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تنها حکومت بیرون آمده از 

انتخابات می تواند گفت وگوهای 

صلح را با قدرت دنبال کند

غنـی در تیـِم دروغ
و تـوطیـه
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صفحه 3

د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت او لــه رســنیو 

د مالتــړ یــو شــمېر بنســټونه ادعــا کــوي چــې پــه 

ــر کارکوونکــو  ــون پ ــل کــې د خورشــید ټلویزی کاب

ــو کار دی. ــه د طالبان ــۍ حمل پرون

کــه څــه هــم پــه کابــل کــې د خورشــید ټلویزیــون 

ــڅ  ــؤلیت هې ــد مس ــروين بری ــو د پ ــر کارکوونک پ

ــتان  ــو د افغانس ــی، خ ــه دی منل ــان ن ــه ځ ــې پ ډل

د کورنیــو چــارو وزارت وايــي، د دوی موندنــې 

ــو کار و. ــد د طالبان ــې دا بری ــيي چ ښ

ــي  ــرت رحیم ــد ن ــارو وزارت ویان ــو چ د کورنی

وايــي، طالبــان تــر ډېــره د هغــو حملــو مســؤلیت 

پــر ځــان نــه منــي چــې پــه کــې ملکیانــو تــه مــرګ 

ــه اوړي. ژوبل

ــه دې اړه  ــه ورځ پ ــنبې پ ــي د دوش ــاغيل رحیم ښ

ازادي راډیــو تــه وویــل: زمونــږ د لومړنیــو معلوماتو 

لــه مخــې دا حملــه د طالبانــو لــه خــوا شــوې، نــه 

ــو  ــورو حمل ــو ن ــه ډېری ــې پ ــه بلک ــوازې دا حمل ی

ــږي،  ــول کې ــدف ګرځ ــان ه ــې ملکی ــم چ ــې ه ک

طالبــان یــې مســؤلیت نــه اخــيل، پــه داســې حــال 

کــې چــې اکــرو ترهګریــزو بریدونــو کــې د دوی 

الس وي.

ــد ازادي  ــه مجاه ــح الل ــد ذبی ــو ویان ــو د طالبان خ

ــه  ــې دا حمل ــيل چ ــې وی ــرو ک ــه خ ــو رسه پ راډی

ــړې. ــه ده ک ــو ن طالبان

د خورشــید ټلویزیــون پــر کارکوونکــو حملــه 

ــؤلیت  ــې مس ــا ی ــې چ ــه ده چ ــه ن ــۍ حمل یوازن

ــر دې پېښــې  ــه دی اخیســتی، بلکــې ت ــر غــاړه ن پ

ــه مــرۍ د  ــي پ مخکــې هــم د محمــد ارشف غن

ــه  ــتیال امرالل ــې د مرس ــايت ډل ــاز انتخاب ــت س دول

صالــح پــر دفــر د حملــې پــه ګــډون د ګڼــو نــورو 

ــه  ــان ن ــه ځ ــې پ ــې ډل ــم کوم ــؤلیت ه ــو مس حمل

ــی. دی منل

خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت...

د کورنیو چارو وزارت:
د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو 

برید د طالبانو کار دی

کمیسیون انتخابات:

نگـران تأمیـن هـزینه 
و امنیت انتخـابات هستیـم

پترولیم  و  معادن  وزارت  سرپرست 
می گوید که معدن الجورد بدخشان در 
محلی  زورمندان  بین  اختالفات  نتیجۀ 
طالبان  گروه  کنترل  در  والیات  این 

درآمده است.
ولسوالی  پیش،  ماه  یک  به  نزدیک 
کران ومنجان والیت بدخشان به دست 
این  در  الجورد،  معدن  و  کرد  سقوط 
ولسوالی در کنترل جنگ جویان طالب 

درآمد.
مجلس  اعضای  برخی  تازه گی  به 
طالبان  که  کرده اند  ادعا  نماینده گان 
بیش از ۲ هزار تن را در معدن الجورد 
به شکل  و  استخدام کرده اند  بدخشان 
گسترده این معدن را استخراج می کنند.
یک  در  اما  پترولیم،  و  معادن  وزارت 
زورمندان  بین  اختالف  تازه،  ادعای 
محلی که از استخراج غیرقانونی معادن 
سود می برند را زمینه ساز تسلط طالبان 

بر معدن الجورد بدخشان می خواند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و 
پترولیم دیروز در یک نشست خبری در 
کابل گفت که معدن الجورد بدخشان 
در نتیجه اختالف بین زورمندان محلی 
به دست جنگجویان گروه طالبان افتاده 

است.
بانو نهان افزود که این معدن به شکل 
و  درآمده  گروه  این  کنترل  در  موقتی 
گروه  کنترل  از  معدن  این  به زودی 

طالبان خارج خواهد شد.
او گزارش ها مبنی بر استخدام بیش از 
۲ هزار معدن کار از سوی گروه طالبان 
کرده  رد  را  معدن  این  استخراج  برای 
هفته  چند  تنها  درمدت  که  کرد  تأکید 

این امر امکان پذیر نیست.

وزیر معادن: 
معدن الجورد در نتیجۀ اختالفات 

زورمندان محلی به دست طالبان افتاد

ناشده قرار است  تایید  بر اساس گزارش های 
که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا به زودی 

به افغانستان سفر کند.
که  است  داده  گزارش  پاکستان  دان  روزنامۀ 
اگر گفت وگوهای امریکا و طالبان دربارۀ روند 
کابل  به  ترامپ  دهد،  نتیجه  افغانستان  صلح 

سفر خواهد کرد.
این روزنامه گزارش داده که دونالد ترامپ در 
ماه سپتامبر وارد کابل شده و توافق امریکا و 
طالبان درباره روند صلح افغانستان همزمان با 

آن نهایی خواهد شد.
امریکایی  بلندپایه  هیأت  یک  دلیل  همین  به 

خارجه  وزارت  معاون  ویلز  الیس  رهبری  به 
امریکا، دیروز به اسالم آباد سفر کرده است.

دیدار  در  ویلز  خانم  گزارش،  این  اساس  بر 
افغانستان  صلح  دربارۀ  پاکستانی  مقام های  با 

گفت وگو کرد.
شدن  عملی  به  سفر،  این  در  ویلز  خانم 
تعهداتی که عمران خان نخست وزیر پاکستان 
ترامپ  دونالد  به  واشنگتن  به  سفرش  در 
تاکید  نیز  را  بود  داده  امریکا  رییس جمهوری 

خواهد کرد.
عمران خان در سفرش به واشنگتن و در دیدار 
با ترامپ گفت که او رهبری طالبان را متقاعد 

با حکومت  تا وارد گفت وگو  خواهد ساخت 
افغانستان شود.

و  امریکایی  مقام های  تاکنون  که  است  گفتنی 
روند  دربارۀ  بار   7 تاکنون  طالبان  نماینده گان 
صلح افغانستان با یکدیگر دیدار و گفت وگو 
کرده اند. دور هشتم این گفت وگوها از دو روز 
امریکایی  مقام های  است.  شده  آغاز  بدین سو 

از آغاز دور هشتم  و نماینده گان طالبان پیش 
این  در  که  کرده اند  امیدواری  ابراز  مذاکرات 

دور به توافق نهایی دست یابند.
امریکایی  مقام های  با  بارها  طالبان  آنکه  با 
دربارۀ روند صلح افغانستان گفت وگو کرده اند 
وارد  که  نشده اند  حاضر  طالبان  تاکنون  اما 

گفت وگو با حکومت افغانستان شوند.

تـرامپ بـه افغـانستان 
سفـر می کنـد

سیما سمر:
اشتراک وسیع شفافیت و عادالنه بودن انتخابات را تضمین می کند

صفحه 2

منازعه،  از  پس  کشورهای  تمام  و  افغانستان  در  انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  اما  نمی باشد؛  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
که سال گذشته در افغانستان صورت گرفت با  صد تأسف 
در  گسترده  بسیار  تقلبات  و  جدی  بسیار  کمبودی های  که 
در  شوند،  عالقه مند  که  مردم عوضی  و  گرفت  آن صورت 
انتخابات  از  که  تأسف  با  سرنوشت شان  تعین  بر  اشتراک 
مردم  که  نمی تواند  شده  دلیل  این  و  شدند  ناامید  گذشته 
بگویند آن انتخابات بسیار بد بوده در این این انتخابات دیگر 
اشتراک نمی کنیم. این را به دلیلی می گویم که مردم حق شان 
است با اشتراک وسیع در انتخابات، شفافیت و عادالنه بودن 

انتخابات را تضمین کنند...



تیم »دولت ساز« در پیکارهای انتخاباتِی خود چنان 
برخورد می کند  که گویی هیچ گاهی در قدرت قرار 
نداشته و مردم هم هیچ تجربه یی از این تیم ندارند. 
اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تیِم 
»دولت ساز« در آگاهی های تبلیغاتِی پُرهزینه اش که 
از رسانه های تصویری کشور نشر می شوند، با اعتماد 
به نفِس عجیبی می گوید: »به بسیاری از وعده هایی 
که داده بودم، عمل کردم؛ به من صالحیت بدهید 
که دیگر وعده هایم را نیز عملی کنم.« کسی نیست 
که به آقای غنی بگوید: لطفًا از خواب بیدار شوید، 
صبح شده است، خواب و رؤیا دیدن بس است؛ 
می سوزد،  و خون  آتش  از  موجی  میان  در  کشور 
امنیت و  از  نه  اقتصاد خوب خبری است و  از  نه 
زنده گی بهتر. مردم پنج سال پس از حکومت دارِی 
جابرانۀ  شما، در وضعیتی به مراتب بدتر از زمانی 
که قدرت را از حامد کرزی رییس جمهوری پیشین 
آقای  زماِن  در  می برند.  سر  به  گرفتید،  تحویل 
کرزی، حداقل لقمه ناِن خشکی پیدا می شد که مردم 
با آن سد جوع کنند، اما حاال که از همان لقمه ناِن 

خشک هم خبری نیست. 

آقای غنی!
 شما از وضعیت کشور اطالع ندارید و حواریون تان 
گزارش های سرچپه و نادرست به شما ارایه می کنند. 
مردم در چهل ساِل گذشته که افغانستان وارد فاز 
با حکومِت  شما،  اندازۀ حکومت  به  شد،  بحـران 
بی مسوولیت و دروغ گو طرف نبوده اند. شما در پنج 
اندازۀ سِر سوزنی به این کشور و  ساِل گذشته به 
مردم خدمت نکرده اید. شما نه تنها که به هیچ کدام 
عمل  قبلی  دور  در  خود  انتخاباتی  وعـده های  از 
را  افغانستان  آن ها  خالِف  جهت  در  بل  نکردید، 
دچار مشکالت بیشتِر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
کرده اید. افغانستان پنج سال پیش، به مراتب بهتر و 
توانمندتر از افغانستان امروز بود. در آن زمان هنوز 
مردم به فردای بهترشان امید داشتند ولی حاال همان 
نمی شود.  دیده  چشم های شان  در  نیز  امید  جرقۀ 
نسبت  اند.  مشوش  و  سرگردان  مأیوس،  مردم 
به  دیگر  حتا  و  دارند  تردید  و  چیز شک  همه  به 
انتخابات نیز مثل دوره هاِی قبل اعتماد ندارند. شما 
در پنج سال گذشته با این مردم چه کردید؟ آیا غیر 
از این است که به آن ها دروغ گفتید و وعده های 
از وعده های  کدام یک  به  دادید؟ شما  سر خرمن 

انتخاباتی تان در پنج سال گذشته عمل کردید؟ 

آقای غنی! 
شما پنج سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، 
چندین  کاکای تان  ندارید.  کامل  و  درست  کابینۀ 
پُست را با هم کار می کند، اما میلیون ها جواِن این 
کشور از بی کاری به گفتۀ خودشان جاده ها را متر 
وسیلۀ  به  است،  فساد  به  متهم  که  فردی  می کنند. 
و  کشور  خارِج  در  یکی  مهم  پُسِت  دو  به  شما 
دیگری در داخِل کشور گماشته می شود، درحالی که 
دادستانی ُکل می گوید که این فرد متهم است و در 

دورۀ اتهام وظیفۀ دولتی باید به حالِت تعلیق در آید. 
شما یک برنامه و پروژۀ اقتصادی را آغاز نکردید. 
آنچه را که زیر نام پروژه های تکمیل شده به خورد 
مردم و رسانه ها دادید، پیش از زمان حکومت دارِی 
که هیچ  را  پروژه  بودند. شما یک  آغاز شده  شما 
نامِ خود  به  نداشت،  به شما و حکومت تان  ربطی 
از زاویه های مختلف آن  بار  سکه زدید و چندین 
را به بهره برداری سپردید و رسانه یی اش کردید، به 
این امید که مردم این دروغ ها را نمی دانند و باور 

می کنند. 

