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مژده                    مژده                مژده
شاگردان  خویش   1395 تعلیمی  سال  برای  افغان-ترک  نسوان  و  افغان-ترک  آریانا  ذکور  لیسه 

جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی 1394 می پذیرد عالقه مندان مطلع باشند.
 ثبت نام تا )24( میزان سال جاری جریان دارد.

آدرس برای شاگران ذکور: لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره )ع(
عقب  رسسبزی  راهی  چهار  تایمنی  واقع  افغان-ترک  نسوان  لیسه  اناث:  شاگردان  برای  آدرس 

هوتل کرستال.

شامره متاس لیسه ذکور ما: 0752124444
شامره متاس لیسه اناث ما: 0707933262



اطالعات روز: حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در 
تازه ترین اظهارات اش گفته است که گروه داعش در کشور 

شبه نظامیان پاکستانی هستند.
او همچنان موجودیت القاعده را در افغانستان »افسانه« عنوان 

کرده است.
حامد کرزی در یک گفت وگو با روزنامه گاردین مدعی شده 
که نیروهای داعش در افغانستان به طور حتمی شبه نظامیان 

پاکستانی هستند.
کرزی گفته که داعش هیچ جایگاهی در کشور ندارد. هیچ 
کس در افغانستان عضو آن نیست. افرادی که به اسم داعش 
فعالیت می کنند، هامن نیروهای شبه نظامی پاکستانی هستند. 
آن ها  شناسایی  کارت  و  شدند  دست گیر  آن ها  از  برخی 

ادعای من را ثابت می کند. آن ها به خوبی تأمین می شوند.
به نقل از روزنامه گاردین  حامد کرزی،  شک و تردید خود 
را بابت این مسئله ابراز کرده که گروه تروریستی القاعده به 
 ۲۰۰۱ سپتامرب   ۱۱ حمالت  مسئول  بن الدن،  اسامه  رهربی 
متحدان  همراه  به  امریکا  آن  بهانه ی  به  که  حمالتی  است؛  

خود به افغانستان وارد شد.
کرزی گفته:  »اصال منی دانم که چنین گروهی وجود داشته 
باشد. من آن ها را ندیدم و درباره آن ها گزارشی هم دریافت 
نکردم. همچنین گزارشی درباره فعالیت آن ها در افغانستان 
افسانه  برای من یک  افغانستان  القاعده در  دریافت نکردم. 

است. آن ها اصال وجود ندارند.«
رییس جمهور سابق همچنان افزوده که:  »به رغم دالیل قاطع 
مبنی بر این که بن الدن و متحدانش نظیر خالد شیخ محمد، 
حمالت در ۱۱ سپتامرب را برنامه ریزی کردند، حمالت ۱۱ 
سپتامرب علیه آمریکا در افغانستان برنامه ریزی نشده بود. من 

هرگز با القاعده روبه رو نشدم.«
این مسئله که آیا قبول دارد  به سوالی درباره  وی در پاسخ 
افغانستان در حمالت ۱۱ سپتامرب ۲۰۰۱ دست  القاعده در 
داشته یا خیر، گفته: »می توانم به این حقیقت اشاره کنم که 
این عملیات نه در داخل افغانستان برنامه ریزی شد و نه مردم 

کشورم مسئول آن بودند.«
گفته های کرزی در حالی ست که حکومت افغانستان فعالیت 

کرده  تایید  کشور  در  را  داعش  تروریستی  گروه  حضور  و 
است. در ماه های اخیر شامری از اعضای ارشد این گروه در 
والیت ننگرهار کشته شدند. تاکنون گزارش ها نشان می دهد 
که گروه داعش بیشرت در والیت رشقی ننگرهار فعالیت دارد.
ناآرامی های  از  بعضی  مسئول  می شود  گفته  هم،  سویی  از 

کشور گروه تروریستی القاعده می باشد.
تازگی  به  بیان کرده که  را  اظهارات اش  این  کرزی درحالی 
با ارسال  گزارش های منترش شده نشان می دهد که پاکستان 
نامه ی مخفیانه به افغانستان از دولت خواسته که حامد کرزی 

را وادار کند تا علیه پاکستان صحبت نکند.
کرزی چه در زمان ریاست جمهوری اش و چه پس از آن، 
بارها پاکستان را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در زمان 

حکومت او روابط کابل-اسالم آباد تیره بود.
شامری از اعضای مجلس منایندگان می گویند که اگر چنین 
درخواستی در نامه ی مخفی از حکومت افغانستان خواسته 
شده باشد، خالف اصول دیپلوماتیک و دخالت آشکار در 

امور افغانستان است.

است  کرده  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
که تا دو روز دیگر، یعنی سه شنبه هفته ی جاری، زمان نهایی 

برگزاری انتخابات پارملانی مشخص خواهد شد.
این  در  را  پیشنهادش  که  کرده  اعالم  همچنان  کمسیون  این 

زمینه به رییس جمهور ارائه می کند.
عزیز بختیاری، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته که این 
کمیسیون پیشنهاد خود را به رییس جمهور ارائه می کند و در 
صورت آمادگی ریاست جمهوری در همکاری برای برگزاری 
انتخابات پارملانی، آن وقت کمیسیون زمان برگزاری انتخابات 

را اعالم خواهد کرد.
در  جاری،  سال  جوزای   ۲9 تاریخ  به  که  حالی ست  در  این 
اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری مبنی بر توافق بر ادامه ی کار 
مجلس فعلی، حکومت متعهد شده بود که تا یک ماه دیگر 
زمان برگزاری انتخابات پارملانی را تعیین و تقویم انتخاباتی را 

اعالم خواهد کرد.
اما از نرش این اعالمیه تا کنون نزدیک به سه ماه می گذرد ولی 

زمان برگزاری انتخابات پارملانی همچنان نامعلوم است.
در  غنی  جمهور  رییس  فرمان  از  روز  هشت  هم،  سویی  از 
پیوند به تایید هفت ماده پیشنهادی کمیسیون ویژه  اصالح نظام 
انتخاباتی و مشخص ساخنت زمان برگذاری انتخابات پارملانی 
انتخابات  کمیسیون  به  فرمان  این  هم  هنوز  تا  اما  می گذرد. 

نرسیده است.
بی نظمی ها  این  »متأسفانه  است:  گفته  مورد  این  در  بختیاری 
مسئله  این که  به  توجه  با  دارد؛  وجود  ابعاد حکومت  همه   در 

یک  حتا  است.  ما  کشور  مشکالت  مهم ترین  از  انتخابات 
فرمانی که داده می شود در طی دو هفته یا کم بیش منی رسد.«

انتظار می رود که روز سه شنبه زمان برگزاری انتخابات پارملانی 
مشخص شده و این زمان مثل وعده ها قبلی به درازا نکشد.

درهمین حال تأکید ریاست جمهوری در مورد به میان آوردن 
زمان  شدن  مشخص  و  انتخاباتی  نظام  در  بنیادین  اصالحات 

برگزاری انتخابات پارملانی است.
جمهوری  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
نیازمند یک سلسله  گفته است: »آغاز کار کمیسیون گزینش 
اقدامات تخنیکی است که کار باالی آن جریان دارد. آن چه 
که در فرمان رییس جمهور رصاحت دارد، این است که این 
کمیته باید کارش را به زودترین فرصت آغاز کند؛ به خاطری 
که  بوده  همین  افغانستان  جمهور  رییس  پافشاری  این که 
بنیادی صورت بگیرد و آغاز کار این کمیته یکی  اصالحات 

از آن ها می باشد.«
زمان  شدن  مشخص  از  درحالی  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
امور   اداره   که  می زند  سخن  پارملانی  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون های  کمیشرنان  گزینش  کمیته   که  است  داده  خرب 

انتخاباتی در همین هفته به کارش آغاز می کند.
اداره  امور که مسئولیت تطبیق فرمان تقنینی رییس  جمهور در 
زمینه  اصالح نظام انتخاباتی را دارد، گفته: »این کمیته و رییس  
به  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشرنان  گزینش  برای  جمهور 
انتخابات های  سالمت  و  شفافیت  تا  کرد  خواهند  عمل  دقت 

آینده کشور تضمین شود.«

گزینش  کمیته ی  رییس جمهور،  تازه ی  تقنینی  فرمان  بنیاد  بر 
برای  را  تازه   افراد  دارد  وظیفه  که  کمیته یی  شود؛  ایجاد  باید 
عضویت در کمیسیون های انتخاباتی به رییس جمهور پیشنهاد 

کند که این کمیته هفت عضو خواهد داشت.
داده اند،  هشدار  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسئوالن  اما 
ندارد،  را  کمیسیون  این  کمیشیران  برکناری  حق  هیچ کس 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی و حکومت در این زمینه قانون 

را زیرپا نکنند.
مطابق  گفت،  پیشرت  کمیسیون  این  رییس  نورستانی،  یوسف 
برای شش سال  انتخابات  اساسی، کمیشرنان کمیسیون  قانون 
این  از  پیش  را  آنان  ندارد  حق  هیچ کس  شده اند،  انتخاب 
اساس  بر  اگر کمیشرنان  برکنار کند،  دلیلی  بدون کدام  موعد 
به  را  بدی  پیامدهای  شوند،  سبک دوش  شخصی  سلیقه های 

دنبال خواهد داشت.
برگزار نشدن انتخابات پارملانی در زمان معین آن، و وعده های 
تکراری حکومت در این مورد از جمله ی دیگر مسایلی است 

که به نحوی ناکامی حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.
دوره ی کاری مجلس فعلی به تاریخ اول رسطان سال جاری 
باید  پارملانی  انتخابات  اساسی  قانون  به  نظر  یافت،  پایان 
این  اما  می شد.  برگزار  روان  سال  جوزای  و  ثور  ماه های  در 
انتخابات به دلیل نبود بودجه و عدم آمادگی حکومت برگزار 
نشد و ریاست جمهوری در اعالمیه ای بر ادامه ی کار مجلس 
را  اعالمیه  این  نیز  مجلس  بعد  روز  که یک  کرد  توافق  فعلی 

تایید کرد.

خرب  اعالمیه ای  نرش  با  جمهور  ریاست  ارگ  روز:  اطالعات 
داده است که کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد به ارزش 
مجموعی دو میلیارد و نُه صد و سی و هشت میلیون افغانی را 

منظور کرده است.
کمیسیون  وار  هفته  جلسه   دومین  و  بیست  در  قراردادها  این 
تدارکات ملی، تحت ریاست رییس جمهور غنی، روز شنبه، 

۲۱ سنبله در ارگ تایید شده است.
در اعالمیه آمده است که این قراردادها شامل تدارک اعاشه 
لیلیه های ریاست  اعاشوی  پولیس ملی، مواد  و مواد سوختی 
معارف والیت پروان و بخش دوم و سوم پروژه تهیه و نصب 
پایپ های انتقالی توسعه سیستم شبکه آب رسانی والیت کابل 

می گردد.
گفته شده که در این نشست کمیسیون تدارکات ملی،  باالی 
۱۲ قرارداد بحث صورت گرفت که از آن جمله هشت قرارداد 

مورد تصویب قرار گرفت.
پروسه ی  قرارداد  جلسه،  این  در  که  است  افزوده  اعالمیه 
شد  تایید  بحث  از  پس  کابل  شهرداری  نفتی  مواد  تدارکات 
به  عامه،  محافظت  تصدی  مربوط  قرارداد  سه  برآن  افزون  و 

منظور تجدید نظر به نشست بعدى موکول گردید.
مسؤلیت  انتقال  پالن  باالی  ملی  تدارکات  همچنان کمیسیون 
عرضه خدمات مشاورتی اداره خدمات پروژوی سازمان ملل 
متحد در گمرکات و اتکا بر ظرفیت افغان ها در وزارت مالیه 

را مورد  متذکره  پروسه  انتقال  ماهه  بحث منوده و پالن شش 
تایید قرار داده است.

تسهیل  برنامه  تداوم  روند  کمیسیون  این  این ها،  بر  افزون 
تجارت و عرصی سازی گمرکات را که در زمینه فراهم آوری 
تسهیالت تجارتی و تأمین شفافیت در گمرکات یک نیاز مربم 
می باشد، تایید منوده است. در این مورد تأکید شده که این 
سوی  از  آن  مؤثر  به گونه  و  شده  فعال تر  بیشرت  هرچه  برنامه 

وزارت مالیه  مورد تطبیق قرار گیرد.
گفته شده که در این نشست عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، 
رسور دانش، معاون دوم رییس جمهور، وزیران مالیه، عدلیه، 

اقتصاد و اعضای اداره تدارکات ملی نیز حضور داشته اند.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی با نرش خربنامه ای 
نازیاِن  ولسوالی  برای  طالبان  نهاد  نام  ولسوال  بازداشت  از 

والیت ننگرهار خرب داده است.
نام  با  در خربنامه ی این اداره آمده است که مولوی رفیع الله 
نازیان  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال  جان،  عبدالله  مستعار 
بازداشت  ولسوالی  این  مربوطات  در  افرادش  از  تن  پنج  با 

شدند.

