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ــم و  ــس افغان فیل ــی ریی ــرا کریم صح
کارگــردان فیلــم »حــوا، مریــم، عایشــه« 
کــه به عنــوان فیلــم منتخــب افغانســتان 
ــی  ــش بین الملل ــرکت در بخ ــرای ش ب
اســکار ۲۰۲۰ انتخــاب شــده اســت، از 
نمایــش ایــن فیلــم در امریــکا و ایــران 

خبــر داد.
ــت:  ــته اس ــتی نوش ــک یادداش او در ی
فیلــم ســینمایی »حــوا، مریــم، عایشــه« 

در  مــاه  چهــار  بــرای  بــه زودی 
کالیفرنیــای امریــکا بــه نمایــش عمومــی 
ــران  ــش در ای ــد و مجــوز نمای در می آی
ــن و  ــه زودی در چی ــت. ب ــم گرف را ه
ترکیــه و اســلواکی هــم اکــران عمومــی 
ــه  ــه ب ــحالم ک ــت. خوش ــد داش خواه
جشــنواره ها،  در  شــرکت  از  جــز 
در ســینماهای دیگــر کشــورها هــم 

ــه 6 ــش داده می شــود....ادامه صفح نمای

ــان کار  ــاختمانی و پیم ــرکت س ــا ش ده ه
از  مالیــه  وزارت  کــه  مدعــی هســتند 
پــروژه  هــزاران  بودجــه  پرداخــت 
ســاختمانی دولــت در 34 والیــت بــه 
ــد. ــاع می کن ــراردادی امتن ــرکت های ق ش
ســاختمانِی  شــرکت  ده هــا  مســووالن 

ــروز در  ــت دی ــراردادی دول ــای ق طرف ه
ــل، وزارت  یــک تجمــع اعتراضــی در کاب
مالیــه را بــه امتنــاع از پرداخــت میلیاردهــا 
ــم  ــی مته ــای دولت ــه پروژه ه ــی هزین افغان

ــد. کردن
ــال  ــرکت ه ــوول ش ــر، مس ــد ضمی احم

ــل  ــروز کاب ــی از معترضــان ام ــزه یک حم
در گفت وگــو بــا خبرنــگاران مدعــی شــد 
ــو، وزارت  ــه این س ــاه ب ــت م ــه از هف ک
مالیــه از پرداخــت بودجــه پروژه هــای 
دولتــی بــه قراردادی هــا امتنــاع کــرده 

اســت.
پروژه هــای  اکثــر  کار  کــه  افــزود  او 
ــا  ســاختمانی دولــت در 34 والیــت 4۰ ت
ــا  ــت ام ــه اس ــش رفت ــه پی ــد ب 7۰ درص
وزارت مالیــه در طــول هفــت ماه گذشــته 
از پرداخــت هزینــه ایــن پروژه هــا امتنــاع 
ــده  ــل ش ــه آوردن متوس ــه بهان ــرده و ب ک

اســت.
کــه  کــرد  تصریــح  ضمیــر  احمــد 
مســووالن وزارت مالیــه در پاســخ بــه 
ســوی  از  بودجــه  اخــذ  درخواســت 
کــه  گفته انــد  قــراردادی  شــرکت های 
ــات  ــان انتخاب ــاد شــده در جری بودجــۀ ی

مصــرف شــده اســت.
ریاست  انتخابات  برگزاری  پروسۀ 
جمهوری 6 میزان بالغ بر11 میلیارد افغانی 
هزینه برداشت...             ادامه صفحه 6

د کابــل حضــوري چمــن لــه بیــا 

بیــا رغولــو رسه رسه نــه د پخــوا 

پــه شــان شــین شــو او نــه د 

ــر  ــود ډګ ــه ت ــو پ ــاړو د لوب لوبغ

ــدل شــو. ب

خپلــې  لــه  حســیب  احمــد 

ورځ  هــره  رسه  لوبډلــې 

ــي او  ــه راځ ــن ت ــوري چم حض

ورزش کــوي، خــو چمــن پخــوا 

ده. ځمکــه  ســپېره  اوس  و 

د کابــل حضــوري چمــن پــه 

ــر  ــو ورغــول شــو، خــو ت ځلون

ــه  ــدو بېرت ــت تېرې ــه وخ ــو څ ی

ــوی. ــدل ش ــه ب ــه خراب پ

هغــه وايــي: »زمــوږ لپــاره دلتــه 

د منــډې وهلــو زمینــه برابــره 

ــمېر  ــو ش ــه ی ــه دلت ــه ده، ځک ن

معتادیــن دي، پــه ډاډه زړه نــه 

ــې  ــې جام ــی ان خپل ــو کول ش

بدلــې کــړو، ټــول فکــر مــو 

خپلــو جامــو تــه وي، هیلــه 

لــرم چــې دا میــدان لــه رسه 

ورغــوي.«

حضــوري چمــن لــه کورنیــو 

ــو د  ــې او د طالبان ــړو مخک جګ

ــه نســکورېدو وروســته  ــم ل رژی

هــم د تفریحــي، فرهنګــي او 

ورزيش پروګرامونــو مېلــه  ځــای 

و.

ــه  ــال پ ــه ځانګــړي ډول د فوټب پ

لســګونو رســمي او غیر رســمي 

لوبډلــو بــه پــه حضــوري چمــن 

کــې خپــل مترینونــه کــول چــې 

ــرح او  ــری مط ــه دې الرې ډې ل

تــر مــي لوبډلــې ورســېدل.

حیــات اللــه لوګــروال چــې 

ــه  ــو ل ــال ی ــتان د فوټب د افغانس

لــه  دی،  څخــه  مخکښــانو 

ــه یعنــې حضــوري  همــدې ځای

یــې د فوټبــال  چمــن څخــه 

ــه پیــل کــړه او باالخــره یــې  لوب

مــي لوبډلــې تــه الر پیــدا کــړه.

ــن  ــوري چم ــي، حض ــه واي هغ

وړانــدې پــه ځلونــو لــه اوســني 

او  ښایســته  څخــه  وضعیــت 

ښــکلی و.

»د  وویــل:  لوګــروال 

ماشــومتوب لــه وختــه یعنــې لــه 

6 مــخ 
پخــوا...  کلونــو   ۴۰

د کابل حضوري چمن نه شین شو او نه د لوبو کوم تود ډګر

وزارتمالیهبهشرکتهایساختمانیوپیمانکار:
تمام بودجه در انتخابات مصرف شده است

منایندۀاسکار۲۰۲۰افغانستاندرامریکاوایرانبهمنایشدرمیآید

تـوقف بازشمـاری آرا 
کارشکنـی یا قـانون شکنـی؟

لـومپـن ها 
به بهشت نمـی روند

باز شمـاری آرا 
خـالف قانـون است

درآستـانۀ 
بحـران انتخـاباتی

2
نگاهی به سیاست پاکستان 

در مذاکرات  صلح  افغانستان

7

سناتوران،نهادهایناظر
وتکتانتخاباتیثباتوهمگرایی:
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ــی و  ــات، خــاف فیصله هــای قبل ــی کــه کمیســیون انتخاب درحال
ــر  ــه آرای غی ــه اســت ک ــم گرفت ــده، تصمی ــم ش ــل تنظی طرزالعم
معتبــر را مــورد توجــه قــرار دهــد و بــه بازشــماری مراکــز غیــر 
ــروع  ــی ش ــای انتخابات ــای تکت ه ــول در اوج مخالفت ه ــل قب قاب
کرده اســت، بســیاری از ســتادهای انتخاباتــی بــا آن واکنــش منفــی 

نشــان داده انــد.
 موضع گیــری چنــد روز پیــش شــورای نامــزدان ریاســت جمهوی 
ــود و  ــا داده ش ــک به ــه آرای بایومتری ــط ب ــه فق ــورد اینک در م
ــرد، ظاهــراً مــورد  ــرار نگی ــر بایومتریــک مــورد توجــه ق آرای غی
توجــه کمیســیون انتخابــات قــرار نگرفتــه اســت. امــروز شــورای 
ــورد نشســت  ــن م ــار دیگــر در همی ــزدان ریاســت جمهوری ب نام
خبــری دارنــد و نیــز دیــروز داکتــر عبــداهلل دیگــر نامــزد انتخابــات 
ریاســت جمهــوری بــر ایــن تصمیــم کمیســیون انتخابــات 
ــده  ــماری ارا ش ــد بازش ــف رون ــان توق ــرد و خواه ــراض ک اعت

اســت. 
اکنــون بــه نظرمیرســد کــه قــدم  کانــی بــرای بحرانــی شــدن روند 
ــتان  ــات در افغانس ــیون انتخاب ــر موضــع کمیس ــا تغیی ــات ب انتخاب
ــتان  ــردم افغانس ــارات م ــن خــاف انتظ ــته شده اســت و ای برداش
اســت؛ چنانچــه ایــن انتخابــات بــه چالــش مواجــه شــود و نتیجــه 
ــرای همیشــه  ــه ب ــن اســت ک ــه نشــود، ممک درســت از آن گرفت
ــد و دیگــر  ــات از دســت بدهن ــه انتخاب ــت شــان را ب ــردم رغب م
ــات و دیموکراســی در افغانســتان حســاب  ــام انتخاب ــه ن کســی ب
ــی  ــۀ حساس ــتان در مرحل ــی افغانس ــرا دیموکراس ــد. زی ــاز نکن ب
قــرار گرفتــه اســت و ســوال ایــن اســت کــه آیــا این بــار شــفافیت 
ــا  ــی ب ــت و کس ــد نشس ــی خواه ــه کرس ــی ب ــِت انتخابات و عدال
ــت؟  ــد یاف ــه ارگ راه نخواه ــِج مهندسی شــده ب آراِی ســیاه و نتای
ــرار  ــی ق ــیون های انتخابات ــِر کمیس ــه در براب ــت ک ــن سوالی س ای
ــال  ــِی در ح ــد دموکراس ــود می توانن ــردِ خ ــا عملک ــا ب دارد. آن ه
نــزِع کشــور را یــا دوبــاره زنــده کننــد و یــا آن را بــه گورســتان 
بســپارند. اگــر کمیســیون های انتخاباتــی ایــن بــار بــه ســراغ آرای 
ــه  ــد ک ــام بدهن ــی را انج ــد و حرکت های ــک برون ــدون بایومتری ب
ســبب مشــروعیت بخشــی بــه تقلــب شــود در آن صــورت بنیــاد 
انتخابــات را خواهنــد کنــد و چنانچــه خــاف آرای تقلــی و بدون 
ــاِی  ــه از ارزش ه ــوند ک ــق می ش ــد، موف ــل کنن ــک عم بایومتری
دموکراســی پاســداری کننــد. بارهــا نوشــتیم کــه در دو انتخابــات 
ــای رای  ــای صندوق ه ــه پ ــه ب ــود این ک ــا وج ــردم ب ــته، م گذش
رفتنــد و قربانــی دادنــد، ولــی متأســفانه ایــن قربانی هــا بــه ســودِ 
تیم هــای تمامیت خــواه و بی کفایــت تقلــب طلــب مصــادره 
شــد و تکــرار چنیــن رونــدی، دیگــر آخریــن بقایــاِی اعتمــاد بــه 

ــرد. ــن می ب ــردم از بی ــز در م ــاالری را نی مردم س
ــیار تاریخــی و  ــی، مســوولیِت بس ــیون های انتخابات ــار کمیس این ب
بزرگــی را بــه گــردن دارنــد. این بــار آن هــا بایــد در جبهــۀ دفــاع 
ــاک  ــط از رای پ ــد و فق ــرار بگیرن ــاالرانه ق ــای مردم س از ارزش ه
ــند.  ــی باش ــروی کس ــم و اب ــه چش ــه متوج ــه اینک ــد ن ــاع کنن دف
ــازوکارهای  ــه، در س ــی جامع ــکاِت فعل ــیاری از مش ــره بس گ
موجــود حکومــت داری نهفتــه اســت. اگــر ناامنــی شــدت گرفتــه، 
ــدی  ــردم دیگــر امی ــر م ــه، اگ ــی کاری تشــدید یافت ــر و ب ــر فق اگ
بــه آینــده ندارنــد، اگــر فســاد بــه اوِج خــود رســیده، همــه ناشــی 
ــز  ــی همه چی ــی اســت کــه چهارچنگال از ســاختارِ معــوِج حکومت
ــی  ــدد و در پ ــردم را نمی بین ــرار داده و م ــود ق ــارِ خ را در انحص
دلخــواه کــردن نتایــج انتخابــات اســت. امـــروز بــا انتخابات ســال 
۹۸ ایــن فرصــت و شــاید آخریــن فرصــت در اختیــارِ ماســت کــه 
ــرای برگشــِت حکومــت داری  ــرژی ب ــا تمــامِ قــدرت و ان از آن ب
ــره  ــتغال زایی به ــت و اش ــاد امنی ــاد، ایج ــا فس ــارزه ب ــوب، مب خ
ــات  ــۀ انتخاب ــرار تجرب ــد تک ــاِل روان نبای ــات س ــم. انتخاب ببری
ســال ۲۰14 باشــد کــه کشــور را بــه بحــران بــرد و محصــول آن، 
حکومتــی ضعیــف بــه نــام وحــدت ملــی بــود؛ حکومتــی کــه تــا 
امــروز کــه عمــرش به پایــان رســیده، موفــق نشــده کابینۀ خــود را 
تشــکیل دهــد. مــردم دیگــر از چنیــن حاکمیتــی خســته شــده اند. 
آن هــا می خواهنــد کــه حکومتــی پاســخ گو و مســوولیت پذیر 
در افغانســتان بــه میــان بیایــد؛ حکومتــی کــه بــه مطالبــاِت جامعــه 
ــردم  ــردایِ ِ م ــروز و ف ــکات ام ــرای مش ــد و ب ــرا ده ــوش ف گ
برنامه هــای واقعــی داشــته باشــد. مــردم مــی خواهنــد بــه تاریــخ 
ــی روی کار  ــد حکومت ــان داده شــود و بای ــان نقطــه پای دروغگوی
بیایــد کــه بتوانــد اعتمــاد مــردم را بــه خــود جلــب کند و ایــن کار 
فقــط از طریــق کمیســیون انتخابــات بــا شــفاف و درســت عمــل 
کــردن آن بــدون تاثیــر پذیــری از دیکتــه دیگــران عملــی اســت. 

ــد. ــه کمیســیون چــه می کن ــده شــود ک دی

کمیسیـون انتخـابات 
چه خـواهد کـرد؟

بحـران  می شـد  بـرده  گمـان  کـه  همانگونـه 
نتایـج  هنـوز  کـه  حـاال  همیـن  از  انتخاباتـی 
نشـانه های  نشـده،  اعـام  انتخابـات  نخسـت 
خـود را بـروز داده اسـت. بـه گمـان غالب تیم 
» دولـت سـاز« علی الرغـم نداشـتن رای کافی 
کمیسـیون های  در  نفـوذ  بـا  کـه  موفـق شـده 
تقلب هـای  رشـته  یـک  انجـام  و  انتخاباتـی 
دسـتبرد  انتخابـات  نتایـج  در  یافتـه،  سـازمان 
بزند. این سـخن یـک ادعای غیرواقعی نیسـت 
تصویـری  چنیـن  انتخابـات  وضعیـت  کا  و 
را بـه نمایـش می گـذارد. گفتـه می شـود کـه 
اشـرف غنـی رییـس دسـته انتخاباتـی » دولت 
سـاز« هشـدار داده کـه به هیچ صـورت ناکامی 
خـود را پذیرفتـه نمی توانـد و بـه همیـن دلیـل 
» بایـد« در انتخابـات پیـروز اعـام شـود. ایـن 
برخـورد نـه دموکراتیـک اسـت و نـه هـم بـا 
قواعد بازی سـازگاری دارد. سـخنگویان دسـته 
انتخاباتـی ارگ و حتـا مشـاوران آقـای غنی که 
بایـد به عنـوان اعضای حکومـت غیرجانبداری 
خـود در انتخابـات را حفـظ کننـد و دنـدان بر 
جگـر بگذارنـد، بـه صـورت لجام گسـیخته در 
و  ملـی  رسـانه های  و  اجتماعـی  شـبکه های 
بین المللـی در حـال خلـق فضایـی بحرانی انـد. 
بـازی  قواعـد  از  دوام دار  صـورت  بـه  آن هـا 
سـخن می گوینـد و دیگـران را بـه شـکیبایی و 
تحمـل فـرا می خواننـد؛ در حالی کـه آن طرف 
همدسـتی  در  عمـا  انتخابـات  کمیسـیون  در 
بـا یـک تعـداد از افـراد نفـوذی خـود تـاش 

می کننـد کـه انتخابـات را بـه بیراهـه ببرنـد. 
آن  ارزش هـای  و  از جمهوریـت  غنـی  آقـای 
می کنـد  وانمـود  چنیـن  و  می گویـد  سـخن 
ارزش هـای  یگانـه حامـی  تیـم اش  و  او  کـه 
کـه  در حالـی  اسـت،  در کشـور  جمهوریـت 
نه هـم  دارد و  اعتنایـی  بـه جمهوریـت  نـه  او 
ارزش هـای آن برایـش مهـم به شـمار می روند. 