آقای غنی! 
دورۀ  در  نبودید.  صادق  مردم  این  با  شما 
اوِج  به  قوم گرایی  و  تبعیض  شما  حکومت داری 
تمایل  هیچ  که  می گویید  دروغ  شما  رسید.  خود 
قومی و سمتی ندارید، در حالی که در عمل شدِت 
است.  بوده  هیتلری  هر  از  بیشتر  شما  قوم پرستِی 
پروژۀ تاپی چه شد؟ آیا فکر می کنید که مردم خبر 
ندارند که تاپی فقط یک نام بوده است و بس؟... تاپی 
در عمل وجود ندارد و نخواهد داشت؛ زیرا شما به 
مردم در مورد آن دروغ تحویل دادید و از چیزهایی 
گفتید که وجود خارجی نداشته اند. حکومِت شما 
پاپوش دوزی،  توطیه،  مردم فریبی،  دروغ،  مبنای  بر 
یافته  بنا  بی اعتمادی  و  سمت گرایی  قوم گرایی، 
است. شما چیزی برای گفتن ندارید، چون در عمل 
ثابت کرده اید که کاری برای این کشور انجام داده 
نمی توانید. شما ناتوان تر و ناموفق تر از آن هستید 
از مشکالتی  را  افغانستان  مثِل  بتوانید کشوری  که 
تداومِ  تداوم حکومت تان  بخشید.  نجات  دارد،  که 
ناامنی، جنگ، فقر و بی ثباتی خواهد بود. شما اگر 
واقعًا  و  می سوزانید  دل  کشور  و  مردم  این  برای 
آن طور که می گویید عاشِق این کشور هستید، لطفًا 
دست از سِر آن بردارید. دیگر این کشور را به سوی 
فالکت و بدبختی نبرید. پنج سال حکومت داری تان 
مصیبت  و  عذاب  مردم  برای  سال  صد  اندازۀ  به 
که  راهی  از  را  افغانستان  شما  است.  کرده  خلق 
افغانستان  ساخته اید.  منحرف  بود،  کرده  انتخاب 
حقوق  ارزش های  مردم ساالری،  سوی  به  حاال 
بشری، حقوق شهروندی و اقتصاد پویا در حرکت 
را  داده اید. شما کشور  تغییر  را  مسیر  نیست. شما 
گامی  هر  با  حاال  ما  برده اید.  تاریخ  صفِر  نقطۀ  به 
که برمی داریم، به سوی نیستی می رویم. چرا شما 
وضعیت خوفناِک فعلی را نمی بینید و یا می بینید و 
در دل خوشحالید که افغانستان را به چنین حال و 
روزی رسانده اید؟ افغانستان با شما و تیم تان روز 
خوش نخواهد دید و نه هم به آرزوهایی که دارد، 
می رسد. شما در بهترین وضعیت، مهرۀ سوخته و 
از کار افتاده یی هستید که نه از نظِر جسمی و نه هم 
از نظِر فکری دیگر پیشرفتی نخواهید داشت. شما 
همچنان در عصر عبدالرحمن خان زنده گی می کنید 
و با تفکر و عمِل او می خواهید افغانستان را اداره 

کنید که این کار ناممکن است! 
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ــی  ــا تحت الحمایه گ ــه اســتعمار ی ــاال در کشــورهایی ک پرســِش ب
را تجربــه نکرده انــد و یــا اگــر هــم در گذشــته تجربــه کرده انــد، 
اکنــون از آن وضــع بــه ســالمت عبــور نموده انــد، احتمــاالً 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــر می رس ــه نظ ــز ب ــرف و هجوآمی ــی مزخ پرسش
از نظــِر آن هــا بدیهی ســت کــه رییس جمهــورِ هــر کشــوری 
را مــردمِ آن کشــور انتخــاب می کننــد. امــا چنیــن پرسشــی 
مخصــوِص کشــورهایی چــون افغانســتان اســت کــه اوالً حافظــۀ 
تاریخــِی آن هــا انباشــته از دخالــت و دســت اندازِی بیگانــه گان در 
ــه« در روان  ــم توطئ ــًا »توه ــت و ثانی ــی و خارجی س ــور داخل ام

ــد. ــوج می زن ــه م ــِی جامع جمع
الزم نیســت کــه از دوران طوالنــِی دخالــت و دســت اندازِی 
روس هــا و انگلیس هــا در ایــن کشــور ســخن بگوییــم، چــرا کــه 
ــا  ــده و حت ــخ ش ــِت تاری ــی ثب ــۀ علم ــه گون ــا ب ــۀ آن  ماجراه هم
خــود ایــن کشــورها بــه آن معتــرف اســتند. امــا آنچــه الزم اســت 
از آن ســخن گفــت، توهــِم توطیه یی ســت کــه بــه احتمــاِل قــوی 
ــۀ  ــه گان، در روان جامع ــی بیگان ــان مداخــالت طوالن ــِل هم به دلی
افغانســتان رخنــه کــرده و هرکــدام  از مــا به نحــوی تمایــل داریــم 
ــِن منطقــی از  به جــای مطالعــۀ ظاهــر رســمِی رویدادهــا و راه یافت
ایــن ظاهــر بــه عمــق و باطــن حــوادث، خــود را اســیِر خیــاالت 
ــد  ــه می توان ــِن این ک ــه ضم ــازیم ک ــدودی س ــایعاِت وهم ان و ش
ــارِ مســوولیت را از شــانه های مان  هیجــاِن بیشــتری خلــق کنــد، ب
ــه  ــدازد ک ــازی می ان ــراِن توطیه س ــر دوِش دیگ ــی و آن را ب خال

هرچــه بدبختــی داریــم از شــرارِت آن هاســت!
ــا نهایــِت تأســف بایــد گفــت کــه ایــن روحیــه، مشــخصۀ  امــا ب
ــوازاِت  ــه م ــی ب ــن عقب مانده گ ــت و ای ــده اس ــِع عقب مان جوام
ــش  ــه پرس ــس ب ــد. پ ــد ش ــد خواه ــه تمدی ــن روحی ــداومِ ای ت
ــورِ  ــم: »رییس جمه ــاز می گردی ــه ب ــب این گون ــن مطل ــِی ای اساس

ــد؟« ــاب می کن ــی انتخ ــه کس ــتان را چ افغانس
ــی  ــای غن ــِد آق الزم نیســت کــه بی خــود جــوزده شــویم و همانن
بــا غیــرِت افغانــی و صــداِی بلنــد پاســخ دهیــم کــه بلــه، مــردم 
افغانســتان آن را انتخــاب می کننــد و بــه هیــچ نیــروی خارجی یــی 
ــت کم  ــه دس ــرا ک ــد!. چ ــان را نمی دهن ــن سرنوشت ش ــِق تعیی ح
ــن  ــا در تعیی ــِت خارجی ه ــه دس ــان داده ک ــه نش ــون تجرب ــا کن ت
ــا  ــت. ام ــوده  اس ــوی  ب ــل و ق ــتان دخی ــاِی افغانس رییس جمهوره
ــم:  ــه بگویی ــارِت محــض اســت ک ــم و حق ــر و ظل ــز کف ــن نی ای
ــد.  ــاب می کن ــکا انتخ ــتان را امری ــور افغانس ــاهلل رییس جمه واهلل ب
ــردم  ــا م ــِش م ــس نق ــم، پ ــزی را بپذیری ــن چی ــر چنی ــًا اگ فرض
ــات و در  ــم، در انتخاب ــز می خوانی ــور« نی ــود را »سلحش ــه خ ک

ــوده اســت؟  تحــوالت سیاســِی کشــورمان چــه ب
مســلمًا دنیایــی کــه مــا در آن زنده گــی می کنیــم، خیلــی پیچیــده 
ــکا، نوعــی ساده ســازی  ــه امری اســت و ارجــاِع همــۀ حــوادث ب
ــس  ــت. پ ــی اس ــی و عافیت گزین ــت خیال باف ــایل و در نهای مس
ــات  ــا نگریســت. در دو انتخاب ــه قضای ــی دیگــر ب ــد از زاویه ی بای
ریاســت جمهوری گذشــته، قضــاوِت مــا ایــن بــود کــه اکثــِر مــردم 
ــه  ــد ک ــی ریختن ــع کس ــه نف ــاِی رای ب ــان را در صندوق ه رای ش
ــن رو در  ــود؛ از ای ــا نب ــِت امریکایی ه ــورد نظــر و حمای ــردِ م او ف
نهایــت همــان کســی را رییس جمهــور ســاختند کــه راِی موافــِق 

امریــکا را بــا خــود داشــت.
ــت؛  ــته اس ــردم برجس ــِش م ــز نق ــاوت نی ــن قض ــا در همی  ام
ــخیص  ــح تش ــه اوالً او را اصل ــد ک ــی رای دادن ــه کس ــردم ب م
ــی پاســداری از  ــه او توانای ــد داشــتند ک ــًا امی ــد و ثانی ــرده بودن ک
ــل  ــداِن عم ــت و می ــرد در واقعی ــه آن ف ــان را دارد. این ک آرای ش
ــردم را  ــدر جســارِت پاســداری از آرای م ــت شــد و چق چــه ثاب
ــتِی  ــِب درس ــردم و ضری ــِت انتخــاِب م ــه ماهی ــم ب داشــت، بازه
دوســتی  ســِر  از  کســانی  این کــه  برمی گــردد.  انتخاب شــان 
ــا وی  ــا فالنی ه ــد و ی ــد کردن ــا او را تهدی ــد امریکایی ه بگوین
ــد او از  ــر بگوین ــِر قه ــانی از س ــم کس ــا ه ــد، و ی ــب دادن را فری
ابتــداِی امــر خایــن بــوده و مــردم را فریــب داده اســت، همــه بــاز 

بــه مــردم و نتیجــۀ انتخاب شــان بازمی گــردد. 
ــا  ــامِ معن ــه تم ــه او را ب ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ ــد کس ــردم بای م
ــد صاحــب چــه  ــه بدانن ــی این ک ــا« یعن ــه تمــام معن بشناســند؛ »ب
طــرح و ابتــکار و برنامه یــی اســت و از آن گذشــته، چقــدر جنــم 
و جســارت بــرای رهبــری دارد. در انتخابــات پیــش رو نیــز همــان 
ــلیِم  ــف و تس ــا ضع ــا ت ــۀ بیگانه ه ــته، از مداخل ــراِت گذش خط
ــی  و  ــالِت بیرون ــام مداخ ــم تم ــت. به رغ ــل اس ــا محتم خودی ه
ــدۀ  ــه نقــش تعیین کنن ــد ب ــرای تقلــب، مــردم بای ــا تالش هــا ب حت
خــود در انتخابــات واقــف باشــند؛ چــرا کــه آن هــا هســتند کــه بــا 
ــا  ــی را خنث ــای بیرون ــد مداخله ه ــان می توانن ــاِب درست ش انتخ
ــزدان  ــان نام ــازند. در می ــوا بس ــب را رس ــرای تقل ــا ب و تالش ه
ــق و تفحــص شــخصی  ــا تحقی ــد ب ــردم بای ریاســت جمهوری، م
ــِی  ــه، توانای ــروی جامع ــه نی ــکا ب ــا ات ــه ب ــد ک ــاب کنن را انتخ

ــوِج مخالفــی را داشــته باشــد.  ــا هــر م ــی ب رویاروی

رییس جمهور را 
چه کسی انتخاب می کند؟

غ و تـوطیـه و تیـِم در غنی در 
احمـد عمران

آقای غنی! 
شما پنج سال پس از 

تشکیل حکومت وحدت 
ملی، کابینۀ درست و 

کامل ندارید. کاکای تان 
چندین پُست را با هم کار 
می کند، اما میلیون ها جواِن 

این کشور از بی کاری به 
گفتۀ خودشان جاده ها را 
متر می کنند. فردی که 
متهم به فساد است، به 
وسیلۀ شما به دو پُسِت 
مهم یکی در خارِج کشور 
و دیگری در داخِل کشور 

گماشته می شود، درحالی که 
دادستانی ُکل می گوید 
که این فرد متهم است 
و در دورۀ اتهام وظیفۀ 

دولتی باید به حالِت تعلیق 
در آید. شما یک برنامه و 
پروژۀ اقتصادی را آغاز 
نکردید. آنچه را که زیر 

نام پروژه های تکمیل شده 
به خورد مردم و رسانه ها 

دادید، پیش از زمان 
حکومت دارِی شما آغاز 

شده بودند. شما یک پروژه 
را که هیچ ربطی به شما و 

حکومت تان نداشت، به ناِم 
خود سکه زدید و چندین 

بار از زاویه های مختلف آن 
را به بهره برداری سپردید 
و رسانه یی اش کردید، به 

این امید که مردم این 
دروغ ها را نمی دانند و باور 

می کنند
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کمیسیون انتخابات می گوید که تا آخر هفته دستگاه های 
والیت ها  در  رأی دهی  مراکز  تمام  به  انگشت نگاری 

فرستاده می شود.
 مسووالن کمیسیون انتخابات با اشاره به این موضوع 
تأمین  و  انتخابات  هزینۀ  تأمین  از  آنان  که  می گویند 