و  ماین گذاری ها  در  افراد  این  که  شده  افزوده  خربنامه  در 
راه اندازی دیگر حمله های هراس افگنانه دست داشتند.

یک  بازداشت  از  ملی  امنیت  ریاست  حال  همین  در 
ماین گذار دیگر در والیت ننگرهار خرب داده است.

مخالف  پنج  کشته شدن  از  ننگرهار  پولیس  نیز  این  از  پیش 
مسلح دولت در این والیت خرب داده بود.

پولیس  فرماندهی  سخن گوی  مرشقی وال،  حسین  حرضت 

عملیات  نتیجه ی  در  افراد  این  که  است  گفته  ننگرهار 
هواپیامی بی رسنشین آمریکایی کشته شده اند.

به گفته ی او، در این حمله در ولسوالی لعل پور این والیت، 
چهار مخالف مسلح دیگر نیز زخمی شده اند.

در  ننگرهار  در والیت رشقی  داعش  و  طالبان  گروه  مواضع 
بی رسنشین  هواپیامهای  حمله های  مورد  بارها  اواخر  این 

آمریکایی قرار گرفته است.

کرزی: داعش در افغانستان، 2
شبه نظامیان پاکستانی اند

کمیسیون انتخابات:
 تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص خواهد شد

هشت قرارداد به ارزش مجموعی بیش از دو ملیار افغانی از سوی 
کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

هشت قرارداد به ارزش مجموعی بیش از دو ملیار افغانی از سوی 
کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

حامیان ناامید 
حکومت وحدت ملی

امنیت شغلی  اگر  به دولت هشدار داد که  افغانستان  دیروز تجاران 

خواهند  کشور  این  از  نشوند،  تأمین  شان  خانواده های  و  آن ها 

دارند  را  افغانستان  تابعیت  که  است  تجارانی  درخواست  این  رفت. 

جوانان  تحصن  دیروز  همچنان  می کنند.  کار  و  کسب  همین جا  و 

بیکارند،  این که  از  هنوز  آن ها  و  شد  خود  روز  هفتمین  وارد  بیکار 

باشندگان منطقه شاه  دیروز  بیامر می شوند.  دارند  به قول خودشان 

مسئوالن  تعهدات  نشدن  اجرا  دلیل  به  دولتی  نیروهای  با  شهید 

هفته  چندین  شدند.  خشونت  و  نزاع  درگیر  ملی  وحدت  حکومت 

است که تالش های جداگانه و پراکنده در شامری از والیات بر رس 

این که کلمه »افغان« در تذکره های الکرتونیک درج شود یا نه، به 

تبدیل می شود. همزمان  اعرتاضات جدی هویتی، سیاسی و قومی 

با این اعرتاض های کوچک و موقتی، یک ائتالف سیاسی با حضور 

شامری از رهربان سیاسی و جهادی شکل گرفت و ائتالف بزرگ تر 

و قدرت مندتری در حال شکل گیری است. 

این همه خرب و اعرتاض، همه به دلیل ناامیدی از اجرای تعهدات 

مسئوالن حکومت وحدت ملی و نگرانی از آینده ی سیاسی و امنیتی 

داده  وعده  که  اجراییه ی  رییس  و  جمهور  رییس  است.  کشور  این 

کردن  تکمیل   در  اکنون  کرد،  خواهند  ایجاد  ملیونی  شغل  بودند، 

کابینه و کرُسی های والیات گیرمانده اند و در اجرای اکرثیت قاطع 

از تعهدات خود در کم تر از یک سال گذشته ناکام بوده اند. بیکاری 

و فقر در حدی است که جوانان بیشرت از یک هفته از درد و رنج آن 

ناامیدی  و  کاری  بی  از  خربنگاران  حتا  و  اند  زده  تحصن  به  دست 

تصمیم می گیرند به صورت دسته جمعی مهاجرت کنند. 

را  مردم  بیکاری ها  و  ناامیدی ها  این که  با  همزمان  دیگر،  طرف  از 

ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن  می کنند،  مهاجرت  و  فرار  به  وادار 

گیر  در  سیاسی  و  اداری  کرسی های  تقسیم  و  افراد  تقرر  بررس 

اختالف و کشمکش است. این اختالفات در بعضی ادارات درحدی 

است که منجر به توقف فعالیت های اداره و نهاد شده است. 

نشده.  ساله  یک  هنوز  که  است  ملی  وحدت  حکومت  وضعیت  این 

تأسف  نیز  ملی  حکومت  مسئوالن  کار  سال  یک  از  کم تر  نتیجه ی 

و  مهاجرت  افزایش  نگرانی  این  قلب  است.  کننده  نگران  و  بار 

دریافت  برای  تقاضا  افزایش  این وطن است.  به ترک  عالقه مندی 

کنار  در  که  می دهد  نشان  قاچاقی،  مهاجرت  افزایش  و  پاسپورت 

افزایش ناامنی و مشکالت سیاسی، اقتصاد و دغدغه های اجتامعی 

ترک  برای  فراگیرتر  و  بزرگ تر  دلیل  افغانستان  باشندگان  رفاهی  و 

افغانستان است و این نگرانی ها باعث شده است که مردم از کشور 

بروند. 

که  می شود  گسرتده تر  و  وسیع تر  روز  هر  درحالی  وضعیت  این 

امید  برگردان  برای  راهکاری  هیچ  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 

از  حکومتی  مسئوالن  که  است  بعید  حتا  و  ندارند  مردم  زندگی  به 

میزان واقعی ناامیدی مردم و انگیزه آن ها برای ترک افغانستان آگاه 

روز  رنج  و  این بی مسئولیتی مسئوالن حکومت وحدت ملی  باشند. 

افزون مردم افغانستان از زندگی و ماندن در افغانستان، آینده ی نه 

چندان خوبی را نوید می دهد.

راه  در  که  مبهوم  آینده  و  فعلی  کننده ی  ناامید  وضعیت  بی گامن 

است؛ از یک طرف فاصله میان حکومت و مردم را افزایش می یابد 

و از جانب دیگر، چنین وضعیتی که در نتیجه ی آن مردم برای پیدا 

کردن نان دست به هر کاری خواهند زد، اختالفات قومی و تباری را 

افزایش و شعله ورتر خواهد کرد. 

بزرگ تری  چالش  با  را  ملی  وحدت  حکومت  عمالً  نگرانی  دو  این 

حکومت  است  ممکن  وضعیتی  چنین  ادامه ی  کرد.  خواهند  مواجه 

مسئوالن  این رو،  از  و  دهد  قرار  باری  تقابل خشونت  در  را  مردم  و 

میعاد  تا  ملی  که حکومت وحدت  دارد  بنا  اگر  ملی  حکومت وحدت 

قانونی اش ادامه پیدا کند، بایستی برای این بحران رو به گسرتش، 

صددند  در  که  آنانی  به  وضعیت  این  دوام  کند.  جست وجو  حل  راه 

استفاده  شان  سیاسی  برنامه های  راستای  در  مردمی  نارضایتی  از 

کنند، فرصت طالیی ایجاد خواهد کرد. پس دور از تصور نیست که 

به صورت خودکار  بگیرد،  است شکل  قرار  که  ائتالف های سیاسی 

محور تجمع مردمان ناراض از حکومت شوند و آن زمان زمام تصمیم 

ائتالف  ایجاد  افرادی شوند که عمالً در فکر  از جانب مردم  گیری 

سیاسی اند. بدون شک ادامه ی وضعیت مردم را به دور ائتالف ها و 

جریان های سیاسی بسیج خواهند کرد که در فکر پایان بخشیدن به 

کار حکومت وحدت ملی اند. 

و  مردم  از وضعیت  ماندن  غافل  و  توجهی  بی  اساس،  این  بر  پس 

تحوالتی که در میان نخبگان سیاسی رقم می خورد، می تواند ادامه 

کند.  مواجه  بزرگ تری  چالش های  با  را  ملی  وحدت  حکومت  کار 

ناامیدی و فرار از  مسئوالن حکومت وحدت ملی مقرص خلق چنین 

بر  می توانند  که  اند  همین حکومت  مسئوالن  همچنان  و  اند  کشور 

آینده ی این مردم و فکر و عمل آنان تأثیر گذار و موثر باشند. لذا، 

اگر قرار است این حکومت پابرجا باشد و تاریخ ما 5 هزار سال دیگر 

باید به تعهدات شان  نیز بدرخشد، رییس جمهور  و رییس اجراییه 

اقدامات عاجل و  بیکاری  امنیت و کاهش فقر و  تأمین  در راستای 

ناامنی ها  بر  که  تنها  نه  ناامیدی  این  گیرند.  دست  روی  را  موثری 

خواهد افزود، بلکه افغانستان را واقعاً دچار بحران غیر قابل کنرتلی 

خواهد کرد.   
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روزیادداشت



بخش دوم و پایانی
ملکی  و  نظامی  منابع  افزایش   ۲۰۰9 سال  در  هرچند 
افغانستان  دست آوردهای  تحکیم  برای  اوباما  حکومت 
را  منطقه ای  دولتی  بازی گران  همین  موقت  به صورت 
مجبور کرد عقب نشینی کنند، روند انتقال ضرب االجل-
محوری که برنامه ریزی کرد نیروهای افغانستان مسئولیت 
امنیتی را تا سال ۲۰۱4 از نیروهای ناتو و آیساف بگیرد، 
از  امریکا  متزلزل  حمایت  به  را  صلح  منطقه ای  نافعان 
ثبات درازمدت در افغانستان متقاعد ساخت. این امر به 
تداوم حمایت از فعالیت طالبان در بیرون از پناه گاه های 
کشور  این  به  هرچند  است،  انجامیده  پاکستان  در  امن 
برای همکاری با ایاالت متحده و متحدانش در ناتو در 
جنگ علیه تروریزم و بنیادگرایی در چوکات کمک های 
صندوق حمایت ائتالف بیش از ۱3 میلیارد دالر پرداخت 

شده است. 
بین  نیروهای  از  تن   35۰۰ به  نزدیک   ،۲۰۰۱ سال  از 
در  امریکایی،  نیروهای  از  تن   ۲363 شمول  به  المللی، 
که  مستقیمی  غیر  و  مستقیم  تروریستی  حمالت  نتیجه 
راه  افغانستان  داخل  در  نزدیک  همسایه  کشورهای  از 
اندازی شده اند، کشته شده اند. عالوه برآن، هزاران تن 
از نیروهای افغانستان در کنار همکاران رفیقان خود جان 
ملکی های  از  تن  هزار  در حالی که حدود ۲6  اند؛  داده 
شده  کشته  بدین سو   ۲۰۰۱ سال  از  افغانستان  گناه  بی 
شش  در  که  داد  گزارش  متحد  ملل  سازمان  اخیرا  اند. 
ماه نخست سال ۲۰۱5، 5 هزار ملکی کشته شده اند. در 
نتیجه فداکاری های بی نهایت نیروهای افغان، آمریکایی 
و ناتو در طول ۱4 سال گذشته، مردم افغانستان راه درازی 
به  جهانی  جامعه  کمک  و  همکاری  با  و  اند  پیموده  را 
سازی  نهادینه  راستای  در  توجهی  قابل  پیشرفت های 
صلح، کثرت گرایی و رفاه نایل آمده اند. ]روند[ بازسازی 
کنونی افغانستان اعمار بسیاری از مکتب ها، دانشگاه ها، 
درمان گاه های صحی، شاهراه ها، سرک ها، پل ها، سیستم 
اجتماعی- تسهیالت  و  زیرساخت ها  دیگر  و  آبیاری 
اقتصادی در سراسر کشور را شامل است. در نتیجه، امید 
به زندگی افغان ها به شدت باال رفته است؛ در حالی که 
هنوز  که  افغانستان  مادران  و  کودکان  میر  و  مرگ  نرخ 
صحی،  مراقبت های  بهبود  دلیل  به  است،  دل گیرکننده 
بهداشت بهتر، تغذیه متعادل و افزایش دست رسی به برق 

در سراسر کشور کاهش یافته است.
زنان و دختران افغانستان بیشترین بهره برداری را از مداخله 
بین المللی از سال ۲۰۰۱ کرده اند. در حالی که در زمان 
حکومت طالبان آن ها از اساسی ترین حقوق انسانی خود، 

مراقبت های  و  پرورش  و  آموزش  به  دست رسی  مانند 
بهداشتی، محروم بودند؛ اکنون به عنوان نمایندگان فعال 
خدمت  افغانستان  پارلمان  در  شان  انتخاباتی  حوزه های 
می کنند؛ جایی وزیران زن ۲8 درصد کرسی های وزارت 
را اشغال کرده اند. در واقع، قانون گذاران زن در پارلمان 
افغانستان نظر به کانگرس ایاالت متحده یا پارلمان بریتانیا 

بیشتر است.
جای  افغانستان  نیروهای  که  حالی  در  برآن،  عالوه 
شهروندان  از  محافظت  در  شان  المللی  بین  همکاران 
انتقال  یک  شاهد  گذشته  سال  اند،  گرفته  افغانستان 
ملی  وحدت  حکومت  به  سیاسی  قدرت  مسالمت آمیز 
به رهبری رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، 
کابینه ای  ملی  وحدت  حکومت  بود.  اجرائیه  رییس 
جامعه  حمایت  تداوم  با  اکنون  که  است  کرده  تعیین  را 
جهانی مصروف عملی کردن برنامه های اصالحاتی قوی 
برای تحکیم و حفظ دست آوردهای چهارده سال گذشته 

