مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
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اعضای کابینه حکومت وحدت ملی معرفی شد

صفحه3

حاال افغانستان به چه نیاز دارد؟

رییس جمهور پا را
از حدش فراتر مینهد

جنگ در افغانستان -طوالنیترین جنگ تاریخ امریکا -به پایان رسید .در یک محفل کوچک و بیسروصدا با حضور چندین مقام
دستچین شدهی داخلی و بینالمللی ایاالت متحده و متحدانش در ناتو ،پرچم آیساف را پایین و بهجای آن پرچم حمایت قاطع
( )Operation Resolute Supportرا بلند کردند .هدف برنامهی حمایت قاطع کمک ،مشورهدهی و تربیهی نیروهای
امنیتی افغانستان در جنگش علیه تروریسم و طالبان شورشی در سالهای پس از  2014است .سخنگوی طالبان ،پایان مأموریت
ش این است که جنگ برای
آیساف/ناتو را اعتراف به شکست توصیف کرد .این سخن طالبان زیاد شگفتآور نیست؛ اما باز هم پرس 
افغانستان چه به ارمغان آورد و با توجه به افزایش ناامنی ،بیاطمینانی اقتصادی و بیثباتی سیاسی ،آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
هیچ شکی وجود ندارد که افغانستان در مقایسه با دورهی رژیم وحشی طالبان ،جای بهتری است و معیارهای زندگی در آن باال
رفته است .میلیاردها دالر کمک خارجی ،کمکهای تکنیکی و قربانی شدن زندگی هزارها انسان ،راه را برای ساختن یک افغانستان
سعادتمندتر هموار ساخت؛ اما اوضاع در این کشور هنوز هم شکننده است .میلیونها دختر اکنون...
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کابینهی تخصصگرا
یا مصلحتی؟
 شهریارفرهمند

سرانجام پس از هفتهها و ماهها انتظار ،نامزدوزیران پیشنهادی
حکومت وحدت ملی رسما اعالم شد .قرار است این افراد تا
چند روز دیگر پس از بازگشت رییس جمهور غنی از سفر ،رسما
به مجلس نمایندگان معرفی شوند .مجلس نمایندگان گفته
است ،کار بررسی اسناد و سوابق کاری و تحصیلی نامزدوزیران
پیشنهادی را از فردا شروع میکند.
لیست نامزدوزیران پیشنهادی کابینهی حکومت وحدت پس از
گذشت نزدیک به دو ماه از وعدهی نخست رییس جمهور غنی
اعالن شد .تقسیم کرسیهای کابینه میان دو تیم و متحدان
داخلی آنها و گزینش افراد در این نهادها ،از دشوارترین
گردونههای حکومت وحدت ملی بود .رییس جمهور و رییس
اجرایی در این امر با مصلحتهای زیاد و فشارهایی از هر جانب
مواجه بودند .دو رهبر میبایست در ابتدا کرسیهای کابینه را
مساویانه بر اساس موافقتنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی
میان دو تیم تقسیم میکردند ،سپس هرکدام کرسیهای معدود
از سهم خودشان را میان شمار فراوان متحدان سیاسی آزمند و
فزونخواه تقسیم میکردند که دو رهبر برای پنج سال آینده
به حمایتهای آنها نیاز دارند .ضمن اینکه شایستهساالری،
تخصص و سابقهی نیک افراد در کابینه را نیز در نظر میگرفتند.
از همینرو ،معرفی کابینه نزدیک به دو ماه با تأخیر انجام شد و
تبدیل به روند ملول و خستهکننده گردیده بود.
نامزدوزیران معرفی شدند؛ اما تشکیل کابینه قصهی دراز دارد .باید
نمایندگان مردم اسناد هویتی ،سوابق تحصیلی و کاری هریک
از نامزدوزیران را بهدقت بررسی کنند و به آنها رای اعتماد
بدهند .دادن رای اعتماد ،مرحلهای بهمراتب سختتر و پیچیدهتر
از معرفی کابینه از سوی رییس جمهور است .نامزدوزیران در
درون مجلس با جریانهای مختلف سیاسی ،طیفهای گوناگون
فکری و قومی و از همه مهمتر ،سلیقههای شخصی نمایندگان
مواجه است .مجلسی که یکدست نیست و با فراکسیونهای
خرد و بزرگ و گرایشها و تعلقات مختلف ،گرفتن رای اعتماد
نامزدوزیران را برای حکومت دشوار کرده است .از طرفی،
هرچند در امر رای اعتماد شرایط قانونی و معیارهای اخالقی و
نانوشتهای وجود دارند؛ اما نمایندگان کمتر به این معیارها توجه
میکنند .نمایندگان بیشتر بر اساس سلیقهها و روابط شخصی
و تیمی به نامزدوزیران رای میدهند و در کسب رای اعتماد،
داشتن پشتیبانی سیاسی ،امکانات اقتصادی و روابط شخصی با
نمایندگان بیشتر از صالحیت کاری ،تخصص و صداقت افراد
تأثیرگذار است.
رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده بودند که در تشکیل
کابینه ،شایستهساالری را رعایت میکنند و از نیروهای جوان
و چهرههای جدید بیشتر استفاده میبرند .در لیستی که اکنون
اعالن شده ،به بخشی از این وعدهها عمل شده است .بهجز
رحمتاهلل نبیل ،دیگر تمام افراد چهرههای جدیدی هستند
که در کابینههای گذشته در سمت وزیر کار نکردهاند .افزون
برآن ،حضور نسل جوان تحصیلکرده در این لیست برجسته و
چشمگیر به نظر میرسد؛ اما این لیست کاستیهایی نیز دارد.
شایستهساالری به معنای واقعی آن در این کابینه تأمین نشده
است .برخی از این افراد ،فاقد تجربهی کاری و تخصصی در
وزارتی هستند که معرفی شدهاند .رشتههای تحصیلی و سوابق
کاری اکثر این افراد با پستهایی که به آن معرفی شدهاند،
هیچ تطابقی ندارد و افزون برآن ،این افراد هیچ روزی در آن
بخش کار نکردهاند .هرچند که این افراد از انرژی کاری زیاد
و تحصیالت باال برخوردار هستند؛ اما در بخشهایی که به
آن هیچ آشنایی ندارند ،نمیتوانند کار کنند .شاید این یکی از
بزرگترین نقضهای کابینهی حکومت وحدت ملی باشد.
معیار سابقهی نیک افراد نیز به گونهی کامل در نظر گرفته نشده
است .هرچند هیچ یک از این افراد در کابینههای گذشته عضویت
نداشتهاند؛ اما تعداد زیاد آنها در سمتهای معینیت ،والیت و
دیگر بستهای بلند حکومتی کار کرده و بخشی از ادارهی
حکومت گذشته بودهاند .انتخاب این افراد از روی تخصص و
سابقهی نیک آنها نیست ،بلکه تمام آنها با ترجیحات سیاسی
و درونتیمی انتخاب شدهاند .بنابراین ،صرفا حضور نداشتن در
کابینهی حکومت قبلی به هیچ عنوان معیار سابقهی نیک یا بد
افراد نیست .اگر فرض کنیم که حکومت گذشته فاسد و ناکارآمد
بوده ،معینها و دیگر مقامهای بلندپایه در کنار وزیران ،بخشی
از همان ادارهی فاسد و ناکارآمد بودهاند.



س تحصیلی ماستری برای افغانها در امریکا
اعطای دهها بور 

اطالعات روز :سفارت امریکا در کابل اعالم کرد
که ثبت نام برنامهی تحصیلی ماستری و دکترای
«فولبرایت» برای سال تحصیلی 2017 -2016
آغاز شده است .در این برنامه 53 ،بورس تحصیلی
در درجهی ماستری و  3بورس تحصیلی در
درجهی دکترا برای شهروندان واجد شرایط کشور
در نظر گرفته شده است.
بر اساس معلومات ارائه شده ،یکی از بزرگترین
بخشهای برنامهی تحصیالت فولبرایت برای

افغانها اختصاص داده شده است .خانم هیالری
اولسنن ویندیکر ،رییس روابط عامهی سفارت
امریکا در افغانستان دیروز در نشستی در کابل
گفت که روند گزینش افراد برای برنامهی فولبرایت
دقیق و شفاف خواهد بود .افراد واجد شرایط در این
روند پس از سپری نمودن هفت مرحله امتحان،
با تصویب  12عضو رهبری بورد بورسیههای
فولبرایت انتخاب میشوند .در خبرنامهی ارسالی
سفارت امریکا در کابل به روزنامهی اطالعات

روز آمده است که هزینهی  53بورس تحصیلی
ماستری و  3بورس دکترا برای افغانها ،از سوی
برنامهی فولبرایت پرداخته میشود.
برای دورهی ماستری ،ده تن دیگر در فهرست
جاگزین نیز انتخاب میشوند .در خبرنامه آمده است
که متقاضیان از امروز ( 12جنوری) تا  20مارچ
سال روان درخواستنامههایشان همراه با اسناد
تحصیلی (تأییدشدهی وزارت تحصیالت عالی)
و سند امتحان تافل انترنتی (حداقل  75نمره) را

از طریق ایمیل به کمیتهی بررسی متقاضیان
ارسال کنند .فولبرایت مهمترین برنامهی تحصیلی
وزارت خارجهی امریکاست .این برنامه ،از سال
 2013تاکنون برای  450افغان در امریکا زمینهی
تحصیالت دورهی ماستری و دکترا را فراهم کرده
است .در خبرنامهی سفارات امریکا در کابل آمده،
فارغ تحصیالن این برنامه برای اجرای نقش
رهبری در بخشهای دولتی و خصوصی ،از امریکا
به افغانستان برگشتهاند.

ساالنه هزاران شهروند به دلیل آلودگی هوا جان میدهند

اطالعات روز :مسئوالن ادارهی ملی حفاظت
از محیط زیست کشور از افزایش آلودگی هوا در
شهرهای بزرگ ،بهویژه کابل ،ابراز نگرانی کرده
و میگویند که به همین دلیل ،ساالنه بیش از سه
هزار شهروند جانهایشان را از دست میدهند.
به گفتهی آنان ،آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
کشور ده درصد افزایش یافته است.
مصطفی ظاهر ،رییس ادارهی ملی حافظت از
محیط زیست دیروز در یک نشست خبری در

کابل گفت که آلودگی هوا در شهرهای بزرگ،
بهویژه کابل ،غیرقابل تحمل است و حکومت
برای رفع این مشکل بهزودی اقدام کند .او دلیل
عمدهی افزایش آلودگی هوا را استفاده از مواد
سوختی غیرمعیاری؛ مانند ذغال سنگ ،چوب،
رابر و پالستیک در خانهها و فابریکهها عنوان
کرد.
به گفتهی او ،در حال حاضر هوای کابل و شهر
جاللآباد نسبت به شهرهای دیگر آلودهتر است.

استفاده از تیلهای بیکیفیت در موترها ،خرابی
سرکها ،افزایش نفوس ،وجود فابریکهها،
حمامها و هوتلها عوامل اصلی آلودگی هوا در
شهر کابل عنوان شدهاند.
به نقل از رادیو آزدای ،مسئوالن ادارهی ملی
حافظت از محیط زیست کشور میگویند که آنان
در حال حاضر تالشهایشان را برای کاهش
آلودگی هوا آغاز کردهاند .بلند بردن سطح آگاهی
عامه ،یکی از تالشهای این اداره برای کاهش

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ عنوان شده است.
با این حال ،وزارت صحت عامه میگوید که
آلودگی هوا سبب بروز بیماریهای خطرناک
شده است .به گفتهی آنان ،آلودگی هوا مرگومیر
کودکان و کهنساالن را نیز افزایش داده است.
احمد جان نعیم ،سرپرست این وزارت گفت که
آلودگی هوا امراض سرطانی و تفنسی را بهوجود
میآورد .نگرانی از آلودگی هوا همواره در کشور
وجود داشته است.

تحقیق تازه :بیکاری عمدهترین مشکل جوانان افغانستان است

اطالعات روز :یافتههای یک تحقیق تازه نشان
میدهند که عمدهترین مشکل جوانان افغانستان،
بیکاری است .در اين تحقيق ناامنى ،کمکارى و
فقر به ترتيب در درجههاى بعدى قرار گرفتهاند.
مسئوالن مجتمع جامعهی مدنی دیروز هنگام نشر
این تحقیق در یک نشست خبری در کابل گفتند
که حکومت برای تقویت جوانان در عرصههای
مختلف سرمایهگذاری کند.
عبداالحد نوابى ،عضو این نهاد گفت که این

تحقيق به شکل نمونهای در والیتهای کابل،
بلخ و ننگرهار طی مصاحبه با از بيش یک هزار
جوان انجام شده و به احتمال زیاد ،وضعیت زندگی
جوانان در  34والیت همین قسم است .او افزود
که برای بهبود وضعیت جوانان باید طرحها و
پيشنهادهای روشن به حکومت ارائه شوند.
ناامنى ،بيسوادى ،بيکارى ،فساد ،اعتياد به مواد
مخدر ،عدم آگاهى اجتماع از حقوق جوانان و
استفادهی ابزاری از جوانان ،از چالشهاى عمدهی

دیگر فراراه جوانان عنوان شدهاند .در حال حاضر
میلیونها جوان در کشور بیکا ر اند و دولت برای
حل این مشکل برنامهی عملیایراهاندازی نکرده
است .چندی پیش بانک جهانی اعالم کرد که از
سال  ٢٠١١ميالدى بدينسو ،ساالنه  ١٨٠هزار
جوان واجد شرايط کار وارد جامعه شده؛ اما از اين
جمله  ٦٠هزار آن به کار گماشته شده و ١٢٠هزار
تن ديگر بيکار باقى ماندهاند .از سویی هم ،چندی
پیش اتحادیهی ملی جوانان اعالم کرد ،از 16

میلیون افراد واجد شرایط کار 13 ،میلیون آن بیکار
یا با درآمد کم کار میکنند.
در حال حاضر بیکاری یک مشکل اساسی فراراه
جوانان است .شمار زیادی از جوانان پس از فراغت
از دانشگاهها ،بیکا ر میمانند و تعداد اندک آنان به
ادارههای دولتی برای کار جذب میشوند .در برخی
از موارد جوانان پس از فراغت از دانشگاههای
کشور به دلیل فقر و بیکاری ،مجبور به مهاجرت
میشوند.