امنیت مراکز رأی دهی هنوز نگرانی دارد. 
کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون  که  است  درحالی  این 
است که انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 6 میزان 

سال جاری برگزار می کند. 
پیکارهای انتخابات هفتۀ گذشته آغاز شد و نامزدان تا 
5۲ روز دیگر فرصت دارند تا برنامه های خود را برای 

شهروندان کشور ارایه کنند. 
انتخابات  کمیسیون  سخنگوی،  معاون  ابراهیمی،  عزیز 
دستگاه   می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
در  مراکز رأی دهی  به  هفته  این  آخر  تا  انگشت نگاری 

تمام والیت ها فرستاده می شود.
امنیتی  چالش های  به  اشاره  با  ابراهیمی  آقای 
انتخابات  در  رأی دهی  مرکز   7385 جملۀ  از  گفت: 
ریاست جمهوری، تنها 5 هزار و 388 مرکز باز می باشد 
آن  امنیت  تأمین  به  دفاعی کشور  و  امنیتی  نیروهای  و 
تعهد کرده اند. این در حالی است که نزدیک به ۲ هزار 

مرکز دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی بسته خواهد بود. 
که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  معاون 
طرح  برنامه  اساس  به  انتخابات  کمیسیون  در  کارهای 
شده پیش  می رود و آماده گی های الزم نیز گرفته شده 
است؛ روند استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات تمام 
آموزش  والیتی  کارمند   ۲00 از  بیش  و   است  شده 

دیده اند.
مراکز  امنیت  تأمین  برای  که  افزود  ابراهیمی  آقای 
رأی دهی، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور آماده گی الزم 
ارشد،  مسووالن  با  مورد  این  در  همه روزه  و  دارند  را 

نهادهای امنیتی مشورت می شود. 
افزود:  همچنان  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  معاون 
 5388 مرکز   7385 از  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
مرکز تأمین امنیت می شود و به روی رأی دهنده گان باز 

می باشد. 
قابل نگرانی  انتخابات هنوز   تأمین هزینه  او گفت که 
نماینده گان  مجلس  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  است 

بودجۀ انتخابات را تصویب کند. 
او می گوید که 80 درصد از دستگاه های انگشت نگاری 
تا  و  است  قرارگرفته  انتخابات  کمیسیون  دسترسی  در 
می شود.  فرستاده  انتخابات  والیتی  مراکز  به  هفته  آخر 
کشور  از  بیرون  در  انتخاباتی  حساس  مواد  همچنان 
مرکزی  دفتر  به  جاری  ماه   ۲9 و  گردیده  بسته بندی 

انتقال می یابد. 
شده  نهایی  نیز  رأی دهی  ورق های  طرح  که  گفت  او 

است و عنقریب چاپ می شود. 
آقای ابراهیمی، همچنان گفت که  4 صد هزار تذکره یی 
انتخابات  کمیسیون  طرف  از  است،  داشته  مشکل  که 
ادارۀ  از طرف  تذکره  هزار   ۲7 و  است  شناسایی شده 

احصایه  مرکزی، جغلی تشخیص داده شده است.
الزم  آماده گی های  از  انتخابات  کمیسیون  که  حالی  در 

میزان   6 در  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  برای 
بودجۀ  نماینده گان  مجلس  می دهد،  خبر  جاری  سال 
وسط سال را که 60 درصد از بودجۀ انتخابات مربوط 
نکرده  تصویب  تناقضات  برخی  دلیل   به  را  است  آن 

است.
اعضای مجلس ادعا می کنند، بخش بیشتر بودجۀ وسط 
که  است  شده  داده  داده  تشخیص  پرو ژه های  به  سال 
احتمال سوءاستفاده آن در کمپاین های انتخابات به نفع 

تیم مشخص وجود دارد.
 همچنان روند گفت وگوهای صلح باالی انتخابات سایه  
افگنده است، کشورهای حامی افغانستان به ویژه ایاالت 
متحدۀ امریکا در افغانستان، صلح را نسبت به انتخابات 
باور  کشور  سیاسی  شخصیت های  می دهد.  اولویت 
دارند که برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت وحدت 
می تواند  که  بود  خواهد  مهندسی  و  تقلب  از  پر  ملی، 

بحران آفرین باشد. 
 1۲ که  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 

کارزارهای  آغاز  از  پیش  دارند،  را  آن  عضویت  نامزد 
انتخاباتی، اعالم کردند که انتخابات زیر سایه حکومت 

کنونی ممکن نیست.
انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی  هم،  سویی  از 
ریاست جمهوری در یک نشست تحت عنوان برگزاری 
انتخابات »زیر سایه حکومت غیرقانونی و غیر مشروع« 
زیر  انتخابات  برگزاری  که   کرد  اعالم  پیش  چندی 
ارمغان  به  را  بحران چیزی  کنونی، جز  سایه حکومت 

نمی آورد.
 کمیسیون انتخابات اعالم کرده است که 60 درصد از 
هزینۀ انتخابات را دولت افغانستان و 40 درصد آن را 

جامعۀ جهانی تأمین می کنند. 
تاریخ  به  که  پارلمانی  انتخابات  که  است  درحالی  این 
۲8 – ۲9 میزان سال جاری برگزاری گردید، چالش های 
ارشد  دلیل مسووالن  به همین  را در پی داشت.  زیادی 
کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

شدند.  

صلح  گفت وگوهای  افغانستان  امروزی  داغ  بحث های 
طالبان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، اما 

کدام اولویت دارد، انتخابات یا صلح؟
تاریخ  که  میزان  شش  تا  اگر  که  است  براین  باورها 
به  صلح  گفت وگوهای  است،  انتخابات  برگزاری 
نتیجه نرسد، دیگر مردم افغانستان نمی توانند حکومت 
بود که  بهتر خواهد  بنابراین  کند،  را تحمل  غیرقانونی 

برگزاری انتخابات را در اولویت قرار دهیم.
انتخابات  برگزاری  بر  تأکید  با  نظامی  سیاسی  آگاهان 
با عذر و زاری به دست نمی آید، بل  می گویند، صلح 
داشته  را  مردم  حمایت  که  قدرت مند  حکومت  یک 
انتخابات  پس  بود،  خواهد  پایدار  صلح  مسبب  باشد، 
قانون مند  و  تا یک حکومت مشروع  برگزار شود  باید 

روند صلح را دنبال کند.
احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل می گوید، فرض 
کنیم که در مورد گفت وگوهای صلح به نتیجه نرسیدیم، 
دراین صورت انتخابات ممد صلح است و اگر به نتیجه 

هم برسیم بازهم انتخابات ممد صلح می باشد.

از  جدایی  چیزی  صلح  این که  کردن  مطرح  افزود،  او 
کردن  ایجاد  معرکه  نوع  حقیقت  در  است،  انتخابات 
راه  هم  آن  از  پس  نرسند،  تفاهم  به  طالبان  اگر  است. 
می توانند  برسند،  تفاهم  به  که  مقطع  در  نیست،  بسته 
وهیچ  کنند  حکومت  آینده  کابینه  شامل  را  وزیر  چند 

مشکلی وجود ندارد.
 استاد رفعت خاطر نشان کرد، این احتمال هم وجود 
دارد که اگر با طالبان به تفاهم برسیم و بعد برویم به 
نشود،  انتخابات  برنده  طالبان  نامزد  انتخابات،  طرف 
انتخابات  نامزد طالبان در میدان  یعنی ممکن است که 

بازنده باشد.
از  طالبان  نامزد  که  است  کرد، ممکن هم  وی تصریح 
حمایت جامعه جهانی برخوردار نباشد، بنابراین چندان 
انتخابات است  با  درست نمی نماید که بگویم اولویت 
مکمل  صلح  و  انتخابات  بگویم  است  بهتر  صلح.  یا 

هم دیگر اند.
بااین حال، عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی سیاسی با تاکید 
برگزاری  که  است  باور  این  به  انتخابات  برگزاری  بر 

برای  افغانستان را  نسبتًا شفاف می تواند  انتخابات  یک 
رسیدن به صلح دایمی کمک کند.

جنرال امرخیل می گوید، صلح با عذر و زاری به دست 
نمی آید، بل یک حکومت قدرت مند که حمایت مردم 
را داشته باشد، مسبب صلح پایدار خواهد بود، بنابراین 
تا یک حکومت مشروع و  برگزار شود  باید  انتخابات 

قانون مند روند صلح را دنبال کند.
ما  دراختیار  صلح  کرد،  نشان  خاطر  نظامی  آگاه  این 
نیست و معلوم نیست که چه زمانی تحقق خواهد یافت 
نتیجه  گفت وگوها  اگر  حتا  این که  دیگر  مهم  مساله  و 
پس  بود،  نخواهیم  دایمی  صلح  شاهد  بازهم  بدهد، 
انتخابات برویم و تالش کنیم که تقلب  باید به طرف 
و تخلف را به حداقل برسانیم تا شاهد یک حکومت 

قدرت مند و با ثبات باشیم.
از طریق حکومت  باید  تأمین صلح  او همچنان گفت، 
خود  اهداف  بنابر  طالبان  گیرد،  صورت  افغانستان 
نمی خواهند با حکومت افغانستان وارد گفت وگو شوند؛ 
اما اگر یک حکومت قدرتم ند از طریق انتخابات ایجاد 

شود، طالبان مجبور می شوند با حکومت وارد گفت وگو 
شوند.

این  به  نماینده گان  مجلس  عضو  مجروح  غالم فاروق 
اساسی  مهم و  آرمان های  از  یکی  باور است که صلح 
برای مردم افغانستان است، اما انتخابات هم برای ایجاد 

ثبات در کشور الزم و ضروری می باشد.
این  به  که  می بود  قرار  اگر  کرد،  تاکید  مجروح  آقای 
صلح  این  می بودیم،  صلح  تأمین  شاهد  زودی ها 
و  باشد  سالم  انتخابات  یک  زمینه ساز  می توانست 
فراگیر  درانتخابات  افغانستان می توانستند  همۀ جوانب 
شرکت کنند، اما هنوز معلوم نیست که صلح درکشور 

آمدنی است یا خیر.
این عضو مجلس افزود، گفت وگوهای بین االفغانی آغاز 
طالبان  و  نیست  مشخص  طالبان  خواست های  نشده، 
مذاکره  وارد  افغانستان  حکومت  با  که  نیستند  حاضر 

شوند، بنابراین کارزارهای انتخاباتی ادامه پیدا کند.
انتخاباتی  مبارزات  به  باید  نامزدان  گفت،  همچنان  او 
خود ادامه دهند و برویم به طرف انتخابات، فرض کنیم 
به  می رویم  داد،  نتیجه  گفت وگوها  میزان  تا شش  اگر 
طرف گفت وگوهای صلح، اما اگر مساله صلح همچنان 
طرف  به  برویم  صورت  دراین  بود،  نامعلوم  و  گنگ 

برگزاری انتخابات.
وی خاطر نشان کرد، حکومت بیرون آمده از انتخابات 
می تواند  شده است،  ایجاد  مردم  رأی  براساس  که 
به  قدرت  و  قوت  با  را  طالبان  با  گفت وگوهای صلح 
بخش  قناعت  آن  نتیجه  صورت  دراین  که  ببرد  پیش 

خواهد بود.
این در حالی ست که قرار است انتخابات ریاست جمهوری 
به تاریخ شش میزان سال روان برگزار شود، اما هنوز 
انتخاباتی در کشور سرد و بی روح است  هم مبارزات 
و نامزدان به برگزاری انتخابات چندان باورمند نیستند.

آگاهان سیاسی و استادان دانشگاه:

تنها حکومت بیرون آمده از انتخابات می تواند گفت وگوهای صلح را با قدرت دنبال کند

کمیسیون انتخابات:

نگران تأمین هزینه و امنیت انتخابات هستیم ابوبکر صدیق

ناجیه نوری  
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دوری از تکنالوژی 
اگر می خواهید آرامِش کامل را تجربه کنید، در طول ۲4ساعت 
باشید.  دور  به  اجتماعی  رسانه های  از  کامل  به طور  را  مدتی 
حتا  و  توییتر  و  فیس بوک  مثل  سایت هایی  از  دایم  استفادۀ 
شوند.  منجر  شما  مضطرب شدِن  به  می توانند  اخبار  سایت هاِی 
از  استفاده کننده گان  دوسومِ  از  بیشتر  که  داده  نشان  تحقیقات 
 ۲5 و  شده اند  دچار  خواب  مشکالِت  به  اجتماعی،  رسانه های 
روابط شان  در  خود،  آنالیِن  رفتارهای  به خاطر  آن ها  از  درصد 
کنید،  تجربه  را  آرامی  روزِ  این که  برای  برخورده اند.  مشکل  به 
کردِن  غیرفعال  ببندید.  را  خود  حساب هاِی  ساعت   ۲4 برای 
حساب در این سایت ها بسیار آسان است و بعد از ۲4 ساعت 
می توانید دوباره بدون نگرانی بابت از دست رفتن اطالعات، آن 
را فعال کنید. توصیۀ من این است که اگر برای تان امکان دارد، 
حتا تلیفون همراه خود را هم در این روز خاموش کنید و تنها 
برای تماس های ضروری از آن استفاده کنید. در این روز سعی 
کنید به جای پیام کوتاه یا تماس های کاری، وقتی را با خانواده، 

دوستان و کودکان بگذرانید.

