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دفاع نخست وزیر 
ارمنستان از 
توافق صلح: 

جان ۲۵هزار سرباز 
ارمنی اهمیت دارد

رد صریح سخنان 
دونالد ترمپ 

درباره تقلب از 
سوی مقام های 
انتخاباتی امریکا

جنگ در 
امام صاحب قندوز؛ 

ده طالب و پنج رسباز 
ارتش کشته شدند

دو رویداد ترافییک 
در پکتیکا و زابل 
پنج کشته و ۱۷ زخمی 
بر جای گذاشت

تالش بارسا 
برای جذب اعجوبه 

کاتاالن یونایتد
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رحمت اهلل نبیل: طالبان با سربازگیری از قشر سیاسی 
در تالش تشکیل حکومت موقت هستند

موقت تالش می کنند. آقای نبیل که برای شرکت در نشستی به والیت 
هرات رفته است، دیروز )جمعه، 23 عقرب( در پاسخ به | صفحه 2

اطالعات روز – هرات: رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور 
برای تشکیل حکومت  از سیاسیون  با سربازگیری  می گوید که طالبان 

کابل نان؛ تاراج زاغ  و  زنبوری 
الشه ی سینما پارک

یک
پایانی  و  آغاز خوش  با قدمت 65 ساله،  سینما پارک 
محمد یوسف  نوشته های  براساس  داشت.  غم انگیزی 
سال های  در  ظاهرشاه،  دوران  روزنامه نگار  آیینه، 
نخست گشایش، این سینما روزانه دو نوبت عصر برای 
همگان و شب برای خانواده ها نمایش فیلم داشته و 
پیش باجه ی فروش بلیت همیشه شلوغ بوده است. در 
آن زمان کسی بدون پوشیدن کت شلوار نمی توانسته 
وارد این سینما شود. به همین دلیل َدم در ورودی 
پارک غرفه ا ی بوده که شماری در آن جا تنبان از تن 
سینما  داخل  به  اجاره ای  شلواری  با  و  می کشیدند 

می رفتند. 
رونق سال های خوش سینماپارک کم و زیاد به همین 
این که  تا  می انجامد  طول  به  دهه ای  دو-سه  منوال 
جنگ ابتدا بر سر چپ و راست در می گیرد و بعد بر 
سر بهشت و جهنم ادامه می یابد؛ آن قدر ادامه می یابد 

که نه چپی می ماند،...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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نشست ژنو؛ 
شانس اندک و 

چشم انداز محدود
برای نشسـت سرنوشت سـاز ژنـو )جینـوا( زمان 
زیـادی نمانـده اسـت. قرار اسـت تا کمتـر از دو 
هفتـه ی دیگر ده ها کشـور چشـم انداز تـازه ای را 
بـرای ادامـه   کمک ها به افغانسـتان تعریف کنند. 
ایـن نشسـت بـرای افغانسـتان مهـم و حیاتـی 
وزیـر  در سـطح  هفتـاد کشـور  این کـه  اسـت. 
امـور خارجه و رؤسـای نهادهـای بین المللی چه 
تصمیمـی در مـورد ادامه کمک ها به افغانسـتان 
می گیرنـد بسـتگی بـه ایـن دارد کـه حکومـت 
افغانسـتان تـا چـه میـزان تعهـدات سـپرده ی 
چهـار سـال پیـش را عملـی کـرده اسـت. در 
در  بایـد  کـه  چیـزی  مهم تریـن  ژنـو  نشسـت 
کارنامه حکومت افغانسـتان برجسـته باشـد، امر 
مبـارزه بـا فسـاد اسـت. به صـورت واضـح، بایـد 
حکومت بـرای قانع  تمویل کنند گان در راسـتای 
مبـارزه با فسـاد اداری گزارش قابـل قبولی ارائه 
کنـد؛ زیـرا حکومـت همیشـه بـرای مبـارزه بـا 
فسـاد اداری زیر فشـار و توجـه جامعه ی جهانی 
قـرار داشـته اسـت و در سـال های اخیـر جامعه 
جهانـی به طـور واضـح کمک های خـود را منوط 
بـه پیشـرفت حکومت افغانسـتان در امـر مبارزه 

بـا فسـاد کرده اسـت...
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مرکز ولسوالی دهراوود ارزگان 
به دست طالبان سقوط کرد

دنیای مردگان )11(
خ و بهشت کمدی الهی دانته  )خوانشی از دوز
و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، 
منطق الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(

دیابت و اعراض و عالیم آن

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 5

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ارزگان تأیید 
می کنند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی 
دهراوود این والیت »عقب نشینی تاکتیکی« 
کرده اند...

هر چیزی که ما می خوریم توسط جهاز هاضمه، 
هضم شده و سرانجام تبدیل به گلوکوز می شود. در 
بدن ما هورمونی وجود دارد به نام انسولین که...

مرِگ ناجوها
درختان ناجو در هرات با تیزاب و سمنت به صورت »عمدی« خشکانده می شود

که درختان بیشتری را در معرض نابودی قرار می دهد. 
اداره محیط زیست هرات خواهان رسیدگی فوری به این 

وضعیت شده است. 
سال  ده  تا  است  ممکن  می گوید  نیز  هرات  شهرداری 

دیگر 30 تا 40 درصد ناجوهای باقی مانده...

نهاد  این  بررسی  می گوید  هرات  زیست  محیط  اداره 
درختان  هرات  شهر  نقاط  برخی  در  که  می دهد  نشان 
مواد  تیزاب،  ریخته شدن  با  »عمدی«  به صورت  ناجو 
کیمیاوی و سمنت خشکانده می شود. همچنان کندن 
پوست درختان ناجو توسط معتادان، خطر دیگری است 
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احتمال معاوضه 
بزرگ میان 

اینترمیالن و پاریس

انتخاب  قرن 20  شبه قاره  از  را  نفر  یک  باشد  قرار  اگر 
کنیم که افغانستان را بیشتر از اکثر افغان ها می شناخت 
االمت عالمه  از حکیم  بهتر  و دوست می داشت، کسی 

محمد اقبال نیست...

اقبال و افغانستان؛ 
یک عشق دوطرفه
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عبداهلل: 

در مذاکرات صلح پیشرفت 
صورت نگرفته است
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مرکز ولسوایل دهراوود ارزگان به دست طالبان سقوط کرد
سخن گوی والی ارزگان می افزاید که نیروهای کافی امنیتی به شمول نیروهای کماندو 
در حال راه اندازی عملیات هستند تا کنترل بازار و دیگر ساحات از دست رفته را دوباره 

به دست بگیرند.
به  امنیتی  نیروهای  ادامه می گوید که دو شب پیش در ضدحمله ی  آقای ساحل در 
جنگ جویان گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است. او اما آمار مشخص ارائه نکرده 

است.
او در عین حال افزود که سه نیروی امنیتی در درگیری های دو شب پیش زخمی شده اند.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت ناامن ارزگان در جنوب کشور موقعیت دارد.

از چند هفته بدینسو درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه 
طالبان در ولسوالی های دهراوود و گیزاب این والیت جریان دارد.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت ارزگان تأیید می کنند که نیروهای امنیتی از مرکز 
ولسوالی دهراوود این والیت »عقب نشینی تاکتیکی« کرده اند.

احمدشاه ساحل، سخن گوی والی ارزگان می گوید که جنگ جویان گروه طالبان دو شب 
پیش )پنج شنبه، بر بازار، مقر ولسوالی، فرماندهی پولیس و دیگر مراکز نظامی حمله ی 

گروهی کرده اند.
به  تلفات  واردشدن  از  جلوگیری  به خاطر  امنیتی  نیروهای  ساحل،  آقای  گفته ی  به 
تاکتیکی«  »عقب نشینی  ولسوالی  بازار  از  مسکونی،  خانه های  تخریب  و  غیرنظامیان 

کرده اند.
او همچنان گفت که جنگ جویان گروه طالبان تنها کنترل بازار ولسوالی دهراوود را گرفته 
و هنوز داخل ولسوالی، فرماندهی پولیس و مدیریت امنیت ملی نشده اند و نیروهای کافی 

در ساحه حضور دارند.

دو رویداد ترافییک در پکتیکا و زابل پنج کشته و ۱۷ زخمی بر جای گذاشت
باربری از محل حادثه فرار کرده است.

به  درمان  برای  باربری  موتر  راننده ی  که  می گویند  اما  پکتیکا  در  امنیتی  مسئوالن 
شفاخانه ولسوالی ارگون منتقل شده است.

زابل می گوید که در یک حادثه  والی  اسالم سیال، سخن گوی  در همین حال، گل 
ترافیکی در مسیر شاه راه کابل – قندهار در مربوطات این والیت، یک نفر جان باخته 

و ۱4 نفر دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شده اند.
گل اسـالم سـیال، سـخن گوی والـی زابـل بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه این 
حادثـه پـس از چاشـت دیروز )جمعـه، 23 عقـرب( در منطقه ی »هزارتـک« رخ داده 

است.
به گفته ی سیال، این حادثه در پی واژگون شدن یک موتر نوع تونس رخ داده است و 
کشته و زخمیان آن همه اعضای یک فامیل هستند. زخمیان برای درمان به شفاخانه 

غیرنظامی شهر قالت منتقل شده اند.

زابل می گویند که در دو حادثه  اطالعات روز: منابع محلی در والیت های پکتیکا و 
ترافیکی در مربوطات این والیات، پنج نفر جان باخته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شده اند.

لعل امیری، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت پکتیکا به روزنامه اطالعات روز گفت 
که حوالی ساعت ۱0:30 دقیقه ی دو شب پیش )پنج شنبه، 22 عقرب( یک حادثه 

ترافیکی در ساحه ی »پی آرتی« شهر شرنه رخ داده است.
آقای امیری همچنان گفت که در این حادثه یک عراده موتر باربری با یک عراده موتر 
نوع کروال برخورد کرده است. به گفته ی او، چهار سرنشین موتر کروال جان باخته و 

سه نفر دیگر به شمول رانندگان هر دو موتر شدید زخمی شده اند.
علت وقوع این حادثه بی احتیاطی رانندگان گفته شده است.

مسئوالن شفاخانه غیرنظامی شهر شرنه می گویند که از محل حادثه چهار کشته و دو 
زخمی به این شفاخانه منتقل شده اند.

یکی از شاهدان عینی به خبرنگار روزنامه اطالعات روز گفته است که راننده ی موتر 

روند  از  حمایت  امریکا،  متحده  ایاالت 
صلح افغانستان همچنان اولویت واشنگتن 
خواهد بود و این کشور از این روند حمایت 

خواهد کرد.
گفت:  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
صورت  امریکا  متحده  ایاالت  »انتخابات 
از  حمایت  که  می کنم  فکر  من  و  گرفته 
پروسه صلح ادامه پیدا می کند. شاید کمی 
آهستگی در کار پیش بیاید، اما من این را 
می دانم که آنها به پروسه صلح به حیث یک 
اصلی  اولویت  صلح  اما  می بینند،  اولویت 
مردم افغانستان است و مردم می خواهند 

که خشونت و خون ریزی ختم شود.«
مقام های  با  دیدار  از  پس  عبداهلل  آقای 
دور  نهمین  در  برای شرکت  ازبیکستانی، 
این والیت سفر  به  امنیتی هرات  نشست 
کرده است. او همچنان قرار است با اقشار 
متخلف هرات در مورد روند صلح گفت وگو 

کند.

تلفات هر طرف بیشتر شده، مردم در یک 
ایجاد  کلی  باور  دارند.  قرار  دوامدار  رنج 
نشده که ما به صلح نزدیک می شویم. این 
را باید بدانیم که اولین بار است که مذاکره 
وقت  یک  گفت وگوها  و  می گیرد  صورت 

ایجاد می کند، تا به نتیجه برسد.«
جو  پیروزی  با  که  کرد  تأکید  عبداهلل 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بایدن 

توقع مردم افغانستان، همکاران بین المللی 
و منطقه  ای، استفاده از فرصت ایجادشده 
حاال  تا  و  است  صلح  گفت وگوهای  برای 
تماس  و  نشده  متوقف  گفت وگوها  این 
میان هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری 
ادامه  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 

دارد.
»درحالی که  کرد:  عالوه  عبداهلل  آقای 

عبداهلل،  عبداهلل  هرات:   – روز  اطالعات 
رییس شورای عالی مصالحه ملی از عدم 
در  بین االفغانی  مذاکرات  در  پیشرفت 
طالبان  گروه  و  کرده  نگرانی  ابراز  دوحه 
مذاکرات  این  در  که  می کند  متهم  را 

انعطاف پذیر نبوده است.
آقای عبداهلل در جریان سفرش به والیت 
 22 )پنج شنبه،  پیش  شب  دو  هرات، 
خبرنگار  به  پرسش  به  پاسخ  در  عقرب( 
طالبان  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
باید بپذیرند که برای ختم جنگ از طریق 

گفت وگو به یک راه حل برسند.
او گفت: »متأسفانه در مذاکرات پیشرفت 
صورت نگرفته و جامعه بین المللی متوجه 
نتیجه  این  به  طالبان  است.  وضعیت  این 
به  می توانند  مذاکره  طریق  از  که  برسند 
جای ادامه جنگ و باال بردن خشونت، به 

یک راه حل برسند.«
رییس شورای عالی مصالحه ملی افزود که 

عبدهللا: 

کرات صلح پیرشفت صورت نگرفته است در مذا
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تعهدات  از  بیرونی  و  داخلی  ارزیابی های 
فساد  با  مبارزه  امر  در  به ویژه  حکومت، 
ندارد.  امیدوارکننده   و  خوب  چشم انداز 
است.  امر  همین  موید  نیز  رسانه ها  گزارش 
به عنوان مثال بررسی اطالعات روز از گزارش 
قطعیه  سند  مورد  در  تفتیش  عالی  اداره ی 
سال مالی ۱398 نشان می دهد که انحراف 
صورت  ملی  بودجه   مصرف  در  میلیاردی 
فساد  بارز  مصداق  کار  این  و  است  گرفته 
است. شماری از نهاد های ناظر نیز می گویند 
که حکومت افغانستان نسبت به تعهدهایش 
در قبال کمک های جامعه  جهانی مسئوالنه 
از  یکی  شفافیت  دیدبان  است.  نکرده  عمل 
این نهادها است. این نهاد می گوید حکومت 
افغانستان انجام تعهدها را تنها در روی کاغذ 
به  دهد.  نشان  به جامعه ی جهانی  می تواند 
این معنا که مبارزه دولت افغانستان با فساد 
بازرس  اداره  ارزیابی  است.  حرف  حد  در 
مطلق  نیز  )سیگار(  افغانستان  برای  امریکا 
گزارش  تازه ترین  در  نهاد  این  است.  منفی 
تعهدات  و  فساد  با  مبارزه  وضعیت  از  خود 
افغانستان به وزارت خارجه امریکا  حکومت 
گزارش داده است که مبارزه دولت حکومت 
در  فقط  مالی  و  اداری  فساد  با  افغانستان 
حد کاغذ است و در عمل پیشرفت نداشته 
است. در مورد سایر تعهدات در نشست چهار 
سال پیش ژنو به جامعه جهانی نیز حکومت 

