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کمیسیون شکایات انتخاباتی: تا کنون ۳۹ شکایت 
علیه نامزدان به ثبت رسیده است

شکایات  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
انتخاباتی می گوید که در جریان نزدیک به یک 
نامزدان  برابر  در  شکایت  مورد   3۹ گذشته،  ماه 

انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده است.
محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون 
شکایات  انتخاباتی، به ۸صبح گفت که بیش ترین 
ثبت  به  کابل  والیت  در  نامزدان  علیه  شکایت ها 
رسیده است. بر اساس معلومات آقای الیاسی، در 
والیت کابل ۲4 شکایت، در تخار چهار شکایت، 
در هرات چهار شکایت و در والیت های خوست 
به  نامزدان  نیز یک یک شکایت علیه  و جوزجان 

ثبت رسیده است.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  و  دبیر 
گفت که از میان 3۹ شکایت ثبت شده، تا کنون 
به ۲۷ مورد رسیده گی شده است. او گفت که در 
جریان روزهای آینده به شکایت های باقی مانده نیز 

رسیده گی خواهد شد.
هم چنان  کمیسیون  این  الیاسی،  قاسم  گفته  به 
اخطاریه های الزم را برای متوقف ساختن تخلفات 

به نامزدان فرستاده است.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  و  دبیر 
انتخاباتی  افزود، شکایت هایی که علیه تکت های 
نکردن  رعایت  شامل  است،  رسیده  ثبت  به 
علیه  نامزدان  تبلیغات  تخریب  رفتاری،  اصول 
هم دیگر، نصب غیرقانونی عکس های نامزدان در 
ساختمان های دولتی، اشتراک برخی از کارمندان 
و  انتخاباتی  تکت های  کمپین  در  دولتی  برحال 
سوءاستفاده از امکانات دولتی می شود که در این 

کمیسیون به ثبت رسیده است.
انتخاباتی  کارزارهای  آغاز  از  ماه  یک  حدود 
می گذرد. مبارزات انتخاباتی به تاریخ ششم اسد 
در سراسر کشور آغاز شد و 4۸ ساعت قبل از روز 
برگزاری انتخابات به پایان می رسد. قرار است که 
انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم 
میزان برگزار شود. به شمول عبداهلل و غنی ۱۸ نفر 
در انتخابات ششم میزان نامزد بودند. با پیوستن 
زلمی رسول به دسته انتخاباتی اشرف غنی، شمار 

این نامزدان به ۱۷ نفر کاهش یافت.

میک از تطبیق سفارش هایش 
در بخش لوژستیک وزارت 

امور داخله راضی نیست
از  والیت جوزجان  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
کشته شدن نُه سرباز خیزش مردمی در پی حمله گروه 
طالبان بر روستای »کوکلداش« ولسوالی فیض آباد این 

والیت خبر می دهند.
آن طوری که مقام های محلی والیت جوزجان معلومات 
نیروهای خیزش مردمی  این سربازان مربوط  می دهند 
با  رویارویی  نتیجه  در  گذشته  و شب  بوده  والیت  این 

جنگ جویان طالبان کشته شده اند.
فریدون انیق، سخنگوی والی جوزجان به روزنامه ۸صبح 
چهارم  دوشنبه،  شب  هشت  ساعت  طالبان  که  گفت 
سنبله، بر پوسته های این نیروها حمله کردند و درگیری 
میان نیروهای خیزش مردمی و جنگ جویان طالبان تا 
ساعت چهار بامداد سه شنبه ادامه داشت. در نتیجه به 
گفته وی، نُه تن از سربازان خیزش مردمی کشته و هفت 

تن دیگر آن ها زخمی شده اند.
در جریان  ادامه گفت که  در  والی جوزجان  سخنگوی 
جنگ شب گذشته، پنج تن از جنگ جویان مربوط به 
نیز زخمی  گروه طالبان کشته و چهار تن دیگر آن ها 
بر عهده  را  این حمله  شده اند. گروه طالبان مسوولیت 
گرفته و ادعا کرده که در حمله بر روستای کوکلداش 
ولسوالی فیض آباد، ۱۰ سرباز خیزش مردمی را کشته اند.

ولسوالی فیض آباد در ۷5 کیلومتری شرق شهر شبرغان 
واقع است. آن طوری که مقام های محلی والیت جوزجان 
معلومات می دهند، گروه طالبان در اطراف و روستاهای 
علیه  گاهی  از  هر  و  دارند  و حضور  نفوذ  ولسوالی  این 

نیروهای امنیتی دست به حمالت می زنند.
فریدون انیق، سخنگوی والی جوزجان، در ادامه گفت که 
وضعیت در حال حاضر در این ولسوالی به حالت عادی 
برگشته و نیروهای بیش تر از مرکز والیت به این ولسوالی 

فرستاده شده اند.
جوزجان یکی از والیت های نفت خیز در شمال است و با 
کشورهای ترکمنستان و اوزبیکستان مرز مشترک دارد.

نُه سرباز خیزش مردمی در حمله 
»وطن های آدم«؛ طالبان در والیت جوزجان کشته شدند

رجوع از شعر به داستان

چگونه  چهره های تندرو 
روابط افغانستان با جامعه ی 

جهانی را برهم زدند؟

۷ 5
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کمیته ی مستقل مشترک نظارت و 
ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا 

»میک« با نشر سلسله گزارش های 
تعقیبی اش در مورد چگونه گی 

تطبیق سفارشات این نهاد در مورد 
»آسیب پذیری های فساد اداری« 
در وزارت امور داخله می گوید که 
این وزارت در تطبیق سفارشات 
میک در بخش لوژستیک موفق 
عمل نکرده است. مسووالن این 

نهاد با انتقاد از تطبیق نشدن 
این سفارشات، می گویند که 

وزارت امور داخله 35 در صدر از 
سفارشات میک در بخش لوژستیک 

را تطبیق نکرده است.



طرزالعمل  به  مطابق  آن که  با  کابل:  ۸صبح، 
انتخاباتی  مبارزات  مالی  امور  تنظیم  داخلی 
گزارش  باید  انتخاباتی  دسته های  نامزدان، 
روز  را  کارزارهای شان  مالی  مصارف  نخست 
قرار  انتخابات  کمیسیون  اختیار  در  گذشته 
کمیسیون  این  در  مسووالن  اما  می دادند، 
مصارف  از  گزارشی  هیچ  کنون  تا  می گویند، 

نامزدان انتخابات دریافت نکرده اند. 
بخش  داخلی  طرزالعمل  هفتم  ماده  بنیاد  بر 
نامزدان،  انتخاباتی  مبارزات  مالی  امور  تنظیم 
دسته های انتخاباتی مکلف اند که در جریان دو 
ماه دوره ی مبارزات انتخاباتی، دو گزارش یک 
ماهه به کمیسیون انتخابات ارایه کنند. گزارش 
نخست در روزهای ۳۰ تا ۳۵ دوره ی مبارزات 
سال  سنبله  ماه  هشتم  تا  )چهارم  انتخاباتی 
جاری( و گزارش دومی باید در دوره ی سکوت 
اختیار  در  انتخابات(  روز  از  قبل  ساعت   ۴۸(

کمیسیون قرار گیرد.
شده،  سپری  موعد  این  از  روز  یک  آن که  با 
کمیسیون  حقوق  رییس  نوری،  جعفرعلی  اما 
مستقل انتخابات می گوید، هیچ دسته انتخاباتی 
این  اختیار  در  را  مالی شان  گزارش  کنون  تا 
مسوول  این  است.   نداده  قرار  کمیسیون 
دسته های  از  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
انتخاباتی خواست که هر چه زودتر تا سه روز 
دیگر گزارش های نخست مصارف مالی شان را 

در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهند.
انتخاباتی برای هر  سقف هزینه دو ماه مبارزه 
افغانی  میلیون   ۴۴۲ حدود  انتخابات،  نامزد 

داخله  امور  وزارت  در  مقام ها  کابل:  ۸صبح، 
تجاوز  متهمان  از  تن  یک  پرونده  می گویند، 
بامیان تکمیل و  بر یک زن در والیت  جنسی 
جهت پی گیری عدلی و قضایی به لوی سارنوالی 

سپرده شده است. 
روز دوم عید قربان بود که گزارش شد چند مقام 
محلی پولیس بامیان بر یک زن در این والیت 
امینی،  مروه  اکنون  کرده اند.  جنسی  تجاوز 
می گوید،  داخله،  امور  وزارت  معاون سخنگوی 
نازک میر، یک تن از سربازان وزارت امور داخله 
که در این رویداد متهم بود، خودش بازداشت 
شده و پرونده اش به لوی سارنوالی فرستاده است.

داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  معاون  گفته  به 
در کل در ارتباط به این پرونده چهار تن متهم 
و  اند  فراری  کنون  تا  آن ها  تن  سه  که  بودند 
جست وجوی پولیس به خاطر ردیابی آن  ها نیز 

جریان دارد.
داد،  توضیح  امینی  مروه  که  طوری  آن 
پولیس  قرارگاه  تولی  فرمانده  محمدسالم، 
جلب وجذب  فرمانده  بلوچ،  بصیراحمد  بامیان، 
پولیس بامیان و صدرالدین یک تن از کارمندان 

این  از  بیش تر  هزینه  است.  شده  تعیین 
الیحه  اساس  بر  و  شده  اعالم  ممنوع  سقف 
شمرده  تخّطی  انتخاباتی  طرزالعمل های  و 
انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  می شود. 
مکلف اند تا دریابند که نامزدان بیش تر از سقف 
تعیین شده هزینه نکنند. به همین دلیل این 
گزارش،  نخستین  دریافت  از  پس  مسووالن 
مورد  را  انتخاباتی  کارزارهای  مصارف  میزان 

ارزیابی قرار می دهند.
در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری 
پیشین و در سال ۲۰۱۴، سقف هزینه مبارزات 
افغانی   میلیون   ۱۰ حدود  نامزد  هر  انتخاباتی 
پیش بینی شده بود، اما در انتخابات کنونی این 
رقم شاهد یک افزایش بی پیشینه است. یعنی 
حدود ۴۴ درصد افزایش در محدوده ی مصارف 

کمپین هر نامزد به میان آمده است.
در  اسد،  ششم  تاریخ  به  انتخاباتی  کارزارهای 
سراسر کشور آغاز شد. با آن که حدود یک ماه از 
این کارزارها سپری می شود اما فضای مبارزات 
انتخاباتی بسیار کم رنگ است. نامزدان انتخاباتی 
هنوز بیش تر برنامه های مبارزات شان را در کابل 
برگزار کرده اند و تنها برخی از آن ها به همین 

منظور سفرهای والیتی داشته اند.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری کشور 
شمول  به  شود.  برگزار  میزان  ششم  تاریخ  به 
عبداهلل و غنی ۱۸ نفر در انتخابات ششم میزان 
با پیوستن زلمی رسول به دسته  نامزد بودند. 
انتخاباتی اشرف غنی، شمار این نامزدان به ۱۷ 

نفر کاهش یافت.

ملکی این والیت در این پیوند متهم هستند. به 
گفته معاون سخنگوی وزارت امور داخله، افراد 
یادشده نیز پس از بازداشت به سارنوالی معرفی 

خواهند شد. 
این در حالی است که پیش از این محمدصادق 
مرادی، فرمانده پولیس بامیان به ۸صبح گفته 
بود که یک زن با درج شکایت ادعا کرده بود که 
برخی از مسووالن فرماندهی پولیس این والیت 

روز دوم عید بر او تجاوز کرده اند.
خانم  این  که  گفت  هم چنان  مرادی  صادق 
باشنده بامیان است و اکنون در خانه امن به سر 
می بَرد. او اضافه کرد که به محض شکایت این 
خانم، هیأتی متشکل از نهادهای مختلف برای 

بررسی این ادعا تشکیل شده است.
این در حالی است که در گذشته نیز مقام ها و 
منسوبان امنیتی در والیت بامیان در پیوند به 
تجاوز جنسی بازداشت شده ا ند. پولیس بامیان 
که  بود  کرده  اعالم   ۱۳۹۶ سال  قوس  ماه  در 
معاون فرماندهی پولیس بامیان و یک کارمند 
امنیت ملی این والیت را هنگام تجاوز بر یک زن 

بازداشت کرده اند.

نامزدان هنوز گزارش نخست مصارف مالی 
کمپین شان را ارایه نکرده اند

پرونده یک تن از متهمان تجاوز جنسی بر یک 
زن در والیت بامیان به سارنوالی سپرده شد

نورمحمد نور با وجود 
مخالفت عبداهلل، به عنوان 

مشاور ارشد کمیسیون 
انتخابات آغاز به کار کرد

۸صبح، کابل: مسووالن در کمیسیون انتخابات تایید 
می کنند که نورمحمد نور، سخنگوی پیشین کمیسیون 
انتخابات به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون به کارش 

آغاز کرده است.
آقای نور در حالی به کارش آغاز می کند که حدود ۲۰ روز 
پیش دسته ی انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« به رهبری 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، با 
انتصاب او از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرده و آن 
را مداخله صریح در امور این کمیسیون خوانده است. این 
دسته انتخاباتی خواهان برکناری سریع نورمحمد نور از 

سمتش شده بود.
سخنگوی  معاون  حق پرست،  میرزامحمد  اکنون  اما 
انتخابات می گوید، نورمحمد نور، به عنوان  کمیسیون 
این  در  را  کارش  انتخابات  کمیسیون  ارشد  مشاور 

کمیسیون آغاز کرده است.
هر چند پیش از این ریاست اجرایی کشور در خبرنامه ای 
گفته بود که آقای نور توسط ریاست جمهوری در بست 
مافوق رتبه به عنوان مشاور ارشد این کمیسیون تعیین 
شده، اما معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید، 
آقای نور از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به 
عنوان مشاور این کمیسیون به ریاست جمهوری پیشنهاد 

شده و رییس جمهور تقرر ایشان را منظور کرده است.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در ادامه تصریح 
کرد که نورمحمد نور در این کمیسیون به عنوان مشاور 
نقش اجرایی ندارد و مسوولیت او بیش تر مشورت دهی 
در قسمت کارهای مطبوعاتی به رهبری کمیسیون است.