افغانستان است.
باوجود این تحوالت امیدبخش، سه عامل بی ثبات کننده 
با ابعاد محلی، منطقه ای و فراملی به بدتر شدن وضعیت 
محلی،  سطح  در  می کنند.  کمک  افغانستان  در  امنیتی 
فقدان ظرفیت و منابع در حکومت مانع توانایی آن در 
می شود.  اساسی  خدمات  برای  تقاضاها  کردن  برآورده 
نهادهای  داشتن  از  افغانستان  جنگ،  سال   37 از  پس 
نیروهای  به  و جامعه جهانی  می برد  رنج  دولتی ضعیف 
ارتش و پولیس افغانستان توجه کافی نکرده و روی آن ها 
سرمایه گذاری نکرده است. بدون امنیت، روند بازسازی 

به کندی می رود. 
روند  و  ناامنی  از  فراملی  تروریست های  و  قاچاق چیان 
مافیای  میان  رابطه  اند.  برده  نفع  افغانستان  بازسازی  کند 
مواد مخدر و تروریست ها برای دوطرف سودمند است. 
طالبان برخی از عملیات هایش را از طریق ۱۰ درصد مالیه 
از تولیدکنندگان تریاک تامین مالی می کنند. مواد مخدر 
و تروریست ها همچنان از یک محیط مساعد تقاضای 
جهانی برای هیروئین افغانستان لذت می برند؛ چیزی که از 
توانایی جامعه جهانی در توسعه کشاورزی قانونی و ارائه 
معیشت بدیل برای کشاورزان فقیر  افغانستان بسیار جلوتر 
افغانستان،  ثباتی  به علل اصلی بی  است. برای پرداختن 
جامعه جهانی باید منابع کافی را برای کمک به افغانستان 
در  خوداتکایی  استراتیژی  اهداف  ساختن  عملی  در 

جریان دهه تحول تعهد کند.   
دوم این که افغانستان در وسط یک محله یغماگر واقع 
شده است. پناه گاه های تروریستان در خارج از مرزهای 

افغانستان باید تعطیل شوند. توانایی شورشیان طالب در 
پیش برد فعالیت شان در افغانستان به یک ساختار افراطی 
و  استخدام  را  تروریستان  که  است  وابسته  پاکستان  در 
تلقین می کند و آموزش می دهد. این زیرساخت ها روی 
فقر مزمن و بی سوادی برای استخدام مردان جوان سرمایه 
گذاری می کند که به افغانستان سفر کنند و به نام جهاد 

بجنگند.
باید  مخدر  مواد  کننده  که کشورهای مصرف  این  سوم 
درک  مخدر-تروریزم  مواد  به  دادن  پایان  در  شان  سهم 
مخدر  مواد  با  جنگ  در  هزارنفر  صدها  ساالنه  کنند. 
اند  داده  جان  متحده  ایاالت  و  اروپا  روسیه،  ایران،  در 
و میلیاردها دالر به مصرف رسیده است. اگر کشورهای 
مصرف کننده به صورت پیش گیرانه برای احیای مجدد 
حیات  کنند،  گذاری  سرمایه  افغانستان  زراعتی  اقتصاد 
شهروندان خودشان را نجات خواهند داد و ضربه ای را 
بر پیکر مافیای داخلی مواد مخدر شان وارد خواهند کرد. 
وقتی کشاورزان افغانستان ببینند که محصوالت آن ها با 
سردخانه ها حفظ خواهد شد و از طریق یک جاده مدرن 
به کشورهای همسایه انتقال داده خواهد شد، باغ های شان 
را که قبال از ریشه کنده اند دوباره پرورش خواهند داد. 
اما اگر همه ی آن چه که آنان درک می کنند غفلت و سوء 
مدیریت باشد، این کشاورزان دوباره به سود تضمین شده 

محصول خشخاش روی خواهند آورد. 
به  دست یابی  موفقیت  نرخ  که  است  داده  نشان  تاریخ 
صلح در کشورهای پس از جنگ باال است؛ کشورهایی 
که اکثریت مردم از مداخله بین المللی حمایت می کنند. 
در افغانستان، مردم به شدت از حضور جامعه جهانی و 
بازسازی  و  امنیت  تامین  به  کمک  برای  آن ها  نیروهای 
کشور حمایت می کنند. سرمایه گذاری روی این دارایی 
استراتیژیک موفقیت ملت سازی در افغانستان را تضمین 

خواهد کرد.
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بعد از آن که شامری از جوانان به خاطر بیکاری، رفتند پیش دروازه ی 

تازه  که  یکی  خوردند.  تکان  ملت  منایندگان  کردند،  تحصن  پارملان 

وکیل  بغل  در  و  خورد  تکان  اما  بنشیند  اش  چوکی  روی  می خواست 

قندهار افتاد، با قیافه ی "معذرت می خواهمش" گفت: باید به مشکل 

بیکاری رسید گی شود، چرا که اگر به این مشکل رسیدگی نشود، این 

مشکل هم چنان مشکل باقی می ماند و مشکل ما رفع نخواهد شد". 

در همین حال آن وکیل قندهار حرف او را تایید و با مشت روی میز 

داغ شد  وایی!". بحث  رشتیا  ...خان  "په خدای قسم که  کوبید که 

و وکال یکی پی دیگر، نظرات مهم آسای خویش را رد و بدل کردند.

فضا خیلی زود معنوی و چنان معنوی شد که یکی از وکال تاب نیاورد 

در وصف آن چیزی نگوید و گفت:

حلقه ای راستی بر دور کمر می بینم

غار حرف را بر رویی مثل قمر می بینم

ای که از هرچه بدی است تو دوری، پاکی

پس چرا من همه را مار دو رس می بینم؟!

اما مایک او را قطع کردند تا از موضوع دور نشویم. خالصه ی تبادل 

در  که  کند  ثابت  و  تشکیل شود  باید  کمیته ی  که  این شد  وکال  نظر 

هر خانه همه بیکار اند اما سه نفری که از پوهنتون فارغ شده، بسیار 

باید در چوکات وزارت کار و امور اشتباهی  اند. این کمیسیون  بیکار 

در  هفته  هر  باید  اشتباهی  امور  و  کار  وزیر  در ضمن،  تشکیل شود. 

احوال پرسی  منت  و  یافته  حضور  متحصن  بیکاران  عمومی  مجمع 

داغ،  آفتاب  زیر  که  برود  قرائت منوده، پس  را  طاقت فرسای خویش 

که  کردند  امضاء  وکال  متام  اخیر  در  نشود.  مبتال  صورت  رسطان  به 

این روز را باید به عنوان روز پیروزی چیز بر چیز نام گذاشته شود تا 

دشمنان ثبات افغانستان از آن باخرب نشوند. گفته می شود که دشمنان 

افغانستان یعنی کشور دوست و همسایه ی ما پاکستان، ضمن این که 

نامه  اواخر  این  می کند،  روان  افغانستان  به  تروریست  و  انتحاری 

پارملان چه  بفهمد که  پاکستان  اگر  ارسال می کند. گفته می شود  هم 

راه حلی برای فایق آمدن بر مشکل بیکاری سنجیده، حتامً در نامه ی 

ما  با  ورنه  کنید،  متوقف  را  حل  راه  آن  که  می خواهد  کابل  از  بعدی 

طرف اید.

پی  در  می گذارد،  احرتام  دیگران  نظر  به  همیشه  که  جمهور  رییس 

این  نظر دیگران،  به  او  احرتام  از  بینادین است. منونه ی  اصالحات 

نور  گفته فالن  یکی  رفته،  مکه  به  غنی  آقای  که  باری  هر  که  است 

به نظرت عجیب نیست؟ و او گفته که آ والله! خیلی عجیب است و 

ما در چارچوب اساسی وعده می کنیم که نور عجیب مکه را فراموش 

نکنیم. از این جا نتیجه گرفته منی شود، بهرت است برویم رساغ بحث 

بعدی... 

رهربان،  خاله زاده ی  یا  خواهرزاده  که  کسانی  متام  تقریباً  گرچه 

فارغ  دانشگاه  از  و  نیستند  قومی  قوماندان های  و  وکیالن  وزیران، 

شده اند، بیکار اند. یگان تا که از روی چوتاری و چلتاقی و چاالکی 

در  اند.  بیکار  همه  بقیه  باشند،  چسپانده  را  خود  کس  یگان  به  رفته 

همین حال، شنیده ایم که شاهکار خلقت در افغانستان، هم زمان سه 

خواهرزاده ی  آن طرف،  دارد.  عهده  به  را  دالری  هزار  چند  وظیفه ی 

یک والی، هم زمان در پنج بست استخدام شده و کار می کند. به نظر 

وزارت  نام  به  باشیم  داشته  وزارت دیگر هم  ما یک  نیست  بهرت  شام 

که  را  حکومت  غلط کاری های  همین  حداقل  اشتباهی؟!  امور  و  کار 

وجهه قانونی می دهد. 

امیدوارم فردا وکال دوباره در مجلس  نتیجه گرفته نشد؟  بازهم خوب 

دیگر  وکیل  بغل  در  خورده  تکان  نشسنت  هنگام  وکیل  یک  بیایند، 

بیافتد و بحث روی بیکاری داغ شود تا ببینیم که حرف حساب چیست؟ 

این دفعه کوشش می کنیم که نتیجه بگیریم. این تنها ما نیستیم که 

اما  اند که تالش می کنند  زیادی  آدم های  بگیریم،  نتیجه  منی توانیم 

منی گیرند. مثالً هامن زمانی که رییس جمهور دوره کاری پارملان را 

برای یک سال متدید کرد، قول داد که طی یک ماه، تاریخ برگزاری 

در  چیزی  و  می گذرد  ماه  سه  اما  کرد.  خواهد  مشخص  را  انتخابات 

گفت  زمینه  این  در  نورستانی  یوسف  نشده.  مشخص  هنوز  مورد  این 

که که یک مکتوب در این حکومت ظرف یک هفته نوشته می شود، 

که،  گفت  نورستانی  آقای  اخیر  در  است.  گدود  این حکومت  بس  از 

دنیاست!  جمهورهای  رییس   بهرتین  شایسته ی  افغانستان  مردم 

آقای محمد ارشف غنی  به  از کاهش میزان عالقه اش  هم چنان وی 

پرده برداشت و آن را سه دوره ریاست پشت در پشت، قیمت گذاشت. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

بنشین لب جوی و...

سوم این که کشورهای مصرف 
کننده مواد مخدر باید سهم شان در 
پایان دادن به مواد مخدر-تروریزم 
درک کنند. ساالنه صدها هزارنفر 
در جنگ با مواد مخدر در ایران، 

روسیه، اروپا و ایاالت متحده 
جان داده اند و میلیاردها دالر به 

مصرف رسیده است. اگر کشورهای 
مصرف کننده به صورت پیش گیرانه 

برای احیای مجدد اقتصاد زراعتی 
افغانستان سرمایه گذاری کنند، 

حیات شهروندان خودشان را نجات 
خواهند داد و ضربه ای را بر پیکر 

مافیای داخلی مواد مخدر شان وارد 
خواهند کرد. وقتی کشاورزان 

افغانستان ببینند که محصوالت 
آن ها با سردخانه ها حفظ خواهد 

شد و از طریق یک جاده مدرن به 
کشورهای همسایه انتقال داده خواهد 
شد، باغ های شان را که قبال از ریشه 
کنده اند دوباره پرورش خواهند داد. 

صلح دست نیافتنی در افغانستان 
پس از یازدهم سپتامبر

پیش از یازدهم سپتامرب، افغانستان یک کشور فراموش شده و ویران بود. 
برنده شدن در صلح و ملت سازی مستلزم حامیت بین املللی است.

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: محمدارشف حیدری

برگردان: حمید مهدوی



جلوگیری از غارت معادن افغانستان 
افغانستان، با داشتن منابع طبیعی سرشار، کشور ثروت مندی به شمار می رود. ثروت میلیاردی 
نهفته در معادن کشور، امیدواری های زیادی را در راستای بهبود شرایط اقتصادی خلق کرده 
است. دولت، کشورهای خارجی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، منابع طبیعی سرشار کشور 
دولت  می کنند.  قلمداد  اقتصادی  رشد  و  سرمایه گذاری  برای  جاذبه  مهم ترین  به عنوان  را 
امیدوار است که منابع طبیعی سرشار، بتواند میزان وابستگی مالی را کاهش داده و زمینه را 

برای افزایش رشد اقتصادی فراهم کند. 
درجهت  دقیقی  برنامه ریزی  مستلزم  اقتصادی،  رشد  افزایش  و  مالی  وابستگی  کاهش 
استفاده ی درست از منابع طبیعی می باشد. تاکنون، به دلیل فقدان مکانیزم شفاف و مدیریت 
بلکه،  است،  نکرده  ایجاد  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  را  زمینه  نه تنها  طبیعی  منابع  سالم، 

کم کم دارد به یکی از فاکتورهای اصلی منازعه و ناامنی تبدیل می شود. 
برای استفاده ی درست از منابع طبیعی کشور، حکومت وحدت ملی، باید چند اولویت جدی 

را درنظر بگیرد. 
اول: تالش گسترده و مدیریت شده در راستای جلوگیری از تبدیل شدن منابع طبیعی به منشا 
خشونت، منازعه و ناامنی. بر بنیاد تجربه ی تاریخی، در کشورهای دارای منابع طبیعی سرشار، 
را  زمینه  نه تنها  منابع طبیعی  نهادهای دموکراتیک،  فقدان  و  قانون  به دلیل ضعف حاکمیت 
برای رشد اقتصادی فراهم نکرده است، بلکه باعث تقویت روندهای ضد حاکمیت قانون و 
فقدان  در  طبیعی،  منابع  کنترل  به دست گیری  روی  منازعه  و  است. جنگ  دموکراسی شده 
مدیریت سالم و دولت قدرت مند، هزینه های هنگفت اقتصادی و اجتماعی را خلق کرده است.