افغانستان کارنامه ی قابل قبولی ندارد. 
فسـاد  بـا  مبـارزه  امـر  در  رفتـار حکومـت 
افـکار  قانع کـردن  بـرای  بیشـتر  کنـون  تـا 
عامـه ی داخلـی و خارجـی متمرکـز بـوده 
اسـت. بـه همیـن دلیـل مبـارزه بـا فسـاد 
نمایشـی، گزینشـی و مقطعـی بـوده اسـت. 
مهره هـای  دامـن  بیشـتر  فسـاد  اتهـام 
کوچک و بدون پشـتیبان سیاسـی را گرفته 
و  محـدود  نیـز  مـورد  اسـت. حتـا همیـن 
مقطعـی بـوده اسـت. هرچنـد اشـرف غنـی 
همواره کوشـیده اسـت که از خـود چهره ی 
جـدی بـرای مبـارزه بـا فسـاد در حکومـت 
نشـان دهـد. اما ایـن چهره به دلیـل برخورد 
دوگانـه  بـا افرادی که اتهام فسـاد علیه شـان 
وجـود دارد، هرگز از سـوی افکار عمومی در 
داخـل و حتـا جامعـه جهانـی جـدی گرفته 
نشـده اسـت. ایـن نگرانـی در گـزارش تـازه 
سـیگار نیـز برجسـته شـده اسـت. سـیگار 
گفتـه اسـت کـه گزارش هـای دفتـر بازرس 
ویـژه نشـان می دهـد کـه افـراد قدرتمنـد 
آلـوده به اختـالس از مصونیـت برخوردارند. 
همیـن  حـاال چهره هایـی در حکومـت آقای 
غنـی پسـت های بسـیار کلیـدی را رهبـری 
می کننـد کـه علیه شـان اتهام هـای بزرگـی 
این کـه  به دلیـل  امـا  دارد.  وجـود  فسـاد 
انتخاباتـی رییس جمهـور  متحـد سیاسـی- 
هسـتند، هرگـز مـورد پی گـرد قـرار نگرفته 
و به  طـور واضـح از رفتارهـای قانون شـکنانه 
و آلـوده بـه فسـاد  آن ها چشم پوشـی شـده 

 . ست ا
از  منفـی  ارزیابی هـای  و  ناکامـی  به دلیـل 
کارنامـه حکومـت و امـر مبـارزه بـا فسـاد 
بین المللـی  کمک هـای  کاهـش  احتمـال 
بـه افغانسـتان پـس از نشسـت ژنـو بسـیار 
گـزارش  رویتـرز  خبرگـزاری  اسـت.  زیـاد 
از  احتمـاال  افغانسـتان  کـه  اسـت  کـرده 
کمک هـای  وعـده ی  بین المللـی  دونرهـای 
کمتـری را دریافـت خواهـد کـرد. از طـرف 
اهـدای  شـرایط  احتمـاال  دونرهـا  دیگـر، 
مدت زمـان  و  سـخت گیرانه تر  را  کمک هـا 
کمک هـا را کوتاه تـر خواهنـد کـرد. براینـد 
چشـم گیری  کاهـش  تصمیم هـا  ایـن 
کمک هـا و خالی شـدن بیشـتر سـفره  مردم 
افغانسـتان خواهـد بـود. حـدود ۷5 درصـد 
بودجـه افغانسـتان بـه کمک هـای خارجـی 
وابسـته اسـت. بـرای کشـوری کـه از یـک 
طـرف فقـر و فسـاد در آن بیـداد می کنـد 
و از طـرف دیگـر، بـار جنـگ را بـر دوش 
می کشـد، ایـن تصمیـم هرگـز خبـر خوبـی 
نیسـت. پیش بینـی می شـود کـه بـا توجـه 
بـه گزارش هـا و کارنامـه ی نـاکام حکومـت 
افغانسـتان در مـورد عملی کـردن تعهـدات 
چهـار سـال پیش، شـانس افغانسـتان اندک 

باشـد.  محـدود  کمک هـا  چشـم انداز  و 

تحلیلخبرهای داخلی

ترتیب قطار کرد. می گفت: وزرا و رییس جمهورها می آمدند 
در این جا فیلم تماشا می کردند. دیگران یک تایم، من دو 

تایم.«
وقتی پرسیدم برای خراب شدن سینما ناراحت نیستی، گفت: 
»خدا گردن مه بسته نکنه، نی«. وقتی گفتم تو جوانی ات را 
دور و بر همین سینما گم کرده ای، این همه خاطره ی خوش 
از این جا داری، من اگر جای تو باشم خیلی ناراحت می شوم. 
ماما گفت: »خواه مخواه، کمی خو ناراحت هستم، ولی هیچ 
فایده نداشت. به اندازه ی همین تشناب ها هم فایده نداشت.«

داشتیم، تالش  با هم قصه  ماما  و  تمام مدت که من  در 
راننده ی  داشت.  ادامه  آهن پاره ها  دزدیدن  برای  کودکان 
بلدوزر دیگر بی خیال شان شده بود. بلدوزرش را خاموش و 
بیل آن را مثل سر یک شتر روی خشت ها دراز کرده بود 
و خودش پشت فرمان آرام نشسته بود، سیگار می کشید. 
به جای او یک نگهبان کهن سال پارک سعی می کرد جلو 
لباس سبزرنگ فراشوتی و تفنگ  با  او  بگیرد.  را  کودکان 
چره ای، آن قدر دنبال کودکان دویده بود که عرق کرده بود 
و نفس نفس می زد. نه تفنگش گلوله داشت و نه خودش 
هیبتی که کودکان را بترساند. داد و بیدادش بیشتر کودکان 
را به خنده می انداخت. کودکان چست و چاالک آهن ها و 
چوب ها را از سر کتاره های فلزی اطراف پارک به خیابان 
می انداختند. وقتی نگهبان پیر بر سرشان تفنگ می گرفت، 
واسکت  مثل  را  کورتی های شان  جلوش  قه قه  با  کودکان 
اشرف غنی در مراسم تحلیفش باز می گرفتند و بابه انگار 
دچار حمله ی هستریک می شد، چیغ می زد، به هوا می پرید 

و فحش می داد.
میده ی چوب ها نیز به اندازه ی آهن پاره  ها شکارچی داشت. 
یک مرد ساده دستمال سرش را باز کرده بود و در آن چوپ 
جمع می کرد. گفت از چهارقال آمده ام و برای بخاری چوپ 
جمع می کنم. دستمالش را پشت سرش قاییم می کرد که 
کسی متوجهش نشود. وقتی دید بچه ها بغل بغل چوب جمع 
می کنند، به آن ها هشدار داد که چوب دولت را دزدی نکنید! 
یکی از بچه ها از شینگ دستمالش کش کرد که باعث شد 
چوب های که جمع کرده بود، تیت شود. بقیه زدن زیر خنده 
و یکی گفت: »کل بچیم برو گم شو«. خنده ها بیشتر اوج 

گرفتند.
بیرون پارک ده-پانزده کراچی کنار هم ردیف شده بودند 
کسانی  آن ها  می خریدند.  آهن  بچه ها  از  صاحبان شان  و 
بودند که روزانه در سطح شهر کوچه به کوچه می  گردند و 
می چرخند و صدا می کنند: »آیینای ُکنه، آوبازکای کنه... 
نان قاق دارید می خریم.« آن روز بازار شان گرم بود. آهن پاره 
پارک،  بودند داخل  آمده  نفرشان  بودند. دو  بسیار خریده 
ولی جز َسیل هیچ کاری نمی کردند. گفتم چرا می خرید، 
خودتان بگیرید و فرار کنید. گفتند، نی، بد کار است. ما حرام 
نمی خوریم. تازه نوجوان شده بودند. از والیت سمنگان بودند. 
فارسی را به سختی و با ته لهجه ی اوزبیکی حرف می زدند. 
آن چاشت بوالنی نوش جان کرده بودند. گفتند بعضی روزها 
هیچ  نان.  و  چیپس  روزها  بعضی  می خورند،  نان  و  چای 
چاشتی قابلی نمی خورند. گفتند در پایان روز به طرف سرای 
حرکت می کنیم. سرای ما در گذرگاه است. یک ونیم ساعت 

که کراچی های مان را کش کنیم به آن جا می رسیم. 
من وقتی از پارک بیرون آمدم، حین سوار شدن تاکسی 
دیدم که کراچی آنان چرخ دارد، اما چرخ شان باد ندارد. 
پنچر نبودند؛ اصال چرخ ها چوبی بودند که دورشان را با رابر 
میخ زده بودند. وقتی چرخ های تاکسی به چرخش افتادند 
که مرا از آن جا دور کند، اول به پایان روز و به استکاک 
میخ ها و خیابان ها فکر می کردم بعد به آینده های دور که 
ممکن است افغانستان آباد شود، مردم خوش و خوشبخت 
زندگی کنند. آن وقت جای سینما پارک قصر هم که بسازند، 
چیزی نمی شود که روزگاری مردم برای رفتن به داخل آن 

شلوار اجاره می کردند.  
این جا کابل جان است. 

دارند که طرف های جنگ در افغانستان باید راهی برای 
مسیر  از  راه  این  و  کنند  پیدا  خشونت ها  دایمی  پایان 

کاهش فوری خشونت ها طی می شود.
در اعالمیه سفارت امریکا در ترکیه آمده است که خلیل زاد 
با مقام های ترک درباره ی نقش این کشور در سطح جامعه 
به یک  برای رسیدن  تشویق دو طرف مذاکره  و  جهانی 
حل و فصل سیاسی که جنگ افغانستان را پایان دهد، نیز 

گفت وگو کرده است.
از  پس  منطقه  برای  توجه  قابل  اقتصادی  فرصت های 
حل و فصل سیاسی در افغانستان به ویژه پروژه هایی که 
افغانستان را با آسیای میان و جنوبی وصل می کند، نیز 
ترکیه  مقام های  با  خلیل زاد  دیدار  در  گفت وگو  موضوع 

بوده است.
از آغاز رسمی مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت 
آخرین  براساس  اما  است،  گذشته  ماه  دو  از  بیش  قطر 
اظهارات عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، 

در مذاکرات صلح هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.

در حالی که یک آهن بزرگ را می کشیدند، یک کودک دیگر 
که شاید پیش تر چوب خورده بود، با غولک به سمت همان 
مردی سنگ انداخت که قبال تعقیب شان می کرد. آن مرد 
راننده ی بلدوزر بود. دیدم از پشت فرمان بلدوزر خودش را 
پایین انداخت. کودکان متفرق شدند و مرد کودک مسلح 
به غولک را دنبال کرد. کودک به طرف ساختمان تشناب 
نماز  برای  ریش سفیدی  مردی  تشناب  پیش  می گریخت. 
دست و رویش را می شست. ناگهان دست از وضو برداشت، 
دستانش را باز کرد و کودک را مثل یک جوجه در آغوش 
گرفت. راننده وقتی دید کودک اسیر شده است، شاخه ی 
یک درخت را با خشونت از درخت َکند و به طرفش رفت. 
همزمان با شاخه و لگد شروع کرد به زدن. مرد نمازگزار 
تماشایش می کرد. فریاد کودک گردن تمام آدم های داخل 
پارک را به سوی خودش کج کرد. مامای تشناب چی آمد 
و مانع خشونت بیشتر شد. مرد غولک کودک را گرفت و 
آن قدر کشید تا رابر آن پاره شد. سپس با حالتی که انگار از 
غضبش پیشمان است، سمت کارش رفت. مرد ریش سفید 
رفت روی صفه ِی مسجِد بی سقِف نزدیک تشناب کنار بقیه 
نمازگزاران رو به قبله به نماز ایستاد. صدای بلند گریه ی 
ادامه  مسجد  آذان  شبیه  دقیقه  چند  تا  کودک  فحش دار 
داشت. آن قدر بلند بود که گویی در بلندگو گریه می کرد. من 

رفتم و با مامای تشناب چی سر صحبت را باز کردم.
ماما قصه کرد که مویش را در همین پارک سفید کرده 
پارک  گوشه ی  در  پدرش  کنار  در  سالگی   ۱6 از  است. 
شغل پدری اش را پی می گیرد. شغل پدرش کفاشی بوده 
است. سال های بعد صفاکار پارک می شود. در نهایت چند 
او و همکارش  است.  پارک  سالی می شود که تشناب چی 
هر صبح می آیند، معتادان افتاده ی پیش تشناب را فراری 
می دهند، بعد مثل یک دفتردار منظم قفل دروازه ی تشناب 
را باز می کنند، لوله ی کاغذ تشناب را آماده دهان جیب شان 
آفتابه ها شروع  پرکردن  با  را  و کار روزمره  شان  می گذارند 
می کنند. روی دروازه ی تشناب یک ورق »آ. چهار« چسپانده 
شده که روی آن نوشته شده است: »تیکت تشناب 5 افغانی. 

با کاغذ ۱0 افغانی« آدم را به یاد تیکت سینما می اندازد. 
ماما تمام روزهای خوش سینماپارک را به یاد داشت. اسم 
ده ها فیلم هندی و افغانی را که در این سینما دیده بود، به 

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه امریکا برای 
صلح افغانستان در سفری به ترکیه، با مقام های این کشور 
در مورد روند صلح افغانستان و فرصت های اقتصادی برای 

منطقه بحث و گفت وگو کرده است. 
در  عقرب(   23 )جمعه،  دیروز  ترکیه  در  امریکا  سفارت 
این  آقای خلیل زاد در جریان  است که  اعالمیه ای گفته 
سفر سه روزه )2۱ الی 23 عقرب( با مولود چاوش اوغلو 
ابراهیم  خارجه،  وزیر  معاون  اونال  سادات  خارجه،  وزیر 
کالین مشاور ویژه رییس جمهور و دیگر مقام های ترکیه 

دیدار کرده است.
به نقل از اعالمیه، آقای خلیل زاد درباره ی وضعیت کنونی 
ترکیه  مقام های  به  روند  این  در  پیشرفت ها  و  مذاکرات 

معلومات داده است.
سفارت امریکا در ترکیه همچنان گفته است که خلیل زاد 
و مقام های ترکیه روی این که خشونت ها در افغانستان 

نگران کننده است، توافق نظر دارند.
اجماع  جهانی  جامعه  که  گفته اند  دیدار  این  در  طرفین 

چندروزه«  »مهلت  خواهان  که  را  رییس جمهور  فرهنگی 
شده بود، نیز باد هوا فرض کردند و حتا به اعتراض مدنی 
صحرا کریمی، رییس افغان فیلم حرمت قایل نشدند. خانم 
کریمی برای جلوگیری از تخریب سینماپارک شام دوشنبه، 
)۱9 عقرب ۱393( به محل رفته تحصن و اعتصاب غذایی 
کرده بود، اما سربازان پولیس به گریه های زارزار او وقعی 
نمی گذارد، او را به زور از سینما بیرون می اندازد. پس از آن 
با شتاب و سراسیمگی در تاریکی شب از سینما پارک تلّی 
از آهن و آجر و چوب و خاک می سازد؛ آواری که فردای آن 
شب همچون الشه ای فیل در جنگل مقابل لینز دوربین 
عکاسان و خبرنگاران در گوشه ی پارک شهر نو بر زمین 

افتاده بود.

دو
یکی از خبرنگاران که به تماشای ویرانه ی سینماپارک رفته 
بود، من بودم. من حوالی ظهر به آن جا رسیدم و دیدم که 
آدم ها مثل مورچه و ملخ، مثل زاغ و زنبور سرگرم نزاع بر سر 
آهن پاره ها، ُکنده چوب ها و دیگر چیزهایی بودند که از میان 
جمع آوری  برای  شماری  می افتادند.  به چنگ شان  آجرها 
کودکان  و  تماشا  و  سیل  برای  برخی  بودند،  آمده  چوپ 
خیابانی از فرصت استفاده کرده دست از رنگ کردن کفش 
عابران و دودکردن اسفند و مالیدن شیشه ی موترها و گدایی 
کشیده بودند و آمده بودند تا آهن پاره غارت کنند. درست 
هنگام ورود من به پارک یک مرد تنومند با یک تیاق به 
اندازه ی چوب بیس بال، یک گروه ده-دوازه  نفری کودکان 
خیابانی را می زد و می دواند. آن طرف تر یک خانم خبرنگار 
پیش یک دوربین سه پایه دار مایک را مثل یک شلغم جلو 

دهانش گرفته بود و حرف می زد. 
کمی پیش تر که رفتم متوجه مردی شدم که در اطراف 
نهال های الغر  برای  باریک  یک شیلنگ  با  آدم ها  ازدحام 
پارک آب می پاشید، آن قدر کم که گویی بیخ ساقه ی  آن ها 
و  بود  گرفته  را سراسر خاک  پارک  شاش می کند. چمن 
چاپ کفش ها روی آن پیدا بود. با خود گفتم در افغانستان 
حتا چمن برای رشد باید رنج بکشد و نهال  باید تشنگی و 

محرومیت را تاب بیاورد تا درخت شود. 
در همین حاال کودکان دوباره به الشه ی فیل هجوم آوردند. 