چه غذاهایی بخورید؟
رژیم غذایی تأثیِر زیادی بر تنش و اضطراِب شما دارد. وقتی شما 
استرس دارید، بدن تان هورمون کورتیزول آزاد می کند که باعث 
می شود سطح قند خوِن شما باال برود. برای جلوگیری از سقوط 
بخورید.  می کنند  متعادل  را  گلوکز  که  غذاهایی  باید  خود  قند 
را  مهم  جزء   3 می کنید،  مصرف  که  غذایی  هر  شوید  مطمین 
داشته باشد: پروتئین، فیبر و چربی های سالم. برای مطمین شدن 
از مصرف غذاهای ضداضطراب می توانید این برنامۀ غذایی را 

برای ۲4 ساعت اجرا کنید.
ـ صبحانه: غالت صبحانه شامل جو دوسر، بادام، شاه دانه و شیر

ـ چاشت: کچالوی شیرین کبابی به همراه آووکادو
ـ شام: ماهی قزل آال به همراه ساالد پالک و زردک

مدیریِت تنفس
استرس تنها در ذهن شما نیست، بلکه روی بدن شما هم تأثیر 
مخرب دارد. می توانید این استرس را با تمرکز روی اندام هایی 
کار  این  می توانید  شما  کنید.  کنترل  می بینند،  آسیب  بیشتر  که 
می تواند  درست  تنفس  دهید.  انجام  خود  تنفِس  مدیریت  با  را 
آکسیجن را به بدن شما وارد و کربن دی اکساید را خارج کرده 
و با این کار تقریبًا بالفاصله سیستم عصبی شما را آرام کند. این 
از  بیشتر  که  بدن شما  از  بخش هایی  ساده، روی  تنفس  تمرین 
همه استرس را به خود جذب می کنند کار می کند؛ شکم، سینه 

و شانه ها.

بخش اول: شکم
در مورد خیلی از افراد، استرس به طور مستقیم روی معده تأثیر 
می گذارد و می تواند باعث درد یا سوزش سِر دل در آن ها شود. 
برای مبارزه با این تنش می توانید از تنفس شکمی استفاده کنید. 
دست خود را روی شکم باالتر از ناف بگذارید و عمیق نفس 
دست  زیر  را  هوا  شدن  خالی  و  پر  که  شوید  مطمین  بکشید. 
خود احساس کرده اید. وقتی نفس خود را داخل می کشید، باید 
ببینید که دست تان جابه جا می شود. سپس نفِس خود را بیرون 
بدهید. بعد از چند بار باید احساس ناراحتی یی که در معدۀ خود 

می کنید، برطرف شده باشد.

بخش دوم: سینه
ممکن است استرس را در قفسۀ سینه حس کنید. خیلی از مردم 
هنگام اضطراب احساس تنگی در سینه یا قلب خود می کنند. با 
استفاده از تمرینات تنفسی، این بخش از بدن را هم می توان آرام 
کرد. دست های خود را روی سینه قرار دهید و سعی کنید از آن 
ناحیه عمیق نفس بکشید. با این تنفس، سینۀ شما باز می شود. 
موقع پُر و خالی شدن قفسۀ سینه، سعی کنید پشت تان را کاماًل 

صاف نگه دارید.

بخش سوم: شانه ها
این تمرین می تواند به کاهش اضطراب در شانه ها و سر و گردِن 
شما کمک کند. خیلی از افراد هنگام اضطراب، احساس درد و 
گرفته گی در شانه ها و گردِن خود دارند. این درد ممکن است به 
سر هم منتقل شود. سعی کنید از قسمت های باالی قفسۀ سینه 
خود نفس بکشید. این کار باعث می شود شانه های شما باال و 
پایین برود. بعد از چند دقیقه، گرفته گی و تنش به مراتب کمتر 

خواهد شد. 

پرسش: ما در چشماِن شما حالِت به خصوصی را مشـاهــده 
کــرده ایم، گویا چشماِن سحرآمیز دارید. این نکته را تصدیق 

می کنید؟
به این مسأله زیاد متوجه نشده ام، ولی این مطلب را از چند تِن 
دیگر نیز قباًل شنیده ام و تعداد زیادی از بانوان و دوشیزه گان 
این موضوع را مطرح ساخته بودند. باید بگویم چشم های من 
از نظر خودم فقط دو چشم است و شایــد از نظــر بعضی ها 
چیز دیگری باشد. اما مسلمًا انسان هایی در جهان بوده  اند که 
واقعًا در چشمان شان نیروِی اسرارآمیزی نهفته بوده. پسربچۀ 
چشــم  هایش  در  اسرارآمیزی  نیروی  امریکایی  هفت سالۀ 
داشــت که زمــانی که به طرِف قاشق و پنجه  نگاه می کرد، 
شکل آن ها تغییر می نمود و تقریبًا ذوب می شد. و یا اسپوتین 
یا شیطان مقدس که ظاهراً شخصیتی روحانی بود و در دربار 
تزار زنده گی می کرد، چشماِن سحرانگیزی داشت؛ درحالی که 
خودش آدم زشت و بدقیافه و بدبویی بود، ولی تمام زناِن 
اما شما  داشتند.  قرار  او  تأثیر  تزار تحت  دربار و حتا ملکۀ 

مطمین باشید چشماِن من آن خاصیت ها را ندارد!
از برادران و خواهراِن خود بگویید، آیا چون شما شاخ ِشمشاد 

و بلندباال می باشند و به موسیقی دسترسی دارند؟
فقط  که  آمد  دنیا  به  زمانی  برادرم  یک  بودیم.  برادر  پنج  ما 
اثر  در  او  بود.  شده  سپری  بزرگوارم  پدر  فوِت  از  یک ماه 
دیگرم  برادر  نمود.  وفات  چهل روز  از  بعد  سوءتغذی 
اثر  در  دوساله گی  در  متأسفانه  او  داشت،  نام  محمدعمر 
مستورات  شفاخانۀ  در  مادرم  دستاِن  روی  در  سوءتغذی 
قید حیات    در  الحمداهلل  که  برادر عزیزم  داد. دو  کابل جان 
اند؛ موزیسین و کمپوزیتورِ شناخته شده کبیرجان هویدا که 
اکثر آهنگ هایش را احمد ولی، حیدر سلیم و رحیم جهانی 
سروده  اند و برادر کوچکم منیر جان هویدا مطبوعاتِی شایسته 
قباًل  و  داشته  سروکار  سینما  و  مطالعه  و  کتاب  با  دایم  که 
کارمند ادارۀ هنر و ادبیات رادیو افغانستان بود. این دو برادر 

عزیزم فعاًل در امریکا زنده گی می کنند.
کنسرت تان  اولین  از  لطفًا  نمودید،  یاد  آهنگ تان  اولین  از 
خاطره یی نقل کنید و از سفرهای هنری تان بگویید و همچنان 

از سایر گوشه های زنده گی تان معلومات دهید.
رادیو  طریق  از  آماتور  ارکستر  توسط  را  کنسرتم  اولین 
افغانستان اجرا کردم. در آن  زمان مؤسسه یی به نام هنری تیاتر 
وجود داشت و استاد خیرمحمد خیرزاده که در رشتۀ سینما و 
تیاتر تحصیالتش را تازه در امریکا تکمیل و دوباره به وطن 
برگشته بود، در رأِس این موسسه تقرر حـاصل نمـود. ایشان 
کشورهای  سایر  همانند  را  مدرنی  تیـاتر  که  داشـتند  آرزو 
آماتوران  ارکستر  از  وقتی  کنند.  ایجاد  کشور  در  اروپایی 
از ما دعوت نمودند  آگاهی حاصل کردند، خشنود گردیده 
و  پذیرفته  را  دعوت  این  ما  شویم.  همکار  هنری تیاتر  با  تا 
شامل موسسۀ هنری تیاتر گردیدیم. اولین کنسرتی را که در 
مقابل مردم اجرا نمودیم، در شب سوم عروسی محمدنادر 
فرزند ظاهرشاه پادشاه وقت بود. چون شهزاده نادر در لیسۀ 
استقالل هم صنفی ما بود، از ما دعوت به عمل آورده بود تا 

در عروسی اش اشتراک نماییم. اولین کنسرت را در عروسی 
شهزاده نادر در مقابل خانوادۀ سلطنتی، مهمانان و مدعویِن 
کشورهای  سفارت خانه های  اعضای  و  داخلی  و  خارجی 
به  را  ما  پادشاه  کنسرت،  ختم  در  نمودیم.  اجرا  خارجی 
حضورشان پذیرفتند و مورد نوازش قرار دادند. بعد از آن، 
رییس  رشتیا  سیدقاسم  و  استاد خیرزاده  فعالیت های  اثر  در 
کلتور،  اطالعات  و  وزارت  بعدتر  وقت  مطبوعاِت  مستقل 
استاد  و  تبدیل  زیبا  هنرهای  ریاست  به  هنری تیاتر  موسسۀ 
خیرزاده رییس آن مقرر گردید. عزیزآشنا سرگروِپ ارکستر 
چون مشغولیت های تجارتی داشتند، در غیاب ایشان من از 
کارهای روزمره،  وارسی می کردم. در جریان  گروپ هنری 
سیدقاسم  و  خیرزاده  آقای  و  من  میان  لفظی  مشاجره های 
با وزارت اطالعات و  نتیجه روابطم  رشتیا واقع شد که در 
کلتور قطع گردید. نزد آقای ناشر رییس سپین زر شرکت که 
در پهلوی وزارت اطالعات و کلتور قرار داشت، مراجعه و 
پیشنهاد نمودم که اجازه دهند در شب های ماه مبارک رمضان 
ما  و  پذیرفتند  ایشان  کنیم.  اجرا  کنسرت  حوض  کافی  در 
یک ماه  مدت  برای  کلتور  و  اطالعات  وزارت  میل  خالِف 
از  کافی  این  کردیم.  اجرا  کنسرت  محل  آن  در  شب  هر 
هــمین  در  ولـی  نداشت،  گنجایش  بیـشتر  نفر  صدوپنجاه 
مدت تماشاچیان عالقه گرفته و حتا در خارج محوطۀ محل 
کنسرت در صف ها ایستاده، تماشاگر کنسرت بودند. زمانی 
که محترم ابراهیم عباسی به صفت رییس رادیو مقرر شدند، 
شرط اوِل ریاست خویش را این گذاشته بودند که ارکستر 
آماتور در چوکات رادیو فعالیت داشته باشدـ که مورد قبول 
تشکیالت  داخل  ما  ترتیب،  این  به  بود.  شده  واقع  وزارت 
رادیو شده و در سال 1965 اولــین کاری را که انـجام دادیم، 

کنسرتی بود در تاالر رادیو افغانستان. 
افغان های  برای  انگلستان  و  سویدن  کشورهای  در  بار  سه 
عزیزم کنسرت اجرا نمودم. در کـشور آلـمان بیش از ده  بار 
در شهرهای مختلف و همچنان درکشورهای کاناد، سویس 
نموده و در حــدود هـشت ونــیم  اجرا  فرانسه کنسرت  و 
مــاه در شــهرهــای مختلِف امریکا کنسرت های باشکوهی 
را برای افغان های عزیزم اجرا داشته  ام. البته این کنسرت هـا 
پـس از مهاجـرت از افــغانستان بــوده است. در سال های 
و  هنری  سفرهای  ایران  به  چندین  بار  1971ـ197۲ 
کنسرت هایی داشته و در شومن  های تلویزیونی آقای قریب 
افشار، ظاهر و هویدا شده ام. همچنان با شومِن بزرِگ ایران 
این  و  کرده  همکاری  یک سال  مدت  فرخزاد  فریدون  آقای 
همان سال هایی است که آهنگ کمرباریک را در ایران اجرا 

کرده بودم و آن آهنگ شهرت بزرگ کسب نمود.