ریاست  واکنش  به  ارتباط  در  حق پرست  میرزامحمد 
ریاست  نور گفت:»اگر  آقای  تقرر  به  پیوند  در  اجرایی 
اجرایی سندی در دست داشته باشد که نشان دهد که 
آقای نور در قسمت مهندسی انتخابات دست دارد، آن 
را با رهبری کمیسیون در میان بگذارد، بررسی خواهد 

شد.«
نورمحمد نور در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ 
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بود. این انتخابات 
ریاست جمهوری به دلیل وجود اتهام های تقلب گسترده 
کار  از  آن  مسووالن  و  شد  جنجالی  شده  مهندسی  و 

برکنار شدند.
با این حال عبداهلل عبداهلل که در انتخابات قبلی یکی از 
کاندیدان پیش تاز بود، در یک خبرنامه گفت که با در 
نظر داشت تجربه های تلخ گذشته، مداخالت حکومت 
در امور کمیسیون ها و نقش مسووالن پیشین این نهاد 
در سازمان دهی تقلب، گماشتن مجدد مسووالن قبلی 
کمیسیون  های  به  مردم  اعتماد  به  نهاد  این  معزول  و 
انتخاباتی ضربه می زند و از برگزاری یک انتخابات شفاف، 

سراسری و با اعتبار جلوگیری می کند.
اعتراض  انتخاباتی هم چنان گفته است که  این دسته 
خود را در مورد انتصاب آقای نور بیان کرده و خواهان 
داخلی  امور  در  جمهوری  ریاست  مداخالت  توقف 

کمیسیون های انتخاباتی است.
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ولی چنین  ریاست جمهوری گذشت  انتخابات  از کمپین  ماه  یک 
این کمپین  انتخابات ریاست جمهوری روی  نامزدان  می نماید که 
دوحه  در  طالبان  با  متحده  ایاالت  مذاکره ی  نکرده اند.  تمرکز 
پایتخت قطر آماده گی ها برای برگزاری انتخابات و کمپین انتخابات 
ریاست جمهوری را کم رنگ ساخته است. همه ی چشم ها به دوحه 
چه  طالبان  و  امریکا  مذاکره ی  از  فردا  یا  امروز  تا  شده اند  دوخته 
گروه  با  که  است  یک سال  به  نزدیک  واشنگتن  می شود.  بیرون 
طالبان در دوحه به هدف پایان جنگ افغانستان و یا به قول دونالد 
ترمپ خروج امریکا از این جنگ مذاکره می کند. انتظار می رود که 
دو طرف یک موافقت نامه امضا کنند و تعهداتی به هم دیگر بدهند. 
پس از آن مذاکرات میان افغانی آغاز می شود که در آن نماینده گان 
با  طالبان  گروه  نماینده گان  و  سیاسی  مهم  چهره های  حکومت،  

هم دیگر روی آینده ی سیاسی کشور گفت وگو می  کنند. 
که  اند  باور  این  به  هم  کابل نشین  سیاست مداران  از  بسیاری 
اسلو  در  میان افغانی  گفت وگوهای  در  کشور  سیاسی  سرنوشت 
تعیین می شود، نه در انتخابات ریاست جمهوری. این باور از آن جا 
کشورهای  و  بزرگ  قدرت های  این  گذشته  در  که  می شود  ناشی 
کمک کننده بودند برای انتخابات افغانستان وجهه سازی می کردند 
کشورهای  بار  این  اما  می دادند.  مشروعیت  آن  نتیجه ی  به  و 
نکرده اند.  تمرکز  انتخابات  روی  گ  بزر  قدرت های  و  کمک کننده 
ریاست  انتخابات  موقع  به  برگزاری  به  اروپا  اتحادیه ی  که  آن  با 
گفته  وضوح  به  بسیار  متحده  ایاالت  ولی  دارد  تأکید  جمهوری 
است که برای واشنگتن پایان جنگ و رسیدن به نقشه ی راه برای 
اولویت  میان افغانی،  گفت وگوهای  در  افغانستان  سیاسی  آینده ی 
افتادن روند حل سیاسی جنگ است،   اولویت واشنگتن راه  است. 
تمرکز  انتخابات  روی  جهانی  جامعه ی  که  است  دلیل  همین  به 

نمی کند. 
چیزی  انتخابات  برگزاری  از  می کنند  گمان  که  سیاست مدارانی 
با  اسلو  به دست شان نمی آید سخت در تالش اند که در مذاکرات 
شود.  جلوگیری  انتخابات  برگزاری  از  تا  برسند  توافق  به  طالبان 
برخی از مخالفان اشرف غنی هم نمی خواهند که انتخابات برگزار 
با  تضاد  در  را  انتخابات  برگزاری  هم  طالبان  نماینده گان  شود. 
بر  آنان  است.  جنگ  پایان  آن  از  هدف  که  می دانند  تالش هایی 
اولویت شان  که  کشورهایی  دارند.  تأکید  انتخابات  نشدن  برگزار 
انتخابات،   نکند  که  نگران اند  این  نیست،  از  انتخابات  برگزاری 
کند.  بند  افغانستان  جنگ  ِگل  در  دیگر  سال  پنج  را  آنان  پای 
ریاست  انتخابات  نامزدان  از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به 
نگذاشته اند.  کمپین  سبد  روی  را  خود  تخم های  تمام  جمهوری 
کسی بیش تر از همه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید 

دارد،  محمداشرف غنی رییس جمهور کنونی کشور است. 
سیاسی  نیروهای  و  سیاست مداران  تمام  باید  را  نکته  یک  ولی 
مشروعیت  اصل  قبول  بدون  که  این  آن  و  بگیرند  نظر  در  کشور 
یک حکومت  به  همه  باید  باالخره  نیست.  آمدنی  صلح  انتخاباتی، 
رقابتی  و  سراسری،  سری  انتخابات  از  را  مشروعیتش  که  انتخابی 
از سقوط سلطنت مشروعیت سیاسی  باور پیدا کنند. پس  بگیرد،  
نگرفت.  دیگر  را چیز  آن  و جای  رفت  بین  از  دیار  این  در  سنتی 
سراسری  فرماندهان  و  رهبران  از  شماری  کاریزماتیک  مشروعیت 
را  سیاسی  مشروعیت  مبنای  هم  ایدیولوژیک  سازمان های  و  نشد 
روی مفاهیمی قرار دادند که ربطی به زنده گی روزمره ی افغانستان 
کسب  مدعی  که  را  عمر  مالمحمد  امارت  هم  طالبان  نداشت. 
افغانستان  بر  بود،  مالها  از  برخی  فتواهای  و  رویا  از  مشروعیت 
تحمیل کردند. ولی بحران در کشور ادامه یافت. از دهه ی هشتاد 
نکته عنوان می شود که  این  این طرف در تمام مجامع جهانی  به 
وسیع  پایه های  با  حکومت  یک  تشکیل  افغانستان  بحران  راه حل 
میان  به  زمانی  پایه های وسیع سیاسی،  با  سیاسی است. حکومت 
سیستم  از  بخشی  خودشان  سیاسی  نیروهای  همه ی  که  می آید 
انتخابات هم مبنای مشروعیت بخش قبول شود. در نبود  بدانند و 
در  را  نیروهای سیاسی  نظم جمهوری که همه ی  و یک  انتخابات 
نیست. همان طوری  کار  خودش جمع کرده می تواند،  صلحی در 
که در چهار دهه ی گذشته صلحی در کار نبود. برای تقابل تاریخی 
جامعه و دولت و مشکل روابط مرکز با حکومت های محلی هم باید 

راه حل های معقول جست وجو شود.

در نبود انتخابات و نظم 
جمهوری صلحی

 در کار نیست
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ریاست  انتخابات  کارزارهای  آغاز  از  ماه  یک  آن که  با 
جمهوری می گذرد، هنوز هم هیچ یک از ۱۷ نامزد تا کنون 
است.  نداده  گسترش  کشور  سراسر  به  را  کارزارهای شان 
برنامه های  کابل  در  تنها  جمهوری  ریاست  نامزدان  بیش تر 
تبلیغاتی شان را نشر کرده اند، تعداد انگشت شماری از نامزدان 

به منظور پیکارهای انتخاباتی به والیات سفر کرده اند. 
دسته های  توسط  انتخاباتی  کارزارهای  بیش ترین  هرچند 
انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی و »ثبات 
و هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل برگزار شده است،  اما 
این دسته های انتخاباتی نیز تنها در چند والیت انگشت شمار 
برنامه تبلیغاتی داشته اند. آقای غنی رییس دسته انتخاباتی 
کابل،  در  تنها  گذشته  ماه  یک  جریان  در  »دولت ساز«  
داده  شرح  رأی دهنده گان  به  را  برنامه هایش  هرات  و  پکتیا 
و آقای عبداهلل، رییس دسته انتخاباتی »ثبات و هم گرایی« 
است.  کرده  اجرا  کابل  در  تنها  را  کمپین هایش  تمامی  نیز 
آقای عبداهلل از آغاز کارزارهای انتخاباتی اش تا کنون به هیچ 
انتخاباتی،  دسته  دو  این  کنار  در  است.  نکرده  والیتی سفر 
سیدنوراهلل جلیلی نامزدی دیگر است که در کابل و ننگرهار 
میان  از  همه،  این  با  است.  انداخته  راه  به  را  کمپین هایش 
از  تا کنون هیچ یکی  انتخابات ریاست جمهوری  نامزد   ۱۷
آنان نتوانسته کارزارهای انتخاباتی اش  را به گونه سرتاسری 

در تمامی  والیات آغاز کند.
پیکارهای  می گویند  نامزدان  این  شماری  که  حالی  در 
اما  دارد،  ادامه  والیات  در  آنان  غیاب  در  انتخاباتی شان 
هنوز  شهروندان  می گویند  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
هم از چگونه گی برنامه های نامزدان ریاست جمهوری آگاهی 
الزم را به دست نیاورده اند. نهادهای ناظر بر روند انتخابات، 
مهم  نامزدان  برنامه های  شرح  برای  را  انتخاباتی  کارزارهای 

ترکیب هیأت گفت وگوکننده  در حالی که گفته می شود 
از موضوعات مورد  با گروه طالبان یکی  برای صلح  دولت 
وزارت  است،  بوده  قطر  در  طالبان  و  امریکا  بین  بحث 
دولت در امور صلح می گوید که امریکا و طالبان صالحیت 
بحث و تصمیم گیری در باره ترکیب این هیأت را ندارند. 
هیأت  که  می گوید  امور صلح  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
گفت وگوکننده دولت برای صلح با گروه طالبان با مشورت 
هیأت  یک  و  است  تعیین شده  داخلی  تمامی جهت های 
بی عیب و نقص است. به گفته ناجیه انوری، سخنگوی این 
وزارت، تعیین هیأت گفت وگوکننده صلح برای دولت تنها 
دیگر  کسانی  و  است  افغانستان  دولت  خود  در صالحیت 
و  بحث  و طالبان صالحیت  امریکا  نماینده گان  به شمول 
تصمیم گیری درباره ترکیب این هیأت را ندارند. خانم انوری 
و مشورت های  رأی زنی  از  این هیأت پس  تأکید کرد که 
بسیار با تمامی جهت های سیاسی و جامعه مدنی تشکیل 
شده است و جایی برای بحث در باره ترکیب آن باقی نمانده 

است.
روز  دوحه،  به  بی بی سی  اعزامی  خبرنگار  عمار،  حسیب 
هیأت  اعضای  »ترکیب  که  بود  داده  گزارش  یک شنبه 
آینده  مذاکرات  در  طالبان  با  افغانستان  مذاکره کننده 
بین االفغانی هنوز محل بحث است.« او به نقل از یک منبع 

طالبان گفته بود که یک شب پیش »گفت وگو بر سر این بود 
افغانستان  از طرف  بین االفغانی  مذاکرات  در  افرادی  که چه 
پشت میز مذاکره با طالبان بنشینند.« نماینده گان امریکا و 
طالبان تا کنون به صورت رسمی تأیید نکرده اند که بر سر 
»ترکیب« هیأت گفت وگوکننده دولت برای صلح با طالبان نیز 

در دور نهم گفت وگوهای خود در قطر بحث کرده اند.
وزارت دولت در امور صلح در نهم اسد اعالم کرده بود که هیأت 
گفت وگوکننده دولت برای صلح با گروه طالبان تشکیل شده 
است. اکنون که نزدیک به یک ماه از اعالم این خبر گذشته 
است، مشخص نیست که چه کسانی عضو این هیأت هستند. 
ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، می گوید 
که نام های اعضای هیأت گفت وگوکننده دولت برای صلح با 
گروه طالبان همزمان با شروع گفت وگوهای مستقیم دولت با 
این گروه اعالم خواهد شد. دالیل محرم نگه داشتن نام های 
اعضای این هیأت نیز تا کنون به درستی روشن نشده است. 
بنا بر »مالحظاتی«  امور صلح می گوید که  وزارت دولت در 
صلح  گفت وگوکننده  هیأت  اعضای  هویت  افشای  به  حاضر 

نیست.
هیأت  ترکیب  در  صلح،  امور  در  دولت  وزارت  اعالم  طبق 
گفت وگوکننده دولت برای صلح با گروه طالبان، ۱۵ نفر شامل 
هستند. این وزارت پیش تر گفته بود که در ترکیب این هیأت، 

»تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی افغانستان در نظر گرفته 
شده است.«

نهمین دور گفت وگوهای امریکا و طالبان
دور نهم گفت وگوهای امریکا و طالبان پنج شنبه گذشته، 
دو  گفت وگوهای  از  دور  این  شد.  آغاز  قطر  در  اسد،   ۳۰
طرف تا ناوقت روز سه شنبه ادامه داشت. سهیل شاهین، 
توییتی  در  قطر،  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخنگوی 
روز  امریکا  جانب  با  گروه  این  نماینده گان  که  بود  نوشته 
سه شنبه تالش می کنند تا »نکات تازه« توافق نامه ای را که 
پیش نویس آن قباًل آماده شده بود، نهایی کنند. تا زمان 
روز  گفت وگوهای  از  تازه ای  جزئیات  گزارش،  این  نوشتن 
از آن  اما پیش  بود.  اعالم نشده  سه شنبه دو طرف رسماً 
رسانه ها از احتمال نهایی شدن این توافق نامه در جریان این 

روز گزارش داده بودند.
طبق گزارش ها، نماینده گان امریکا و طالبان در باره جدول 
هم چنان  و  افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج  زمانی 
منافع  بر ضد  افغانستان  از خاک  نشدن  استفاده  تضمین 
نه  حال،  این  با  یافته اند.  دست  نهایی  توافق  به  امریکا، 
نماینده گان امریکا و نه نماینده گان طالبان تا کنون درباره ی 
جزئیات این توافقات معلومات ارایه کرده اند. زلمی خلیل زاد، 
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، در تازه ترین 

اظهارات خود در باره خروج سربازان امریکایی گفته است که 
از  به حمایت خود  نیز  این سربازان  از خروج  کشورش پس 
دونالد  ارتباط،  در همین  داد.  ادامه خواهد  افغانستان  دولت 
ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز دوشنبه در حاشیه نشست 
گروه هفت در فرانسه به خبرنگاران گفته بود که تا هنوز هیچ 
جدول زمانی برای خروج سربازان کشورش از افغانستان وجود 

ندارد.
صلح  گفت وگوهای  زمینه  تسهیل  برای  امریکا  تالش های 
افغانستان پس از آن جدی شد که زلمی خلیل زاد به عنوان 
سنبله  در  افغانستان  صلح  امور  در  کشور  این  ویژه  نماینده 
۱۳۹۷ به کارش آغاز کرد. این دیپلمات امریکایی از آن زمان تا 
کنون نه بار با نماینده گان گروه طالبان دیدار و گفت وگو کرده 
میزان  بیستم  در  دو طرف  گفت وگوهای  نخست  دور  است. 
پارسال در قطر برگزار شد. این کشور در ۲۵ عقرب همان سال 
نیز میزبان دور دوم گفت وگوهای آن ها بود. سومین دیدار و 
گفت وگوی زلمی خلیل زاد با نماینده گان طالبان در ۲۶ قوس 
۱۳۹۷ در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، برگزار شد. او 
متباقی شش دور گفت وگوی دیگرش با نماینده گان طالبان را 
به ترتیب در ۲۹ جدی و ۶ حوت ۱۳۹۷ و ۱۰ ثور، ۸ سرطان، 
۱۲ اسد و ۳۰ اسد ۱۳۹۸ با میزبانی قطر انجام داده است. 