دی سی نیروهای ارتش را در اختیار بگیرند.
 ۱0 درگیری ها،  این  جریان  در  که  افزود  مرادی  آقای 
جنگ جوی گروه طالبان کشته و پنج جنگ جوی دیگر 
این گروه زخمی شده اند. به گفته ی او، مقداری سالح و 
مهمات جنگی طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده 

است.
که  است  کرده  ادعا  طالبان  گروه  حال،  همین  در 
»تولی  مرکز  حمله  این  در  گروه  این  جنگ جویان 

ثقیله«ی نیروهای ارتش را از بین برده اند. 
تویتی  در  طالبان  گروه  از سخن گویان  مجاهد،  ذبیح اهلل 
کشته،  ارتش  سرباز   ۱۷ حمله  این  در  که  است  گفته 
اسیر  ارتش  و چهار سرباز دیگر  ارتش زخمی  ده سرباز 

شده اند.
این  ادعا کرده است که در  سخن گوی طالبان همچنان 
توپ  دو  و  موتر  عراده  یک  تانک،  عراده  چهار  حمله 
دی سی تخریب و تعداد زیادی سالح و مهمات نیروهای 

ارتش به دست جنگ جویان این گروه افتاده است.

یک
سینما پارک با قدمت 65 ساله، آغاز خوش و پایانی غم انگیزی 
داشت. براساس نوشته های محمد یوسف آیینه، روزنامه نگار 
دوران ظاهرشاه، در سال های نخست گشایش، این سینما 
روزانه دو نوبت عصر برای همگان و شب برای خانواده ها 
بلیت همیشه  باجه ی فروش  نمایش فیلم داشته و پیش 
شلوغ بوده است. در آن زمان کسی بدون پوشیدن کت شلوار 
نمی توانسته وارد این سینما شود. به همین دلیل َدم در 
ورودی پارک غرفه ا ی بوده که شماری در آن جا تنبان از تن 
می کشیدند و با شلواری اجاره ای به داخل سینما می رفتند. 
رونق سال های خوش سینماپارک کم و زیاد به همین منوال 
دو-سه دهه ای به طول می انجامد تا این که جنگ ابتدا بر 
سر چپ و راست در می گیرد و بعد بر سر بهشت و جهنم 
ادامه می یابد؛ آن قدر ادامه می یابد که نه چپی می ماند، نه 
راستی و وطن مرز تا مرز یک سره به جهنم مبدل می شود. 
دریای فرهنگ گل آلود و خون آلود و هوای هنر تیره و تاریک 
می شود. سینماپارک تبدیل به سنگر دفاع و حمله می شود؛ 
درهایش زخمی زخمی، دیوارهایش سوراخ  سوراخ، سقفش 
شکاف شکاف و  کف اش گودال گودال می شود. جنگ که تمام 
می شود، سینماپارک النه ی تاریک عنکبوت ها و خانه ی سرد 

موش ها می شود. 
زمان می گذرد تا این که ابری به نام دموکراسی از افق های 
دور پدیدار می شود. چیزی کم دو دهه ی دیگر نیز می گذرد 
تا مردم خوش باور افغانستان درمی بایند که این دموکراسی 
ابری نبود که از آن باران امید ببارد، دودی بود که زد چشم 
همه را کور کرد. تمام این مدت کسی جز معتادان بی خانمان 
با  ندارند. سینمایی که  روز سینماپارک خبری  و  از حال 
گذر سالیان حاال فقط یک سینما نیست؛ ارزش تاریخی و 
فرهنگی به خود گرفته است؛ اما چه به درد می خورد وقتی 
با دو طبقه ارتفاع و پنج لژ خانوادگی اش به اندازه ی چهار 
سوراخ تشناب هایش عاید ندارد. تشناب هایش هفته ای بیش 
از پنج هزار افغانی عاید خالص از درک رفع حاجت دکانداران 
و کارگران خیابان های دور و بر به ریاست تنظیف شهرداری 
تقدیم می کند. سر سفره ی دو خانواده ی مسکین یکی در 
چهارقالی وزیرآباد و دیگری در چهارراه  سرسبزی روزی 
می رساند. از پناه گاه معتادان و از النه ی موش ها و عنکبوت ها 

چه سود؟ باید تخریب شود.
اول  معاون  صالح،  امراهلل  فرمان  تحت  امسال  خزان 
رییس جمهوری تصمیم انهدام سینماپارک توسط اداره ی 
شهرداری کابل به ریاست داوود سلطان زوی اتخاذ می شود. 
اقدامی که از یک طرف به معنای نادیده گرفتن کنوانسیون 
فرهنگی حافظه ی جهانی یونسکو در جهت آسیب رساندن 
به مکانی با پیشینه ای نزدیک به هفتاد سال است که نماد 
حافظه ی تاریخی و فرهنگی یک شهر شمرده می شود و از 
جانب دیگر به معنای جدی نگرفتن فرهنگ و هنر و نیز به 
معنای هیچ حساب کردن صنعت سینما است؛ صنعتی که 
جزء جدایی ناپذیر زندگی مردمان جهان مدرن است و در 
غیبت آن یک جامعه فاقد صدا و تصویر و در نتیجه مجهول 

و ناشناخته است. 
نویسندگان،  یک باره  تصمیم  این  رسانه ای شدن  از  پس 
و  رسانه ها  فرهنگیان،  سینماگران،  شاعران،  هنرمندان، 
روزنامه نگاران از داخل و خارج دست به تظاهرات مجازی 
زدند و گفتند که ما اعتراض داریم؛ نماد فرهنگ، حافظه ی 
فرهنگی و نوستالوژی ما را نابود نکنید! این که آنان طی این 
همه سال کجا بودند، پرسشی نیش دار و تلخی است که به 
آن نمی پردازم، اما لجاجت معاون اول و شهرداری کابل بر 
سر تصمیم ناروایی شان مثال زدنی است. آنان نه تنها به سیل 
اعتراض های عمومی پوزخند و ریشخند زدند، بلکه تقاضای 
نادیده  نیز  را  خودشان  دولت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
گرفتند؛ وزارتی که باید مرجع و تصمیم گیرنده  اصلی می بود، 
خود به جمع معترضان پیوسته و خواهش کرده بود: »اندکی 
صبوری به خرج دهید«. آنان همچنان درخواست مشاور 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت قندوز می گویند که 
در پی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان بر یک پاسگاه 
امنیتی در مربوطات ولسوالی »امام صاحب« این والیت، 
پنج سرباز ارتش کشته و دو سرباز دیگر زخمی شده اند.

روزنامه  به  قندوز  والی  سخن گوی  مرادی،  عصمت اهلل 
 ۱:00 ساعت  حوالی  حمله  این  که  گفت  روز  اطالعات 
بامداد دیروز )جمعه، 23 عقرب( بر پاسگاه ارتش در تپه 

باالحصار ولسوالی امام صاحب صورت گرفته است.
نیروهای  آقای مرادی همچنان گفت که درگیری میان 
امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان تا حوالی ساعت 3:30 

دقیقه ی بامداد ادامه داشته است.
مقاومت  و  کمکی  نیروهای  رسیدن  با  که  گفت  مرادی 
طالبان  حمله ی  باالحصار،  پاسگاه  در  مستقر  نیروهای 
حاضر  حال  در  که  کرد  تأکید  او  است.  شده  زده  عقب 

ساحه تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد.
جنگ جویان  که  داد  توضیح  قندوز  والی  سخن گوی 
گروه طالبان با انجام این حمله ی شان می خواستند توپ 

سهراب سروش

کابل انن؛ 

اتراج زاغ  و  زنبوری الشه ی سیمنا اپرک

اثری بدون شرح از شمسیه حسنی

صلح افغانستان؛ خلیل زاد با مقام های تریک در انقره دیدار کردجنگ در امام صاحب قندوز؛ ده طالب و پنج رسباز ارتش کشته شدند

را  افغانسـتان  دولـت  انعطاف پذیری هـای 
نادیـده گرفتـه و بـرای رسـیدن بـه صلح 
زمـان  آن  در  ندهنـد،  نشـان  آمادگـی 
تصمیـم نهایـی را بایـد مـردم افغانسـتان 

بگیرنـد.
دوحه،  در  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  با 
در  خشونت ها  سطح  قطر،  پایتخت 
بخش هایی از افغانستان به شکل فزاینده 

افزایش یافته است.
به  سیاسی  کارشناس  سعیدی،  احمد 
تا هنگامی که  روزنامه اطالعات روز گفت 
حمایت  صلح  روند  از  منطقه  کشورهای 
دشوار  کشور  این  در  صلح  تأمین  نکند، 

خواهد شد.
احتمالی  توقف  که  می دهد  هشدار  او 
بایدن،  جو  توسط  بین االفغانی  مذاکرات 
رییس جمهور جدید ایاالت متحده امریکا، 
خواهد  خون ریزی  و  جنگ  تشدید  باعث 

شد.
بیش از دو ماه از آغاز مذاکرات بین االفغانی 
خشونت ها  سطح  اما  می گذرد،  دوحه  در 
یافته  افزایش  کشور  در  زیادی  پیمانه  به 
نگرانی  باعث  خشونت ها  تداوم  است. 
نتیجه بخش  بر  مبنی  کشور  شهروندان 

نبودن مذاکرات صلح شده است.

انتقاد کرد. او گفت که عدم انعطاف پذیری 
سطح  نیامدن  پایین  و  طالبان  گروه 
را  افغانستان  در  جنگ  خشونت ها، 

پیچیده تر خواهد کرد.
مذاکره کننده ی  هیأت  که  افزود  عبداهلل 
با  همچنان  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
تالش  صلح  مذاکرات  برای  حوصله مندی 

می کند.
بـه گفته ی عبـداهلل، مذاکـرات درحالی که 
همـه روزه جنـازه بـه آغـوش خانواده های 
تأکیـد  او  دارد.  ادامـه  مـی رود،  افغـان 
تمـام  طالبـان  کـه  صورتـی  در  کـرد 

طالب  همانا  که  کند  ریشه کن  می خواهد 
است، نیز ایستاده شویم.«

روزافزون  شدن  قدرت مند  از  نبیل  آقای 
او  است.  نگران  کشور  در  طالبان  گروه 
سربازگیری،  مانور  طالبان  که  می گوید 
و  دارند  امن  پناه گاه های  و  مالی  وجوه 
برخالف آن حکومت در این بخش ها روز 

به روز تضعیف شده است.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال،  همین  در 
یک  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
سخنرانی در هرات، از افزایش خشونت ها 
و عدم پیشرفت در مذاکرات بین االفغانی 

نبیل،  رحمت اهلل  هرات:   – روز  اطالعات 
رییس پیشین امنیت ملی کشور می گوید 
که طالبان با سربازگیری از سیاسیون برای 

تشکیل حکومت موقت تالش می کنند.
نشستی  در  شرکت  برای  که  نبیل  آقای 
به والیت هرات رفته است، دیروز )جمعه، 
به پرسش خبرنگار  پاسخ  23 عقرب( در 
گروه  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
می خواهند  خشونت ها  افزایش  با  طالبان 
مردم را مجبور کنند که جمهوریت را دور 

بزنند.
حکومت  و  قدرت  »گرفتن  افزود:  نبیل 
گروه  این  است.  طالبان  خواست  موقت 
سیاسی  قشر  میان  از  که  می کند  فکر 
سیاسیون  و  کرده  سربازگیری  افغانستان 

هم با آنان در تماس هستند.«
جمهوریت  نظام  نباید  که  کرد  تأکید  او 
دور زده شود و به گروه طالبان نیز اجازه 

سرنگونی به این نظام داده نشود.
»یک  گفت:  ملی  امنیت  پیشین  رییس 
از داخل نظام را ضعیف می سازند.  تعداد 
و  تعصب  فساد،  که  کسی  را  نظام 
بی عدالتی می کند، تضعیف می کند و باید 
همچنین  و  شویم  ایستاد  هم  آنها  مقابل 
را  نظام  و  گرفته  تیشه  که  کسی  مقابل 

رحمت هللا نبیل: 
طالبان با رسبازگریی از قرش سیایس در تالش تشکیل حکومت موقت هستند
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اقبال در ماه می ۱904 سروده بود:
سارے جہاں سے اچّھا ہندوستاں ہامرا )هندوستان ما از 

همه دنیا بهرت است(

ہم بُلبلیں ہیں اس کی، یہ گُلِستاں ہامرا )ما بلبل های آن 

هستیم و هندوستان باغ ماست(

شعر فوق بیت آغازین )مطلع( یکی از غزل های 
اقبال، معروف به »ترانه هندی« است.  قدیمی 
 ۱904 سال های  بین  دهه  سه  در  این حال  با 
دین  و  زندگی  به  نسبت  اقبال  نگاه  و ۱903، 
دستخوش تغییر انقالبی شد. بنابراین در مقبره 
بابر در کابل، اقبال به گونه ی دیگری فکر کرد و 

این شعر را سرود:
خوشا نصیب که خاک تو آرمید این  جا
که این زمین ز طلسم فرنگ آزاد است

هزار مرتبه کابل نکوتر ز دلی است
که آن عجوزه عروس هزار داماد است

عالمه اقبال از کابل به غزنی، پایتخت تابستانی 
مقبره  از  غزنی  در  او  رفت.  غزنوی،  امپراتوری 
حکیم سنایی غزنوی، شاعر پارسی زبان و مقبره 
سلطان محمود غزنوی دیدن کرد. در شهر کهنه 
غزنی، اقبال از این که پایتخت امپراتوری غزنوی 
را ویرانه می یافت، متأسف شد. این امر اقبال را 
درباره  و طوالنی  پرشور  تا شعری  داشت  برآن 
وضعیت فعلی امت اسالمی، که از نظر او از مسیر 

درست خود منحرف شده بودند، بسراید.
سپس اقبال از غزنی به دیدن قندهار، پایتخت 
سابق امپراتوری درانی، رفت و بعد از بازدید از 
هند  به  چمن  مرزی  گذرگاه  طریق  از  قندهار 
قطعه  کابل  مانند  را  قندهار  اقبال  بازگشت. 

زمینی »بهشت مانند« توصیف می کند:
قندهار آن کشورِ مینو سواد

اهل دل را خاِک او خاِک مراد
قندهار  به  که  مسلمانانی  اکثر  همچون  اقبال 
خرقه  رفت.  مبارک  خرقه  دیدن  به  می روند، 
پیامبر اسالم در ساختمانی یک طبقه روبه روی 
که  جایی  شاهی،  ارگ  قندهار،  والی  دفتر 
احمدشاه درانی از آن بر قلمروش حکم می راند، 
واقع شده است. با توجه به ارادت اقبال به اسالم 
مبارک حتما  پیامبر مسلمانان، دیدن خرقه  و 

برای او لحظه ی احساسی بوده است.
آمد از پیراهن او بوی او

داد مارا نعره اهلل هو
همان  در  که  درانی  احمدشاه  مقبره  از  بازدید 

سلطان  محمد  یا  سلطان  سنجر  سلطان  محمود، 
خوارزم  شاه نیست. بلکه سخن برسر این است که 
با محدودکردن گستره و درازنایی تاریخ استبداد، 
نباید انحرافی در عمق و پهنایی آن ایجاد کنیم. 