یک  از  است،  شده  منتشر  افغانستان  طبیعی  منابع  درمورد  اخیرا  که  گزارش هایی  براساس 
طرف، بخشی از منابع طبیعی کشور به صورت غیرقانونی توسط گروه های مسلح، استخراج 
و به خارج از کشور قاچاق می شود؛ و از طرف دیگر، روند خصوصی سازی شتاب زده ی منابع 
طبیعی در سال های پسین، زمینه را برای سوءاستفاده از این منابع فراهم کرده است. یک 
تروریستان  برای  را  مالی  پشتوانه های  کشور،  طبیعی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  از  بخش 
طبیعی،  منابع  غیرقانونی  استفاده ی  از  جلوگیری  می کند.  فراهم  محلی  جنگ ساالران  و 
و  ثبات  پایه های  تقویت  و  باالتر  اقتصادِی  رشد  به  دست یابی  راستای  در  ضروری  امری 

حکومت داری، می باشد. 
اجرایی  ضمانت های  و  قانونی  شرایط  فقدان  در  طبیعی،  منابع  شتاب زده ی  خصوصی سازی 
را محدود کرده و  این روند  باید  اقتصادی نمی شود. دولت  به بهبود وضعیت  درست، منجر 
تحت کنترل خود درآورد. راه حل عملی تر، ایجاد شرکت های دولتی- خصوصی در عرصه ی 
استفاده از منابع طبیعی می باشد. خصوصی سازی های مدیریت ناشده، روند غارت منابع طبیعی 

کشور را تسریع بخشیده است. 
معموال  کشور.  معادن  واقعی  ارزش  به  دست یافتن  جهت  الزم  ضمانت های  خلق  دوم:   
این که  احتمال  دارد.  وجود  کشور  طبیعی  منابع  قراردادهای  شرایط  درمورد  کمی  اطالعات 
دولت افغانستان در مقابل سرمایه گذاران خارجی بتواند ارزش واقعی منابع طبیعی را به دست 
آورد، بسیار ضعیف است. فساد اداری و عدم شفافیت در این قراردادها، این حدس و گمان را 
تقویت کرده است که دولت نمی تواند ارزش واقعی منابع طبیعی خود را به دست آورد. برای 
شرکت ها و دولت های سرمایه گذار در عرصه ی منابع طبیعی کشور، به هر میزانی که منافِع 
بنابراین، آن ها تالش خواهند کرد تا با  افغانستان تعلق گیرد، بهتر است.  کم تری به دولت 
دیپلماسِی فعال و استفاده از ابزارهای غیرقانونی چون رشوه دادن، منابع طبیعی را با کم ترین 
فساد  از  جلوگیری  و  طبیعی  منابع  فعال  دیپلماسی  روی دست گرفتن  نمایند.  تصاحب  قیمت 
به دست آوردن  برای  را  زمینه  می تواند  کشور،  طبیعی  منابع  با  مرتبط  نهادهای  در  گسترده 

ارزش واقعی معادن فراهم سازد. 
سوم: مسئله ی جدی تر دیگری که می تواند میزان تاثیرگذاری منابع طبیعی را افزایش دهد، 

چگونگی استفاده از درآمدهای حاصل از این منابع می باشد. دولت باید ضمانت های جدی را 
درجهت استفاده ی درست از این درآمدها ایجاد کند. جهت دهی درآمدهای حاصل از منابع 
داخلی  اقتصاد  تقویت ظرفیت  به  زیربنایی، که منجر  راستای سرمایه گذاری های  در  طبیعی 
منابع  از  منافع حاصل  به  اکثریت مردم  اطمینان درمورد دست رسی  ایجاد  و  کشور می شود 

طبیعی، مسئله ی بنیادی دیگر می باشد. 
میزان  مسئله  این  و  است  نوسان  در  به شدت  جهانی،  بازارهای  در  طبیعی  منابع  قیمت 
آسیب پذیری کشورهای صادرکننده ی مواد خام را افزایش می دهد. ذخیره کردن یک بخش 
بزرگ از درآمدهای منابع طبیعی و استفاده از آن در شرایط دشوار اقتصادی، برای ایجاد ثبات 

و جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی، امر حیاتی به شمار می رود. 
و درنهایت، افزایش دست رسی مردم و رسانه ها به اطالعاتی درمورد شرایط قراردادهای منابع 
طبیعی، درآمدهای حاصل از این منابع و چگونگی استفاده از آن، می تواند پیش نیازهای جدی 
را در جهت استفاده ی درست از منابع طبیعی خلق کند. باوجود تصویب شدن قانون دست رسی 

به اطالعات، تاکنون کم ترین اطالعاتی درمورد معادن خصوصی شده ی کشور وجود ندارد. 
حمایت از صادرات 

آزادی سازی شتاب زده ی  افغانستان، روند  آمارهای موجود درمورد چرخه ی تجاری  براساس 
اقتصادی، که در سال های گذشته تحت فشار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انجام 
شد، مؤثر نبوده است. بیالنس تجارت به شدت دچار عدم توازن است. 95 درصد از مجموع 
چرخه ی تجارتی را، واردات و تنها 5 درصد دیگر را صادرات تشکیل می دهد. با تداوم این 

شرایط، بهبود در این وضعیت بسیار دشوار به نظر می رسد. 
تولیدات  با  رقابت  توانایی  و عدم  فقدان حمایت های جدی دولت  در  داخلی،  صدها شرکت 
بیرونی، ورشکسته شده اند. ورشکسته شدِن بیشتر تولیدکنندگان داخلی، به افزایش بیشتر فقر 
به خصوص  داخلی،  تولیدات  از  برنامه های حمایتی  است. ضرورت طرح  انجامیده  بیکاری  و 

تولیدات صادراتی کشور، اولویت جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی می باشد. 
بخش اعظم کاالهای صادراتی کشور را، فرآورده های زراعتی و مواد خام تشکیل می دهد. 
به همین  بوده و  فاقد جنبه های تکنولوژیک و صنعتی  اقالم صادراتی کشور،  تقریبا تمامی 
دلیل، از یک طرف، از قدرت رقابتی بسیار پایین با کاالهای خارجی برخوردارند و از طرف 
دیگر، به دلیل نوسانی بودن قیمت های مواد خام و فرآروده های زراعتی، این اقالم نمی توانند 

منابع الزم برای دست یافتن به ارز بیشتر و بهبود در بیالنس تجارت را فراهم سازند. 
تجربه نشان می دهد که بدون حمایت از تولیدات داخلی، تنها آزادسازی بازارهای سرمایه و 
اکثر کشورهای توسعه یافته، حمایت های  اقتصادی نمی شود. تقریبا  تجارت، باعث توسعه ی 
گسترده ای از تولیدات داخلی انجام دادند تا توانایی رقابت در بازارهای جهانی را کسب کردند. 
جنبه های  از  که  صادراتی،  تولیدات  به خصوص  داخلی،  تولیدات  از  قاطع  حمایت  بنابراین، 
بهبود  برای  را  الزم  زمینه های  می تواند  هستند،  برخوردار  بیشتری  صنعتی  و  تکنولوژیک 

وضعیت اقتصادی خلق کند. 
افزایش تاثیرگذاری کمک های جامعه ی جهانی

نامؤثر عمل کرده  کمک های جامعه ی جهانی در عرصه ی تقویت تولیدات داخلی، به شدت 
است. ارزیابی های انجام شده، نشان می دهد که بخش اعظم این کمک ها، دوباره از افغانستان 
خارج شده است؛ از هر دالر کمک، تنها 36 سنت آن در داخل افغانستان به مصرف رسیده 
بوده اند،  متمرکز  افغانستان  داخل  در  که  این کمک ها  درصد   40 از  از مجموِع کم تر  است. 
نزدیک به 80 درصد آن، بیرون از بودجه ی دولت و به پروژه های کوتاه مدت اختصاص یافته 
است. اگر فساد و سوءمدیریت را عالوه کنیم، کمک های جامعه ی جهانی در چهارده سال 

گذشته، آن گونه که انتظار می رفت، باعث تقویت تولیدات داخلی نشده است. 
وضعیت  بهبود  درجهت  جدی  عاملی  می تواند  تحول،  دهه ی  در  کمک ها  هدف مندسازی 
و  شفاف  مکانیزم  ایجاد  درازمدت،  توسعه ای  برنامه های  به  پرداختن  باشد.  کشور  اقتصادی 

حساب ده درمورد مصرف کمک ها، جهت دهی بخش اعظم کمک ها از مجرای بودجه ی دولت 
والیت های  میان  کمک ها  عادالنه تر  توزیع  موازی،  نهادهای  ازمیان برداشتن  و  افغانستان، 
کشور، و در نهایت، تالش در جهت خلق پیش نیازهای الزم که منجر به افزایش تاثیرگذاری 
کمک های جامعه ی جهانی می شود، می تواند این کمک ها را به منبعی برای بهبودبخشیدن 

به وضعیت اقتصادی کشور تبدیل کند. 
سرمایه گذاری بر سرمایه های انسانی 

کشورهایی  می باشد.  توسعه یافته  جامعه ای  به  دست یافتن  پیش نیاز  انسانی،  سرمایه ی 
یافته اند.  دست  اقتصادی  توسعه ی  به  زودتر  انسانی،  سرمایه ی  بر  بیشتر  سرمایه گذاری  با 
روند  غیرمستقیم  به صورت  که  انسان ها،  ارزشی  نظام  در  تغییر  کنار  در  انسانی،  سرمایه ی 
توسعه را تسریع می بخشد، مولدیت نیروی کار را افزایش داده و زمینه ی استفاده ی بهتر از 

عوامل و امکانات اقتصادی را فراهم می سازد. 
آموزشی،  نهادهای  است.  بی سوادی  میزان  بیشترین  با  کشورهایی  از  یکی  افغانستان، 
به خصوص در بخش آموزش عالی، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. نهادهای آموزش 
عالی "دولتی و خصوصی"، فاقد معیارهای الزم برای فراهم کردن نیروی انسانی مورد نیاز 
توسعه می باشد. این نهادها، نه تنها فاقد توانایی تولید سرمایه انسانی هستند، بلکه در مواردی، 
به ایجاد دیدگاه های ضدتوسعه کمک می کنند. سیستم آموزشی کهنه و سنتی، مکانیزم های 
عدم  توسعه،  نیازهای  با  عالی  آموزش  ناهماهنگی سیستم  علمی،  کادر  استخدام  غیرشفاف 
تمرکز بر تحقیقات و توسعه ی دانش، و توجه ناچیز دولت به تقویت این نهادها، باعث شده 

است که هرگونه زمینه برای نوآوری و خالقیت، از میان برداشته شود. 
هرچند طی سال های گذشته، کارهای ارزش مندی توسط دولت و کشورهای خارجی، در این 
نهادهای  ناچیز می باشند. سرمایه گذاری روی  این تالش ها  اما  عرصه صورت گرفته است، 
نیازها  تاثیرات دراز مدتی بر توسعه به جا گذاشته و یکی از جدی ترین  آموزشی و تحقیقی، 

برای دست یابی به توسعه می باشد. 
امنیت غذایی و آب 

به لحاظ شاخص امنیت غذایی و آب، افغانستان در بدترین شرایط قرار دارد. فقدان مصونیت 
غذایی و آب، تاثیر تعیین کننده ای بر افزایش میزان مرگ و میر، میزان امید به زندگی، فقر 
و بهره وری نیروی کار دارد. یک سوم مردم افغانستان، از مصونیت غذایی برخوردار نیستند 
و یک بخش بزرگ که در روستاها و اطراف شهرهای بزرگ زندگی می کنند، از دست رسی 
به آب آشامیدنی محروم هستند. این محرومیت از یک طرف فقر، مرگ و میر و کاهش امید 
به زندگی را باعث شده است، از طرف دیگر، دولت را مجبور می سازد که بخشی از بودجه ی 
خود را از پروژه های زیربنایی بیرون کشیده و در عرصه ی خدمات اجتماعی متمرکز بسازد.  
هرچند که عدم مصونیت غذایی و آب، پیامد وضعیت اقتصادی نامناسب است، اما می تواند 
تامین منابع غذایی و آب  بنابراین، تمرکز جهت  ایجاد کند.  موانعی جدی در مقابل توسعه 
برای تمام نفوس کشور، روند توسعه ی اقتصادی را تسریع می کند. اگر عدم مصونیت غذایی 
و آب، نتواند روند توسعه را متوقف سازد، می تواند این روند را به شدت طوالنی کرده و هزینه 

ساخته و دامنه ی فقر و محرومیت را افزایش دهد. 
مواردی که ذکر شد، تعدادی از مهم ترین مواردی هستند که می توانند میزان وابستگی مالی 
را کاهش داده و منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شوند؛ اما بدون شک، تمامی موارد 
اقتصادی-منطقه ای،  مشترک  همکاری های  تقویت  مانند  دیگری  عمده ی  مواردی  نیستند. 
از  خالصه،  به صورت  هستند.  بدیهی  کامال  مواردی  فساد،  کاهش  و  بروکراسی  اصالح 
می توان  نیست؛  ناممکن  توسعه  که  کرد  نتیجه گیری  این گونه  می توان  گذشته  بحث های 
با روی دست گیری سیاست های درست و مشارکت مؤثر و تعریف شده ی دولت در عرصه ی 
را کاهش داده و  اقتصادی کشور، وابستگی مالی  پنهان  از ظرفیت های  استفاده  مدیریت و 

رشد اقتصادی باالیی را خلق کرد. 
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مواردی که ذکر شد، تعدادی 
از مهم ترین مواردی هستند 

که می توانند میزان وابستگی 
مالی را کاهش داده و منجر 
به بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور شوند؛ اما بدون 
شک، تمامی موارد نیستند. 