انسـان جمهوریت خـواه و دیموکـرات بـا مردم 
دیکتاتورمآبانـه  برخـورد  چنیـن  کشـورش  و 
نمی کنـد. او بـرای به دسـت آوردن قدرت همه 
چیـز را فـدا نمی سـازد و کشـور را بـه سـوی 
انتخاباتـی،  دسـته های  چـرا  نمی بـرد.  بحـران 
غیـراز دسـته » دولـت سـاز« از آنچـه کـه در 
کمیسـیون انتخابـات می گذرد، راضی نیسـتند، 
دلیـل این نارضایتی چیسـت؟ این طور نیسـت 
کـه ایـن دسـته های انتخاباتـی جنجـال سـاز و 
خواهـان ایجـاد بحـران باشـند، اکثریـت آن هـا 
خواهـان شـفافیت و عدالـت در انتخابـات اند، 
امـا وقتـی می بیننـد کـه یـک دسـته انتخاباتـی 
بـا لجاجـت و تقلـب می خواهـد که همـه چیز 
را بـه نفـع خـود را رقـم زنـد، بـدون شـک 

نمی تواننـد تحمـل کننـد.
مسـاله  در  را  خطرناکـی  بـازی  ارگ  اکنـون 
انتخابـات آغـاز کـرده، بـازی ای کـه می توانـد 
کل دسـتاوردهای هجـده سـاله را تحت شـعاع 
نامعلـوم  سـمت  بـه  را  کشـور  و  دهـد  قـرار 
هدایـت کنـد. دسـته » دولـت سـاز« می پذیـرد 
کـه مشـارکت مـردم در انتخابـات پاییـن بـود؛ 
بـودن مشـارکت  پاییـن  ایـن  دلیـل  آیـا  ولـی 
مـردم را می دانـد؟ مـردم بـه صـورت تعمـدی 
تـاش نکردنـد کـه انتخابـات را تحریـم کنند، 
آن هـا از برگـزاری انتخابـات شـفاف و عادالنه 
نگـران بودنـد و فکـر می کردنـد کـه یک بـار 
دیگـر رای آن هـا مورد دسـتبرد قـرار می گیرد. 
حـاال می بینیـم که مـردم در این برداشـت خود 
چنـدان بـه بی راهـه هـم نرفتـه بودنـد. واقعـًا 
همـان چیـزی کـه گمان بـرده می شـد در مورد 
انتخابـات اتفـاق افتـاده اسـت. یعنی بـار دیگر 
تیـم » دولـت سـاز« زمینـۀ تقلـب گسـترده را 
بـه نفـع خـود فراهـم کرده اسـت. بسـیاری از 
تحلیل گـران بـاور دارنـد کـه سـناریوی ۲۰14 
مـو بـه مـو در حـال عملی شـدن اسـت. تقلب 

و دسیسـه در کار انتخابـات توسـط یک دسـتۀ 
انتخاباتـی مشـخص و  سـوق دادن کشـور بـه 
سـوی یـک بحـران مدهـش و فراگیـر. بحرانی 
کـه اگر بـه موقع مهار نمی شـد، شـاید تا امروز 
اثـرات ناگـوار آن برجامعـه باقـی می مانـد. در 
آن سـال هـم آقای غنـی هیچ نگرانی نداشـت. 
نـه از مـرگ انسـان هـا نگـران بـود و نـه هـم 
هـراس ویـران شـدن دوباره کشـور را داشـت. 
او پیـش از اعـام نتایـج انتخابات بـار و بندش 
اش را در تبانـی بـا کـرزی رییـس جمهـوری 
پیشـین افغانسـتان بـه ارگ انتقـال داد و از آن 
جـا بحـران را مدیریـت می کرد. بحرانـی را که 
خـودش رقـم زده بـود و برایـش هیـچ فرقـی 
نمی کـرد کـه چـه پیـش می آیـد. او از همـان 
زمـان نشـان داد کـه فقـط و فقـط بـه قـدرت 
می اندیشـد و در ایـن میـان چیـزی کـه برایش 
اهمیـت نـدارد، مـردم و سرنوشـت آن هاسـت. 
حـاال هـم افغانسـتان روی خـط بحـران قـرار 
گرفتـه و آقـای غنـی بـا تمـام لجاجـت بحران 
سـخنان  بسـازد.  عمیق تـر  می خواهـد  را 
توهین آمیـز داوود سـلطان زوی از سـخنگویان 
دسـته انتخاباتـی« دولـت سـاز«  کـه از برخـی 
رسـانه های داخلی نشـر شـد، مگـر چیزی غیر 
از یـک آینـدۀ مبهـم را نشـان نمـی داد و از آن 
پـرده برنمی داشـت؟ این سـخنان دقیقـا حثیت 
و اعتبـار دیگـر دسـته های انتخاباتـی را نشـانه 
گرفتـه بود کـه با ایجاد حساسـیت بحران را در 
کشورتشـدید بخشـد. معلوم نیسـت که این بار 
بـرای حـل مشـکات انتخاباتـی » جـان کری« 
دیگـری پیـدا خواهـد شـد و یـا خیـر ولـی از 
حـاال بایـد نگـران وضعیـت بـود. وضعیتی که 
پیامدهـای آن بـه هیـچ صـورت قابل پیشـبینی 
نیسـت و ممکن اسـت که شـیرازه فعلی کشور 

را نیـز از هـم متاشـی کند.  

درآستـانۀ 
بحـران انتخـاباتی

ارگ بــازی خطرناکــی را در مســاله انتخابــات 
آغــاز کــرده، بــازی ای کــه می توانــد کل 
تحــت  را  ســاله  هجــده  دســتاوردهای 
ــمت  ــه س ــور را ب ــد و کش ــرار ده ــعاع ق ش
نامعلــوم هدایــت کنــد. دســته » دولــت 
ــردم در  ــارکت م ــه مش ــرد ک ــاز« می پذی س
انتخابــات پاییــن بــود؛ ولــی آیــا دلیــل ایــن 
ــد؟  ــردم را می دان ــارکت م ــودن مش ــن ب پایی
مــردم بــه صــورت تعمــدی تــاش نکردنــد 
ــا از  ــد، آن ه ــم کنن ــات را تحری ــه انتخاب ک
عادالنــه  و  شــفاف  انتخابــات  برگــزاری 
کــه  می کردنــد  فکــر  و  بودنــد  نگــران 
ــتبرد  ــورد دس ــا م ــر رای آن ه ــار دیگ یک ب
ــردم  ــه م ــم ک ــاال می بینی ــرد. ح ــرار می گی ق
در ایــن برداشــت خــود چنــدان بــه بی راهــه 
هــم نرفتــه بودنــد. واقعــاً همــان چیــزی کــه 
ــات  ــورد انتخاب ــد در م ــرده می ش ــان ب گم
اتفــاق افتــاده اســت. یعنــی بــار دیگــر تیــم 
» دولــت ســاز« زمینــۀ تقلــب گســترده را بــه 
ــیاری از  ــت. بس ــم کرده اس ــود فراه ــع خ نف
تحلیل گــران بــاور دارنــد کــه ســناریوی 
ــدن  ــی ش ــال عمل ــو در ح ــه م ــو ب 2014 م

ــت. اس احمدعمران
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مسـووالن در نهادهـای ناظـر انتخاباتـی ضمـن 
ابراز نگرانی از سیاسـی شـدن روند بازشـماری 
قانونـی  موضعگیریهـای  از  کـه  میگوینـد  آرا 
تکتهـای  انتخاباتـِی  کارشـیوههای  بربنیـاد  و 

انتخاباتـی حمایـت میکننـد.
آنـان در گفتوگـو بـا روزنامۀ مانـدگار  میگویند 
که تصمیم اخیر برخی از کمیشـنران کمیسـیون 
آرای  شـدن  شـمردن  بـر  مبنـی  انتخابـات 
کارشـیوههای  و  قانـون  خـاف  بیبایومتریـک 

انتخاباتـی اسـت.
در عیـن حـال، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و رییـس اجرایـی 
حکومـت وحـدت ملـی از کمیسـیون انتخابات 
خواسـت تا روند بازشـماری آرا متوقف سـازد 
و تاکیـد کـرد که اگر کمیسـیون بازشـماری آرا 
را در غیـاب ناظـران تیـم ثبـات و همگرایـی 
انجـام دهـد، مشـروعیت نـدارد و ایـن دسـتۀ 
انجـام  آنـان  علیـه  جـدی  اقـدام  انتخاباتـی 

داد. خواهنـد 
سـناتوران نیز در نشسـت دیروز ایـن مجلس با 
انتقـاد از عملکـرد کمیسـیون انتخابـات و روند 
شـمارش آرا گفتنـه انـد کـه شـمارش آرا مبدل 

به »بازیچه« شـده اسـت.
رأی هـای  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون 
بـه  بایـد  امـا  باطـل،  بایومتریـک  بـدون 
تکت هـای  امـا  شـود،  مراجعـه  صندوق هـای 
انتخاباتـی می گوینـد کـه پیـش از اعام سـقف 
بـدون  رأی هـای  بازشـماری  و  رفتـن  رأی، 
فراهـم می کنـد.  را  تقلـب  زمینـه  بایومتریـک، 
حبیـب اهلل شـینواری، رییـس برنامه هـای نهـاد 
چالشـی  بـه  اشـاره  بـا  شـفافیت  و  انتخابـات 
شـدن روند بازشـماری آرای بـدون بایومتریک 
بـه روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: بازشـماری آرا 
از صاحیت هـای قانونـی کمیسـیون انتخابـات 
اسـت، امـا بـه نگرانی ها  باید پاسـخ داده شـود. 
آقـای شـینواری گفـت کـه هـر عمـل و ایجـاد 
کارشـیوه کمیسـیون انتخابـات بایـد به اسـاس 
قانـون انتخابـات باشـد. امـا تصمیم کمیسـیون 
بـرای  آرا  بازشـماری  بـر  مبنـی  انتخابـات 
نهادهـای ناظـر انتخاباتی روشـن نیسـت که آیا 
بـه اسـاس قانـون انتخابـات ایجاد شـده یا خیر 
و کمیسـیون انتخابـات بـه خواسـته های قانونی 

تکت هـای انتخاباتـی پاسـخ داشـته باشـد.
آقای شـینواری می گوید که ما از خواسـت  های 
قانونـی تکت هـای انتخاباتـی حمایـت می کنـد 
و بایـد برای این خواسـت ها رسـیده گی شـود، 
کمیسـیون انتخابـات نبایـد یکه تـاز عمـل کنـد 
در صورتـی کـه ناظـران تکت هـای انتخاباتـی 
انتخاباتـی پیشـتاز حضـور  به ویـژه تکت هـای 

نداشـت باشـند، باز شـماری آرا معنـا ندارد. 
و   وظیفـه   اعمـال  در  انتخابـات  کمیسـیون  او 
رسـیده گی بـه خواسـت ها تکت هـای انتخاباتی 
کمیسـیون  می گویـد:  و  می دانـد  ضعیـف 
چالش هـای  بـه  رسـیده گی  بـرای  انتخابـات 
و  اسـت  کـرده  عمـل  ضعیـف  شـده  ایجـاد 
همچنـان، کمیسـیون شـکایات انتخابـات بایـد 
در رابطـه به شـفافیت انتخابات دسـت به عمل 

 . د شو
رییـس برنامه هـای نهـاد انتخابـات و شـفافیت، 
یـک  اسـت،  ناهنجـار  وضعیـت  می گویـد: 
تکـت  انتخاباتـی از یـک تربیون اعـام پیروزی 
می کنـد و تکـت دیگـر از تربیـون دیگـر، امـا 
۸۰ درصـد ایـن ناهنجـاری و مامتـی به دوش 
کمیسـیون انتخابات اسـت که خاموشـی اختیار 

اسـت.  کرده 
او می گویـد که کمیسـیون انتخابـات یک طرفه 
عمـل می کنـد کـه بـرای مـا )نهادهـای ناظـر( 
قابـل پذیـرش نیسـت و بایـد قناعـت شـرکای 
انتخاباتـی را فراهـم کنـد و به نگرانی ها پاسـخ 

 . دهد
واکنـش  بـا  همچنـان، مجلـس سـنای کشـور 

در رابطـه بـه چالش هـای اخیـر در کمیسـیون 
انتخابـات می گوینـد کـه اعام نتیجـۀ انتخابات 

بـه یـک بازیچـه تبدیل شـده اسـت.
سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
در نشسـت دیـروز مجلـس سـنا بـا اشـاره بـه 
چالشـی شـدن رونـد بـاز شـما ری آرای گفت 
کـه بـه نظر مـن روند اعـام نتایـج ابتدایی مثل 
یـک بازیچه شـده اسـت؛ زیـرا دو میلیـون رای 
در انتخابـات اسـتعمال شـده ولی دو ماه اسـت 

کـه نتایـج آن اعـام نمی شـود. 
آقـای مسـلم یار با اشـاره بـه این که کمیسـیون 
انتخابـات دوبـار الیحـه خـود را نقـض کـرده 
تاکیـد کرد که کمیسـیون انتخابـات باید خود را 
از انحصـار بیـرون کـرده و با اعـام نتایج مردم 

را از جنجـال و نگرانـی رهایی بخشـد.
بـه گفتـۀ او، بـه هـر انـدازه کـه اعـام نتایـج 

انتخابـات بـه تعویق افتد بـه همان انـدازه نفاق 
و بدبختـی در کشـور بیشـتر می شـود.

از سـویی هـم، محمد علـم ایزدیار معـاون اول 
مجلـس سـنا می گوید کـه کمیسـیون انتخابات 
بایـد مطابـق قانون به اقنـاع نامـزدان پرداخته و 
بـا توجـه بـه شـرایط حسـاس و آسـیب پذیر، 
اوضاع کشـور را بیشـتر از این پر تنش نسـازد.