دمپسی :برای شکست هراسافگنان ،همکاری استخباراتی تقویت شود

اطالعات روز :جنرال دمپسی ،رییس
ستاد مشترک ارتش امریکا به فاکس نیوز
گفته است که برای شکست هراسافگنان
در افغانستان ،نیاز به تالشهای بیشتر
نیروهای امریکا و همکاری استخباراتی است.
او همچنان میگوید که پس از خروج کامل
یای
نیروهای خارجی از افغانستان ،خوشبین 
در مورد تبدیل نشدن این کشور به پناهگاه
تروریزم وجود ندارد.
دمپسی از اظهارات اخیر باراک اوباما ،رییس
جمهور امریکا مبنی بر تبدیل نشدن افغانستان
به پایگاه تروریستان پس از خروج کامل

نیروهای خارجی ،ابراز نارضایتی کرده است.
باراک اوباما همزمان با پایان مأموریت جنگی
نیروهای ناتو در کشور گفته بود که افغانستان
دیگر به پناهگاه تروریزم تبدیل نمیشود.
مأموریت جنگی نیروهای ناتو چند هفته
پیش پایان یافت و پس از آن مأموریت جدید
آنان زیر نام «حمایت قاطع» برای مشوره و
آموزش نیروهای امنیتی کشور آغاز شد .در
همین حال ،مارتین دمپسی میگوید که
کشورش به همکاری خود با افغانستان ادامه
میدهد و زمینه را برای پیشرفت این کشور
فراهم میکند.

به گفتهی او ،در حال حاضر افغانستان بهسوی
پیشرفت در حرکت است و همواره تغییرات
مثبتی در این کشور به چشم میخورند .اما
راجنات سنگه ،وزیر داخلهی هند چند روز
پیش در گفتوگو با رسانههای هندی از خروج
کامل نیروهای ناتو از افغانستان ابراز نگرانی
کرده و در مورد پیامدهای منفی آن هشدار
داده بود.
به گفتهی او ،خروج نیروهای خارجی از
افغانستان ،بر امنیت کشورهای آسیایی
و امریکایی تأییر منفی میگذرد .مطابق
برنامهی امریکا ،قرار است در پایان سال

 2016تمام نیروهای این کشور از افغانستان
خارج شوند .پس از این سال حضور امریکا
در کشور به سفارت و نمایندگیهای سیاسی
محدود میشود.
اما اشرف غنی چندی پیش گفت که امریکا در
مورد خروج نهایی نیروهایش از افغانستان در
پایان سال  ،2016تجدید نظر کند .با این حال،
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفته است
که در مورد خواست اشرف غنی با مقامهای
نظامی امریکا و ناتو گفتوگو کرده و در کل
نتیجه این بود که باید از نیروهای امنیتی
افغانستان در فصل جنگ حمایت شود.

حکومت واردات بنزین و گازوییل ایران را متوقف کرد

دولت واردات فرآوردههای نفتی ،از جمله
بنزین و گازوییل ،از ایران را متوقف کرده
است .مسئوالن گمرک والیت نیمروز
میگویند که  ۲۰روز قبل با پایان یافتن سال
مالی ،مواد نفتی صادراتی ایران متوقف شده و
افغانستان برای از سرگیری واردات مواد نفتی
از ایران ،شرایط جدیدی گذاشته است.
ویس سلطانی ،رییس گمرک نیمروز گفت
که طبق تصمیم شورای وزیران ،تا زمانی که
ایران استانداردهای بنزین و گازوییل صادراتی
خود به کشور را باال نبرد ،حکومت اجازهی
ورود به آن را نمیدهد .او گفت که در گذشته،
حکومت از ایران بنزین با اکتان هشتاد ()A80
و گازوییل  L62وارد میکرد؛ اما با آغاز سال
مالی جدید ،اگر مواد نفتی صادراتی ایران به

افغانستان مطابق استانداردهای حوزهی یورو
(بنزین ای  ۹۲و گازوییل باالی پنج) نباشد،
این کشور دیگر از ایران مواد نفتی وارد
نمیکند.
او گفت ،هم اکنون واردات بنزین و گازوییل از
ایران در هرات و فراه متوقف است و گمرکات
اجازه ندارند که کامیونها و نفتکشهای
حامل بنزین و گازوییل را اجازهی ورود بدهند.
در همین حال ،خبرگزاری مهر ایران در
گزارشی به نقل از محمد علی خاشی ،مدیرکل
گمرکات خراسان جنوبی گفته که از ابتدای
ماه جدی «دولت افغانستان جلو واردات تمام
مشتقات نفتی از ایران به این کشور را گرفته
است».
او گفته که شرکتهای تولیدی ایران کمتر قادر

به تولید مشتقات نفتی بر اساس استانداردهای
جدید افغانستان هستند و در حال حاضر ۱۶۰
کامیون در استان خراسان جنوبی متوقف
شده و ایران میخواهد که دولت افغانستان،
مشکالت گمرکی این کامیونها را که قبل از
وضع استانداردهای جدید بارگیری کرده بودند،
حل کند .عبدالقادر جیالنی ،سخنگوی وزارت
مالیه میگوید که استانداردهای جدید تنها
مربوط به کاالی صادراتی ایران نیست ،بلکه
همهی کاالهای وارداتی از همهی کشورها
را در برمیگیرند .او گفت که واردات مواد
نفتی بیکیفیت در کنار سایر مشکالت ،منتج
به آلودگی هوا و محیط زیست شده و جان
افغانها را به خطر انداخته است.
هرات و نیمروز با ایران مر ز مشترک طوالنی

دارند و بیشتر مبادالت تجاری بین دو کشور
از طریق همین مرزها انجام میشوند .در
همین حال ،داوود جهانی ،از واردکنندگان مواد
سوخت در هراتگفته است که تاجران افغان
در حال حاضر بنزین را با استانداردهای قبلی
وارد میکنند .او گفته که از مرز سیستان و
بلوچستان این مواد همهروزه وارد میشود.
نوید وفا ،رییس اتحادیهی واردکنندگان مواد
نفتی در هرات میگوید که مواد نفتی صادراتی
ایران در صورتی که مطابق معیارهایی که
افغانستان تعیین کرده ،نباشد ،آنها قطعا این
مواد را وارد نمیکنند .آقای وفا اما میگوید
که با این وجود ،وارد کردن مواد سوخت با
استانداردهای اروپا دشوار است و سبب بلند
رفتن قیمتها میشود( .بیبیسی)

 ۲۴هراسافگن در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت امور داخله از کشته
شدن  24شورشی طالب در عملیات مشترک
نیروهای امنیتی کشور خبر داد .در خبرنامهی
ارسالی این وزارت به روزنامهی اطالعات
روز آمده است ،این عملیات در مربوطات
والیتهای ننگرهار ،پروان ،بغالن ،بدخشان،

خوست و پکتیکا به همکاری نیروهای اردوی
ملی و امنیت ملی راهاندازی شده است.
در این عملیات  ۱۲شورشی طالب زخمی و ۴۸
شورشی دیگر ازسوی نیروهای امنیتی کشور
بازداشت شدهاند .بر اساس خبرنامهی وزارت
امور داخله ،این عملیات به هدف پاکسازی

بعضی از مناطق کشور از وجود هراسافگنان
طالب و همچنان تأمین امنیت بهتر در
مربوطات والیتهای یادشده راهاندازی شده
بود.
در این عملیات مقداری جنگافزار نیز بهدست
نیروهای امنیتی کشور افتاده است .در ادامهی

خبرنامهی وزارت امور داخله آمده است که
نیروهای پولیس در یک اقدام دیگر ،دو حلقه
ماین را از مربوطات والیتهای پروان و لوگر
کشف و خنثا کردهاند .این ماینها بهتازگی از
سوی شورشیان به منظور اعمال تخریبی و
تروریستی جاسازی شده بودند.

پس از  105روز ،کابینهی
«حکومت وحدت ملی» معرفی شد

پس از گذشت  105روز از تشکیل حکومت وحدت ملی و انتظار مردم برای
تشکیل کابینه ،باالخره داستان معرفی کابینهی وحدت ملی بهسر رسید .دیروز،
دوشنبه ،عبدالسالم رحیمی رییس دفتر رییس جمهور در نشستی در کاخ ریاست
جمهوری ،فرمان رییس جمهور محمد اشرف غنی را مبنی بر معرفی  25نفر از
اعضای کابینه و رییس امنیت ملی و بانک مرکزی خواند .در این نشست رییس
جمهور محمد اشرف غنی ،عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی و معاونانشان و نیز
شماری دیگر از مقامهای دولتی حضور داشتند.

شهرت اعضای کابینه
نام :سردار محمد رحیمی
وزارت :تجارت و صنایع
سن 37 :ساله
متولد :والیت ارزگان
قوم :هزاره
درجهی تحصیل :دکترای رشتهی ژیوپلیتیک
از دانشگاه تهران
ی
وابستگی سیاسی :رییس اجرای 
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :استاد
دانشگاه ،مشاور وزارت شهرسازی ،عض و
گروه مذاکرهکنندهی صلح در امارات متحده
سایر اطالعات :عضویت در حزب وحدت
اسالمی مردم افغانستان ،به زبانهای فارسی،
پشتو و انگلیسی صحبت میکند.
نام :فیضاهلل ذکی
سن 56 :ساله
متولد :کابل
وزارت :ترانسپورت و هوانوردی
قوم :ازبک
درجهی تحصیل :لیسانس زمینشناسی از
دانشگاه کابل
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :سخنگوی
جنبش ملی اسالمی ،نمایندگی در مجلس
نمایندگان ،رییس دفتر جنرال دوستم ،معاون
اول ریاست جمهوری
سایر اطالعات :به ازبکی ،فارسی ،پشتو و
انگلیسی صحبت میکند.
نام :سعادت منصور نادری
سن 38 :ساله
متولد :کابل
قوم :سادات
درجهی تحصیل :لیسانس اقتصاد و تجارت
بینالمللی از دانشگاه نورتلند انگلستان
وابستگی سیاسی :اشرف غنی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :مشاور
بانک ملی افغانستان ،مؤسس شرکت
«بیمهی افغانستان»
سایر اطالعات :فرزند سید منصور نادری،
از بزرگان فرقهی اسماعیلیه است و یکی از
رهبران حزب پیوند ملی افغانستان میباشد.
نام :احمد سیر مهجور
سن 50 :ساله
متولد :والیت بغالن
وزارت :عدلیه
قوم :تاجک
درجهی تحصیل :دکترای جامعهشناسی از
دانشگاه روین فرانسه و ماستر جامعهشناسی
و توسعهی ملی از آن دانشگاه
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :استاد
دانشگاه و عضویت چند نهاد جامعهشناسی
در فرانسه
سایر اطالعات :کتابهایی را در زمینهی
مطالعات جامعهشناسی و نظام قضایی نوشته
است و به زبانهای فارسی ،پشتو ،اردو،
انگلیسی و فرانسوی صحبت میکند.
نام :داوود شاه صبا
سن51 :
متولد :والیت هرات
وزارت :معادن
قوم :پشتون
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
درجهی تحصیل :دکترای زمینشناسی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :مشاور
رییس جمهور پیشین ،حامد کرزی و والی
هرات
نام :خاطره افغان
سن:
متولد:
وزارت :تحصیالت عالی
قوم:
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
درجهی تحصیل:
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری:

نام :برنا کریمی
سن 41 :ساله
متولد :کابل
وزارت :مخابرات
قوم :هزاره
درجهی تحصیل :لیسانس بازاریابی و
ماستری مدیریت
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :معاون
دفتر ریاست جمهوری و سیاستگذاری در
ارگانهای محل و سفیر افغانستان در کانادا
سایر اطالعات :به زبانهای فارسی ،پشتو،
انگلیسی و روسی صحبت میکند.
نام :صالحالدین ربانی
سن43 :
وزارت :خارجه
متولد :کابل
قوم :تاجک
درجهی تحصیل :لیسانس مدیریت بازرگانی
از دانشگاه ملک فهد عربستان و ماستری از
دانشگاه کینگستون انگلستان
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :مستشار
سیاسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل،
سفیر کشور در ترکیه ،رییس شورای عالی
صلح
سایر اطالعات :به زبان فارسی دری ،پشتو،
عربی و انگلیسی صحبت میکند.
نام :غالم جیالنی پوپل
سن 59 :ساله
وزارت :مالیه
متولد :کابل
قوم :پشتون
درجهی تحصیل :لیسانس از دانشگاه کابل
وابستگی سیاسی :رییس حمهور
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :معاون
وزارت مالیه ،رییس ادارهی ارگانهای محل،
مشاور حکومتداری رییس جمهور پشین،
حامد کرزی
سایر اطالعات :معاون حزب افغان ملت،
به زبانهای پشتو ،فارسی ،اردو و انگلیسی
صحبت میکند.
نام :زلمی یونسی
سن 50 :ساله
متولد :بلخ
وزارت :معارف
قوم :تاجک
درجهی تحصیل :لیسانس حقوق و علوم
سیاسی
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقه فعالیت و تجربهی کاری :مشاور والی
بلخ ،عطا محمد نور ،عضو لویه جرگهی
تصویب قانون اساسی
سایر اطالعات :در انتخابات ریاست جمهوری
امسال رییس ستاد انتخاباتی دکتر عبداهلل در
والیت بلخ بوده است.
نام :عباس بصیر
سن 46 :ساله
متولد :والیت غزنی
وزارت :فواید عامه
قوم :هزاره
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
درجهی تحصیل :دکترای محیط زیست
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :نویسنده،
استاد دانشگاه و رییس دفتر معاون دوم
ریاست جمهوری (محمد کریم خلیلی)
نام :فیض محمد عثمانی
سن 42 :ساله
متولد :والیت قندوز
وزارت :حج و اوقاف
قوم :ترکمن
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
درجهی تحصیل :لیسانس علوم اسالمی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :استاد
دانشگاه و گرانندهی برنامههای اسالمی
تلویزیون طلوع