نهمین دور این گفت وگوها »حساس« خوانده شده است.

واسطه های  نه  گفت،  ابدالی  آقای  نشده ایم.«  موفق  امنیت 
لینی حاضر هستند در بدل پول پوسترها و مواد تبلیغاتی را 
به والیات انتقال دهند و نه هم واسطه های شخصی. زیرا به 
سخن او تهدید گروه طالبان در والیات در میان مردم ترس 
ایجاد کرده است. هم چنان یکی از دسته های انتخاباتی که تا 
کنون برنامه های تبلیغاتی شان را آغاز نکرده است نیز نبود 
عنوان  تبلیغاتی شان  برنامه های  نشدن  آغاز  دلیل  را  امنیت 
انتخاباتی  دسته  سخنگوی  نبی زاده،  ساحل  سحر  می کنند. 
»مشارکت و تغییر« به رهبری شیدامحمد ابدالی در این باره 
گفت: »امنیت شهروندان برای ما مهم است و ما نمی خواهیم 
بدون تامین امنیت هواداران دسته ی انتخاباتی ما کمپین ها را 
آغاز کنیم.« خانم نبی زاده اما می گوید، کارزارهای این دسته 

انتخاباتی پس از تدابیر الزم به زودی آغاز می شود.
روند  را یک  انتخابات  است که گروه طالبان،  این در حالی 
»جعلی« عنوان کرده و به شهروندان از شرکت در همایش های 
انتخاباتی هشدار داده است. این گروه هم چنان تهدید کرده 
است که برای مانع شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
از هر گزینه ممکن استفاده خواهند کرد. نهادهای امنیتی اما 
تعهد سپرده اند که برای تامین امنیت شهروندان در جریان 
کارزارهای انتخاباتی و روز رأی دهی، تدابیر الزم را اتخاذ و 
پیش گیری  تروریستی  گروه های  مخربانه  از  فعالیت های 

عنوان می کنند و می گویند، در حالی که نصف دوره کمپین ها 
سپری شده است، هیچ مناظره ای رو در رو میان نامزدان صورت 
گونه  به  را  نامزدان  این  برنامه های  شهروندان  تا  است  نگرفته 

مقایسه ای مورد بررسی قرار دهند. 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
نامزدان  نماینده گان  بحث های  گفت،  باره  این  در  افغانستان 
ریاست جمهوری در میزهای مدور بیش تر جنبه های تعرضی 
دارد و به جای شرح برنامه های شان، بحث های حاشیه ای را دامن 

می زنند و بر دسته های انتخاباتی دیگر می تازند.
نهادهای ناظر انتخاباتی در حالی کارزارهای انتخاباتی را مهم 
می دانند که شرح این برنامه ها می تواند شهروندان را راهنمایی 
کند که در روز رأی دهی به کدام یکی از نامزدان رأی بدهند. 
بازار کمپین ها  افزود: »در صورتی که  باره  آقای رشید در این 
سرد باشد و نامزدان برنامه های شان را به مردم تشریح نکنند، 
رأی  یا سمتی  و  زبانی  قومی،  ملحوظات  اساس  بر  شهروندان 

خواهند داد؛ نه بر اساس برنامه های نامزدان.« 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  به  نهادها  این  مسووالن 
پیشنهاد می کنند که در مدت زمان باقی مانده دوره کارزارهای 
و  برنامه ها  شرح  به  یک دیگر  تخریب  جای  به  انتخاباتی 
منشورهای شان بپردازند و دامنه کارزارها را از سطح شهر کابل 
به والیات و ولسوالی ها گسترش دهند. نهادهای ناظر هم چنان 
طریق  از  برنامه های شان  شرح  کنار  در  که  می کنند  پیشنهاد 
رسانه ها، برنامه های مدون شان را نیز تهیه و در اختیار شهروندان 

قرار دهند تا روند رای دهی به صورت آگاهانه صورت گیرد. 
در همین حال، شماری از نامزدان نبود امنیت را دلیل سردی 
کارزارهای شان عنوان می کنند. نوررحمان لیوال، نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری می گوید: »چند روز می شود تالش داریم مواد 
انتقال بدهیم، اما به دلیل نبود  کمپین ها را به والیت فاریاب 

است  گفته  داخله  وزارت  نصرت رحیمی،  سخنگوی  می کنند. 
که برای تامین امنیت روز رأی دهی در سراسر کشور ۷۲ هزار 

نیروهای امنیتی گماشته خواهند شد. 
با این حال، کارزارهای انتخاباتی در ششم ماه اسد آغاز شد و قرار 
است تا چهارم ماه میزان برای حدود دو ماه ادامه یابد. مسووالن 
کمیسیون شکایات انتخاباتی که این روند را زیر نظارت دارند، 
می گویند تا کنون ۳۹ مورد شکایت در برابر نامزدان ثبت شده 
است. محمدقاسم الیاسی، دبیر و سخنگوی این کمیسیون گفت 
از  شد.  خواهد  رسیده گی  آن  معین  زمان  در  شکایات  این  به 
سویی هم، مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند، تا 
کنون هیچ نامزدی گزارش مصارف مالی شان را به این کمیسیون 
نفرستاده اند. با آن که طبق کارشیوه داخلی تنظیم امور مالی، 
نامزدان مکلف اند گزارش نخست مصارف شان را ۳۰ روز پس 
از آغاز کارزارها به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند، اما به 
دلیل سرد بودن کارزارها این مسوولیت تا کنون ادا نشده است. 
با این همه قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا ۳۱ روز دیگر 
در ششم میزان برگزار شود. برای شرکت در این دور انتخابات 
بیش از نُه و نیم میلیون شهروند نام نویسی کرده اند، اما آن چنانی 
که نهادهای ناظر انتخابات می گویند، آگاهی نداشتن شهروندان 
از برنامه های نامزدان می تواند روی اشتراک آنان در انتخابات، 

تأثیر منفی به جا بگذارد.

هیچ نامزدی هنوز کمپین 
سرتاسری نکرده است

وزارت صلح:
امریکا و طالبان صالحیت 
تصمیم گیری درباره هیأت 

گفت وگوکننده دولت را ندارند

فهیم امین

خلیل اسیر
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پایان  موافقت نامه ی  امضای  که  نیست  تردیدی 
در  را  طالب  متحده،   ایاالت  و  طالبان  میان  جنگ 
همین  از  آنان  می دهد.  قرار  جنگ  پیروز  موقعیت 
موضع وارد مذاکره با نیروهای سیاسی و مقام های 
طالب ها  می شوند.  اسلو  نشست  در  حکومتی 
نظامی  برای خروج  امریکا  تعهد  که  گفت  خواهند 
ناتو  نظامی  شکست  از  غیر  معنایی  افغانستان  از 
هند  مثل  هم  ناتو  که  گفت  خواهند  آنان  ندارد. 
قرن  در  شوروی  اتحاد  و   ۱۹ قرن  در  بریتانیایی 
را  روایت  این  طالب ها  است.  خورده  شکست   ۲۰
خواهند فروخت که آنان وارث همان جنگ جویانی 
هستند که بریتانیا را در قرن ۱۹ و روس را در قرن 
۲۰ شکست دادند و حال خود ناتو را در قرن ۲۱ 

به شکست نظامی مواجه کرده اند.
ساده  نیرویی  چنین  با  مذاکره  که  است  روشن 
نیست. از آن جایی که ایاالت متحده عجله داشت، 
تالش کرد که موافقت نامه ی پایان جنگ با طالبان 
را زودتر نهایی کند. پاکستان و شبکه های عربی ای 
که با طالبان رابطه داشتند،  حتماً به ایاالت متحده 
پیام داده اند که طالبان حاضر اند از صف جهادیسم 
جهانی ضد امریکا خارج شوند. ترمپ هم خواست 
انتخابات  در  تا  کند  استفاده  فرصت  این  از  که 

۲۰۲۰ حرفی برای گفتن داشته باشد. 
ولی تاریخ افغانستان نشان داده است که  شورشیان 
ضد نیروهای خارجی همیشه موفق شده اند زمین 
ولی  کنند،  داغ  خارجی  نیروهای  زیرپای  در  را 
نیروهای  حمایت  مورد  حکومت  اسقاط  به  قادر 
با  نشده اند.  نیروها  این  خروج  فردای  در  خارجی 
و   ۱۸۴۲ سال های  در  انگلیسی  نیروهای  خروج 

سطح  بر  بیایی  بیرون  قصه  از  باید  ناچار  به  »اما 
حقیقت. زمان ناموجود را کنار بگذاری و هم چنان 
بگیری.  قرار  اکنون  زمان  حال،  زمان  عمق  در 
پی  باید  بگیرد.  را  تو  موقعیت  یا  بگیری  موقعیت 
خیلی  نظر،  مورد  زمان  در  بگردی.  موجودات 
قصه ها، خیلی کارها و حتا روایت خودساخته ی ما 

نیمه ماند.«
پایانی کتاب »وطن های  بندهای  از  پاراگراف،  این 
آروین پس  است.  آروین  نقیب  اثر  تازه ترین  آدم« 
امر نوشتن شعر، اکنون به  از یک دوره تجربه در 
»وطن های  کتاب  است.  آورده  رو  داستان نویسی 
آدم« که با تازه گی از سوی انتشارات »آن« به چاپ 
رسیده است، هفته ی پیش در مرکز فرهنگی شهر 
کتاب رونمایی گردید و از سوی چند منتقد مورد 

بررسی و نقد قرار گرفت.
را  تکسی رانی  داستان  کتاب  این  در  آروین  نقیب 
روایت می کند که سی سال پیش هنگام راننده گی 
بر افراد پیاده ِگل و الی پاشید است. این تکسی ران 
و  پشیمانی  دچار  خود  بعد  سال  سی  در  اکنون 
امر،  واقعیت  در  آروین  است.  شده  وجدان  عذاب 

را  انسان  و  به چالش می کشد  را  اهمیت زمان حال 
روایت می کند؛ کلیتی  تاریخی  به عنوان یک کلیت 
که هر آن ممکن است به یک جزء کوچک خود در 
سی سال گذشته پرتاب شود و با آن کلنجار برود. از 
سوی دیگر، نگاه آروین به جامعه و مردم، اخالقی و 
به  را  داستان خودش  او شخصیت  است.  تأمل  قابل 
دلیل امری که در جامعه ای مانند افغانستان چندان 
هم غیراخالقی نمی نماید، سی سال بعد دچار عذاب 
وجدان می سازد. اگر اثر را جزو صاحب اثر بپنداریم، 
شرایط  در  که  است  آروین  خود  این  واقعیت  در 
مشابهی ممکن است دچار چنین عذاب وجدان شود، 
کاراکترهای  از  یکی  را  عذاب  این  ظاهر  به  هرچند 

آروین متحمل می شود.
به گونه ی خطی  آدم«  در کتاب »وطن های  روایت، 
نیست. نویسنده، برای روایت داستانش خط خاصی را 
دنبال نمی کند. او عنصر زمان را در داستانش پاره پاره 
کرده است. این امر باعث می شود که خواننده، کتاب 
را فاقد قصه و داستان خاصی پیدا کند. چنان چه در 
از سوی  نقدهای جدی  از  یکی  رونمایی کتاب،  روز 
حمیرا قادری، داستان نویس و منتقد، مبنی بر فقدان 

قصه ی خاص در کتاب »وطن های آدم« بود.
حمیرا قادری، خود و مخاطبان این اثر را انسان  های 
با  تنگاتنگ  و  دیرینه   رابطه ای  که  خواند  شرقی 
قصه گویی دارند. او، با این پیش فرض بعید دانست 
که مخاطبان بتوانند رابطه ای با این داستان برقرار 

کنند.
استاد  و  منتقد  تقی آبادی،  حکمت  یامان  نگاه  اما 
حکمت،  آقای  بود.  دیگر  گونه ای  به  دانشگاه، 
»وطن های آدم« را »نگرشی حاصل از نگاه انتقادی 
بر وضعیت ما در جهان« عنوان کرد. او، افغانستان 
را به دلیل تناقض های موجود، یکی از کشورهای 
از آن جا که  به »شدت« پُست مدرن دنیا خواند و 
»وطن های آدم« را نیز یک اثر پُست مدرنیستی به 
شمار آورد، افغانستان را بستری مناسب برای این 
کتاب  به  استناد  با  یامان حکمت،  اما  دانست.  اثر 
برخی  بزرگ  مشکل  پُست مدرن«  ادبی  »نظریه ی 
آثار را در این دانست که نمی شود آن ها را توضیح 

داد و این کتاب را از آن جمله برشمرد.
از سوی دیگر خود نویسنده نیز در خصوص اثرش 
هیچ مقدمه ای ننوشته است. در واقع، »وطن های 

پرتاب  داستان  متن  به  یک راست  را  خواننده  آدم« 
آثار  آن دست  از  کتاب  این  می رسد  نظر  به  می کند. 
است که برای مخاطب آزادی بسیار قایل است و در 
او  به  را  زیادی  میدان  متن،  تفسیر  و  تأویل  قسمت 

می دهد. 
پنج شنبه  روز  به  آدم«  »وطن های  روی  هم رفته، 
هفته ی پیش در برنامه ای که به گونه ی مشترک از 
سوی انتشارات »آن« و »مرکز فرهنگی شهر کتاب« 
برگزار گردیده بود، رونمایی شد. در این برنامه عتیق 
اروند، یامان حکمت تقی آبادی و حمیرا قادری به نقد 

و بررسی این کتاب پرداختند.
از  صفحه آرایی  و  پشتی  طرح  با  آدم«  »وطن های 
روح االمین امینی و ویرایش محمد کاظم کاظمی، در 
تابستان سال روان از سوی انتشارات »آن« به چاپ 
رسید. این کتاب ۱۱۱ صفحه  ای با تیراژ ۵۰۰ نسخه 

به بازار کتاب عرضه گردیده است.
شماری  که  اشتراک کننده گان  برنامه،  این  پایان  در 
از فرهنگیان و نویسنده گان بودند، کتاب را با امضای 

خود نویسنده دریافت کردند. 