مواردی عمده ی دیگری مانند 
تقویت همکاری های مشترک 

اقتصادی-منطقه ای، اصالح 
بروکراسی و کاهش فساد، 

مواردی کامال بدیهی هستند. 
به صورت خالصه، از بحث های 

گذشته می توان این گونه 
نتیجه گیری کرد که توسعه 

ناممکن نیست؛ می توان با 
روی دست گیری سیاست های 

درست و مشارکت مؤثر 
و تعریف شده ی دولت در 

عرصه ی مدیریت و استفاده از 
ظرفیت های پنهان اقتصادی 

کشور، وابستگی مالی را 
کاهش داده و رشد اقتصادی 

باالیی را خلق کرد. 
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مهم ترین اولویت های اقتصادی افغانستان

چگونه می توان از وابستگی مالی
 نجات یافت؟

              بخش دوم                                                                                                                                                                               رضا فرزام استاد دانشگاه کابل



می دیدند،  خارجی  ناظرین  آن چه  از  کم تر  همیشه  سوریه، 
تنها  نیز  آن  اختالفات  بود.  برخوردار  اجتماعی  انسجام  از 
گروه   ،2011 جوالی  در  بود.  مذهبی  خطوط  طول  در 
سوریه  درمورد  گزارشی  در  بروکسل،  در  بحران  بین المللی 
یک  با  آن ها  که  می کنند  ادعا  سوریه  »مقامات  نوشت: 
مبارزه  می شود  تمویل  خارج  از  که  اسالمی  توطئه ی 
درحال  زیادی،  حد  در  کشور،  این  درحالی که  می کنند؛ 
رژیم  که  زمانی  است.  خودش  اصلی  شهروندان  با  مبارزه 
مظلوم  مردم  و  دهقانان  و  ایالق ها  رسید،  قدرت  به  اسد 
ریشه های  امروز،  حاکمان  اما  کرد.  همراه  خود  با  را  کشور 

خود را از یاد برده اند«.
افتاد،  اتفاق   2011 سال  از  قبل  که  قحطی  سال  چهار  در 
میلیون  سه  به  نزدیک  که  داد  گزارش  متحد  ملل  سازمان 
تعداد  و  شده اند  کشیده  مطلق  فقر  مرز  به  سوری،  دهقان 
زیادی از مردم، از روستاها به حومه ی شهرها فرار کرده اند. 
درآمد طبقه ی متوسط را نیز نمی شد با تورم باال نگه داشت. 
کاالهای وارداتی ارزان از ترکیه، تولیدکنندگان خرد داخلی 
را  شهری  طبقه ی  از  زیادی  جمعیت  و  انداخت  کار  از  را 
امنیتی  نیروهای  واسطه ی  به  دولت،  کرد.  روبرو  فقر  با 
زیر  را  سوری ها  زندگی  جوانب  تمام  فاسدش،  و  َددمنش 
»نیروهای  بود:  گفته  بحران  بین المللی  گروه  داشت.  نظر 
مخفی اسالم گرایان در پس قیام است«؛ اما این دلیل اصلی 

به خشونت کشیده شدن راهپیمایی های صلح آمیز نبود.
تابستان 2011 صورت گرفته  را که در  تحلیِل وضعیت  این 
در  کنید.  مقایسه  افتاد  اتفاق  بعد  سال  سه  آن چه  با  است، 
سال 2014، جنگ به یک بن بست رسیده بود و اپوزیسیون 
مسلح دولت، کامال تحت تسلط دولت اسالمی عراق و شام 
–یا به اختصار داعش- درآمده بود. از لحاظ ایدئولوژیک، 
مخالف  گروه های  دیگر  و  داعش  میان  چندانی  تفاوت 
دولتی  یک  به دنبال  که  اسالم،  ارتش  و  احرارالشام  مانند 
این جهادی ها  ندارد.  بر شریعت هستند، وجود  مبتنی  سنی 

که در غرب، به خاطر خشونت فرقه ای خود زبان زد هستند، 
از سوی مردم محلی، به خاطر آوردن نظم و قانون، به نیکی 
و  نظم  به هم زدن  تا آن زمان در  استقبال شدند. گروهی که 
به ارتش آزاد  غارت و راهزنی دست داشت، گروه موسوم 
زمانی  و  می شد  حمایت  غربی ها  توسط  که  بود  سوریه 
سال های  افغانستاِن  در  داشت.  جنگ جو   1200 حدود 
1990 نیز، مردم به دالیل مشابه، در ابتدا از سلطه ی آهنین 

طالبان استقبال کردند.
گروه های  از  آن ها  حمایت  و  خارجی ها  دخالت  اندازه ی 
الجمال  صدام  اعترافات  در   ،2013 سال  اواخر  در  تندرو، 
و  افحادالرسول  دسته ی  رهبران  از  یکی  او  است.  آمده 
فرمانده ی پیشین ارتش آزاد سوریه در شرق است. صدام، 
داعش،  به  او  پیوستن  از  بعد  که  دارد  جالبی  مصاحبه ی 
توسط این گروه ثبت شده و مدتی بعد، ترجمه اش در یک 
مصاحبه  از  قسمت هایی  از  صرف نظر  شد.  منتشر  وبالگ 
که در آن، رفتار غیراسالمی ارتش آزاد اسالمی را محکوم 
اوایِل  »در  باشد:  معتبر  مصاحبه ای  می رسد  نظر  به  می کند، 
انقالب سوریه، کار به دست قطر بود، چندی بعد به دست 
او طوری حرف می زند که گویی  افتاد«.  عربستان سعودی 
به وجودآمدن گروِه خود او، االحفاد، حتما به دست یکی از 

پادشاهی های خلیج صورت گرفته است.
همیشه  سوریه،  آزاد  ارتش  جلسات  که  می گوید  جمال 
اردن  امارات،  عربستان،  اطالعاتی  نماینده های  درحضور 
فرانسه  و  بریتانیا  آمریکا،  اطالعاتی  افسران  نیز  و  قطر،  و 
صورت می گرفت. به گفته ی او، در یکی از این جلسات که 
ظاهرا در انقره برگزار شده بود، شاهزاده سلمان بن سلطان، 
سلطان،  بن  بندر  ناتنی  برادر  و  عربستان  دفاع  وزیر  معاون 
از  همه،  به  خطاب  سعودی،  عربستان  استخبارات  رییس 
برنامه  کسی  »چه  پرسید:  سوریه  مسلح  مخالفین  رهبران 
نیازهای خود برای پول و  دارد به مواضع اسد حمله کند و 
اسلحه و مهمات را ارایه دهد«. برداشتی که می توان از این 

توسط  کامال  جنبش،  این  که  است  این  داشت،  صحبت ها 
می شود.  کنترل  غربی  و  عرب  استخباراتی  سازمان های 
سرنگونی  برای  عربستان  برنامه ی  که  کرد  تصور  می توان 
و  بندر  که  است  خورده  سختی  شکست  چه اندازه  تا  اسد، 

سلمان، هر دو، اکنون شغل خود را از دست داده اند.
حمالت  با  که  جهادی  گروه های  میان  داخلی  جنگ 
شد،  آغاز   2014 جنوری  در  داعش  مواضع  بر  هماهنگی 
جنگ جویان  است.  رسانده  صدمه  آن ها  همه ی  اعتبار  به 
سوریه  به  شیعه ها،  و  اسد  بشار  با  جنگ  برای  که  خارجی 
بودند، متوجه شده اند که مجبورند جهادی های سنی  آمده 
نیز  هستند  خودشان  با  همسان  ایدئولوژی  دارای  که  را 

بکشند.
رسمی  –نماینده ی  المحیُسنی  محمد  عبدالله  داعش، 
توسط  را  احرارالشام-  رهبران  از  یکی  و  عراق  در  القاعده 
می دهد  نشان  این  رساند.  قتل  به  انتحاری  بمب گذار  یک 
با سطوح مختلف سازمان های  مرکزی  القاعده ی  نسبِت  که 
جهادی که در عمل با آن ها یک جا نیست، چه اندازه است. 
تالش آمریکا و عربستان سعودی و اردن، برای ایجاد یک 
شکست  تاکنون  القاعده،  و  اسد  علیه  جنوبی«  »جبهه ی 
چندان  اردنی ها  که  دلیل  این  به  حدی  تا  است؛  خورده 

تمایل ندارند آشکارا وارد جنگ شوند.
می شوند  متوجه  دارند،  برگشتن  قصد  که  جهادی هایی 
است  این  دلیلش  است.  دشوار  خانه  به  بازگشت  مسیر  که 
برای  آن ها  رفتن  از  که  تونس  و  عربستان  مثال،  به طور  که 
این که  از  اکنون  می کردند،  استقبال  تعصبات  صادرکردن 
هراس  شده اند  کله شقی  و  جنگ دیده  َسلَفی های  آن ها 
سوریه،  شمال  در  رقعه  شهر  در  جهادی  فعال  یک  دارند. 
برای سرعت دادن بازگشت داوطلبان تونسی کار می کرد. او 
به جهادی ها، عکس نیمه برهنه ی زنان را در سواحل تونس 
از  جلوگیری  برای  شما  برگشتن  می گفت  و  می داد  نشان 

چنین اعمالی در کشور خودتان، الزم شده است.

القاعده  رسمی  –نماینده ی  النصره  جبهه ی  امروزه،  این که 
در سوریه-، در مقایسه با داعش »میانه رو« خوانده می شود، 
مطلق  خشونت  دامن  به  سوریه  سقوط  از  دیگری  نشانه ی 
است. هرچند داعش در اوایل 2014، از سوریه عقب نشینی 
در  عملیات  یک  آماده کردن  درحال  که  آن جا  از  اما  کرد، 
تاکتیکی  حرکت  یک  را  این  می توان  بود،  عراق  شمال 
و  سوریه  شرق  در  را  زیادی  قلمرو  داعش،  آورد.  به شمار 
غرب عراق در اختیار دارد که می تواند در آن نیروگیری کند 
النصره،  بدهد. درهرحال، جبهه ی  ترتیب  را  و ضدحمله ای 
به  مایل  و عموما  است  بوده  با داعش  همواره درپی آشتی 
جنگ نیست. جنگ داخلی جهادی ها، کار را برای دولت 
آسان تر کرده است، زیرا آن ها مصروف کشتن یکدیگرند. 
بااین حال، دولت منابع الزم برای شکست دادن آن ها را  اما 
دراختیار ندارد. شاید دولت به زودی شاهد حمالت جدید 
در  چشم گیر  پیروزی های  از  بعد  که  باشد  داعش  ازسوی 
رقم  سوریه  در  را  مشابه  تجربه ای  نمی آید  بدشان  عراق، 