نام :نجیبه ایوبی
سن 47 :ساله
متولد :والیت پروان
وزارت :امور زنان
قوم :تاجک
درجهی تحصیل :لیسانس زبان فارسی از
پیداگوژی پروان
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :رییس
گروه رسانهای کلید
سایر اطالعات :به زبانهای فارسی ،پشتو و
انگلیسی صحبت میکند.
نام :نورالحق علومی
سن68 :
وزارت :داخله
متولد :قندهار
قوم :پشتون
درجهی تحصیل :لیسانس از دانشگاه نظامی
کابل و آموزش نظامی در روسیه و آمریکا
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :والی
قندهار ،فرماندهی در ارتش دورهی
کمونیستها ،مؤسس حزب متحد ملی و
نمایندگی در شورای ملی
سایر اطالعات :یکی از اعضای برجستهی
حزب دموکراتیک خلق بوده است
نام :محمود صیقل
سن 51 :ساله
وزارت :انرژی و آب
متولد :کابل
قوم :تاجک
درجهی تحصیل :ماستر توسعهی بینالملل از
دانشگاه دیکین()Deakinاسترالیا
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :معاونت
وزارت خارجه ،سفیر کشور در استرالیا و
نیوزلند ،مشاور برنامهی سازمان ملل در
برنامهی انکشاف ملی افغانستان ،مشاور
ارشد ادارهی انکشاف شهر کابل و مستشار و
شارژدافیر سفارت افغانستان در چاپان
سایر اطالعات :عضو ائتالف ملی به رهبری
داکتر عبداهلل بوده و به زبانهای فارسی،
پشتو ،انگلیسی ،عربی و فرانسوی صحبت
میکند.
نام :آی سلطان خیری
سن 50 :ساله
متولد :فاریاب
وزارت :اطالعات و فرهنگ
قوم :ازبک
درجهی تحصیل :دکترای ادبیات ترکی
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :استاد
ادبیات دانشگاه کابل ،رییس کار و امور
اجتماعی والیت بلخ
نام :فیضاهلل کاکر
سن 65 :ساله
متولد :والیت فاریاب
وزارت :مبارزه با مواد مخدر
قوم :پشتون
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
درجهی تحصیل :دکترای صحت
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :مشاور
ریاست جمهوری و معین وزارت صحت عامه
نام :شاه زمان میوندی
سن 45 :ساله
متولد :والیت قندهار
وزارت :شهرسازی
قوم :پشتون
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
تحصیل:
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری:

نام :سردار رحمان اوغلی
سن 50 :ساله
متولد :والیت فاریاب
وزارت :اقتصاد
قوم :ازبک
درجهی تحصیل :ماستر رشتهی فنی رادیو-
تلویزیون
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :استاد
دانشگاه بلخ ،رییس تجارت مرزی بلخ،
مشاور ریاست مکاتب افغان-ترک ،فعالیت در
رسانهها و عضو مجلس نمایندگان
سایر اطالعات :به زبانهای فارسی ،پشتو و
انگلیسی صحبت میکند.
نام :شیر محمد کریمی
سن69 :
وزارت :دفاع ملی
والیت :خوست
قوم :پشتون
درجهی تحصیل :لیسانس دانشگاه نظامی
کابل و مدرسهی نظامی سلطنتی سنت
هرست بریتانیا
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :رییس
ستاد ارتش
سایر اطالعات :به زبانهای پشتو ،فارسی و
انگلیسی صحبت میکند
نام :سید حسین عالمی بلخی
سن 58 :ساله
متولد :والیت بلخ
وزارت :امور مهاجرین
قوم :سادات
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
تحصیل :علوم اسالمی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :وزیر
تجارت ،معاون حزب و حدت اسالمی به
رهبری محمد اکبری ،دو دور نمایندگی در
مجلس نمایندگان
سایر اطالعات :در انتخابات ریاست جمهوری
امسال معاون دوم گل آغا شیرزی بوده است.
نام :نصیراحمد درانی
سن 62 :ساله
متولد :والیت لوگر
وزارت :انکشاف دهات
قوم :پشتون
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
درجهی تحصیل :ماستر انکشاف شهری
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :معین
وزارت معادن
نام :قمرالدین شینواری
سن:
متولد:
وزارت :سرحدات و قبایل
قوم :پشتون
وابستگی سیاسی :رییس جمهور
تحصیل:
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری:
نام :یعقوب حیدری
سن 53 :ساله
متولد :کابل
وزارت :زراعت و آبیاری
قوم:
وابستگی سیاسی:
تحصیل :ماستر پیداگوژی
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری:
نام :فیروزالدین فیروز
سن47 :
متولد :والیت پنجشیر
وزارت :صحت عامه
قوم :تاجک
وابستگی سیاسی :رییس اجرایی
درجهی تحصیل :ماستر مدیریت و رهبری
سابقهی فعالیت و تجربهی کاری :معین
وزارت صحت عامه
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

عجله کار پارلمان است؟

هرچه رییس جمهور ما را به صبر دعوت کرد ،ما صبر نکردیم .هرچه
او گفت ،بگذارید آدمهای شایسته را برای وزارتخانهها معرفی کنم ،ما
نگذاشتیم .هردو پای خویش را در چهار-پنج موزه داخل کردیم و گفتیم،
یا این هفته معرفی کن ،یا هفتهی بعد! از بس این هفته و آن هفته کردیم،
باالخره رییس جمهور مجبور شد کابینه را اعالم کند.
ما که یک مدت کوتاه (تقریب ًا بیشتر از صد روز) بهجای یک نفر دیگر،
مدام عجله کردیم و از رییس جمهور هم میخواستیم عجله کند ،باعث
شد که مث ً
ال یک نفر با تحصیالت خانه خالی خود ،وزیر تعطیالت مالی
انتخاب شود .حاال خدا میداند که پارلمان به این بدبخت رای اعتماد
بدهد یا رای عجله؟! بر اساس محاسباتی که طی این صد روز و خُ ردهای
که من انجام دادم ،به این نتیجه رسیدم که اگر ما عجله نمیکردیم و
یک-دو یا سه صد روز دیگر هم صبر میکردیم ،حاال مجبور نبودیم به
جای چهار زن ،سه زن را در لیست وزیران پیشنهادی ببینیم و جشن
صدور اولین دروغ را برپا کنیم .البته ممکن است دروغهای زیادی تا حاال
از آسمان باریده باشند و چون صخامت دود و خاک در نزدیکیهای آسمان
زیاد شده ،ما ندیده باشیم .ولی این دروغ ،از آن جهت ایجاب تجلیل و
شادمانی را میکند که قب ً
ال چندین بار در موردش استاتوس زده شد و
میلیونها کمنت و الیک جمع کرد و چه شخصیتهایی که آن را شیر
نکردند .پس مبارکتان باشد! فکر نکنید این دروغ توجیه ندارد ،توجیه آن
این است که توان مجموعی نصف شد .در نصف یک مجموعه از توان و
صالحیت ،اگر سه خانم برای وزارتخانه معرفی شد ،عین فتوحات سلمان
محمود بیدین میباشد.
البته عجله چیزی نیست که بعد از پیروزی آقای محمد اشرف غنی
مذمت شده باشد .عجله چندین صد سال پیش محکوم شده بود .علما،
ریشسفیدان ،متنفذان ،سرمایهداران ،نمایندگان اقوام ،معلمان و اساتید
مسجد و مدرسه ،همه عجله را محکوم کرده بودند و بارها توصیه کرده
که نباید از عجله کار گرفت .آنها حتم ًا میفهمیده که ما روزی به این
دنیا خواهیم آمد و عاجلیک زندگی و کار خویش را رها کرده ،عجله
خواهیم کرد .بهطور مثال ،دیروز شماری از نمایندگان مجلس در حمایت
از نیروهای امنیتی ،لباس و یونیفورم نیروهای امنیتی را برتن کردند و
عکس یادگاری انداختند .در این کار هم عجله شد .اگر عجله نمیشد،
حتم ًا یکی برای رضای خدا لباس پولیس ملی را هم بر تن میکرد و
جلو دوربین جلوه میفروخت و اعتبار میخرید .دیدیم که آنها عجالت ًا
یونیفورم برتن کرده و پولیس ملی را از لیست نیروهای امنیتی کشیدهاند.
الزم است عرض کنم که الزام ًا پشت هر عجله ،بیمنطقی نیست .خیلی از
عجلهها در دنیا وجود دارند که پشتشان منطق سنگین و درستی خوابیده
و اگر عجله نشود ،احتما ًال بالی عظیمی به میان خواهد آمد! بهطور مثال،
فرض کنید شما یک رفیق دارید که سوزاک است .هردو به رستورانت
میروید .رستورانت هم یک تشناب دارد .شما اول به تشناب میروید؛ در
حالی که ایجاب میکند باید چند دقیقهای آنجا باشید ،رفیقتان از طریق
فیسبوک پیام میدهد که هله بچش زود شو! اگر شما عجله نکنید،
احتما ًال در شرمندگی رفیقتان باید سهیم شوید .اینجاست که عجله
نه تنها تاوان ندارد ،که فایده هم دارد .از اینرو ،به این نتیجه میرسیم
که عجله و صبر ،دو روی یک سکه اند .هاهاهاهاهاها ...دیدید که در
نتیجهگیری عجله کردم و چه نتیجهی افتضاحی را بیرون کشیدم؟
هرچند حاال کار از کار گذشته و ما خیلی در این زمینه عجله کردیم و
باعث شدیم که خیلی از افراد شایسته کشفناشده باقی بمانند .با آنهم،
عنان کار و عجله و صبر ،افتاده بهدست پارلمان! پارلمانی که متهم به
زدوبندهای پولی و تشکیالتی در ساختار قدرت است .گفته میشود،
سالهای قبل که وزیران به پارلمان معرفی میشدند ،پارلمان آنقدر از
صبر خویش کار میگرفت که مغز ملت را از صبر خالی میکرد .آنقدر
قیمت رای سرخ و سبز را باال و پایین میآوردند که برای خود وزیر
در تشکیالت وزارتش ،تقریب ًا هیچ چیزی باقی نمیماند .حاال باز هم
افسار امور بهدست همان پارلمان افتاده است .اینکه چه میشود ،بهزودی
خواهیم دید! البته این حرف و حدیثها ،دامن همهی وکال را نمیگیرد،
درست مثل آنکه یک عده واقع ًا در دوران انتخابات با آنکه میتوانستند
تقلب کنند ،اما نکردند ،یک عدهی این وکالی محترم هم پاک و بیگناه
اند.
به هر روی ،ما تا که توانستیم از عجله کار گرفتیم ،حتا رییس جمهور را
مجبور کردیم که از عجله کار بگیرد .امید که پارلمان هم عجله کند .مثل
سالهای قبل از صبر ایوب خویش کار نگیرد و در پی باال بردن قیمت و
پایین آوردن ارزش نباشند .اما از این پارلمانی که ما میبینیم ،بعید است از
عجله کار بگیرد .دوباره آنقدر صبر خواهد کرد که باز ما مجبور میشویم
لباس عجلهی خویش را بپوشیم و بیست و چهار ساعت عجله کنیم.
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افغانستاندرنگاه

حاال افغانستان به چه نیاز دارد؟
نویسنده :تمیم عاصی
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :مجلهی دیپلمات

ایوان سافرانچوک:

افغانها مجبور به یادگیری
مبارزه در خاک خود نیستند
منبع :روزنامهی روسیزبان «ل ِنتا»
بخش آخر