آقـای ایزدیـار بیـان کـرد، رونـد اعـام نتایـج 
نبایـد بیشـتر از ایـن به طرف کشـمکش سـوق 
داده شـود کـه بـه خیر مردم افغانسـتان نیسـت.
بـه گفتـۀ او: »در رونـد انتخابات مهم شـفافیت 
و عدالـت اسـت نـه این کـه چـه کسـی برنـده 
می شـود و کمیسـیون انتخابـات بایـد بـه اعتبار 
مـردم نسـبت بـه انتخابـات بیشـتر از گذشـته 

صدمـه وارد کنـد.«
شـفاف  انتخابـات  بنیـاد  حـال،  همیـن  در 
افغانسـتان )تیفـا( تصمیـم کمیسـیون انتخابات 
بـرای بازشـماری آرا را خـاف مـاده نزدهـم 
قانون تعدیل شـده انتخابات ریاسـت جمهوری 
مـی دان و می گوید:هـر نـوع اعتبـار دهـی برای 
آرای بـدون داشـتن معلومـات بایومتریکـی و 
 7:۰۰ انتخابـات)  روز  معیـن  زمـان  از  بیـرون 
صبـح الی 5:۰۰ دیگـر( می تواند زمینـه را برای 
تکت هـای  بـرای  انتخابـات  نتیجـه  نپذیرفتـن 

انتخاباتـی و مـردم افغانسـتان فراهـم کنـد.
تیفـا در اعامیه یـی کـه بـه روزنامـۀ مانـدگار 
فرسـتاده گفتـه اسـت که عـاوه بر این کـه تیفا 
نگـران نقـض دوباره تقویـم انتخاباتـی پیرامون 
اعان نتایـج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـوده کـه ایـن خـود می توانـد زمینه 
بی اعتمـادی مـردم و یـک بحران جدید، مشـابه 

بحـران ۲۰14 را فراهـم کند.

بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان)تیفا( که ادعا 
می کنـد در انتخابـات ششـم میـزان 5۲۰۰ ناظر 
دارد، می  گویـد: رونـد بـاز شـماری آرا را بدون 
در نظرداشـت قوانیـن  و کارشـیوه و تعهـدات 

قبلی کمیسـیون، بحران زا اسـت.  
تخنیکـی  پروسـه های  شـدن  سیاسـی  از  تیفـا 
انتخابـات نگـران اسـت و آنـرا ضربـه بزرگـی 

بـه پیکر دموکراسـی نوپـای افغانسـتان می داند؛ 
شـکل  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  از  تیفـا 
جـدی می خواهـد تـا طبـق قانـون انتخابـات، 
مقـررات و لوایحی کـه قبا تصویـب نموده اند 
عمـل کـرده و بـرای مـردم از سـامت پروسـه 
اطمینـان همـه جانبـه دهنـد تـا مـردم مطمیـن 
را  انتخابـات  رأی شـان سرنوشـت  کـه  شـوند 

تعییـن خواهـد کـرد.
بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان از تکت های 
انتخاباتـی و طرف هـای ذینفع پروسـه انتخابات 
کمیسـیون های  کار  در  تـا  می خواهـد  نیـز 
انتخاباتـی مداخلـه نکننـد و از کمیسـیون های 
انتخاباتـی می خواهـد کـه طبـق برنامه هـای از 
قبـل تعییـن شـده عمـل کـرده و بـرای مـردم، 
نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات و تمـام نهادهای 
خـود  کاری  روندهـای  از  انـدرکار  دسـت 

به گونـه واضـح حسـابدهی کننـد.

نتایج بر اساس آرای پاک مردم
داکتـر عبـداهلل دیـروز نیـز در یـک گردهمایـی 
اعتراضـی در تـاالر لویـه جرگـه گفـت: ما رأی 
پـاک مـردم افغانسـتان را به کرسـی می نشـانیم 
و نتایـج انتخابـات فقـط و تنهـا براسـاس آرای 

پـاک مـردم خواهـد بود.
ایـن نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوری تصریح 

کـرد: معلومـات در مـورد ۲ هـزار و 4۰۰ محل 
وجـود ندارد، پـس وقتی معلومـات بایومتریک 
وجـود نـدارد، هیـچ مـورد دیگـر قابـل اعتبـار 

 . نیست
او تاکیـد کـرد: در کل 3۰۰ هـزار رأی مـورد 
اختـاف اسـت؛ بنابراین تا زمانی که سرنوشـت 
بیـش از 137 هـزار رأی بایومتریـک کـه هنـوز 
نامعلـوم اسـت و همچنـان آرای ۲4۲3 محـل 
رای که بدون بایومتریک اسـت روشـن نشـود، 
تیـم مـا از رونـد بازشـماری نظـارت نخواهـد 

. د کر
داکتـر عبـداهلل افزود: »اگـر کمیسـیون انتخابات 
تیـم  ناظریـن  غیـاب  در  را  بازشـماری  رونـد 
ثبـات و همگرایـی ادامـه بدهد اقدامـات بعدی 

مصالمـت آمیـز، امـا گسـترده خواهـد بـود«.
او تاکیـد کـرد که اعتراض شـان به هـدف دفاع 

از یـک تیـم نیسـت، بـل پـاک سـاختن آرای 
مـردم اسـت، زیـرا تقلب بـه نام مـردم صورت 
گرفتـه  و مـردم خواهان یک حکومت براسـاس 
آرای پـاک مـردم انـد نـه حکومت بیـرون آمده 

از تقلـب و تخلف. 
داکتـر عبـداهلل خاطـر نشـان کـرد: در گذشـته 
مـردم  را  آن  تـاوان  امـا  کردیـم،  مصلحـت 
افغانسـتان دادند؛ بنابراین دیگر سازشـی در کار 
نیسـت ایـن بـار مصالـح و منافع علیای کشـور 
ایجـاب می کنـد کـه از آرای پـاک مـردم دفـاع 

صـورت گیـرد تـا حق بـه کرسـی بنشـیند.

او تصریـح کـرد کـه طرفـدار بحـران انتخاباتی 
نیسـت، امـا اگـر انتخابـات بـه بحـران سـوق 
داده شـود، مسـوولیت آن بـه دوش تیـم رقیب 
پاسـخ گو  بایـد  آنـان  و  اسـت  سـاز(  )دولـت 

. شند با
همزمـان بایـان، امـراهلل صالـح، معـاون دسـتۀ 
انتخاباتـی دولت سـاز از عبـداهلل عبـداهلل رهبـر 
دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی خواسـت 
کـه »دسـت از تـاش بـرای ایجـاد ضمیمـه در 
قـدرت« بـردارد. آقـای صالـح در واکنـش بـه 
سـخنان عبداهلل گفتـه که تیم ثبـات و همگرایی 
در پـی دشمن تراشـی و اتهام زنی بر کمیسـیون 
انتخابـات اسـت، درحالی کـه بیشـتر از اشـرف 

کمیسـیون های  اعضـای  تعییـن  در   غنـی 
داشـته اند. نقـش  انتخاباتـی 

نوشـت کـه عبـداهلل  فیسـبوکش  امـروز در  او 
عبـداهلل در تمـام مقرری های دولتی و کمسـیون 
بـه  انتخاباتـی  شـکایات  و  انتخابـات  مسـتقل 

صـورت مسـقیم و حضـوری نقـش داشـتند.
اگـر ایـن کمسـیون ها کفایت شـان زیـر سـوال 
اسـت در ایـن بی کفایتی نقش ریاسـت اجراییه 
چـه بوده اسـت؟ آسـان تریـن طریقه ای شـانه 
و  دشمن تراشـی  مسـوولیت  از  کـردن  خالـی 
ایجـاد مخالـف خیالی اسـت تـا خـود را برات 

. هیم د
گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابـات )شـنبه 
1۸عقـرب( اعـام کـرد کـه روند بازشـماری و 
تفتیـش آرای ۸۲55 محـل رأی دهی در سراسـر 
افغانسـتان را آغـاز کرده انـد. امـا تیـم ثبـات و 
اعـام  عبـداهلل  داکتـر  رهبـری  بـه  همگرایـی 
کـرد کـه رهبـری این تیـم »بـه منظور دفـاع از 
آرای پـاک مـردم«، بـه همۀ سـتادهای والیتی و 
ناظریـن خویـش در والیت هـا دسـتور داده تـا 
روشـن شـدن »تفکیـک و تصفیـه  آرای تقلبـی 
از آرای پـاک مـردم« از اشـتراک در ایـن رونـد 

»خـاف قانـون« خـودداری ورزنـد.
انتخاباتـی  دسـتۀ  و  انتخابـات  کمیسـیون 
داکتـر  اظهـارات  ایـن  بـه  تاکنـون  دولت سـاز 
دسـته  امـا  نداده انـد.  نشـان  واکنشـی  عبـداهلل 
از  اعامیـۀ  نشـر  بـا  سـاز  دولـت  انتخاباتـی 
از  کـه  اسـت  خواسـته  انتخاباتـی  تیم هـای 
اظهـار نظرهـای غیرمسـووالنه و بـدون دالیـل 
و مـدارک، خـودداری کـرده و کمیسـیون های 
نیـز مطابـق تقویـم کاری خویـش،  انتخاباتـی 
نتایـج انتخابـات 6 میـزان را در زمـان و موعـد 
کنـد. اعـان  شـده)۲3عقرب(  تعییـن  جدیـد 
این درحالی سـت کـه کمیسـیون انتخابات گفته 
اسـت کـه  بـا توجـه بـه مشـکات موجـود، 
اعـام نتایـج انتخابـات در تاریـخ ۲3 عقـرب 

بود. نخواهـد  ممکـن 
امـا موالنـا محمـد عبـداهلل، یکـی از کمینشـران 
کمیسـیون انتخابـات، روز جمعـه )17 عقـرب( 
بـا  گفـت:  خبرنـگاران  بـه  نشسـت  یـک  در 
توجـه بـه ظرفیـت کاری کـه داریـم، مسـیر راه 
و مشـکاتی کـه پیـش رو داریـم بـه نظـر مـن 
عقـرب   ۲3 تاریـخ  بـه  ابتدایـی  نتایـج  اعـام 

ممکـن نخواهـد بـود.
ثبـات و همگرایـی  انتخاباتـی  در کنـار دسـتۀ 
دسـته های انتخاباتـی صلـح و عدالت اسـامی« 
و  »امنیـت  و  حکمتیـار  گلبدیـن  رهبـری  بـه 
عدالـت« بـه رهبـری رحمـت اهلل نبیـل، رونـد 

باشـماری آرا را نیـز تحریـم کردنـد.
رونـد  آغـاز  انتخاباتـی،  دسـته های  ایـن 
بازشماری آرا را در شـرایط کنونی »غیرقانونی« 
خوانده انـد و از ناظـران شـان خواسـته اند کـه 

کننـد. تـرک  را  آرا  بازشـماری  محل هـای 
درحالـی  انتخابـات  کمیسـیون  تصمیـم  ایـن 
اتخـاذ شـده اسـت کـه آرای تکـراری و خارج 
از زمـان و سـایر آرای تقلبـی تـا هنـوز تصفیـه 
نشده اسـت. عـاوه بـر آن، تعـداد ۲43۲ محـل 
دیگـر نیز، که تـا اکنون هیچ کـس از موجودیت 
آن هـا اطـاع نداشـت و هیچ گونـه معلومـات 
نـدارد،  وجـود  آن هـا  مـورد  در  بایومیتریکـی 
براسـاس تصمیم جدید کمیسـیون شـامل روند 

می گـردد. آرا  بازشـماری 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  حـال،  همیـن  در 
یـک  صـدور  بـا  نیـز  ریاسـت جمهوری 
موجودیـت  در  را  آرا  بازشـماری  اعامیه یـی، 
آن عـده کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات کـه بـه 
گفتـۀ این شـورا در تقلب  های انتخاباتی دسـت 
داشـته اند، صحـه گذاشـتن به عمـل جرمی این 

دانسته اسـت. اشـخاص 

سناتوران،نهادهایناظروتکتانتخاباتیثباتوهمگرایی:

باز شمـاری آرا خـالف قانـون است
ابوبکرصدیقوناجیهنوری
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در تاریــخ سیاســی قــرن بیســتم، دو واژۀ لومپنیســم و 
ــی،  ــای سیاس ــه در رفتاره ــه و چ ــه در نظری ــم، چ پوپولیس
ــی  ــن تجربه ی ــد. ای ــره خورده ان ــر گ ــا یکدیگ ــختی ب به س
ــزی و  ــورهای مرک ــوان آن را در کش ــم می ت ــه ه ــت ک اس
توســعه یافته مشــاهده کــرد و هــم در کشــورهای حاشــیه یی 
و در حــاِل توســعه. روشــن اســت کــه مهم تریــن تجربه هــا 
و بــدون شــک دردناک تریــن آن هــا، دو نظــام سیاســِی 
توتالیتــر یکــی در کشــوری توســعه نیافتۀ یعنــی روســیه بــود 
ــِر چــپ آغــاز شــد  ــم توتالیت ــا انقــاب 1۹17 و رژی ــه ب ک
ــعه یافته  ــور توس ــک کش ــد در ی ــال بع ــد س ــری چن و دیگ
ــا ســقوط دولــِت وایمــار و قــدرت گرفتــن  یعنــی آلمــان ب
ــۀ 1۹3۰.  ــًا در ده ــگ و عمدت ــن دو جن ــت ها در بی فاشیس
ــای  ــه روش ه ــم ک ــاهد آن بودی ــا ش ــورد، م ــر دو م در ه
لومپنــی یعنــی اســتفادۀ گســترده از اراذل و اوبــاش و 
ــِن  ــه، ســتایش دروغی خشــونت و کام زشــت و ضــد  نخب
مــردم و طبقــاِت فرودســت و متهــم کــردِن روشــن فکران و 
هنرمنــداِن پیشــتاز بــه خیانــت و ایســتادن در برابــر مــردم، 
اســتفاده از حرف هــای پیش پا افتــاده و تحقیــر بحــث و 
ــره،  ــر و غی ــرِی عمیق ت ــادل و فک ــنجیده و متع ــخناِن س س
کــه از روش هــای بســیار رایــِج لومپنیســم و پوپولیســم بــوده 
ــه  ــن دو تجرب ــه ای ــد. آنچ ــه می ش ــه کار گرفت ــت، ب و هس

را از هــم جــدا می کــرد، در محورهــای ایدیولوژیــِک آن هــا 
بــود: از یــک ســو ادعــای نجــاِت فرودســتان و کارگــران و 
ــات  ــای نج ــر ادع ــوی دیگ ــتی، و از س ــعارهای کمونیس ش
»نــژاد اصیــل«ِ ژرمــن و شــعارهای ناسیونال سوسیالیســتی و 
فاشیســـتی. در هــر دو مــورد دشــمناِن خیالــی، همه کســانی 
ــردِن آن و  ــال ک ــطحی نگری و دنب ــه س ــاور ب ــه ب ــد ک بودن
ــردِن  ــش ب ــرای پی ــه ب ــن پشــت باورهــاِی عامیان ــاه گرفت پن
اهدافــی ضــد خــودِ آن مــردم را تأیید نکــرده و بــه عقانیت 
ــم در  ــا ه ــن روش ه ــۀ ای ــی هم ــد. قربان ــرا می خواندن ف
ــدان، دانشــگاهیان و  ــه فقــط روشــن فکران، هنرمن نهایــت ن
نخبــگان سیاســی و فکــری، بلکــه همــان مردمــی بودنــد کــه 
ــا  ــاع از آن ه ــرای دف ــت ب ــی پوپولیس ــد رهبران ــا می ش ادع
بــه میـــدان آمده انــد و لشــکر اراذل لومپــِن آن هــا خشــونِت 
ــه  ــر »آرمان هــا« و »منافــع«ِ آن هــا توجی ــه ب ــا تکی خــود را ب
ــب  ــقوط و تخری ــا س ــه ب ــا البت ــن روش ه ــد. ای می کردن
فاشیســم و کمونیســـِم روســی موقتــًا پایــان یافــت. امــا نــه 
قابلیــت بازسازی شــدن و ســر بیــرون آوردِن ایــن شــیاطین 

در تاریــخ بعــدی جهــان. 
بســیاری از ناظــراِن سیاســی بــر آن گمــان بودنــد که کشــتار 
مســتقیم بیــش از بیســت میلیــون نفــر، کشــتار غیر مســتقیم 
)در اثــر بیماری هــا و قحطــی و غیــره( و نزدیــک بــه صــد 