عمده  ترین تفاوت مراحل تاریخی ما، با مراحل 
تاریخ  است.  در همین جا  مغرب زمین  تاریخی 
وسطایی  پیشاقرون  روشن  مرحله  ی  غرب، 
دارد؛ مرحله  ی قرون وسطایی دارد و مرحله  ی 
پسارنسانس. برعکس، تاریخ ما یا دنیای مردگان 
ما، با هجوم  های مسلحانه و لشکرکشی  ها از یک 

کجایکارمیلنگد؟
یکی از دالیلی که دست متخلفان محیط  زیستی 
آزمایشگاه  نبود  داشته،  نگه   باز  هرات  در  را 
خشک شدن  چگونگی  بررسی  برای  پیشرفته 
ناجو  درختان  که  هرچند  است.  درختان 
اما مسئوالن  به گونه ی عمدی خشک شده اند، 
را  ادعاها  این  متهم  فرد  بر  عنوان  هیچ  به 
از  اداره محیط زیست هرات  نتوانسته اند.  ثابت 
دانشگاه و اداره زراعت، خواستار مشخص شدن 
ناجوهای  اطراف  در  ریخته شده  کیمیاوی  مواد 
تجهیزات  عنوان  هیچ  به  اما  خشک شده اند، 
این  به تشخیص  قادر  نهادها  این  آزمایشگاهی  

مواد نبوده است. 
نصیراحمد فضلی، رییس محیط زیست هرات، 
خواستار بلندبردن ظرفیت یکی از آزمایشگاه های 
خشک شدن  عوامل  تشخیص  برای  دولتی 
درختان شده تا دست متخلفان محیط  زیستی 
کالن  مقیاس  در  ناجوها  خشک کردن  برای 
به  که  نمی توانیم  تشخیص  »ما  شود:  بسته 
اطراف ناجوها، کدام مواد می ریزند و ثابت کرده 
نمی توانیم که کدام مواد را در اطراف درختان 

ریخته اند.«

سلول های زخم شده را کم می کند. میزان قند 
باال به سلول های بدن استرس تمام وقت  خون 

وارد می کند.
غذا نحوه در تغییر بدون وزن کاهش .۶

خوردنیاتحرکوگرسنگیشدید
علت  به  که  بدن  توسط سلول های  قند  جذب 
است،  شده  مختل  کارکردشان  قند  مریضی 
بیماری  این  به  مبتال  فرد  که  می شود  باعث 
همیشه احساس گرسنگی کند. از سوی دیگر، 
می شود  باعث  بدن  از  کالری  و  آب  مدام  دفع 
که کالری جذب شده مدت زیادی در بدن باقی 
نماند. بنابراین افراد مبتال به بیماری قند همیشه 
با  بلکه  ندارند،  وزن  اضافه  لزوما  اما  گرسنه اند، 

کاهش وزن هم مواجه می شوند.
بیشازحد مور-مورشدن و بیحسی .۷

اندامبدن
بر  مستقیم  به طور  قند  مریضی  که  آنجایی  از 

خود  جالب  سفرنامه  بعدا  )که  ندوی  سلیمان 
راس  ِسر  و  نوشت(  افغانستان«  »سیر  به نام  را 
مسعود )نوه ی سر سیداحمدخان( نیز همراهی 
به تعامالت عالمه  این مقاله صرفا  اما  می کرد، 
اقبال در افغانستان و برداشت های او از این کشور 

از نگاه خودش، می پردازد.
عالمه اقبال از طریق گذرگاه مرزی خیبر وارد 
خاک افغانستان شد و اواخر اکتبر ۱933 به کابل 
رسید. اقبال کابل را »قطعه زمین بهشت مانند، 
روم  و  شام  نسیم  از  خوشایندتر  آن  نسیم  که 
عالوه  کابل  در  اقبال  می کند.  توصیف  است« 
بر مالقات با مقامات دولت افغانستان، با محمد 
نادرشاه، شاه افغانستان نیز دیدار کرد. این دیدار 
در قصر دلگشا برگزار شد و عالمه اقبال )که در 
برای  بود(  بزرگ تر  نادر  از  سال  آن زمان شش 
ادای احترام دست پادشاه افغانستان را بوسید. 

اقبال مشاهده خود را چنین بیان می کند:
جانم از سوزِ کالمش در گداز

دست او بوسیدم از راه نیاز
از آنجا که اقبال نادر را حاکمی متدین، فرزانه 
مسلمان  مستقل  کشور  یک  در  استثنایی  و 
احترام  نشانه  نادر  دست  بوسیدن  می دانست، 
شدید عالمه اقبال به وی بود. پس از آن، اقبال 
نسخه ای از قرآن کریم را به پادشاه افغانستان 
تقدیم کرد و به او در مورد مزیت های پیروی از 
دستورات قرآن مشوره داد. هرچند این دیدار با 
نادرشاه به اندازه ی کافی برای اقبال الهام بخش 
منتظرش  هنوز  سفر  این  بهترین های  اما  بود، 

بودند.
در جریان مالقات، مؤذن اذان نماز عصر را خواند. 
نادرشاه به عنوان امام، نماز عصر را اقامه کرد و 
اقبال نیز به عنوان مقتدی نمازش را پشت سر 
داشت  آرزو  مدت ها  اقبال  کرد.  اقامه  نادرشاه 
نمازش را پشت سر حاکم یک کشور مسلمان 
اقبال  آرزوی  این  کابل  در  کند.  ادا  مستقل 
نماز  این  کیفیت  مورد  در  اقبال  شد.  برآورده 

چنین می گوید:
رازهایی آن قیام و آن سجود

جز ببزم محرمان نتوان کشود
عالوه براین، اقبال در کابل از مقبره بنیان گذار 
امپراتوری مغول، ظهیرالدین محمد بابر، واقع در 
باغ بابر کابل، بازدید کرد. بابر وصیت کرده بود 
که او را در همین باغ در کابل به خاک بسپارند. 

اسطوره  ای  زیرساخت  از  روبنایی  ما،  استبدادی 
ماست.

جمشید،  فریدون،  که  بگیریم  این  بر  را  فرض 
چه  بوده اند.  تاریخی  چهره  های  کی  کاوس... 
تفاوت ماهوی بین رفتار سیاسی این شاهان، با 
ما  تا  دارد؟  و سلجوقی وجود  غزنوی  سالطین 
اگر  آنان دل  خوش کنیم و شعار بدهیم که  به 
حال  زمان  وضعیت  می  یافت،  دوام  دوران  آن 
ما، این گونه نبود. ذکر این نکته به هیچ عنوان، 
نظیر  پسااسالمی،  سالطین  تبرئه  ی  معنای  به 

جلوگیری از تیزاب پاشی، نکرده است. روزبه روز 
درختان ناجوها در هرات کم می شود.«

ناجو  درختان  خشک شدن  دالیل  از  یکی 
پوست کردن آن ها توسط معتادان و بی جاشدگان 
داخلی در هرات است. نصیراحمد فضلی، رییس 
و  معتادان  که  می گوید  هرات  زیست  محیط 
با  سرما  فصل  در  اغلب  داخلی  بی جاشدگان 
پوست کردن ناجوها، روند خشک شدن ناجوهای 
را تسریع کرده اند: »پوست کردن درختان را ما با 
شهرداری در میان گذاشته ایم و باید جلو این کار 
گرفته شود. وقتی ناجو خشک شود، تا کمتر از 

یک سال خشک می شود.«
او همچنین می گوید که یک قسمتی از ناجوهای 
هرات نیز در هنگام حفر کانال های داخل شهر 
توسط شهرداری خشک شده است و ساخت این 
کانال ها باعث قطع موی  رگ ها و ریشه  ی ناجوها 
شده است. هرچند در کد جزا افغانستان برای 
عامالن قطع درختان جزا مشخص شده است، 
اما این جزا ناچیز گفته می شود. رییس محیط 
زیست هرات می گوید که در ازای خشک شدن 
و قطع کردن عمدی هر درخت، تا ده هزار افغانی 

جریمه نقدی تعیین شده است 

عالوه  می آورد.  به دست  گلوکوز  سوخت وساز 
فعالیت های  تمام  بدن،  آب  کم شدن  تأثیر  بر 
سوخت وساز بدن تحت تأثیر قرار گرفته و انجام 
آن کند می شود که منجر به بی حالی و خستگی 

مدام فرد مبتال به بیماری قند می شود.
۴.مشکلبینایی

کم آب شدن بدن بر بینایی افراد مبتال به بیماری 
قند اثر منفی دارد. این کم آبی کلی بدن باعث 
که  می شود  چشم  لنز  ترکننده  مایع  کم شدن 
در  می شود.  تمرکز  و  بینایی  مشکل  به  منجر 
پاره شدن موی  باعث  این کم آبی  موارد شدید، 

رگ های خونی شبکیه چشم و کوری می شود.
زخمها، بهبودی زمان طوالنیشدن .۵

بریدگیهاوعفونت
در  مداوم  عفونت های  بروز  که  می رود  گمان 
سیستم  توانایی  قند  مرض  به  مبتال  بیماران 
دوباره  سازی  قدرت  همین طور  و  بدن  دفاعی 

اشعار اقبال پر از اشاراتی به افغان ها و افغانستان 
در  را  او  و  آشنایند  اقبال  با  نیز  افغان ها  است. 
اقبال  به نام  معموال  ادبی شان  و  حلقات شعری 
الهوری می شناسند. در سال ۱933، عالمه اقبال 
الهوری به دعوت دولت افغانستان به این کشور 
سفر کرد. اگرچه اقبال را در این سفر موالنا سید 

در  ریشه  ساسانی،  تاریخی  دوره  ی  و  کیانی  و 
این  به  دارد.  ناسیونالیزم شکست  خورده  همین 
وارد  جدی  اشکال  دو  خیالی  آرمان  شهرسازی 

است.
پیشدادیان،  تاریخی  و  اساطیری  دوران  اول، 
کیانیان و ساسانیان، دوران خردمحور و سازندگی 
نبوده است. درست است که تفاوت  هایی با دوران 
پسااسالمی داشته است. اما در مجموع در این 
دوره، ما نه شاهد شکل  گیری دموکراسی یونان 
متون  شکل  گیری  شاهد  نه  هستیم،  باستان 
افالطون،  ارسطو،  آثار  نظیر  ادبی  و  فلسفی 
هرودوت، سوفوکل، هومر... هستیم و نه شاهد 
شکل  گیری ساختارهای حکومتی و غیرحکومتی. 
نمی  شود با این توجیه از زیر بار شانه خالی کرد 
امکان  رفته اند.  بین  از  همه  دوره،  این  آثار  که 
همه  اگر  باشند.  رفته  بین  از  چیز  همه  ندارد؛ 
چیز از بین می  رفت، روایتی و نشانه  های باستانی 
متون  تمام  سروته  می  ماند.  باقی  ساختارها  از 
به جامانده، منشوری منسوب به کروش است. آن 
هم معلوم نیست که آیا اصال کروشی بوده است 
یا نه؟ و اگر کروشی بوده آیا این منشور واقعا از 

اوست؟
و  ساده  سازی  دوره،  این  طالیی  سازی  دوم، 
خودکامگی  و  استبداد  ستبر  سنت  ابترسازی 
زاده  ی  تنها  خودکامگی،  و  استبداد  است. 
در  که  گرچند  نیست.  اعراب  پساهجوم  دوران 
استبداد  قدسی  کردن  و  گستردگی  ضخامت، 
کمک کرد. اما شروع استبداد نیست، بلکه ممد 
به  ریشه اش  ما،  استبدادزده  ی  تاریخ  است.  آن 
اسطوره  ی استبدادزده  ی ما برمی  گردد. استبداد 
اسطوره  گستره  ی  به  پهنه  ای  ما،  جامعه  ی  در 
که  بپنداریم  اگر  است  غیرواقعی  دارد.  تاریخ  و 
مفاهیم اسطوره  ای ما، غیراستبدادی  اند و واقعیت 
تاریخی ما استبدادی. حقیقت این است که تاریخ 

ناجوها کوتاه شود.

حکومتمقصراست
از شهروندان هرات  یکی  محمد گل، 60 ساله 
است. او روایت گر روزهای است که درختان ناجو 
در هرات چشم نواز بود و محیط خیره کننده ای را 
داشت. اما از کمترشدن روزبه روز درختان ناجو 
در هرات فقط حسرت گذشته ی سبز هرات را 
می خورد. از نظر محمد گل 60 ساله که هنوز 
در  را  ناجوی  از درختان  پر  تصویر خیابان های 
است:  وضعیت  این  مقصر  حکومت  دارد،  ذهن 
»حکومت هیچ کاری نمی کند و هر کس دل اش 
شد، ناجوها را قطع می کند. نگاه کنید به سرک 

والیت. کمتر ناجوی دیده می شود.«
شهرداری  در  مسئوالن  هرات،  والیتی  شورای 
هرات را در راستای حفاظت و احیای فضای سبز 
به ناتوانی مدیریتی متهم می کند. سردار بهادری، 
اطالعات  روزنامه  با  این شورا در صحبت  عضو 
روز، خشک شدن درختان ناجو به گونه ی عمدی 
»ناجوهای  می داند:  زیست  محیط  به  جفا  را 
تاریخی مردم هرات را تیزاب می ریزند تا خشک 
شود و تاکنون شهرداری هرات هیچ اقدامی برای 

اول،  نوع  دیابت  می کند.  تولید  انسولین  کمی 
یک ضعف معافیتی است که سیستم معافیتی 
بدن اشتباها به حجرات تولیدکننده انسولین در 

پانکراس حمله می کند.
نوع دوم دیابت یا به اصطالح دیابت غیروابسته 
یا دیابت بزرگ ساالن در هر سنی  انسولین  به 
می تواند ایجاد شود، ولی معموال در بزرگ سالی 
نوع  دیابت  پیشرفت  ظهور می کند، در صورت 
از  کم تری  مقدار  تولید  به  قادر  پانکراس  دوم 

انسولین است.
قند خون باال می تواند باعث بی حسی، سوزش، یا 
خارش در دست ها، پاها و انگشتان شود که این 
به علت عارضه ای از دیابت به نام نوروپاتی دیابتی 
است که اغلب پس از سال ها افزایش قند خون 

باال اتفاق می افتد.
در  زیرا  است،  ضروری  دیابت  عالیم  دانستن 
آن  عواقب  بیماری  این  کنترل  عدم  صورت 

خطرناک و مرگبار خواهد بود.
دیابت  برای  اصلی  عالمت  هفت  متخصصین 
این  مشاهده شدن  صورت  در  که  برشمرده اند 
عالئم، باید درخواست معاینه برای اندازه گیری 

میزان قند خون را داد.
۱.تکررادرار/پرادراری

ادرار بیش از اندازه به دلیل این است که کلیه ها 
مجبور به دفع شکر اضافه بدن هستند. کلیه ها 
این شکر اضافه را همراه با مواد مایع از بدن دفع 

می کنند.
۲.تشنگیمداوم

نتیجه  در  و  خون  گلوکوز  میزان  رفتن  باال 
پرادراری باعث از دست رفتن میزان زیادی از آب 
بدن می شود که فرد را بیش ازحد معمول تشنه 

نگه می دارد.
به گزارش وب سایت »پریونشن« وقتی این دو 
عامل اول )یعنی پرادراری و همین طور تشنگی 
به  باید  حتما  شود،  ظاهر  هم  با  ناگهان  دایم( 

پزشک مراجعه کرد.
۳.خستگیبیشازحد

از  را  فعالیت  و  حرکت  برای  الزم  انرژی  بدن 

آروین راهی، اکسپرس تریبون
مترجم: جلیل پژواک

قرن 20  از شبه قاره  را  نفر  یک  باشد  قرار  اگر 
اکثر  از  بیشتر  را  افغانستان  که  کنیم  انتخاب 
افغان ها می شناخت و دوست می داشت، کسی 
بهتر از حکیم االمت عالمه محمد اقبال نیست. 