در ارتباط به افزایش حوادث در افغانستان پس از خروج نیروهای
آمریکایی ،دو اظهار نظر وجود دارد .اول ،بیثباتی از داخل کشور
آغاز میشود و بعد به کشورهای همسایه سرایت میکند .دوم،
از آنجایی که نیروهای متخاصم بیش از حد با یکدیگر درگیر
هستند ،بینظمی در افغانستان قوت میگیرد؛ اما همسایههای
افغانستان در امان خواهند بود .به نظر شما ،کدام یکی از این
فرضیهها محتملتر از همه است؟
این دو فرضیه متضاد اند ،اما در واقع هردو میتواند بهطور همزمان رخ بدهد.
مطمئن ًا ،این احتمال وجود دارد که یک جنگ داخلی دیگر با مشارکت نیروهای
جدید در افغانستان بهوقوع بپیوندد؛ در حالی که صادرات افراطگرایی نیز افزایش
خواهد یافت .در این صورت ،به احتمال زیاد طرفین درگیر در رویارویی ،از
کشورهای همسایه تقاضای کمک کنند تا آنها را نیز درگیر این ماجرا سازند.
در صورتی که افغانستان شدیداً دچار ناامنی شود ،وضعیت موجود به اجبار روی
کشورهای همسایه نیز تأثیر خود را میگذارد.
حقیقت ًا من شخص ًا فکر میکنم ک ه اگر جنگهای داخلی بیش از حد شدید نباشد
و در حول و حوش آن در افغانستان یک نوع تنظیم و تعادل قدرت به میان بیاید،
همسایهها حداقل دخالت را خواهند داشت .به زبان رک ،در افغانستان تعدادی
از بازیگران هستند که قدرت نظامی ،حمایت اجتماعی و برخی از اخالقیات
حقوقی را در قدرت شریک میسازند؛ اما آنها بهطور رسمی اکنون از روند
سیاسی حذف شدهاند .چنین وضعیت ،وجوه اخالقی ندارد .اگر تعادل قدرت در
جای خودش قرار گیرد ،احتمال درگیریهای خونی ن به حداقل میرسد و آن
وقت ،زندگی شهروندان افغانستان روند معمول خودش را طی خواهد کرد .اما
تابهحال ،من نشانههایی برای این واقعیت ندیدهام که مقامهای رسمی خودشان
را برای اصالحات آماده کرده باشند .در صورتی که جنگ برای تغییر توازن
قدرت شدید باشد ،در آن صورت همسایگان افغانستان بیشتر رنج خواهند برد.
پس همسایهها ملزم به چه اقداماتی هستند که بتوانند خطرات
را به حداقل برسانند؟
کارهای اصلی را بایستی خود سیاستمداران افغانستان تکمیل کنند .همینطور
و البته آنگونه که در زمان اتحاد شوروی این روند با نام «سیاست آشتی
ملی» یاد میشد و در حال حاضر ،از روند مذکور با نام «مذاکرات سیاسی»
یاد میکنند؛ الزم است که احزاب مختلف و متضاد سیاسی در افغانستان با
همدیگر روابط برقرار کنند .همهچیز در صورتی قناعتبخش خواهد بود که
روند تعامل و سازش بدون دخالت نیروهای خارجی و بهخصوص بدون دخالت
پاکستان و سایری ن پیش برده شود .اما ظاهراً با سناریوهای پشت سرهم وقایع،
چنین روندی موفقانه پیش برده نخواهد شد .چنانچه در زمان حاضر کشورهای
همسایهی افغانستان ،باید امنیت مرزهایشان را تقویت کنند؛ اقدامی که آنها
باید روی دست گیرند .جمهوریهای ازبکستان و تاجکستان مرزهایشان را
تقویت کردهاند .ترکمنستان برای حفاظت از مرزهای خود با افغانستان ،همیشه
کام ًال در غفلت بهسر میبرد .میشود نسبت به این موضوع ،متفاوت نگاه کرد؛
چرا که در دو سال گذشته بخشهایی از خاک این کشور اغلب دستخوش
حوادث نظامی بوده است .همانطور که در مرز مشترک افغانستان و پاکستان
بسیاری از چیزها غیرقابل کنترول اند .بهعنوان مثال ،روزانه هزاران نفر میان دو
کشور رفت و آمد میکنند.
شما گفتید که افغانها باید خود مشکالت درونیشان را حل کنند.
آیا پاکستان حاضر است که در چنین روندی ،دست از دخالت
بکشد؟
در سالهای اخیر ،دولت پاکستان عم ًال چنین کاری را نکرده است .در این
ارتباط یک سری دالیل خاص نیز وجود دارند :اقتصاد پاکستان در وضعیت
خوبی قرار ندارد ،وقوع یک سیالب در سال  2010نیز مشکالت اقتصادی را
تشدید کرد ،و عالوه بر اینها ،مشکالت سیاسی درونی پاکستان هم به اندازهی
کافی خود پا برجاست .در چنین زمانی ،ممکن بود از سوی اسالمآباد ،حرکتی
صورت گیرد؛ اما پاکستان در این خصوص همواره محتاطانه رفتار کرد .با این
حال ،من به این باورم که این دوره ،نهایت ًا خاتمه مییابد و امروز ه پاکستان
سخت در تالش است و میخواهد که بر اوضاع افغانستان تأثیر مستقیم داشته
باشد.
آیا چیزی وجود دارد که آمریکاییها را مجبور به بازگشت به
افغانستان کند و آنها دوباره بخواهند نیروهای نظامیشان را
افزایش دهند؟
بلی و این مسئله دور از امکان نیست .و این در صورتی ممکن است که آنها
نخواهند نیروهای باقیماندهی خود را بهصورت کل از افغانستان خارج کنند.
قابل درک است که در حال حاضر ،هر آ ن چیزی که در افغانستان جریان دارد،
بر همسایگان نیز بیتأثیر نخواهد بود .بهبود وضعیت در این کشور ،میتواند این
گره را باز کند .میتوان فقط استدالل آورد ،پیشبینی کرد و همهی فرضیهها را
با قرار دادن در دو نقطهی مقابل ،مورد سنجش قرار داد.

نخبگان سیاسیفاسد و بیاتفاق ،فساد گسترده و افزایش ناامنی و شورش طالبان،
تهدیدهای جدی برای صلح و ثبات افغانستان در آیند ه اند.

جنگ در افغانستان -طوالنیترین جنگ تاریخ امریکا-
به پایان رسید .در یک محفل کوچک و بیسروصدا با
حضور چندین مقام دستچین شدهی داخلی و بینالمللی
ایاالت متحده و متحدانش در ناتو ،پرچم آیساف را پایین
و بهجای آن پرچم حمایت قاطع (Operation
 )Resolute Supportرا بلند کردند .هدف برنامهی
حمایت قاطع کمک ،مشورهدهی و تربیهی نیروهای
امنیتی افغانستان در جنگش علیه تروریسم و طالبان
شورشی در سالهای پس از  2014است .سخنگوی
طالبان ،پایان مأموریت آیساف/ناتو را اعتراف به شکست
توصیف کرد .این سخن طالبان زیاد شگفتآور نیست؛
اما باز هم پرسش این است که جنگ برای افغانستان چه
به ارمغان آورد و با توجه به افزایش ناامنی ،بیاطمینانی
اقتصادی و بیثباتی سیاسی ،آینده چگونه رقم خواهد
خورد؟
هیچ شکی وجود ندارد که افغانستان در مقایسه با دورهی
رژیم وحشی طالبان ،جای بهتری است و معیارهای
زندگی در آن باال رفته است .میلیاردها دالر کمک خارجی،
کمکهای تکنیکی و قربانی شدن زندگی هزارها انسان،
راه را برای ساختن یک افغانستان سعادتمندتر هموار
ساخت؛ اما اوضاع در این کشور هنوز هم شکننده است.
میلیونها دختر اکنون به مکتب میروند ،صدها هزار
شهروند این کشور به نهادهای تحصیالت عالی راه
یافتهاند و افغانستان کنونی ،حکومت ،پارلمان ،نظام
عدلی-قضایی و جامعهی مدنی بیدار دارد و در این فضا،
حضور زنان قوی است .این کشور در بیشتر از 140
کشور سفارت ایجاد کرده و تقریبا با تمام کشورها روابط
دیپلماتیک برقرار کرده است .افغانستان دیگر آن کشور
منزوی و تحریمشدهی زمان طالبان نیست.
در یک دههی گذشتهی میانگین رشد اقتصادی
افغانستان  9.25درصد بوده و درآمد سرانه از  120دالر
امریکایی به  640دالر امریکایی افزایش یافته است.
ارزش واحد پولی افغانستان قوی است و با کمک
میلیاردها دالر کمک خارجی ،برنامهی قوی برای کاهش
فقر را روی دست داشته است.
با این وجود ،با خروج ایاالت متحده/ناتو ،این کشور
با چند چالش جدی مواجه است :طوالنی شدن
انتخابات ،کاهش دو رقمی میزان رشد اقتصادی ،دولت
وحدت ملی شکننده ،جنگ نیابتی در حال افزایش
بین همسایگانش و نخبگان سیاسی بیاتفاق و فاسد
که هرکدام دارای شبکههای اقتصادی جنایتکارانه
اند .برای فایق آمدن بر این چالشها ،نیاز است که

نخبگان سیاسی و اقتصادی افغانستان همگی به
این دیدگاه برسند که تجارتشان مانند سرازیر شدن
کمکهای عظیم خارجی ،کمکهای امنیتی رایگان،
حمایت سیاسی بینالمللی ،سیاست پراگنده و جنگهای
نیابتی منطقهای ،دیگر نمیتوانند ادامه یابند .آنان باید
خود نسبت به کشورشان مسئولیتپذیر شوند و برای
خودشان تصمیم جدی بگیرند و زمینه را برای ثبات،
امنیت و آرامش فراهم کنند.
اولویت نخست دولتمردان و پالیسیسازان افغانستان
باید ثبات و وحدت داخلی باشد .افغانستان بیاتفاق،
فقیر و شکننده هیچگاهی توسط همسایگان و شریکان
بینالمللیاش جدی گرفته نخواهد شد .دولت جدید باید،
احتماال با برگزاری جرگهی بزرگ ،در بارهی جنگ
علیه تروریزم ،صلح و ثبات داخلی و برنامهی اصالحات
اقتصادی یک اجماع ملی ایجاد کند .بدون یک اجماع
ملی همهشمول در بارهی سه عرصهی کلیدی جنگ
علیه تروریزم ،روند صلح و برنامهی قوی اصالحات
اقتصادی ،هرنوع رویکرد به این سه موضوع مقطعی
و ناکافی خواهد بود و کشور همچنان آسیبپذیر خواهد
ماند .نخبگان افغانستان باید فراتر از رسیدن به قدرت
و پول بیندیشند ،تفاوتهای قومی را کنار بگذارند و از
گرفتار شدن به سرنوشت رژیمهای پیشین پرهیز کنند.
در عرصهی بینالمللی ،افغانستان نیاز به ساختن چهرهی
دیگری از خود دارد .دولت افغانستان باید تالش نماید
که در جنگ علیه تروریسم و تندروی مانند کشورهای
دیگر که ایاالت متحده به منظور فایق آمدن بر تروریزم
و تندروی به آنها کمک نظامی و اقتصادی میکند،
شریک مستقل و قابل اعتماد باشد.
در عین زمان ،در عرصهی بینالمللی یکی از راههای
زیر را انتخاب کند:
 .1شریک استراتژیک برای ایاالت متحده/ناتو در
منطقه :اخیرا موافقتنامههای دوجانبهی امنیتی و
چگونگی حضور نیروهای ناتو توسط دولت افغانستان
به امضا رسیدند؛ اما اوضاع امنیتی افغانستان همچنان
خطرناک است و اقتصاد آن میلنگد .اگر قرار است
افغانستان شریک استراتژیک ایاالت متحده و ناتو باشد،
هردو جانب باید اقدامات بنیادی روی دست گیرند.
این شراکت و همکاری دوجانبه به قیمت خون و پول
هنگفت تمام شده است .گروههای نیابتی منطقهای به
حملههایشان سرعت دادهاند و اگر اقدامات امنیتی
و اقتصادی جدی برای از بین بردن دالیل ریشهای
تروریسم و افزیش خشونتها روی دست گرفته نشود،

این وضع ادامه خواهد یافت.
 .2ساختن آیندهای با کشورهای منطقه و جهان
اسالم :در سوی دیگر ،افغانستان میتواند دیپلماسی قوی
و روابط نزدیک با کشورهای منطقه برقرار سازد .اما این
مناسبات به قیمت از دست دادن شراکت با ایاالت متحده
و ناتو تمام خواهد شد .این بدان معناست که افغانستان
صلح را در بدل خط دیورند و عمق استراتژیک برای
پاکستان ،حفظ منافع هند در افغانستان ،ندادن پناهگا ه
برای تندروان روسی و آسیای مرکزی در این کشور
و سرانجام ،ایجاد تعادل میان منافع ایران و عربستان
دیپلماسی