میلیــون انســان در جنــگ جهانــی اول و کشــتار صــد میلیون 
ــی دوم،  ــگ جهان ــف در جن ــاِی مختل ــه صورت ه ــان ب انس
ــای  ــی از ایدیولوژی ه ــترده یی ناش ــورِت گس ــه ص ــه ب ک
ملی گرایــی افراطــی و پیــاده شــدِن ایــن ایدیولوژی هــا 
بــا روش هــای لومپنــی و حکومت هــای پوپولیســتی و 
ــن  ــه ای ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــی ب ــود. گروه ــرا ب عامه گ
ــا قرن هــا تمــام جهــان را در  ــا ت ــرای همیشــه ی روش هــا ب
برابــر خطــرات این گونــه نظریــات محافظــت خواهنــد کــرد. 
امــا متأســفانه چنیــن نبــود. نوعــی مارکسیســم پوپولیســتی و 
مبتــذل کــه آن هــم بــا روش هــای لومپنــی بــه اجــرا درآمــد، 
ده هــا میلیــون قربانــی در چیــن و شــرق آســیا و در تــداوم 
حکومت هــای توتالیتــاری از جملــه در شــوروی بــر جــای 
ــز در  ــرب نی ــه در غ ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. و ای گذاش
ــده از  ــای مان ــتِی برج ــتی و فاشیس ــای پوپولیس حکومت ه
جنــگ )از جملــه اســپانیا و پرتغــال( و هــم در گرایش هــای 
سیاســی در دفــاع از کودتاهــا و حکومت هــای وابســتۀ 
ــته  ــا کش ــرب، میلیون ه ــکا در غ ــا و امری ــه اروپ ــی ب نظام
و قربانــی بــه شــکل های مختلــف در فاصلــۀ پایــان جنــگ 
ــد کــه انســانیت همــراه خــود  ــا امــروز، لکــۀ ننگــی بودن ت
ــدی از  ــوِج جدی ــود. و م ــه نب ــام قضی ــن تم ــا ای دارد. ام
ــاِن توتالیتاریســم های شــرقی  ــا پای لومپنیســم و پوپولیســم ب

ــود.  ــوک شــرق در راه ب در شــوروی و بل
ــا فروپاشــی آرامِ شــوروی  ــای آن ب ــه زمینه ه ــوج ک ــن م ای
دموکراســی هاِی  فروپاشــی  و  شــرق  در   1۹۸۰ دهــۀ  از 
ــا  ــر در بریتانی ــدِن تاچ ــا روی کار آم ــرب ب ــیال در غ سوس
و ریــگان در امریــکا از همیــن دهــه در غــرب آغــاز شــد، 
ــدرت  ــی از ق ــیری قهقرای ــان را وارد س ــۀ 1۹۹۰ جه از ده
ــژه در  ــی به وی ــتم های مافیای ــتر سیس ــه بیش ــِن هرچ گرفت
روســیه در دهــۀ 1۹۹۰، نظام هــای دزد ســاالر در کشــورهای 
در حــال توســعه بــه ویــژه آفریقــای ســیاه و امریــکای التین 
ــی  ــد اجتماع ــرال ض ــای نولیب ــیا، و حکومت ه ــرق آس و ش
در ایــاالت متحــده و اروپــای غربــی آغــاز شــد و ســرانجام 
ــراه  ــه هم ــه ب ــید ک ــم رس ــام ترامپیس ــه ن ــی ب ــه فاجعه ی ب
خــود نــه تنهــا انفــراد امریــکا و کنــار کشــیدنش از صحنــۀ 
بین المللــی و تخریــب گســتردۀ نهادهــای دموکراتیــک ایــن 
کشــور را ایجــاد کــرد، بلکــه در کشــورهای دیگــر جهــان از 
برزیــل و اســکاندیناوی و بریتانیــا و لهســتان و ایتالیــا و هنــد 
ــوم،  ــان س ــورهای جه ــر از کش ــیاری دیگ ــن و بس و فیلیپی
ــه  ــاِی جاهان ــم و تندروی ه ــم و پوپولیس ــواج لومپنیس ام
ــه همــواره ضــد روشــن فکران، ضــد کارگــران، ضــد  و البت
ــروز  ــا ام ــرد. م ــدان را ایجــاد ک دانشــگاهیان و ضــد هنرمن
در ایــن بحــراِن عمومــی هســتیم. بحرانــی کــه نتیجــۀ 

آن ســپردن سرنوشــِت جهــان بــه دســت فاســد ترین و 
ــدِن  ــن ش ــود در آن و روش ــای موج ــن قدرت ه مافیایی تری
چــراغ ســبز بــرای همــۀ لومپن هــا و پوپولیســت های 
ــن راه  ــت از ای ــرای بازگش ــدی ب ــر امی ــت و اگ ــان اس جه
بــا دســتاوردهای دموکراتیکــی ممکــن  باشــد، شــاید 
ــول  ــته و در ط ــود داش ــی وج ــام امریکای ــه در نظ ــد ک باش
ــترده یی  ــِت گس ــور مقاوم ــن کش ــته در ای ــال گذش ــه س س
را علیــه ایدیولوژی هــای راســت افراطــی و نژادپرســتی 
ــرانجام  ــود آورده و س ــه وج ــی ب ــای افراط و ملی گرایی ه
ــد  ــر ســرانجام کلی توانســته اســت در همیــن روزهــای اخی
فراینــد اســتیضاح دونالــد ترامــپ را بزنــد کــه امیــد نســبت 
بــه موفقیــِت آن هنــوز انــدک اســت، امــا ایــن امیــد بــا امیــد 
ــای  ــنایی کوچکــی در انته ــِی او روش ــه شکســت انتخابات ب
ــه  ــان نگــه داشــته اســت ک ــرای جه ــک ب ــل تاری ــک تون ی
ــن  ــت ای ــه حاکمی ــر ب ــای عقانی ت ــت گروه ه ــا بازگش ب
ــتردۀ لومپنیســم و پوپولیســم  ــار گس ــی از فش کشــور، اندک
وحشــیانه یی کــه در چنــد ســال اخیــر در ُکل جهــان 

ــم، کاســته شــود. شــاهدش بودی
ــام  ــد تم ــران، بای ــون ای ــوری چ ــرای کش ــان ب ــن می در ای
خطــراِت پیــش رو و پشــِت ســر را در نظــر داشــت. 
پیشــینۀ انقــاِب دموکراتیــک در ایــن کشــور هــر چنــد بــه 
ــت در آن اســت  ــا واقعی ــش می رســد، ام یک صــد ســال پی
ــا،  ــینۀ ذهنیت ه ــک پیش ــدِن ی ــی ش ــوان از درون ــه نمی ت ک
ــک  ــِگ دموکراتی ــک و فرهن ــای دموکراتی ــا و نهاده رفتاره
ــود  ــادی موج ــۀ زی ــر فاصل ــن ام ــِق ای ــا تحق ــرد و ب ــام ب ن
ــِی  ــکل اساس ــود مش ــودی خ ــه خ ــه ب ــن فاصل ــت. ای اس
کشــورهایی چــون ایــران نیســت. آنچــه مشــکِل آن هــا بــه 
ــر  ــت در براب ــاِی نادرس ــود راه حل ه ــد، وج ــاب می آی حس
شــرایط بحرانی یــی اســت کــه بخشــی از آن حاصــل 
ــی  ــارهای بیرون ــل فش ــی حاص ــی و بخش ــتباهات درون اش
بــوده  انــد. مشــکات و بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
ــا راه حل هــاِی نادرســت خــروج از  را همــه می شناســیم. ام
اعتــداِل سیاســی و انزواطلبــی یــا از آن بدتــر، حرکــت بــه 
ــک  ــای غیردموکراتی ــا رژیم ه ــی ب ــای سیاس ــوی اتحاده س
و مافیایــی در عرصــۀ بین المللــی بــا فاصلــه گرفتــن از 
سیســتم های دموکراتیــک از جملــه اروپــا و همچنیــن 
ــی  ــن از نظام هــای دموکراســی اقتصــادی، یعن ــه گرفت فاصل
دامــن زدن و تقویــت رفتارهــا و نهادهــای نولیبرالــی، 
تشــدید فســاد و خصوصی ســازی های مجهــول و ضــد 
ــی اش  ــف اساس ــت از وظای ــیدن دول ــار کش ــی و کن مردم
ــردم در حــوزۀ بهداشــت  ــی م ــای اصل ــن نیازه ــی تأمی یعن
و آمــوزش و مســکن و امنیــت روانــی و مــادی شــهروندان 
ــارها  ــش فش ــد در افزای ــن می توان ــراف همچنی ــت. انح اس
ــی  ــم قربان ــه ه ــد ک ــان بده ــود را نشـ ــی خ ــر معترضان ب
ــی  ــی نوع ــم قربان ــتند و ه ــادی هس ــخِت اقتص ــرایط س ش
شــک و تردیــد کــه همیشــه نســبت بــه هــر نــوع اعتــراِض 

ــته اســت.  ــود داش ــه وج ــو خیرخواهان ول
گفتمــاِن  بــا  اوالً  کــه  داشــت  نبایــد  شــک  بنابرایــن 
پوپولیســتی و بــا روش هــای لومپنــی ولــو آن کــه بــه 
ــف  ــار مختل ــه و اقش ــک جامع ــترده یی در ی ــورِت گس ص
ــاد  ــز ایج ــی ج ــچ نتیجه ی ــد، هی ــه باش ــترش یافت آن گس
تنــِش بیشــتر در درون و افزایــش خطــراِت بیشــتر از بیــرون 
حاصــل نخواهــد شــد. و ثانیــًا تنش زدایــی، رفتارهــای 
ــار،  ــش فش ــوی کاه ــه س ــت ب ــدل و حرک ــی و معت عقان
ــار و  ــه رفت ــردن از هرگون ــر و دوری ک ــای عادالنه ت رفتاره
گفتمانــی کــه بــوی فشــار از آن بیایــد و تمایــل بــه تــداوم 
و اصــرار بــر دخالــت در زنده گــی خصوصــِی مــردم بــدون 
ــل  ــور کام ــود به ط ــی خ ــف اصل ــه وظای ــت ب ــه دول آن ک
عمــل کنــد، جامعــه را دایمــًا در موقعیت هــای خطرناک تــر 

قــرار می دهــد. 
پوپولیســم یعنــی عامه گرایــی و تــاش بــرای ســاده جلــوه 
ارایــۀ راه حل هــای ســطحی  دادِن مشــکاِت بــزرگ و 
و لومپنیســم یعنــی محــور قــرار دادِن زور بــرای حــل 
ــچ  ــرای هی ــخ ب ــون در تاری ــا کن مشــکاِت یــک جامعــه، ت
جامعه یــی، هیــچ نتیجه یــی مثبــت حتــا در کوتاه مــدت 

ــته اســت. ــز نداش نی

لـومپـن ها 
به بهشت نمـی روند

ناصرفکوهی
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ــارۀ  ــعر درب ــتن ش ــِن نوش ــتان ضم ــاعران دوران باس ش
ــه  ــی ب ــورِت کل ــه ص ــه ب ــدد، اگرچ ــات متع موضوع
ــد.  ــاره می کردن ــعر اش ــه ش ــا ب ــد، ام ــر نمی پرداختن هن
ــر  ــر هوم ــار حماسه ســرایان دوراِن باســتان نظی ــا در آث م
نظیــر  نوحه ســرایان  و  غــزل  آثــار  در  و  هزیــود  و 
آرخیلوخــوس، ســولون، آناکریــون، پینــدار و ســفو 

اظهاراتــی را دربــارۀ شــعر می یابیــم. 
می کردنــد.  مطــرح  را  ســاده یی  پرســش های  آن هــا 
اندیشــۀ  بــرای  پرســش ها  ایــن  همــه،  ایــن  بــا 
ــش هایی  ــود. پرس ــده ب ــده تعیین کنن ــناختی آین زیبایی ش
مطــرح  همــه  از  بیــش  زیــر  پرســش های  نظیــر 

 : ند می شــد
خاســتگاه شــعر چیســت؟ منظــور از آن چیســت؟ 
ــر می گــذارد؟ موضــوع اصلــی  ــر انســان تأثی ــه ب چه گون
آن چیســت؟ چــه ارزشــی دارد؟ و ســرانجام آیــا آن چــه 

می گویــد، حقیقــت دارد؟ 

مسایل و پرسش های هومر 
شــاید ســاده ترین و مشــخص ترین راه حل هــای دورۀ 

باســتان توســط هومــر ارایــه شــده اســت:
1( او بــه ایــن پرســش کــه خاســتگاهِ شــعر کجاســت، به 
ــر  ــگان هن ــعر از االه ــه ش ــد ک ــخ می ده ــاده گی پاس س
ــود.  ــی می ش ــان ناش ــر از خدای ــارت کلی ت ــه عب ــا ب ی
ــام  ــم تم ــد در قلب ــد: »خداون ــه می گوی ــوان ادیس آوازخ
ــن  ســبک های گوناگــون شــعر را نهــاده اســت.« هم چنی
می افزایــد: »کســی غیــر از خــودم مــرا نیاموختــه اســت.« 
نیــز هومــر  ۲( منظــور از شــعر چیســت؟ این جــا 
آن  از  منظــور  می دهــد.  روشــن  و  ســاده  پاســخی 
ــرودها را  ــد س ــت. »خداون ــی اس ــادمانی و خوش حال ش
ــا موجــب شــادی انســان ها شــود.«  ــه او داده اســت ت ب
هومــر لذتــی را کــه توســط شــعر فراهــم می آیــد تمجیــد 
می کنــد، امــا نــه بــه عنــوان چیــزی متمایــز یــا واالتــر از 
لذتــی کــه بــا غــذا خــوردن و نوشــیدن کســب می شــود. 
بــه عنــوان لذت بخش تریــن و  او  در فهرســتی کــه 
ارزشــمندترین چیزهــا ارایــه می کنــد؛ از جشــن ها، 
ــا، حمــام  ــا، موســیقی، لباس ه غــذا و خــوراک، رقص ه
گــرم، اســتراحت، بســترخواب و تختخــواب اســم 
ــن  ــی و مناســِب شــعر را تزیی ــرد. او موضــوع اصل می ب
جشــن ها و تزییــن غــذا می دانســت و بــدون شــک 
ایــن یــک دیــدگاه پُرطرفــدار و عامه پســند بــود: »چیــزی 
ــده گان در  ــرکت کنن ــه... ش ــن نیســت ک ــر از ای جذاب ت
ــاالر می نشــینند  ــف در ت ــه ردی ــا و جشــن ها ب مهمانی ه
ــه  ــد... ب ــوش می دهن ــاعران گ ــان و ش ــه آوازه خوان و ب

نظــر مــن، ایــن زیباتریــن چیــز در جهــان اســت.« 
ــدۀ  ــه عقی ــری دارد؟ ب ــر انســان هــا چــه تأثی 3( شــعر ب
هومــر، شــعر نــه تنهــا شــادمانی بلکــه افســون و 
کــه  هنگامــی  او  می دهــد.  رواج  نیــز  را  جذابیــت 
ــه و  ســرودۀ ســیرن )Siren( را شــرح می کنــد، از جاذب
ــر ایــن اســاس، ایــدۀ  افســون شــعر ســخن می گویــد. ب
ــد  ــعری می دان ــی از ش ــه را ناش ــون کننده گی و جذب افس
ــًا  ــی کام ــی نقش ــی یونان ــا در زیبایی شناس ــه بعده ک

می یابــد.  چشــم گیر 
ــود  ــن ب ــر ای ــخ هوم ــت؟ پاس ــعر چیس ــوع ش 4( موض
کــه موضــوع شــعر بایســتی اعمــال و افعــال برجســته و 
مشــهور باشــد. بــه یقیــن، در ایــن رابطــه او بــه اشــعار 

حماســی می اندیشــید. 
ــد در  ــعر را بای ــت؟ ارزش ش ــه چیس ــعر ب 5( ارزش ش
ایــن حقیقــت جســت کــه هــم صــدای خدایانــی اســت 
ــق  ــد و هــم از طری ــق شــعر ســخن می گوین کــه از طری
آن بــرای انســان شــادمانی فراهــم می آیــد و یــاد اعمــال 