نیازمحوریوهویتمحوری
از  استفاده  معنای  به  الزاما  تجارب،  مطالعه  ی 
تجارب و سنت نیست. بررسی مؤلفه  های سنت، 
بیشتر به هدف شناخت از گذشته صورت می  گیرد 
نه  نشود،  تکرار  ناخواسته  یا  خواسته  دوباره  تا 
این که دوباره اقدام به تکرار آن تجربه  های ناکام 
و تاریخ  گذشته کنیم. در جامعه  ی ما معموال بین 

این دو امر خلط می   شود.
با  برخورد  نحوه  ی  در  مغرب زمین  موفقیت  راز 
سنت، در همین جا است. رنسانس، تجدید حیات 
است،  وسطایی  پیشاقرون  خرداندیشی  عصر 
خوبی  وسطایی.  قرون  خردستیزی  احیایی  نه 
سنت مغرب زمین در این است که یک مرحله  ی 
را  روش  مند  خرداندیشی  طوالنی  و  درخشان 
یونان  که  دارد. خرداندیشی  کارنامه  ی خود  در 

باستان، منشأ و کانون آن بود. 
اومانیزم، لبرالیزم و پلورالیزم از دل متون قرون 
وسطایی بیرون نیامدند؛ بلکه رجعت به تجربه  ی 
موفق یونانیان پیشاقرون وسطایی بود و مهم  تر از 
آن، خلق آثار جدیدی که برخاسته از نیازهای 
سنت  در  ریشه  این که  نه  بود،  جدید  دنیای 
داشته باشد. مغرب زمین، پیش از آن که خود را با 
گذشته پیوند بزند، نیاز زمان حال خود را جدی 
گرفت و در دستور کار قرار داد. بسیاری وقت  ها، 
بین نیاز و سنت تعارض وجود دارد. نیاز چیزهایی 
را می  طلبد که در گذشته نبوده است. اما انسان 
به تصور این که برآورده کردن این نیازها ممکن به 
هویت سنتی او یا هویتی که در گذشته ریشه 
دارد، لطمه می  زند، این نیازها را نادیده می   انگارد. 
تن  محوری و غریزه  محوری در تمدن جدید، ریشه 
سنتی.  هویت  محوری  نه  دارد،  نیازمحوری  در 
تمدن جدید غربی، با اولویت دادن به نیاز، از سنت 
با موفقیت عبور کرد. این عبور موفقانه از سنت 
را با توجه به محتوای این نوشتار می  شود گفت، 
عبور موفقانه از دانته  اندیشی. اما، ماشین فکری ما 

هنوز در مرحله  ی دانته  اندیشی است. 
سنت ما، مرحله  ی موفق خرداندیشی روش  مند 
سنت  خالی  چنین  یک  در  ندارد.  را  غربی 
از  عده  ای  که  است  خردمحوری  بر  مبتنی 
ناسیونالیست  ها، یک اوتوپیایی خیالی از دوران 
تصویر  به  پیشااسالمی  تاریخی  و  اسطوره  ای 
می  کشند. آرمان  شهرسازی در اساطیر پیشدادی 

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

اداره محیط زیست هرات می گوید بررسی این 
نهاد نشان می دهد که در برخی نقاط شهر هرات 
درختان ناجو به صورت »عمدی« با ریخته شدن 
خشکانده  سمنت  و  کیمیاوی  مواد  تیزاب، 
ناجو  درختان  پوست  کندن  همچنان  می شود. 
توسط معتادان، خطر دیگری است که درختان 
بیشتری را در معرض نابودی قرار می دهد. اداره 
محیط زیست هرات خواهان رسیدگی فوری به 

این وضعیت شده است. 
شهرداری هرات نیز می گوید ممکن است تا ده 
سال دیگر 30 تا 40 درصد ناجوهای باقی مانده 
هرات خشک و نابود شود. یافته های شهرداری 
در  تیزاب  ریختاندن  که  می دهد  نشان  هرات 
کنار ناجوها پس از شش ماه تا یک سال باعث 

خشک شدن این درختان می شود.

هراتدیگرشهرناجوهانیست؟
مثل گذشته دیگر از چهچه ی پرشور میناها بر 
نیست. حاال  هرات خبری  ناجوهای  شاخ وبرگ 
یا  و  قطع، خشک  ناجوها  این  از  زیادی  بخش 
آفت زده شده است. هرات به شهر ناجوها شهرت 
ناجوها  روزافزون  خشک شدن  با  احتماال  دارد، 

دیگر این عنوان برای هرات مصداق ندارد. 
روند رو به افزایش خشک شدن و نابودی درختان 
والیت  این  محیط زیست  اداره  هرات  در  ناجو 
از  مشترک  تیم  بررسی  است.  کرده  نگران  را 
شهرداری  زراعت،  زیست،  محیط  اداره های 
به صورت  که  می دهد  نشان  هرات  دانشگاه  و 
ناجوها  هرات  شهر  نقاط  برخی  در  »عمدی« 
خشکانده می شود. خشک شدن ۱0 درخت ناجو 
در منطقه ی موسوم به چهارراهی »زمان جان« 
در مرکز شهر هرات مثال روشن از خشک شدن 
عمدی ناجوها است. این هیأت در گزارش خود 
به اداره محلی هرات خواستار معرفی متخلفان به 

نهادهای عدلی و قضایی شده است. 
نصیراحمد فضلی، رییس محیط زیست هرات 
به روزنامه اطالعات روز می گوید: »ساختن بلوار 
در کنار ناجوها در مقابل مایکرو فایننس بانک و 
احتماال انداختن مواد کیمیاوی باعث خشک شدن 
۱0 درخت ناجو شده است.« حمید لودین، مدیر 
به روزنامه اطالعات  سرسبزی شهرداری هرات 
به  درخت   ۱0 خشک شدن  که  می گوید  روز 
یکبارگی، طبیعی نیست و باید متخلفان محیط 
زیستی و فضای سبز مورد پی گرد قانونی قرار 
بگیرند تا دست دیگران نیز از قطع و خشک کردن 

عامه  وزارت صحت  از طرف  نوشته  این  اشاره: 
به مناسبت روز جهانی »دیابت« نشر می شود. 

هر چیزی که ما می خوریم توسط جهاز هاضمه، 
هضم شده و سرانجام تبدیل به گلوکوز می شود. 
در بدن ما هورمونی وجود دارد به نام انسولین که 
به  و  وارد حجرات شده  سبب می شود گلوکوز 
مصرف انرژی برسد. دیابت وقتی واقع می شود 
انسولین کافی برای وارد کردن  که در بدن ما 
گلوکوز به داخل حجرات وجود نداشته باشد. این 
سبب می شود که گلوکوز در خون تجمع کند 
افزایش  و در اصطالح می گوییم که قند خون 

یافته است.
به طور کلی دو نوع مریضی دیابت وجود دارد:

تولید  انسولین  یا  بدن  آن  در  که  اول  نوع   •
نمی کند و یا این که انسولین کم تولید می کند. 
فقط پنج تا ده درصد دیابت ها از نوع اول هستند 
و بیشتر در کودکان و جوانان دیده می شود. در 

این نوع، بیمار باید روزانه انسولین تزریق کند.
انسولین  مقداری  بدن  آن  در  که  دوم  نوع   •
پاسخ  انسولین  به  حجرات  ولی  می کند  تولید 
نمی دهند. در حدود 90 تا 95 درصد دیابت از 
نوع دو می باشد. این نوع دیابت بیشتر در مردان 
باالی 40 سال که چاق هستند دیده می شود. 
میلیون ها نفر از مردم در سرتاسر دنیا مبتال به 
دیابت نوع دوم هستند، ولی از وجود آن خبر 

ندارند.
و  شده  ایجاد  آهستگی  به  دوم  نوع  دیابت 
عالئم کمتری نیز ایجاد می کند. معموال هنگام 
تشخیص دیابت نوع دو، به طور متوسط 5 سال 
از ابتال به این بیماری می گذرد. در شروع، عالئم 
به  چون  ولی  می باشد  اول  نوع  دیابت  شبیه 
آهستگی ایجاد می شود معموال توجه بیمار را به 

خود جلب نمی کند.
تفاوتدیابتنوعاولونوعدوم

اعضای انسان بدون وجود انسولین قادر به جذب 
گلوکوز و تولید انرژی نیستند. در دیابت نوع اول 
که به اصطالح دیابت نوجوانی هم گفته می شود، 
پانکراس قادر به تولید انسولین نیست یا مقدار 

مجتمعی واقع شده که خرقه ی مبارک، نیز جز 
برنامه سفر اقبال بود. اقبال در مقبره احمدشاه 
فاتح  این  دولت مردی  و  تقوا  شجاعت،  درانی، 

مسلمان را ستود:
از دل و دسِت گهرریزی که داشت

سلطنت ها برد و بی پروا گذاشت
نکته سنج و عارف و شمشیرزن
روح پاکش با من آمد در سخن

اقبال پس از بازدید از قندهار، اوایل ماه نوامبر به 
هند بازگشت. حدود یک هفته پس از ختم سفر 
اقبال به افغانستان، در 8 نوامبر نادرشاه )یک روز 
قبل از 56 سالگی اقبال( هنگام توزیع جوایز در 
کابل توسط دانشجویی ترور شد. در همان روز، 
محمد ظاهر، پسر نادر توسط خانواده سلطنتی 
افغانستان به عنوان پادشاه جدید تاج گذاری شد.

متقابل  افغان ها  و  اقبال  بین  عالقه  و  عشق 
اقبال در سال ۱934 مریض شد و  وقتی  بود. 
پزشکان به او خربزه و پسته تجویز کردند، دولت 
افغانستان به رهبری ظاهر شاه مطمئن شد که 
برسد.  اقبال  دست  به  افغانستان  از  اقالم  این 
دولت افغانستان پس از درگذشت اقبال، سنگ 
الجورد گران بهایی را از افغانستان برای مقبره ی 

اقبال تهیه کرد.
افغانستان  دولت  که  قبری  سنگ  روی  دو  هر 
برای مقبره اقبال هدیه کرد، نوشته های جالب 
توجهی دارند. بر آن روی سنگ که به طرف خود 
قبر است، عالوه بر جمله عربی »إن من الشعر 
لحکمة وإن من البیان لسحرا«، که برخی آن را 
به پیامبر نسبت داده اند، این شعر فارسی اقبال 

نیز نوشته شده است:
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم

چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

که ما پرورده ی یک نو بهاریم
بر روی دیگر سنگ و در قسمت باالیی آن، جمله 
»هو الغفور الرحیم« و به دنبال آن یک نوشته 
فارسی هفت خطی نقش بسته است. این نوشته 
فیلسوف  و  »شاعر  به عنوان  را  اقبال«  »دکتر 
روشن  را  »مسیر  که  می کند  توصیف  شرق« 
کرد« و »روح اسالم« را به همه نشان داد. در 
قسمت پایینی این سنگ، تاریخ تولد عالمه اقبال 
)سال ۱294 هجری قمری( و تاریخ درگذشت 
وی )سال ۱35۷ هجری قمری( ذکر شده است.

مرحله به مرحله  ی دیگر عبور کرده است، نه با 
اندیشه  ها و خلق آثار و متون متفاوت.

نظیر  درخشان،  تاریخی  مرحله  ی  یک  فقدان 
یونان باستان، نگاه ما را، فاقد انتخاب کرده است. 
ما در مطالعه  ی متون گذشته، با فقدان انتخاب 
و  دینی  متن  های  چون  روبه روییم.  مقایسه  و 
سکوالر نداریم که با هم مقایسه کنیم. عمده  ترین 
علتی که نگاه مقایسه  ای یا مطالعات تطبیقی در 
سنت اندیشه  ورزی ما رشد نکرد، همین نداشتن 
متون متفاوت در مراحل مختلف تاریخی است. 
مراحل تاریخی ما با لشکرکشی رقم خورده است 
و استبداد به  عنوان ستون اصلی و تغییرناپذیر، 
دوام  تاریخی،  مختلف  مراحل  متون  روح  در 
یافته است. از این نظر، محتوای شاه  نامه، قصاید 
درباری، آثار تصوفی در یک سطح و به گونه  ی 
و  کرده اند  استبداد کمک  انتقال  در  هماهنگ، 
بستر  یک  در  همه  ندارند. چون  هم  با  تفاوتی 
فرق  نام  ها  یا  دال  ها  فقط  شده اند.  خلق  فکری 
کرده اند. شاه شده است سلطان و اسطوره شده 

است تاریخ.
اندیشه  ورزی  با  تاریخی  مراحل  غرب،  در  اما 
اندیشه  های  شکل  گیری  است.  شده  متحول 
متفاوت و متون متفاوت، مراحل تاریخی را در 
غرب می  سازد. البته که لشکرکشی  ها نیز نقش 
خود را داشته اند. اما این لشکرکشی  ها در کنار 
خلق آثار فکری اتفاق افتاده اند. بسیاری وقت  ها 
لشکر غالب در میدان جنگ، مغلوب اندیشه و 
فرهنگ لشکر شکست  خورده در میدان اندیشه 
شده است. نظیر رومی  ها که در جنگ با یونانی  ها 
پیروز شد. اما اندیشه  ی یونانی، قدرت رومی را 

تسخیر کرد.
و  پلورالیزم  زمینه  ساز  متفاوت،  متون  داشتن 
لبرالیزم در غرب گردید. همچنان بستری شد 
برای مطالعات تطبیقی. پلورالیزم، در درون متون 
هم  کنار  در  بلکه  نمی آید،  به وجود  هم  شبیه 
قرارگرفتن متون متفاوت و متضاد به وجود می آید. 
پس چطور امکان دارد که از درون متون مشابه 
پلورالیزم  مانند متون صوفیانه،  و حتا یک  سان 
استخراج شود. پلورالیزم، محصول متون متفاوت 
و مراحل تاریخی متفاوت، از نظر اندیشه  ورزی 
است، نه متون واحد و مراحل تاریخی ایجادشده 

توسط لشکرکشی  ها.

دادنشناسنامهبهناجوها
ریاست محیط زیست هرات روی طرحی برای 
که  می کند  کار  ناجوها  برای  شناسنامه  دادن 
امراض  درختان،  این  دقیق  شمارش  بر  افزون 
محیط  مسئوالن  شود.  مشخص  نیز  آفات  و 
بتواند  طرح  این  که  امیدوارند  هرات  زیستی 
جمله  از  زیستی  محیط  تخطی های  جلو  تا 
میزان  به  ناجوها  درختان  تیزاب پاشی  و  قطع 

چشم گیری بکاهد. 
آمار ناجوهای هرات مشخص نیست و به  همین 
درختان  این  قطع شدن  و  خشک   خطر  دلیل 
در هرات بلند است. بیشترین ناجوها در زمان 
عبداهلل خان ملک یار، والی پیشین هرات شانده 

شده است. 
مقاومت ناجوهای هرات در مقابل سرما کم است 
و یک قسمتی از این درختان در سرمای سال 
88 آسیب دید و خشک شده است. مسئوالن در 
شهرداری هرات هشدار می دهند که اگر به زودی 
درختان خشک شده ناجو قطع نشود، ناجوهای 
سالم را نیز آسیب می زند. حمید لودین، مدیر 
سرسبزی شهرداری هرات می گوید که در فصل 
درخت   های  پست  زیر  و شپش ها  کرم ها  سرما 
خشک ناجو رشد می کند و باعث انتقال آفات به 
ناجوهای سالم می شوند. او تأکید دارد که برای 
داروپاشی  هرات  شهر  تمام  باید  ناجوها  نجات 
شود و هر درخت ناجو تا ۱00 سال عمر می کند.
از  را  ناجوها  هرات  شهرداری  پیش  سال  دو 
مسیر شیدایی تا خیابان مرکزی هرات بررسی 
کرده بود و کمتر از 600 درخت ناجو در این 
مسیر خشک شده بود و نیاز فوری برای قطع 
داشته ، اما روند قطع این درختان به کندی پیش 
می رود. مسئوالن در شهرداری هرات می گویند 
که احتمال دارد تا ده سال دیگر 30 تا 40 درصد 
ناجوها خشک شوند، چرا که آفات از درختان 

خشک به آنان منتقل می شود. 