سعودی تأمین نماید .تعقیب کردن چنین
پیچیده و چندوجهی ،نیازمند اعتبار ،اعتماد و ظرفیت
است که نه در دولت افغانستان مشاهده شده است و نه
در دولتهای همسایهاش .در کنار آن ،به استثنای هند،
هیچ یک از کشورهای همسایهی افغانستان در کمک
و همکاری با افغانستان در  14سال گذشته به اندازهی
ایاالت متحده پیشگام نبودهاند.
 .3ائتالف با چین ،هند و روسیه :بسیاری از
استراتژیستها و کارشناسان روابط بینالملل به این
باور اند که آیندهی افغانستان در گرو همسایگان
قدرتمندش ،چین ،هند و روسیه است .آنان استدالل
میکنند که این کشورها در بارهی چگونگی حل
معماهای امنیتی و اقتصادی افغانستان پسا 2014باید به
نوعی اجماع منطقهای برسند .اما هریک از این کشورها،
در افغانستان منافع متضاد دارند و این یکی از دالیل
عمدهی بیثباتی برای آنها نیز است .با آنکه دیپلماسی
خاموشی بین آنها در بارهی سرنوشت افغانستان
پسا 2014برقرار است؛ اما تا هنوز روشن نیست که آنان
حاضر به فرستادن نظامیان کمکی و کمک نظامی و
سیاسی برای افغانستان خواهند شد یا نه.
آیندهی سیاسی و اقتصادی افغانستان شکننده و
نامطمئن است .کسر اخیر در بودجه ،اتکای بیش از
حد بر کمکهای نظامی ایاالت متحده/ناتو ،نخبگان
سیاسی فاسد و بیاتفاق ،فساد گسترده و افزایش
ناامنی و شورش طالبان تهدیدهای جدی برای صلح و
ثبات افغانستان در آیندهاند .پیش از ایستادن بر پاهای
خودش ،در سالهای پیشرو افغانستان نیاز به حمایت
اقتصادی ،سیاسی و نظامی بینالمللی و منطقهای دارد.
اما به همان اندازه که نیاز است که جامعهی بینالمللی
به حمایش ادامه دهد ،دولت افغانستان با انتخاب هریک
از گزینههای فوق ،باید ثابت کند که برای شریکانش
متحد برابر و قابل اعتماد است.
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اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،به تندخویی گاه و بیگاهش معروف است .اما با این وجود،
تقاضای اخیر و ناگهانی او از برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد ( ،)UNDPادارهای که
صدها میلیون دالر کمککنندههای غربی را در زمینهی پرداخت مصارف پولیس اداره کرده است،
مبنی بر واگذاری مسئولیتهای پول کمککنندهها در ظرف شش ماه ،برای دیپلماتهای غربی
گیجکننده بوده است.
ظاهرا آقای غنی فکر میکند ،حکومت افغانستان ،با وجود سابقهی فساد بومیاش ،میتواند این
وجوه را بهتر مدیریت کند .او شکایت کرده است که این اداره ،پول هنگفتی را در مخارج کلی
مدیریت این وجوه هزینه میکند و ظاهرا متمایل است بهسرعت یک رهبر جسور و رویایی شود.
اما انتقال (مسئولیت مدیریت) این وجوه ،مسلما این کمکها را در برابر نوعی از دزدیای که در
جریان یک دههی گذشته در وزارتخانههای افغانستان معمول بوده است ،آسیبپذیر میسازد.
با توجه به اینکه جنگ به مرحلهی جدیدش وارد میشود ،در اینگونه مخالفتها ،خطر اصلی
متوجه مالیهدهندگان امریکایی است .ماه گذشته ،رییس جمهور اوباما پایان ظاهری مأموریت
جنگی امریکا را جشن گرفت و با خوشبینی بیاساس وعده کرد که افغانستان «دیگر منبع
حمالت تروریستی نخواهد بود».
با این حال ،حکومت او تصمیم گرفته است که در عملیات نظامی در افغانستان ،جایی که حدود
 10600سرباز به خدمتشان ادامه خواهند داد ،نقش چشمگیرش را حفظ کند .همچنین واشنگتن
تعهد کرده است ،به هزینه کردن میلیاردها دالر در زمینهی حل مشکالت نیروهای امنیتی نوپای
افغانستان ادامه دهد.
برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد ( )UNDPبیمنتقد نیست .در ماه سپتامبر ،سربازرسی که
از مصرف وجوه امریکایی در بازسازی افغانستان نظارت میکند ،نامهای نوشت و هشدار داد که
این اداره نتوانسته است به تقلب مظنونی که توسط مقامهای وزارت داخلهی افغانستان انجام شده
است و آنها بهطور «مشکوکی» از معاشهای پولیس پول وضع کردهاند ،رسیدگی کند.
از ماه جنوری  2011بدینسو ،برنامهی توسعهی سازمان ملل بیش از  1.62میلیارد دالر را برای
پوشش معاشها و تقاعدیهای افسران پولیس افغانستان پرداخته است .ایاالت متحده و متحدانش
از سال  2002بدینسو بیش از  3.1میلیارد دالر به این صندوق کمک کردهاند .دیپلماتهای غربی
میگویند ،در کشوری که اختالس اندک در آن اجتنابناپذیر پنداشته میشود ،این ادارهی سازمان
ملل متحد این پول را به شکل معقول و مناسبی مدیریت کرده است .کمککنندههای غربی
موافق اند که وزارتخانههای افغانستان سرانجام باید در مدیریت کمکهای بینالمللی مسئولیت
بیشتری بگیرند؛ اما ضرباالجل شش ماههای که آقای غنی تعیین کرده است ،غیرواقعبینانه و
خودسرانه به نظر میرسد.
آقای غنی ،مأمور پیشین بانک جهانی ،درک میکند که وجوه کمک کنندگان چگونه استفاده شده
است .او در مورد نیاز مبارزه با فساد در افغانستان صریح صحبت کرده است و بر آن تأکید کرده
است .با این حال ،کاری که او هنوز انجام نداده است و باید انجام دهد ،پیشنهاد یک جانشین
معتبر برای تحویلی و مصرف کمکهای غربی است .آقای غنی که در ماه سپتامبر قدرت را در
اختیار گرفت ،برای انجام این کار باید نخست روی ایجاد کابینه تمرکز کند .در حال حاضر،
وزارتخانههای امنیتی افغانستان وزیر دایمی ندارند.
همچنین عاقالنه خواهد بود که آقای غنی گفتوگوهایی را آغاز کند که مسیر روند آشتی با طالبان
را مشخص کند؛ هدفی که حامد کرزی از آن طفره رفت .پس از سالها جنگ و تلفات ترسناک
آن ،به نظر میرسد که اکثریت افغانها از روند صلح حمایت میکنند.

برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد ( )UNDPبیمنتقد نیست .در
ماه سپتامبر ،سربازرسی که از مصرف وجوه امریکایی در بازسازی
افغانستان نظارت میکند ،نامهای نوشت و هشدار داد که این اداره
نتوانسته است به تقلب مظنونی که توسط مقامهای وزارت داخلهی
افغانستان انجام شده است و آنها بهطور «مشکوکی» از معاشهای
پولیس پول وضع کردهاند ،رسیدگی کند.
از ماه جنوری  2011بدینسو ،برنامهی توسعهی سازمان ملل بیش
از  1.62میلیارد دالر را برای پوشش معاشها و تقاعدیهای افسران
پولیس افغانستان پرداخته است .ایاالت متحده و متحدانش از
سال  2002بدینسو بیش از  3.1میلیارد دالر به این صندوق کمک
کردهاند .دیپلماتهای غربی میگویند ،در کشوری که اختالس
اندک در آن اجتنابناپذیر پنداشته میشود ،این ادارهی سازمان
ملل متحد این پول را به شکل معقول و مناسبی مدیریت کرده
است .کمککنندههای غربی موافق اند که وزارتخانههای افغانستان
سرانجام باید در مدیریت کمکهای بینالمللی مسئولیت بیشتری
بگیرند؛ اما ضرباالجل شش ماههای که آقای غنی تعیین کرده است،
غیرواقعبینانه و خودسرانه به نظر میرسد.

یک نظرسنجی وزارت خارجهی ایاالت متحده که در اواخر ماه اکتوبر انجام شده است،
دریافته است که تعداد فزایندهای از افغانها طرفدار عفو رهبران طالبان اند؛ یافتههایی که
پیش از این اعالم نشدهاند .این نظرسنجی دریافته است که اگر عفو رهبران طالبان زمینه
را برای توافق صلح مهیا کند 66 ،درصد افغانها متمایل به بخشیده شدن شورشیان خواهند
بود .این در حالی است که حمایت زنان از این مفکوره ،بهطور چشمگیر و از  45درصد در
سال  2010به  62درصد افزایش یافته است .این نوع توافق ،که تنها امید برای پایان واقعی
جنگ افغانستان است ،به رهبری زرنگ و چیرهدست در کابل نیاز دارد .تمایل آقای غنی به
سبکدوش کردن سریع  ،UNDPنمیتواند اطمینان دهد که او در این کار دشوار اولویتها
را درست تعیین میکند.

مردم افغانستان باز هم در حیرت فرورفتند .گفته میشود این
دفعه ،برخالف دفعات قبل ،بد رقم فرورفتهاند و ممکن است
دیگر از حیرت بیرون نیایند .علتش هم این است که با تمام
امیدی که به رییس جمهور جدید بسته بودند ،در کابینهی
جدید هیچ وزارت قابل توجهی وجود ندارد .همان قبلیهایند.
مردم انتظار داشتند که رییس جمهور جدید حداقل ده-بیست
وزارتخانهی جدید بسازد و افراد کاردان و متعهد را در رأس
آنها بگمارد .حداقل این وزارتها را که صد درصد ضرورت
داشتیم:
وزارت گسترش تشناب:
دولت جدید برای اینکه بتواند مشکل دستشویی مردم کابل
را حل کند ،به یک وزارت کامل برای ساختن تشناب در سطح
پایتخت نیاز دارد .با هرچیز میتوان شوخی کرد؛ اما با فشار گرده
و مثانه شوخی نمیشود .اگر فردا نیمی از مردم به امارت اسالمی
پیوستند ،بدانید که یکی از علل اصلی آن همین فقدان تشناب
در پایتخت است .دانشمندان میگویند ،وقتی که مردم عقدهای
شوند و نتوانند عقدههای خود را بگشایند و خالی کنند ،ممکن
است به مخالفان سیاسی بپیوندند.
وزارت برکنار کردن مسئوالن:
از آنجا که رییس جمهور محترم عادت دارد هر وقت که برکنار
کرد ،سی-چهل نفر را یکجا برکنار کند ،امکان دارد سرش زیاد
فشار بیاید .الزم است وزارتی تشکیل شود که کارش فقط همین
برکنار کردن باشد .وزارت که باشد و نفر کاری داشته باشد،
میتواند مسئوالن را گله گله برکنار کند و حتا خانوادههایشان
را هم از مملکت گم کند.
وزارت دلجویی از کرزی:
ظاهرا رییس جمهور قبلی ،حامد کرزی ،زیاد با وضعیت جدید
راحت به نظر نمیرسد .در جلسات مهم دولتی هم که شرکت
میکند ،اینطور مینماید که تا پنج سال آینده ،یعنی تا وقتی که
آقای کرزی دوباره رییس جمهور شود ،باید وزارتی داشته باشیم
که کارش دلجویی کردن از ایشان باشد.
وزارت کنترول هیل ،زیره و زنجفیل:
رییس جمهور ما آدم دقیقی است و در همین چند ماه گذشته
نشان داده که عالقهی شدیدی به جزئیات مملکتی دارد.
خدابیامرز امیر عبدالرحمان هم همین خاصیت را داشت؛ اما خوب
او خاصیتهای بد هم داشت .بهخاطر همین عالقهی رییس
جمهور به کنترول جزئیات ،باید وزارتی ساخته شود که کارش
نظارت بر میزان استفادهی مردم از هیل در چای ،زیره در برنج
و زنجفیل برای درمان نفخ شکم باشد .مردم ما که ناظر نداشته
باشند ،خدا را به یگانگی نمیشناسند .گفته باشیم.
وزارت ریاست اجرائیه:
از آنجا که هیچ معلوم نیست ریاست اجرائیه چه کار میکند،
بهتر است این ریاست در قالب یک وزارت درآورده شود تا بتواند
فعالیت کند .ماهها گذشت و ملت کور شود اگر کاری از این
ریاست محترم دیده باشد .قدرت که دارد ،حداقل برود در قندهار
و شصت-هفتاد نفر را برکنار کند که چیز شود.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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گسترش فعالیتهای بنیادگرایی اسالمی در اروپا؛
گسترش فعالیتهای هراسافگنانه در اروپا،
برابر است با:
تقویت و استحکام و پیروزی گروههای راستگرا و نشنالیست در اروپا؛
محدود شدن روابط اجتماعی غرب با جهان اسالم؛
محدود شدن حمایت اجتماعی برای شهروندان مسلمان در اروپا؛
بدنام شدن جایگاه فرهنگی و اخالقی مسلمانان در ذهنیت اجتماعی جامعهی غربی.

انتیبیوتیک عمرتان را کم میکند!



Daoud Naji

در ذهن من تظاهرات تداعیکنندهی چند چیز
است:
شنیدن شعار :مرگ بر.
دیدن اقداماتی چون آتشزدن پرچمی ،عکسی ،یا سمبولی.
(همین پریروز فعاالن مدنی مخالف خشونت افغانستان عکس موالنا فضلالرحمان را
آتش زدند).
در مواردی هم :شکستن و تخریب داراییهای عامه.
تظاهرات میلیونی پاریس اما هیچکدام از این نشانهها را نداشت.
راهپیمایی کردند .سکوت کردند و گفتند ،از آزادی حمایت میکنیم.
دریغ از «مرگ بر»ی« ،مرده باد»ی ،شکستنی ،سوختنی...
دارم فکر میکنم ،چرا این «تظاهرات با حافظهی تاریخی من از این کلمه» ،همخوان
نیست؟


Munera Yousufzada

چرخهی فساد!
فساد در جامعهی ما زماني شروع گرديد كه وزير مجبور شد
براي گرفتن راي اعتماد به وكيل ،بهجاي برنامهی مدون،
پول بدهد .وزير براي جبران پول از دست رفته ،مجبور
است از معينان و رییسان باج بخواهد .معينان نيز براي تعيينات رییسان و روسا براي
تعيين آمران و مديران و همينطور ما پيش رفتيم و در فساد غرق شديم.
امروز با معرفي نامزدوزيران جديد به مردم و وكال ،الزم است حكومت وحدت ملي
مديريت سالم را به دست بگيرد تا ما باز هم با فاجعهی سيزده سال گذشته روبهرو
نشويم؛ اگر نه كانديدوزير مجبور ميشود براي آنكه با عقدههاي وكال از نظام و از
پايان دوران وكالتش روبهرو نشود ،به آنها باج بپردازد .خوب است از همين حاال فعاالن
مدني و دولت بهطور جدي هشدارهايي به وكال بدهند تا منافع ملي را فداي منافع
شخصي خويش ننمايند.