ــود.  ــته می ش ــاس داش ــتان پ ــای دوران باس و کرداره
ــن  ــعر ای ــارۀ ش ــر درب ــه های هوم ــی اندیش ــی کل ویژه گ
اســت کــه در آن نشــانه یی از حضــور یــک درک هنــری 
ــان  ــدارد. شــعر را خدای خودســامان و مســتقل وجــود ن
ــا منظــور از خــوردن  ــد و منظــور از آن ب ــد می آورن پدی
شــراب و موضــوع آن بــا موضــوع تاریــخ، هیــچ تفاوتــی 
نــدارد و ارزشــش بــه ارزش صداهــای الوهــی، شــراب 

و تاریــخ شــبیه اســت. 
بــا ایــن وصــف، هومــر ارزش زیــادی را بــه ایــن هدیــۀ 
الهــی و شــاعر نقــال کــه »در صــدا شــبیه خدایان اســت« 
قایــل بــود. هومــر، شــاعر نقــال و آوازخــوان را در کنــار 

افــرادی نظیــر غیب گویــان، پزشــکان و صنعتگــران 
ــاعر  ــد. ش ــرار می ده ــد« ق ــد ان ــور مفی ــرای کش ــه »ب ک
آوازخــوان »در همه جــا مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد«. 
بدیهــی اســت مهارتــی کــه خدایــان بــه شــاعران 
بخشــیده انــد، امــری فرابشــری اســت. حتــا اگــر شــاعر 
»ده زبــان... و ده دهــان و صدایــی ظریــف و شــکننده و 
ــاری  ــدون ی ــد ب ــد« نمی توان ــته باش ــزی داش ــی برن قلب
ــد،  ــع انجــام می ده ــه در واق ــر آن چــه را ک االهــگان هن
ــش اســت، در  ــرا شــاعری مســتلزم دان انجــام دهــد؛ زی
ــایعه را  ــا و ش ــا چوه ــادی »تنه ــان ع ــه انس ــی ک حال

ــد«.  ــز را نمی فهم ــه چی ــا هم ــنود، اّم می ش
و  مــدح  بزرگ تریــن  هنــوز  ایــن  هــر حــال،  بــه 
ــن  ــاد هل ــت. در ایلی ــعر نیس ــارۀ ش ــر درب ــتایش هوم س
ــان جنــگ  ــن ســرودها، قهرمان ــر ای ــر اث ــد کــه ب می گوی
ــان  ــه در جه ــود ک ــد ب ــی خواهن ــرۀ »مردان ــروا در زم ت
ــوال،  ــن من ــه همی ــد. ب ــی می کنن ــرگ« زنده گ ــس از م پ
ــوپ  ــه ل ــاداری پن ــر وف ــه اگ ــم ک ــه می خوانی در ادیس
ــه  ــت، ب ــهور اس ــده و مش ــا مان )Penelope( در یاده
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــروده ها و ترانه هاس ــر س خاط
ــه  ــن ک ــرای ای ــت. ب ــر اس ــی ماندگارت ــعر از زنده گ ش
ــن  ــان بدتری ــه انس ــی ارزد ک ــود، م ــدگار ش ــعری مان ش
سرنوشــت ها را تحمــل کنــد. خدایــان رنج هــا و محنــت 
ــکل  ــه ش ــت ب ــن اس ــه ممک ــد »ک ــتاده ان ــا را فرس ه
ــا در گــوش کســانی  ســروده یی در گوش هــا باشــد، حت
ــل  ــن و قاب ــاید جدی تری ــن ش ــد.« ای ــا می آین ــه بعده ک

ــت.  ــر اس ــارۀ هن ــر درب ــۀ هوم ــن گفت ماحظه تری
ــاد  ــا آن را ایج ــت ی ــت اس ــای حقیق ــعر گوی ــا ش 6ـ آی
ــود کــه هنــر حقیقــت  ــاور ب ــر ایــن ب می کنــد؟ هومــر ب
را بیــان می کنــد. او بــه خاطــر ایــن صدق گویــی اســت 
کــه بــه شــعر ارج می نهــد و شــاعر و آوازخوانــی را کــه 
ــارۀ رویدادهــا و حــوادث گذشــته چنــان می خوانــد  درب
ــور  ــان حض ــودش در آن زم ــگار خ ــه ان ــراید ک و می س
در  او  می کنــد.  تحســین  و  تمجیــد  اســت،  داشــته 
ــد  ــی را ارج می نه ــن صدق گوی ــز ای ــازی نی مجسمه س
و اعجــاز باشــکوهی از هنــر را در ســپری طایــی کــه بــه 
خاطــر کنده کاری هایــش شــبیه زمیــن شــخم زده اســت، 
مشــاهده می کنــد. امــا هومــر هم چنیــن می دانســت 
ــوپ  ــه ل ــی کــه پن ــر مســتلزم آزادی اســت. زمان کــه هن
از شــاعر یــا آوازخــوان می خواهــد بــه روشــی معمــول 
ــد،  ــا آوازی بخوان ــروده ی ــعری س ــده ش ــه ش و پذیرفت
پســرش از او می خواهــد کــه اجــازه دهــد شــاعر 
ــه  ــش ب ــه روح ــد ک ــی بخوان ــه گونه ی ــوان ب ــا آوازخ ی

ــد.  حرکــت درآی
ــر  ــه هوم ــت ک ــی اس ــعری عمده ی ــایل ش ــا مس این ه
ــذرا  ــه مســایل دیگــر به طــور گ ــرده اســت. ب مطــرح ک
پرداختــه شــده، امــا طــرح ایــن مســایل نیــز گاهــی بــه 
ــال، نقــش  ــرای مث ــارز اســت. ب ــی چشــم گیر و ب گونه ی
بداعــت و غرابــت بــه عنــوان ابــزاری در جهــت حصــول 
تأثیــر شــاعرانه. در ادیســه می خوانیــم کــه از میــان تمــام 
ســروده ها »انســان ها اغلــب بــه ســروده هایی ارزش 

ــد.« ــر باش ــان بدیع ت ــه در گوش ش ــد ک ــل ان قای
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اســت.
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نگاهی به سیاست پاکستان...
 ایـن اسـت که از آغـاز منازعه تا ایـن اواخر، ایـن منازعه 
مـورد تحلیـل و بررسـی درسـت قـرار نگرفـت. مـردم و 
حتـا جامعـه روشـنفکری و سیاسـی افغانسـتان به صورت 
دور  دیورنـد  منازعـه  شـناخت  و  اطـاع  از  عمـدی 
نگه داشـته شـدند. در تاریخ رسـمی دولت های افغانسـتان 
منازعـه بـر سـردیورند به عنـوان موضـوع ملـی معرفی و 
تبلیـغ شـد. در تبلیغات رسـمی حکومت هـا و به خصوص 
در سـال های حکومـت سـردار محمـدداوود، حتـا بحـث 
برسـر دیورنـد در ورای دیدگاه و سیاسـت دولت در واقع 
ممنـوع بـود. هرگونـه دیـد انتقـادی و تفـاوت بـا موضـع 
رسـمی، خیانـت ملـی تلقـی می شـد و دیورنـد در سـایۀ 
ایـن تلقیـات به صـورت یـک تابـو درآمـد. تابوسـازی و 
تابوانـگاری دیورنـد راه را بـه شـناخت درسـت و دقیـق 

ایـن منازعـه و دریافـت راه حـل آن بسـت.
بـه منازعـه دیورنـد حتـا از سـوی جوامـع قلیـل  نـگاه 
روشـنفکری و گروه هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعـی 
به ویـژه گروه هـای ناسیونالیسـت قومـی و گروه های چپ 
در افغانسـتان از همان آغاز، نگاه احساسـی و عاطفی بود. 
هیچـگاه ایـن منازعـه از منظـر حقوقـی مورد بحـث قرار 
نگرفـت کـه افغانسـتان تـا چـه حـدی می تواند بـه عنوان 
یـک حـق قانونـی خود بـه آن دسترسـی پیدا کنـد؟ بحث 
برسـر دیورنـد در راسـتای سیاسـت و تبلیغات زمـام داران 
طـرف دار ایـن منازعه بـا احساسـات و عوام زده گی مفرط 
ادامـه یافـت. در منازعـه بر سـر دیورند پیوسـته پاکسـتان 
بـه عنـوان مداخله گـر و شـریر معرفی گردید و افغانسـتان 
حـق بـه جانـب تبلیـغ شـد. آیـا واقعـًا چنیـن اسـت؟ آیا 
تمـام مسـوولیت را بر سـر ایـن منازعه پاکسـتان به دوش 
دارد کـه در افغانسـتان مداخلـه می کنـد، بـه بی ثباتـی و 
جنـگ دامـن می زنـد، تروریسـت می فرسـتد و خاک های 
بـه  و  کـرده  اشـغال  دیورنـد  آن سـوی  در  را  افغانسـتان 

افغانسـتان بـر نمی گردانـد؟ 
بـه ایـن ترتیـب، مشـکل اصلـی پیـش از آنکـه منازعـۀ 
دیورنـد بـا پاکسـتان باشـد، یـک مشـکل درونـی میـان 
جامعـۀ افغانسـتان اسـت. اگـر یـک جمعـی حـل منازعـۀ 
دیورنـد را بخشـی از منافـع ملی افغانسـتان تلقـی می کنند 
و ثبـات و توسـعه را در افغانسـتان در حـل ایـن منازعـه 
تلقـی و تفکـر را خیانـت  ایـن  می بیننـد، بخـش دیگـر 
ملـی می پندارنـد. در حالـی کـه وحـدت و یـک پارچگی 
ملـی در میـان ایـن منفعت طلبـی و خیانت انـگاری شـکل 

نمی گیـرد. 
بـرای حـل تمـام مشـکات بـا پاکسـتان و نـوع رابطـه با 
پاکسـتان الزم اسـت نخسـت یـک گفتمان ملـی در داخل 
افغانسـتان بـر سـر این موضوع شـکل بگیـرد و از دل این 
گفتمـان یـک توافـق و اسـتراتژی مشـترک بیـرون شـود 
و آنـگاه افغانسـتان بـر اسـاس آن اسـتراتژی بـا پاکسـتان 

تعامـل کنـد. حتـا اگـر ایـن اسـتراتژی مقابلـه و جنـگ با 
پاکسـتان باشـد، بایـد در یـک گفتمـان ملی در افغانسـتان 

به وجـود بیایـد. 

نتیجه گیری
افغانسـتان و پاکسـتان به عنوان دو کشـور همسـایه روابط 
پُرتنـش، غیـر قابـل اعتمـاد و خصومت آمیـز دارنـد. ایـن 
روابـط ناشـی از مسـایل مختلـف اختافـی و از جملـه 
افغانسـتان  اسـت. در حالـی کـه  دیورنـد  مـرز  بـر سـر 
در طـول بیـش از نیـم قـرن اخیـر و همزمـان بـا تشـکیل 
کشـور پاکسـتان منازعـۀ مـرزی و ارضـی را بـا پاکسـتان 
فـراز  پُـر  روابـط  منازعـه  ایـن  سـر  بـر  و  کـرد  مطـرح 
و نشـیب بـا پاکسـتان را پیمـود، امـا قربانـی اصلـی ایـن 
افغانسـتان  افغانسـتان گردیـد.  پاکسـتان کـه  نـه  منازعـه 
از سـوی پاکسـتان در طـول چهـل سـال اخیـر لگـد مـال 
شـد و پاکسـتان مانـع ثبـات و توسـعۀ پایـدار افغانسـتان 
و  اقتصـادی  امنیتـی،  سیاسـی،  مختلـف  بخش هـای  در 
اجتماعـی شـد. افغانسـتان بـرای اعـادۀ ثبـات سیاسـی و 
قـرار گرفتـن در مسـیر ثبات و توسـعۀ پایدار نیـاز دارد تا 
از خصومـت پاکسـتان و دخالت پاکسـتان و جنـگ نیابتی 
پاکسـتان در امـان بمانـد. افغانسـتان بایـد راه رسـیدن بـه 
ایـن هـدف را جسـتجو و بـه یک اسـتراتژی تبدیـل کند. 
ایـن اسـتراتژی بایـد از دل یـک گفتمان ملی بیرون شـود 
و بـرای تحقـق آن از تمـام ظرفیت هـا و امکانـات بهـره 
بگیـرد. هیـچ فرصتـی بهتـر از امروز نیسـت تا افغانسـتان 
بـا توجـه بـه حضـور نظامـی امریـکا و ناتو راه هـای حل 
مشـکل بـا پاکسـتان را پیـدا کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
افغانسـتان بـا پاکسـتان پیمـان اسـتراتژیک امنیتـی را امضا 
کرده اسـت و باید افغانسـتان از این پیمان در حل مشـکل 
با پاکسـتان اسـتفاده کنـد. اظهـارات )1۹ جـوزای 13۹۸( 
حمـداهلل محب مشـاور امنیـت ملی حکومت اشـرف غنی 
در گفت وگـو بـا تلویزیـون طلوع کـه صلح در افغانسـتان 
را بـدون رفع نگرانی پاکسـتان غیر عملی دانسـت، بسـیار 
واقع گرایانـه و انگشـت گذاشـتن بـه نکتۀ اصلـی جنگ و 
بحـران افغانسـتان اسـت. امـا افغانسـتان چگونـه می تواند 
ایـن نگرانـی را برطـرف سـازد و با پاکسـتان بـه تعامل و 
توافـق برسـد، از زمـام داران متعهد به به منافـع ملی و یک 

دولـت ملـی بـر می آید.
افغانسـتان ایـن را بایـد درک کنـد و بدانـد که منافـع او با 
امریـکا در رابطـه بـا پاکسـتان یکـی نیسـت کـه از امریکا 
توقـع حمایـت همه جانبه داشـته باشـد. امریکا چـه منافع 
دارد کـه بـر منازعـۀ دیورنـد جانـب کابل را بگیـرد؟ پس 
بایـد افغانسـتان در موجودیـت امریـکا و حمایـت غـرب 
بـرای صلـح پـای پاکسـتان را بکشـاند و ایـن کار بـدون 
سیاسـت عقایـی و عقانیت سیاسـی میسـر نیسـت. این 
عـدم انطبـاق سیاسـت و منافـع امریـکا بـا افغانسـتان در 
مـورد پاکسـتان امریـکا را بـه تعامـل جداگانه با پاکسـتان 

میـدان  در  شـده  رهـا  و  منـزوی  افغانسـتان  و  می بـرد 
می مانـد.
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تـا آخریـن نفـس، شـیوۀ جنـگ ارتـش پاکسـتان، چـاپ 
انسـتیتوت مطالعات اسـتراتژیک افغانسـتان، سال 13۹6ف 

15 ص 
خانـم فییـر قبـًا بـه عنـوان پژوهشـگر ارشـد با موسسـۀ 
تحقیقاتـی رانـد و همچنـان دفتـر معاونـت سـازمان ملـل 
متحـد در افغانسـتان کار کـرده اسـت. دکتـرای خـود را 
از دانشـکدۀ تمـدن و زبان هـای جنـوب آسـیا از دانشـگاه 
شـیکاگوی ایـاالت متحـده امریـکا حاصـل کـرده و بـه 
زبان هـای هنـدی، اردو و پنجابـی نیـز تسـلط دارد. حوزۀ 
تحقیقاتـی خانـم فییـر، امـور سیاسـی و نظامـی جنـوب 
آسیا)افغانسـتان، پاکسـتان، هنـد، بنگله دیش و سـریانکا( 
اسـت. او در ایـن حـوزه صاحـب چنـد کتـاب اسـت و 
مقـاالت زیادی را در مورد پاکسـتان و تروریسـم نگاشـته 

. ست ا
4 – نبرد تا آخرین نفس، ص 3۰۲ 

مسـعود،  احمدشـاه  و سـخنرانی های  مصاحبه هـای   –  5
تهیـه و تنظیـم بخـش فرهنگی بنیاد شـهید مسـعود، چاپ 