کمبودباغبان
در شهر هرات 2۱ ساحه سبز وجود دارد و در 
دارد.  وجود  باغبان  کمبود  ساحات،  این  اغلب 
تن  از ۱۷0  کمتر  هرات  شهرداری  اکنون  هم 
به شمول یک موتر برای حفاظت از ساحات سبز 
لودین، مدیر سرسبزی  دارد. حمید  اختیار  در 
تن   250 »حداقل  می گوید:  هرات  شهرداری 
کارمند ما نیاز داریم، تا ساحات سبز را پوشش 
دهند. ما با این تشکیل کم و داشتن یک موتر 
ناجوها  تمام  از  نظارت  به  قادر  عنوان  هیچ  به 

نیستیم.«

باعث  دارد،  تأثیر  بدن  خون  گردش  سیستم 
ایجاد آسیب های جدی به سیستم عصبی بدن 
می شود. این آسیب ها منجر به بی حسی دست ها 
و پاها می شود. به همین دلیل است که برخی 
افراد مبتال به مریضی قند مجبور به قطع اعضای 

بدن می شوند.
رنجنرمالقندخونچقدراست؟

قند  نیستند،  مبتال  دیابت  به  که  افرادی  برای 
خون ناشتا باید کمتر از mg / dl 100 باشد. 
-70 mg / dl سطح گلوکوز طبیعی قبل از غذا

99 می باشد. میزان قند دو ساعته بعد از غذا 
باید کمتر از ۱40 میلی گرم در دسی لیتر باشد. 
با ورزش منظم، کنترل مصرف کالری، افزایش 
فیبر مصرفی، نوشیدن آب، حفظ سطح آب بدن 
و کنترل سطح استرس مي توان سطح قند خون 

را تنظیم کرده و در حد نارمل نگهداشت.

مرِگ انجوها
درختان ناجو در هرات با تیزاب و سمنت به صورت »عمدی« 

خشکانده می شود

اقبال و افغانستان؛ 
یک عشق دوطرفه

دنیای مردگان )11(
)خوانشی از دوزخ و بهشت کمدی الهی دانته و مقایسه با ابیاتی از مثنوی مولوی، منطق الطیر عطار و حدیقه  ی سنایی(

دیابت و اعراض و عالیم آنمحمدموسا شفق
داکتر سید قمرالدین حافظ، ترینر متخصص جراحی عمومی و ماستر صحت عامه



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

یا نرم افزارها، فراتر از مشکالت لحظه ای که هنگام هر 
انتخابات روی می دهد، انجام شده است.  

بایـدن  جـو  پیشـروی  کـرد  اضافـه  تایمـز  نیویـورک 
رییس جمهـوری منتخـب در آرای مردمـی بـه بیـش 
از پنـج میلیـون رای بیشـتر نسـبت بـه دونالـد ترمـپ 
رسـیده و او در مسـیر پیـروزی قاطـع در کالـج الکترال 

. ست ا
امریکا  پیشین  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  همزمان 
در یک گفت وگوی تلویزیونی با شبکه سی بی اس نیوز، 
انتخاباتی  تقلب های  درباره  بی پایه«  »اتهام های  گفت 
مشروعیت  می شود  مطرح  ترمپ  دونالد  سوی  از  که 

دموکراسی امریکا را از بین می برد.

یکی از آژانس های دولت خود ترمپ صادر شده و او را 
در زمینه سخنانش درباره تقلب های انتخاباتی گسترده 
منزوی تر  شده،  انتخابات  نتیجه  تغییر  به  منجر  که 

می کند.
این روزنامه همچنین ادامه داد این بیانیه در حالی صادر 
شده که اعضای حزب جمهوری خواه که پیشتر در این 
درباره  تردید  از  نشانه هایی  اکنون  بودند،  متحد  زمینه 

ادامه حمایت از ترمپ از خود نشان می دهند.
رای گیری  کرده اند  اعالم  امریکا  انتخاباتی  مقام های 
بدون درگیری و بدون هیچ گزارش تخلف نظام مند در 
از مداخله  ایالتی و همچنین بدون هیچ نشانه ای  هیچ 
خارجی در زیرساخت های رای گیری و نقص تجهیزات 

که هیچ کدام از سیستم ها در مخاطره قرار گرفته باشد.
در این بیانیه که از سوی یک شورای هماهنگی ناظر بر 
امریکا  استفاده شده در سراسر  رای گیری  سیستم های 
صادر شده، نام دونالد ترمپ را ذکر نشده اما این بیانیه 
در حساب شخصی  ترمپ  اتهام های  به  روشن  پاسخی 
آرای  اخیر علیه روند شمارش  تویتر در روزهای  او در 

انتخابات است.
امنیت  و  سایبری  امنیت  آژانس  سوی  از  بیانیه  این 
متحده  ایاالت  میهنی  امنیت  وزارت  زیرساخت های 
امنیت  به  کمک  زمینه  در  که  شده  منتشر  امریکا 

رای گیری در ایالت ها فعالیت می کند.
نیویورک تایمز تاکید کرد که این بیانیه در واقع از سوی 

ترمپ،  دونالد  که  آن  از  پس  کمی  روز:  اطالعات 
در  تقلب  درباره  خود  موضع  امریکا،  رییس جمهوری 
دوباره  را  کشور  این  اخیر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تکرار کرد، یک گروه از مقام های فدرال، ایالتی و محلی 
انتخابات  این  کردند  اعالم  صریحا  بیانیه ای  انتشار  با 

»امن ترین انتخابات در تاریخ امریکا« بوده است.
به گزارش ایران اینترنشنال، ترمپ پنجشنبه در تویتی 
با بازنشر بخشی از یک گزارش رسانه ای مطرح کرده بود 
که از طریق یک سیستم ماشینی رای گیری »دو میلیون 
و هفتصد هزار رای ترمپ در سراسر کشور حذف شده 

است«.
این گروه اعالم کردند »هیچ مدرکی« وجود ندارد  اما 

یکا یح سخنان دونالد ترمپ درباره تقلب از سوی مقام های انتخابایت امر رد رص

عادل رامی:

می توانم با پریاهن های میس و رونالدو ویال بخرم
یر ارمنستان از توافق صلح:  دفاع نخست وز

جان ۲۵هزار رسباز ارمین اهمیت دارد

یتانیا می رود یسمس از دولت بر یس جانسون تا کر دومینیک کامینگز، مشاور ارشد بور

پیراهن کردم. او در حالیکه خندید به من گفت که چند 
پیراهن تا به حال از او گرفته ام ولی باز هم قبول کرد. او 
در حالی که به خاطر باخت بسیار عصبانی بود من را صدا 
کرد و پیراهنش را به من داد. رونالدو همچنین منتظر ماند 
تا من هم پیراهنم را در بیاورم به او بدهم . او همچنین برای 

من آرزوی موفقیت کرد.«

من در لیگ قهرمانان اروپا با او روبرو شدم و با خود گفتم 
که این شگفت انگیز است. مدتی بعد او را در اللیگا مالقات 
کردم و فکر می کنم که مانند یک ماشین بود. بعد از آن 
مسابقه من برای خوردن شام با خانواده به بیرون رفتم و 
آنها در مورد رونالدو از من سوال پرسیدند که جواب من 
این بود که به شکل عجیبی شوکه شدم چرا که او حتی یک 

گرم چربی هم نداشت.«
عادل رامی در ادامه می گوید که می تواند با پیراهن هایی 
بخرد.  ویال  گرفته  رونالدو  کریستیانو  و  لیونل مسی  از  که 
او در این باره گفت: » با تمام پیراهن هایی که از مسی و 
رونالدو دارم می توانم در لس آنجلس برای خود یک ویال 
بخرم. اولین بار که رونالدو را دیدم از او درخواست پیراهن 
کردم که قبول کرد. بار دوم یک بار دیگر این درخواست را 

داشتم و در کمال احترام این کار را انجام داد.
بعد از آن دوباره ما در اللیگا مقابل رئال مادرید قرار گرفتیم 
درخواست  او  از  دوباره  من  شدیم.  پیروز  آنها  برابر  در  و 

عادل رامی، مدافع فرانسوی صحبتهای جالب و قابل توجهی 
را درباره کریستیانو رونالدو و لیونل مسی مطرح کرده است.
عادل رامی که هم اکنون در باشگاه بواویستا پرتگال توپ 
از  با بسیاری  بارها  می زند، در طول دوران حرفه ای خود 
بین سال های  او  است.  روبرو شده  فوتبال  دنیای  بزرگان 
20۱5 تا 20۱۷ در سویا توپ زد و این موضوع به او اجازه 
و  مسی  لیونل  نظیر  هایی  ستاره  فوق  مقابل  در  که  داد 

کریستیانو رونالدو قرار بگیرد.
عادل رامی حاال در مصاحبه ای به صحبت درباره تفاوت های 
مهار این دو پرداخته و می گوید: » در مورد لیونل مسی 
احساس می کردیم که نمی توانیم برای مهار او کاری انجام 
دهیم. ما نمی توانستیم به خوبی او را دفع کنیم و از طرف 

دیگر مسی همیشه پاس های درستی ارسال می کرد.
اما در مورد رونالدو چیزی که شما را تحت تاثیر قرار می 
دهد به میزان کار و تالش او بر می گردد. اولین بار زمانی 
او را مالقات کردم که به باشگاه لیل نقل مکان کرده بودم. 

یس احتمال معاوضه بزرگ میان اینرتمیالن و پار

همچنان رویای انگولو کانته را در سر دارد. در روزهای اخیر 
شایعات جدایی هافبک فرانسوی از چلسی شنیده شده اما 
اینتر برای جذب او به فروش مهمی مثل اریکسن نیاز دارد. 
با این حال با نگاه واقع بینانه، تنها فرضیه ممکن در حال 
هافبک  زیرا  است  پاردس  و  اریکسن  بین  معاوضه  حاضر 

دانمارکی تا این لحظه مشتری دست به نقد ندارد.

برای این بازیکن، اینتر منتظر نوع پیشنهاد تیم عالقه مند 
به اریکسن و فرمول انتقال اوست.

اینتر به هیچ وجه راضی به  اما چیزی که مشخص است، 
انتقال اریکسن به صورت قرضی نیست و به معامله هایی 
که بند حق خریدی در آن نباشد، پاسخ منفی می دهد ولی 
احتمال دیگری وجود دارد و آن معاوضه اریکسن با بازیکن 
دیگری است که گفته می شود پی اس جی تیمی است که 

راضی به این شرایط انتقال است.
در  که   ۱994 متولد  آرجانتینی  هافبک  پاردس،  لیاندرو 
تیمهای ایتالیایی کیه وو، امپولی و رم سابقه بازی داشته 
نام  شود.  معاوضه  اینتر  دانمارکی  هافبک  با  است  ممکن 
پاردس قبال در مذاکرات برای دائمی کردن قرارداد ایکاردی 
مطرح شده بود )برای کم کردن قیمت( و سپس نام او در 
پرس و جوهای پی اس جی به منظور معاوضه با اشکرینیار 

و حتی بروزوویچ مطرح شد.
او  زیرا  کرد  توجه  نیز  کونته  خواسته  به  باید  حال  این  با 

احتمال جدایی اریکسن از اینتر در جنوری و معاوضه او با 
پاردس وجود دارد.

کریستین اریکسن این روزها، دوران خوبی را در جوزپه مه 
آتزا نمی گذراند و این بازکین هر لحظه به درب های خروج 
نراتزوری نزدیک و نزدیک تر می شود و اکنون خبرهایی 
مبنی بر امکان معاوضه این بازیکن با لیاندرو پاردس هافبک 

پاریس شنیده می شود.
روز پنجشنبه کریستین اریکسن در مصاحبه ای در مورد 
تجربه اش در اینتر اعالم کرد این چیزی نبوده که آرزویش 
را داشته است. سپس او در مورد امکان جدایی در جنوری 
مشخص  خصوص  این  در  چیز  همه  زودی  به  گفت  نیز 

خواهد شد. 
روزنامه ایتالیایی گاتزتا دال اسپورت در گزارشی اعالم کرده 
است که احتمال جدایی ستاره دانمارکی اینتر در جنوری 
گیری  خدمت  به  خواهان  تیمی  دید  باید  اما  دارد  وجود 
اریکسن خواهد بود یا نه و در صورت پیدا شدن مشتری 
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تالش بارسا برای جذب 
اعجوبه کاتاالن یونایتد

ین  پدیده مجارستاین، جدید تر
ید و پرز هدف رئال مادر

روزنامه اسپورت می گوید بارسلونا قصد دارد 
جوان  ستاره  پیگمال  آرنو  جنوری  ماه  در 

آکادمی منچستریونایتد را به خدمت بگیرد.
کرد  اعالم  کاتالونیا  چاپ  اسپورت  روزنامه 
سرمربی  آمدن  کار  روی  با  که  بارسلونا 
ستاره  جذب  به  کومان  رونالد  جدیدش 
های جوان روی خوش نشان داده حاال آرنو 
را  منچستریونایتد  آکادمی  ستاره  پیگمال 
هدف گرفته و قصد دارد او را در ماه جنوری 

خریداری کند.
جوانان  ملی  تیم  بازیکن  که  پیگمال  آرنو 
اسپانیا است اهل کاتالونیا بوده و تا سه سال 
خریداری  منچستریونایتد  توسط  که  پیش 
شده و به آکادمی این باشگاه ملحق شد عضو 

باشگاه اسپانیول بوده است.
بارسا صد دارد آرنو پیگمال را برای استفاده 
در تیم ب باشگاه به خدمت بگیرد چرا که به 
آینده او امید زیادی دارد. این در حالی است 
که یونایتد هم از این جوان اسپانیایی بسیار 
راضی است و انتظار دارد این ستاره ۱9ساله 
یونایتد  اول  تیم  به  را  خود  زودی  به  بتواند 

تحمیل کند.

ساله   20 پدیده  سوبوسالی،  دومنیک 
مجارستانی به شدت مورد توجه باشگاه رئال 

مادرید قرار گرفته است.
نشان  گذشته  سال های  طی  مادرید  رئال 
داده که استراتژی خاصی را در پیش گرفته 
بازیکنان  جذب  روی  بیشتر  آن  اساس  بر  و 
این  تمرکز کرده است. در  آینده دار  و  جوان 
فدریکو  جمله  از  زیادی  های  مثال  نیز  باره 
والورده، مارتین اودگارد، وینیسیوس جونیور، 

رودریگو، رینیر ژسوس و... وجود دارد.
نظر  مورد  های  پدیده  ترین  جدید  از  یکی 
باشگاه  ساله   20 تنها  هافبک  مادرید  رئال 
است.  سوبوسالی  دومنیک  یعنی  سالزبورگ 
او در لیگ قهرمانان اروپا توجه ویژه ای را به 
سمت خود جلب کرده همان طور که در وندا 
متروپولیتانا مقابل اتلتیکو مادرید یکی از دو 

گل تیمش را وارد دروازه روخی بالنکو کرد.
این بازیکن تا سال 2022 با باشگاه سالزبورگ 
دهند  می  ترجیح  آنها  بنابراین  دارد  قرارداد 
که سوبوسالی را در تابستان آینده به فروش 
مجبور  صورت  این  غیر  در  چراکه  برسانند 
خواهند بود که به شکل رایگان این بازیکن را 
از دست بدهند. از طرف دیگر قیمت پدیده 
میلیون   25 مارکت  ترنسفر  در  مجارستانی 

یورو برآورد شده است.
 52 در  گذشته  فصل  شروع  از  سوبوسالی 
داشته  مستقیم  تاثیر  گل   45 روی  مسابقه 
نیز موفق شد گل پیروزی  و پنجشنبه شب 
بخش تیم ملی مجارستان مقابل ایسلند را به 
در  کشورش  حضور  زمینه ساز  تا  رساند  ثمر 

رقابت های یورو شود.
از طرف دیگر به نظر می رسد که رئال مادرید 
به فروش ایسکو در نقل و انتقاالت آینده بی 
میل نیست و به همین خاطر سوبوسالی می 
برای جانشینی هافبک  تواند گزینه مناسبی 
اسپانیایی باشد. این در حالی است که گفته 
و  میالن  آرسنال،  نظیر  تیم هایی  می شود 
عالقه مند  بازیکن  این  جذب  نیز  الیپزیش 

هستند.