Rahman Rahmani

فرض كنيد اگر پارلمان كابينهي معرفي شده را
بهصورت مجموعي رد كند (خيلي بهندرت چنين اتفاق
ميافتد) ،چه خواهد شد؟
 .1رهبران زن در حكومت وحدت ملي همديگر را

«مويكنك» خواهند كرد.
  .2يخن در يخن ع و غ (به گفتهي بشردوست) نخواهد ماند.
 .3نامزدوزيران كاسه و ديگ به زنانشان نخواهند ماند و چند تا «اشپيالق» هم
نثار بچههايشان خواهند كرد .وا به جان خانه و خانوار نامزدوزيران!
 .4شش ماه وقت خواهد گرفت كه نامزدوزيران تازه معرفي شوند« .برف مرف»
از ياد مردم خواهد رفت در شكايت از سوزش آفتاب ،مثل «دل و جگر» رهبران
وحدت ملي خواهند نوشت .مثالً« ،با معرفي وزرا ،آفتاب هم زورهاي آخرش را
ميزند تا در درون حكومت و پارلمان حرارت بيشتر توليد كند و كابينه زودتر
نهايي شود» .بال به پس وزیران كه از عرق خيس خواهند شد و نزد ملت و مملكت
آبرويشان خواهد رفت!
 .5شش ماه تمام كاربران «بيكاروبار» فيسبوك تبصره خواهند نوشت و
نامزدوزيران «احتمالي» و «خيالي» و «واهي» و «واقعي» را معرفي خواهند نمود.
البته «واقعي»ها ميان گزينههاي ديگر «گم و گور» خواهند بود!
 .6در خانه و پسخانه ،در كوچه و بازار مردم نام «نامزدوزيران» را زمزمه خواهند
كرد .شهرت اگر است ،ك متَر از اين نباشد!
ت خواهند شد و تصاويری كه در «زمان قانوس
  .7يك عالم «مديحه»سرا ياف 
پاچا» با نامزدوزير گرفته بودند را در صفحههايشان بگذارند و چهل تا كلمهي
«مدح» و «ستایش» را رديف كنند و اينطوري فخر بفروشند و آخرش هم فرد
مورد نظر به پارلمان «معرفي» نشود!
نمونههاي بيشتر را شما در كمنت اضافه كنيد...


Waheed Omer

اگر انجنیر صاحب صدیق ایشان را بهخاطر داشته باشید،
در زمان رییس جمهور کرزی مدتی وزیر معادن بود .آقای
صدیق در زمان داوود خان رییس انکشاف دهات تشریف
داشت و ظاهراً یگانه عضو کابینهی داوود خان بود که در
کابینهی رییس جمهور کرزی هم حضور داشت .یک روز در جریان مجلس کابینه دیالوگ
جالبی بین رییس جمهور کرزی و آقای ایشان شروع شد.
رییس جمهور کرزی :وزیر صاحب معادن ،خودت خو َد کابینه داوود خان هم یگان وخت
میرفتی؟
صدیق ایشان :بلی رییس صاحبَ .د او وختا وزارت انکشاف دهات نبود ،همی ریاست
انکشاف دهات بود .مره هم یگان وخت َد کابینه دعوت میکدن.
رییس جمهور کرزی :خو ،کابینه او وختا و ای کابینه ما چه فرق داره؟
صدیق ایشان :واهلل ،چه بگویم رییس صاحب .او وختا د کابینه ایقه گَل َگلمیری نبود.

خیلی از افراد وقتی دچار سرماخوردگی م یشوند،
بهجای مراجعه به پزشک ،شروع به خوردن انواع
و اقسام دارو م یکنند .شربت ضدسرفه ،تابلیت
سرماخوردگی و استامینوفن داروهایی هستند که
بهصورت خودسرانه استفاده م یشوند .حاال اگر افراد
با کمی ترشحات چرکی هم مواجه شوند ،مصرف
کپسولهای انت یبیوتیک را نیز به این مجموعه
اضافه م یکنند تا ب رای مصرف خودسرانهی دارو،
چیزی از قلم نیفتد! «آموکس یسیلین» یک کپسول
انت یبیوتیک است که مصرف خودسرانهی آن در
بین مردم بسیار رواج دارد .شاید دلیل اصلی مصرف
خودسرانهی آن را بتوان به فروش راحت دارو در
برخی از دواخانهها نسبت داد ،ولی مسئلهی مهمتر،
عدم آگاهی افراد از مضرات مصرف خودسرانهی
داروست و در این میان افزایش آگاهی مردم م یتواند
نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از عوارض مصرف
خودسرانهی این داروها ایفا کند.
وقت ندارم
روزانه افراد زیادی ب رای تهی هی دارو ،لوازم آرایشی
و بهداشتی به دواخانه مراجعه م یکنند و برخی از
افراد بدون مراجعه به پزشک و در دست داشتن
نسخه ،دارو م یخرند و این مسئله دالیل زیادی
م یتواند داشته باشد .خانم جوانی که یک کیس هی
پر از دارو در دست دارد و در بین داروها کپسول
آموکس یسیلین هم به چشم م یآید ،م یگوید« :سرما
خوردم و احساس م یکنم در پشت حلقم چرک وجود
دارد .ب رای همین ،آموکس یسیلین خریدم و واقعا
کارم به گونهای است که وقت نم یکنم ب رای یک
سرماخوردگی ساده به پزشک مراجعه کنم .هروقت با
مشکل بروز چرک در گلو مواجه شدهام ،پزشک ب رایم
همین کپسول را تجویز کرده و مشکلم برطرف شده
است و تا حاال با مشکلی هم مواجه نشدم .پس فکر
نم یکنم با مصرف این کپسول اتفاق خاصی بیفتد».
دوقلوهای همسان
خیلی از افراد تفاوت داروهایی را که در یک گروه قرار
دارند ،نم یدانند و این مسئله در رابطه با انت یبیوتیکها
بهخوبی دیده م یشود .آموکس یسیلین و آمپیسیلین
 2دارویی هستند که افراد عادی فرقشان را بهخوبی
نم یدانند و بهصورت خودسرانه از هر  2دارو در موارد
مختلف استفاده م یکنند.
«دکتر مصلحی» پزشک و پژوهشگر در رابطه با
تفاوتهای این  2دارو م یگوید« :بین آموکس یسیلین
و آمپ یسیلین از لحاظ طیف اثر میکروبکشی،
تفاوت زیادی وجود ندارد .فقط آموکس یسیلین
تأثیر بی شتری نسبت به آمپ یسیلین روی میکروب
«هموفیلوس» آنفلوانزا دارد .اما از نظر زمان مصرف
داروها تفاوتهایی بین این  2دارو وجود دارند؛
ب رای مثال ،نیمهی عمر آموکس یسیلین بی شتر
از آمپ یسیلین است و م یتوان آن را هر  8ساعت
یکبار مصرف کرد.
اما آمپ یسیلین باید هر  6ساعت یکبار مصرف
شود .همچنین آموکس یسیلین عوارض گوارشی
کمتری نسبت به آمپ یسیلین دارد .بسیاری از افرادی

که از این کپسولها به شکل خودسرانه استفاده
م یکنند ،به زمان مصرف توجه کافی ندارند ،یا اینکه
طول درمان با دارو را کامل نم یکنند .نتیجه اینکه
نه تنها وضعیت بدنشان بهتر نم یشود ،بلکه امکان
پیشرفت بیماری هم وجود دارد».
خطر در کمین است
شاید خیلی از افراد به دلیل عدم آگاهی تصور کنند
که مصرف خودسرانهی کپسول آموکس یسیلین
مشکل خاصی را ب رای بدن بهوجود نم یآورد .اما
این تصور کامال نادرست است؛ چرا که مصرف
آموکس یسیلین م یتواند انواع و اقسام مشکالت را
ب رای بدن بهوجود بیاورد.
«دکتر مصلحی» م یگوید« :مصرف ب یرویهی
انت یبیوتیکها ،بهویژه آموکس یسیلین ،باعث م یشود
که مقاومت باکتریایی زیادی نسبت به انت یبیوتیکها
بهوجود بیاید .یکی از بدترین کارهایی که م یتواند
منجر به مقاومت باکتریایی نسبت به انت یبیوتیکها
شود ،استفاده از آنها هنگام سرماخوردگی ویروسی
است که انت یبیوتیک در درمان آنها هی چگونه
جایگاهی ندارد و متأسفانه بسیاری از بیماران به دلیل
عدم آگاهی و شناخت کافی از دارو ،اقدام به مصرف
خودسرانهی انت یبیوتیکها ،بهویژه آموکس یسیلین
م یکنند .عفونتهای قارچی به دلیل از بین بردن
میکروبهای مفید که فلور طبیعی بدن هستند و
جل و رشد ویروسها و قارچها را م یگیرند ،یکی از
عوارض مصرف ب یرویهی انت یبیوتیکها ،بهویژه
آموکس یسیلین است.
واکنشهای حساسیتی بهویژه در کسانی که
به خانوادهی پین یسیلی نها حساسیت داشته
باشند ،م یتواند ب رای جان بیمار تهدیدکننده باشد.
آموکس یسیلین عوارض زیادی دارد که م یتواند به
بثورات جلدی ،تنگی نفس ،درد مفاصل ،احساس
کرختی و سوزن سوزن شدن اندامها ،تهوع ،اسهال،
استف راغ ،کولیت و خونریزی از دستگاه گوارش اشاره
کرد.
مودار شدن (تغییر شکل مخاط زبان به حالتی
که شبیه مو م یشوند) و سیاه شدن زبان ،شوک
آنافیالکتیک ،سرخی و التهاب پوست ،خارش
بدن ،تاولزدن پوست ،کهیر ،التهاب عروق ،زردی
ن
و یرقان از دیگر عوارض مصرف آموکس یسیلی 
هستند .التهاب کبد ،ایجاد کریستال در ادرار ،تیره
شدن رنگ ادرار ،خارش و زیاد شدن ترشحات واژن
در خانمها ،کمخونی ،کاهش گلبولهای سفید و
پالکتها ،افزایش ائوزینوفیل خون ،اضط راب ،کاهش
هوشیاری ،سرگیجه ،سوزش سر معده و گاهی تغییر
رنگ دندانها از عوارض آموکس یسیلین است.
شاید آن دسته از افرادی که از این دارو بهصورت
خودسرانه استفاده م یکنند ،با دانستن عوارض
این کپسولها از تکرار مصرف خودسرانهی آنها
بپرهی زند؛ اما باز هم افرادی هستند که به مصرف
خودسرانهی دارو ادامه م یدهند و در درازمدت با
مشکالت جدیتری مواجه م یشوند که گاهی جب ران
آن مشکل است».

با نسخه یا ب ینسخه؟
عدم آگاهی مردم در استفاده از دارو بهصورت
خودسرانه یک طرف قضیه است و فروش داروی
بدون نسخه در دواخانهها طرف دیگر ماجراست؛ اما
باید دید نهادهای مسئول چه تدبیری ب رای فروش
«آموکس یسیلین» بدون نسخه م یاندیشند.
نگاهی دقی قتر به کپسولهای چرکخشککن
خیلی از افراد داروهای مختلف را بدون اینکه
دقیقا بدانند چه کاربردی دارد ،استفاده م یکنند و
«آموکس یسیلین» هم یکی از همین داروهاست.
آموکس یسیلین یک انت یبیوتیک از خانوادهی
پین یسلین یها محسوب م یشود که پزشک آن را
ب رای درمان عفونتهای باکتریایی تنفسی ،ادراری،
دهان ،دندان ،مغز ،قلب ،معده و گوش تجویز م یکند.
آموکس یسیلین در واقع یک «امینو پین یسیلین»
از خانوادهی «بتاالکتام» با طیف متوسط است .این
دارو یک انت یبیوتیک باکتریکش محسوب م یشود
که با جلوگیری از ارتباط بین زنجیرههای پول یمیری
«پپتیدو گالیکان» دیوارهی سلولی باکتری ،از سنتز
دیوارهی سلولی باکتری جلوگیری م یکند.
آموکس یسیلین در حدود  70تا  90درصد از راه
دستگاه گوارش جذب م یشود و اثر آن  30دقیقه
بعد از مصرف شروع شده و در عرض  2ساعت به
حداکثر م یرسد .متابولیسم آموکس یسیلین در کبد
و دفع آن از راه گرده است .در نتیجه یکی از عوارض
مصرف خودسرانهی این کپسول م یتواند آسیب به
کبد و گردهها باشد .آمارهای جهانی نشان م یدهد،
بی شترین مصرف کنندگان آموکس یسیلین افراد زیر
 20سال بودهاند .حدود  15درصد بین سن  20تا 40
ساله ،حدود  15درصد بین سن  40تا  60سال و حدود
 12درصد مصرف کنندگان آموکس یسیلین باالی 60
سال سن داشتهاند و از این تعداد حدود  60درصد
خانمها و حدود  40درصد آقایان بودهاند.
آموکس یسیلین در اشکال مختلفی تولید م یشود؛
کپسول  250میلیگرامی ،کپسول  500میل یگرامی،
سوسپانسیون خوراکی  125میل یگرام در هر 5
میل یلیتر و سوسپانسیون خوراکی  250میل یگرام
در هر  5میل یلیتر انواع آموکس یسیلین هستند که
پزشک با توجه به شرایط بیمار ،یکی از آنها را ب رای
بیمار تجویز م یکند.
افراد بزرگسال با توجه به شدت عفونت ،باید 250
تا  500میل یگرام را هر  8ساعت یکبار مصرف
کنند .همچنین مصرف آموکس یسیلین در کودکان
با توجه به شدت عفونت ،باید  20تا  40میل یگرام
به ازای هر کیلوگرام وزن بدن در  24ساعت (در
سه دور تقسیم شده) و هر  8ساعت یکبار باشد.
آموکس یسیلین با نامهای تجاری مختلف مثل
نواموکسین ( ،)Novamoxinدیسپرموکس
( ،)Dispermoxتریموکس (،)Trimox
وایموکس
(،)Moxatag
موکساتاج
( )Wymoxو آموکسیل ( )Amoxilبه فروش
م یرسد.
(برترینها)
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واکنش نشريات انگلستان
به مصاحبهی یکشنبه شب مسي

یکشنبه شب مسي در مصاحبه با «بارسا
ت يوي» ،تمام شايعات اخير در مورد
اختالفش با انريکه و تمايلش به ترک بارسا
را دروغ خواند .مسی در این مصاحبه تأکید
کرد که آنچه ب رایش دردناک است ،سرازیر
شدن این شایعات از سوی نشریات چاپ
بارسلوناست و اینکه این بار مادریدیها در
پخش شدن این شایعات نقشی نداشتهاند.
مسی چند بار به این نکته اشاره کرد که او
هرگز از رییس باشگاه نخواسته تا انریکه را
از کار برکنار کند.
واکنش نشریات انگلستان که در این چند
روز ،اخبار مربوط به پیوستن احتمالی مسی
به چلسی را بهصورت گسترده بازتاب داده
بودند ،نسبت به این مصاحبه جالب بود و
اکثر قریب به اتفاق ،مسی را یک هنرپیشهی

عالی توصیف کردهاند .به عنوان نمونه ،دیلی
میل م ینویس د« :مسی هم مثل رونالدو در
ریال ،نفر اول و رییس واقعی تیم است ،با این
تفاوت که او ب رخالف رونالدو ،یک هنرپشیه
و یک مخف یکار خوب است و همواره
خودش را در سایهی دیگران مخفی م یکند.
اگر رونالدو حاال کسی است که بهخاطر پاس
ندادن بیل به او ،شاکی م یشود و به یک
فرد متوقع شهره شده است ،مسی با این
اخالق جالبش ،به بازیکنی عاشق بارسا که
تیم ب رایش از همهچیز مهمتر است ،تبدیل
شده؛ در حالی که در واقعیت چنین نیست.
این تصویری که مسی سعی دارد از خود
نشان دهد ،خیل یها را شگفتزده کرده است.
او حداقل در محافل عمومی ،نقش خود را
خوب بازی م یکند».