بود،   کابل  به  دایمی  و  بی و قید و شرط  استراتژیک، 
از کودتای  بود که  به همین دلیل  بیاید.  روی کار 
علنی کرد.  ماه آگست سال ۱۹۹۱ مسکو حمایت 
اتحاد  کمونیست  حزب  تندرو  جناح  را  کودتا  این 
و  اصالحات  طرف دار  که  گرباچف  علیه  شوروی 
گذار از  نظم لیننیستی به یک سوسیال دمکراسی 
کودتای  اما  کردند.  اجرا  و  سازمان دهی  بود،  
کودتا،  ناکامی  با  ماند.  ناکام  تندرو  کمونیست های 
شمارش  به  شوروی  اتحاد  اسم  به  کشوری  نفس 
افتاد و دیگر مسکو نتوانست به کمک نجیب ادامه 
هر چیزی،  از  بیش تر  نجیب اهلل  داکتر  سقوط  دهد. 
مالی،  نظامی و دیپلماتیک  معلول قطع کمک های 

اتحاد شوروی بود، تا شکست نظامی. 
امریکایی  نیروهای  خروج  اگر  هم  حاضر  حال  در 
آن،   از  پس  و  شود  مدیریت  معقول  صورت  به 
ادامه  کابل  به  مالی  و  نظامی  راهبردی  کمک های 
بنابراین  نمی افتد.  اتفاق  نظام  باشد،  سقوط  داشته 
نیست.   متصور  جناحی  هیچ  نظامی  پیروزی 
عقالنیت سیاسی ایجاب می کند که بهای مصالحه 
بپردازند.  منازعه  طرف  دو  هر  را  سیاسی  حل  و 
جنگ  بپردازد،   بها  جمهوری  حوزه ی  صرف  اگر 
می رسد  پایان  به  زمانی  جنگ  نمی رسد.  پایان  به 
میان  به  اجتماعی  و  سیاسی  جامع  توافق  یک  که 
همه  شود،   پرداخته  بهایی  باشد   قرار  اگر  و  بیاید 
کسانی  هم  غنی  آقای  اطراف  در  شاید  بپردازند. 
باشند که به ناکامی ترمپ در انتخابات سال ۲۰۲۰  
باشند،  همان طوری که داکتر  امریکا چشم دوخته 
گرباچف  مخالف  جناح  پیروزی  منتظر  نجیب اهلل 
بود؛ ولی عقل ایجاب می کند که همه ی نیروها به 

سرنگونی  به  موفق  انگلیسی  ضد  نیروهای   ۱۸۸۰
حکومت های که مورد حمایت هند بریتانیایی بودند، 
در  که  بودند  حکومت ها  این  برعکس  بلکه   نشدند،  
هم آهنگی با هند بریتانیایی نیروهایی را که در برابر 
خروج  با  کردند.  بودند،  مهار  جنگیده  انگلیسی ها 
به  موفق  روسی  ضد  نیروهای  هم  شوروی  نیروهای 
نشدند.  نجیب اهلل  داکتر  حکومت  نظامی  سرنگونی 
پاکستان،  حمایت  مورد  که  روسی  ضد  نیروهای 
دنیای غرب و کشورهای عربی بودند،  انتظار داشتند 
شش  ظرف  را  کابل  شوروی،  نیروهای  خروج  با  که 
داکتر  از حکومت  اثری  دیگر  و  می کنند  تسخیر  ماه 

نجیب اهلل باقی نمی ماند؛  اما این طور نشد. 
کمک های  از  استفاده  با  نجیب اهلل  داکتر  حکومت 
نظامی و مالی روس ها سه  سال کامل دوام آورد. آن 
حکومت در جبهه ی جنگ شکست استراتژیک نخورد. 
گارنیزیون ها،  از  برخی  شوروی،  نیروهای  خروج  با 
 مناطق دورافتاده و مراکز برخی از والیت ها از جمله 
والیت کنر از وجود نیروهای دولتی تخلیه شد، ولی 
به  ماند،   باقی  وقت  دولت  کنترل  زیر  که  ساحه ای 
طور مؤثر مدافعه می شد. اتحاد شوروی پس از خروج 
داکتر  اختیار  در  پول  و  سرخ،  مهمات،  غذا  ارتش 
نجیب اهلل قرار می داد تا بن بست نظامی را حفظ کند. 
گرباچف به امید رسیدن به یک راه حل سیاسی که 
نیرومند  وطن  حزب  و  نجیب اهلل  داکتر  نقش  آن  در 
می  کرد؛  حمایت  وقت  ارتش  و  حکومت  از  باشد،  
شوروی  درونی  زوال  دلیل  به  حمایت  آن  میزان  اما 
روز به روز کاهش می یافت. داکتر نجیب اهلل هم امیدوار 
شوروی،   درون  سیاسی  رویارویی های  در  که  بود 
کمک   طرف دار  که  کمونیست  حزب  تندرو  جناح 

شمول حکومت برای بدترین سناریو هم آماده باشند. 
الزم  جنگ،  پایان  سیاسی  توافق  یک  کامیابی  برای 
تضمین  بزرگ  قدرت های  را  آن  تطبیق  که  است 
در  اگر  هم  امریکایی  نیروهای  مشروط  خروج  کنند. 
توافق جامع پایان جنگ وجود داشته باشد،  می تواند 
نشان  تجربه  کند.  کمک  را  جنگ  سیاسی  حل 
سبب  نظامی  و  سیاسی  تکانه ی  هر  که  است  داده 
قدرت مند  جناح های  و  نیروها  از  برخی  که  می شود 
موضع عوض کنند. در صورتی که تبعات روانی اعالم 
مدیریت  جنگ  پایان  برای  طالبان  و  امریکا  موافقت 
زیاد  احتمال  به  می آید.  وجود  به  مشکالتی  نشود، 
در برخی از والیات شماری از دسته های شبه نظامی 
صورت  در  ولی  می شوند.  تسلیم  مقابل  جانب  به 
هم  مشکل  این  کابل  سیاسی  الیت  اتحاد  و  توافق 
قابل مدیریت است. اگر الیت سیاسی در کابل متفرق 
پا برجا  هم  امنیتی  نیروهای  درونی  انسجام  نشود، 
می ماند. در نهایت، صلح و ختم منازعه زمانی ممکن 
مشروعیت  معیارهای  روی  نیروها  همه ی  که  است 
حاصل  توافقی  چنین  اگر  برسند.  توافق  به  سیاسی 
معیار  بود.  خواهد  شکننده  صلحی  نوع  نشود،  هر 
انتخابات  از  غیر  سیاسی  مشروعیت  اصلی  و  مهم 
چهل  در  گوناگون  جناح های  نیست.  دیگری  چیز 
را  خود  افکار  و  اراده  که  کردند  تالش  گذشته  سال 
جز  آن  حاصل  ولی  کنند،   تحمیل  مقابل  جناح  بر 
این  است.  نبوده  دیگری  چیز  ویرانی  و  جنگ  دوام 
نیروها را  انتخابات و نظم جمهوری است که همه ی 
هم زیستی  برای  مبنایی  و  می دهد  قرار  هم  کنار  در 
انتخاباتی  نظام  و  جمهوریت  نوعیت  می سازد.  فراهم 

امری قابل مذاکره و گفت وگو است. 

بهای ختم جنگ را هر دو 
طرف بپردازند

»وطن های آدم«؛ رجوع از شعر 
به داستان

فردوس

حسن آذرمهر
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در برنامه ی گشایش پنجمین دور جشنواره ی بین المللی 
فلم زنانـ  هرات، شماری از سینماگران داخلی و بیرونی 
وضعیت  در  جشنواره  این  زدند.  قدم  سرخ  فرش  روی 
و  می شود  برگزار  افغانستان  سینمای  خوب  چندان  نه 
برگزاری و تداوم آن، روزنه ای امید یک فردای روشن تر 

را برای سینمای افغانستان باز می کند. 
آرمان شهر،  بنیاد  با  همکاری  در  رؤیا  فلم  خانه ی 
پنجمین دور جشنواره ی بین المللی فلم زنان ـ هرات را 
پایتختی که در  شام دوشنبه، چهارم سنبله، در کابل، 
تنگ  هنر  و  فرهنگ  برای  را  آن سیاست  زده گی عرصه  
کرده است، برگزار کرد. این جشنواره تا روز پنج شنبه، 
برگزار  آن  اختتامیه ی  برنامه ی  که  سنبله،  هفتم 
در  این جشنواره  فلم های  می کند.  پیدا  ادامه  می شود، 
سینماها و مراکز فرهنگی به نمایش گذاشته می شود.  
می کشد،  رخ  به  را  نابرابر  جهان  جشنواره  »این 
هم  یا  و  سردرگم  عدالت  فهم  برای  هنوز  که  جهانی 
گسترده ی  پرده ی  و  ریزبین  چشم  است.  خشمگین 
حقیقت.  روشنایی  درک  برای  است  پنجره ای  سینما، 
ایجاد  پی  در  هرات  زنان  فلم  بین المللی  جشنواره ی 
به  ارتباط  در  کشور  نخبه گان  میان  جدی  گفت وگوی 
بیانه ای   از  بخشی  این  است.«  زنان  به  مربوط  مسایل 
است که رؤیا سادات، کارگردان جشنواره ی بین المللی 
جشنواره  این  گشایش  برنامه ی  در  هرات،  ـ  زنان  فلم 
که  فلم هایی  به   جشنواره  این  واقع  در  کرد.  ارایه 
کارگردان  یا  و  است  زنان  با  مرتبط  آن ها  موضوعات 
این  از  تا  اشتراک می  دهد  آن ها یک زن است، فرصت 
طریق جهان برابر را برای مردان و زنان رقم بزند. روی 
این ملحوظ جشنواره ی بین المللی فلم زنان ـ هرات نه 

با فساد  ارزیابی مبارزه  کمیته ی مستقل مشترک نظارت و 
تعقیبی اش  گزارش های  سلسله  نشر  با  »میک«  یا  اداری 
مورد  در  نهاد  این  سفارش های  تطبیق  چگونه گی  مورد  در 
داخله  امور  وزارت  در  اداری«  فساد  »آسیب پذیری های 
می گوید که این وزارت در تطبیق سفارش های میک در بخش 
لوژستیک موفق عمل نکرده است. مسووالن این نهاد با انتقاد 
از تطبیق نشدن این سفارشات، می گویند که وزارت امور داخله 
۳۵ در صد از سفارش های میک در بخش لوژستیک را تطبیق 

نکرده است.
میوند روحانی، رییس داراالنشای کمیته ی مستقل مشترک 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا »میک« روز سه شنبه، 
پنجم سنبله، در یک نشست خبری در کابل، گفت که کمیته 
میک ۵۶ سفارش را به منظور محو فساد اداری در بخش های 
»تدارکات، لوژستیک و مدیریت منابع بشری« به وزارت امور 
داخله سپرده بود. به گفته او، این وزارت توانسته است که از 
این میان ۳ سفارش میک در بخش مدیریت منابع بشری را 
به گونه ی کامل و ۲۸ سفارش در زمینه تدارکات را به گونه ی 
قسمی تطبیق کند. از سوی دیگر، به گفته آقای روحانی، وزارت 
امور داخله ۵ سفارش میک در زمینه فساد را به دلیل تغییر 
در ساختار رهبری وزارت کنار گذاشته است. رییس داراالنشای 
کمیته ی میک افزود، به  رغم این که وزارت امور داخله در بخش 
تدارکات و منابع بشری پیش رفت نسبی داشته ، اما این وزارت 
نتواسته است سفارش های میک در بخش لوژستیک را تطبیق 
کند. او گفت که از میان ۵۶ سفارش، ۲۰ سفارش این کمیته 

در بخش لوژستیک تطبیق نشده است.
باری سالم، کمیشنر کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی 
مبارزه با فساد اداری، در این نشست از عملی نشدن سفارش های 
میک در بخش لوژستیک، انتقاد کرد و گفت که وزارت امور داخله 
تا اکنون تطبیق سفارش های میک در بخش لوژستیک را آغاز 
نکرده است. آقای سالم گفت، با وجودی  که بخش لوژستیک مهم 

و حیاتی است، اما با چالش های عمده روبه رو می باشد.
 این در حالی است که کمیته ی میک در هفتم حوت سال گذشته 
نیز در گزارشی بخش لوژستیک وزارت امور داخله را آسیب پذیر 
توصیف کرده بود. میک در آن گزارش گفته بود که اجناس وزارت 
داخله به صورت دقیق »ثبت و راجستر« نمی شود و نظارت دقیق 
از توزیع اجناس مختلف در وزارت داخله به شمول  و درست 

وسایط نقلیه، سالح، مواد غذایی و پوشاک صورت نمی گیرد. 
با این حال باری سالم سیستم لوژستیکی وزارت امور داخله را 
پیچیده عنوان کرد. او گفت که بر اساس یافته های این کمیته، 
بخش لوژستیکی این وزارت با ساختار پچیده مواجه است. به 
گفته او، برای هر قلم جنس در این بخش یک آمریت وجود دارد. 
هم چنان آقای سالم تصریح کرد که با وجود سفارش های میک، 
تاهنوز هم مشخصات اجناس به  صورت دقیق ثبت و راجستر 
نمی شود. او گفت: »وقتی سیستم موجود نباشد و اجناس دقیق 
ثبت نشود، امکان دست برد و سوءاستفاده از اجناس وجود دارد.«

کمیشنر این کمیته هشدار داد و گفت که اگر این بخش فعال و 
شفاف نباشد، تأثیرات ناگواری را روی امنیت و عمل کرد پولیس 
برجا می گذارد. او گفت: »اگر این بخش فعال نباشد، نیروهای 

پولیس که در خط اول مصروف نبرد اند، امکانات به موقع 
نمی رسد و در نتیجه تأثیرات سوء باالی امنیت و عمل کرد 

پولیس دارد.«
از سوی دیگر آقای سالم تصریح کرد که وزارت امور داخله 
و  بشری  منابع  بخش های  در  را  میک  کمیته ی  سفارش 
برای  کمیته  این  که  افزود  او  است.  کرده  عملی  تدارکات 
وزارت داخله در بخش منابع بشری در چهار بخش استخدام، 
ترفیعات، تقاعد و ارزیابی از عمل کرد پولیس سفارش کرده 
بود. این وزارت توانسته است که تمامی این سفارش ها را به 
گونه ی کامل عملی کند. این کمیشنر کمیته ی میک یادآور 
شد که قبل از این، در بخش منابع بشری به ویژه در استخدام 
زیادی  نارسایی های  وزارت  این  ملکی  کارمندان  و  پولیس 
وجود داشت. به گفته او، در استخدام پولیس در این وزارت 
بیش تر روی کمیت تمرکز می شد تا کیفیت. هم چنان براساس 
گزارش قبلی کمیته ی میک، پالیسی استخدام کارمندان اداری 
و نیروی پولیس در وزارت امور داخله درست تطبیق نمی شد 
و بیش تر استخدام های پولیس و غیرنظامیان در این وزارت 
براساس فشار فرماند هان و مقام های بلندپایه حکومت صورت 
می گرفت. به گفته آقای سالم، اکنون در این بخش اصالحات 
آمده است و براساس پیشنهادی که از سوی منابع بشری به 
این وزارت سپرده شده است، وزارت امور داخله در تالش است 
که براساس این پیشنهاد روند استخدام، ترفیعات و بازنشته گی 
را معیاری و ساده کند. افزون بر این در بخش پرداخت معاشات 
نیز اصالحات گسترده به وجود آمده است. به گفته آقای سالم، 

اکنون ۷۸ درصد معاشات کارمندان ملکی و نظامی این وزارت از 
طریق سیستم الکترونیک پرداخت می شود.

هم چنان به گفته آقای باری سالم، ۲۸ سفارش که بخش تدارکات 
را شامل می شود، در حال تطبیق است. او افزود، یافته های آنان 
نشان می دهد که کارمندان در بخش تدارکات از دانش کافی 
برخوردار نیستند. او ادامه داد که پس از سفارش های این نهاد، 
وزارت امور داخله یک برنامه آموزشی را برای ارتقای ظرفیت 
آقای سالم  این  بر  افزون  است.  دایر کرده  اداره  این  کارمندان 
بیان داشت که هم چنان در بخش تدارکات، مراحل داوطلبی 
یافته های  براساس  که  گفت  او  نمی شود.  دسته بندی  درست 
کمیته ی میک، از روند رقابتی به منظور تدارکات استفاده الزم 
صورت نمی گرفت و از منبع واحد یا »منبعی که بدون گذاشتن 
حد  از  بیش  می گیرد«  قرار  شرکت ها  اختیار  در  داوطلبی  در 
استفاده می شد. به گفته او اکنون وزارت امور داخله در این بخش 
پیش رفت داشته و استفاده از منبع واحد را کاهش داده است. او 
گفت: »در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیش از ۵۰ درصد از منبع 
واحد در قراردادها استفاده می شد، اکنون این روند به ۱۰ درصد 
رسیده است.« این در حالی است که استفاده از منبع واحد در 

حالت اضطراری باید صورت گیرد.
در همین حال وزارت امور داخله از نشر گزارش میک در مورد 
نصرت  است.  کرده  استقبال  اداری«  فساد  »آسیب  پذیری های 
تأیید  یا  و  رد  را  میک  گزارش  ویدیویی  پیام  یک  در  رحیمی 
این  اما می گوید که پیش رفت های بیش تری که در  نمی کند، 

زمینه صورت گرفته است را به زودی همه گانی می سازند.