بزنند.
دچار  اسد،  اپوزیسیون  هم  و  جهان  هم   ،2011 سال  از 
خطاهای زیادی درمورد سوریه شده اند، اما شاید جدی ترین 
اسد،  رییس جمهور  می کردند  فکر  که  است  بوده  این  خطا 
مانند معمر قذافی در لیبی، سقوط خواهد کرد. هم شورشیان 
و هم حامیان خارجی شان، فراموش کردند که قذافی تا حد 
زیادی، توسط حمالت هوایی ناتو سقوط کرد. بدون ناتو، 
این  اما  بیاورند.  دوام  نمی توانستند  هم  هفته  چند  شورشیان 
باور که اسد ضعیف است، تنها در 2013 زیر سوال رفت. 
درمورد  خارجی،  خبرنگاران  و  دولت ها   ،2012 سال  در 
این که اسد کجا را برای تبعید انتخاب خواهد کرد گمانه زنی 
ایالت سوریه  با وجود این که، او تمامی چهارده  می کردند، 
از  یکی  تنها  داعش  امروزه،  داشت!  خود  کنترل  در  را 
فرات.  اطراف رودخانه ی  را کنترل می کند، رقعه، در  آن ها 
مشکل  است.  دولت  به دست  هنوز  پرجمعیت،  مراکز  اما 
را  استراتژی خود  تمام  که  بود  این  غیرجهادی،  اپوزیسیون 
وضعیتی  ساختن  بر  باشد-،  بوده  کار  در  استراتژی ای  -اگر 
آن ها  نیفتاد،  اتفاق  این  وقتی  بود.  کرده  متمرکز  لیبی  شبیه 

طرح دومی نداشتند.
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تصویر امیدبخش بود: رهرب یک افغانستان جنگ زده اما 
دوباره از جای برخاسته، در جلسه ی یک روزه ی مقامات 
از  فراگیر  و  روشن  گزارشی  کشور،    60 از  بیش  ارشد 

وضعیت ارایه می دهد. 
رییس جمهور ارشف غنی گفت: »حکومت وحدت ملی 
به  ما، به جامعه ی جهانی نشان خواهد داد که ما تبدیل 
یک تیم، با یک چشم انداز مشرتک شده ایم؛ برای ترمیم 
برای ساخنت جهانی  و  ویران خود،  و  آسیب دیده  کشور 
بهرت برای فرزندان مان... این رسزمین وطن پرستان است. ما 
از این کشور برای پنج هزار سال دفاع کرده ایم، و بگذارید 
به شام اطمینان دهم که ما برای پنج هزار سال آینده نیز 

از استقالل خود دفاع خواهیم کرد«.
از  اشتیاق،  با  رییس جمهور،  این که  با  هم زمان  اما 
و  اقتصاد  برش،  حقوق  زمینه ی  در  خود  دست آوردهای 
امنیت داخلی صحبت می کرد، 13 مرد، در والیت بلخ که 
والیتی امن به حساب می آید، از یک ترانسپورت عمومی 

بیرون کشیده شده و اعدام شدند. 
این یک یادآوری دیگر بر این مسئله بود که پس از 14 
یک  از  بیش  مرصف  با  آمریکا،  نظامی  مداخله ی  سال 
تریلیون دالر، مرگ و میر هزاران نفر، و ادعاهای متعددی از 
پیروزی، افغانستان هنوز کشوری غرق در مشکالت باقی 
مانده است. اما این امر، چندان جای شگفتی برای جهانی 
است،  تاثیرگذار  بیشرت  آن چه  ندارد.  بد  اخبار  از  خسته 
نشانه های ضعیف اما محسوسی از امید و نوشدن هستند 
درنهایت،  بتوانند  مشکالت،  متام  علی رغم  شاید  که 

باعث نجات این کشور شوند.
***

اسامه بن الدن و مال عمر مرده اند؛ اما فقدان آن ها، تاکنون، 
است.  گذاشته  برجا  وضعیت  در  اندکی  واقعی  تاثیر 
گل  در  اقتصادی  فلج،  دولت  یک  از  امروز  افغانستان، 
مانده، و جنگی که گویی پایان ناپذیر است، رنج می کشد.

پی یک  در  سپتامرب گذشته  در  که  ملی،  دولت وحدت 
امور  وزیر  کمک  به   ، دیگر،  فاسد  به شدت  انتخابات 
خارجه ی آمریکا جان کری تشکیل شد، ناکارآمد است. 
اصلی  رقیب  با  را  تا قدرت  بود  قرار  رییس جمهور غنی، 
خود در انتخابات، داکرت عبدالله عبدالله، از طریق جایگاه 
این  اما  کند.  تقسیم  اجراییه،  رییس  تعریف شده ی  تازه 
به جای »رییس جمهوران همکار«، یک هیوالی  سیستم، 
جهت های  در  هرکدام  که  است  آورده  به وجود  دورس 

مختلف حرکت می کنند. نتیجه این است: توقف.
غنی، تااین جا، هنوز نشانه هایی از احرتام به رشایط توافق 
نامه ی حکومت وحدت ملی که امضا کرده، نشان نداده 
است. این قرارداد، از یک لویه جرگه، یا گردهم آیی بزرگان 
تا در عرض دو سال، جایگاه عبدالله  سخن گفته است 
نظام  یک  سمت  به  احتامال  که  کنند  قانونی  را  عبدالله 

پارملانی با یک نخست وزیر پیش برود.
اما یک مناینده ی پارملان به GroundTruTh گفته است 
که هیچ لویه جرگه، هیچ تغییری در قانون اساسی، و هیچ 
تقسیم قدرت واقعی با عبدالله وجود نخواهد داشت. این 
مقام رسمی گفت: »رییس جمهور، جایگاه رییس اجراییه 
را ایجاد کرده است و می تواند آن را با یک حرکت قلم 

لغو کند«.
شکلی  به  را  همه چیز  عبدالله  گروه  دیگر،  سوی  از 
او،  نزدیک  مشاورین  از  یکی  می بیند.  متفاوت  کامال 
نخستین  عبدالله  که  گفت    GroundTruTh به  اخیرا 
نقض  یک  است:  جانشینی  سلسله مراتب  در  شخص 
قانون اساسی که حکم کرده است درصورت  از  مستقیم 
اول  معاون  وظایفش،  انجام  به  رییس جمهور  قادرنبودن 

ریاست جمهوری باید حکومت را به دست بگیرد. 
می کرد،  گفت وگو  ناشناس ماندن  رشط  به  که  مقام  این 
قانون  محدوده ی  از  خارج  دولت  این  »کل  گفت: 
اساسی قرار دارد. ما قطعا منی خواهیم هیچ اتفاقی برای 
که  است  مسلم  شد،  چنین  اگر  اما  بیفتد،  رییس جمهور 

عبدالله جانشین او خواهد بود«.
در جبهه ی جنگ نیز همه چیز به طور مشابه، تیره و تار 
است. طالبان، آهسته اما پیوسته و در رسارس کشور، درحال 
بازگشتند. در جنوب، قسمت های مختلف هلمند یکی 
یکی در حال سقوط هستند. درحالی که حتا در شامِل 
می شود  دیده  در خشونت  افزایش مشخصی  امن،  نسبتا 

که قتل هایی که در باال ذکر شد، شاهد آن هستند. 
پایتخت، تاکنون پابرجا مانده، اما این تنها با کمک نیروی 
اعالم  باوجود  است.  بوده  ممکن  متحده  ایاالت  هوایی 
رسمی این که ماموریت نظامی در افغانستان پایان پذیرفته 
است، واشنگنت در چند ماه گذشته، حمالت هوایی خود 

را به دو برابر افزایش داده است.
منحرف کردن  برای  را  افغانستان، متام تالش خود  دولت 
معاون  می گیرد.  به کار  امور  وخیم  حالت  از  ملت  اذهان 
اول رییس جمهور، فرمانده ی پیشین جهادی، عبدالرشید 
کرده  تعهد  و  شد  فاریاب  والیت  راهی  به تازگی  دوستم، 
فاریاب  به  او  بازنگردد.  از پاک سازی طالبان  تا پیش  بود 
پیروزی هایی  به  و  جنگید  کرد،  مشاهده  را  اوضاع  رفت، 
بازگشت؛  ماه  یک  از  کم تر  در  دوستم،  یافت.  دست 
و  کرده  برگزار  تانک ها  باالی  از  را  خربی  کنفرانس های 

تحسین و تقدیر مردمی رضایت مند را دریافت کرد. 
دست  دوستم  شبه نظامیان  این که  بر  مبنی  گزارش هایی 
تجاوز و خشونت های دیگر زده اند،  و چپاول،  به غارت 
طالبان،  بازگشت  به  مربوط  اخبار  شدند.  گرفته  نادیده 
و  کرد،  ترک  را  فاریاب  دوستم  این که  از  پس  روز  یک 
کاهش  بر  اندکی  تاثیر  نیز،  انتقام  برای  او  نیروهای  قتل 

درخشش او داشت. 
نزدیک شدن  حال  در  نیز  افغانستان  اقتصاد  درعین حال، 
از مقاماتی که در  به گفته ی یکی  به صفر مطلق است. 
ارگ، یا کاخ ریاست جمهوری کار می کند، سه ماه است 

که حقوق کارمندان دولتی پرداخت نشده است.
غنی، به عنوان یک تکنوکرات برجسته آیوی لیگ، متام 
تالش خود را برای عدم پذیرش شکست انجام می دهد. 
بین املللی  کنفرانس  دو  میزبان  او  گذشته،  هفته ی  آخر 
برگزار  افغانستان  از  اقتصادی  حامیت  برای  که  بود  مهم 
همکاری های  کنفرانس  ششمین  ریکا،  نشست  شدند. 
نشست  از  پیش  درست  افغانستان،  در  منطقه  اقتصادی 
مقامات ارشد برگزار شد. باوجود ارزیابی های خوش بینانه 
درمورد دست آورد این گردهم آیی ها، تعداد اندکی انتظار 

دارند که این تالش های لحظه ی آخر به موفقیت برسند، 
درحالی که بسیاری تالش های دیگر شکست خورده  اند.

امنیت در پایتخت، بی ثبات است. حمالت رو به افزایش 
هستند و چندین مورد تالش برای آدم ربایی در چند ماه 
گذشته انجام شده است. هلیکوپرتها، تقریبا دایم درحال 
ازجمله  دیپلامتیک،  هیئت های  بیشرت  هستند.  گردش 
کارمندان سفارت آمریکا، تقریبا به طور کامل، از استفاده 
از جاده ها منع شده اند و مجبور هستند مسیر فرودگاه را 
هلیکوپرت سپری  توسط  است،  دورتر  مایل  تنها چند  که 

کنند.
افرادی از درون حکومت می گویند که باوجود اعالم اخیر 
»جهاد علیه فساد« توسط رییس جمهور، این مشکل بدتر 
که  بین املللی  جامعه ی  خروج  دارد.  وجود  همیشه  از 
شده  باعث  می شود،  پول  هنگفتی  میزان  کاهش  باعث 
است کسانی که دست رسی نزدیک تری دارند، تا اندازه ای 
این  از  تا  توان شان است، تالش کنند  به رسعتی که در  و 

پول ها به چنگ بیاورند. 
به وضوح  مردم،  اکرثیت  درمیان  می توان  را  بی باوری 
مشاهده کرد. درخواست های پاسپورت، افزایش تصاعدی 
دارند و کسانی که قادر به دریافت ویزا نیستند، مسیرهای 
طوالنی را از طریق ایران، پیاده گذرکردن از مرز ترکیه، و 
از آن مسیر با پرداخت پول به قاچاق چیان، سفر به سمت 

اروپا، درپیش می گیرند. 
پس، آیا خرب خوبی هم وجود دارد؟

غیرممکن است که بگوییم پس از حمله به افغانستان، به 
رهربی ایاالت متحده در سال 2001، هیچ بهبودی به وجود 

نیامده است. 
کشور  رسارس  در  که  اصلی،  بزرگ راه  مانند  جاده هایی 
می شود،  شناخته  حلقه ای  رسک  به عنوان  و  شده  کشیده 
تجارت  و  سفر  امکان  و  است  هموار  حارض  درحال 
به مراتب بیشرت است. سعید، یک راننده ی رشکت حمل و 
نقل می گوید: »برای من، مسیر کابل تا هرات، در گذشته 
سه روز زمان می گرفت. حاال من می توانم صبح حرکت 
اما حمالت شورشیان،  برسم«.   به مقصد  تا شب  و  کنم 

حتا همین دست آورد را نیز توخالی می کنند. 
 2013 سال  در  روزی  چنین  در  آمریکا،  متحده ی  ایاالت 
موفقیت  از  مثالی  است  قرار  بزرگ راه  »این  نوشت: 
برای  چندملیتی  نیروهای  توسط  ساله   12 تالش های 
توانایی  به منایش گذاشنت  و  طالبان  کنرتل  به  پایان دادن 
امنیت  تامین  مسئولیت  گرفنت  به عهده  برای  افغان ها 
خودشان است... اما حمالت شورشیان دایم رخ می دهند، 
و این سوال وجود دارد که آیا هرگز رشایط آماده ی خروج 
دستور  اوباما  رییس جمهور  که  متحده  ایاالت  نیروهای 
خروج کامل آن ها تا پایان 2014 را صادر کرده بود، خواهد 

شد«. 
دوران  و  جنگ  دهه های  طول  در  که  کودکی  میلیون ها 
طالبان، قادر به تحصیل نبودند، اکنون در مکاتب هستند. 
و  دولت  در  را  خود  جایگاه  و  می بینند  آموزش  دخرتان، 
و  آهسته  پیرشفت ها  اگرچه  می آورند.  به دست  تجارت 
نامتوازن بوده اند، فرصت هایی برای زنان خلق شده است 
که در گذشته وجود نداشتند. در دانشگاه معترب آمریکایی 