بنیـاد مسـعود، سـال 13۹۸، ص 3۲۲
6 – احمدرشـید، طالبـان، اسـام، نفـت و بـازی بـزرگ 
جدید، برگردان به فارسـی: اسـداهلل شـفایی، چـاپ ایران، 

سـال 13۸7، ص ۲۸6 
افغانسـتان:  در  صلـح  فراینـد  عمـر،  دکتـر  صـدر،   –  7
اسـتراتژیک  مطالعـات  انسـتیتوت  مـردم،  دیدگاه هـای 
افغانسـتان، مترجـم: جلیـل پـژواک، سـال چـاپ، 13۹7- 

بل   کا
۸ – همان مآخذ
۹ – همان مآخذ

10 - Pugwash – World Famous for Peace
 پگواش یک موسسۀ کانادایی غیر دولتی است که در کابل
 دفتر خود را در حوت 13۹4 باز کرد و چند بار جلسات
 در مورد صلح افغاستان در کشور های مختلف: فرانسه،
 قطر و امارات متحده عربی  دایر کرد. این موسسه به
 هدف حل منازعات و جنگ ها، در کشورهای مختلف
 .جهان نشست ها و کنفرانس هایی را برگزار می کند

11 – فرآیند صلح در افغانستان
http://www.bbc.com/persian/
afghanistan12 48224386- - 
http://www.bbc.com/persian/
afghanistan4712917813- - 

سـتاد انتخاباتـی عبداهلل عبـداهلل، کمیسـیون انتخابات 
را بـه قانون شـکنی متهـم کـرده و می گویـد کـه ایـن 
کمیسـیون تصمیـم گرفتـه تـا بازشـماری آرا را در 

والیـات آغـاز کند.
می گویـد  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  سـتاد 
کمیسـیون انتخابـات »بـه رغـم تاش هـای مـا کـه 
جهـت تفکیـک و تصفیـه آرای تقلبـی از آرای پـاک 
مردم...، متاسـفانه دسـت از قانون شـکنی برنداشـته« 

. ست ا
کـرده  تأکیـد  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ 
تقلبـی بی تفـاوت  اعتباردهـی آرای  کـه »در مقابـل 
نمی نشـیند« و »اوضـاع را بـا دقـت زیـر نظـر دارد و 
تـاش می کنـد موضـوع از طـرق مسـالمت آمیز حل 

و فصـل گـردد... در غیر آن صورت، تصمیم اساسـی 
مـا در جهـت دفـاع از آرای مـردم بعـد از مشـورت 

هـای الزم بـه زودی اعـام خواهـد شـد«.
ایـن در حالی اسـت که حـوا علم نورسـتانی به طور 
تلویحـی تیـم آقـای عبـداهلل را متهـم بـه ممانعت از 
آغـاز بازشـماری آرا کرده و نسـبت بـه تأخیر مجدد 
در اعـام نتایـج انتخابات و بروز بحران هشـدار داده 

است.
اسـت  امـا جایـی  بن بسـت  ایـن  نقطـۀ  مهمتریـن   
اقتـدار  و  اسـتقال  از  انتخابـات،  کمیسـیون  کـه 
کافـی برخـوردار نیسـت. در حالـی کـه تصمیم های 
کمیسـیون یـا جانبدارانـه اتخاذ می شـود و یـا اصوالً 
نادیـده گرفتـه مـی  تیـم رقیـب،  از سـوی هـر دو 
شـود، بیـش از پیـش، قـدرت و اثرگذاری ایـن نهاد 

تضعیـف می شـود و نقـش آن در تعییـن نتیجه نهایی 
می شـود. کمرنگ تـر  انتخابـات، 

اگـر کمیسـیون انتخابـات نتوانـد در روزهـای آتـی، 
فاصلـه ملمـوس خـود از تیـم هـای پیشـتاز را بـا 
وضـوح قابـل اطمینانـی بـه دسـت آورد، بـی تردید، 

بـروز بحـران، حتمـی و ناگزیـر خواهـد بـود.
در ایـن میـان، نقـش انفعالـی کمیسـیون رسـیده گی 
بـه شـکایت های انتخاباتـی هـم مزید بر علت شـده 
اسـت. ایـن کمیسـیون قـادر نیسـت بـه مثابـه مرجع 
قضایـی رسـیدگی کننده بـه شـکایت های انتخاباتی، 
نگرانی هـا و نیازهـای مشـروع تیم هـا را مـورد توجه 
قـرار دهـد و در روشـنایی قانون دربـاره آنها تصمیم 

الزم را اتخـاذ کند.
بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  موضـع  جدی تریـن 
شـکایت های انتخاباتـی، چنـد روز پیـش ابـراز شـد 
کـه طـی آن، ایـن کمیسـیون هشـدار داد کـه اگـر 
تصمیم هـای  و  فیصله هـا  بـه  انتخابـات  کمیسـیون 
آن توجـه نکنـد بـا اسـتفاده از اختیاراتـی کـه قانـون 
در اختیـارش می گـذارد، وارد عمـل خـود شـد. این 
موضـع نشـان داد کـه کمیسـیون های انتخاباتـی بـه 
جـای آنکـه مسـایل مبتابـه در ایـن رونـد را حـل 
و فصـل کننـد، دچـار درگیـری و تنش درونی شـده 
انـد و ایـن امـر، بیشـتر از پیـش، قـدرت آنهـا را در 
مدیریـت مقتدرانـه رونـد انتخابـات کـه بـه مـرور 
بحرانی تـر و پیچیده تـر می شـود، بـه شـدت کاهـش 

داد. خواهـد 
شـرایط بـه اندازه یـی پیچیـده اسـت کـه نـه می توان 
امـکان کارشـکنی را بـه طـور کامـل رد کـرد و نـه 
احتمـال قانـون شـکنی را در ایـن میـان، جـای یـک 
مرجـع معتبـر ملـی خالی اسـت کـه رونـد انتخابات 
را از اسـارت دو تیـم پیشـتاز رقیـب، رهـا کنـد و در 

مـدار قانـون قـرار دهد.

تمام بودجه در انتخابات...توقف بازشماری آرا؛ کارشکنی یا قانون شکنی؟
ــارد  ــش از 6 میلی ــک بی ــان نزدی ــن می ــه از ای  ک

افغانــی را وزارت مالیــه پرداخــت کــرد.
ایــن طــرف قــراردادی حکومــت، پروژه هــای کــه 
ــاع شــده اســت را  ــای آن امتن از پرداخــت هزینه ه
ــارف،  ــه، مع ــکتورها از جمل ــام س ــه تم ــوط ب مرب

ــد. شهرســازی و انکشــاف دهــات خوان
ــودش  ــه خ ــان ک ــر از معترض ــی دیگ ــان یک همزم
ــه  ــرد، مدعــی شــد ک ــی ک را ســعادت خــان معرف
بالــغ بــر1۰ میلیــارد افغانــی بودجــه هــزاران پــروژه 
ســاختمانی دولــت در جریــان هفــت مــاه گذشــته 
ــه طرف هــای قــراردادی پرداخــت نشــده اســت. ب

شــرکت  مســوول  شــاهین،  محمــد  همچنــان 
ــای  ــه میلیون ه ــد ک ــی ش ــی مدع ــاختمانی آرش س
افغانــی بودجــه چندیــن پــروژه ســاختمانی دولــت 
کــه از ســوی شــرکت های متعلــق بــه وی در حــال 
تطبیــق اســت پرداخــت نشــده اســت.او گفــت ایــن 
ــان  ــدوز و بدخش ــان، قن ــات بغ ــا در والی پروژه ه

قــرار دارنــد.
ــارف از  ــا وزارت مع ــه تنه ــرد ک ــد ک ــاهین تاکی ش
بابــت تطبیــق پروژه هــای ســاختمانی اش بالــغ 
ــرکت های  ــی ش ــی از برخ ــون افغان ــر 4۰۰ میلی ب

ــت. ــکار اس ــاختمانی بده س
ایــن معترضــان تاکیــد کردنــد، در صورتی کــه 
بودجــه  عاجــل  صــورت  بــه  مالیــه  وزارت 
ــه شــرکت های  ــت را ب پروژه هــای ســاختمانی دول
شــرکت ها،  ایــن  نکنــد  پرداخــت  قــراردادی 
ــا  ــی را متوقــف کــرده و ب ــق پروژه هــای دولت تطبی

ــد داد. ــه خواهن ــی ادام ــات مدن اعتراض
ادعاهــای  ایــن  بــه  تاکنــون  مالیــه  وزارت   
ــداده  ــان ن ــی نش ــاختمانی واکنش ــرکت های س ش

اســت.

علیموسوی

منایندۀاسکار۲۰۲۰افغانستان...
ــرا  ــد صح ــم بلن ــتین فیل ــی از نخس ــا جول آنجلین
کریمــی حمایــت کــرده اســت. ایــن فیلــم  داســتان 
ســه زن از طبقــات مختلــف اجتماعــی را روایــت 
ــی در  ــای بزرگ ــا چالش ه ــی ب ــه همگ ــد ک می کن
ــک زن  ــوا ی ــتند. ح ــرو هس ــود روبه ــی خ زندهگ
ــه  ــاردار اســت ک ــه شــدت ســنتی و  ب ــه دار ب خان
ــه در شــکم دارد، شــاد  ــی ک ــا فکــر کودک ــط ب فق
می شــود. در دنیایــی دورتــر مریــم، خبرنــگار 
ــاش  ــرده در ت ــل ک ــه تحصی ــون ک ــر تلویزی خب
اســت تــا از شــوهر خیانــت کار خــود طــاق 
ــت  ــوان اس ــک نوج ــه، ی ــرانجام عایش ــرد. س بگی
کــه در رابطــه ای ناخواســته بــاردار شــده و اکنــون 
ــود  ــوی خ ــر عم ــا پس ــرش ازدواج ب ــاده پذی آم
می شــود تــا از شــرم اجتماعــی مــادر شــدن 

ــد. ــری کن ــته جلوگی ناخواس
ــوری  ــرکت »ن ــه« را ش ــم، عایش ــوا، مری ــِم »ح فیل
پیکچــرز« متعلــق بــه کتایــون شــهابی تولیــد کــرده 

ــز عهــده دار اســت. ــی آن را نی و پخــش جهان

د کابل حضوري چمن نه شین... 
راهیســې مــو دلتــه لوبــه کولــه، مګــر اوس یــې هغــه 

ــه  ــې پ ــې ورځ ــې، زه د هغ ــه ده پات ــزه ن ــګ او م رن

ارمــان یــم چــې دا ځــای یــو ځــل بیــا د تېــر پــه څېــر 

يش.«

ــمېر  ــر ش ــم ډې ــا ه ــو رسه رسه، بی ــه دې ټول ــو ل خ

ځوانــان مجبــور دي چــې لــه خــاورو او ګردونــو پــه 

ــړي. ــې ورزش وک ــدان ک دې ډک می

د املپیــک مــي کمېټــې او بدنــې روزنــې رئیــس 

حفیــظ ويل رحیمــي وايــي، د حکومــت د نــوې 

طرحــې لــه مخــې بــه، د کابــل حضــوري چمــن یــو 

ــول يش. ــا ورغ ــل بی ځ

رحیمــي زیاتــوي: »عملیــايت ادارې تــه دنــده ســپارل 

ــپړ  ــې بش ــن ی ــوي، ډیزای ــن ورغ ــې دا چم ــوې چ ش

ــا ورغــول يش.« ــه بی شــوی او ژر ب

کابــل یــو لــه هغــو ښــارونو دی چــې د اوســېدونکو 

شــمېر تــه پــه پــام رسه یــې تفریحــي او ورزيش 

او  ځوانــان  خــو  دي،  کــم  میدانونــه  او  ځایونــه 

ــه ښــيي چــې د حضــوري چمــن  ــې هیل ځلمکــي ی

پــه رغېــدو رسه د ورزش لپــاره یــو ځــل بیــا یــو 

ــي. ــای وموم ــب ځ مناس
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نگاهی به سیاست پاکستان 
در مذاکرات  صلح  افغانستان

نقش پاکستان در پشت پردۀ این مذاکرات
مـورد  در  پاکسـتان  دوگانـۀ  سیاسـت  بنابـر 
صلـح  بـودن  تاکتیـک  و  صلـح  مذاکـرات 
بـرای پاکسـتانی ها اگـر آنهـا از صلـح سـخن 
می گوینـد و بـرای صلـح گفت وگـو می کنند و 
یـا گاهـی گامـی برای صلـح بر می دارنـد،  در 
جهـت شـکل دادن مذاکـرات صلـح در محور 
خودشـان و در جهـت تحقـق اهـداف و منافع 

اسـت.  خواست های شـان  و 
هرگونـه  کـه  اسـت  داده  نشـان  پاکسـتان 
نقـش  و  نبـود خـود  در  را  مذاکـرات صلـح 
اهـداف  و  منافـع  در جهـت  و  اصلـی خـود 
خـود تخریـب و سـبوتاژ می کند. پس از سـال 
13۸5 کـه تاش هایـی بـرای مذاکره بـا طالبان 
ریاسـت  بـه  افغانسـتان  حکومـت  سـوی  از 
حامـد کـرزی صـورت گرفـت و مذاکراتـی با 
طالبـان بـا میان جگیری سـازمان ملـل متحد از 
طریـق کا آیـده نماینـدۀ خـاص آن در کابـل 
و  همچنـان توسـط آلمان، ناروی و عربسـتان 
سـعودی انجـام یافـت، ارتـش پاکسـتان مـا 
عبدالغنـی بـرادر و مـا عبدالطیـف منصـور را 
در سـال 13۸۸ در کراچی بازداشـت و زندانی 
و  اطـاع  بـدون  هـا  ایـن  بـا  آیـده  کا  کـرد. 
آگاهی پاکسـتان مذاکـره کرده بـود و مابرادر 
بـه مذاکـره بـا کـرزی تمایـل نشـان داده بود. 
پاکسـتان آنهـا را به زندان انداخـت و مابرادر 
را پـس از ۸ سـال زنـدان به فشـار امریکا رها 
قطـر  مذاکـرات  در  امریکایی هـا  بـا  تـا  کـرد 

بگیرد.   سـهم 
مابـرادر  سـاختن  زندانـی  بـا  پاکسـتانی ها 
در 13۸۸ در جریـان تمـام مذاکراتـی کـه در 
مراحـل مختلـف به نـام صلـح میـان طالبـان و 
به صـورت  افغانسـتان  دولـت  و  امریکایی هـا 
غیرعلنـی و علنـی انجـام شـده و اکنـون در 
قطـر میـان امریـکا و طالبـان ادامـه دارد، قـرار 
مذاکـرات  ایـن  تمـام  در  طالبـان  داشـته اند. 
نظامـی  اسـتخبارات  و  ارتـش  مشـورت  از 
ارتـش پاکسـتان برخـوردار بوده انـد و جریان 
و  رسـانده  اند  آنهـا  اطـاع  بـه  را  مذاکـرات 

نند. می رسـا
منابـع اطاعاتـی از تمـاس مسـتقیم و دایمـی 
در  طالبـان  هیـأت  رییـس  سـتانکزی  عبـاس 
جریـان مذاکـره بـا زلمـی خلیـل زاد در دوحه، 
بـا جنـرال قمر جاویـد باجـوه فرمانـده ارتش 
پاکسـتان سـخن گفته انـد. این منابـع می گویند 
اسـت  گفتـه  امریکایی هـا  بـه  سـتانکزی  کـه 
مسـووالن  و  باجـوه  جنـرال  طریـق  از  کـه 
اسـتخبارات نظامـی ارتـش پاکسـتان در مورد 
بـرادر  ماعبدالغنـی  بـا  صلـح   مذاکـرات 
امریکایی هـا  آن  از  پـس  می کننـد.  مشـورت 
تـا  خواسـتند  جـدی  به صـورت  پاکسـتان  از 