بازیگر  شریفی نیا،  مهراوه  از  این جشنواره  در  هم چنان 
مطرح سینمای ایران، به عنوان مهمان ویژه دعوت شده 
در  بازیگری  به   ۱۳۶۸ سال  از  شریفی نیا  خانم  است. 
سینما رو آورده و در این جریان در فلم های بسیار نقش 
کابل  به  است که  اولین بار  است. شریفی نیا  بازی کرده 
آمده است. او می گوید: »کتاب هایی را که من در مورد 
افغانستان خوانده بودم، روایت دیگری داشت. شاید در 
امروز است  به گونه ای که  سال های قبل وضعیت زنان 
افغانستان  مردم  که  می دهد  نشان  این  و  است  نبوده 
خانم  می کنند.«  تالش  آوردن حق شان  به دست  برای 
تأمین  راستای  در  را  این جشنواره  برگزاری  شریفی نیا 

حقوق زنان مؤثر می داند.
و  هنرپیشه  سادات،  ماهر  مهتاب  دیگر  سوی  از 
اشتراک کننده در این برنامه، برگزاری این جشنواره را 
افغانستان  سینمای  پیش رفت  زمینه ی  در  مؤثر  گامی 
و نیز تأمین حقوق زنان می داند. او می گوید: »هرچند 
آن  از  اما  دارند،  را  خود  حقوق  قانونی  لحاظ  به  زنان 
مورد  در  زنان  به  می تواند  سینما  ندارند.  آگاهی 

حقوق شان آگاهی بدهد.«
در جشنواره ی کنونی در مجموع ۲۰۰ فلم از ۳۳ کشور 
به اشتراک گذاشته شده است که نظر به تصمیم  دنیا 
فلم   ۴۸ مجموع  این  از  است  قرار  گزینش،  کمیته ی 
در روزهای برگزاری جشنواره به نمایش گذاشته شود. 
عالوه بر آن، دو فلم به عنوان فلم های مهمان و خارج 

از مسابقه، نمایش ویژه داده می شود. 
رخشان  به  متعلق  یکی  مسابقه  از  خارج  فلم  دو  از 
خانم  است.  ایرانی تبار  برجسته ی  فلم ساز  بنی اعتماد، 
نیز  داوران  گروه  عضو  جشنواره  این  در  بنی اعتماد 

خوانده  بی مانند  منطقه  در سطح  که  افغانستان،  در  تنها 
می شود.

از سوی دیگر، جشنواره ی بین المللی فلم زنان ـ هرات در 
تالش ایجاد یک سینمای معناگرا و متعهد در افغانستان 
است؛ سینمایی که دهه های جنگ ریشه های آن را تقریباً 
خشکانده و آن را از کار انداخته است. در سال های پسین 
آن چه به عنوان سینمای افغانستان مطرح شد، به جز چند 
مورد استثنا، سینمای خالی از معنا بود. رؤیا سادات عالوه 
نابرابری  و  برابر بی عدالتی  برای مبارزه در  ما  کرد: »ابزار 

زنان و مردان، سینمای معناگرا و متعهد می باشد.«  
گفت:  سخنانش  در  جشنواره،  دبیر  امینی،  روح االمین 
جشنواره های  با  لحاظ  این  به  امسال  »جشنواره ی 
سال های پیش متفاوت است که این جشنواره قرار است 
در چهار والیت هرات، کابل، ننگرهار و بامیان به صورت 

هم زمان برگزار شود.« 
هرات  ـ  زنان  فلم  بین المللی  جشنواره ی  پایه گذاری  از 
این جشنواره صرفاً در  اول  هفت سال می گذرد. سه دور 
کابل  در  تنها  نیز  جشنواره  قبلی  دور  شد.  برگزار  هرات 
جشنواره  دست اندرکاران  کنونی  دور  در  اما  شد،  برگزار 
این  اکنون  و  هستند  خودشان  کار  پیش رفت  شاهد 
جشنواره را به صورت هم زمان در چهار والیت افغانستان 

برگزار می کنند.
فلم  بین المللی  جشنواره ی  گشایش  برنامه ی  جریان  در 
نام  زیر  احمدی  عبداللطیف  انجنیر  از  هرات،  ـ  زنان 
شد.  تقدیر  هنری«  فعالیت  عمر  یک  از  »گرامی داشت 
آقای احمدی از فلم سازان سرشناس افغانستان است که از 
فلم های مطرح او می توان اختر مسخره، حماسه ی عشق و 

سیاه موی و جاللی را برشمرد. 

او نمایش ویژه داده شود،  از  است و فلمی که قرار است 
جمهور«  رییس  به  »نامه  بعدی  فلم  دارد.  نام  »قصه ها« 
سادات  خانم  است.  افغان  فلم ساز  سادات،  رؤیا  از  اثری 

کارگردانی این جشنواره را نیز به دوش دارد.   
زنان  فلم  بین المللی  دور جشنواره ی  پنجمین  فلم   ۴۸ از 
ـ هرات، پنج فلم در بخش »فلم های بلند داستانی بخش 
»فلم های  بخش  در  فلم  بیست  بین المللی«،  مسابقه ی 
کوتاه داستانی بخش مسابقه ی بین المللی«، هفت فلم در 
بخش »فلم های بلند مستند بخش مسابقه ی بین المللی«، 
پنج فلم در بخش »فلم های مستند کوتاه بخش مسابقه ی 
بین المللی« و یازده فلم در بخش »فلم های کوتاه داستانی 

بخش مسابقه ی افغانستان« مورد داوری قرار می گیرد. 
هرات،  ـ  زنان  بین المللی  جشنواره  دور  پنجمین  داوران 
متشکل از دو عضو افغان و چهار عضو از کشورهای آلمان، 
اسپانیا، هند و ایران می باشند. از میان این تعداد، رهنورد 
فلم های  بورتی،  انانیا چکره  و  بنی اعتماد  رخشان  زریاب، 
دیگر،  و سه عضو  می دهند  قرار  داوری  مورد  را  داستانی 
فلم های  نبی پور  سمیع اهلل  و  استورا  آلبا  گورنر،  مارتین 

مستند را داوری خواهند کرد.
گروه  جشنواره،  این  گشایش  برنامه ی  حاشیه ی  در 
پارچه  سه  بود،  آمده  کابل  به  هرات  از  که  ناژو  موسیقی 

آهنگ تلفیقی خراسانی را با گرمی اجرا کردند.   
بین المللی  جشنواره ی  دور  پنجمین  اختتامیه ی  برنامه ی 
فلم زنان به روز پنج شنبه برگزار خواهد شد. تا آن زمان 
فلم سازان  و  می کنند  تماشا  ریزبینی  با  را  فلم ها  داوران، 
سر  در  را  جشنواره  الرجوردین  تندیس  رؤیای  کدام  هر 
خود  با  کسی  چه  که  را  تندیس  این  آیا  اما  می پرورانند. 

خواهد برد؟ 

کابل روی فرش سرخ 
سینماگران

میک از تطبیق سفارش هایش 
در بخش لوژستیک وزارت امور 

داخله راضی نیست

۸صبح، کابل

عبداالحمد حسینی
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کورس »آموزش فن شنیدن« برای 
خبرنگاران

روزنامه 8صبح در نظر دارد تا برای خبرنگاران کشور کورس 
»آموزش فن شنیدن و تاب آوردن تا آخر جواب« را برگزار 
کند. خبرنگاران محترم می توانند برای ثبت نام درخواست 

بدهند. پول غذا و خرج سفر پرداخته خواهد شد.

ضمیمه طنز روزنامه
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آقای صدراعظم، شما برای جلسه بعدی به چند 
کارت دعوت ضرورت دارید؟

پنج هزار!! تو در جلسه قبلی هفت نفر آورده بودی. 

این بار خود ما نام نویسی می کنیم. اسم هفت نفر 
را بفرست که در کارت بنویسیم. یکی خودت، یکی 

خانمت. پنج نفر دیگر کیست؟

انوار جان، تو می خواهی با سه رأی صدراعظم شوی؟

اوکی درست است. طعنه نده. سه کارت برای 
خودت می فرستم. انشااهلل مکمل در جلسه 

بیایید. 

وال اکثر نفرهای ما در سفر هستند، ولی فعالً پنج هزار 
کارت را برای هواداران من نگه دارید.

طعنه ندهید داکتر صاحب. درست است. همان هفت کارت 
را برای من بفرستید.

مشکل تان چیست؟ دفعه قبل انجنیر صاحب هم 
فقط سه رأی داشت ولی پنج سال معاون اول 

رییس اجراییه ماند.

ههههههه داکتر صاحب، زن های این دوره زمانه را که 
شما می شناسید. از گفت آدم نمی کند. لطفاً اسم او را 

ننویسید که بعداً شرمنده نشوم.

请教别人一次是5分 ， 钟的傻子从不请教从不请教别人 :ترجمه(
是一辈子的傻子 »صفحه 24 یکی از کتاب های چینی قدیم که خدا می داند چه 

نوشته«(
 اال یا ایّها الساقی اَِدر کاَساً و ناِولها

که عشق آسان نمود اّول ولی افتاد مشکلها 
"عمر خیام"

جناب نبیل صاحب،
سومین  شما  عبداهلل،  داکتر  و  صالح  امراهلل  از  پس 

نامه  برای تان  که  هستید  سیاستمداری 
می نویسم. حق تان این بود که نامه اول را 
برای شما می نوشتم  و سپس برای دیگران، 
اما چه کنم که »حاکمی رعیتی را دیدی و 

از آن پرسیدی که تو آیینه داریدی و رعیت 
جوابیدی که نداریدی »حکمت 9«. 

بیدل چه سحر کاریست، کاین زاهدان خود بین
آیینه در مقابل خندیده اند بر ما.       

 »فروغ مشیری«

آقای رحمت اهلل، اگر شما را با نام کوچک تان مخاطب قرار می دهم بر من ببخشاید. خوب است آدم گاهی 
با خودش تعارف نداشته باشد. اگر بیاد داشته باشید، شما در سرزمینی به اسم افغانستان زنده گی می کنید 
و هوای سیاسی این جا بسی آلوده است. قدرت، زور و پول همه نارسایی ها را توجیه می کند. به هر کس 
تا در وقت کمپاین استفاده کند.  یادداشت می گیرد  مقامی برسد »کاتب دربار« و »شاهد« می شود و 
یادش می رود که این اطالعات را باید در زمان مناسب طوری استفاده کند که به نفع ملت باشد، نه به 

نفع فرد و گروه و حزب سیاسی. 

جناب رحمت اهلل، این نامه های سرگشاده و زیرگشاده را که تو برای مردم می نویسی دردی را دوا 
نمی کنند. مردم اکثر این چیزها را از قبل می دانند، اما این بدبخت ها واقعاً در مقابل سیاستمداراِن شیاد 

عددی نیستند. در کشورهای دموکراتیک مردم می توانند از حق رای استفاده کنند و حاکمی را که 
دوست ندارند از منصب و موقف شان دور کنند، اما  در افغانستان گوسفندها به کوه می روند و با شکم پر 
برمی گردند و حاکم انتخاب می شود. نامه های تو جز این که زخم مردم را تازه کند و فشار خون ملت را 

باال ببرد به پشیزی نمی ارزد. 

جناب رئیس پیشین امنیت ملی، بیا یک بار از خودت بپرس که نقش تو در این ناهنجاری ها چه است. 
خنده نکن. راست می گویم. بگو در جنبش روشنایی چه نقشی داشتی. تو که همیشه از سایز جوراب و 
رنگ دستمال گردن انتحاری خبر داری و می دانی که انتحاری  توسط کدام مال آموزش دیده و توسط 
کدام آخوندزاده به شهر آورده شده، چرا به رفقایت نگفتی که راهپیمایی شما مورد حمله قرار می گیرد و 

قرار است برای یک عمر به عزا بنشینید؟ 

آقای نبیل، گمش کن. خیلی جدی شدیم. بیا کمی شوخی کنیم. راست بگو این شعر عمر خیام و حافظ و 
سعدی و آیت قرآن و حکایت و حکمت را چگونه با هم مخلوط می کنی؟ کوکتل سازی را کجا یاد گرفتی؟ 
حتا کوکتل از خود قانون دارد. شراب شیراز را با ویسکی و آب لیمو و آب جو مخلوط نمی کنیم. تو اما 
در نامه هایت چنان قاطی پاطی می کنی که آدم وقتی از یک خط به خط دیگر می رسد فکر می کند از 
آبشار نیاگارا پایین افتاده و دوباره باید به کوه همالیا باال شود. چرا می خواهی ملت را سرچرخک کنی؟ 
نکند می خواهی دانسته هایت را یک باره گی به رخ مردم بکشی. نکن عزیزم! به جان عزیزت ملت تاب این 
همه حکمت را ندارد. بدبخت ها به حد کافی از شنیدن اشعار حافظ و سعدی با دکلمه اشرف غنی زجر 
کشیده اند. دارند نفس های آخرشان را می کشند. با دو شعر دیگر فشار بدهی خون دار می شوی. آن وقت برو 

در طبقه هفتم کنار مالعمر و اسامه بن الدن زقوم و آب جوش بخور.

هر که یار ماست میل کشتن ما می کند
جرم یاران چیست دوران این تقاضا می کند  

»موالنا وحشی  آخوندزاده«

آقای نبیل، می دانم تو آدم خوب هستی. می دانم از نوشتن این نامه ها نیت بدی نداری و فقط می خواهی 
مردم را کمک کنی تا آگاهانه تصمیم بگیرند و به تو رای بدهند. اما این مردم آدم شدنی نیستند. به هر 
چیز و هر کس مشکوک هستند. از بس هر کس نقاره صداقت و وطن دوستی و شرافت نواخته، بدبخت ها 
حتا بخودشان شک پیدا کرده اند. در این کشور هیچ رهبری نیست که خودش را صادق و وطن دوست و 

عدالت خواه نداند. حتا مال برادر و زلمی خلیل زاد دم از وطن دوستی می زنند. مردم به کی اعتماد کنند؟ 

»روزی یک کوریایی عاشق یک دختر عرب شدندی. پسر هر چه به او فهماندندی دختر نفهمیدندی. پسر 
به روی کاغذ قلبی کشیدندی. دختر هم قلم بگرفتندی و روی همان کاغذ سه کودک نقاشی کردندی. 

گفتندی که خیلی دیر عاشق شدندی و الالیت سه اوالد دارندی.«

و ما علینا االالبالغ
رحمت اهلل نبیل

   موسی ظفر

 وال داکتر صاحب شما می فهمید که من مدتیست از 
حزب )     (. ولی تشویش نکنید، به کمک اولیا دو-سه 

نفر را حتماً پیدا می کنم.

