلیب  بین املللی  کمیته 

برابر دفرت این کمیته در این شهر گردهامیی کردند.

روز  آباد  جالل  در  رسخ  صلیب  بین املللی  کمیته  دفرت 

حمله  هدف  انتحاری  مهاجم  دو  سوی  از  چهارشنبه 

کشته  دفرت  این  نگهبان  یک  آن  نتیجه  در  و  گرفت  قرار 

شد.

در  کمیته  این  ساله  سی  فعالیت  طول  در  حمله  این 

افغانستان، بی سابقه خوانده شده است.

در  معلول  هزارها  به  رسخ  صلیب  بین املللی  کمیته 

فراهم  برنامه های  و  می کند  رسانی  کمک  افغانستان 

از  افغانستان  در  کمیته  این  مصنوعی  پای  و  دست  سازی 

شهرتی زیادی برخوردار است.

متامی  حمله  این  از  پس  رسخ  صلیب  کمیته 

فعالیت هایش را در افغانستان متوقف کرد.

روز  گردهامیی  در  کننده  رشکت  معلوالن  از  یکی 

رسخ  صلیب  داریم.  زیادی  مشکالتی  ما   « گفت:  گذشته 

دولت  از  ما  کند.  می  کمک  ما  به  که  است  مرجعی  تنها 

می خواهیم که از صلیب رسخ حفاظت کند.«

طرف های  به  بی طرفانه  شکل  به  رسخ  صلیب  کمیته 

به  که  می رفت  گامن  و  می کند  کمک  جنگ  در  درگیر 

همین دلیل هم از چنین حمالتی در امان باشد.

  صلیب رسخ در افغانستان
تاسیس  پیش  ۱۵۰سال  رسخ  صلیب  بین املللی  کمیته 

سال  سی  افغانستان  در  کمیته  این  فعالیت  از  و  شد 

می گذرد.

که  می گوید  رسخ  صلیب  بین املللی  کمیته  سخنگوی 

این نهاد در هفده والیت افغانستان فعالیت دارد.

خارجی  و  داخلی  کارمند   ۱۸۰۰ افغانستان  در  کمیته  این 

دارد.

به  توانبخشی  خدمات  عرضه  جنگی،  اسیران  به  کمک 

مواد  توزیع  جنگ،  قربانیان  به  صحی  خدمات  معلوالن، 

و  داخلی  شدگان  بی جا  به  کمک  غیرغذایی،  و  غذایی 

افغانستان  در  کمیته  این  فعالیت های  از  آبرسانی  خدمات 

است.
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اعرتاض معلوالن به حمله کننده گان دفرت صلیب رسخ در جالل آباد

صورت شناسنامة برقی 

تصویب شده در مجلس 

مناینده گان

تخلص و دین در رویۀ شناس نامه ها اضافه و تصویب شده است

ثبِت نام اقوام در رویة شناس نامه ها از طرف مجلس تأیید نشد
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دوساله  دخرت  یک  که  کرده اند  تایید  هرات  والیت  در  مقام ها 

در اثر تجاوز جنسی یک مرد ۲۲ ساله جان داده است.

است  گفته  هرات  پولیس  سخنگوی  احمدی  عبدالرووف 

تجاوز  مورد  اوبه  ولسوالی  در  شنبه،  عرص  دخرت  این  که 

قرار گرفته بود.

مردم  کمک  به  تجاوز  این  عامل  که  افزوده  احمدی  آقای 

بازداشت شده است.

که  تجاوز  عامل  که  گفته  اوبه  ولسوال  دانشیار  عصمت الله 

این  خانه  همسایگی  در  است  دوساله  و  بیست  مرد  یک 

دخرت سکونت داشته است.

ناپدید  ساعاتی  برای  کودک  این  که  گفت  دانشیار  آقای 

سکونت  محل  روستای  مردم  و  مادر  و  پدر  بعد  و  بود 

او  و  کرده  تجاوز  دخرت  این  به  متهم  مرد  که  دریافتند  او 

درگذشته است.

تجاوز  مورد  چند  خربهای  پخش  دنبال  به  گذشته  خزان 

دیگر  والیت های  برخی  و  هرات  در  کودکان  به  جنسی 

جامعه  و  مقام ها  توجه  جلب  برای  تالش هایی  افغانستان، 

به این موضوع به عنوان یک مشکل اجتامعی آغاز شد.

جدی  برخورد  خواستار  مدنی  و  برشی  حقوق  نهادهای 

رسانه های  مسووالن  از  شامری  و  شدند  زمینه  این  در  دولت 

تجاوز  قربانیان  دادخواهی  برای  را  رسانه یی  کمپین  هرات 

جنسی به کودکان به راه انداختند.