مابـرادر را از زنـدان رهـا کـرده و بـه میـز 
بـا  مابـرادر  بفرسـتند.  قطـر  در  مذاکـرات 
فشـار امریـکا آزاد شـد و توسـط هواپیمـای 
نظامـی آلمـان انتقـال یافـت. جالب این اسـت 
کـه مابـرادر هنـوز هیـچ موقـف مخالـف بـا 
اهداف و خواسـت های پاکسـتان در مذاکرات 
صلـح بـا امریـکا نداشـته و از ۸ سـال زنـدان 
هـم در زندان هـای پاکسـتان حرفـی بـه زبـان 
در  را  او  پاکسـتانی ها  کـه  گویـی  نمـی آورد؛ 
این هشـت سـال بـرای تفریـح به جنـت برده 
بودنـد. مابـرادر در مذاکـره بـا امریکایی هـا 
در جهـت منافـع پاکسـتان سـخن می گویـد و 
در پشـت سـر از سـوی پاکسـتانی ها مدیریت 

می شـود.
 ایـن برداشـت و بـاور نادرسـت اسـت کـه 
گفتـه شـود پاکسـتان در جریـان میان جگیـری 
عربسـتان و عرب هـای نفـت دار خلیـج فارس 
بـا طالبـان و امریـکا و یـا دولـت افغانسـتان 
قـرار نمی گیـرد. مثـًا در سـنبله و دلـو 13۸7 
بـه وسـاطت عربسـتان مذاکراتـی میـان طالبان 
نمی تـوان  گرفـت،  صـورت  کـرزی  قیـوم  و 
پذیرفـت که عربسـتان در ایـن مذاکرات و این 
نقـش، پاکسـتان را دور زده باشـد و یـا طالبان 
بـدون اجـازۀ پاکسـتان بـه این گونـه مذاکرات 

بپردازند.
 یادمـان نـرود که عربسـتان با پاکسـتان روابط 
بسـیار نزدیـک و اسـتراتژیک دارد و در تمـام 
حـاالت در سـطح منطقه یـی و بین المللـی از 
بیشـتر  پاکسـتان  می کنـد.  حمایـت  پاکسـتان 
عربسـتان  در  نظامـی  نیـروی   135۰۰ از 
سـعودی دارد کـه دو پایـگاه هوایـی و یـک 
پایـگاه بحـری عربسـتان تحـت ادارۀ مسـتقیم 
ساخت وسـاز  صنعـت  اسـت.  پاکسـتانی ها 
انحصـار شـرکت های  شـهرک عربسـتان  در 
ارتـش پاکسـتان اسـت. جنرال راحیل شـریف 
فرمانـده  پاکسـتان  ارتـش  پیشـین  فرمانـده 
ائتـاف نظامـی جنگ بـا داعـش و حوثی های 
یمـن بـه رهبـری عربسـتان سـعودی اسـت. 
پاکسـتان در جنـگ یمـن کنـار عربسـتان قرار 
دارد و افسـران پاکسـتان در ایـن جنـگ نقـش 
عربسـتان  اتمـی  برنامـۀ  در  پاکسـتان  دارنـد. 
عربسـتان  کـه  همانگونـه  می کنـد،  همـکاری 
سـعودی در برنامـۀ اتمـی پاکسـتانی همکاری 
مالـی داشـت و پاکسـتان را بـه کمـک خود به 
یـک قدرت اتمـی تبدیل کرد. بیشـتر از دونیم 
میلیون پاکسـتانی در عربستان سـعودی اقامت 
ایـن جمعیـت عظیـم  دارنـد و کار می کننـد. 
سـاالنه میلیاردهـا دالـر بـه اقتصـاد پاکسـتان 

می کننـد.  سـرازیر 
میلیون هـا دالـر را شـیخ های پولـدار عربسـتان 
طالبـان  بـه  صدقـات  و  ذکات  عنـوان  بـه 

از  ایـن کار بخشـی  افغانسـتان می دهنـد کـه 
جنـگ  در  عربسـتان  از  پاکسـتان  مطالبـات 
افغانسـتان اسـت کـه هـر چنـد هیـچ گاه ایـن 
مطالبـه به صـورت علنـی مطرح نشـده اسـت. 
عربسـتان همچنـان سـاالنه سـه میلیـارد دالـر 
و  زکـوۀ  به نـام  پاکسـتان  دینـی  مـدارس  بـه 
مـدارس  ایـن  کـه  می کنـد  کمـک  صدقـات 
بـرای  پاکسـتان  ارتـش  سـربازگیری  مراکـز 
و  انتحارگـر  و  دهشـت افگن  گروه هـای 
جنگجویان افراطی اسـت که در افغانسـتان در 
کنـار طالبـان می جنگند و در کشـمیر نیروهای 
جنگجـوی مخالـف هنـد را تشـکیل می دهند.
کـه  کـرد  تصـور  می تـوان  چگونـه  حـاال   
بـا  یـا  و  امریکایی هـا  بـا  طالبـان  مذاکـرات 
بـا  افغانسـتان  سیاسـی  گروه هـای  و  دولـت 
میزبانی عربسـتان و شـیخ نشـین های متحد آن 
در خاورمیانـه بـدون آگاهی پاکسـتان باشـد و 
توسـط اسـتخبارات نظامـی پاکسـتان مدیریت 

نشـود؟ 
و  طالبـان  میـان  کـه  مذاکراتـی  همین گونـه 
دولت افغانسـتان در قـوس 13۹1 و ثور 13۹۲ 
صـورت  نـاروی  و  امریـکا  میان جگیـری  بـا 
گرفـت، پاکسـتان قطعـًا ایـن مذاکـرات طالبان 
را پشـت پـرده مدیریـت می کرد. یـا مذاکراتی 
را سـازمان اسـتخبارات آلمان در عقرب 13۸۹ 
و ثـور 13۹۰ در مونیـخ سـازمان دادند، از نظر 

پاکسـتانی ها بـه دور نبـود.
یـا مثـًا مذاکراتـی بـا پـا در میانی چیـن میان 
طالبـان و کابـل در ارومچـی چیـن صـورت 
گرفـت کـه به هیـچ صـورت از دید پاکسـتان 
بیـرون نبـود. چیـن در مورد افغانسـتان بیشـتر 

در کنـار پاکسـتان قـرار دارد. 
میزبـان  خـود  مـوارد  برخـی  در  پاکسـتان 
این گونـه مذاکـرات بـوده اسـت. در سـرطان 
میـان  مذاکـرات  اسـام آباد  مـری  در   13۹4

کـرد.  میزبانـی  را  کابـل  و  طالبـان 

افغانستان و راه های حل مشکل با پاکستان
افغانسـتان چگونـه می توانـد در برابر سیاسـت 
پاکسـتان علیـه  اسـتراتژی جنگـی  دوگانـه و 

خـودش ایسـتاد شـود و از آن عبـور کنـد؟  
اسـتراتژی  ایـن  در  افغانسـتان  سیاسـت  آیـا 

دارد؟  نقشـی  پاکسـتان  جنگـی 
آیـا افغانسـتان می تواند این اسـتراتژی را تغییر 

دهد و پاکسـتان را به سـوی صلح بکشاند؟ 
ایـن دیـدگاه که اسـتراتژی پاکسـتان و فرهنگ 
از  حمایـت  کشـور  ایـن  ارتـش  اسـتراتژیک 
در  جنـگ  ادامـۀ  بـرای  دینـی  افراط گرایـی 
افغانسـتان و در برابـر کشـور هنـد اسـت و با 
هیـچ تعامـل و توافقـی بر سـر حـل اختافات 
متوقـف  مـرزی،  و  ارضـی  منازعـات  و 

نمی شـود و تغییـر نمی خـورد تـا چـه حـدی 
واقع گرایانـه، درسـت  و غیرقابل تغییر اسـت؟ 
اگـر جنـگ در افغانسـتان اسـتراتژی پاکسـتان 
اسـت و صلـح تاکتیـک و آن هـم در خدمـت 
ایـن اسـتراتژی، آیـا می تـوان با دیپلوماسـی و 
مذاکـره بـا پاکسـتان تعامـل کـرد و بـه توافـق 

یافت؟  دسـت 
پاسـخ به ایـن پرسـش در جامعۀ افغانسـتان و 
از سـوی گروه هـای مختلـف سیاسـی چـه در 
حاکمیـت سیاسـی و چه در بیـرون و از طرف 
گروه هـای مختلـف اجتماعی و قومی کشـور، 

متفـاوت و ناهمگون اسـت. 
برخـی بـه این نظـر هسـتند کـه بـدون مقابلۀ 
باالمثـل کـه همانـا کار اسـتخباراتی و امنیتـی 
بـرای ضربه زدن به پاکسـتان اسـت و اسـتفاده 
از تمـام ظرفیت هـای کـه پاکسـتان را دچـار 
بحـران امنیتـی می کنـد، راه دیگـری برای حل 
مشـکل بـا پاکسـتان وجـود نـدارد. بـر مبنـای 
ایـن دیـدگاه، افغانسـتان باید موضـوع دیورند 
اعتراضـی  جنبش هـای  از  نگه بـدارد،  داغ  را 
پشـتون ها در پاکسـتان حمایـت کنـد، جنبـش 
جدایی طلبـی بلوچ هـا را کمـک و تقویت کند 
و از فکـر ایجـاد لـوی افغانسـتان بـا تجزیـۀ 
پاکسـتان حمایـت بـه عمـل آورد. حامیان این 
دیـدگاه و ایـن سیاسـت بـه ایـن باور هسـتند 
کـه قدرت اتمی پاکسـتان یک قـدرت تصنعی 
و کاذب اسـت، چـون پاکسـتان بـا توجـه بـه 
عـدم عمـق و پهنـای سـرزمینی نمی توانـد از 
ایـن قدرت اسـتفاده کنـد. پاکسـتان می خواهد 
در  هندوکـش  کوه هـای  تـا  را  خـود  مـرز 
عمـق  اینکـه  تـا  بدهـد  امتـداد  افغانسـتان 
اسـتراتژیک برای خود و در جهت اسـتفاده از 
سـاح اتمی پیـدا کنـد. از این زاویه پاکسـتان 
نـه به حل منازعـۀ دیورند چشـم دوخته، بلکه 
به سـوی افغانسـتان بـه عنـوان صوبـه و ایالت 
پنجـم خـود می بینـد. در حالـی که افغانسـتان 
مانـع  دیپلماسـی و مذاکـره  راه  از  نمی توانـد 
پاکسـتان از ایـن اسـتراتژی اش شـود و جلـو 
دخالـت و تجـاوز پاکسـتان را بگیـرد و بـا آن 

کشـور بـه یـک توافق برسـد.
 طرف داران لویه افغانسـتان )افغانستان بزرگ( 
و بازگردانـدن خاک هـای آن سـوی دیورنـد به 
افغانسـتان می گوینـد کـه پاکسـتانی ها موضوع 
تلقـی  یافتـه  پایـان  خـود  نـزد  را  دیورنـد 
می کننـد، امـا وقتـی در مذاکـرات بـا دولـت 
افغانسـتان بـرای حـل اختاف و مشـکل خود 
قـرار می گیرنـد، موضـوع دیورنـد را در صدر 
زیـرا  می دهنـد.  قـرار  مذاکـره  قابـل  مسـایل 
آنهـا می داننـد کـه بـرای افغانسـتان بحـث و 
تصمیم گیـری بر سـر دیورند خط سـرخ و کار 
مردمـان دو طـرف اسـت، نـه دولت هـا. وقتی 

افغانسـتان از بحـث و فیصلـه در ایـن مـورد 
امتنـاع می کنـد، بـرای پاکسـتان بهانـه دسـت 
افغانسـتان  بـه گـردن  تـا تقصیـر را  می دهـد 
انـدازد و اسـتراتژی جنگی خـود را ادامه دهد. 
امـا برخـی دیگر در داخل افغانسـتان سیاسـت 
پاکسـتان  برابـر  در  را  اسـتخباراتی  و  امنیتـی 
بـرای مجـاب کـردن آن کشـور و دسترسـی 
بـه یـک راه حـل پایـدار و قطعـی، نادرسـت، 
غیرواقعـی و غیرعملـی تلقـی می کننـد. از نظر 
ایـن افـراد و گروه هـا، افغانسـتان توانایـی و 
ظرفیـت مقابلـۀ بالمثل را با پاکسـتان ندارد. به 
بـاور اینها، افغانسـتان سـال ها پیش ایـن راه را 
رفتـه اسـت. در آن زمان سـردار محمـد داوود 
زمـام دار افغانسـتان چـه در زمـان صدارتـش 
و چـه در زمـان جمهوریتـش بـر سـر منازعـۀ 
دیورنـد وارد برخوردهـای نظامـی سـرحدی 
شـد، روابط سیاسـی افغانسـتان را با پاکسـتان 
قطـع کرد، بـرای ارتش و نیروهـای ذخیره امر 
سـفر بـری نظامـی به سـوی مرزهای پاکسـتان 
پاکسـتان  بلـوچ  و  پشـتون  معارضـان  از  داد، 
حمایـت مالـی و نظامـی کـرد و آنهـا را بـرای 
جنـگ و عملیـات نظامـی و خـراب کاری بـه 
پاکسـتان فرسـتاد. امـا هیچ کـدام ایـن اقدامات 
و سیاسـت ها بـه نتیجـه نرسـید. از نظـر اینهـا 
ادامـۀ سیاسـت منازعـۀ دیورنـد، تشـکیل لویه 
افغانسـتان و ادعـای ارضـی آن سـوی دیورنـد 
کـه حـدود و ثغـور آن نیـز مبهم و نامشـخص 
اسـت، بیشـتر از منظـر قومـی و ناسیونالیسـم 
قومـی مطرح می شـود که در افغانسـتان سـایر 
اقـوام بـه آن بـا دیـدۀ تردیـد می بینند. بـه باور 
اینهـا اگـر اینگونـه ادعـا بـا انگیـزه و اهـداف 
قومـی بـه میـان کشـیده می شـود و ثبـات و 
وحـدت ملـی افغانسـتان در گـروگان این ادعا 
باقـی می مانـد، سـایر اقـوام نیـز ایـن حـق را 
دارنـد تا از تشـکیل کشـورها بـا هویت قومی 
در منطقـه حمایـت کننـد. بلوچ هـا که در سـه 
قـرار  افغانسـتان  و  ایـران  پاکسـتان،  کشـور 
دارنـد نیـز می تواننـد ادعـای تشـکیل کشـور 
قومـی را بـه عنـوان حـق مسـلم خـود مطرح 
کننـد. تاجیک هـا نیـز می توانند از تاجیکسـتان 
بـزرگ سـخن بگوینـد و بـرای رسـیدن به آن 
تـاش کننـد. اگـر قـرار باشـد کـه مرزهـای 
منطقـه بـر خطوط قومی و زبانی تقسـیم شـود 
و کشـورها از نـو بر این خطوط شـکل بگیرد، 
تمـام منطقـه بایـد در یـک بی ثباتـی و جنـگ 

پایـان ناپذیـر داخلـی فـرو برود. 
در حالـی که منازعـه دیورند به عنـوان منازعه 
مـرزی و ارضی افغانسـتان و پاکسـتان یکی از 
پُرچالش تریـن منازعـه در طـول بیـش از نیـم 
سـده اخیـر میـان دو کشـور اسـت، نکتـۀ مهم 
در مـورد دیورنـد...             ادامـه صفحـه 6



پــس از بــاال گرفتــن اعتــراض  در رســانه و 
شــبکه هــای اجتماعــی مبنــی بــر محــروم مانــدن 
ــرورش، وزارت معــارف  جوگی هــا از آمــوزش پ
اعــام کــرده اســت کــه جوگی هــا صاحــب حــق 

ــوند. ــرورش می ش ــوزش و پ آم
دکتــور محمــد میرویــس بلخی سرپرســت وزارت 
ــری  ــأت رهب ــماری از اعضــای هی ــراه ش ــه هم ب
ــه  ــل ب ــا در شــهر کاب ــارف از کمــپ جوگی ه مع
هــدف رســیده گی بــه مشــکات تعلیمی ســاکنین 

در ایــن کمــپ بازدیــد کــرد.
رهبــری وزارت معــارف در بازدیــد از ایــن کمــپ 
کــه حــدود ۸۰۰ خانــواده را در خــود جــای 
داده اســت، بطــور دقیــق و جزیــی وضعیــت 
ــات غیررســمی)آموزش  ــال و تعلیم ــی اطف تعلیم

ــرد. ــی ک ــاالن( را بررس بزرگس
اســتماع  ضمــن  معــارف  وزیــر  سرپرســت 
ــه 3۲۰۰  ــم و تربی ــرای تعلی مشــکات موجــود ب
ــه  ــد ســپرد ک ــن کمــپ ، تعه ــل ســاکن در ای طف
ــای  ــکات پیگیری ه ــن مش ــل ای ــت ح در جه

جــدی صــورت می گیــرد.
تــاش بــرای احــداث مکتــب دائمــی و بررســی 
وضعیــت زمین هــای موجــود، پیگیری مکانیســمی 
بــرای شــامل ســاختن اطفــال جوگی هــا در 
مکاتــب  و موضــوع الحاقیــه نزدیکتریــن مکتب در 
ایــن کمــپ از موضوعــات صحبــت شــده میــان 
رهبــری وزارت و بــزرگان و ســاکنین کمــپ 

جوگی هــا بــود.