ورزشیخبرهای خارجی

 - کند  می  وصل  ارمنستان  به  را  استپاناکرت  یعنی  باغ 
محافظت خواهند کرد.

نود نفربر زرهی هم به عنوان بخشی از این ماموریت پنج 
ساله که قابل تجدید است مستقر می شوند.

مبادله  شامل  توافق  این  که  است  گفته  پوتین  آقای 
زندانیان خواهد بود. مسکو در ائتالفی نظامی با ارمنستان 
به سر می برد و پایگاهی در این کشور دارد، اما در عین 
با آذربایجان دارد و به هر دو کشور  حال روابط نزدیکی 

سالح می فروشد.
ترکیه هم که در درگیرهای اخیر از جمهوری آذربایجان 
حمایت کرده بود، به دلیل این توافق به متحد خود تبریک 

گفت.
از  مناطقی  آذربایجان  جمهوری  جدید،  توافق  اساس  بر 
قره باغ را که در طول درگیری تصرف کرده است، حفظ 
خواهد کرد. ارمنستان اما توافق کرده است که طی چند 

هفته آینده از چندین منطقه عقب نشینی کند.
در متن منتشر شده این توافق ارمنستان توافق کرده است 
که از همه مناطقی که طی درگیری تصرف کرده بود تا 

بیستم نوامبر، یک هفته دیگر، عقب نشینی کند.
از  بخشی  عنوان  به  بین المللی  در سطح  باغ  قره  ناگورنو 
خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته می شود اما 
اکثریت جمعیت آن ارمنی تبار هستند و از زمان آتش بس 

۱994 توسط ارمنی ها کنترل می شود.
در دور تازه تنش ها، دو کشور حدود دو ماه بر سر قره باغ 
درگیری نظامی داشتند. جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
این  اما  امضا کردند،  توافقنامه آتش بس  در سال ۱994 

توافقنامه هر از چند گاهی نقض شده است.
در هفته های گذشته، دو کشور سه توافق آتش بش دیگر 

نیز امضا کرده بودند که همگی نقض شدند.

دومینیک کامینگز چهره ای جنجالی بود که کناره گیری اش 
خرسندی بسیاری از هم حزبی های بوریس جانسون را به 

دنبال خواهد داشت.
اوج جنجال رسانه ای درباره آقای کامینگز پس از آن بود که 
فاش شد او در دوره ممنوعیت سفرهای غیرضروری، سفری 

طوالنی به مزرعه خانوادگی شان کرده بود.
او بیماری همسرش و ترس از ابتال به کرونا را دلیل این سفر 
عنوان کرد، اما بخش بزرگی از افکار عمومی بریتانیا از آن 

توضیح قانع نشد.
ارشد  از مشاور  آن مقطع سرسختانه  در  بوریس جانسون 

خود دفاع کرد.
لی کین، مدیر مستعفی روابط عمومی نخست وزیری هم 

چهره ای جنجالی بود.
به جز هیاهوهای مربوط به کارزار همه پرسی ترک اتحادیه 
با  نخست وزیری  عمومی  روابط  مدیر  مقام  در  او  اروپا، 
رسانه ها دچار تنش شده بود و از جمله در مقطعی ورود 

چند خبرنگار را به نشست های مطبوعاتی ممنوع کرد.
ارشد  سیاسی  خبرنگاران  که  باعث شد  کین  لی  کار  این 

بریتانیا نشست مطبوعاتی دولت را تحریم کنند.
او در مقام روزنامه نگار برای روزنامه های سان و دیلی میرور 
کار می کرد و در جریان انتخابات پارلمانی سال 20۱0، به 
وقت  رهبر  کامرون،  دیوید  میرور،  دیلی  خبرنگار  عنوانی 

حزب محافظه کار را در لباس مرغ دنبال می کرد.
لباس مرغ کنایه به »ترسو« بودن ادعایی دیوید کامرون بود.

برگزار کند.
ارمنستان و جمهوری  نوامبر،  روز دوشنبه ۱9 عقرب، 9 
کردند  امضا  را  توافقنامه ای  روسیه  حضور  در  آذربایجان 
پایان  باغ  قره  در  نظامی  درگیری های  هفته  به شش  که 

می دهد.
از زمان بروز درگیری های اخیر در قره باغ دست کم یک 

هزار نفر کشته و دهها هزار نفر هم بی خانمان شده اند.
برای  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  میان  توافق  امضا 
واکنش های  با  کشور  دو  در  قره باغ  منطقه  در  آتش بس 
مردم  آذربایجان  جمهوری  در  شد.  رو  به  رو  متفاوتی 
جشن گرفتند، اما در ارمنستان مردم خشمگین خواهان 
از  نخست وزیر شدند. گروهی  پاشینیان،  نیکول  استعفای 

معترضان هم وارد پارلمان در شهر ایروان شدند. 
الهام علی اف این توافق را »واقعه مهم« تاریخی خواند و 
در شبکه های اجتماعی آن را محصول »تسلیم« ارمنستان 

دانست.
اما نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان که در فیسبوک 
امضای این توافق را دردناک و برای خود و کشورش سخت 
اما  نیست  پیروزی  یک  »این  گفت:  بود،  کرده  توصیف 
شکست هم نیست. شکست تنها زمانی روی می دهد که 

شما احساس مغلوب شدن کنید.«
او نوشت که این تصمیم را پس از بررسی دقیق اوضاع در 
کارشناسان  بهترین  با  مشورت  از  بعد  و  درگیری  میدان 

گرفته است.
در تازه ترین تحول، روسیه که میانجیگری این توافق را 
انجام داده اعالم کرد که صدها نیروی حافظ صلح را به 

منطقه ناگورنو- قره باغ و مناطق اطراف آن می فرستد.
منطقه  در  روس  سرباز  هزار  دو  حداقل  است  قرار  نهایتا 
قره  پایتخت  که   - الچین«  »گذرگاه  از  که  شوند  فعال 

جانسون در روزهای اخیر این بوده که اعضای کارزار ترک 
اتحادیه اروپا صرفا بر منافع گروه خود متمرکز بوده اند.

محافظه کار،  اسبق  نخست وزیر  میجر،  جان  گذشته  سال 
درباره »مشاوران زورآور« به بوریس جانسون هشدار داده 

بود.
توصیه آقای میجر، که برداشت عمومی بر اشاره اش به آقای 
کامینگز بود، این بود که: »پند دوستانه ای به نخست وزیر 
می دهم: قبل از اینکه این مشاوران فضای سیاسی را به طور 
برگشت ناپذیری مسموم کنند خودت را از شرشان خالص 

کن. این کار را سریع انجام بده.«

است.
ارمنستان،  نخست وزیر  پاشینیان،  نیکول  این  از  پیش 
اولتیماتوم معترضان برای ترک این توافق را نادیده گرفت.
شخصیت  ده  که  اند  گفته  ارمنستان  های  دادستان 
برجسته مخالف به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی 
به  را  مناطق وسیعی  آن  اساس  بر  که  توافق صلح،  علیه 

جمهوری آذربایجان واگذار می شود، دستگیر شده اند.
ارمنستان  پارلمان  انتظار می رود  احزاب مخالف  با فشار 
پاشینیان  آقای  سیاسی  آینده  درباره  اضطراری  جلسه 

می زنند. خودتان را جمع کنید و کارتان را انجام بدهید.«
با تنش های  ارتباط کناره گیری اش  اما دومینیک کامینگز 
داخلی در دولت محافظه کار را تکذیب کرده و به بی بی سی 
چنین  قبل  از  بود  گفته  هم  قبال  که  طور  همان  گفت 

برنامه ای داشته است.
است  معتقد  بی بی سی،  سیاسی  دبیر  کونزبرگ،  لورا  اما 

تنش های اخیر رفتن مشاور ارشد را شتاب داده است.
او به نقل از یک منبع آگاه در نخست وزیری می گوید که 
زودی  به  نمی رفت،  خودش  پای  با  »اگر  کامینگز  آقای 
بیرونش می کردند«، چرا که به گفته این منبع دیدگاه آقای 

اطالعات روز: نخست وزیر ارمنستان از تصمیم خود برای 
خشم  موجب  که  آذربایجان  جمهوری  با  صلح  توافق 

گسترده مردم در ارمنستان شده، دفاع کرده است.
یک  در  پاشینیان  نیکول  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
سخنرانی گفت که او می داند امضای این توافقنامه زندگی 
انداخته است،اما جان بیست و پنج هزار  به خطر  را  وی 

سرباز ارمنی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
او تاکید کرد که این توافق، راه حل نهایی مناقشه ناگورنو 
قره باغ نیست، بلکه صرفا راهی برای متوقف کردن جنگ 

اطالعات روز: دومینیک کامینگنز، چهره جنجالی و مشاور 
پایان سال  تا  بریتانیا،  بوریس جانسون، نخست وزیر  ارشد 

جاری میالدی مقام دولتی خود را ترک می کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، خبر کناره گیری آقای کامینگز 
از دولت بریتانیا پس از گزارش های تنش داخلی در دفتر 
اعالم می شود که خبر  آن  از  روز پس  و یک  نخست وزیر 

کناره گیری مدیر روابط عمومی نخست وزیری منتشر شد.
لی کین، مدیر روابط عمومی نخست وزیری و از دستیاران 
نزدیک به بوریس جانسون، از متحدان آقای کامینگز بود و 
همراه با او در کارزار انتخاباتی برگزیت برای ترک اتحادیه 

اروپا نقش کلیدی داشت.
این دو چهره نزدیک به آقای جانسون در حالی دولت بریتانیا 
را ترک می کنند که کابینه او با چالش های جدی در مهار 
کرونا و مقابله با مشکالت اقتصادی ناشی از آن روبرو است، 

همچنین در رسیدن به توافق تجاری تازه با اتحادیه اروپا.
بایدن  جو  پیروزی  می گویند  ناظران  برخی  این  بر  عالوه 
کار بوریس جانسون را در دستیابی به یک توافق تجاری با 
امریکا دشوار کرده، چرا که آقای بایدن حساسیت زیادی به 
صلح ایرلند دارد و آقای جانسون را نسخه انگلیسی دونالد 

ترمپ می داند.
گفته:  دولت  داخلی  تنش های  درباره  کارگر  حزب  رهبر 
»رقت انگیز است. ما وسط یک همه گیری هستیم و نگران 
این  بعد  شغلمان.  نگران  خانواده مان،  و  خودمان  سالمت 
هم  کله  و  سر  به  نخست وزیری  درهای  پشت  جماعت 

پول یش؛ انتخاب کلوپ برای خط دفاعی لیور ستاره الیزپ
هم فعاًل مصدوم می بیند با بحرانی بزرگ 
در خط دفاعی روبرو شده و کلوپ ممکن 
است ناچار به استفاده موقت از واینالدوم 
یا جردن هندرسون در مرکز خط دفاعی 
و  کلوپ  که  است  علت  همین  به  شود. 
لیورپول ، دایوت اوپامکانو ستاره 22ساله 
فرانسوی باشگاه الیپزیش را هدف گرفته 

اند.

اینکه جانشینی برای او خریداری کند به 
فروش رساند در حال حاضر جوئل ماتیپ 
تنها دفاع وسط تخصصی و شناخته شده 
در اختیار یورگن کلوپ است. اما ماتیپ 
هم در ۱4 ماه گذشته مشکالت زیادی 
به طور  نتوانسته  و  داشته  با مصدومیت 

منظم برای کلوپ به میدان برود.
لیورپول که فابینیو و الکساندر آرنولد را 

با مصدومیت شدید مواجه شده و تحت 
عمل جراحی قرار گرفته است.

رسانه انگلیسی اتلتیک می گوید لیورپول 
اش  دفاعی  خط  حفره  کردن  پر  برای 
دست به کار شده و دایوت اوپامکانو مدافع 
فرانسوی الیپزیش در صدر فهرست این 
تیم قرار دارد. با توجه به اینکه لیورپول 
در تابستان گذشته دژان لوورن را بدون 

اوپامکانو  انگلیسی می گویند  رسانه های 
صدر  در  الیپزیش  فرانسوی  مدافع 
جای  کردن  پر  برای  لیورپول  فهرست 

خالی جو گومز مصدوم قرار دارد.
لیورپول که اخیراً ویرژیل فن دایک را تا 
پایان فصل از دست داده بود با خبر بد 
جدیدی برای خط دفاعی اش مواجه شد 
چرا که جو گومز دیگر مدافع این تیم هم 

کای هاورتز: 
قهرماین با چلیس ارزشمندتر است

را از تلویزیون تماشا می کردم ، بنابراین 
چیست.  چلسی  دانستم  می  خوبی  به 
بسیار  بازیکنان  که  داریم  تیم جوانی  ما 
بازی تهاجمی فکر می  به  خوبی دارد و 
کنیم. ما می خواهیم  در سبک هجومی 
بازی کنیم که این برای من انگیزه زیادی 
دارد. فرصت برای کسب عنوان قهرمانی با 

چلسی انگیزه بیشتری می دهد.  
چلسی پس از 8 هفته ۱5 امتیاز دارد و 
در لیگ برتر پنجم است و سه امتیاز با 

لستر صدرنشین فاصله دارد.