رايوال :رم توان مالي خريد زالتان را ندارد

مينو رايوال ،مدير برنامههاي زالتان
اب راهيموويچ ،شايعات اخير در مورد احتماال
پيوستن اين ستارهی سویدني به رم را رد
کرد .بهتازگی شایعاتی در مورد احتمال
بازگشت زالتان به سری A منتشر شد؛ اما
رایوال معتقد است که جالوروسی توانایی
مالی کافی ب رای به خدمت گرفتن ایب را را
ندارد.
او به خبرنگاران گفت« :عالقهی رم به خرید
زالتان؟ با همهی احترام به این باشگاه ،آنها

توانایی مالی خرید زالتان را ندارند .آیا ممکن
است ایب را به ایتالیا برگردد؟ ما با ایب را شرایط
را سال به سال م یسنجیم .همهچیز به
خواستهی او بستگی دارد .در حال حاضر،
او هنوز با پاریس سنت جرمن قرارداد دارد؛
تا یک سال و نیم دیگر و به هیچ قیمتی
فروشی نیست».
زالتان در  17دیداری که این فصل ب رای
پاریس سنت جرمن در همهی رقابتها
انجام داده 13 ،گول به ثمر رسانده است.



ريبري :از اشتباهات فصل گذشته
درس گرفتيم

فرانک ريبري ،ستارهی فرانسوي بايرن
مونيخ ،معتقد است که تيمش از اشتباهات
فصل گذشته درس گرفته و م يتوانند اين
فصل بار ديگر به يک سه گانه برسند.
بایرن فصل گذشته توانست در بوندس
لیگا و جام حذفی به قهرمانی برسد؛ اما با
شکست مقابل ریال مادرید در نیمهنهایی
چمپیونزلیگ ،نتوانست از قهرمان یاش در
این رقابتها دفاع کند.
ریبری تأکید کرد که بایرن یها م یدانند که
اشتباهات فصل گذشتهیشان چه بود و
مطمئن است که این باردیگر آن اشتباهات
را تکرار نم یکنند. او به خبرنگاران گفت:
«کار دشواری است؛ اما این تیم م یتواند به
همهی جامها برسد .همیشه فشار زیادی

روی بایرن وجود دارد .ما همیشه باید به
پیروزی برسیم .شرایط در بایرن اینطور
است .همیشه باید در جامها به قهرمانی
برسید .فکر م یکند ما از اتفاقاتی که فصل
گذشته رخ داد ،درس گرفتیم .ما بوندس
لیگا را خیلی زود فتح کردیم وچند بازیکن
بعد از آن کمتر بازی کردند و ریتم بازی را
از دست دادند .شاید ما در تمرینات هم کار
را راحت گرفتیم .اگر این بار هم چند هفته
زودتر قهرمان شویم ،باید ریتممان را حفظ
کنیم .نم یتوان شرایط را آسان گرفت و
زمانی که با ریال روبهرو شد ،بهترین بازی
را ارائه داد .این غیرممکن است .این اتفاقی
بود که سالگذشته رخ داد و ما از آن درس
گرفتیم».



بارتومئو:
اخراج زوبي زارتا پايان يک دوره بود

جوزپ ماريا بارتومئو ،ریيس باشگاه بارسلونا
تأييد کرد که دليل اصلي اخ راج آندوني
زوبي زارتا ،ناراحت ياش از صحب تهاي
او بعد از ديدار مقابل ریال سوسيداد بود.
بعد از شکست هفتهی گذشتهی بارسا
مقابل سوسیداد ،زوبی زارتا ،بارتومئو را
مسئول اصلی محرومیت باشگاه در بازار
نقلوانتقاالت معرفی کرد؛ اظهار نظری که
به اخ راج او از پست مدیریت ورزشی منجر
شد.
بعد از پیروزی یکشنبه شب بارسا مقابل
اتلتیکو ،بارتومئو به خبرنگاران گفت« :زوبی
کار اشتباهی انجام نداد؛ اما صحب تهای او
ب رای اخ راجش کافی بود .ما به او کامال
اطمینان داشتیم و سالها با هم کار کردیم؛
اما اکنون آن دوره تمام شده و یک دورهی
جدید را آغاز کردهایم.
ما فوقالعاده کار کردیم .هواداران فوقالعاده
و متحد بودند و این بسیار مهم است.
هواداران از دقیقهی اول تا آخرین دقیقه
از بازیکنان حمایت کردند و این تبدیل به

یک پیروزی بزرگ مقابل رقیب قدرتمندی
مانند اتلتیکو مادرید شد .مسی همیشه با
انگیزه بازی م یکند؛ اما واضح بود که بردن
جایزهی بهترین گولزن تاریخ فوتبال اسپانیا
ب رای او مهم بود .
مسی در باالترین سطح بازی م یکند .او
و سایر بازیکنان تالش و جاهطلبی زیادی
نشان دادند و توانستند در این دیدار پیروز
شوند .وقتی تیم شرایط خوبی دارد و
هواداران راضی هستند ،همهی ما آسوده
خاطر هستیم .تنها چیزی که م یخواهیم
این است که همهی اعضای باشگاه تمام
تالششان را بکنند».

ونگر :در خط دفاعي
کمبود داريم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال اعالم کرد که با مصدوميت
دوبارهی متيو دبوشي ،تيمش با کمبود مدافع روبهرو است.
دبوشی در دیدار روز یکشنبه توپچ یها مقابل استوک ،از
ناحی هی شانه دچار آسی بدیدگی شد وجمع دیگر مصدومان
تیم ،از جمله مدافعانی مانند کیه رون گیبس و کالوم چمبرز
اضافه شد .این اتفاق باعث شده تا ونگربیش از پیش مشکل
کمبود مدافع را در تیمش احساس کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مصدومیت دبوشی ،برنامههای
لوانتقال آرسنال را تسریع خواهد کرد ،گفت« :نه چندان؛
نق 
زی را ما به ه رحال در بازار بودیم .ناچو مونریال و دبوشی
م یتوانند در مرکز خط دفاعی بازی کنند؛ اما اگر گیبس
نباشد،مونریال نم یتواند در مرکز خط دفاعی بازی کند و اگر
دبوشی نباشد ،نم یتوانیم از او در مرکز خط دفاعی استفاده
کنیم.این پستی است که ما در آن با کمبود مواجهیم».
ل در دیدار روز
الکسیس سانچس ،مهاجم شیلیایی آرسنا 
یکشنبه دو گول دیگر ب رای توپچ یها به ثمر رساند و ونگر
در تمجید ازاو گفت« :هرچه تیم بهتر کار م یکند ،الکسیس
بی شتر در جریان بازی است؛ زی را ما خیلی حمله م یکنیم.
ما در این دیدارخیلی هجومی بودیم و او به کارش اطمینان
دارد .او مانند ژیرو است و ما م یتوانیم مستقیما توپ را به
او برسانیم .ترکیباو و ژیرو ترکیب هجومی مؤثری است».

کرگر :کومان همهی ويژگيهاي
هدايت بارسا را دارد

جمي کرگر ،مدافع سابق ليورپول و تيم ملي انگلي 
س
معتقد است که رونالد کومان ،سرمربي ساوتهمپتون ،همهی
ويژگ يهايالزم ب راي نشستن روي نيمکت بارسا را دارد و در
صورتي که بارسا بهدنبال جانشيني ب راي لویيس انريکه باشد،
بايد اينمربي هالندي را هم در نظر داشته باشد.
در چند روز گذشته شایعات زیادی در مورد احتمال اخ راج
انریکه از بارسا ،به دلیل نارضایتیبازیکنان از او منتشر شد و
کرگر تردیدی ندارد که کومان م یتواند جانشین مناسبی ب رای
سرمربی فعلی آبی و اناریها باشد. او به اسکای اسپورت
گفت« :کسی چه م یداند در چند هفتهی آینده چه اتفاقی
ب رای انریکه رخ م یدهد .آنها یکشنبه شب یکدیدار دشوار
مقابل اتلتیکو مادرید را با پیروزی پشت سر گذاشتند .اما
م یتوان تصور کرد که در چند ماه آینده یا در پایان فصل،
پست سرمرب یگری بارسا خالی باشد.
کاری که کومان انجام داده ،نه تنها فقط در ساوتهمپتون،
بلکه در فاینورد هم عالی بوده است .او قبال در اللیگا در
والنسیامرب یگری کرده است .او قبال هم یکی از کاندیداهای
هدایت بارسا بود .او مربی نشد؛ چون این پست به رایکارد و
بعد گواردیوال رسید .او دستیار فانخال در بارسا بود و آنجا
بازی هم کرد و قهرمان چمپیونزلیگ شد .او همهی ویژگ یها
را دارد .با توجه به همهی کارهایی که او در طول دوران
حرفهایاش انجام داد ،باید او را در فهرست هدایت بارسا قرار
داد و این خبر خوبیب رای هواداران ساوتهمپتون نیست».

نصري :فرگوسن از من خواست
با ونگر درگير شوم

سمير نصري ،هافبک ف رانسوي منچسترسيت ي فاش
کرد که در سال  2011در آستانهی پيوستن از آرسنال
به منچستريونايتدبود؛ اما در نهايت پي شنهاد شياطين
سرخ را رد کرد. در آن زمان نصری با س رالکس فرگوسن
در ف رانسه مالقات کرد؛ اما در نهایت تصمیم گرفت به
الدترافورد نرود؛ زی را یونایتدها از او خواسته بودند ،ب رای
پیوستن به این باشگاه ،با مدی ران آرسنال وارد درگیری
شود.
او به خبرنگاران گفت« :ما با س رالکس در پاریس دیدار
کردیم؛ در یک جای مخفی و دور از دید؛ ب رای اینکه
شایعاتقوت نگیرند .تنها یک چیز بود که مشکل ایجاد
م یکرد .از من خواسته شد با آرسنال وارد درگیری شود تا
بتوانم به اینباشگاه بپیوندم .نم یتوانستم چنین کاری
بکنم ،بهویژه با آرسن ونگر .پس از آن منچسترسیتی
ب رای خرید من اب راز عالقه کرد .مانچینی در تعطیالت
هر روز به من زنگ م یزد .پس من بهاین نتیجه رسیدم
که آنها واقعا م را م یخواهند».
نصری در سه فصلی که در منچسترسیتی حضور
داشت ،دو قهرمانی در لیگ برتر و یک قهرمانی در جام
اتحادیه بهدست آورد.

آلگري :انتقام سوپرکپ را از ناپولي گرفتيم

مکس آلگري ،سرمربي جاپان پس از پيروزي
 1-3تيمش مقابل ناپولي ،آئورليو دي
ف را يک آدم
لورنتيس ،ریيس باشگاه حري 
دردسرساز توصيف کرد .یوونتوس یکشنبه
شب توانست ب رای اولین بار از سال 2000
در خانهی ناپولی به پیروزی برسد؛ اما
دی لورنتیس در مطلبی که در صفحهی
تویترش منتشر کرد ،برد یووه را حاصل
ب یکفایتی داوران دانست.
آلگری به اسکای اسپورت گفت« :حرفهای
او من را به خنده م یاندازه؛ زی را اگر ما به
داوری اعتراض کنیم ،یک جنجال بزرگ
درست م یشود .وقتی علیه ما صحبت
م یشود ،همه خوشحال م یشوند؛ اما وقتی
ما اعتراض کنیم ،جنجال بهپا م یشود .در
همین رابطه ،آیا ما م یتوانیم در مورد دو
اتفاقی که در دیدار مقابل سمپدوریا رخ داد،
اعتراض کنیم؟ اشتباه رخ م یدهد؛ مربی

اشتباه م یکند؛ همی نطور بازیکنان و روسای
باشگاهها؛ پس چرا داوران اشتباه نکنند؟
چرا بایدبعد از یک بازی بزرگ جنجال بهپا
کرد؟ ناامی دکننده است که م یبینیم کسی
م یخواهد بعد از چنین دیدار فوقالعادهای،
جنجال بهپا کند؟ متأسفانه فوتبال ایتالیا
همین است؛ هیچکسی شکست یا
تصمیمات داوران را نم یپذیرد».
یوونتوس چند هفته قبل در سوپرکپ ایتالیا
مغلوب ناپولی شده بود و آلگری پیروزی
یکشنبه شب را یک انتقام ب رای آن دیدار
م یداند« :جدا از گولها ،امشب بهتر از
ناپولی کار کردیم و کامال شایستهی پیروزی
بودیم .این یک انتقام ب رای شکس تمان
در دوحه بود .ما باید از جنب ههای مختلف
پیشرفت کنیم؛ مانند سرعت بازی و سرعت
پاسکاری؛ اما م یدانستم که میتوانیم پیروز
شویم».