ــي  ــي هوای ــتان د ملک ــه د افغانس ــي رشکتون ــه هواي ک

ــه  ــې رس غړون ــې بی ــه ټاکل ــو ل ــوا د ټکټون ــه خ ــد ل چلن

ــه وررسه ويش. ــد ب ــوين چلن ــړي، قان وک

ــافرو  ــي، د مس ــد اداره واي ــي چلن ــتان د هواي د افغانس

ــو  ــو کورنی ــام ټول ــه پ ــتونو ت ــو لګښ ــتونزو او د الوتک س

ــوي دي. ــاکل ش ــې ټ ــوې بی ــه ن ــو ت پروازون

ــه  ــو ت ــي ازادي راډی ــم رحیم ــد قاس ــې ادارې ویان د دغ

وویــل، دغــه تصمیــم د مســافرو لــه شــکایتونو وروســته 

نیــول شــوی دی.

د رحیمــي پــه خــره، هــر رشکــت چــې لــه ټاکلــې بیــې 

رسغړونــه وکــړي، قانــوين چلنــد بــه وررسه ويش.

دی وایــي: »هــر رشکــت چــې د هوايــي چلنــد د ملکــي 

ــې  ــوږ د هغ ــړي، م ــه وک ــې رسغړون ــه نرخنام ادارې ل

کړنــارې لــه مخــې چــې پــه دې برخــه کــې شــته، لــه 

رسغړوونکــي رشکــت رسه قانــوين چلنــد کــوو، مناینده 

ګــۍ او رشکتونــه چــې د ټکــت خرڅولــو امتیــاز لــري 

او ټکــټ پــه ګرانــه بیــه پلــوري، مــوږ اقــدام کــوو چــې 

امتیــاز یــې ســلب يش.«

او  احمــد  اوســېدونکی شــبیر  د بدخشــان والیــت 

د هــرات هغــه پروېــز نظــري د هوايــي رشکتونــو د 

ــه اړه  ــدو پ ــه کې ــې ســاري پورت ــو د ب ــو د ټکټون پروازون

ازادي راډیــو تــه وايــي، هوايــي رشکتونــو د ازاد بــازار او 

د لویــو الرو لــه ناامنــۍ پــه ګټــې اخیســتنې د پروازونــو 

ــړي دي. ــوړې ک ــره ل ــې دوه براب ــو بی د ټکټون

ــر  ــې ډې ــت ک ــه والی ــټ پ ــې ټک ــي: »د الوتک دوی وای

ــه  ــر کابل ــانه ت ــه بدخش ــې ل ــه دې چ ــه دی، رسه ل پورت

ــه  ــه یــې ل ــر دی، خــو رشکتون ټکــټ ۹۰ امریکايــي ډال

ــو  ــه خلک ــرو پ ــر ۱۳۰ ډال ــتفادې ت ــه اس ــازاره پ ازاد ب

ــوري.« پل

ــه  ــه الړ شــئ، وب ــازار ت ــه ب ــوړه ده، ک ــه ل ــه بی »د ټکټون

وینــئ چــې یــو ټکــټ څومــره ګــران دی، بېوزلــه خلــک 

پــه الوتکــه کــې د تللــو تــوان نــه لــري، کــه پــر ځمکــه 

الړ شــو نــو وژل کېــږو، دولــت هېــڅ پاملرنــه نــه لري.«

مســؤل  خپرونــو  د  رشکــت  هوايــي  اریانــا  د  خــو 

عبداملتیــن فراصــت ازادي راډیــو تــه وویــل، دغــه 

رشکــت پــه ټــول هېــواد کــې د هوایــي چلنــد د ریاســت 

ــوري. ــه پل ــل ټکټون ــم خپ ــې رسه س ــه نرخنام ل

دی وایــي: »زمــوږ رســمي دفــر پــه ټــول هېــواد کــې د 

هوايــي چلنــد لــه نرخنامــې رسه ســم ټکټونــه پلــوري، 

خــو څــوک چــې پــه بــازار کــې لــه دوم او درېیــم الســه 

ټکــټ اخــي، ممکــن ګــران وي.«

ــو  ــد د معلومات ــد د ادارې د ویان ــي چلن ــي هواي د ملک

لــه مخــې، د نــوې نرخنامــې پــه ټاکلــو کــې د رشکتونــو 

اقتصــادي وضعیــت او د مســافرو ســتونزې پــه پــام کــې 

نیــول شــوي دي.

ــه  ــې ل ــافر چ ــوم مس ــره، ک ــه خ ــي پ ــم رحیم د قاس

هوايــي رشکتونــو شــکایت لــري، کولــی يش چــې 

دوی تــه مراجعــه وکــړي، څــو ســتونزو تــه یــې رســېدنه 

ويش.

ده وویــل: »مــوږ طرزالعمــل لــرو او لــه هغــې رسه 

ســم عمــل کــوو، هــر هېــوادوال چــې شــکایت لــري، 

کولــی يش چــې د هوايــي چلنــد ادارې تــه رايش چــې 

ــېدنه ويش.« ــې رس ــه ی ــتونزې ت س

ــا او  ــم د اریان ــه تصمی ــي، دغ ــد اداره واي ــي چلن د هواي

کام ایــر د هوايــي رشکتونــو د اســتازو پــه موجودیــت او 

ــام کــې  ــه پ ــايت لګښــتونو پ ــو د عملی ــي رشکتون د هواي

ــوی دی. ــول ش ــو رسه نی نیول
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چاپ: مطبعه امام

شـهر  در  کـودک   ۹۰۰ دسـت کم 
در  پاکسـتان  در  راتـوردو  کوچـک 
سـال جـاری مبتـا بـه بیماری هـای 
و  شـدند  تـب  بـا  همـراه  شـدید 
نشـان  مقاومـت  درمـان  برابـر  در 
می دادنـد. در مـاه اپریـل، تمام شـهر 
را بیمـاری گرفتـه بـود و تشـخیص 
مـرض وحشـتناک بـود. شـهر مرکز 
ایـدز شـده بـود و کـودکان بیشـتر 
بـه ایـن بیمـاری مبتـا شـده بودند. 
روزهـا  از  پـس  صحـت  مسـئوالن 
متخصـص  دکتـر  یگانـه  بررسـی، 
مقصـر  را  شـهر  ایـن  در  کـودکان 
دانسـتند و گفتنـد کـه ایـن دکتـر، از 
چنـد  مصـرف،  یک بـار  سـرنج های 

بـار کار گرفتـه اسـت.
ایـن  باشـنده گان  آزمایـش  از  پـس 
نزدیـک  کـه  شـد  مشـخص  شـهر، 
ویـروس  بـه  مبتـا  تـن   11۰۰ بـه 
ایدزنـد؛ یعنـی از هـر ۲۰۰ باشـنده 
یـک تـن. تقریبـًا ۹۰۰ تـن مبتـا به 
ایـن ویروس کـودکان زیر 1۲ سـال 
ایـن  بـه  بودنـد. مسـئوالن صحـت 
باورنـد که آمار واقعی بیشـتر اسـت.
گلبهـار شـیخ، خبرنـگار محلـی در 
حالـی کـه همسـایه گان و نزدیکانش 
بـرای تشـخیص ویـروس در برابـر 
بودنـد،  کشـیده  صـف  کلینیک هـا 
بـرای رسـانۀ محلـی ایـن شـهر خبر 
تحقیقـات،  از  پـس  می فرسـتاد. 
مسـئوالن صحت دریافتند که بیشـتر 
ایـن کـودکان نـزد مظفـر گانگـرو، 
متخصـص کـودکان کـه بـرای قشـر 
می کنـد  خدمـت  جامعـه  فقیـر 
مراجعـه  دارد،  کمتـری  هزینـۀ  و 

نـد. می کرده ا
ایـن خبـر  شـنیدن  بـا  آقـای شـیخ 
او  کـودکان  زیـرا  می شـود؛  نگـران 
نیـز نزد دکتـر گانگـرو مراجعه کرده  
را  سـاله اش  دو  دختـر  او  بودنـد. 
بـرای آزمایش بـه کلینیـک می برد و 
مشـخص می شـود کـه دختـر او هم 

بـه ایـدز مبتـا اسـت.
هـزار   ۲۰۰ بـا  شـهری  راتـوردو 
کـه  شهرهایی سـت  از  جمعیـت، 
باشـنده گان آن فقیرند و شـمار کمی 

دارنـد. آنـان سـواد  از 
در  کـه  فردی سـت  گانگـرو  دکتـر 
برابر ۲۰ سـنت مریضانـش را معاینه 
می کـرد و درآمـد ماهانـه اش کمتر از 

دالر اسـت.  6۰
ایـن دکتـر 6 فرزند »امتیـاز جلبانی«، 
یکی از باشـنده گان ایـن منطقه را نیز 
تـداوی کـرده اسـت. چهـار کـودک 
آقـای امتیـاز مبتـا به ویـروس ایدز 
هسـتند و دو کـودک 14 ماهه و سـه 
سـاله اش قبـل از افشـای ایـن خبـر، 

جان های شـان را از دسـت دادنـد.
اسـت  کارگـر  کـه  جلبانـی  آقـای 
شـد  متوجـه  بـاری  می گویـد، 
معالجـۀ  بـرای  گانگـرو  دکتـر  کـه 
سـوزن  از  سـاله اش  شـش  پسـر 
استفاده شـده یی، اسـتفاده کـرد که از 
آن بـرای پسـر دیگـرش کـه مبتا به 
ایـدز بود، اسـتفاده کرده بـود. زمانی 
کـرد،  اعتـراض  آقـای جلبانـی  کـه 
آقـای گانگـرو وی را با سـیلی زد و 
برایـش گفـت کـه بـه دلیـل ایـن که 
تـوان خرید سـوزن جدیـد را ندارد، 
اسـتفاده  استفاده شـده،  سـوزن  از 

کـرده اسـت.
دکتر بـه آقای جلبانـی می گوید، اگر 
نمی خواهـد او کودکـش را معالجـه 
کنـد، نـزد دکتـر دیگری بـرود. آقای 
گفتـه  نیویورک تایمـز  بـه  جلبانـی 
اسـت که بـه خاطر خریـد داروهای 
کودکـش او و خانمـش گرسـنه گی 

کشـیده اند.
کـه  می گوینـد  صحـت  مسـئوالن 
آقـای گانگرو یکـی از عوامل اصلی 
شـیوع بیمـاری ایـدز در ایـن شـهر 

اسـت. بوده 
پاکسـتان ابتـدا برای معالجـۀ بیماران 
شـهر راتـوردو اقدامـات کندی روی 
دسـت گرفـت، امـا تیم هـای صحی 
کشـورهای مختلـف بـا شـنیدن این 
خبـر گـرد هـم آمدنـد و مقدماتـی 
را بـرای تـداوی و آزمایـش مردمان 
مراکـز  کردنـد.  فراهـم  شـهر  ایـن 
آزمایشـی در سـاختمان های دولتـی 
در  زرد  خیمه هـای  و  شـدند  فعـال 
مـردم  آزمایـش  بـرای  شـهر  تمـام 

برافراشـته گشـت.
بـا ایـن حال هنـوز یک چهـارم مردم 
شـهر آزمایـش نشـده اند. مقام هـای 
شـمار  کـه  می گوینـد  رسـمی 
مبتایـان بیشـتر از 111۲ تـن اسـت 

کـه تـا کنـون شناسـایی شـده اند.
آقـای شـیخ، خبرنـگار می گویـد که 
دختـرش در میـان قـوم و کـودکان 

دیگـر منفور شـده بود؛ زیـرا مطالعه 
ویـروس  مـورد  در  معلومـات  و 
اسـت.  بـوده  انـدک  بسـیار  ایـدز 
دختـری  نمی خواسـت  هیچ کسـی 
مبتـا بـه ایـدز را بـه آغوش بکشـد 
بـازی  همراهـش  نیـز  کـودکان  و 
بـرای  نیـز  مکتـب  در  نمی کردنـد. 
در  مجـزا  مکانـی  مریـض  کـودکان 
نظـر گرفته شـده بود و ایـن کودکان 
بایـد در گوشـه یی از صنـف، جـدا 
می نشسـتند.  سـالم  شـاگردان  از 
آقـای شـیخ و خانمـش کـه باسـواد 
هسـتند، رفتارشـان را بـا دخترشـان 
تغییـر ندادنـد و بـا محبت هـای زیاد 
معالجـۀ وی را شـروع کردند؛ اکنون 
دارو  مقابـل  در  کودک شـان  بـدن 

واکنـش مثبـت نشـان داده اسـت.
شـمار   ۲۰1۸ تـا   ۲۰1۰ سـال  از 
در  ایـدز  بیمـاری  بـه  مبتایـان 
شـده  برابـر  دو  تقریبـًا  پاکسـتان 
متحـد  ملـل  سـازمان  آمـار  اسـت. 
نشـان می دهـد کـه نزدیـک بـه 16۰ 
هـزار تـن در پاکسـتان مبتا بـه این 
تعـداد  مـدت  ایـن  در  ویروس انـد. 
عفونت هـای جدیـد میـان افـراد 15 
افزایـش  درصـد   3۸ سـال،   ۲4 تـا 

اسـت. یافتـه 
بـا ایـن حـال انتظـار مـی رود شـمار 
ایـن  ایـدز در  بـه  مبتایـان  واقعـی 
کشـور بیشـتر از آمار رسـمی باشـد؛ 
زیـرا شـمار زیـادی از جمعیـت این 
نشـده اند  آزمایـش  هنـوز  کشـور 
و تنهـا ده درصـد مبتایـان بـه ایـن 
ویـروس تاکنـون تحت درمـان قرار 

گرفته انـد.
مـاه  از  کـه  می دهـد  نشـان  آمارهـا 
در  کـودک   35 این سـو  بـه  اپریـل 
شـهر راتـردو به علت ویـروس ایدز 
جان های شـان را از دسـت داده انـد.
مقام هـای پاکسـتان در تاش انـد تـا 
تمـام مراکـز درمانـی را از نزدیـک 
پزشـکی  گواهی نامـۀ  و  ببیننـد 
صاحبـان این مراکز را بررسـی کنند.
آرایشـگاه ها  کشـور  ایـن  هم چنـان 
و کلینیک هـای دنـدان را بـه دقـت 
می بیننـد و در صورتـی کـه کارشـان 
برخـورد  آنـان  بـا  نبـود،  معیـاری 

می کننـد. قانونـی 
منبع: نیویورک تایمز

برگردان: مریم مهتر-سالم وطندار

900 کودک مبتا به ایدز 
در یک شهر کوچک در پاکستان؛ چرا؟
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جوگی ها پس از این درس می خوانند