بود حاال در رده دوم خریدهای چلسی 
است چرا که این تیم 89 میلیون پوند 

برای خرید این آلمانی هزینه کرد.
گفت:  چلسی  در  حضور  درباره  هاورتز 
برای من مهم بود که باشگاهی که به آن 
می روم دیدگاه خودش را در مورد توسعه 
این  در  انگیز  هیجان  تغییر  یک  دارد. 
باشگاه در حال وقوع است. این انتقال یک 
شبه اتفاق نمی افتد. من باید تمام گزینه 
ها و نکاتی را که برایم مهم بودند مرور می 
کردم. من بسیاری از بازی های لیگ برتر 

کسب  دارد  عقیده  چلسی  جدید  خرید 
از  ارزشمندتر  تیم  این  با  قهرمانی 

موفقیت با تیم مادریدی است.
در  هاورتز  کای  تلگراف،  از  نقل  به 
به  لورکوزن  بایر  از  جدایی  با  تابستان 
ترین  گران  هاورتز  پیوست.  چلسی 
است  ها  دوران  تمام  در  آلمانی  بازیکن 
شود  می  باعث  همچنین  وی  خرید  و 
خود  انتقاالت  و  نقل  رکورد  چلسی  که 
را بشکند، ۷2 میلیون پوند که قبال برای 
شده  هزینه  آریزاباالگا  کپا  بان،  دروازه 
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سخیداد هاتف

انمه ی اصیل افغاین به حاکم هشر

انتو و روند صلح افغانستان
پیامدهای خروج بی موقع سربازان امریکایی

نقش پاکستان در تعامل استراتژیک با افغانستان 
از وضاحت کافی برخوردار نیست: »فشار خوب 
است، اما باید با یک احساس قناعت واقعی برای 
حضور ایاالت متحده در افغانستان، همراه باشد. 
اداره ی بایدن ممکن است در مورد یک نیروی 

کوچک و پشتیبانی اقتصادی تصمیم بگیرد.
در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر  که  آن گونه 
متحده  ایاالت  داخل  در  گفت،  افغانستان 
از  آن  بر خروج  مبنی  فشار سیاسی  هیچ گونه 
افغانستان وجود ندارد. و عجله خروج چیزی از 
جانب شخص ترمپ بود: »نصف امریکایی های 
است،  خبر  چه  افغانستان  در  نمی دانند  حتا 
درحالی که افغان ها در حال جنگ و مردن اند.«

متحده ایاالت ازسوی پاکستان بر فشار
الزامیست

سعد محسنی، رییس اجرایی موبی گروپ مانند 
و  کرد  برجسته  را  احتمال  دو  اکثر سخنرانان 
گفت با خروج سربازان امریکایی از افغانستان، 
به  است  ممکن  صلح  گفت وگوهای  فرایند 
آزادی ها  از  برخی  در  تعامل  و  سازش  معنای 
باشد اما احتمال دیگر جنگ داخلی است: »این 
از طالبان تقسیم شده است.  بیشتر  جمهوری 
از  است.  وحشتناک  حکومت  اداره کردن  طرز 
قرار  هدف  روز  هر  رسانه ها  بیان،  آزادی  نظر 
می گیرند ، حتا توسط دولت، اما طالبان وضعیت 

بسیار بدتری دارند.«
آقای محسنی با تأکید بر ضرورت فشار حکومت 
چندین  که  گفت  پاکستان  بر  متحده  ایاالت 
پاکستان  در  حقانی  جمله  از  شورشی  گروه 
مستقر هستند و بدون حمایت بیرونی، حمالتی 
مانند حمله به دانشگاه کابل امکان پذیر نیست: 
»ما نمی دانیم که فشار امریکا بر پاکستان چقدر 
وارد خواهد شد اما ممکن است همانند مدیران 

قبلی باشد.«

طالبانصلحراجدینمیگیرند
حسنا جلیل، معین پالیسی و استراتژی وزارت 
یادآور  خشونت ها  افزایش  از  نگرانی  با  داخله 
برایند گفت وگوهای صلح دو گزینه ی  شد که 
موفقیت یا ناکامی است و گزینه ی سوم وجود 
ندارد. به گفته ی خانم جلیل در صورت توافق در 
اول خشونت کاهش می یابد و شاید افغانستان 
به لحاظ وضعیت امنیتی شاهد آتش بس باشد، 
اما در صورت عدم موفقیت، جنگ خونین تری 
شده اند.  تقسیم  »طالبان  آمد:  خواهد  به وجود 
میزان خشونت افزایش می یابد. آن ها حتا ممکن 
است صلح را جدی نگرفته و فقط در حد یک 

بازی احمقانه مد نظر بگیرند«

اولس هم نیست. خودشان چاره ی  نان  آب و 
که  نتهید  اجازت  فقط  شما  بکنند.  را  خود 
برادران تان هر روز مردم را تکه تکه کنند. فعال 
همین قدرش بس است. نوبت به ادبیات اصیل 

هفغانی آم می رسد امشالال. 

شرایط خروج  هنوز  اما  و  دهد  می  انجام  داد، 
کامل موجود نیست.«

بیشترازدوسناریونداریم
نهاد  رییس  نسیمی،  شبنم  حال  همین  در 
این  مبتکر  که  افغانستان  محافظه کار  دوستان 
پرسش  این  به  پاسخ  با  بود،  مجازی  نشست 
که برایند گفت وگوهای صلح و خروج بی موقع 
صورت  در  افغانستان  از  امریکایی  سربازان 
کامیابی یا ناکامی چه ارمغانی برای افغانستان 
به  پایان دادن  را  حالت  بهترین  داشت،  خواهد 
گفت  و  خواند  اقتصاد  توسعه  و  جنگ  دهه ها 
بدترین حالت تالش های مدنی ناکام و کشوری 

خواهد بود که کامال شکست خورده است.
جمعیت  آمار  بلندبودن  دلیل  نسیمی  خانم 
مهاجر افغانستانی را ناامنی و مشکالت اقتصادی 
خواند و گفت که به دلیل جنگ و فقر افغان ها 
در  پناهنده  بزرگ  جمعیت  دومین  نماینده ی 
حمایت  سال   20 وجود  »با  هستند:  جهان 
بین المللی، سطح خشونت هنوز در حال افزایش 
سیاسی  فعاالن  خشونت  باالی  میزان  و  است 
کشور  از  فرار  به  مجبور  را  افغان  اقتصادی  و 

می کند.«

شرایطبرایخروجمطلوبنیست
رونالـد نویمان، سـفیر پیشـین ایـاالت متحده 
در افغانسـتان پیامـد خروج سـربازان امریکایی 
توافـق  بـرای  افغان هـا  تـالش  بـه  وابسـته  را 

می   فایده  ضیاف  ما  هفغانی  اصیل  کولتور  و 
رسد؟
ِسُهم:

به فکر من، اساتیذ پوهنتون های ما شایسته ی 
اکثرشان  ولیکن  می باشند.  ایترام  قیسیم  هر 
خود  شاگردان  از  دارند:  کته  نقص  یک 
از همین خاطر، تیزس ها و  ضعیف تر هستند. 
مونوگراف های شاگردان خود را نمی فهمند. آن 
افغانی  اصیل  ادبیات  با  که  این  به جای  وقت 
بگویند »مه بایتس که لیول سیواد خود را باال 
که  می گیرند  را  خود  شاگردان  یخن  ببرم«، 
این  حقیقت  می نویسند.  بیگانه  ُزبان  به  چرا 
بلکه  نمی باشد؛  بیگانه  شاگرد  ُزبان  که  است 
تخنیکوی،  تربیوی،  پیشرفت  با  استاذ  مغز 
کولتوری و معلوماتی این روزگار بیگانه گردیده 
آرگیومنت های  وقتی  خاطر  همین  به  است. 
نفهمید،  را  شاگردان  تیزس  در  مطرح گردیده 

فکر می کند ُزبان مونوگراف اجنبی است. 
تقاضا  شمایان  از  فوق،  موارد  به  توجع  با 
ذله  امور  این  در  ناق  را  که خودها  می نماییم 

آنالین  نشست  یک  میزبان  سه شنبه  روز  شام 
بود تا سرنوشتی را که پس از خروج بی موقع 
مردم  انتظار  در  کشور،  از  امریکایی  سربازان 

افغانستان است، به بررسی بگیرد.

ناتوتاسال۲0۲۴ماندنیست
غیرنظامی  ارشد  نماینده  پونتکوروو،  استفانو 
ناتو در افغانستان که در مورد تصمیم اعضای 
ناتو برای افغانستان صحبت می کرد، گفت که 
آموزش،  به   2024 سال  تا  دارد  تصمیم  ناتو 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  به  و کمک  مشاوره 
افغانستان ادامه دهد. بر بنیاد سخنان نماینده 
ارشد غیرنظامی ناتو در افغانستان اگر روند صلح 
مسالمت آمیز  آینده ی  یک  باشد،  موفقیت آمیز 
در انتظار افغانستان خواهد بود که دستاوردهای 
لحاظ  به  اما  را حفظ می کند  دو دهه گذشته 

داشتن نظام سیاسی کمی اسالمی تر است.
حال  در  ناتو  که  شد  یادآور  پونتکوروو  آقای 
برنامه ریزی برای خروج از افغانستان است، اما 
این خروج مبتنی بر شرایط است و تا 2024 
به کمک، مشاوره و آموزش و همچنان تمویل 
ادامه  افغانستان  دفاعی-امنیتی  نیروهای  مالی 
در  ناتو  غیرنظامی  ارشد  نماینده  می دهد. 
افغانستان با تأکید بر اهمیت برنامه ی ناتو گفت 
که نیروهای دفاعی-امنیتی توان مند به طالبان 
نظر  از  نمی توانند  آنان  که  بود  خواهد  پیامی 
ارتش  دارد.  اعتبار  »ناتو  شوند.  پیروز  نظامی 
وظیفه خود را آن گونه که در جنگ هلمند نشان 

اصیل  ادبیات  از  شما  مقصد  آیا  که  نمایید 
افغانی چه می باشد. اگر مقصدتان همان تیزس 
و کولتور و مونوگراف می باشد، این لغات هرچه 
اگر  نمی باشند.  وطنی  اصیل  لغات  بباشند، 
مقصدتان استعمال پوهنتون به جای دانشگاه 
می باشد، به گور مرده ها قسم که ما از این پس 
وعده کردگی هستیم که دانشگاه نگوییم. شما 

هم پشت این گپ را ایال بتهید. 
دویم:

داریم  تمنا  اولس،  همین  یعنی  اینجانبان، 
گیرم  که  نمایید  تشریح  مایان  برای  از  که 
در  و  نمودیم  پیدا  را  افغانی  اصیل  ادبیات  ما 
استعمال آن خیلی ها کوشش کردیم، مفاد آن 
چه  شمایان  و  مایان  برای  آن  فایده ی  یعنی 
می باشد؟ اگر تخنیک گفتیم بر تکنیک ما چه 
عالوه می گردد و اگر کولتور گفته جان خود را 
ترقی می نماید؟  ما چه قسم  کشیدیم کولتور 
اگر مایان به جای اطالعات بگوییم »معلومات« 
به  اگر  می رسد؟  ملت  کافه ی  به  خیری  چه 
جای »تربیتی« بگوییم »تربیوی« آیا به تاریخ 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

و  افغانستان  از  ناتو  مسلح  نیروهای  خروج 
کشور  امنیتی  وضعیت  بر  آن  پیامدهای 
تعداد  و  قدرت مند تر  طالبان  -درحالی که 
بیشتر  کشور  در  فعال  تروریستی  گروه های 
خروج  است.  بوده  مسأله  یک  همواره  شده- 
و  افغانستان  از  امریکایی  مسلح  نیروهای 
پایان دادن به »نقش پولیس« از سوی سربازان 
از جدی ترین وعده های دونالد  امریکایی، یکی 
ترمپ، رییس جمهوری ایاالت متحده امریکا، در 
او در سال 20۱6  انتخاباتی  جریان کارزارهای 

بود. 
ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار  داغ شدن  با 
پیش  ماه  یک  حدود  متحده،  ایاالت  امسال 
یعنی در ۷ اکتبر بود که آقای ترمپ با تأکید 
سال  انتخاباتی  وعده های  است  قرار  این که  بر 
20۱6  اش را عملی کند، در تویتر خویش از باز 
گرداندن نیروهای امریکایی تا جشن کریسمس 
»گروه  نوشت:  وی  گفت.  کشورشان سخن  به 
کوچکی از مردان و زنان دلیر امریکایی که هنوز 
در افغانستان خدمت می کنند، باید تا کریسمس 

به خانه بازگردند.«
آقای ترمپ بدون هیچ اشاره به تعهدات قبلی 
داشتن  مدنظر  یا  و  متحده  ایاالت  حکومت 
برنامه ریزی شده  قبل  از  خروِج  این  پیامدهای 
از  انتخاباتی،  مصرف  به دلیل  صرف  ظاهرا  و 
تویت کرد.  به کشور  نیروهای شان  بازگرداندن 
بود که  نیز گفته  ماه سپتامبر  وی پیش تر در 
نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان باید به 

کمتر از 4 هزار نفر کاهش یابد.
در عین حال بر مبنای توافقنامه ی دوحه بین 
خروج  اوقات  تقسیم  طالبان،  و  متحده  ایاالت 
نیروهای مسلح امریکایی برای یک دوره ی ۱4 
ماهه تنظیم شده و قرار بود که در چهارونیم ماه 
اول تعداد این نیروها به 8 هزار و 600 تن کاهش 
یابد و در نه ونیم ماه دیگر، با توجه به تعهد و 
عملکرد طالبان، نیروهای باقی مانده از افغانستان 
خارج شود. همان گونه که زلمی خلیل زاد بارها 
گفته است، خروج نیروهای امریکایی یک تعهد 

قطعی نه، بلکه مشروط است. 
با توجه به این احتمال که آقای ترمپ به وعده ی 
انتخاباتی اش عمل کند و قبل از پایان دوره ی 
ریاست جمهوری اش -در حالی که گفت وگوهای 
بین االفغانی در دوحه به بن بست مواجه شده- 
افغانستان  از  امریکایی  سربازان  خروج  فرمان 
که  می شود  مطرح  پرسش  این  کند،  صادر  را 
کشور  انتظار  در  چیزی  چه  امنیتی  به لحاظ 
افغانستان«  محافظه کار  »دوستان  نهاد  است. 

السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته، 
در این اواخر در ظل حکومت شمایان ورقه ای 
دست به دست می گردد که طبق مفاد آن افغان 
اولس، از اناث و ذکور و آمر و مأمور و مختار 
و معذور، بایتس که در نوشتجات شان ادبیات 
اصیل افغانی را استعمال نمایند. باالخص تاکید 
صورت گرفته بود که مونوگراف ها و تیزس های 
ادبیات  استندردهای  با  محصالت  و  محصالن 

اصیل افغانی برابر باشند. 
مایان در ضمن این که خیلی ها از این تشبثات 
نیک کولتوری شما اظهار امتنان می نماییم، بر 
خودها الزم می دانیم که مالحظات ثالثه ی هذا 

را در این مورد قلمی نماییم:
َهَول:

اولس از این تشبث مبارک شما کمی وارخطا 
اصیل  ادبیات  که  می نماید  پرسان  و  گردیده 
ما  که  می باشد  ادبیات  یک  قسم  چه  افغانی 
واسطه،  همین  از  کنیم.  مراعت  که  بایتس 
)دقیقا  قسمت  این  در  و  نموده  مهربانی  شما 
در همین قسمت( روشنی انداخته و مشخص 

دفاعـی- نیروهـای  از  خارجی هـا  حمایـت  و 
امنیتـی افغانسـتان خوانـد و گفـت در صـورت 
منجرشـدن گفت وگوهـای صلح بـه توافق، یک 
دوره آزمایـش وجـود دارد تا دیده شـود که آیا 
صلـح می توانـد بـدون درگیری ایجاد شـود. اما 
در صـورت عـدم موفقیـت، شـکل دادن فراینـد 
در عیـن حـال که بـه تصمیم افغان ها بسـتگی 
دارد، بـه میـزان حمایـت خارجی هـای طرفدار 
بـرای  بودجـه  بخـش  در  به ویـژه  افغانسـتان 
نیروهـای امنیتی افغانسـتان نیز بسـتگی دارد.

وضعیت  قبال  در  متحده  ایاالت  سیاست  وی 
گفت:  و  خواند  نامطمئن  را  افغانستان  امنیتی 
بی اطمینانی  متحده  ایاالت  سیاست  »در 
زیادی وجود دارد. شرایط برای خروج نیروهای 
اعتباری  امریکا هیچ  نیست.  امریکایی مطلوب 
بر  مبتنی  »خروج  عبارت  از  استفاده  برای 
شرایط« ندارد. حتا در زمان اوباما نیز این یک 

مسأله بود.«
به باور سفیر پیشین ایاالت متحده در افغانستان 
هرچند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان 
تا اکنون با سرعت انجام شده است، اما اداره ی 
سیاست  پیاده کردن  برای  بایدن  جو  آقای 
بیشتری  زمان  به مدت  افغانستان،  در  خویش 

نیاز دارد.
ایاالت متحده  به فشار  رابطه  نویمان در  آقای 
صلح  روند  در  سهم گیری  برای  پاکستان  به 
افغانستان گفت که در هر اداره  در ایاالت متحده 
پاکستان را تحت فشار قرار داده است اما هنوز 

ننموده و اگر واقحا برای وطن دل تان می سوزد، 
غم گپ های ضروری تر را بخورید. نخیر، منظور 
این نمی باشد که سینماجات را خراب نکنید. 
اوشان را خراب نمایید. منظور برق هم نیست. 
بال به پس برق. به ذکرتان. منظور مایان حتا 