پس آن شش نفر دیگر حتماً از حزب افغان ملت 
هستند. بله؟

انتقالبدیل در حال 

ل
تقا

ل ان
حا
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ل 

بدی
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کتاب  در  ریاست  جمهوری،  قبلی  دفتر  رییس  خرم،  کریم 
جریان  از  طوفان«،  در  سال  »چهل  عنوان  زیر  خاطرات اش 
امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  نماینده گان  میان  مذاکرات 
هم چنان  و   2۰۱2 سال  بهار  در  استراتژیک  توافق نامه ی  روی 

جدال لفظی ما سخن زده است.  
هرچند عالقه ای برای بازکردن فصل تازه ای از درگیری با آقای 
امانت داری  اصل  حفظ  و  حقیقت  بیان  برای  ولی  ندارم،  خرم 
دیپلماسی  و  سیاسی  تاریخ  مهم  فصل های  از  یکی  قبال  در 
آقای  با  لفظی  درگیری  جریان  از  را  خود  روایت  افغانستان، 
خرم ارایه می کنم. ولی برخالف رییس دفتر سابق که از جریان 
مشاجره ی لفظی میان من و خودش، حکایت سطحی، وارونه و 
مملو از تعصب سیاسی ارایه کرده، تالش می کنم با موضوع کمی 

تحلیلی برخورد کنم.  
دورانی که کریم خرم از آن حکایت کرده به سال های پس از 
انتخابات سال 2۰۰9 بر می گردد؛ سال هایی که روابط افغانستان 
و ایاالت متحده امریکا به دلیل تنش عمیق میان حکومت امریکا 

و رییس جمهور افغانستان، با خطر فروپاشی روبه رو بود. 
با  حامد کرزی در دور اول ریاست جمهوری خود تالش ورزید 
امریکا روی مسایل داخلی و روابط با کشورهای منطقه به خصوص 
پاکستان به درک مشترکی دست یابد، ولی موفق نشد. پس از 
او دیگر  انتخابات سال 2۰۰9 و پیروزی دوباره ی آقای کرزی، 
از تفاهم و کنار آمدن با امریکا مأیوس شده بود. حامد کرزی 
از رفتار متکبرانه ی امریکا در انتخابات 2۰۰9 و در مجموع در 
قبال قضیه ی افغانستان به ستوه آمده و در تعامل با امریکا با 
بی حوصله گی و تندخویی برخورد می کرد.  آقای کرزی در برخی 
منازعه ی  در  پاکستان  نقش    ،2۰۰9 انتخابات  به شمول  موارد 
امنیتی، تلفات غیرنظامیان و یک سری مسایل دیگر که روابط 
وی با امریکا را پرتنش ساخته بود، حق به جانب بود،  ولی به جای 
دریافت راه و چاره ی منطقی در مطابقت با منافع علیای مملکت، 
برخورد رییس جمهور پیشین با امریکا توأم با عقده و احساسات 
بود که این امر، نه تنها راه چاره جویی در موارد اختالفی را بسته 
بود، بلکه حتا در مواردی که اتفاق نظر و منافع مشترک دو کشور 
نیز مطرح بود، تنش و بی اعتمادی حکم فرما  گردید.  به عنوان 
معین سیاسی و یکی از مشاروین نزدیک رییس جمهور در امور 
خارجی، با توجه به اهمیت روابط با امریکا همواره به حامد کرزی 
مشوره می دادم که به جای انتقادهای تکراری، در قسمت دریافت 
راه حل ها که برای جانب امریکا نیز قابل قبول باشد، تالش نماید. 
دریافت ما این بود که امریکا از اختالف و انتقاد به شرطی که با 
روحیه مثبت و با آماده گی برای دریافت راه حل صورت گیرد، 
بدون  انتقادات  رسانه ای ساختن  و  تکرار  از  ولی  نداشت؛  باکی 

تعهد و تالش برای دریافت راه حل  بیزار بود.  
باری در چنین اوضاع و احوال به پیشنهاد حکومت امریکا که 
مورد استقبال رییس جمهور کرزی نیز قرار گرفت، حکومت های 
دو کشور تصمیم گرفتند تا مذاکرات رسمی را روی نهایی سازی 
سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا آغاز کنند.  
قبل بر آن، در بهار سال 2۰۱۱ زمانی که من به حیث سفیر 
به  رییس جمهور  طرف  از  داشتم ،  وظیفه  کانادا  در  افغانستان 
کابل فراخوانده شده و در پست معینیت سیاسی وزارت خارجه 
مقرر گردیدم.  رییس جمهور کرزی و دکتر سپنتا مشاور امنیت 
ملی گفته بودند که دلیل تعیین من در پست معینیت سیاسی، 
و  امریکا  متحده  ایاالت  با  استراتژیک  مذاکرات  در  سهم گیری 
بن،   بین المللی  کنفرانس های  موفقانه ی  برگزاری  در  همکاری 
سال  جریان  در  بود  قرار  که  بود  شیکاگو  و  توکیو  استانبول،  
با  یادآوری است که در آن سال ها  قابل  برگزار شوند.    2۰۱2
برنامه ی خروج بخش  امریکا،  اوباما در  روی کارآمدن حکومت 
اعظم قوای خارجی از افغانستان در آخر سال 2۰۱4 برای بار اول 
مطرح شده بود و در همین راستا، هدف برگزاری کنفرانس های 
سایر  و  امریکا  با  استراتژیک  توافق نامه های  امضای  و  یادشده 
کشورها، ایجاد چارچوب های حقوقی دوجانبه و چندجانبه برای 
دوام همکاری های جامعه بین المللی با افغانستان در دوره ی پس 

از سال 2۰۱4 بود.  

و  رییس جمهور  دفتر  رییس  خرم،  کریم  کشور،  خارجه  وزیر 
حمید صدیق رییس تشریفات نیز حاضر بودند.  فضا خودمانی 
و دوستانه بود و رییس جمهور کرزی به نرمی سخن زد و برخی 
مسایل مربوط به آجندای مذاکرات و مباحث پراکنده ی دیگر را 
مطرح کرد. بعد از صرف غذا، هنگامی که خدمه چای و شیرینی 
روی میز می گذاشت، رییس جمهور از جایش برخاست و از اتاق 
بیرون رفت. چند دقیقه سکوت در اتاق حکم فرما شد. سپس، 
جنرال آلن رو به من کرد و گفت که در مورد شکایتی که صبح 
درباره ی آن صحبت شد، تیم مطبوعات سفارت امریکا معلومات 
بیش تر به دست آورده است. او گفت: شخصی که به نمایندگی 
از حکومت افغانستان در رسانه ها ظاهر شده بود، رییس مرکز 

رسانه های حکومت است. 
من که در البه الی صبحت های غیر رسمی آن شب این موضوع 
را فراموش کرده بودم، بالفاصله رو به آقای خرم کرده و با لحن 

آرام و احترام آمیز به زبان پشتو گفتم: 
یادآوری  آلن حال  خرم صاحب، در مورد موضوعی که جنرال 
کرد و امروز صبح هم برایم تلفنی شکایت کرد، من امروز چند بار 
به شما زنگ زدم. سفارت امریکا می گوید: کسی به نام صفت اهلل 
صافی از همکاران تان در )GMIC( مرکز رسانه های حکومت، 
امروز حرف های منفی در مورد جریان مذاکرات گفته است.  اگر 

لطف کنید برایش بگویید که این کار را متوقف کند. 
خرم بی درنگ با صدای آهسته ولی لحن متفاوت از همیشه که 

خشم در آن مشهود بود، پاسخ داد:  
- )....( وظیفه خود را اجرا می کند. این وظیفه او است تا از منافع 

افغانستان دفاع کند. 
این حرف خرم مانند تیری بر مغزم اصابت کرد. من در حالی که 
از فرط کار شبانه روزی و چند روزه احساس خسته گی می کردم، 
اما به دلیل فضای خوب آن شب و احساس داشتن دست آورد در 
مذاکرات خوشحال بودم، از این پاسخ خرم تکان خوردم. خوب 
به یاد دارم که بیش تر از این که حرف های خرم  مرا خشم گین 
ساخته باشد، چهره ی حق به جانب او، لحن تلخ و طعنه آمیز او که 
کلمات منافع ملی را کشدار ادا می کرد، مرا به شدت برآشفته 

 در یکی از هفته های ماه مارچ سال 2۰۱2 زمانی که مذاکرات 
روی سند همکاری های استراتژیک با امریکا بین تیم های رسمی 
که  سپنتا  دکتر  داشت،  دوام  کشور  دو  جانب  از  مذاکره کننده 
داشت،  عهده  به  را  افغانستان  مذاکره کننده ی  هیأت  ریاست 
بودم مسوولیت  به سر می برد و من که معاون هیأت  در سفر 
هم آهنگی مذاکرات را به عهده داشتم.  قرار بود در آخر همان 
هفته، رؤسای جمهور دو کشور از طریق ویدیو کنفرانس با هم 
صحبت کرده و روی پیش رفت در مذاکرات استراتژیک صحبت 
کنند. اجندای مذاکرات استراتژیک در آن هفته تأمین حاکمیت 
ملی افغانستان در قسمت دستگیری افراد در میدان های جنگ، 
کنترل  از  بگرام  زندان  انتقال  موضوع  و  زندانیان  نگه داری 
هم چنان  و  موضوع  این  بود.  افغانستان  جانب  به  امریکایی ها 
موضوع ختم عملیات شبانه و انتقال مسوولیت آن به نیروهای 
امنیتی کشور که از ضمایم سند همکاری های استراتژیک و در 
کل از جنجالی ترین مسایل مطرح در مذاکرات بود، از چندین 
هفته زیر بحث قرار داشت و قرار بود در آن هفته نهایی گردیده 

و به حیث تفاهم نامه های جداگانه به امضا  برسند.  
در جریان آن هفته، هیأت های مذاکره کننده جلسات طوالنی را 
عمدتاً بعد از ظهرها در مقر وزارت خارجه و یا در دفتر شورای 
امنیت برگزار می کردند و جانب ما هرچند گاهی یک بار مجبور 
می شدیم که برای گرفتن نظر رییس جمهور کرزی با وی تلفنی 

صحبت کنیم و یا نزدش برویم.  
روی  تا  بود  داده  دست  فرصت  این که  از  کرزی  رییس جمهور 
مسایلی که سال ها مایه ی تنش در روابط میان وی و امریکا بود، 
گفت وگو و چانه زنی صورت گیرد و واشنگتن را زیر فشار قرار 

دهد، ذوق زده و راضی به نظر می رسید.  
تعقیب  را  مذاکرات  جریان  عالقه مندی  با  و  نزدیک  از  که  او 
می کرد در مورد انتقال مسوولیت زندان بگرام و عملیات شبانه 
موقف سختی اختیار نموده بود که تحقق آن در مذاکره با جانب 
از هفته ها مذاکره و در نتیجه  امریکا کار آسان نبود. ولی بعد 
پافشاری خود حامد کرزی و کار شبانه روزی تیم تخنیکی، این 

مأمول طوری که رییس جمهور می خواست، محقق گردید.  
باالخره شام روز پنج شنبه نُهم مارچ که قرار بود چند ساعت بعد 
آن هر دو رییس جمهور مالقات ویدیویی انجام دهند، تیم های 
نهایی ساختند. صبح همان  را  تفاهم نامه  مذاکره، کار روی دو 
روز آقای جنرال جان آلن قوماندان عمومی نیروهای امریکایی 
امریکا  جانب  از  مذاکره کننده  تیم  معاونیت  که  افغانستان  در 
از  امریکا  هیأت  که  گفت  و  زد  زنگ  برایم  داشت،  عهده  به  را 
این که نهادهای رسانه ای حکومت افغانستان، به افشای مباحث 
آورده اند،  رو  امریکا  علیه  منفی  تبلیغات  و  مذاکرات  در  مطرح 
خیلی ناراحت هستند.  جنرال آلن گالیه آمیز گفت که حکومت 
مذاکره  مهم  مسایل  روی  امریکا  با  یک سو  از  وقتی  افغانستان 
رسانه ها  به  را  خود  سخنگویان  دیگر  سوی  از  نباید  می کند، 
بفرستد تا علیه امریکا زهرپراگنی کنند.  من از چنین مسأله ای 
اظهار بی خبری کردم و از جنرال آلن خواستار معلومات بیش تر 
مرکز  از  کسی  که  گفت  اما  نگرفت،  نام  فردی  از  او  شدم.  
رسانه های حکومت به اتهام زنی و زهرپاشی علیه امریکا می پردازد. 
جنرال آلن وعده کرد که درباره ی فرد مذکور اطالعات بیش تری 
را در اختیارم قرار دهد. من طبق وظیفه و مسوولیت دولتی، به 
جنرال امریکایی اطمینان دادم: اگر چنین کاری هم اتفاق افتاده 
باشد، نماینده گی از پالیسی رسمی حکومت افغانستان و شخص 
رییس جمهور نمی کند و وعده دادم که این موضوع را پی گیری 

خواهم کرد. 
مرکز  که  خرم  کریم  به  چندبار  تلفنی،  صحبت  ختم  از  بعد   
تا  فعالیت می کرد، زنگ زدم  او  نظر  رسانه های حکومت تحت 
شکایت جنرال آلن را به وی برسانم، ولی به هر دلیلی که بود، 

موفق به برقراری تماس نگردیدم. 
ویدیویی  مالقات  برای  موعود  زمان  از  قبل  روز،  همان  شام 
رؤسای جمهور افغانستان و امریکا، رییس جمهور کرزی رؤسای 
هیأت های دو کشور را برای صرف شام به قصر گلخانه دعوت 
ً  به عنوان تشکری از تیم های مذاکره کننده  کرد که این کار ظاهرا
و اشتراک هیأت ها در کنفرانس ویدیویی رؤسای جمهور صورت 
گرفته بود. دور میز نان از جانب مهمانان امریکایی سفیر رایان 
کراکر به حیث رییس هیأت امریکایی و جنرال جان آلن و از 
من  و  دفاع  وزیر  وردک،  عبدالرحیم  جنرال  افغانستان  جانب 
رسول،  زلمی  داکتر  هیأت،  اعضای  بر  عالوه  داشتیم.   حضور 

چه  در  هستم،  کجا  کردم  فراموش  لحظه  یک  برای  ساخت. 
موقعیتی قرار دارم و کی ها در جلسه حاضر هستند! در آن لحظه 
گذرا احساس کردم که نه تنها موقف رسمی من بلکه هویت من 
به حیث یک وطن پرست مورد حمله و توهین قرار گرفته است.  
کوبیدم،   میز  به  تمام  قوت  با  و  برده  باال  را  راست خود  دست 
طوری که ظروف باقی مانده ی روی میز به صدا درآمد و به جانب 

خرم فریاد زدم:  
- اگر تو و )...( از منافع افغانستان دفاع می کنید، پس ما )اشاره 
به خود و جنرال رحیم وردک(چه می کنیم؟ ما خیانت می کنیم؟ 

خرم به نوبه خود با قهر و صدای بلند پاسخ داد: 
- بلی خیانت می کنی؛ صدایت را بلند نکن! 