نام  به  افغانستان  رادیو  در  رادیویی تان  شو)نمایش(های 
»قوطی عطار« شنونده های بی شمار داشت، ولی در آن زمان 
برنامه را ادامه ندادید، علت چه بود؟ چه زمانی کشور را ترک 

کرده و مهاجر شدید؟
فبروری  اوایل  در  شوروی  قشون  خروج  از  قبل  روز  پنج 
بی امنیت  افغانستان  در  را  از وطن خارج شدم. خود   1989
خلق  دموکراتیک  حزب  اعضای  از  عده یی  چون  می دیدم، 
از من دِل خوش نداشتند. من فردی غیرحزبی بوده و هرجا 
به صراحت آن ها را انتقاد می نمودم. سه روز بعد از رفتن من، 
خانمــم با دو دخــترم و ســه پــسرم که کوچک ترین شان 
شش ماه بیش نداشت، کشور را ترک گفتند. برای دو سال در 
نداشتم.  هنری یی  فعالیت  هیچ گونه  ولی  داشتم،  اقامت  هند 
از  آلمان شده و  در سال 1991 وارد شهر هامبورگ کشور 

آن تاریخ تا کنون در همین شهر با فامیلم زنده گی می کنم. 
از گوشه های دیگر زنده گی ام بگویم، از آوان سیزده ساله گی 
که به تیاتر رو آوردم و با استاداِن با نام و نشانی چون استاد 
مقدس  نگاه،  سید  صادق،  رفیق  استاد  جلیا،  حمید  بیسد، 
نقاش و دیگران آشنا شده  اکرم  یوسف کهزاد، عظیم رعد، 
و  گوینده گی  به  زمان  همان   از  کردم.  آغاز  را  همکاری  و 
کبیر  برادرم  با   1966 سال  در  بودم.  عالقه مند  برنامه  سازی 
هویدا غرض تحصیالت موسیقی در دانشگاه چایکوفسکی 
به اتحاد شوروی رفتیم. برای بار اول در آن جا با تلــویزیون 
آرزوهایم  از  یکی  و  گردیده  آشنا  تلویزیونی  برنامـه های  و 
خوِب  شومِن  یک  آوازخوانی،  پهلوی  در  که  بود  این 
سال های  در  متأسفانه  اما  شوم.  رادیو  گویندۀ  و  تلویزیون 
اخیِر تحصیل، از شوروی ما را اخراج کردند. وقتی دوباره 
به وطن برگشتیم، بعد از یک  سال راهی کشور ایران شده و 
در آن جا چیزهای خوب و آموزنده یی را از فریدون فرخزاد 
ایجاد  را  رادیویی  نمایش  وطن،  به  بازگشت  در  و  آموختم 
نمودم. این برنامه یک تیاتر رادیویی بود که با همکاری استاد 
کامران، عزیزاهلل هدف و سردار محمد  اکبر روشن، حاجی 
ایمن اجرا می شد. بعد از آن که نشرات تلویزیون آغاز یافت، 
برنامه  این  گذاشتم.  شو  به  را  عطار«  »قوطی  برنامۀ  آن  در 
و  اجرا  زنده  به صورِت  و  آغاز  سال 1357 خورشیدی  در 
اما در  بودم.  آن من  پخش می گردید که گرداننده و شومِن 
اثر جنگ های خانمان سوزی که در کشور از طریق دشمناِن 
وطن راه اندازی گردید، تمام عرصه های وطن دگرگون و هر 
چیز درهم وبرهم شد که برنامۀ قوطی عطار هم صدمه دید 

و پاشان شد. 

در سال ۱۹۶۶ با برادرم 
کبیر هویدا غرض تحصیالت 

موسیقی در دانشگاه 
چایکوفسکی به اتحاد 

شوروی رفتیم. برای بار 
اول در آن جا با تلــویزیون 
و برنامـه های تلویزیونی 
آشنا گردیده و یکی از 

آرزوهایم این بود که در 
پهلوی آوازخوانی، یک 

شومِن خوِب تلویزیون و 
گویندۀ رادیو شوم. اما 

متأسفانه در سال های اخیِر 
تحصیل، از شوروی ما را 

اخراج کردند. وقتی دوباره 
به وطن برگشتیم، بعد از 

یک  سال راهی کشور ایران 
شده و در آن جا چیزهای 
خوب و آموزنده یی را از 
فریدون فرخزاد آموختم 
و در بازگشت به وطن، 

نمایش رادیویی را ایجاد 
نمودم. این برنامه یک تیاتر 
رادیویی بود که با همکاری 
استاد اکبر روشن، حاجی 
کامران، عزیزاهلل هدف و 
سردار محمد ایمن اجرا 

می شد. بعد از آن که نشرات 
تلویزیون آغاز یافت، در آن 
برنامۀ »قوطی عطار« را به 
شو گذاشتم. این برنامه 

در سال ۱۳۵۷ خورشیدی 
آغاز و به صورِت زنده 

اجرا و پخش می گردید که 
گرداننده و شومِن آن من 

بودم

   حــامد علمی

   بخش سی وهشتم

بخش دوم و پایانی
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عابدین پاپی

ب( واژه های حیوانی
به واژه هایی گفته می شود که مرتبط با حیوانات و جانوران 
هستند و به بیانی، نام جانوران را می توان با همین واژه ها 
گرگ،  روباه،  شیر،  پلنگ،   : مثال  عنوان  به  داد.  تمیز 

خرگوش، گوزن و... .
حیوانات  روی  بر  که  هستند  واژه هایی  حیوانی  واژه های 
صدق می کنند و نام حیوانات را با همین واژه ها می شناسیم. 
بنابراین شما وقتی یک پلنگ را با چشمان خود مشاهده 
می کنید اگر نام پلنگ بر روی این موجود نباشد، تشخیص 
بتوان  شاید  می شود.  مشکل  شما  برای  حیوان  نوع  دادن 
گفت خصیصه های ظاهری و باطنی حیوانات مسبب اصلی 
در جهت رسیدن به نامی مجزا برای موجودات شده است. 
تفاوت  در  انسانی  واژه های  با  حیوانی  واژه های  زنده گی 
که  است  استوار  اصل  این  بر  جامعه شناسی  علم  و  است 
برای  لذا  نیست،  تغییر  در حال  واژه ها  این  زندگی  چون 
گرفت.  نظر  در  می توان  را  مقطعی  کارکردی  واژه ها  این 
از دیگری در جهان  پلنگ هایی یکی پس  به عنوان مثال: 
زنده گی می کنند و می میرند ولی روش زنده گی آن ها در 

تغییر و تحول نیست، بلکه یکسان است.

ج( واژه های طبیعی
از  اعم  طبیعت  با  مرتبط  که  می شود  گفته  واژه هایی  به 
گیاهان و نباتات گرفته تا ذات طبیعت را شامل می شوند. 
به عنوان مثال از گل یاس و نرگس گرفته تا سنگ، کوه 
دو  به  طبیعی  واژه های  می شوند.  شامل  را  و...  دریا  و 
دسته تقسیم می شوند: واژه هایی که بر اساس فصول سال 
مرگ ومیر و زاد و ولد دارند که می توان به گل ها و گیاهان 
و درختان و... اشاره نمود و دیگر واژه هایی که قابل تغییر 
وجود  شده  حادث  عنوان  به  همیشه  و  نیستند  تحول  و 
دارند. به مانند کوه، خورشید، آسمان، ماه، ستاره، ابر و ...

با  زنده گی شان  طبیعی  واژه های  که  درمی یابیم  بنابراین 
واژه های انسانی و حیوانی کاماًل در تفاوت است. می توان 
چنین پنداشت که واژه های انسانی در سرنوشت و نحوۀ 
تحول  تغییر،  و  دارند  اساسی  نقش  واژه ها  دیگر  زیستن 
انسانی صورت  واژه های  طریق  از  ها  واژه  همۀ  تطور  و 

می گیرد .

د( جایگاه تغییر، تحول و تطور در واژه ها
همۀ  در  تطور  و  تحول  تغییر،  که  نمود  ابراز  می توان 
واژه هایی که در باال بدآن ها اشاره شد، وجود دارد و کم 
واژه ها  در همۀ  می توان  را  روند حرکت  این سه  بیش  و 
مشاهده کرد ولی در واژه های طبیعی حادث شده چیزی 
به نام تغییر ـ تحول و تطور دیده نمی شود به مانند: کوه، 

خورشید و ماه.
یک  پیکرۀ  در  که  می شود  اطالق  رفتارهایی  به  تغییـر: 
موجود شعورمند تصویر می شوند به عنوان مثال: یک فرد 
برخی  اجتماعی  محیط  و  زمان  مرور  اساس  بر  بداخالق 
پاک  بر جوهرۀ شخصیت خود  را  بداخالق  رفتارهای  از 
یک  عنوان  به  نمی تواند  اخالقی  اصالح  این  ولی  می کند 
رفتارهای  ُکل  از  رفتار  یک  )اصالح  باشد.  کامل  اصالح 

فرد(
یک  پیکرۀ  در  که  می شود  گفته  رفتارهایی  به  تحـول: 
موجود شعورمند از حالتی به حالت دیگری درمی آید. به 
یا  می کند  سفر  بداخالقی  به  خوش اخالقی  از  فرد  بیانی 
بنابراین ُکل رفتارهای یک  از تندخویی به خوش مشربی. 
فرد دچار دگرگونی نمی شوند بلکه یک یا چند رفتار و یا 

ویژه گی فرد دچار تحول می شود .
پیکرۀ  در  که  می شود  گفته  رفتارهایی  به  تطور  تطـور: 
یک موجود شعورمند به نام انسان در همۀ زوایا صورت 
می گیرد. تطور به معنی از حالتی کلی به حالت کلی دیگر 
در آمدن است. به بیانی، فرد از یک دنیا و شخصیت به دنیا 
به  یعنی نوعی گونه  یا شخصیت دیگری سفر می کند.  و 
گون شدن ُکلی را در فرد مشاهده می کنیم. به عنوان مثال 

وقتی یک فرد ناهنجار و انومیک به فردی به هنجار تبدیل 
می شود، در این جا نوعی تطور صورت گرفته است.

۴. نقش »برخورد« و »تصادم« در واژه ها
برخورد و تصادم از واژه هایی هستند که از حیث معنا با 
همدیگر در تفاوت کامل اند ولی الزم و ملزوم همدیگر به 
شمار می آیند. بنابراین همین الزم بودن برخورد و ملزوم 
بودن تصادم باعث شده که در تفکیک و تمییز دادن این 
دو واژه با مشکل مواجه گردیم و در معنی و مفهومِ این 
دو را یکی تلقی نماییم. اغلب افراد این دو واژه را یکی 
بستری  از  معنایی  برداشت  چنین  فی نفسه  که  می دانند 
مغلط خیز برمی دارد. برخورد به معنی به هم خوردِن دو 
و  باشند  فیزیکی  می توانند  چیز  دو  این  که  می باشد  چیز 
فیزیکی.  یا  یا کالمی است و  برخورد  بنابراین  یا کالمی. 
جنگ حرف رانندۀ تاکسی با مسافر نوعی برخورد کالمی 
است. ولی تصادف یک ماشین با ماشین دیگر برخوردی 
فیزیکی قلمداد می شود. و یا برخورد یک شیء با شی یی 
دیگر نیز نوعی برخورد فیزیکی محسوب می شود. برخورد 
یا آگاهانه و با اطالع قبلی صورت می گیرد و یا ناآگاهانه و 
بدون اطالع قبلی. آگاهانه این که شما تصمیم می گیرید که 
با ماشین، یکی را زیر کنید و یا تصمیم می گیرید با یکی 
آگاهی  با  برخوردها  نوع  این  بنابراین  بیندازید.  راه  دعوا 
و  است  ناآگاهانه  برخورد  دیگر  می گیرد.  صورت  قبلی 
مانند  به  می شود،  بارور  شما  ناخودآگاه  ضمیر  از  بیشتر 
تصادفات راننده گی یا برخورد دونفر در ازدحام کوچه و 

یا خیابان که منجر به دوستی و یا دعوا می شود .
تصادم به معنی همان پیامد و نتیجۀ برخورد است. یعنی از 
برخورد دو نفر تصادم به وجود می آید و یا حاصل تصادف 
را تصادم می گویند و یا نتیجۀ برخورد را تصادم می گویند. 
نقشی  واژه ها  در  تصادم  و  برخورد  نقش  تعابیر  این  با 
اجتماعی  واژه های  در  نقش  این  است.  کلیدی  و  اساسی 
نسبت به واژه های طبیعی سهیم تر است و البته در واژه های 
و  مثال: خشم  عنوان  به  دارد.  ویژه  کاربردی  نیز  حیوانی 
درد از واژه های اجتماعی است. شما وقتی به فرد دیگری 
پرخاش می کنید و یا فحش می دهید، واکنش فرد متقابل 
فیزیکی.  یا  و  باشد  کالمی  می تواند  خشم  است.  خشم 

بنابراین در هر دو حالت خشم را تصادم می گوییم که بر 
به همین شکل  نیز  به وجود می آید. درد  برخورد  اساس 
می آید.  به وجود  درد  نفر  دو  نابه هنجار  برخورد  از  است. 
یا جسمی و در هر دو  باشد و  این درد می تواند روحی 
شرایط پیامد همان برخورد نابه هنجار قلمداد می شود. به 
هر روی، پیامد هر برخوردی را چه این برخورد شادآور 