افغانستان، 50 درصد از ورودی های جدید، زنان بوده اند. 
برخوردارند،  برق  از  حارض  درحال  کشور  مناطق  بیشرت 
حتا اگر قطعی برق بسیار اتفاق بیفتد. شاید بیش از هر 
چیزی، اینرتنت و رسانه های اجتامعی چهره ی افغانستان 
را تغییر داده اند. درحالی که هنوز شیوع استفاده از اینرتنت 
تنها 12 درصد است، اما این رقم به رسعت رو به افزایش 
و  والدین  که  متفاوت  به گونه ای  کامل  نسل  یک  است. 
نسل گذشته ی آن ها حتا خواب آن را هم منی دیدند، در 

متاس با جهان جدید رشد کرده اند.
به  شکل دادن  برای  میزگردی  کارکرد  تویرت،  و  فیسبوک 
بحث هایی جدی، گاهی شدید، اما همیشه جالب، دارند. 
رایج شدن گوشی های هوش مند باعث شده است تا دولت 

به گونه ای متفاوت از گذشته، پاسخ گو باشد. 
مورد فرخنده، زن جوانی که پس از اتهامی نادرست که او 
قرآن را سوزانده است، توسط اراذل و اوباش به حدی مورد 
رضب و رضب قرار گرفت که به قتل رسید، نشان می دهد 

که جهان رسانه های اجتامعی چقدر قدرت مند است.
در عرض چند دقیقه پس از مرگ او، ده ها فیلم از قتل او 
که توسط تلفن همراه گرفته شده بود در یوتیوب منترش 
شد. فیسبوک از نوشته هایی در محکومیت این قضیه پر 
متایل  نیز  فاجعه  این  عامالن  از  برخی  که  درحالی  شد. 
داشتند نقش خود در خلق آن را به دیگران نشان بدهند. 
 49 دادگاه  در  فیسبوکی،  پست های  از  برخی  و  فیلم ها 
مردی که درنهایت در این قضیه دست گیر شدند، استفاده 
از آن ها،  تن  اما 11  تربئه شدند،  از آن ها  بسیاری  گردید. 

سال ها را پشت میله های زندان سپری می کنند. 
ایجاد  اینرتنت  به  کششی  و  جذابیت  نیز،  طنزپردازی 
وب سایت ها،  از  یکی  در  اخیر  پست  یک  در  می کند. 
برای  برای  زودی  به  کری  جان  که  است  شده  گفته 
اعالم  از  پس  که  طالبان  رهربی  بحران  در  میانجی گری 

مرگ مال عمر ایجاد شده است، خواهد رسید.
گروه دیگری دارای یک صفحه ی فیسبوک به نام »کابل 
تاکسی« بودند که در انتقاد و کنایه به دولت می نوشتند. 
اخیرا رسویس های امنیتی تالش به اقدام علیه آن کردند، 
اما صداهایی که به اعرتاض، در رسانه های اجتامعی برپا 

شد، کَرکننده بود. 
بیشرت این ها، توسط گروهی کوچک اما پرانرژی از جوانان 
افغان هدایت می شود که در جهان جدید رشد کرده اند. 
اکرث آن ها در خارج از کشور تحصیل کرده اند و انتخاب 
خود  کشور  آینده ی  برای  تا  برگردند  خانه  به  تا  کرده اند 
تعدادی  از آن ها در دولت هستند،  تعدادی  کنند.  مبارزه 
در تجارت و کسب و کار، آموزش و تحصیل، رسانه ها؛ 
اما آن ها در هرجایی که حضور دارند، تغییراتی به وجود 
بااین حال  اما  ناچیز،  شاید  کوچک،  –شاید  می آورند 

محسوس.
تاریخ  توسط  یا  داد؟  خواهند  تغییر  را  ملت  آن ها  آیا 
غم انگیز و رسشار از مشکل و محنت افغانستان، به زیر 
کشیده شده و تبدیل به پدران و پدربزرگان خود خواهند 

شد؟ 
ممکن است برای پاسخ به این سوال خیلی زود باشد، اما 

هنوز برای امید داشنت خیلی دیر نشده است.

6

اسامه بن الدن و مال عمر مرده اند؛ 
اما فقدان آن ها، تاکنون، تاثیر واقعی 

اندکی در وضعیت برجا گذاشته است. 
افغانستان، امروز از یک دولت فلج، 

اقتصادی در گل مانده، و جنگی که گویی 
پایان ناپذیر است، رنج می کشد.

دولت وحدت ملی، که در سپتامبر گذشته 
در پی یک انتخابات به شدت فاسد دیگر، 

، به کمک وزیر امور خارجه ی آمریکا 
جان کری تشکیل شد، ناکارآمد است. 
رییس جمهور غنی، قرار بود تا قدرت 

را با رقیب اصلی خود در انتخابات، 
داکتر عبداهلل عبداهلل، از طریق جایگاه 

تازه تعریف شده ی رییس اجراییه، 
تقسیم کند. اما این سیستم، به جای 

»رییس جمهوران همکار«، یک هیوالی 
دوسر به وجود آورده است که هرکدام در 
جهت های مختلف حرکت می کنند. نتیجه 

این است: توقف.

ژان مکنزی/ هافینگتون پست

ترجمه: معصومه عرفانی


افغانستان و مسیر پایان دادن به طوالنی ترین 

جنگ آمریکا
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هررا: اولین بار بود 
پنالتی می زدم

پیگرینی: پوگبا فاصله زیادی
 با یحیی توره دارد

انریکه: باید از مسی مراقبت 
می کردیم

مورینیو: 
من تحت فشار نیستم

آندر هررا، هافبک منچسرتیونایتد عنوان کرد که شنبه شب، برای 

اولین بار در جریان مسابقه پشت توپ ایستاده است. 

هررا با تکل جوئی گومز متوقف شد و توانست یک رضبه پنالتی 

برای تیمش بدست آورد. او پشت رضبه ایستاد و موفق شد گول 

دوم یونایتد را به مثر برساند. پنالتی زن اصلی یونایتد، وین رونی 

است ولی در غیاب او، این هررا بود که پشت توپ ایستاد و پس از 

بازی عنوان کرد که تجربه چنین موقعیتی را نداشته است. 

او گفت: هیچ گاه قبال پنالتی نزده بودم ولی مربی به من اعتامد 

به نفس الزم را داد. او به من گفت که کیفیت الزم برای پنالتی 

زدن را دارم و هر هفته مترین کردم. وقتی پنالتی را گرفتم، به نظرم 

آمد که پنالتی زن اول در زمین نیست بنابراین نوبت من است 

که پنالتی را بزنم ولی دفعه ی بعد اگر رونی در زمین باشد، من 

پنالتی نخواهم زد. سعی کردم توپ را محکم شوت کنم و گول 

خوبی هم شد ولی مهم ترین چیز پیروزی بود. این یک پیروزی 

برای  که  شدم  متوجه  شدم،  وارد  ورزشگاه  به  وقتی  نبود.  ساده 

مقابل  بار   3 من  دارد.  اهمیت خاصی  واقعا  بازی  این  هواداران 

لیورپول بازی کردم و هر 3 بازی با پیروزی متام شده است بنابراین 

خیلی خوشحامل. 

مانوئل پیگرینی، رسمربی منچسرتسیتی عنوان کرد که پل پوگبا، 

هافبک یوونتوس، راه طوالنی تا رسیدن به یحیی توره پیش رو 

دارد. 

شناخته  جهان  جوان  استعداد  بهرتین  عنوان  به  همواره  پوگبا 

می شود و پیشنهاداتی از تیم های سیتی، بارسلونا و رئال مادرید در 

اختیار دارد. با این حال، پیگرینی عنوان کرد که پوگبا هنوز راهی 

طوالنی برای رسیدن به سطح یحیی توره پیش رو دارد. 

تازه  که  جوان  بازی کن  یک  مقایسه  منی کنم  فکر  گفت:  او 

فوتبالش را رشوع کرده با یحیی توره که کارنامه درخشانی دارد 

تا به سطح  کار عادالنه ای باشد. پوگبا هنوز راهی طوالنی دارد 

یحیی برسد. پوگبا بازی کن خیلی جوانی است و وقتی شام جوان 

هستید، جای پیرشفت زیادی دارید. برای همین است که خرید 

بازی کنان جوان خیلی مهم است زیرا فرصت پیرشفت زیادی دارند. 

من هامن یحیی را می بینم که در جلسه اول حضورم در مترینات 

سیتی دیدم. 

لوئیس انریکه، رسمربی بارسلونا عنوان کرد که برای مراقبت از 

مسی، او را در دیدار مقابل اتلتیکو نیمکت نشین کرده بود. 

مسی در دقیقه 60 از روی نیمکت به میدان آمد و موفق شد 

گول پیروزی بخش تیمش را به مثر برساند. او پیش تر در تساوی 

2-2 آرژانتین مقابل مکزیک 90 دقیقه بازی کرده بود و همچنین 

مترینات جمعه را به خاطر تولد فرزند دومش از دست داده بود. 

حمله  و  دفاع  در  خوبی  عملکرد  گفت:  رابطه  این  در  انریکه 

ما  و  شدیم  پیروز  ما  و  نداشت  زیادی  شانس  اتلتیکو  داشتیم. 

خیلی خوشحالیم. من با مسی صحبت کردم و او از یک سفر 

طوالنی بازگشته بود و بهرت بود روی او ریسک نکنیم. او بازی کن 

خیلی مهمی برای ماست و ما می خواهیم در بهرتین رشایط او 

را داتشه باشیم. باید مراقب مسی باشیم. تقویم سختی پیش 

روی ماست و خیلی مهم است که حریفان را در بازی مستقیم 

شکست دهیم. 

او و تیمش تحت  ژوزه مورینیو، رسمربی چلسی عنوان کرد که 

تحت  که  هستند  سوری  پناه جوهای  این  بلکه  نیستند  فشار 

فشارند. 

قهرمان لیگ برتر روز شنبه در گودیسون پارک 3-1 مغلوب اورتون 

شد و حاال در 5 بازی خود، تنها 1 پیروزی بدست آورده است. با 

این حال، مورینیو عنوان کرد که فشاری روی خود و تیمش احساس 

منی کند. 

پناه جوها  که  می کنم  فکر  منی کنم.  حس  فشاری  من  گفت:  او 

تحت فشار زیادی هستند. مربی چلسی بودن یک افتخار است. 

ما شایسته نتیجه بهرتی بودیم. برای نتیجه بهرتی جنگیدیم ولی 

به آن دست پیدا نکردیم. اعتامد به نفس تیم ما پایین است، یک 

تیم ناراحت به خاطر نتایج ضعیف، تیمی که به خاطر بدشانسی 

دچار این وضعیت شده است. به نظر من، کامال مشخص است 

نتایج بهرتی هستند. بزرگرتین نگرانی ما  بازی کنان شایسته  که 

این است که همه چیز علیه ما پیش می رود. با هر اشتباهی به 

بدترین شکلی مجازات می شویم. باید چندین بازی را با پیروزی 

پشت رس بگذاریم تا لبخند به بازی کنان باز گردد. 

سیمئونه: 
بارسا کامال بازی را در اختیار داشت

توقف خانگی یوونتوس مقابل کیه وو

بنیتس:
 بدون اغراق، رئال از این هم بهتر می شود

جرارد: با همه مربیان سابقم دوستم،
 به جز بنیتس

یادداشت:
 دخیا و مزایای یک انتقال ناکام

دیگو سیمئونه، رسمربی اتلتیکومادرید عنوان 

کرد که بارسلونا مقابل اتلتیکو بازی را کامال 

در دست گرفته بود. 

در حالی که اتلتیکو با گول فرناندو تورس از 

حریف خود پیش افتاده بود، در نهایت با دو 

گول نیامر و مسی بارسا موفق شد 2-1 حریف 

دهد.  شکست  کالدرون  ویسنته  در  را  خود 

سیمئونه نیز به متجید از عملکرد خوب بارسا 

در نیمه دوم پرداخت. 

نقاط  متامی  در  بارسا  می کنم  فکر  گفت:  او 

زمین توپ و میدان را در اختیار داشت، چه در 

حمله و چه در دفاع. بازی خوبی انجام ندادیم. 

نیمه دوم را خوب رشوع کردیم ولی رسیعا گول 

تساوی را خوردیم. تالش ما بر این بود که فشار 

را بیشرت کنیم ولی بارسلونا بازی را کامال در 

فشار  که  هستند  تیمی  آنها  داشت.  اختیار 

زیادی در خط حمله به حریف وارد می کنند و 

اگر نتوانید ضد حمله ای بزنید، کارتان سخت 

می شود. نیمه دوم را خوب رشوع کردیم ولی 

انها خیلی رسیع به گول تساوی رسیدند و بازی 

را گم کردیم. 

سیمئونه درباره مسی گفت: مسی وقتی در 

توانست  او  زمین است، تغیین کننده است. 

بار دیگر بازی را تعیین کند. 

هفته  از  خانگی  دیداری  در  یوونتوس 

تساوی 1-1  ا  ب وو  کیه  مقابل   A سوم رسی 

متوقف شد. 