من در حالی که هنوز هم خشم گین بودم، ولی متوجه نامناسب 
بودن موقعیت و به خصوص حضور دو نفر خارجی و هم چنان 
امکان برگشت رییس جمهور به اتاق شدم، دوباره با لحن نرم تر 

پرسیدم: 
- ببین خرم، چرا تو و افرادت این پروسه را تخریب می کنید؟ 

چرا؟  برای منافع کی کار می کنید؟
خرم با صدای بلند و قهرآمیز جواب داد: 

- خوب می کنیم؛ از منافع وطن دفاع می کنیم! 
الزم  ذکرش  که  دادم  دشنام  او  به  من  این سخنش  پاسخ  در 
نیست. حکایت بقیه ماجرای آن شب خیلی اسف بار است. البته 
آقای خرم در یکی از مقاالت خود در روزنامه ی ویسا در سال 
2۰۱۵، جریان درگیری لفظی ما را به تفصیل و آب وتاب، ولی 
مطلقاً یک جانبه به نشر سپرده است. ولی چیزی را که خرم از یاد 
برده این است که رسالت یک نویسنده حتا اگر نویسنده خاطرات 
هم باشد، در واقعیت گرایی و حفظ بی طرفی است، ورنه نوشته ی 
یک چهره ی ایدیولوگ و مبلّغ سیاسی، از منظر تاریخی دو پول 

ارزش نخواهد داشت.  
با توجه به این که هر کس در نهایت مسوول عمل خویش است، 
من اعتراف می کنم که ابراز خشونت لفظی و فیزیکی در ارگ 
ریاست جمهوری و آن هم در حضور مهمانان خارجی،  از نظر عرف 
کار  ریاست جمهوری  ارگ  به شأن  احترام  و حفظ  دیپلماتیک 
اگر  از جانب دیگر، سوگند می خورم که  نبود. ولی  شایسته ای 
همان واقعه موبه مو یک  بار دیگر امروز اتفاق بیافتد، عکس العمل 
من متفاوت از بار اول نخواهد بود. زیرا اهمیت درگیری من و 
خرم فقط در تقابل لفظی در آن و همان جا خالصه نمی شد؛ بلکه 
یافته و  ادامه  اختالف ما جنگ سردی بود که ماه ها و سال ها 
باالخره به برخورد لفظی و فیزیکی انجامید. این اختالف نتیجه ی 
حکومت  پالیسی  دستگاه  در  مزمن  تنش  و  دوگانه گی  همان 
بود که در محراق آن  ارگ  به خصوص در داخل  و  افغانستان 

شخص رییس جمهور قرار داشت.  
ادامه در صفحه 8

چگونه  چهره های تندرو روابط افغانستان 
با جامعه ی جهانی را برهم زدند؟

)ماجرای درگیری با کریم خرم(
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حسن روحانی، رییس  جمهور ایران، روز سه شنبه، ۵ سنبله، 
جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  با  او  احتمالی  دیدار  خبر  به 

امریکا، واکنش نشان داد.
به گزارش دویچه وله، روحانی در سخنرانی خود در مراسم 
آغاز »عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن« 
اما هرگونه  مذاکره می کنیم،  دنیا  با  »ما  باره گفت:  این  در 
به  اقدام  و  کردند  تحریم  که  آن هایی  با  ما  رفتار  در  تحول 

تروریسم اقتصادی کردند، از توبه آن ها آغاز می  شود.«
روحانی گفت که »با همه کشورها دوست هستیم« و »آماده ایم 
در چارچوب منافع ملی خود به همه مقررات بین المللی عمل 
کنیم.« او تأکید کرد: »بدون برگشت از تحریم، قفل تعامل 
با ایران باز نخواهد شد. دنبال حل مشکالت از روال منطقی 
هستیم؛ نه عکس انداختن. اگر کسی بخواهد با حسن روحانی 

عکس بگیرد، باید همه تحریم ها را بردارد.«
رییس جمهور ایران افزود: »آن ها می خواهند در منطقه ما از 
امنیت بیش تر برخوردار باشند و ادعا می کنند از ایران هیچ 
چیز نمی خواهند جز این که بمب اتم نسازیم. چه شما بگویید 
یا نگویید، اراده ما بر پایه سالح های متعارف است. ما دنبال 

سالح های کشتارجمعی نمی رویم.«
روحانی با اشاره به این که شعار دولت او از آغاز کار »تعامل 
سازنده با دنیا« بود، گفت: »ما خواهان تنش با دنیا نیستیم. 
ما خواهان امنیت منطقه و جهان هستیم و خواهان همکاری 
با همه کشورهای دوست و آماده همکاری هستیم. ما آماده ایم 

انتقال  دستور  اندونزیا،  رییس  جمهور  ویدودو،  جوکو 
پایتخت از جاکارتا به جزیره بورنئو در والیت کالیمانتان 
شرقی در هزار کیلومتری پایتخت کنونی را صادر کرد.

به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دلیل 
جاکارتا  شهر  تدریجی  فرونشست  دستور  این  عمده 

عنوان شده است.
وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در جاکارتا گفت، بر 
اساس سه سال تحقیقات گسترده، نهایتاً دولت تصمیم 

گرفته است پایتخت این کشور را انتقال دهد.
نفر  میلیون   ۱۰ اکنون  هم  که  پایتخت  انتقال  ایده 
ساکن آن هستند، دهه ها است که در اندونزیا مطرح 
بوده است. اکنون آقای ویدودو می گوید الیحه انتقال 
پایتخت آماده شده و به زودی به مجلس ارائه می شود.

برسد،  نماینده گان مجلس  به تصویب  این الیحه  اگر 
ساخت پایتخت از سال آینده آغاز خواهد شد.

و  زیرساخت ها  ایجاد  و  پایتخت  انتقال  انتظار می رود 
محل  در  عمومی  تأسیسات  و  دولتی  ساختمان های 
جدید، حدود ۳2.۷ میلیارد دالر هزینه داشته باشد که 
۱9 درصد آن از بودجه دولت و بقیه از سرمایه بخش 

خصوصی و عمومی تأمین خواهد شد.
پایتخت  به  دولت  کارمند  میلیون  انتظار می رود ۱.۵ 

جدید نقل مکان کنند.
 ،2۰24 سال  تا  رود،  پیش  برنامه  طبق  کارها  اگر 

عملیات انتقال پایتخت به پایان خواهد رسید.

حامد کرزی از یک سو اهمیت حفظ روابط با امریکا را به خوبی 
مطلق  اکثریت  که  بود  دلیل  همین  به  شاید  و  می کرد  درک 
افراد معتدل که  را  او  زمان  دست اندرکاران سیاست خارجی در 
طرف دار برخورد سنجیده و دیپلماتیک با امریکا بودند،  تشکیل 
عده ای  با  درونی  و  فکری  لحاظ  از  کرزی  حامد  ولی  می داد.  
معدود از همکاران خود که به امریکا و غرب بر مبنای ایدیولوژی 
و گرایش های عقیدتی نفرت می ورزیدند، گرایش و پیوند بیش تری 
تالش  پیوسته  که  بود  مهره هایی  از  خرم  کریم  آقای  داشت.  
می ورزید تا آتش خصومت و کینه توزی میان حامد کرزی و امریکا 
را شعله ور نگه دارد.  ما در حالی که دیدگاه و گرایش ایدیولوژیک 
باور داشتیم که  تلقی می کردیم،  را حق مشروع وی  آقای خرم 
خرم در جایگاه رییس دفتر ریاست جمهوری نباید از موقف خود 
در ترویج افکاری که با سیاست رسمی دولت جمهوری اسالمی 
فردی  احساسات  بر  مبتنی  اگر  ولو   - نداشت  تطابق  افغانستان 
بود  ما سوال  برای  استفاده کند.   باشد-   بوده  رییس جمهور هم 
که خرم خود با استفاده از موقف دولتی و دفتر ریاست جمهوری 
به زهرپراگنی در روابط افغانستان و جامعه ی جهانی می پردازد و 
یا این که رییس جمهور از آدرس وی افکار و باورهایش را دنبال 

می کند. 
صالحیت  یک سو  از  رییس جمهور  متناقض،  بازی  یک  در 
و  معتدل  افراد  به  را  خارجی  سیاست  پیش برد  و  پالیسی سازی 
دموکرات سپرده بود و از سوی دیگر، از عناصر تندرو، ایدیولوژیک 

و واپس گرا در ترویج احساسات ضد امریکایی استفاده می کرد. 
رسانه های  از  دولتی، شبکه ای  امکانات  از  استفاده  با  کریم خرم 
همه  که  بود  کرده  راه اندازی  کابل  در  را  غربی  و  امریکایی  ضد 
روزه علیه جامعه ی جهانی و کشورهای حامی افغانستان تبلیغ و 

اطالع رسانی می کردند.
در چنین جو پیچیده سیاسی، من و آقای خرم در حالی که در 
اصل اعضای یک تیم واحد بودیم، ولی از دو دیدگاه متفاوت به 
مسایل سیاسی به شمول روابط افغانستان با جامعه ی جهانی به 
امریکا می نگریستیم. در واقع، رییس جمهور  ایاالت متحده  ویژه 
کرزی برای ما فرصت و صالحیت مساوی داده بود تا در چارچوب 
وظایف و موقف های رسمی مان فعالیت کنیم. چنین سیاستی، بر 
در سیاست خارجی  و سردرگمی  کار حکومت داری  پیچیده گی 
کشور انجامیده بود. اما نکته ی قابل توجه این بود که رییس جمهور 
کرزی، ظرفیت تعامل و همکاری با طیف های مختلف سیاسی و 
فکری را داشت، چیزی که در جود رییس جمهور کنونی نمی توان 

سراغ کرد. 
متأسفانه حضور چهره های سرتمبه، ایدیولوژیک، رادیکال، ناآشنا 
همه،  از  بدتر  و  جهانی  جامعه ی  با  تعامل  و  حکومت داری  به 
سمت های  در  سرد  جنگ  دوران  باورهای  و  افکار  در  گیرمانده 
میان  بی اعتمادی  فضای  ایجاد  در  تصمیم گیری،  و  دولتی  مهم 
افغانستان و جامعه ی جهانی و حتا وضعیت کنونی، تأثیر بسیار 
مخرب و جبران ناپذیر برجا گذاشت. ما از نزدیک شاهد بودیم که 
چگونه این چهره ها، فرصت های بی شماری را از افغان ها گرفتند 
از  استفاده  و  سازنده گی  حکومت داری،  به  پرداختن  جای  به  و 
امکانات و کمک های جامعه جهانی در راستای منافع ملی و تغییر 
ملی  واپس گرایانه ی ضد  افکار  و  توهمات  درگیر  مردم،  زنده گی 
بودند. خوشبختانه این چهره ها با منتشر کردن یادداشت های شان، 
خودشان درباره ی عملکردها و اقدامات حیرت آور و مغایر اقتضای 

دنیای امروز اعتراف  کرده اند.
نوع  در  ریشه  عمدتاً  که  پالیسی ها  و  سیاست ها  در  دوگانه گی   
نگاه افراد و چهره ها داشت، موجب گردید که تا هنوز نتوانیم یک 
پالیسی مدون و روشن در قبال کشورهای منطقه به ویژه پاکستان 

داشته باشیم.
به عنوان معین سیاسی و یکی از مشاوران نزدیک رییس جمهور در 
امور سیاست خارجی، از وضعیت حاکم در ارگ به شدت ناراحت 
بودم و هر چند گاهی در مورد حکمت این که چرا حامد کرزی 
من و خرم هر دو را در دستگاه حکومت خود نگه داشته حیرت 
می کردم؛ تا این که حوصله ام به سر آمد و در بهار سال 2۰۱۳ 
تصمیم گرفتم از حکومت کنار بروم و به زنده گی شخصی خود 

بپردازم.

امنیت و منافع  با همه مقررات بین المللی در چارچوب  که 
ملی مان حرکت کنیم. به این دلیل مسیری را انتخاب کردیم 

به نام توانمندتر کردن ایران و قدرت ملی.«
روحانی اضافه کرد: »ما با دیگران صحبت و مذاکره می کنیم 
تا منافع مردم و حقوق مردم را تأمین کنیم؛ اما آن هایی که 
تحریم را بر مردم ما روا داشتند و اقدام به تروریسم اقتصادی 
کردند، هر گونه تحول در رفتار ما با آن ها از توبه آن ها آغاز 

می شود که بارها این را گفتم.«
روحانی تأکید کرد: »در رابطه ایران با امریکا بدون این که آن ها  
از تحریم ها دست بردارند و روی مسیر غلطی که انتخاب کرده 

خط بکشند، شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم بود.«
با دونالد ترمپ، شامگاه  خبر دیدار احتمالی حسن روحانی 

دادستان های کل ۱9 ایالت امریکا به  اضافه منطقه کلمبیا از 
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایاالت متحده، به دلیل صدور 
به  ویژه  مهاجران  خانواده های  نامحدود  بازداشت  دستور 

کودکان، شکایت کردند.
فراگیری  قانون جدید  این شکایت، متوقف کردن  از  هدف 
نامحدود  طور  به  می دهد  اجازه  پولیس  به  که  است 
خانواده های مهاجرانی که برای اقامت به امریکا می آیند را 

در بازداشت نگه دارند.
شکایت  این  درباره  کالیفرنیا،  کل  دادستان  بیسرا،  خاویار 
امنیت  همدلی،  احساس  بدون  ترمپ  جدید  »قانون  گفت: 
یک  قانون  این  می اندازد.  خطر  به  را  کودکان  سالمت  و 
توافق قدیمی را نابود می کند که از طرف دولت های فدرال 
برای ممانعت از بازداشت غیرقانونی کودکان مهاجر به اجرا 

گذاشته شده بود.«
کاخ سفید هنوز درباره این شکایت اظهار نظری نکرده است.

توافق نامه ۱99۷  دنبال خنثا کردن  به  ترمپ  قانون جدید 
است که بر اساس آن مقامات تنها می توانند به مدت 2۰ روز 

کودکان مهاجر را در بازداشت نگه دارند.
این توافق در سال 2۰۱۵ شمول بیش تری پیدا کرد تا نه 
تنها کودکان مهاجری که بدون همراه سفر می کنند، بلکه 

روز دوشنبه، 4 سنبله، از سوی امانوئل مکرون، رییس جمهور 
جمهور  رییس  با  او  مشترک  خبری  کنفرانس  در  فرانسه، 
امریکا اعالم شد. مکرون گفت: »برای کاهش تنش بین ایران 
و امریکا نقشه راهی تهیه شده و حتماً دونالد ترمپ و حسن 

روحانی البته با حضور من با یک دیگر دیدار می کنند.«
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، نیز در پاسخ به پرسش 
خبرنگاری درباره دیدار با حسن روحانی گفت: »اگر همه چیز 
خوب پیش برود، چرا که نه؛ ولی اگر رفتار خود را تصحیح 

نکنند، ما به آن ها جواب مرگ باری خواهیم داد.«
با  مذاکره  ایران،  مذهبی  رهبر  خامنه ای،  علی  این  از  پیش 
امریکا را سم و مذاکره با دونالد ترمپ را سم مضاعف خوانده 

است.

کودکانی که با والدین شان تقاضای پناهنده گی می کنند را 
نیز در بر گیرد.