باشد و یا غم انگیز، تصادم می گویند. 
در واژه های حیوانی نیز به همین روال است. با این تفاوت 
که اشکال برخورد و تصادم با واژه های اجتماعی متفاوت 
است. در واژه های حیوانی برخوردها بیشتر فیزیکی است 
بین  در  این که  بازی می کند، چه  را  نقش کمتری  و کالم 
فیزیکی  برخوردهای  اساس  بر  تصادم ها  بیشتر  حیوانات 
حیوان  یک  دریدن  مثال:  عنوان  به  می آیند.  وجود  به 
اساس  بر  که  است  تصادم  نوعی  دیگر،  حیوانی  توسط 
برخورد این دو صورت می گیرد. طبعًا برخوردها تصادمی 
در  وقتی  مثال:  عنوان  به  یک جانبه.  یا  و  دارند  دوجانبه 
نوعی  می شوند،  زخمی  دعواکننده  طرِف  دو  دعوا  یک 
افراد  از  اگر یکی  تصادم دوجانبه صورت گرفته است و 
هستیم.  مواجه  یک جانبه  تصادم  نوعی  با  شود،  زخمی 
واژه های  در  هم  یک جانبه  یا  و  دوجانبه  تصادم  این  لذا 
اجتماعی و به اصطالح مردم وجود پیدا می کند و هم در 
بین واژه های حیـوانی و به اصطالح جانوران. برخورد و 
تصادم در واژه های طبیعی نیز کاربرد دارد و می توان این 
نوع برخورد را در اشکال مختلف دید. به عنوان مثال: از 
برخورد دو ابر با هم، تصادمی به نام رعـد و برق به وجود 
می آید. و یا خسوف و کسوف که نوعی تصادم طبیعی به 
شمار می آیند و از منشای برخورد طبیعی متولد می شوند. 
مهم ترین برخوردهای تصادم زا را می توان در چهار فصل 
به  طبیعی  تحوالت  و  تغییر  از  پاییز  نمود.  مشاهده  سال 
تصادم می رسد و یا تابستان و بهار که آکنده از تصادم اند. 
بر  که  دارای تصادم هایی است  به سهم خود  نیز  زمستان 
اثر برخورد طبیعی زمان و مکان به وجود می آیند. باران و 
برف دو نمونۀ بارز از تصادم زمستان اند. باد و بوران و 
خزان تصادم پاییز است. گرما تصادم تابستان است و از 
برخورد و تحول طبیعت از حالتی به حالتی دیگر، تصادم 

بهار شکل می گیرد . 

تصــادم بــه معنــی همــان پیامــد و نتیجــۀ برخــورد اســت؛ یعنــی از برخــورد دو نفــر تصــادم به وجــود می آیــد و یــا 
حاصــِل تصــادف را تصــادم می گوینــد و یــا نتیجــۀ برخــورد را تصــادم می گوینــد. بــا ایــن تعابیــر، نقــش برخــورد 
و تصــادم در واژه هــا نقشــی اساســی و کلیـــدی اســت. ایــن نقــش در واژه هــای اجتماعــی نســبت بــه واژه هــای 
طبیعــی ســهیم تر اســت و البتــه در واژه هــای حیوانــی نیــز کاربــردی ویــژه دارد. بــه عنــوان مثــال: خشــم و درد 
ــا فحــش می دهیــد، واکنــش  ــه فــرد دیگــری پرخــاش می کنیــد و ی از واژه هــای اجتماعــی اســت. شــما وقتــی ب
فــرد متقابــل خشــم اســت. خشــم می توانــد کالمــی باشــد و یــا فیزیکــی. بنابرایــن در هــر دو حالــت خشــم را 
ــورد  ــت. از برخ ــکل اس ــن ش ــه همی ــز ب ــد. درد نی ــود می آی ــورد به وج ــاِس برخ ــر اس ــه ب ــم ک ــادم می گویی تص
ــرایط  ــر دو ش ــمی و در ه ــا جس ــد و ی ــی باش ــد روح ــن درد می توان ــد. ای ــود می آی ــر درد به وج ــار دو نف نابه هنج

ــان برخــورد نابه هنجــار قلمــداد می شــود ــد هم پیام

بخش دوم و پایانی
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یکی  که  دارد  پیش  در  را  عمده  تالش  دو  افغانستان  اشاره: 
هر  است  قرار  است.  صلح  گفت وگوهای  دیگری  و  انتخابات 
برای  ماندگار  روزنامۀ  شوند.  برده  پیش  به  موازی  گونۀ  به  دو 
اجتماعی کشور  و  سیاسی  نخبه گان  و  دیدگاه  چهره ها  دریافت 
سلسله گفت وگوهایی را با چهره های سیاسی و نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز کرده و در این سلسله دیدگاه های متفاوت 

بازتاب و دانسته خواهد شد.
در این شماره گفت وگوی بانو سیماسمر رییس پیشین کمیسیون 
در  دولت  وزیر  عنوان  به  حاال  که  می خوانید  را  بشر  حقوق 
به  سمر  بانو  اند.  مشغول  بین المللی  روابط  و  بشر  حقوق  امور 
پرسش های مطرح شده در زمینۀ اصول و حقوق مدنی، سیاسی 

شهروندان در جریان انتخابات پاسخ گفته اند.

گذاشتید.  وقت  گفت وگو  این  برای  اینکه  از  *سپاس 
چنانی که روشن است شهروندان ما برای تدویر انتخابات 
بنابر  اما  می گیرند،  آماده گی  کشور  ریاست جمهوری 
تجارب تلخی از گذشته، شماری از شهروندان از نتایج و 
روند این پروسه اندکی ناامید هستند به ویژه روند انتخابات 
به  نسبت  شهروندان  شد،  اجرا  اخیراً  که  مجلس  اعضای 
انتخابات بی اعتماد  شده اند. در این زمینه  مسأله و روند 
با وصفی که شما عالقه مند هستید همیشه که شهروندان 
هیچ گاه نباید در مبارزات سیاسی و مدنی صحنه را ترک 
نکنند  و به خاطر رسیدن به یک جامعه خوشبخت در تالش 

باشند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
منازعه،  از  پس  کشورهای  تمام  و  افغانستان  در  انتخابات 
انتخابات آزاد و عادالنه نمی باشد؛ اما انتخابات پارلمانی که 
سال گذشته در افغانستان صورت گرفت با  صد تأسف که 
آن  در  گسترده  بسیار  تقلبات  و  جدی  بسیار  کمبودی های 
صورت گرفت و مردم عوضی که عالقه مند شوند، در اشتراک 
بر تعین سرنوشت شان با تأسف که از انتخابات گذشته ناامید 
شدند و این دلیل شده نمی تواند که مردم بگویند آن انتخابات 
بسیار بد بوده در این این انتخابات دیگر اشتراک نمی کنیم. 
با اشتراک  این را به دلیلی می گویم که مردم حق شان است 
را  انتخابات  بودن  عادالنه  و  شفافیت  انتخابات،  در  وسیع 

تضمین کنند.
آنجا  است  نفر  صد  که  ببینید  انتخابات  مرکز  یک  در  اگر 
زمینه برای کسی داده نمی شود که کاغدهای سفید را به نفع 
یک نفر خانه پری کند و در صندوق بیندازد، ولی اگر دو نفر 
باشد به صورت مطلق زمان کافی برای کسانی که در همان 
در  را  کاغدها  که  مساعد می شود  زمینه  استند  مرکز موظف 

صندوق های رأی دهی به نفع یک یا دو نفر پُر کنند.
یک جرم کالن انتخاباتی همین مسأله است که به نفع یک نفر 
انتخابات و کمیسون شکایات  مسووالن مرتبط به کمیسیون 
انتخاباتی انجام دهند. گپ دیگر این است که به دلیل ناامنی 
در بعضی جاها ما در انتخابات ۲009 و ۲014 هم گواه این 
گپ بودیم که در یکی از ولسوالی های غزنی یک روز پیشتر 
از انتخابات هلیکوپتر صندوق ها و کاغذها را برد، مسووالن 
به  را  همه  انتخابات  از  پیش  روز  یک  و  نشستند  ولسوالی 
را  کار  این  که   گفتند  دلیل  کردند؛  خانه پری  یک نفر  نفع 
ببرد،  پس  کی  را  مواد  این  برود  که  طیاره  بکنیم  فردا  اگر 
که  ولسوالی  ساختمان  در  انتخابات  از  پیشتر  یک روز  یعنی 
همه اش مستند است و این جفا در حق مردم است جفا در 
که  شهدایی ست   خون   حق  در  جفا  دموکراسی ست  حق 
به خاطر ایجاد این فضا خون ریختند و جان های خود را از 

دست دادند.

جهانی  کنوانسیون  مواد  نگاه   از  که  حقوقی  و  *اصول 
کدام ها  شوند  رعایت  انتخابات  در  باید  مدنی  و  سیاسی 

اند؟

مورد  جدی  به صورت  انتخابات  در  حق  چهار  و  اصل  سه 
این اصل ها و حق ها  کمیسیون  از  نظارت قرار می گیرد که 
نظارت  گذشته  سال های  در  افغانستان   بشر  حقوق  مستقل 
کرده، امیدوارم که کمیشنران جدید این کمیسیون هم این توان 
را داشته باشند تا بتوانند از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان 
در جریان انتخابات  نظارت کنند. همکاران کمیسیون مستقل 
را  توان مندی  این  و  استند  مختلف  والیات  در  بشر  حقوق 
سه   آن  کنند  نظارت  را  شهروندان  سیاسی  حقوق  که  دارند 
نهادهای  به خصوص  که  است  تبعیض  عدم  اصل  اول  اصل 
دولتی و افراد حکومتی و مسووالن انتخابات و اینها در مقابل 
که  نشود  این طور  نکنند  تبعیض  رأی دهنده گان  و  کاندیدان 
زمینه سازی  است  قبیله  دو  یا  قوم  دو  که  منطقه یی  در  مثاًل 
این  پیشتر برای یک قوم بکنند یک قوم دیگر را نمانند که 
اجازه  بیشتر  را  مردها  که  جنسی  تبعیض  یا  است  تبعیض 
به  زبان  به حساب  تبعیض  ندهند،   اجازه  را  زنان  و  بدهند 
هر دلیلی که باشد دیگر اصل عدم تهدید است یعنی نهادهای 
دولتی و نهادهای حکومتی مسوول شریک در انتخابات حق 
مداخله  و تهدید در انتخابات را ندارند که یا بگویند به نفع 
کی رأی بدهند یا به نفع کی رأی ندهند یعنی حفظ بی طرفی 
است تمام نهادهای دخیل در پروسۀ انتخابات باید بی طرف 
باشند مثاًل یک ولسوال حق ندارد که برای مردم بگوید که 

برای کی رأی بدهند.
را  تهدید  حق  یعنی  است؛  تهدید  عدم  اصل  رعایت  دیگر 
ندارند که  بگویند که  باز اگر در انتخابات برنده شدم با شما 
می فهمم! حق تهدید را ندارند مثاًل مردم را تهدید کنند که 
در انتخابات اشتراک نکنید، چیزی که متاسفانه در افغانستان 
از طرف گروپ های مخالف یا  مخالفان مسلح  حکومت در 
افغانستان صورت می گیرد  یا بعضًا از طرف افرادی که در 
حکومت استند می گویند که اگر می روی رأی می دهی باید به 

یک شخص مشخص رأی  بدهی.
به این اساس طوری که ذکر شد رعایت این سه اصل به عنوان 

حقوق سیاسی شهروندان  در انتخابات حتمی است.
در  آن  رعایت  از  باید  که  است  حق  چهار  اصول  از  پس 
حق  بیان،  آزادی  حق  شود:  نظارت  انتخابات  پروسه های 
آزادی  حق  و  انجمن ها  آزادی  حق  اجتماعات،  آزادی 

گشت وگذار را شامل می شوند.
بیان داشته  اینکه هر کس حق آزادی  بیان یعنی  حق آزادی 
از  استفاده  و حق  دسترسی  باید  و  بترسد  اینکه  بدون  باشد 
آزادی بیان را داشته باشد مثاًل اگر قرار باشد که در یک محل  
رسانه یا یک رادیو وجود دارد یک رادیویی که نشرات آن 
بیشتر برای زنان است نباید تنها طرف داری زنان را بکند و به 
مردها حق ندهد که آنها از طریق رادیوی زنان  پیام خود را به 
مردم برسانند،  این هم تبعیض و هم نقض آزادی بیان است. 
بدون  شهروندان  که  است  رفت وآمد  و  گشت وگذار  آزادی 
ترس بتوانند گشت وگذار کنند مثاًل بتوانند از دشت برچی به 
خیرخانه بروند یا به غزنی بروند و یا ازغزنی به مزارشریف. 
خودرا  اجتماعات  بتوانند  که  است  اجتماعات  آزادی  سوم 
گذشتۀ  انتخابات  در  متاسفانه  نمایند.  تدویر  ترس  بدون 
و شمار  نامزد کشته شد  ده  بود؛  باال  بسیار  تلفات  پارلمانی 
زیاد مردم ملکی  که در دوران کمپاین کاندیدان اشتراک کرده 
بودند، تلف یا زخمی شدند که به اساس آن  تلفات ملکی 

بسیار باال رفت.
 نهادهای امنیتی دفاعی افغانستان چون مسوولیت دارند باید  
آزادی های  و  امنیت  از  و  کنند  راستا جدی حرکت  این  در 

شهروندان حمایت کنند.