مسي :همهی شايعات اخير در مورد من دروغ اند

ليونل مسي ،ستارهی بارسا تأکيد کرد ،همهی
شايعات اخير در مورد اختالفش با ليونل مسي
و تصميمش ب رايجدايي از اين باشگاه دروغ
است .پس از جنجالهای هفتهی گذشتهی
بارسا و اخ راج آندونی زوبی زارتا ،مدیرورزشی
این باشگاه ،شایعاتی در مورد احتمال پیوستن
مسی به منچسترسیتی و چلسی منتشر شد.
حتا گفته م یشد که مسی از جوزپ ماریا
بارتومئو خواسته است ،لوییس انریکه را اخ راج
کند؛ اما پس از پیروزی  1-3یکشنبه شب
مقابل اتلتیکو مادرید ،ستارهی آرجانتینی تأکید
کرد که هیچ مشکلی با سرمربی تیمش ندارد
و از رسانهها به دلیل انتشار چنین مطالبی
انتقاد کرد.
او به بارسا ت یوی گفت« :من هرگز تقاضایی
جز ماندن نداشتم و هرگز قصد جدایی از بارسا

را ندارم .خوب نیست که از اختالف من و
انریکه صحبت م یشود؛ زی را اصال صحت
ندارد .ما باید متحدتر از همیشه باشیم.
رسانهها نباید چنین مزخرفاتی را در مورد ما
بنویسند .ما تنها م یخواهیم ب رای باشگاه
موفقیت بهدست بیاوریم .گفته م یشود ،پدر
من با منچسترسیتی و چلسی صحبت کرده
است .همهی اینهادروغ اند ،دروغ».
توپ طالی بهترین بازیکن دنیا در سال 2014
قرار بود دیشب در زوریخ سویس اهدا شود
و مسی که  4بار این جایزه را برده ،معتقد
است ،ه رسه نامزد نهایی شایستگی ب رنده
شدن را دارند« :ه رکسی توپ طال را ببرد،
شایستگ یاش را داشته است؛ چه نویر و چه
کریس رونالدو؛ ه ردو بازیکنانی فوقالعاده
هستند».



انريکه :خوشبين نيستم منتقدانم ساکت شوند

لوییس انريکه ،سرمربي بارسلونا پس از پيروزي
 1-3تيمش مقابل اتلتيکو مادريد ،اعالم کرد که
خوشبين نيست که اين نتيجه بتواند منتقدانش
را ساکت کند .پس از شکست هفتهی گذشتهی
بارسا مقابل سوسیداد ،شایعاتی در مورد اختالف
انریکه و لیونل مسی منتشر شد و حتا گفته
م یشد که ستارهی آرجانتینی از رییس باشگاه
خواسته کهانریکه را اخ راج کند.
انریکه معتقد است ،کسب پیروزی تنها اتفاقی
است که م یتواند فشارها را از روی او کم کند؛
هرچند مطمئن است که اگر در دیدارهای بعدی
حتا یک شکست داشته باشد ،با انتقادهای
بی شتری مواجه خواهد شد .او به خبرنگاران
گفت« :پیروزی تنها چیزی است که م یتواند

این موج را آرام کند؛ اما من خوشبین نیستم.
شرایط تنها با یک شکست تغییر م یکند .من
روی چیزهایی که م یتوانم تغییر بدهم ،تمرکز
میکنم .من روی کار تیمم تمرکز دارم .در پایان
فصل ،باید ببینیم م یتوانیم به جامی برسیم یا
نه .آن زمان م یتوان در مورد کار من قضاوت
کرد» .در دیدار یکشنبه شب مسی پایهگذار
گولهای اول و دوم بود و گول سوم را نیز خود
به ثمر رساند .انریکه با اب راز رضایت از عملکرد
تیمش ،گفت« :تردیدی نیست که یک نمایش
کامل داشتیم؛ مقابل تیمی با کیفیت باال .اما
این دیدار تنها سه امتیاز داشت .ما با سرعتمان
توانستیم یکی از رقبای اصل یمان را از پی شرو
برداریم».



مسي :نمي دانم سال آينده کجا بازي خواهم کرد

لیونل مسی در نشست خبری دیشب پیش
از برگزاری مراسم زوریخ ،به سواالت خبرنگاران
پاسخ گفت .یکی از مهمترین سواالت ،مربوط
به هم تیمی شدن با رونالدو (بر اساس گفته
رونالدو مبنی بر اینکه دوست دارد با مسی در
یک تیم بازی کند) بود.
مسی در پاسخ گفت ":بسیار دشوار است که
باهم در یک تیم بازی کنیم .این شانس را
داشته ام که در دوران فوتبالم ،با بازیکنان
بزرگ زیادی هم تیمی باشم .رونالدو هم یکی
از بازیکنانی است که دوست دارم در کنارش
بازی کنم".
مسی در مورد عملکرد رونالدو در سال 2014
گفت " :کریستیانو سال بسیار خوبی داشت.
قهرمان یهای متعدد با رئال و شکستن
رکوردهای گلزنی ،سال خوبی ب رای او رقم
زدند .او هم مثل نویر شایسته توپ طالست.
از اینکه بار دیگر در این مراسم به عنوان نامزد
توپ طال حضور دارم خوشحالم و به آن افتخار
م یکنم".
از مسی در مورد جام جهانی و اهدافش در

سال  2015سوال پرسیده شد .فوق ستاره
آرژانتینی بارسا در پاسخ گفت" :جام جهانی
خوب و سازمان یافتهای بود .همه چیز خوب
پیش رفت .درست است که در فینال شکست
خوردیم اما مردم از دیدن بازیهای زیبا در
این جام راضی بودند .تقویم مسابقات فوتبال
بسیار فشرده است .پس از انجام بازیهایی
دشوار در مسابقات باشگاهی ،در مقاطعی باید
به تیم ملی برویم .فاصله بین مسابقات کوتاه
است و این کار را دشوار م یکند .در سال 2015
دوست دارم همه جامها را با بارسلونا کسب
کنم که البته کار دشواری است .در تابستان
هم کوپا آمریکا را پیش رو داریم و قهرمانی
در این جام ب رای آرژانتین بسیار مهم است".
مسی در مورد آینده گفت" :همیشه گفته ام
که دوست دارم در بارسا به فوتبالم ادامه دهم و
در نیوولز الدبویز خداحافظی کنم .اما همانطور
که کریستیانو گفت ،در فوتبال چیزی قابل
پی شبینی نیست و کسی از آینده خبر ندارد.
در حال حاضر حتی نمی دانم سال آینده کجا
بازی خواهم کرد".
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نمایندگان مجلس به سران حکومت:

دشمنان افغانستان را «برادر و مخالف سیاسی» نخوانید

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس نمایندگان
دیروز در اقدامی نمادین ،لباس نیروهای امنیتی را در
حمایت از آنان پوشیدند .این نمایندگان ،خواستار حمایت
تمام مردم از نیروهای امنیتی شدند و همچنان با نشر
یک قطعنامهی  10مادهای ،از سران حکومت وحدت
ملی خواستند که دیگر دشمنان مردم افغانستان را «برادر
و مخالف سیاسی» نخوانند.
در قطعنامهی این نمایندگان مجلس که در اختیار
روزنامهی اطالعات روز قرار گرفته ،آمده است« :از
رهبران دولت وحدت ملی میخواهیم ،دشمنان افغانستان
را دشمن بدانند ،تروریست از اعمالش پیداست ،نه برادر
است و نه مخالف سیاسی» .همچنان در این قطعنامه
از حکومت خواسته شده که نهادهای امنیتی و دفاعی
را از هرنوع مداخله و دستاندازی سیاستمداران دور
نگهدارند.
عارف رحمانی ،فرخنده زهرا نادری ،سمیع صمیم ،بشیر
احمد تینج ،ریحانه آزاد ،عبدالقادر زازی ،سید انور سادات،
بابر فرهمند و زازی وطندوست ،از جملهی نمایندگانی
بودند که لباسهای نظامی برتن کرده بودند .فرخنده
زهرا نادری گفت که نیروهای امنیتی به حمایت جدی
مردم ،سیاسیون و جامعهی جهانی نیاز دارند.
او افزود که در حال حاضر تمام مسئولیت امنیتی بر دوش
نیروهای امنیتی است و ما حمایت قاطع خود را از آنان
اعالم میکنیم .این عضو مجلس همچنان تأکید کرد که
نیروهای امنیتی باید با سالحهای سنگین تجهیز شوند.
عبدالسمیع صمیم با اعالم حمایت از نیروهای امنیی
گفت که دوست و دشمن باید تفکیک شوند.
همچنان محمد رضا خوشک وطندوست ،عضو دیگر
ت با نیروهای امنیتی
مجلس گفت که نمایندگان مل 

همراه هستند .به گفتهی او ،جانفشانی و قربانیهای
نیروهای امنیتی ،در شرایط دشوار کنونی ،باعث شده
تا افغانستان بار دیگر به کام تروریستان نیفتد و مردم
افغانستان باید قدر این فداکاریها را بدانند.
در قطعنامهی این نمایندگان آمده است ،از بازماندگان
و مجروحان نیروهای امنیتی کشور مواظبت و مراقبت
جدی و همهجانبه صورت گرفته و نیازمندیهای مادی
آنان رفع شود .حکومت باید بستههای کمکی مالی را در
پهلوی حقوق شهدا برای این خانوادهها در نظر گرفته و
احتیاجهایشان را تأمینکند.
در این قطعنامه از حکومت خواست شده که به مشکالت
صحی مجروحان رسیدگی جدی شود؛ فرصتهای
تحصیلی در داخل و بورسیهها در بیرون از کشور به
بازماندگان آنان فراهم شوند .در قسمت امکانات رفاهی،
از قبیل خانه و امکانات معیشتی نیز حکومت توجه جدی

کند.
در قطعنامهی این نمایندگان از شورای علما ،مردم،
حکومت و جامعهی جهانی خواسته شده که از نیروهای
امنیتی افغانستان حمایت کند .در این قطعنامه آمده
است که حکومت و جامعهی جهانی در قسمت تجهیز
نیروهای امنیتی توجه ویژه نموده و نیازمندی این نیروها
را به گونهای که پاسخگو و متناسب با تهدیدهای امنیتی
باشد ،رفع کنند.
بر اساس این قطعنامه ،شماری از نمایندگان برای تحقق
و نهادینه ساختن این حرکت ،کاکس پارلمانی را ایجاد
نموده و از سایر اعضای شورای ملی نیز دعوت میکنند
که به این کاروان بیپیوندند .در این قطعنامه آمده است
که ایجاد یک «بنیاد سرباز» برای حمایت از نیروهای
امنیتی و دفاعی در اولویت این صندوق قرار خواهد
داشت.
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جابهجایی  1050خانوادهی
خارجی مربوط به داعش
در غزنی و پکتیکا

اطالعات روز :والی پکتیکا و
سرپرست والیت غزنی دیروز در یک
نشست خبری مشترک اعالم کردهاند
که  1050خانوادهی خارجی بیجاشده،
ت
بهشمول پاکستانیها ،در این دوالی 
خودشان را مربوط به گروه داعش یا
دولت اسالمی خواندهاند .به گفتهی
آنان ،این خانوادهها شامل زنان و
اطفالی اند که با خودشان بیرقهای
سیاه دارند.
به گزارش روزنامهی اطالعات روز به
نقل از خبرگزاری پژواک ،موسی خان
اکبرزاده ،سرپرست والیت غزنی در
این نشست خبری مشترک گفته است
که در ولسوالی ناوهی این والیت ٢٠٠
تن خارجی مستقر شدهاند .به گفتهی
او ،شماری از خارجیهای دیگر در
ولسوالیهای گیالن والیت غزنی نیز
مستقر شدهاند.
سرپرست والیت غزنی تأکید کرده
است که این افراد با بیرقهای سیاه
بهنفع گروه داعش شعار میدهند و
علیه نیروهای امنیتی هستند .او با اشاره
به اینکه این افراد در غزنی در میان
باشندگان این والیت ترس ایجاد کرده،
گفته است که شماری از این افراد از
مدرسههای پاکستان آمدهاند؛ شاید یک

دسیسهی بزرگ در راه باشد.
او میگوید ،پس از تحقیقات همهجانبه
در این مورد ،این مسئله را با سران
حکومت مرکزی در میان میگذارد.
اما اکبرزاده گفته است« :شنیدم که
شمار دیگری از این افراد هم آمدهاند.
معلومات ما نشان میدهند که 90
درصد برای توطئه میآیند .این افراد
طالبان سابقه هستند و با نیروهای
امنیتی میجنگند».
بهدنبال آن ،عبدالکريم متين ،والی
پکتيکا گفته است که حدود 850
خانوادهی خارجی بهطور غیرقانونی
بهنام مهاجر در این والیت جابهجا
شدهاند .به گفتهی او ،این خانوادهها
شامل عربها ،پاکستانیها و چچینیها
هستند و در برخی از مناطق ،مردم را از
خانههایشان به زور بیرون کشیدهاند و
اکنون در خانههای آنان مستقر شدهاند.
متین گفته است که این خانوادهها در
والیتهای غزنی ،زابل و پکتیکا در بین
مناطق نوبهار ،آببند ،ناوه و شمیلزی
مستقر شدهاند .به گفتهی او ،مناطق
یادشده امن نیستند و با پاکستان مرز
مشترک دارند .مقامهای حکومتی در
کابل همواره حضور داعش در کشور را
رد کردهاند.