مقامات دولت ترمپ می گویند که قانون محدودیت بازداشت 
کودکان مهاجر عامل اصلی ترغیب مهاجران است، چرا که 
اگر مهاجران به مأموران مرزی نشان دهند که یک کودک 
پناهنده گی کنند، آن ها مجاز  به همراه دارند و درخواست 
خواهند بود که وارد ایاالت متحده شوند و در انتظار دادگاه 
مهاجرت بمانند؛ فرایندی که دونالد ترمپ آن را »بازداشت و 

سپس رها کردن« نامیده است.
را  ترمپ  قانون جدید  اجرای  اجازه  دادگاه  اگر  این حال  با 
صادر کند، هم چنان یک مشکل عملی باقی خواهد بود که 
برای  خواب  جای  کردن  فراهم  برای  دالری  هزاران  هزینه 

بازداشت شده گان است.
سازمان مهاجرتی و گمرک ایاالت متحده تنها سه بازداشتگاه 
خانواده گی در اختیار دارند که دو بازداشتگاه در تگزاس و 
نفر  تا ۳۰۰۰  برای 2۵۰۰  تنها  و  پنسیلوانیا است  یکی در 

جا دارند.
مرکزی  امریکای  از  بیش تر  که  خانواده  هزار   42 از  بیش 
هستند، فقط در ماه گذشته در مناطق مرزی ایاالت متحده 

بازداشت شده اند که به دنبال ورود به خاک امریکا بوده اند.

چگونه  چهره های تندرو حسن روحانی تعامل با امریکا را به لغو تحریم ها مشروط کرد
روابط افغانستان با جامعه ی 

جهانی را برهم زدند؟

رییس جمهور اندونزیا دستور 
انتقال پایتخت را صادر کرد

شکایت ۱۹ ایالت امریکا از ترمپ به دلیل بازداشت نامحدود مهاجران

از صفحه ۷
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ویژه غرب افغانستان

بنا بر تعریف هابر ماس رسانه ها با تالش در ایجاد فضای 
و  دولت مندان  با  هم زیستی  فرصت  مردم  به  »باز«؛ 

دولت داران را فراهم کردند. 
هابر ماس در این گفته به دنبال استفاده ی نقش میانجی 
از رسانه برای ایجاد رابطه بین مردم و حکومت است و از 
دید وی مردم و دولت نیازمند ایجاد فضایی هستند که 
بتوانند نیازها و خواسته های یک دیگر را در آن و از طریق 
آن به گوش هم دیگر برسانند. این تعریف نشان می دهد 
که حتا مستبدترین دولت ها هم با ابتدایی ترین امکانات، 
فضایی را برای یافتن ذهنیت های شهروندان شان فراهم 
می کنند تا برای پیاده کردن طرح های پیش گیرانه و یا 
تشویقی از آن استفاده کنند. چه بسا این که کشورهای 
در حال توسعه و یا تازه آزادی یافته که نیازمند شدید به 

این پدیده ی جدید هستند.
این تعریف و شکلیات نشان می دهد که رسانه ها در هر 
قالب و فرمت نقش مهمی در کشورها بازی می کنند و 
همین امر مبّین حضور قارچ گونه ی رسانه ها در افغانستان 
پس از حاکمیت طالبان و جدایی دوره ی اختناق قبل از 
آن است. توجه به رسانه  در افغانستان مثل هر موضوع 
مطرح بحث حکومتی، متمرکز به زون ها بوده است و در 
این میان هرات پس از کابل بیش ترین بار این توجه را به 
خود جلب کرده و فضای کار برای حرفه ی خبرنگاری در 
تناسب با سایر والیت ها در این والیت به مراتب مهیاتر 

به نظر می رسد. 
به روز رسیدن شب سیاه طالبان و آمدن حکومت موقت، 
پر  کار  آغاز  برای  را  فرصت  انتخابی،  سپس  و  انتقالی 
تا  قدرت رسانه ای در هرات، مرکز حوزه ی غرب کشور 
پروژه های  که  بود  دوره  این  در  کرد.  آماده  زیادی  حد 
رساندن  جهت  رسانه ها  از  مالی  حمایت  برای  بزرگ 
افغانستان  کمک کننده ی  و  خارجی  مؤسسات  صدای 
می یافت  اختصاص  رسانه ها  به  دولتی  اداره های  حتا  و 
برای رشد حرفه ی  انگیزه  با  اما  نیروی کار کم تجربه  و 
رسانه ای با درآمد متوسط رو به باال شروع به کار کرد. 
آهنگ کار رسانه ای در هرات به حدی باال گرفت که در 
مدتی کم وبیش از ۵۰ رسانه ی محلی و ملی در هرات 
آغاز به کار کردند. این عمر اما زیاد به درازا نکشید و در 
زمانی نسبتاً کم و حتا محدودتر از مدت زمانی که رسانه  
افول گذاشت و چرخ های  یافته بود، رو به  در آن رشد 
اما  نیاستاد  از حرکت  اگر  بی نظیر  این حرفه ی  صنعت 
ساحه ی  مورد،  آخرین  در  گرفت.  خود  به  کندی  روند 
فعالیت رسانه ی محلی آریانا هرات که بخشی از رسانه ی 
ملی و بزرگ آریانانیوز محسوب می شد، در هرات محدود 
شد و ساعات نشر آن در هفته به چیزی بیش تر از یک 
ساعت رسید. پیش از این هم رسانه های دیگری دست 
از کار کشیدند. رادیوی محلی آوا و رادیوی صدای مردم 
روزگاری در هرات برو و بیایی داشتند اما نشرات شان 

روزگاری که از رستورانت های مدرن امروزی خبری 
نبود، مسافرانی که گذرشان به هرات می افتاد، برای 
و سماواری های  کافه  ها  به  استراحت  و  غذا  صرف 

نامدار این شهر سر می زدند. 
هر  در  که  می کنند  روایت  هرات  قدیمی های 
چهارراه تنها یک کافه وجود داشت، اما بعداً تعداد 
در  شد.  بیش تر  جمعیت،  افزایش  با  سماواری ها 
و  می شد  طبخ  هرات  محلی  غذاهای  سماواری ها 
از مشتریان در وعده های غذایی صبحانه و چاشت 

پذیرایی می گردید. 
هنوزهم در گوشه و کنار شهر سماواری ها با شکل 
این  با   اما  به  چشم می خورند،  قدیمی  و شمایل 
تفاوت که مانند گذشته کسب و کارشان رونق ندارد؛ 
گویا در تقابل با رستورانت های مدرن، گوی رقابت 

را از دست داده اند.
»بازک«  کافه ی  زمان  آن  کافه ی  مشهورترین 
بود که در مرکز شهر جا خوش کرده بود و حاال 
به ساختمانی جدید  را  آن جایش  قدیمی  بنای 
داده است که در آن رستورانتی بزرگ خودنمایی 

می کند. 
هرچند کافه های شهر قدیم بیش تر محل رفت و آمد 
ولی  بود،  »شوقی«  اصطالح  به  افراد  و  »کاکه ها« 
یکی از کافه های مرکز شهر پاتوقی برای فرهنگیان 

و شاعران بود.

جدال دیروز و امروز 
روی  که  هرات  شهر  مرکز  در  قدیمی  کافه ای  به 
رفته ی  رنگ و رو  فرش  آن چند  تخت های خشتی 
قدیمی پهن شده بود، وارد شدم. ظروفی که یادگار 
چشم  به   آن  چوبی  طاقچه های  روی  بود،  قدیم 

می خورد. 
کافه ی  این  داوود،  شریکش  همراه  غالم محمد، 
قدیمی را اداره می کنند. از کسب و کار سماواری های 
قدیم راضی نیست و می گوید با گذشت هر سال 

مشتریان کافه کم  و کم تر می شود.
پول  مقدار کمی  که  داد  نشان  را  فلزی  قوطی  او 
فلزی و کاغذی داخلش بود و گفت تمام درآمدش 
امروز همین بوده و وضعیت هر روز به همین ترتیب 

است. 
از  مالکش  که  بود  دیگر  کافه ای  آن سو تر  کمی 
کافه داران قدیمی شهر است. فضل احمد، می گوید 
افراد بی بضاعت  او ساکنان ولسوالی ها و  مشتریان 
با  چای  صرف  و  غذا  خوردن  برای  که  هستند 

هزینه ی کم به این جا می آیند.
مدرن،  رستورانت های  روی کار  آمدن  با  او  نظر  از 
مردم دیگر کافه  ها و سماواری های قدیمی را از یاد 

برده و تمایل به تناول »فست فود« دارند. 

رفته رفته از رونق افتاد و حاال کمتر کسی حتا نام آن ها 
با روحیه ی سیاسی- به خاطر دارد. نشریه ی »ارج«  را 

اجتماعی و نشریه ی »پالون«؛ که با ته مایه ی طنز همراه 
بود، آهسته آهسته از ذهن مردم رفت.

دالیل متعددی برای افول حرفه ی رسانه ای را در هرات 
می توان ردیف کرد. کم رنگ شدن کمک های جامعه ی 
جهانی که در قالب های متعددی به افغانستان از جمله 
حمایت از رسانه ها می رسید، آهنگ کند شدن نواخت 
و تاثیر آن بر اقتصاد شکننده ی رسانه ها از همه زودتر 
مشهود شد. رادیو محلی »مردم« تا همین دو سال قبل 
که آخرین نفس هایش را می کشید، برای مردم محبوب 
بود. رادیو محلی »مژده« هم به همین شکل محبوبیت 
شدن  نیست  با  و  بود  کرده  دست وپا  مردم  بین  خوبی 
چشم  به  آن  رونق  از  خبری  حمایتی،  مالی  پروژه های 

نمی خوَرد اما حاال کم کم دوباره جان گرفته است. 
سوای کم شدن حمایت های مالی مؤسسات و دفترهای 
بزرگ جهانی از رسانه های خصوصی محلی در والیت های 
افغانستان از جمله هرات، عوامل دیگری هم بر افت کار 
رسانه ای در این والیت اثرگذار بوده است. از این جمله 
می توان به نبود یا کمبود کادر برجسته ی خبرنگاری اشاره 
کرد. خیلی از کسانی که روزی الفبای روزنامه نگاری را در 
تئوری از صنف دانشگاه و در عمل از میدان کار رسانه های 
محلی هرات آموخته بودند و پس از مدتی به نام و نشانی 
رسیدند، یا مجبور به کناره گیری از کار رسانه ای به دالیل 
تهدیدات امنیتی شدند، یا مرعوب سیاست های جذب در 
سازمان های روابط عمومی دولتی و دفترهای خصوصی 
برای همیشه  و  بسته  برای رخت سفر  یا هم  و  گشتند 
از افغانستان کوچ کردند. همین امر سبب شد که زمینه 
برای روزنامه نگارنماهایی مساعد شود که ارزش رسانه  را 
تا حد محبوبیت فردی و شهرت عمومی خودشان پایین 
آورده و مدیران رسانه ها با توجه به کمبود منابع مالی، 

مجبور به جذب چنین افرادی شدند. 
جمله  از  است،  اثرگذار  هم  دیگری  عوامل  امر  این  در 
با  که  کرد  اشاره  رسانه ها  در  مدیریت  سوء  به  می توان 
گذشت هر روز آفت آن به خوبی هویدا شد و رفته رفته 
چهره ی کم سواد مدیریتی که پشت پول های بادآورده ی 
پشتی بانان مالی رسانه ای پنهان مانده بود، هویدا شود. 
که  شد  سبب  زیادی  موارد  در  سوءمدیریت  همین 
در  و  نزنند  عمل  ابتکار  به  دست  آزادی  به  خبرنگاران 
طوالنی مدت انگیزه ی خالقیت جایش را به دل مرده گی و 

دلزده گی از کار رسانه ای بدهد. 
نویسنده به این باور است که افت کار حرفه ا ی رسانه ای در 
هرات دلیل های دیگری از جمله فشار مضاعف زورمندان 
کم اعتمادی  دولت،  جناح  باالقوه ی  تهدیدهای  محلی، 
نسبت به نهادهای امنیتی دولتی و عواملی از این دست 
دارد که هر کدام در جای خود قابل بحث است و در این 

مقال نمی گنجد.

کافه ی مشهور شهر 
هراتیان قدیم و ساکنان دیگر والیت های کشور که 
گذرشان به هرات افتاده، با نام کافه ی »بازک« آشنا 
که  هرات  شهر  مرکز  در  مشهور  کافه ای  هستند؛ 
زمانی برای خود برو و بیایی داشت و مردم برای 

صرف چای، غذا و دمی آسودن، به آن می رفتند. 
حاجی بازمحمد، مالک کافه ، 2۰ سال پیش از دنیا 
رفت و کافه مشهورش را به شش پسرش به یادگار 
گذاشت. مدیریت کافه را یکی از فرزندانش برعهده 
پیش  سال  چند  کافه   قدیمی  ساختمان  دارد. 
تخریب شد و جای خود را به ساختمانی نو ساخت 
داد. نام کافه هم تغییر کرده و طراحی داخلی آن به 

 سبک رستورانت های امروزی شده است.
حاجی فیروز، پسر بازمحمد، را مالقات کردم و از 
او در مورد حال و هوای روزگار قدیم کافه پرسیدم. 
گفت که پدرش دوستان زیادی داشت که در کافه 

دورهم جمع می شدند.
با حاجی فیروز، سرگرم صحبت بودم که پیرمردی 
عصا به  دست وارد رستورانت شد. احمدجان، دوست 
بازمحمد و مشتری قدیمی کافه  است. خاطره های 
زیادی از کافه   و مالکش دارد و برای مرور خاطرات 

خوش قدیم به کافه سر می زند.

پاتوق اهل فرهنگ و ادب 
کافه های قدیمی محل جمع شدن کاکه  های شهر 
می آمدند.  آن  به  شوقی  اصطالح  به  افراد  و  بود 
می گوید  هرات  رستورانت داران  اتحادیه ی  رییس 
که با وجود افزایش چشم گیر رستورانت های مدرن، 
را  خود  خاص  مشتریان  قدیمی  کافه های  بازهم 
دارند و درب شان به روی مشتریان اندک باز است. 
گل احمد مشهور به »بچه ی ملنگ« آشپز نام آشنای 
در  سماواری ها  بیش تر  که  می کند  اضافه  هراتی 
و  داشت  موقعیت  هرات  قندهار  درب  منطقه ی 
غذاهای محلی در آن ها به مشتریان عرضه می شد. 
پاتوق  کافه  یک  تنها  کافه ها  همه ی  میان  در 
فرهنگیان و اهل ادب بود. غالم حیدر اسیر هروی، 
گپ  »انبنچه ی  کتاب  نویسنده ی  و  هرات شناس 
هرات« می گوید که طبقه ی دوم ساختمانی در نبش 
چوک شهرنو، پذیرای افرادی مثل حاجی اسماعیل 
سیاه، ابراهیم رجایی و دیگر فرهنگیان هراتی بود. 

تفاوت  کافه ها  دیگر  با  کافه  این  داخلی  طراحی 
داشت و در آن به جای تخت های چوبی و خشتی، 

میز و چوکی های چوبی وجود داشت. 
به  ویژه  شهر  مختلف  نقاط  در  هنوزهم  هرچند 
قدیمی  کافه های  هرات  قدیم  شهر  از  بخش هایی 
دیده می شود، اما با همه ی سابقه و تاریخ شان در 
برابر رشد چشم گر رستورانت های مدرن توان مقابله 

ندارند و میدان رقابت و بازی را باخته اند.

افت وخیز رسانه ها در هرات
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