*کدام حق ها در پروسه های  انتخابات باید رعایت شود 
تا شهروندان با روحیه آرام و با خاطر آسوده و اعتماد به 

طرف برگزاری انتخابات بروند؟

طوری که یادآور شدم حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات، 
حق آزادی انجمن ها و حق آزادی گشت وگذار چهار حقی 
آزادی  مردم  وقتی  شوند،  مراعات  باید  انتخابات  در  که  اند 
باشند  داشته  را  تجمعات  آزادی  بیان  آزادی  و  گشت وگذار 
مردم  نباشد  تهدید  وقتی  دارند  را  انجمن ها  تشکیل  آزادی 
می دهد،  را  معنا  که یک  را  اجتماعاتی  و  انجمن  دارند  حق 

تشکیل دهند.
این خاطر  به  انتخاب شان می شود  یعنی تقریبًا جز یک حق 
انتخابات  در  حق  چهار  و  اصل  سه  این  که  است  نیاز 
به صورت جدی مورد نظارت قرار بگیرند متاسفانه  چیزی 
به  دولتی  امکانات  از  که   شده  عام  بسیار  افغانستان  در  که 
نفع کمپاین های انتخاباتی استفادۀ سوء صورت می گیرد و ما 
شاهدش هستیم که هنوز کمپاین شروع نشده، ولی استفاده از 
امکانات دولتی به نفع انتخابات صورت می گیرد یعنی استفادۀ 

نامشروع یا غیرعادالنه است.

*در این زمینه پیام شما برای مقامات مسوول چیست؟
افغانستان جز  امنتیی  نهادهای  و  انتخاباتی  مسوول  نهادهای 
باید  مردم  آزادی های  و  حقوق  از  که  است  وظایف شان 
با  قبلی  در دوره های  انتخاباتی  کنند، کمیسیون های  حمایت 
اتهامات بسیار جدی  مواجه شدند و مردم نسبت به پروسه 
اعتماد خود را از دست دادند حال امیدواریم کمیسیون فعلی 
که نه تنها برای حفظ آبروی خودشان بلکه حق مردم را باید 
زیر پا نکنند و صادقانه، عادالنه به طرف تدویر انتخابات بروند 
بدون اینکه مورد استفاده اوامر حکومت داران یا دولت مداران 
از  بعد  کمیسیون ها  گذشتۀ  دورِ  که  می بینید  گیرند.  قرار 
باوجودی  و  شدند  مجبور  کار  این  به  هم   ۲014 انتخابات 
با تاسف که هنوزهم معاش  که به تقلب متهم بودند، ولی  
حکومتی می گیرند و کمیسیون قبلی که انتخابات سال گذشته 
تأسف  با  که   می دانید  هم  را  اینها  دادند  انجام  را  پارلمان 
کارشان بسیار ضعیف بود که البته همۀ شان را نمی توان متهم 
کرد و این وظیفۀ نهادهای عدلی و قضایی است؛ اما کاری که 
شد بدنام کردن انتخابات و از بین رفتن اعتماد مردم به خانۀ 
ملت به نماینده های شان و به پروسۀ دموکراسی انتخابات شد.

*یکی از تشویش ها و نگرانی های عمیق استفاده  سوء از  
است. حال  انتخابات  پروسۀ  در  شناس نامه ها  یا  تذکره ها 
نظر شما در زمینۀ  داشتن تذکره های الکتریکی برای رفع 
برقی در  این معضله چیست که چقدر داشتن شناس نامۀ 

زمینۀ رفع تقلب در انتخابات موثر است؟
مسألۀ  یک  به  افغانستان  در  الکترونیکی  تذکره های  توزیع 
سوءاستفاده هایی  با  و  شد  تبدیل  و شخصی  قومی  سیاسی، 
در  که  حالی  در  شد  انداخته  تعویق  به  گرفت  صورت  که 
هژده سال گذشته جز توافقات بُن بود، باید سرشماری نفوس 
صورت می گرفت و توزیع تذکره های الکترونیکی برای مردم 
درگیر  معضله  یک  در  تأسف  با  ما  حاال  می گرفت  صورت 
ندارد چون  ماندیم که دلیل اول آن به حد کافی پول وجود 
پول های  مقدار   یک  از  هم  الکترونیکی  تذکرۀ  ایجاد  برای 
گزاف استفادۀ سوء شد و آن هم در آخر یک موضوع سیاسی 
بگیرند  تذکره  که  می کردند  اباء  مردم  شماری  که  شد  جور 
انتخابات  شفافیت  در  برقی  تذکرۀ  داشتن  گفت،  می توان  و 

فوق العاده می تواند کمک کند.
تمام  می شود.  معلوم  افغانستان  نفوس  شمار  آن  کنار  در 
افغانستان  در  که  انکشافی  پروژۀ  هر  یا  انکشافی  کارهای 
صورت می گیرد باید بر اساس تعداد نفوس صورت بگیرد که 
به شکلی نمی خواهند که انجام بدهند که به نظر من این کار 
غلط است و من تشویق می کنم مردم را که برای شفافیت کار 
بتوانند قضیه  امیدوار هستم که  بکنند و  انتخابات تالش  در 
تذکرۀ الکتروینی را هم به یک شکلی حل کنند یعنی از 30 

دارد،  افغانتسان می گویند وجود  نفوسی که در  میلیون   31-
فکر نمی کنم تا به حال یک میلیون نفر تذکره گرفته باشد و 

این گپ درست و خوب نیست.

*مسألۀ بسیار مورد توجه و جدی دیگر موضوع حضور 
اجتماعی و حقوقی است و  زنان در عرصه های سیاسی، 
سایر  کنار  در  خود  سیاسی  مشارکت  حق  از  اینها  باید 
حق های خود مستفید شوند حاال باید زنان با چه روحیه 

در انتخابات سهم  بگیرند؟
این  افغانستان  در  داریم  زیاد   ما  متعهد  و  آگاه   زنان  البته 
که چقدر  شانس به تمام زنان داده می شود مورد جداست، 
یک  در  است  بیسواد  که  زنی  بگویم  می خواهم  که  چیزی 
افغانستان که هنوز شاید در موتر ننشسته باشد،  گوشۀ دور 
نان خوب  که  می داند  را  منافع خود  زنده گی خود  در  ولی 
خوب   مرض  از  بودن  عاری  پوشیدن،  پاک  لباس  خوردن، 
است؛ اما برایش خدمات ارایه نشده که اینها بحث جداست 
پیامم برای زنان این ست که از حقوق شان استفاده کنند و در 
انتخابات به عنوان نصف نفوس جامعه برای تعین سرنوشت 
آینده اوالدهای شان تصمیم بگیرند و از رأی خود به عنوان 
جنگی  جرایم  به  متهم  که   کسانی  به  کنند  استفاده  محکمه 
و جرایم ضد بشری و تخطی های حقوق بشر هستند، رأی 
ندهند چون  ما همان تعهد تطبیق عدالت را علیه افراد زیاد 
عنوان  به  خود  رأی  از  باید  خودشان  مردم  بناًء  نمی بینیم 

محکمه استفاده و افراد شایسته را انتخاب کنند.

*پیام شما برای مردها در این زمینه چیست؟
دارند،  به عنوان شهروند مسوولیت  برابر خانم ها  مردها هم 
افغانستان  جامعۀ  سرنوشت  بر  تقریبًا  حاال  که  شهروندانی 
حاکم اند که هیچ گاه تصور نکنند که آنها بهتر از زنان هستند 
می خواهم بگویم که من در یکی از مصاحبه های خود گفتم 
از مادر  باقی  بابای آدم یگانه مردی ست که مادر نداشته  که 
دانشمند،  اگر  جنگ جو،  اگر  اند،  قهرمان  اگر  شده اند  پیدا 
نفی  این واقعیت  انکار  بناًء  اگر روز مزد است  داکتر و  اگر 

خودشان است.

*اگر بابای آدم مادر بوده باشد چقدر باید مردان در برابر 
زنان عاطفی باشند.

هیچ کسی  این حساب شما  به  یعنی  است  واقعیت  این یک 
حضرت  اتفاقًا  باشد  نداشته  مادر  که  نمی یابید  را  دیگری 

عیسی مسیح مادر داشته است.

*جناب داکتر سمر! پس از ریاست کمیسیون حقوق بشر 
در پست دیگری و به عنوان نمایندۀ خاص رییس جمهور 
و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل به کار 
می پردازید حاال امکان دارد در مورد کارها و برنامه های 
کمی  بشر  حقوق  ارزش های  و  صلح  زمینۀ  در  بعدی تان 

روشنی بیندازد؟
بزنم  گپ  رابطه  آن  در  من  که   است   زود  بسیار   البته  
می خواهم صادقانه بگویم نمی خواستم کار حکومتی کنم، به 
مردمم  به  من  که  هرجایی  در  است  افغانستان  صورت،  هر 
خدمت کرده بتوانم ولو در پست های کالن و مهم هم نباشم 
فعال و مدافع حقوق بشر هستم و آن را  من در اصل یک 

ادامه خواهم داد.

فرصت  که  این  از  ممنون  می خواهم.  موفقیت  *برای تان 
گذاشتید.

تشکر از  شما هم.

گفت وگو کننده: محمدیوسف عمران

سیما سمر:

اشتراک وسیع شفافیت 
و عادالنه بودن انتخابات 

را تضمین می کند
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پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 

بخش نخست

ماهیت تحریک طالبان

در سال 1994 میالدی، تحریک طالبان با حمایت پنهان و آشکار پاکستان 
و  عمومی  امنیت، خلع سالح  و  تأمین صلح  پاتک ها،  رفع  شعار  زیر 
گشایش شاهراه ها شکل گرفت و تا دروازه های شهر کابل وسعت یافت. 
اسالمی  وحدت  اسالمی،  ملی  جنبش  چون  کابل  در  مطرح  نیروهای 
شاخۀ مزاری و حزب اسالمی حذف شدند. تحریک طالبان نیز به وسیلۀ 
متحدین جمعیت اسالمی از ساحۀ تیر رس شهر کابل بیرون رانده شدند، 
ولی بنابر محاسبۀ نادرست امیر معظم هرات، امیرمحمد اسماعیل خان و 
ضعف سازمان دهی وی، شهر هرات بدون هیچ گونه مقاومتی در تصرف 

طالبان درآمد. 
به این شیوه جمعیت اسالمی حمایت هرات و حوزۀ جنوب غرب را 
از دست داد. به منظور تحقق صلح، دولت استاد برهان الدین ربانی خود 
ارایه کرد.  با قاعدۀ وسیع را  را محور صلح اعالم کرد و شعار دولت 
حزب اسالمی بعد از عقب نشینی از چهار آسیاب به لغمان که آخرین 
سنگرش بود جا به جا گردید؛ به عقد قرارداد ماهیپر رضایت نشان داد. 
گلبدین حکمتیار به محور صلح پیوست و به ُپست صدارت تکیه کرد. 
این معامله سیاسی را صفوف احزاب اسالمی بازی به سرنوشت خود و 
خلق خدا )ج( ارزیابی می کردند. در اکثر والیات عماًل از مقاومت علیه 
تحریک طالبان دست کشیده شد. در اثر همچو سازش ها، دولت پاکستان 
با مالحظۀ آشکار، محور صلح را به عقب نشینی منظم به پنجشیر و سقوط 

غیرقابل پیش بینی در 6 میزان سال 1996 میالدی از کابل وادار کرد.
جمعیت  از  که  مزاری  شاخۀ  اسالمی  وحدت  و  اسالمی  ملی  جنبش 
اسالمی و دولت فاصله گرفته بودند با درک موقعیت جغرافیایی، تاریخی 
و سیاسی شان سر انجام بعد از سقوط کابل به وسیلۀ تحریک طالبان قادر 
به ایجاد جبهۀ نظامی - سیاسی و منطقه یی نوین به نام »شورای عالی دفاع 
وطن« در خنجان شدند. به موجب آن افغانستان واحد عماًل به دو جبهه 
نظامی، شمال و جنوب تقسیم شد. در گذرگاه سالنگ مقاومت کم نظیری 
سازمان داده شد، ولی حلقۀ ضعیف جنبش ملی اسالمی در بادغیس درهم 
شکسته شد. والیات شمالی از سوی تحریک طالبان از آن طریق تسخیر 
گردید. اسماعیل خان به اسارت طالبان درآمد.  جنرال دوستم رهبر جنبش 
ملی اسالمی مقاومت را به زیان جنبش ارزیابی و به ترکیه فرار کرد. عقب 
گرد جنرال ملک و جنرال مجید روزی غلبه بر طالبان در صفحات شمال 

شکست تلخی را وارد ساخت. 
در سال 1991 میالدی شورای نظامی به فرماندهی احمدشاه مسعود به 
فعالیت نظامی، سوق و ادارۀ واحد پرداخت. در این شورا حاجی قدیر 
رییس شورای جهادی ننگرهار نیز شرکت داشت. تا سال 1991 میالدی 
این شورای نظامی در فضای همکاری و تحت رهبری واحد فعالیت 
کردند. در سال 1995 میالدی تالش مخالفان دولت اسالمی در تعلیق 
قرار دادن دولت استاد ربانی در سازمان کنفرانس اسالمی منجر به ناکامی 