جرم  به  مرد  یک  هرات  در  گذشته  سال  عقرب  ماه  در 

محکوم  دادگاه  سوی  از  نوجوانش  دخرت  به  جنسی  تجاوز 

تجاوز  اثر  به  ساله  سیزده  نوجوان  پرس  یک  و  شد  اعدام  به 

جنسی دو مرد جان داد.

مناطق  برخی  از  هم  دیگر  مشابه  خرب  چند  زمان  آن  در 

امنیت  زمینه  در  را  نگرانی هایی  و  پخش  رسانه ها  در  دیگر 

کودکان به دنبال داشت.

آن  مرکز  که  برش  حقوق  دیدبان  سازمان  گذشته  حوت  ماه 

افغانستان  قضایی  نهادهای  برخورد  شیوه  از  است  امریکا  در 

با قربانیان تجاوز جنسی انتقاد کرد.

محاکمه  به جای  که  خواست  افغانستان  دولت  از  سازمان  این 

عامالن  می گیرند،  قرار  جنسی  استفاده  سوء  مورد  که  پرسانی 

تجاوز به آنها را تحت پیگرد قرار دهد.

قضایی  نهادهای  که  نوشت  گزارشی  در  برش  حقوق  دیدبان 

جنسی  تجاوز  پرونده های  بررسی  به جای  افغانستان 

کودکان  اصالح  و  تربیت  مراکز  به  را  آنها  کودکان،  به 

می فرستند.

بار  یک  که  کودکانی  برش،  حقوق  دیدبان  سازمان  نظر  به 

تربیت  مراکز  به  که  وقتی  شده اند،  جنسی  تجاوز  قربانی 

قربانی  دیگر  بار  می شوند،  فرستاده  کودکان  اصالح  و 

می   شوند.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

نیروهای  خروج  زمان   ۲۰۱۴  /  ۱۳۹۳ سال  شدن  نزدیک  و  افغانستان  در  جاری  اوضاع  نظرداشت  در  با 

بنا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور،  از  بین املللی 

میان  تفاهم  و  نزدیکی  ایجاد  به  هدف  پيگريش،  تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر 

نخبگان كشور در محور يک اجنداي ملی، تدويِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.

ميل  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتامعي  و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همة  از  منظور،  بدین 

نشست،  این  در  خویش  سهم گیرِی  و  اشرتاک  از  كه  داریم  تقاضا  ارادمتندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفرت مرکزی بنیاد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.

                    دفرت مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شامره های متاس:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

دخرت دوساله بر اثر تجاوز جنسی مرد 22 

ساله درگذشت

اعالن داوطلبی
والیت  مالداری  و  آبیاری  زراعت  ریاست 

رشایط  واجد  داوطلبان  متام  از  پنجشیر 

داوطلبی  پروسه  در  تا  مناید  می  دعوت 

و  بذری  گندم  شده  اصالح  تخم  خریداری 

درج   )Dap( و  یوریا  کیمیاوی  کود  نوع  دو 

و  منوده  اشرتاک  داوطلبی  در  و  بوده  اسناد 

رشط نامه  مطابق  را  خویش  رسبسته  آفرهای 

طرزالعمل  و  قانون  طبق  دری  لسان  به 

نرش  تاریخ  از  افغانستان  عامه  تدارکات 

ارایه  کاری  روز  یک  و  بیست  اال  اعالن 

آفرها  تسلیمی  و  رشط نامه  اصول  منایند. 

/1392 که       / از ظهر      قبل  اال ساعت 10 

آفرها  تسلیمی  االجل  رضب  میعاد  آخرین 

رسیده  دیر  آفر  گیرد.  می  صورت  باشد  می 

مبلغ  تضمین  منیشود.  پذیرفته  انرتنتی 

خط  تضمین  شکل  به  افغانی   )150000(

جواز  اهلیت  رشایط  و  بوده  نقده  یا  بانکی 

ساختامنی  تجارتی  های  فعالیت  اعتبار  با 

در  قبلی  )کارکرد  کاری  تجربه  مالی  توانایی 

بخش مربوط( در زمینه می باشد. 

بااحرتام

انجینیر عبداملحیط )وزیری(

رسپرست ریاست زراعت آبیاری و مالداری

زراعت  ریاست  پنجشیر  والیت  مرکز  آدرس: 

آبیاری و مالداری افغانستان.

شامره متاس: 0799546491