دیدار  دو  در  که  آلگری  مکس  شاگردان 

فصل  این  رقابت های  در  شان  ابتدایی 

به  شن دیدار  در  بودند،  خورده  شکست 

تا  دادند  رضایت   1-1 تساوی  به  هم  شب 

همچنان در حرست پیروزی در فصل جدید 

رسی A باقی مبانند. 

 5 تنها  و  کرد  آغاز  بهرت  را  بازی  وو  کیه 

دقیقه از بازی سپری شده بود که از میزبان 

صاحب نامش پیش  افتاد.  

یک ارسال از سمت چپ بعد پشت محوطه 

رسید  هتامی  پرپاریم  به  یوونتوس  جریمه 

رضبه ای  با  کیه  وو  فنالندی  هافبک  و 

متاشایی، توپ را به گوشه دروازه جی جی 

بوفون فرستاد.  

عمل  ابتکار  یوونتوسی ها  گول  این  از  بعد 

خطرناکی  حمالت  و  گرفتند  دست  در  را 

هیچ  اما  ایجاد  کردند  حریف  دروازه  روی 

یک از آنها تبدیل به گول نشد و نیمه اول 

ا برتری 1-0 کیه وو به پایان رسید.   ب

آغاز  تعویض  یک  را  دوم  نیمه  یوونتوس 

مارکیزیو  کلودیو  جای  به  ا  پوگب پل  و  کرد 

به میدان رفت اما چیزی  منانده بود که در 

هامن دقایق ابتدایی، کیه وو به گول دوم 

دروازه  بوفون،  واکنش متاشایی  ولی  برسد 

یووه را  نجات داد.  

از  ب ادامه هر دو تیم تالش زیادی برای  در 

اینکه  تا  دادند  انجام  حریف  دروازه  کردن 

در دقیقه 83،  یوونتوس صاحب یک رضبه 

التی شد. رسنگون شدن خوان کوادرادو  پن

یک  رضبه  وو،  کیه  جریمه  محوطه  در 

پائولو  که  کرد  بیانکونری  نصیب  التی  پن

تیمش  به گول تساوی  تبدیل  را  آن  دیباال 

کرد.  

این  در  منی خواستند  که  آلگری  شاگردان 

دیدار هم امتیاز از دست بدهند، در دقایق 

و  دادند  زیادی  انجام  تالش  مانده  باقی 

گول  به   89 دقیقه  در  می توانستند  حتی 

برتری برسند اما این اتفاق رخ نداد و بازی 

ا تساوی   1-1 دو تیم به پایان رسید.   ب

ا  رافا بنیتس در نشست خربی پس از بازی ب

اسپانیول به متجید از منایش بازی کنانش 

الدو پرداخت.  بخصوص کریستیانو رون

رئال مادرید روز شنبه همین هفته در زمین 

گول  تک  و  الدو  رون گول   5 ا  ب اسپانیول 

ضمن  یافت؛  دست  برتری  به   0-6 بنزما، 

 230 آمار  به  رسیدن  ا  ب نیز  الدو  رون اینکه 

برای  گول زنی  رکورددار  اللیگا،  در  گول 

رئال مادرید در تاریخ این رقابت ها شد. 

به  بازی  این  خربی  نشست  در  بنیتس  رافا 

برد  چنین  یک  از  پس  گفت:  خربنگاران 

دارم  دوست  بیشرت  ارزشمندی،  و  پرگول 

کنم  صحبت  بازی کنانم  جمعی  تالش  از 

که  گولی   5 و  الدو  رون بخواهم  اینکه  تا 

بی  اما  بودیم  عالی  ما  کنم.  برجسته  را  زد 

اغراق، رئال مادرید از این هم بهرت خواهد 

شد. 

در روز معارفه ام گفته بودم که رئال مادرید 

به دنبال  بود و  من، تیمی هجومی خواهد 

ایجاد توازن بین خط حمله و دفاع هستم. 

هستیم.  برنامه های مان  از  جلوتر  اینجا  تا 

نکرده  دریافت  گولی  و  ایم  زده  گول   11

که  باشیم  متشکر  هم  ناواس  از  اید  ب ایم. 

ا مهارهایش اجازه باز شدن دروازه مان را  ب

بتواند  او  که  امیدواریم  همه  است.  نداده 

امسال رکوردشکنی کند. 

بازی  بد  و  نبود  ضعیفی  تیم  اسپانیول 

شده  ظاهر  عالی  که  بودیم  ما  این  نکرد؛ 

استفاده  خوب  خیلی  فرصت های مان  از  و 

کردیم.  

از  که  رکوردی  و  الدو  رون مورد  در  بنیتس 

به  آمارها  گفت:  نیز  گذاشت  بجای  خود 

الدو صحبت  خوبی و به تنهایی در مورد رون

می کنند. او یک جایگاه تاریخی در فوتبال 

یا دارد و امیدوارم به گول زنی هایش برای  دن

رئال، تا سال ها ادامه دهد. 

استیون جرارد، کاپیتان سابق لیورپول، فاش کرد 

با  تنها  آنفیلد،  در  سابقش  مربیان  بین  از  که 

رافا بنیتس  رابطه دوستانه ای نداشت.  

بنیتس که در حال حارض هدایت رئال مادرید 

 2010 تا  سال های   2004  بین  دارد،  برعهده  را 

رسمربی لیورپول بود و با این تیم قهرمانی در 

چمپیونزلیگ را جشن گرفت.  

اما جرارد در کتاب زندگی نامه اش که به زودی 

رابطه  هرگز  که  کرده  فاش  می شود،  منترش 

نداشته  اسپانیایی  مربی  با  این  دوستانه ای 

است.  

دیلی  سایت  در  که  کتاب  این  از  بخشی  در 

میل منترش شده، آمده است: فکر منی کنم رافا 

بنیتس من را  به عنوان یک فرد دوست داشت. 

مطمنئ نیستم چرا اما این احساسی است که 

از  پیش  حتی  این  احساس  می داد.  من  به  او 

اینکه برای اولین بار با او صحبت کنم، وقتی 

او با مادرم مالقات کرد، به وجود  آمد.  

شد؛  لیورپول  رسمربی   2004 جون  در  رافا 

انگلیس در  تیم ملی  زمانی که من به همراه 

رقابت های  یورو در پرتگال حضور داشتم. ژرار 

اینکه جایش را به بنیتس داده بود،  با  هولیه 

همچنان لیورپول را  دوست داشت و خیلی به 

من نزدیک بود. او و مادرم برای دیدن بازی من 

در دیدار انگلیس-کرواسی به  پرتگال آمدند و 

در آنجا با بنیتس دیدار کردند.  

سالم  رافا  کرد.  معرفی  مادرم  به  را  رافا  ژرار، 

کرد و بالفاصله از مادرم یک سوال بسیار رک 

پرسید:  آیا استیون پول دوست دارد؟ 

اولین حرفی  این  معمول،  احوال پرسی  از  جدا 

بود که رافا به مادرم زد. من فکر کردم: این چه 

سوالی  است؟ 

من می توانم تلفن را بردارم و با همه مربیان 

جز  به  کنم؛  صحبت  لیورپول  در  سابقم 

بنیتس. واقعا حیف  است زیرا ما بهرتین شب 

)فینال  استانبول  در  را  مان  حرفه ای  دوران 

چمپیونزلیگ 2005( در کنار هم  سپری کردیم؛ 

با این وجود، هیچ پیوندی بین ما ایجاد نشد.  

در کنفرانس های مطبوعاتی، او همه بازی کنان 

را به نام کوچک خطاب می کرد اما من همیشه 

بود.  بودم. در رختکن هم همین طور    "جرارد" 

القاب  از  می خواند،  را  تیم  ترکیب  وقتی  او 

همیشه  من  اما  می کند  بازی کنان  استفاده 

"جرارد" بودم.  

البته اگر او من را "استیوی" هم صدا می زد، من 

بهرت از این بازی منی کردم. من تنها می خواستم 

 در بازی بعدی پیروز شوم و می دانستم که رافا 

پیروزی  یک  به  تا  کند  کمک  ما  به  می تواند 

بهرتین  او  تاکتیکی،  نظر  از  دیگر  برسیم. 

مربی ای بود که با او کار کردم؛ بنابراین اهمیت 

منی دهم که او من  را چگونه صدا می زد.  

چیز  هیچ  کنیم،  مالقات  را  هم دیگر  فردا  اگر 

شاید  اما  بود  نخواهد  ما  بین  ناخوشایندی 

مورد  در  دوستانه تر  و  بتوانیم  عمیق تر  روزی 

هم  با  داشتیم،  لیورپول  در  که  تجربیاتی 

صحبت کنیم. 

ساعات  آخرین  در  منچسرتیونایتد  مدیران  وقتی 

داوید  مدارک  تا  بودند  تالش  در  آگست   30 روز 

دخیا را در  TMS  وارد کنند، منی دانستند که دستی 

غیبی، آنها را از بزرگرتین اشتباهات نقل و انتقاالت 

شان در چند  فصل اخیر نجات خواهد داد.  

نه  رشوعی  از  بعد  اسپانیایی  جوان  دروازه بان 

چندان امیدوار کننده در الدترافورد،  در دو فصل 

که  روزهایی  در  بود.  رسخ  شیاطین  ستاره  اخیر 

دیوید مویس و لوئیس فان خال در تالش بودند 

یک  طوفان  از  سالمت  به  را  رسالکس  میراث   تا 

واکنش های  این  دهند،  عبور  پرخطر  گذار  دوران 

دخیا بود  که منچسرتیونایتد را همچنان روی آب 

نگه داشت.  

شد  باعث  که  بود  درخشان  عملکرد  همین 

فصل  بازی کن  بهرتین  عنوان  پیاپی  فصل  دو 

منچسرتیونایتد را به  دست بیاورد و آن قدر مطمنئ 

به  با  که  شدند  متقاعد  رئالی ها  که  کرد  کار 

از  خدمت گرفنت او می توانند پای به  دوران بعد 

ایکر کاسیاس بگذارند.  

تا آخرین دقایق آن دوشنبه کذایی هم همه چیز 

هوک،  فرانس  به  دخیا  می رسد.  نظر  به  روبراه 

که  گفت  منچسرتیونایتد،  دروازه  بان های  مربی 

آینده اش را در الدترافورد منی بیند و رسیدن این 

 6 هر  در  تا  بود  خال  کافی  فان  گوش  به  جمله 

دیدار ابتدایی یونایتد در این )4 بازی در لیگ برتر 

فهرست  در  در  چمپیونزلیگ(  بروژ  با  دیدار  و 2 

تیم قرار نگیرد.  

شده  خاموش  قبل  هفته ها  از  رابطه  چراغ های 

بود و طرفین به این نتیجه رسیده بودند که به 

رضایت  تلخ  پایان  یک  به  بی  پایان،  تلخی  جای 

بدهند اما دست تقدیر دخیا را در الدترافورد نگه 

تاخیر.  دقیقه  خاطر   28  به  فقط  آن هم  داشت؛ 

هرچند هرگز دقیقا مشخص نشد که در آن دقایق 

پراسرتس، کدام طرف در رساندن مدارک  تعلل کرد 

اما هرچه بود به ماندن دخیا در الدترافورد منجر 

شد.  

نشینی  نیمکت  داشت؛  رو  پیش  راه  دو  او  حاال 

تا جنوری و احتامل از دست دادن یورو یا متدید 

قرارداد و  بازگشت به ترکیب اصلی شیاطین رسخ. 

مانند  عمل گرایی  مدیربرنامه  که  بازی کنی  برای 

نبود؛ متدید  کار سختی  دارد،  انتخاب  مندس  ژرژ 

قرارداد تا سال 2019.  

هواداران  خیال  تا  بود  کافی  امضا  یک  همین 

رسخیو  اینکه  چه  شود؛  راحت  منچسرتیونایتد 

رومرو در همین  چند دیداری که در ترکیب اصلی 

دخیا  اندازه  به  که  داد  نشان  بود،  گرفته  قرار 

مطمنئ نیست؛ از جمله روی  گول دوم سوانسی 

که به راحتی مقابل گومیس مغلوب شد.  

ترکیب برگشت؛ در  به  اما دخیا در بهرتین زمان 

دیداری  قدیمی،  دشمن  و  رقیب  مقابل  دیدار 

برای هواداران  آن  ارزشی دوچندان  امتیاز  که سه 

روی  خاصی  خطر  اول  نیمه  در  هرچند  داشت. 

در  و  دوم  در  نیمه  اما  نشد  ایجاد  او  دروازه 

با دو واکنش  حساس ترین لحظات، دخیا بود که 

پیروزی  نگه  مسیر  در  را  یونایتد  کننده،  خیره 

داشت؛ ابتدا شیرجه یک دست روی رضبه اینگس 

و سپس واکنشی متاشایی روی رضبه جوردن آیب.  

احتامال هواداران یونایتد هنگام جشن پیروزی بعد 

به آن 28 دقیقه فکر می کردند؛  بازی دیشب،  از 

28  دقیقه ای که دخیا را در الدترافورد نگه داشت 

برای یک  را حداقل  بان منچسرتیونایتد  و دروازه 

فصل دیگر  بیمه کرد. 
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