گردید و موجب تقویت موقف او در یک رشته ممالک شـــد. 
در سال 1998  می شد.  مطرح  وظایف  این  ملی،  متحد  ایجاد جبهه  با 
میالدی »جبهه متحد ملی اسالمی برای نجات مردم« به اشتراک احمدشاه 
مسعود، جنرال ملک و محمد کریم خلیلی شکل گرفت، به مقاومت ادامه 
دادند و با تأسیس امارت اسالمی طالبان در سال 1996 میالدی، کشور 
در مسیر سقوط قرار گرفت. در مجموع، این رژیم را اکثر پژوهشگران، 
نظام تمامیت خواه و انحصار طلب دانسته که رکود فکری و مخالفــــت 
با تجدد و تمدن ویژه گی این مرحله را وانمود می کرد و یکی از سیاه ترین 

دوره ها محسوب می گردید.
فرهنگ و ادب فارسی و پشتو با حاکمیت طالبان، آسیب های فراوانی 
را متقبل شد. از نشست های فرهنگی و بر پایی محافل در این مرحله 
اثری به مشاهده نمی رسید. جراید، اوضاع فرهنگی را انعکاس می داد و 
تهی از تصویر بود و به گونۀ رقت انگیزی در برابر چشمان خواننده، 
ظاهر می گردید. گر چه طالبان ادعای حفظ کتاب خانه ها و آثار تاریخی را 
داشتند، غافل از این بودند که تخریب مجسمه های بودا در بامیان روحیه 

ضد فرهنگی شان را در جهان به معرض نمایش گذاشت. 
سوزاندن و نابود کردن تعداد زیادی از کتب در کتابخانۀ کانون حکیم 
ناصر خسرو بلخی از جمع اعمال  ضد فرهنگی و سیاسي دیگر طالبان 
بود. با این حال، در یگانه مورد که می توان به روشنی سخن گفت این 
است که دیگر شهروندان پلخمری از دسترسی به چنان کتاب خانه یی که 
از بسا جهات در افغانستان یگانه بود، بی بهره شدند. تحلیل متون نثر در 

مطبوعات طالب بیانگر حکایات و اندرزها بود. 
طالبان جشن نوروز را تـعطیل نمودند، بازی های کودکانه را ممنوع کردند 
و بیرون شدن زن بدون محرم شرعی در این دوره ممکن نبود. افغانستان 
تحت زمام داری طالبان چنان عقب رانده شد که به محراق جنگ، بنگ و 
تفنگ تبدیل گردید و طی مدت نیم دهه، کشت، قاچاق و ترافیک مواد 
مخدر به عنوان مانع عمده در راه حل صلح آمیز مسأله افغانستان به عامل 

ـُــنـدی رشد اقتصادی و اجتماعی تبدیل گردید. کـ

دانشمندان روان شناسی به این نظـر اند که دورۀ 
زنده گی،  دوره های  سایـر  به  نسبت  طفولیت 
صورت  به  زیرا  است؛  مهم  و  حساس  خیلـی 
طبیعی پایه و تهداب شخصیت فرد در این دوره 

پی ریزی می شود. 
در بسیاری از کشورها به عوض این که از ایـن 
قشر آسیب پذیر جامعه مراقبت و نگه داری جدی 
شود؛ بـرعکس از هـرگـونه حـق مدنی و طبیعی 
محـروم گردیده، برخورد ناشایسته و غیرانسانی 
در  و  گرفته  صورت  جامعه  نیازمندان  این  با 
معرض ظالمانه ترین عمل انسانی قرار می گیرند. 

جنگ های  جریان  در  کودکان  نیز  افغـانستان  در 

تحمیلی و دوام دار، بیشترین آسیب را دیده اند و 
به مهاجرت های اجبـاری داخل و خارج کشـور 
کشانیـده شده، از تعلیـم و تربیت به دور مانده، 
مواجه  اجتماعی  و  اقتصادی  ناگوار  شرایط  به 
معاش  امرار  و  زنده گی  ادامۀ  برای  و  گردیده اند 
روی  شاقـه  و  ُدشوار  کارهای  به  فامیل  و  خود 

می آورند که مثـال های زنـده اش در سرک  و کنار 
عـوامـل  می خورد.  چشم  به  روزه  همه  جاده ها 
برشمرد:  چنین  می توان  را  وضعیت  این  اصلی 
توانایی  عدم  تنگ دستی،  فقـر،  تحمیلی،  جنگ 
و دستـرسی به آموزش و پرورش، معلـولیت و 
معیوبیت، نداشتن سرپرست و مالحظات دیگر ـ 

عنوان و مطرح می شود. 
کودکان امروز، آینده  سازان و رهبران آینده کشور 
همه  جانبه  حمایت  و  محبت  سزاوار  و  هستند 
اسناد  و  ملی  قوانین  که  آن  با  خانواده و جامعه . 
به شکل گسترده  با وضاحت کامل و  بین  المللی 
آنهم  با  را تضمین می کند؛  اطفال  اساسی  حقوق 

متأسفانه در کشور شاهد خشونت  های روز  افزون 
در  آسیب  پذیر  نهایت  و  معصوم  قشر  این  علیه 

خانواده  ها، مکاتب و جامعه هستیم. 
شگفتۀ  نو  گل های  کودکان،  که  است  مبرهن 
خوشبو و زیبای گلشن زنده گی و گلزار جامعۀ 
تا  تولد  بدو  از  که  هستند  انسانی  تکامل  به  رو 

روزگار جوانی... پاک، معصوم، دوست داشتنی و 
مبرا از گناه هستند. 

لبخند کودک در دل و دماغ خانواده جا می گیرد 
و تأثیر ژرف، زیبا و خوش آیندی در قلب و روان 
خانواده به جا می گذارد. کودکان گل های سرسبد 
فامیل ها و امیدهای فردای والدین، زنان و مردان 
این  با  آینده سازان جامعه بشری هستند.  آینده و 
توصیف، هر کودکی در هر حالتی، همیشه تشنۀ 
و  مادر  نوازش گر  دست های  از  و  است  نوازش 
پدر لذت می برد و روحًا و جسمًا در بستر خوب 

اجتماعی و اقتصادی به بالنده گی می رسد. 
رشد مصوون و سالـم جسمـانی و روانی کودک 
همراه  آرام  خانوادۀ  یک  چارچوب  در  صرفـًا 
والدین با مسوولیت ممکن است. به همین دلیـل 
و  زن  حقوق  فامیل،  حقوق  مبـاحث  تمـام  در 
و  اجتماع  اساس  خانواده؛  مسأله  ـ  طفل  حقوق 
اگر  است.  گردیده  تلقی  سالم  انسان  زمینه ساز 
جامعه  در  کنیم،  برخورد  محبت  با  خانواده  در 
چون  نمی گردیم؛  به رو  رو  خفیف  مجازات  به 
نیست؛  ماشین  ساختن  پرورش،  و  آموزش  بنیاد 
تربیت  و  تعلیـم  و  است  انسان  ساختن  بلکه 
پرورش  نه  باشد؛  انسان سـازی  جهت  در  باید 

انسان نماهایی تحصیل کرده. 
سعی شود که فـرزندان را از کـودکی با واقعیات 
آشنـا سازیم. از بی تجربه گی کار نگیریم و آنها را 
ناآگاه در صحنۀ اجتماعی رها نکنیم. خانـواده از 
مسوول،  انسان های  دارند  انتظار  خود  فـرزندان 
که  حالی  در  باشند؛  پُرمهر  و  متعهد  متوجه، 
نمونه هایی صحیح در اختیار آنها قرار نمی دهنـد. 
می کنند؛  عمل  آن  به  می بینند،  آنچه  کودکان 
همکاری  تعاون،  حس  کـه  شـود  کوشش  پس 
فرزندان  در  کودکی  از  را  مسوولیت  احساس  و 
تقویت دهیم. هنر و تقوا بیاموزند چون آنان زنده 

و نگه دارندۀ نام آوران پیش از خود هستند.
این وجیبۀ هر  فرد جامعه است که اصالحات و 
مبارزه را ابتدا از خود و خانواده  اش آغاز کند و 
علیه هر  نوع نابرابری ها و بی عدالتی  ها با قاطعیت 
از  عاری  جامعۀ  تا  نماید  مبارزه  و  ایستاده گی 
از  پیش  بناًء  باشیم؛  داشته  خشونت  هر نوع 
کوچک  ترین اقدام جهت اعمال حقوق اطفال این 
اندکی  آگاهی  تا  است  مبرم  ضرورت  سرزمین، 
از حقوق اطفال نظر به قوانین ملی و اسناد بین 

 المللی داشته باشیم.
انتهای نوشته را با بیتی از استاد بزرگوار حیدری 

وجودی به پایان می رسانم: 
چون نشد غیر از طبیعت هیچ کس استاد ما 

پیر  شد پیش از جوانی طفل استعداد ما

شد پیش از جوانی طفل 
استعداد

بهزاد برمک-استاد اکادمی کوشا 

د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو...
وايي، د ښاغيل صالح پر دفر برید هم د طالبانو کار و.

د کورنیــو چــارو وزارت پــه وینــا، د خورشــید ټلویزیــون د کارکوونکــو پــه کاســټر 

موټــر د یکشــنبې د ورځــې پــه حملــه کــې دوه تنــه وژل شــوي او د یــاد ټلویزیــون 

د درې کارکوونکــو پــه ګــډون څلــور تنــه ټپیــان شــوي دي.

 ولســمر محمــد ارشف غنــي د خورشــید ټلویزیــون پــر موټــر بریــد غندلــی او 

ویــيل یــې دي چــې رســنۍ او ملکیــان پــه نښــه کــول جنګــي جنایــت دی.

پــه ورتــه وخــت کــې پــه کابــل کــې د امریــکا د متحــده ایاالتــو ســفیر جــان بــس 

پــه خپــل یــوه ټوېــټ کــې ویــيل، د رســنیو پــر کارکوونکــو وروســتی بــې معنــی 

بریــد غنــدم، پــر ملکیانــو او رســنیو بریــد بــې هدفــه دی، ټولــې خــواوې بایــد پــه 

ســولې او د افغانســتان پــه راتلونکــي مترکــز وکــړي.

دغــه شــان د افغانســتان لپــاره د اروپايــي ټولنــې ســفیر پیــري مایــډون هــم ویــيل 

چــې د ژورنالېســتانو د خاموشــه کولــو هڅــې بــه هغــوی ال غښــتيل کــړي.

ــه داســې حــال  ــر پ ــر موټ ــون د کارکوونکــو پ ــل کــې د خورشــید ټلویزی ــه کاب پ

کــې د مقناطیــي مایــن پــه وســیله حملــه کېــږي چــې مخکــې تــر دې طالبانــو 

د روان کال د رسطــان د میاشــتې پــه لومړیــو کــې رســنیو تــه خــرداری ورکــړی و 

چــې د دغــې ډلــې پــر ضــد بایــد د ســوداګریزو اعالنانــو لــه خپرولــو ډډه وکــړي.

ــه د  ــې دا حمل ــاور ده چ ــه دې ب ــی« پ ــړ اداره »ن ــنیو د مالت ــه رس ــتان ل د افغانس

ــري. ــړاو ل ــواښ رسه ت ــاد ګ ــه ی ــو ل طالبان

د دغــه بنســټ مــر مجیــب خلوتګــر ازادي راډیــو تــه وویــل: دا حملــه د بریت 

پــه وړانــدې یــو جنایــت دی، تــر اوســه هېــڅ ډلــې یــې مســؤلیت نــه دی منلــی، 

خــو زه فکــر کــوم هغــه ګــواښ تــه پــه پــام رسه چــې د طالبانــو لــه خــوا موجــود 

دی، کــه کومــه بلــه ډلــه دا مســؤلیت ونــه منــي، ښــکاره ده چــې دا بــه د طالبانــو 

کار وي.

ــر  ــر موټ ــو پ ــون د کارکوونک ــويص ټلویزی ــید خص ــې د خورش ــې ده چ د یادون

ــنۍ او  ــتان رس ــم د افغانس ــې ه ــر دې مخک ــې ت ــه ده، بلک ــۍ ن ــه لومړن حمل

ــت  ــور میاش ــه ث ــر کال پ ــې د تې ــوي دي چ ــکار ش ــو ښ ــه حمل ــاالن د ورت خری

کــې د کابــل پــه شــش درک ســیمه کــې هغــه حملــه چــې پــه ډلــه ییــز ډول نهــه 

ــال دی. ــد مث ــو څرګن ــو ی ــو حمل ــول، د دغ ــې ووژل ش ــه ک ــاالن پ ــه خری تن



Year 11 l NO 2548 l Tuesday l 6 August 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 07۴۴600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام


