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کستاِن بااعتماد؛ پا
خیال باطل افغانستان

سیاست خارجی سنگاپور و 
درس هایی برای افغانستان 
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صدیقی:

شورشیان افغان با داعش ارتباط ندارند

وف است رییس جمهور مصر
ود به قطر نمی ر
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داکتر حمداهلل محب، 
سرپرست دفتر سخنگوی 

ی شام  ریاست جمهور
وز گذشته به 8صبح  ر
گفت که در حال حاضر 

رییس جمهور افغانستان 
رسی و رسیدگی  سرگرم بر

به مسایل داخلی 
است. آقای محب گفت 

رییس جمهور غنی بر 
وزه  برنامه های صدر

وزیران کابینه تمرکز کرده 
و دلیل اصلی لغو شدن 
این سفر همین موضوع 

بوده است. 

مبارزه مداوم برای دسترسی به مراقبت های صحی در کابل
بودم،  روان  بابا  احمدشاه  طرف  به  کابل  مرکز  از  زمانی که 
سرک  امتداد  در  شخصی  کلینیک های  کردن  مشاهده  با 
قادر  مردم  تعداد  چه  واقعا  اما  شدم.  وحشت زده  بگرامی 
کنند و چه  که برای دریافت مداوا این درب ها را باز  هستند 
گرفتن توصیه های معاینات طبی ُپرهزینه و یا  تعداد مردم با 
هم بعضی اوقات با درمان های نامناسب به خانه فرستاده 

می شوند؟
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عربستان
حامی  یا قربانی؟
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کمک های خارجی چین:
منافع مشترک و سیاست برد- برد

چین  نزدیک  و  دوست  همسایه های  دو  هر  کستان  پا و  افغانستان 
کشور، مستقیما با ثبات و پیشرفت  هستند. ثبات و پیشرفت هر دو 
که افغانستان را برای  چین ارتباط دارد. بنابر این، وظیفه چین است 
کند. وزیر خارجه چین، یانگ یی،  کمک  رسیدن به صلح و توسعه 
گفته  گذشته  فبروری  در  کستان  پا از  رسمی اش  بازدید  جریان  در 
بازسازی ریشه  افغانستان آشتی بوده و  ع  کلید حل موضو که  بود، 

آن می باشد. 5

ییس جمهور: ر

پرونده های فساد معاونان آیسا به صورت جدی بررسی شود

تالش  پیشین  معاونان  که  گفته اند 
کردند تا با استفاده از تهدید و ارعاب 
و  را صبغه جرمی بدهند  اداری  قضیه 
به این ترتیب مانع ورود معاونان جدید 

شوند. 
رد  را  اتهامات  این  پیشین  معاونان  اما 
حق  تجارت  وزیر  که  گفته اند  و  کرده 
کند. این در  ندارد معین آیسا را معرفی 
که معاونان پیشین با امضای  حالیست 
پست ها  این  به  تجارت  پیشین  وزیر 

معرفی شده بودند. 
جمهوری،  ریاست  اعالمیه  براساس 

حضور  با  جلسه ای  در  غنی  آقای 
و  تجارت  وزارت  آیسا  نمایندگان 
شماری  و  عدلیه  وزارت  صنایع، 
اقتصادی،  و  حقوقی  کارشناسان  از 
آیسا  رییس  معاونان  و  رییس  وظایف 

را به حالت تعلیق درآورد.
ریاست  مطبوعاتی  دفتر  هم چنین 
جمهوری روز پنجشنبه اعالمیه ای نشر 
اشرف غنی  است  آمده  آن  در  که  کرد 
وزارت  روسای  از  نفر  شش  وظایف 
شهرسازی را به اتهام دست داشتن در 
فساد به حالت تعلیق درآورد و آن ها را 

کرد. ممنوع الخروج اعالم 
اصلی  چالش های  از  یکی  فساد 
است.  افغانستان  حکومت  برابر  در 
برخی  که  رتبه بندی  براساس 
کرده اند،  سازمان های بین المللی ارایه 
فاسدترین  از  یکی  افغانستان  دولت 

دولت ها در جهان است.

کابل: به دنبال برخوردهای  8صبح، 
جدید  و  پیشین  کارمندان  بین  لفظی 
رییس  آیسا،  یا  سرمایه گذاری  اداره 
اداره  معاونان  وظایف  غنی  جمهور 
آورد.  در  تعلیق  حالت  به  را  آیسا 
برساس خبرنامه ریاست جمهوری این 
رییس  و  هستند  متهم  فساد  به  تن  سه 
پرونده های  که  کرده  حکم  جمهور 

فساد این افراد بررسی شوند. 
وزارت تجارت و صنایع روز چهارشنبه 
سه تن از معاونان جدید آیسا را معرفی 
ورود  مانع  پیشین  معاونان  ولی  کرد 

آن ها شدند. 
آیسا،  کارمندان  اظهارات  براساس 
وارد  جدید  معاونان  از  تن  سه  وقتی 
ساختمان آیسا شدند، معاونان پیشین 
با استفاده از زور مانع ورود آن ها شدند 
و دست به خشونت های لفظی زدند. 
شده  معرفی  جدیدا  که  معاونانی 
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زنگ اول


که  سفری  شد؛  لغو  قطر  به  غنی  رییس جمهور  سفر 
پیش  چندی  بود.  شده  گرفته  آن  برای  جدی  آمادگی 
این  به  ملی  امنیت  شورای  مشاور  اتمر،  حنیف  آقای 
از  هدف  که  شد  گفته  زمان  آن  و  کرد  سفر  کشور 
سفر ایشان، ترتیب مقدمات سفر رییس جمهور غنی به 
دوحه است. دوحه از بازیگران عمده تالش هایی است 
که به هدف پایان جنگ در افغانستان صورت می گیرد. 
مدتی  و  این شهر مستقر هستند  در  طالبان  نمایند گان 
پیش نشستی غیررسمی در مورد صلح در این کشور 

برگزار شد. 
مورد  در  را  دیدگاه های شان  طالبان  نشست  این  در 
سفر  با  که  می شد  تصور  دادند.  توضیح  جنگ  پایان 
برای  سیاسی  تالش های  قطر  به  غنی  رییس جمهور 
سفر  لغو  با  اما  شود،  جدید  مرحله  وارد  جنگ،  پایان 
تالش های  که  می رسد  به نظر  دوحه،  به  رییس جمهور 

سیاسی برای پایان جنگ، به بن بست خورده است. 
بهاری  جنگ  جلو  که  بود  کرده  وعده  ظاهرا  پاکستان 
طالبان را می گیرد و سران این گروه را وادار می سازد 
تا با کابل مذاکره کنند. اما تا حال مورد اول تحقق نیافته 
نیروهای  و  دارد  ادامه  در سراسر کشور  است. جنگ 
امنیتی کشور برای حفظ نظام قربانی می دهند. طالبان 
ارومچی  در نشست  بعد  و  در نشست دوحه  آن که  با 
چین مذاکرات غیررسمی با نمایند گان دولت افغانستان 
دو  بین  بامفهوم  و  جدی  مذاکره  حال  تا  اما  داشتند، 

طرف صورت نگرفته است. 
تالش های  در  بن بست  آشکار  نشانه  واقعیت ها  این 
شاید  است.  افغانستان  جنگ  پایان  برای  سیاسی 
افغانستان  حکومت  مجموع  در  و  غنی  رییس جمهور 
شرایط  در  قطر  سفر  که  است  رسیده  نتیجه  این  به 
کنونی به گشایش این بن بست کمک نمی کند. اگر ارتش 
پاکستان به واقع جلو حمله بهاری طالبان را می گرفت، 
تالش های سیاسی برای پایان جنگ، از مراحل مقدماتی 

عبور می کرد و وارد مرحله جدیدی تر می شد. 
حاضر  حال  در  طالبان،  حامیان  که  می رسد  به نظر 
حکومت  با  مذاکره  به  وادار  را  گروه  این  نمی خواهند 
این  که  می خواهند  طالبان  گروه  حامیان  شاید  کنند. 
گروه، حداقل یک والیت را سقوط دهند تا بعد، از موضع 
این است که  قوی تر وارد مذاکره شوند. واقعیت دیگر 
در حال حاضر دوام جنگ انسجام سازمانی طالبان را 
تضمین می کند. شاید حامیان طالبان و سران این گروه 
به این نتیجه رسیده اند که اگر حاال وارد مذاکره شوند، 
شماری از فرماندهان آنان به گروه تروریستی داعش 

بپیوندند.
یک نکته دیگر را هم باید از نظر دور نداشت و آن این که 
احتمال دارد برخی از کشورهای منطقه، برای مقابله با 
داعش، روی طالبان سرمایه گذاری کنند. سران حکومت 
این احتمال را جدا  باید  وحدت ملی در محاسبات شان 
دارند،  هراس  داعش  از  که  کشورهایی  بگیرند.  مدنظر 
را  داعش  تا  کنند  حمایت  طالبان  از  کنند  تالش  شاید 
سرکوب کنند. پس از سفر هیات طالبان به تهران، جنگ 
بین طالب و داعش در فراه تشدید شد. پس از آن برخی 
از رسانه های همسو با تهران گزارش دادند که طالبان 

بخش هایی از فراه را از وجود داعش پاک کردند. 
سود  به  تهران،  با  همسو  رسانه های  این  جهت گیری 
آن  در  باشد،  درست  احتمال  این  اگر  بود.  طالبان 
حاضر  حال  در  که  نمی بینند  نیازی  طالبان  صورت 
والیات  در  منطقه  کشورهای  فردا  شاید  کنند.  مذاکره 
دامن  را  داعش  و  طالب  بین  جنگ  افغانستان،  مختلف 
بزنند و برخی از مناطق کشور به میدان بازی خونین 
کشورهای دیگر، بدل شود. سران حکومت وحدت ملی 
باید در استراتژی جنگ و صلح شان این مسایل را در 
نظر بگیرند. قبال اعالم شده بود که رییس جمهور غنی 
مربوط  مسایل  مورد  در  باید  حکومت  سران  دیگر  و 
به جنگ و صلح برای مردم افغانستان سخنرانی کنند. 
افکار عمومی انتظار دارد که سران حکومت به تمام این 
جریان  در  افغانستان  مردم  تا  کنند  اشاره  موضوع ها 

همه چیز باشند. 

لغو سفر قطر، بن بست تالش های صلح
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را  شواهدی  حال  تا  افغانستان  داخله  وزارت 
شورشیان  ارتباط  که  است  نیاورده  به دست 
در  مستقر  اسالمی  دولت  گروه  با  را  افغان 
صدیقی  صدیق  کند.  تثبیت  سوریه  و  عراق 
گفته   آزادی  رادیو  به  وزارت  این  سخنگوی 
گروه  عضو  را  خود  کسانی که  »تمام  است: 
طالبان  سابق  قوماندانان  دانند،  می  داعش 

هستند.«
ادامه  افغانستان  امنیتی  ارگان های  بررسی های 
دارد تا شواهدی را در مورد ارتباط شورشیان 
تندرو دولت اسالمی در عراق  با گروه  افغان 
به  سندی  هیچ  حال  تا  کند.  پیدا  سوریه  و 
دست نیامده است که بر این ارتباط، مهر تاید 

بگذارد.
با  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
اظهار این که تمام قوماندانان و کسانی که خود 
را عضو گروه داعش می دانند، سابق با طالبان 
یکجا بودند، به رادیو آزادی گفت: »معلوماتی 
نشان  است،  شده  جمع آوری  حاال  تا  که 
می دهد شماری زیاد کسانی که امروز خود را 
به نام گروه داعش عنوان می کنند، افرادی اند 
و  ما  می کردند.  فعالیت  طالبان  گروه  در  که 
نهادهای کشفی و استخباراتی به شدت اوضاع 

را نظارت می کنیم.«
اخیرا برخی گزارش ها نشر شد که از حضور 

گروه داعش در افغانستان خبر می دهد.
نیروهای  عمومی  قوماندان  این  از  پیش 
بین المللی در افغانستان گفته بود، گروه دولت 
افغانستان  در  سربازگیری  سرگرم  اسالمی 

است. 
نیروهای  عمومی  فرمانده  کمپبل  جان  جنرال 
جنگجویان  داعش  که  بود  گفته  بین المللی 
طالبان را جلب و جذب می کند. اما این جنرال 
حاال  تا  داعش  گروه  که  بود  گفته  امریکایی 
افغانستان آغاز  را در  فعالیت های عملیاتی اش 

نکرده است.
افغانستان  در  که  ازبکستان  اسالمی  تحریک 
فعالیت دارد، چندی پیش با داعش بیعیت کرد 
افغانستان  ناامن ساختن شمال  این گروه در  و 

دخیل دانسته می شود.
وزارت امور داخله می گوید، با یافتن سرنخی 
از ارتباط میان شورشیان افغان و گروه تندرو 
مردم  با  را  معلومات  همه  اسالمی،  دولت 

شریک خواهد ساخت.
بهبود  برای  که  گفت  وزارت  این  سخنگوی 
در  عملیات  چندین  کشور،  امنیتی  وضعیت 

والیت های مختلف افغانستان ادامه دارد.
در  که  عملیات های  افزود،  صدیقی  صدیق 
با  شدند،  راه اندازی  بدخشان  و  کندز  بغالن، 
به  تلفات سنگین  و  بوده اند  به همراه  موفقیت 

شورشیان وارد شده است.
نظر  از  کشور  »والیات  می گوید:  صدیقی 
است.  شده  تقسیم  کتگوری  چند  به  امنیتی 
نظامی  در چند والیت مصروف عملیات های 
استیم. به طور مثال، تهدیدهای که موجوداند، 
در ارزگان، هلمند، ننگرهار، غزنی، بادغیس و 
فاریاب است و در بغالن و کندز که با عملی 
به دست  خوبی  نتیجه  عملیاتی،  برنامه  کردن 

آوردیم.«

79 تن از افراد طالبان در شمال کشته شدند

صدیقی: 

شورشیان افغان
با داعش ارتباط ندارند

در  بغالن  والیت  امنیتی  مقام های 
عملیات  می گویند  افغانستان  شمال  
در  مسلح  مخالفان  علیه  پاکسازی 
دهنه  و  مرکزی  بغالن  ولسوالی های 
غوری این والیت پس از یک ماه به 

پایان رسیده است.
جنرال  بی بی سی  گزارش  براساس 
از  یکی  احمدی،  فاروق  غالم 

شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول  فرماندهان 
افغانستان می گوید که در  در شمال 
نتیجه این عملیات ۱۴۳ روستا در این 
مسلح  مخالفان  وجود  از  ولسوالی ها 

پاکسازی شده است.
گفته می شود که طالبان این روستاها 
تصرف  در  گذشته  هفته های  در  را 
روستاها  این  در  عملیات  داشتند. 

نیروهای  سوی  از  مشترک  گونه  به 
آقای  بود.  شده  راه اندازی  امنیتی 
عملیات  این  در  می گوید  احمدی 
۷۹ مخالف مسلح کشته، ۹۲ مخالف 
مسلح زخمی و ۲۵ نفرشان بازداشت 

شده اند.
را  افغان  امنیتی  نیروهای  تلفات  او 
این  در  که  گفت  و  کرده  تایید  نیز 
نفرشان   ۹ و  ۳ سرباز کشته  عملیات 
ایجاد  اکنون  شده اند.  زخمی 
منطقه  در  محلی  پلیس  پاسگاه های 

جریان دارد.
را  افرادشان  تلفات  آمار  طالبان 
و  کرده  رد  کرده،  اعالم  دولت  که 
گفته اند که در یک ماه گذشته افراد 
در  چشم گیری  پیشرفت های  آن ها 

این والیت داشته اند.

شهروند ربوده شده آلمانی در کندز آزاد شد

امنیتی در  8صبح، کابل: مقام های 
آلمانی  شهروند  یک  گفته اند  کندز 
که یک ماه پیش توسط مردان مسلح 
بامداد روز  ناشناس ربوده شده بود، 
نیروهای  عملیات  جریان  در  جمعه 

امنیتی آزاد شده است.
نام  استیفن  آلمانی  شهروند  این 
آلمان  همکاری  اداره  برای  و  دارد 
کار  »جی آی زید«  یا  افغانستان  برای 

می کرده که حدود یک ماه پیش در 
شاهراه کندز – بغالن از سوی مردان 

ناشناس ربوده شد.
قوماندانی  سرور حسینی،  سخنگوی 
این  که  است  گفته  کندز  امنیه 
شهروند آلمانی ساعت سه صبح روز 
جمعه،  در عملیات مشترک نیروهای 

امنیتی آزاد شد.
در  استیفن  که  است  گفته  حسینی 

دره  ولسوالی چهار  در  مخفی گاهی 
کندز نگهداری می شد. 

تا هنوز  که  می گوید  کندز  پولیس 
شهروند  این  که  نشده  مشخص 
یا گروهی  فرد  چه  از سوی  آلمانی 
با  رابطه  بود و کسی در  ربوده شده 
ربودن این فرد بازداشت نشده است.

از  افغانستان  شمال  در  کندز  والیت 
شمار  به  کشور  نا امن  والیت های 
مسلح  افراد  و  شورشیان  که  می رود 
در  کمین  با  همواره  مسوول  غیر 
به  اقدام  والیت،  این  راه های  مسیر 

آدم ربایی می کنند.
قندوز-کابل  شاهراه  از  بخش هایی 
ناآرام  قندوز  و  بغالن  والیت  در 
از  بخش هایی  در  شورشیان  است. 

این دو والیت نفوذ دارند.

ارزگان در اوج حمالت بهاری طالبان صاحب قوماندان امنیه جدید شد 

بهاری  حمالت  اوج  در  ارزگان 
طالبان صاحب قوماندان امنیه جدید 
عبدیانی  توریالی  جنرال  است.  شده 
نورالحق  سوی  از  پنجشنبه  روز 
علومی وزیر داخله افغانستان به مردم 

ارزگان معرفی شد.
از  که  بود  نشده  معرفی  او  هنوز 
پوسته  پنجاه  به  نزدیک  سقوط 
امنیتی به دست طالبان مسلح در این 
والیت گزارش شد. عبیداهلل بارکزی 
آزادی  رادیو  به  ارزگان  نماینده 
گفته که چهل و هشت پوسته امنیتی 
دهراوود  چوره،  ولسوالی های  در 
طالبان  دست  به  خاص  ارزگان  و 
ضدحمله های  در  ولی  بودند  افتاده 
شماری  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تصرف  به  دوباره  پوسته ها  این  زیاد 

نیروهای حکومت درآورده شدند.
بارکزی افزود: »در حدود سی و چند 
دهراوود  ولسوالی  در  امنیتی  پوسته 
یا  طالبان  دست  بر  ارزگان  والیت 
از  که  افتاده  دولت  مسلح  مخالفان 
مقاومت  تعدادشان  یک  جمله  آن 
ارزگان  در  پوسته  یازده  و  کرده 

خاص سقوط کرده است.«
اساس  به  می گوید  بارکزی  آقای 
پوسته ها  از  شماری  او  اطالعات 

افتادند  طالبان  دست  به  آن  از  پس 
اما،  شد.  تمام  مهمات شان  که 
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
آزادی  رادیو  با  صحبت  در  داخله 
را  آن  و  کرد  رد  را  گزارش ها  این 
تبلیغات دشمن خواند: »این تبلیغات 
این بود  اما مساله مهم  دشمن است. 
که پس از شهادت قوماندان صاحب 
مطیع اهلل وضعیت ارزگان یک مقدار 
قابل نگرانی بود و از همین خاطر هم 
اردوی  درستیز  لوی  و  داخله  وزیر 
افغانستان رفتند به ارزگان تا وضعیت 
کنند.«  بررسی  نزدیک  از  را  امنیتی 
صدیقی می گوید که مردم ارزگان 

پیشتیبان نیروهای امنیتی  اند.
از  استقبال  با  نیز  بارکزی  آقای 
جدید  امنیه  قوماندان  شدن  معرفی 
سپرده اند  وعده  محل  مردم  گفت 

شورشیان  حکومت  همکاری  به  که 
را به زودی از ارزگان بیرون خواهند 

راند.
جنگجوی  ده ها  که  گفت  بارکزی 
مختلف  مناطق  در  نیز  خارجی 

ارزگان النه کرده اند.
خاک  از  افراد  این  که  افزود  او 
پاکستان وارد افغانستان شده و سپس 
زابل  جمله  از  همجوار  والیات  از 
طالبان  کرده اند.  رخنه  ارزگان  به 
به  بهاری شان  عملیات  اعالم  از  پس 
مناطق  در  را  حمالت شان  عزم  نام 
در  جمله  از  افغانستان  مختلف 

ارزگان افزایش داده اند.
صدیقی می گوید که نیروهای امنیتی 
توان رزمیدن در برابر طالبان را دارند 
از  و نخواهند گذاشت که منطقه ای 

افغانستان به دست آنان سقوط کند.

ACKU



دسته نخست کارمندان رسمی  دولت بوده که دارای سوانح اند و هویت شان تثبیت شده پنداشته 
می شود. این افراد مراحلی را طی کرده اند که تذکره های کاغذی شان مدار اعتبار پنداشته شده و 

بوطه برای تثبیت هویت کافی پنداشته می شود. در ضمن  صرف تصدیق برحالی شان از طرف اداره مر
کارمندانی که هویت شان قبال تثبیت شده، می توانند هویت آنعده اعضای خانواده خود را که تذکره 
تابعیت ندارند در فورم های خانوادگی و انفرادی تصدیق کنند. تذکره های کاغذی این کارمندان باید 

ضم فورم های ثبت معلومات هویتی اعضای فامیل بوده و در آخرین مرحله با کنده های اداره ثبت 
احوال نفوس تطبیق شوند.
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یع تذکره الکترونیک ییس ثبت نام اداره توز  زمری باهر، ر

چگونگی تثبیت هویت شهروندان
ونیک در جریان توزیع تذکره الکتر

رییس جمهور 
مصروف است

به قطر نمی رود
الکترونیک  تابعیت  در این نبشته در پیوند به تذکره 
که همانا تثبیت  به یکی از موضوعات اساسی دیگر- 

هویت می باشد- پرداخته می شود. 
تثبیت  و  ثبت  الکترونیکی،  تذکره  توزیع  جریان  در 
هویت مهم ترین و اساسی ترین مساله است. به عبارت 
دیگر، تثبیت افغان بودن و دقیق بودن سایر معلومات 
توزیع  روند  اساسی ترین موضوع در  به عنوان  شهروند، 
تذکره های  در  می باشد.  مطرح  الکترونیک  تذکره 
و  بوده  مشکل  بسیار  هویت  تثبیت  )کاغذی(،  فعلی 
تذکره  اخذ  از  جلوگیری  برای  جاری  میکانیزم های 
کافی نیست. افزون بر آن،  تابعیت توسط غیرافغان ها 
نحوی  به  شخص،  یک  معلومات  سایر  درج  امکان 

نادرست ممکن می باشد. 
برای تثبیت هویت در جریان توزیع تذکره الکترونیک، 
گروه  گروه جدا می شوند.  کشور به دو  تمام شهروندان 
که در قبل تذکره تابعیت اخذ  نخست، شهروندانی اند 
کتاب های  افغان در  به عنوان  هویت شان  و  کرده اند 
می شود.  نگهداری  نفوس  احوال  ثبت  اداره  اساس 
منحیث  هویت شان  هنوز  تا  که  کسانی اند  دوم،  گروه 
افغان ثبت اسناد دولتی نمی باشد. متاسفانه بیشترینه 

گروه دوم می باشند.  کشور شامل  مردم 
کتاب های اساس اداره ثبت احوال  قرار معلوم، تمام 
حدود  تخمین  به  هویتی  معلومات  مشمول  نفوس 
که  حالی  در  می باشد.  کشور  شهروند  میلیون  شانزده 
انجام  سال  ده ها  جریان  در  اتباع  این  هویت  ثبت 
حیات  شمار  این  از  تعدادی  حاال  یقین  به  که  شده 
تخمین  میلیون  سی و پنج  را  کشور  اتباع  گر  ا ندارند. 
کثریت  ا هویتی  معلومات  که  می آید  بر  چنین  بزنیم، 
اتباع، ثبت دولت افغانستان نمی باشد. بنابرین، باید 
نشود.  نگریسته  ملی سطحی  مهِم  مسایل  این گونه  به 
می گردد  تصریح  کشور  اساسی  قانون  چهارم  ماده  در 
که  از تمام افرادی  که »ملت افغانستان عبارت است 
یک  حالی که،  در  باشند.«  دارا  را  افغانستان  تابعیت 
می شود  شمرده  افغانستان  تابعیت  دارای  وقتی  فرد 
که دارنده تذکره تابعیت باشد و معلومات هویتی وی 
کتاب های اساس دولت افغانستان  منحیث افغان در 

درج باشد.
جایگزین  الکترونیک،  تذکره  توزیع  هدف  مهم ترین 
ساختن تذکره الکترونیک آراسته با معیار های جهانی 
امر  این  می باشد.  کاغذی  تذکره های  به جای  روز، 
به گونه خودکار )اتوماتیک( واقع شده نمی تواند و تنها 
گرفتن تذکره الکترونیک  کاغذی برای  داشتن تذکره 
کافی نبوده بل شرایط و معیار های دیگر نیز نیاز است. 
بنابرین، به منظور جلوگیری از جعل، تزویر و دستیابی 
اتباع خارجی به تذکره تابعیت افغانستان، با استفاده 
و  میکانیزم ها  نفوس،  احوال  ثبت  قانون  مواد  از 
که ما را در این  گرفته شده است  کارشیوه هایی در نظر 

زمینه یاری می رساند.
اعضای  هویت  تایید  و  خانوادگی  فورم  خانه ُپری 
گذر  خانواده توسط رییس خانواده، و تصدیق وکیل 
از  خانواده  هویت  از  قریه  سطح  در  شورا  رییس  و 
که می تواند از شامل شدن اتباع  میکانیزم هایی است 
غیر افغان به حیث عضو خانواده در روند توزیع تذکره 
به منظور  آن،  بر  افزون  کند.  جلوگیری  الکترونیک 
کارمندان اداره توزیع تذکره  جلوگیری از جعل و تزویر 
کنده های  با  را  اتباع  کاغذی  تذکره های  الکترونیک 
مطابقت  نفوس  احوال  ثبت  ریاست  در  موجود 
با  مستقیم  مصاحبه  باال،  موارد  کنار  در  می دهند. 

تذکره،  توزیع  کز  مرا به  مراجعه شان  حین  کشور  اتباع 
از  تذکره  توزیع  کز  مرا به  بایومتریک شان  اخذ  جهت 
گرفته  نظر  در  منظور  همین  به  که  است  راهکار هایی 

شده  است.
روند  در  بهبود  و  تسریع  موثریت،  دقت،  به منظور 
ذیل  گروه  چند  به  کشور  اتباع  تمام  هویت،  تثبیت 

جدا می شوند: 
که  بوده  دولت  رسمی   کارمندان  نخست  دسته 
پنداشته  شده  تثبیت  هویت شان  و  سوانح اند  دارای 
که  کرده اند  طی  را  مراحلی  افراد  این  می شود. 
شده  پنداشته  اعتبار  مدار  کاغذی شان  تذکره های 
مربوطه  اداره  طرف  از  برحالی شان  تصدیق  صرف  و 
کافی پنداشته می شود. در ضمن  برای تثبیت هویت 
که هویت شان قبال تثبیت شده، می توانند  کارمندانی 
تذکره  که  را  خود  خانواده  اعضای  آنعده  هویت 
انفرادی  و  خانوادگی  فورم های  در  ندارند  تابعیت 
کارمندان باید  کاغذی این  کنند. تذکره های  تصدیق 
فامیل  اعضای  هویتی  معلومات  ثبت  فورم های  ضم 
کنده های اداره ثبت احوال  بوده و در آخرین مرحله با 

نفوس تطبیق شوند.
کاغذی بوده اما  که دارای تذکره  کسانی اند  دسته دوم 
این  کاغذی  تذکره های  کاپی  نیستند.  کارمند دولت 
افراد توسط اداره توزیع تذکره الکترونیک جمع آوری 
فورم  از  استفاده  با  اداره  این  کارمندان  ذریعه  و  شده 
تطبیق  نفوس  احوال  ثبت  کنده  با  هویت  تثبیت 
تذکره ها،  این  تایید  و  تطبیق  صورت  در  می شوند. 
می توانند  باشند،  خود  خانواده  رییس  افراد  این  گر  ا
فرزندان شان  که  صورتی  )در  خود  فرزندان  هویت  از 
مسوولیت  و  کنند  تصدیق  نیز  باشند(  نداشته  تذکره 
ایشان  عهده  به  فرزندان شان  هویت  از  صحت 
فرزندان شان  برای  آن ها،  تصدیق  براساس  می باشد. 

نیز تذکره توزیع می گردد.
که تذکره تابعیت به دسترس ندارند، اما برخی  افرادی 
می شوند.  شامل  سوم  دسته  در  دارند،  دیگر  اسناد 

کاغذی  تذکره  از  اسناد حقوقی غیر  ارایه  با  افراد  این 
کارت  نظامی،  کارت  شرعی،  قباله  پاسپورت،  مانند 
تصدیق  و  غیره  و  رانندگی  جواز  مکتب،  شمولیت 
فورم های ثبت معلومات هویتی )خانوادگی و انفرادی( 
که  منطقه  اهالی  از  تن  دو  توسط  خانواده  عضو  هر 
گذر تثبیت  تذکره تابعیت داشته باشند و تایید وکیل 
ضم  تصدیق کننده ها  تذکره  کاپی  و  می شوند  هویت 
تذکره  توزیع  اداره  توسط  و  بوده  انفرادی  فورم های 
تاییدی  از  بعد  تثبیت هویت می گردند.  الکترونیک 
توزیع  تذکره  افراد  این  برای  تصدیق کننده ها،  هویت 

می گردد.
اخذ  تذکره  هیچگاه  که  افرادی اند  چهارم  گروه 
اخذ  کاغذی  تذکره  هیچگاه  کسانی که  نکرده اند. 
را  افغانی شان  هویت  که  اسناد  هیچ گونه  و  نکرده اند 
به  تا  مکلف اند  ندارند،  دسترس  به  کند  تصدیق 
قانون  بر اساس  و  نموده  مراجعه  اصلی خویش  زاد گاه 
از  نفر  دو  توسط  هویت شان  نفوس،  احوال  ثبت 
قریه  همان  مربوط  و  داشته  تابعیت  تذکره  که  اهالی 
)زادگاه اصلی( باشند، تصدیق شده و نهاد های معتبر 
و هویت تصدیق کننده ها  حکومت محلی شخصیت 
کاپی تذکره تصدیق کننده ها  کنند و  را تایید و تصدیق 
ضم فورم های انفرادی بوده و توسط اداره توزیع تذکره 
تاییدی  از  بعد  شوند.  هویت  تثبیت  الکترونیک 
توزیع  تذکره  افراد  این  برای  تصدیق کننده ها،  هویت 

می گردد.
گروه پنجم است. هرگاه شخصی  افراد مجهول الهویه 
بودن  افغان  بر  مبنی  را  هویتی  اسناد  هیچ گونه  نتواند 
کمیسیون با صالحیت  کند، موضوع توسط  خود ارایه 
که ماده )نوزدهم( قانون ثبت احوال نفوس پیش بینی 
کمیسیون  فیصله  مطابق  و  گردیده  حل  است  کرده 

تصمیم اتخاذ می گردد.
توسط  باال،  موارد  از  خارج  قضایای  و  متفرقه  موارد 
کمیته مشترک اداره توزیع تذکره الکترونیک و ریاست 

ثبت احوال نفوس حل و فصل می گردد.

شنبه  امروز  غنی  رییس جمهور  بود  قرار  کابل:  8صبح، 
گفتگو با مقام های قطر به  به قطر برود. هدف از این سفر 
اما این سفر لغو شده  ویژه در رابطه به پروسه صلح بود. 

است. 
سخنگوی  دفتر  سرپرست  محب،  حمداهلل  کتر  دا
که  گفت  8صبح  به  گذشته  روز  شام  ریاست جمهوری 
بررسی  سرگرم  افغانستان  جمهور  رییس  حاضر  حال  در 
گفت  محب  آقای  است.  داخلی  مسایل  به  رسیدگی  و 
کابینه  وزیران  برنامه های صدروزه  بر  رییس جمهور غنی 
کرده و دلیل اصلی لغو شدن این سفر همین موضوع  تمرکز 

بوده است. 
رسمی  سفر  لغو  حکومتی  مقام های  که  هرچند 
اما  می دانند  داخلی  مصروفیت های  را  رییس جمهور 
که دلیل اصلی لغو این  گاهان مسایل سیاسی می گویند  آ
استخبارات  با  استخباراتی  تفاهم نامه  امضای  عدم  سفر 
در  مسایل  گاه  آ کوهستانی،  جاوید  است.  کستان  پا
از  که افغانستان  که به دلیل این  گفت  گفتگو با 8صبح 
کرده،  کستان خودداری  امضای تفاهم نامه استخباراتی پا
پروسه صلح همکاری  در  نمی خواهد  نیز  کشور  آن  حاال 

کند. 
که حکومت وحدت ملی تالش هایش  این در حالیست 
و  داد  افزایش  با طالبان  گفتگو  برای  اخیر  ماه  های  در  را 

کردند.  کابل سفر  کستانی بارها به  مقام های ارشد پا
چند  حداقل  ملی  وحدت  حکومت  شکل گیری  از  پس 
و  قطر  در  غیررسمی  و  رسمی  صورت  به  نشست  دور 
بودند،  رفته  کابل  از  که  افرادی  و  طالبان  میان  ارومچی 
نتیجه ای  کنون  تا نشست ها  این  است.  گرفته  صورت 
با  غنی  رییس جمهور  حکومت  نداشته اند.  درپی 
کستان طالبان  پا از طریق  تا  خوش بینی تمام تالش دارد 

کند.  گفتگو  را وادار به 
خواستار  رسما  اخیر  هفته های  طی  کستان  پا هرچند 
کنون  تا اما  است  شده  عزم  عملیات  شدن  متوقف 
طالبان  سوی  از  جنگ  کردن  فروکش  شاهد  افغانستان 
که  کرده  کستان هم چنین وعده  نبوده است. حکومت پا
نشست های  که  می گرداند  بر  کره  مذا میز  برسر  را  طالبان 

قطر و ارومچی نیز حاصل همین تالش ها بوده است. 
سالی  جاری  سال  می گویند  حکومت  در  منابع 
طالبان  زیرا  است  افغانستان  برای  سرنوشت ساز 
درآرودند.  کنترول  تحت  را  مناطق  از  برخی  می خواهند 
کتیک های  تا از  استفاده  با  آنان  عملیاتی   شیوه های 
طی  چنانکه  می گیرد؛  صورت  سوریه  و  عراق  در  داعش 
والیات  در  طالبان  گروهی  حمله  چندین  اخیر  ماه های 
انجام  فاریاب  و  بادغیس  کندز، بدخشان، هرات، غور، 

شده است. 
اما طالبان موفق به ایجاد جغرافیا و پایگاه ثابت در قلمرو 
افغانستان نشده اند. این رویکرد طالبان سبب شده است 

که دورنمای صلح برای افغانستان روشن نباشد. 
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و ترانزیتی منطقه و جهان. 
سیاست  ویژگی های  و  مولفه ها  مورد  در  تامل  اندکی  با 
کات  کشور اشترا که این  خارجی سنگاپور می توان دریافت 
با  افغانستان  که  همان طور  دارد.  افغانستان  با  فراوانی 
همسایگان نفوذ طلب در منطقه روبه رو بوده است، سنگاپور 
با  مالیزیا  از  استقالل  پی  در   1960 سال  در  پیدایش  بدو  از 
چنین بازیگرانی روبه رو بوده است. سنگاپور بر این اساس 
کرد تا قدرت های منطقه ای نظیر چین، هند، اندونزیا  تالش 
و مالزیا را توازن ببخشد. بهره برداری از اهرم فشار امریکا، به 
کشور فرصت تبدیل شدن به یک نقطه مشترک میان  این 
قدرت های بزرگ را بخشید. با نگاهی به وضعیت افغانستان 
دموپلوتیک  و  کونومیک  جیوا جیواستراتژیک،  اهمیت  و 
شدن  تبدیل  برای  سنگاپور  الگوی  از  می توان  کشور،  این 
کشور های منطقه  افغانستان به عنوان یک پل زمینی در میان 
بهره برد. اهمیت جیوپلوتیک افغانستان می تواند جذابیت 
کند.  ایجاد  امریکا  مانند  بزرگ  بازیگران  برای  سرشاری 
برای  کشور  این  و عالقه مندی  افغانستان  در  امریکا  حضور 
باقی ماندن در افغانستان، فرصت خوبی را برای بهره وری از 
یک اهرم اقتصادی فرامنطقه ای برای منافع ملی و منطقه ای 
کونومیک افغانستان و  می دهد. در سوی دیگر اهمیت جیوا
خوبی  فرصت  منطقه  کشورهای  میان  کاال  و  انرژی  انتقال 
کشورهای  که اهداف جیواستراتژیک  به افغانستان می دهد 
کشورهای منطقه همسو  کونومیک  منطقه را با اهداف جیوا
نژادی-  کات  اشترا وجود  و  دموپلوتیک  اهمیت  بسازد. 

می تواند  همسایه،  کشورهای  با  افغانستان  میان  هویتی 
اقتصادی  برای همکاری های  به عنوان یک عنصر مشترک 
به عنوان  سنگاپور  زمانی  شود.  تبدیل  منطقه  کشور های  با 
کوچکی نمی کند  کوچک، هرگز احساس  کشورهای  یکی از 
امر موفق  این  و در  برقرار می کند  تعامل  بزرگ  با قدرتهای  و 
این  با  بسیار  کات  اشترا داشتن  با  نیز  افغانستان  می شود. 
کشور، می تواند با الهام از تجربه سیاست خارجی سنگاپور، 
زمینی هنجار سازی  به عنوان یک پل  بیشتر  و دقت  امید  با 

کند. 
کشورهای  رقابت  برای  کشوری  از  سنگاپور  که  همان طور 
سرمایه گذاری های  و  همکاری  برای  کشوری  به  منطقه 
بالقوه  به صورت  افغانستان  شد.  تبدیل  منطقه  مشترک 
پیدا  بالفعل  ماهیت  باید  که  است  توانمندی  این  دارای 
کند. بی گمان چالش های امنیتی افغانستان و منطقه به مثابه 
با  پنداشته می شود.  افغانستان  توسعه  برای  مانع  بزرگ ترین 
فرصت  به  تهدید ها  این  کردن  تبدیل  بستر های  حال  این 
دیگر  کشورهای  تجربه  از  الهام  با  افغانستان  و  است  بسیار 
و  مدیریت  را  چالش  این  می تواند  سنگاپور  به خصوص  و 

کند.  حذف 

سنی ها  قلمرو  بر  عراق  شیعه های  سلطه  که  آنچه 
انفجارهای  اما  کردند.  حمایت  می شود،  خوانده 
حاال  داعش  که  می دهد  نشان  عربستان  در  اخیر 
ک  خا به  و  است  بیرون  بازیگران  همه  کنترول  از 

عربستان حمله می کند. 
به  دست  حاال  هم  قطر  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
دامان جبهه النصره شاخه سوری القاعده شده است 
کند. اول  گروه داعش را تضعیف  کمک این  تا به 
حاال  کردند،  حمایت  گروه  این  برابر  در  را  داعش 
گروه را بار دیگر در برابر داعش علم  می خواهند این 
کشورهای  که سیاست  کنند. این رفتار نشان می دهد 
بن  از  عربستان  جمله  از  فارس  خلیج  حاشیه  حوزه 
این  بودن  اشتباه  به  باید  کشورها  این  است.  اشتباه 
که  افراط گرایی  گروه  هیچ  ببرند.  پی  سیاست ها 
باورهای  می خواهد  و  دارد  کثری  حدا اهداف 
همیشگی  دوست  کند،  تحمیل  دیگران  بر  را  خود 
را  حامی  خود  سر  نهایت  در  گروه ها  این  نمی شود. 
نیابتی  جنگ های  تشدید  سیاست  می خورند.  هم 

گسترش سلفی گری، قطعا امنیت به بار نمی آورد.  و 
درون  اصالح طلبان  به  باید  عربستان  جدید  شاه 
افکار  تعدیل  دهد.  میدان  هم  سلطنتی  خاندان 
بازتاب دارد  که در نظام حقوقی عربستان  تندروانه 
که دولت عربستان خودش  و آرمان های جاودانه ای 
گروه های  الهام  منبع  مهم ترین  می داند،  آن  مبلغ  را 
در  داعش  آرمان های  است.  مذهبی  افراط گرای 
عربستان  دولت  که  آرمان هایی  با  جهت  و  مضمون 
در  فرق  ندارد؛  تفاوتی  می کند،  تبلیغ  سعودی 
استخدام  جالد  سعودی  عربستان  است.  شکلیات 
و  جرایم  به  متهمان  هیاهو،  برپایی  بدون  و  می کند 
با هیاهو  را می کشد و داعش  مخالفان سیاسی نظام 

و پوشاندن لباس نارنجی. 
عربستان  و  داعش  غیرسلفی،  فرقه های  تکفیر  در 
سعودی هم داستان اند. شاه جدید عربستان باید از 
حمایت  سلطنتی  خاندان  در  اصالحات  طرفداران 
گذشته، نمی تواند  که دوام سیاست های  کند و بداند 
وقتی  کند.  خلق  امنیت  و  اقتدار  کشور  این  به 
باشد،  داشته  مشکل  عربستان  امنیتی  سیاست های 
انتقال  و  موشکی  دفاع  مدرن  نظام  و  شانزده  اف 
امنیت  کشور، نمی تواند  کستان به آن  اتومی  پا بمب 

بیاورد. 
پایدار  امنیت  به  می تواند  زمانی  سعودی  عربستان 
گروه های  که اجازه ندهد شیخ های پولدارش  برسد 
تبلیغ  روی  و  کنند  تمویل  را  مذهبی  افراط گرای 
در  گر  ا پول ها  این  کنند.  خرچ  پول  افراطی گری 
دیگر  کشورهای  در  کاریابی  و  عمرانی  پروژه های 
هزینه می شد، عربستان بیشتر از امروز مصون می بود. 
نیست  بعید  تغییر نکند،  گر سیاست های عربستان  ا

کشیده شود. کشور  که جنگ به داخل قلمرو این 

آن ها  سیاست های  و  کشورها  مقایسه ای،  رهیافت  یک  در 
رهیافت،  این  بر اساس  دارند.  یک دیگر  برای  درس هایی 
درسی تحت عنوان سیاست های مقایسه ای در دانشگاه ها 
کات و اختالفات در  تدریس می شود و بر اساس آن به اشترا
کشورها پرداخته می شود. با توجه به این که  سیاست خارجی 
این روزها در برنامه ای در سنگاپور هستم، با استفاده از این 
فرصت به مهم ترین مولفه های سیاست خارجی سنگاپور و 
کشور برای افغانستان  که سیاست خارجی این  درس هایی 

دارد، می پردازم.
کشوری در جنوب شرق آسیا، با 5 میلیون جمعیت  سنگاپور 
کشور روابط دیپلوماتیک  کیلومتر مربع با 186  و وسعت 714 
کشورها سفارت ندارد، با این  گر چه در برخی از این  دارد. ا
است.  کرده  برقرار  کشورها  این  همه  با  خوبی  روابط  حال 
کشورهای مشترک المنافع، انجمن  سنگاپور عضو ملل متحد، 
ملت های جنوب شرق آسیا )آسه آن( و جنبش عدم تعهد 
است. بر اساس موقعیت حساس سنگاپور، مالیزیا و اندونیزیا 
اهمیت بیشتری در سیاست خارجی سنگاپور دارد. سنگاپور 
به عنوان  امریکا  دارد.  امریکا  و  انگلستان  با  نیکی  روابط 
در  منطقه  قدرت های  توازن  برای  ثبات بخش  نیروی  یک 
سیاست خارجی سنگاپور اهمیت دارد. هم چنین سنگاپور 
و  می کند  حمایت  آسیا  جنوب شرق  منطقه گرایی  مفهوم  از 
نقش فعالی در )آسه آن( به عنوان یکی از بنیان گذاران این 
مجموعه دارد. سنگاپور یکی از اعضای فورم همکاری های 
این  سکرتریت  که  است  پسفیک)اپک(  آسیا-  اقتصادی 

نهاد در سنگاپور قرار دارد. 
یک  که  است  کرده  تالش  اقتصادی  حوزه  در  سنگاپور، 
شاهراه ترانزیتی برای هواپیماهای غرب در آسیا و جنوب شرق 
کرده است تا پناهگاه امن برای  آسیا باشد. هم چنین تالش 
کوان ئی  سرمایه گذاران غرب و شاهراه هوایی آسیا باشد. لی 
که سرزمین های آن ها  بنیان گذار سنگاپور مدرن ترجیح داد 
و  اروپایی  امریکایی،  سرمایه گذاران  برای  بستری  به عنوان 
قدرت های بزرگ منطقه باشد، تا محلی برای رقابت آن ها. 
بر این اساس می توان مهم ترین مولفه های سیاست خارجی 

کرد: سنگاپور را به صورت ذیل تفکیک 
کوچکی خویش و بزرگ بودن  1. سنگاپور هراسی در مورد 

کشورهای منطقه و جهان ندارد. 
برابر  در  توازن بخش  اهرم  به عنوان  امریکا  با  تعامل   .2

قدرت های بزرگ منطقه، برای سنگاپور مطرح  است. 
3. تالش برای ایجاد و حفظ سیستم تجاری آزاد و باز. 

که به صورت  کشوری  گسترش تجارت با هر  4. تالش برای 
تقویت  را  سنگاپور  اقتصادی  منافع  چندجانبه  و  دوجانبه 

می کند. 
5. حفظ اقتصاد بازار آزاد و تبدیل شدن به شاهراه اقتصادی 

بار  دو  عربستان  شهرهای  هفته،  یک  از  کم تر  در 
این  است.  گرفته  قرار  تروریستی  حمله های  هدف 
گروه های تروریستی شبیه  که  رویداد ها نشان می دهد 
کشور شبکه سازی  این  قلمرو  گروه داعش در داخل 
امنیتی  دستگاه  دارای  سعودی،  عربستان  کرده اند. 
از  را  امنیتی  فناوری  کشور  این  است.  پیشرفته 
سازمان  می کند.  وارد  دنیا  کشورهای  پیشرفته ترین 
کشور، هماهنگی تنگاتنگ با  استخبارات ملی این 
کشورهای همجوار و قدرت های بزرگ دنیا دارد، اما 
کشور  با وجود همه این ها، تروریست ها به قلمرو این 

کرده اند. رخنه 
که عربستان قربانی سیاست های  واقعیت این است 
امنیت  ریاض  است.  شده  خودش  امنیتی 
مسلح  گروه های  از  حمایت  گرو  در  را  خارجی اش 
عربستان  امنیتی  سیاست گذاران  گذاشت.  سلفی 
گروه های  از  کمربندی  وجود  که  بودند  باور  این  به 
از  کشور، می تواند  این  منافع  و  نفوذ  سلفی در حوزه 

کند. منافع امنیتی ریاض دفاع 
گروه های  عربستان  که  بود  سیاست  همین  مبنای  بر 
کستان  پا تا  گرفته  عراق  از  را  سلفی  افراط گرای 
دیگر  مبنای  کرد.  تجهیز  میانه  آسیای  کشور های  و 
داخلی  بحران  صدور  ریاض،  امنیتی  سیاست 
سعودی  عربستان  بود.  دیگر  کشورهای  به  عربستان 
با  همیشه  آن،  بر  کم  حا سیاسی  استبداد  به دلیل 
است  توانسته  اما  بوده،  روبه رو  امنیتی  مشکل 

کند. بحران های درونی خود را به بیرون صادر 
مسلح  گروه های  از  ریاض  که  است  دلیل  همین  به 
کشور  این  مرزهای  از  خارج  در  مذهبی  افراط گرای 
غیرمسلحی  و  مسلح  گروه  هر  اما  می کند،  حمایت 
آل  بر ضد  کشور علم مخالفت  این  که در داخل  را 
گروه های  کند، سرکوب می کند. سرکوب  سعود بلند 
افراطی در داخل و حمایت از آنان در خارج یکی از 

پایه های سیاست امنیتی عربستان است. 
که شیخ های عربستان تمویل کنند گان  بی خود نیست 
که  اصلی القاعده و داعش هستند. حتا شیخ هایی 
گروه ها  این  هستند،  مخالف  داعش  و  القاعده  با 
حمایت  از  ویکی لیکس  اسناد  می کنند.  تمویل  را 
بود.  برداشته  پرده  القاعده  از  عربستانی  شیخ های 
گزارش  سیمون هرش، روزنامه نگار امریکایی هم در 
عربستانی  شیخ های  که  است  کرده  ادعا  اخیرش 
دستگاه  به  کشور  این  سلطنتی  خاندان  به  وابسته 
کستان پول می دادند تا اسامه  استخبارات نظامی  پا

بن الدن را زیر نظر داشته باشد. 
سال  امریکا  رییس جمهور  اول  معاون  بایدن،  جو 
کشور در حاشیه حوزه  که متحدان این  گفت  گذشته 
خلیج فارس مهم ترین تمویل کنند گان داعش هستند. 
که عربستان سعودی و قطر  بسیاری ها به این باوراند 
برچیدن  و  القاعده  تضعیف  برای  داعش  گروه  از 

 مهدی منادی
 فردوس

عربستان
حامی  یا قربانی؟
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افغانستان و پاکستان هر 
دو همسایه های دوست و 
نزدیک چین هستند. ثبات 
و پیشرفت هر دو کشور، 

مستقیما با ثبات و پیشرفت 
چین ارتباط دارد. بنابر این، 

وظیفه چین است که 
افغانستان را برای رسیدن 
به صلح و توسعه کمک کند. 
وزیر خارجه چین، یانگ یی، 
در جریان بازدید رسمی اش 

از پاکستان در فبروری 
گذشته گفته بود، که کلید 

حل موضوع افغانستان آشتی 
بوده و بازسازی ریشه آن 

می باشد.

علمی  و ساخت یک مرکز کثیر االستفاده ، برای قصر 
ریاست جمهوری افغانستان می باشد.

اعمار پروژه های متذکره، نقش موثری را در پیشرفت 
مختلف  حوزه  در  و  داشته  افغانستان  مردم  زندگی 
داشته  پی  در  را  افغانستان  مردم  ستایش  زندگی، 
است. در جریان دیدار رییس جمهور اشرف غنی در 
ماه اکتوبر از چین، این کشور تعهد سپرد تا 2 میلیارد 
ین را از سال 2014 الی 2017 میالدی برای افغانستان 
کمک کند. هم چنین این کشور 3000 تن را در پنج 
مختلف  بخش های  در  حرفه ای  به شکل  آینده  سال 
آموزش خواهد داد. در گذشته نه چندان دور، یک 
گفتگو های  چین  تجارت  وزارت  از  کاری  گروه 
عمیق را با طرف افغانی در کابل انجام دادند. هدف از 
این گفتگو ها، چگونگی مصرف موثر 2 میلیارد ین، 

کمک وعده شده کشور چین به افغانستان می باشد. ما 
آرزومندیم هر دو کشور، هماهنگی های نزدیک شان 
را هم چنین حفظ کنند. برعالوه، سطح هماهنگی های 
عملی را به دلیل این که مردم افغانستان در کوتاه مدت 

شاهد نتیجه آن باشند افزایش بدهند.
چین به حمایتش از بازسازی صلح آمیز 

افغانستان ادامه خواهد داد
سفر  پینگ،  جینگ  شی  آقای  چین،  رییس جمهور 
این دیدار  پاکستان داشت.  به  رسمی  و موفقیت آمیز 
ادامه  اپریل سال 2015 میالدی  الی 21  تاریخ 20  از 
دهلیز  مهم،  پروژه  دیدار،  این  جریان  در  کرد.  پیدا 
مرکز  در   )CPEC( پاکستان  چین-  اقتصادی 
این  داشت.  قرار  کشور  دو  رهبران  گفتگو های 
خود  به  را  زیادی  توجه  نیز  افغانستان  در  موضوع 
که  باور اند  این  به  زیادی  عده   است.  نموده  جلب 
دهلیز اقتصادی چین- پاکستان فرصت های جدید را 
پاکستان  و  با کشورهای چین  افغانستان  اتصال  برای 
تاثیرات  اتصال،  این  به وجود خواهد آورد. هم چنین 
داشته  کشور ها  این  اقتصادی  توسعه  روی  زیادی 
افغانستان  طبیعی  منابع  و  انرژی  باعث صادر شدن  و 

خواهد شد. 
افغانستان  از رسانه های  تعدادی  این همه، در آنجا  با 
نیز حضور داشتند. این رسانه ها، به آسانی بین کمک 
2 میلیارد ین چین به افغانستان از سال 2015 الی سال 
2017 میالدی و سرمایه گذاری 46 میلیارد دالری چین 
در پاکستان به سادگی مقایسه می کنند. این موضوع 
گزارش  خارجی  رسانه های  از  بعضی  توسط  تنها 
چین  عالقه  گویا  که  وجود،  این  با  است.  شده  داده 
به پاکستان نسبت به افغانستان بیشتر است. می خواهم 
بدهم.  روشنی  موضوع  باره  در  ذیل  توضیحات  با 
چین-  اقتصادی  دهلیز  ساخت  برای  کردن  مصرف 
سرمایه گذاری  شامل  عمدتا،   )CPEC( پاکستان 
حتا  و  پروژه ها،  برای  قرارداد  تجارت،  بخش  در 
بدون  قرضه های  به  کل  در  که  تجارتی  قرضه های 
بنا براین،  افغانستان تفاوت دارد می باشد.  به  پرداخت 

میزان کمک ها نیز قابل مقایسه نمی باشد.
و  دوست  همسایه های  دو  هر  پاکستان  و  افغانستان 
نزدیک چین هستند. ثبات و پیشرفت هر دو کشور، 
مستقیما با ثبات و پیشرفت چین ارتباط دارد. بنابر این، 
به  رسیدن  برای  را  افغانستان  که  است  چین  وظیفه 
چین،  خارجه  وزیر  کند.  کمک  توسعه  و  صلح 
پاکستان  از  رسمی اش  بازدید  جریان  در  یی،  یانگ 
در فبروری گذشته گفته بود، که کلید حل موضوع 
می باشد.  آن  ریشه  بازسازی  و  بوده  آشتی  افغانستان 
با  مردم  خداحافظی  باعث  می تواند  موضوعات  این 
توسعه  نتایج  کوتاه  فرصت  در  برعالوه  گردد.  فقر 
اجتماعی و اقتصادی در قبال داشته و آینده جدیدی 
آرزو  چین،  دولت  بزند.  رقم  افغانستان  مردم  برای 
کار  بین المللی  جامعه  با  افغانستان  به  رابطه  در  دارد 
و  ظرفیت ها  فعاالنه  به صورت  دیگر،  سوی  از  کند. 

استقالل اقتصادی افغانستان را بلند ببرد. 
ما به شکل جدی و صادقانه تعهداتی که توسط چین 
شده  داده  افغانستان  بازسازی  از  حمایت  قبال  در 
افغانستان  با  مشترکا  چین  می کنیم.  عملی  را  است 
توسط  که  کمکی  بسته  نمودن  مصرف  قسمت  در 
رییس جمهور  بازدید رسمی   رهبری چین در جریان 
اشرف غنی سال گذشته از چین صورت گرفت کار 
چین-  اقتصادی  دهلیز  این،  بر  عالوه  کرد.  خواهد 
پاکستان، در مسیر تقاطع شاهراه یا کمر بند اقتصادی 
و  دارد  قرار   21 قرن  ساحلی  ابریشم  جاده  و  ابریشم 
به  جاده«  و  »کمر بندی  پروژه های  بزرگ ترین  از 
حساب می آید. چین می خواهد نتایج دهلیز اقتصادی 
باعث  برنامه  این  سازد.  آشکار  را  پاکستان  چین- 
خود  در  را  مشترک  عالقه  و  شده  جامعه  پیشرفت 
دارد. هم چنین با سرنوشت افغانستان و پاکستان گره 
خورده است. چین می خواهد با هر دو کشور پاکستان 
و افغانستان مشترکا برای توسعه و شکوفایی منطقه ای 

کار کند.
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به خاطر  پرداخت، عمدتا،  قابل  یا  امتیازی  قرضه های 
که  شده  داده  دریافت کننده  کشور های  به  کمک 
به مصرف می رسد.  زیرساختی  پروژه های  در بخش 
کوچک  و  بزرگ،  ساختمانی  پروژه های  هم چنین 
همراه با مفاد اقتصادی و اجتماعی، تامین ماشین آالت 
و دستگاه های تولیدی را نیز شامل می شود. در جریان 
سه سال قرضه های امتیازی و یا قابل پرداخت را که 
 49.76 به  است،  داده  دیگر  کشور های  برای  چین 
از  درصد   55.7 مبلغ،  این  می گردد.  بالغ  ین  میلیارد 
مجموع قرضه داده شده را تشکیل می دهد. تا کنون، 
چین کمک های خارجی اش را عمدتا در بخش های 
اجرای  و  گرفتن  عهده  به  است:  نموده  اهدا  ذیل 
سامان آالت،  تهیه  و  کامل، سرویس دهی  پروژه های 
اجرا و مدیریت همکاری های تخنیکی، توسعه منابع 
پیشکش  داوطلب،  و  صحی  تیم های  اعزام  بشری، 
نمودن کمک های انسان دوستانه و اضطراری، کاهش 
و یا معاف نمودن قرضه ها، بدهی کشور هایی که پول 

دریافت کرده اند.

کمک های چین به افغانستان
چین گرچه یکی از کشور های بزرگ کمک کننده به 
افغانستان  برای  اما کمک های چین  نیست،  افغانستان 
همواره صادقانه و بدون کدام پیش شرط سیاسی بوده 
وجود  با  میالدی   1960 و   1950 دهه های  در  است. 
نداشت،  مناسبی  وضعیت  زمان  آن  در  چین  آن که 
بعضی از پروژه های کمکی مثل پروژه سیستم آبیاری 
این  است.  کرده  اعمار  را  قندهار  شفاخانه  و  پروان 
مردم  برای  و  است  فعال  نیز،  اکنون  همین  شفاخانه 
محلی خدمات ارایه می کند. در سال های اخیر کشور 
چین فعاالنه از بازسازی صلح آمیز افغانستان حمایت 

کرده است.
در پایان ماه اکتوبر 2014 میالدی، چین 1.52 میلیارد 
برعالوه،  است.  کرده  اعطا  افغانستان  برای  ین، 
نزدیک به یک هزار کارمند مسلکی را در بخش های 
داده  آموزش  چند جانبه  و  دوجانبه  روابط  مختلف، 
تهیه  را  وسایل  و  غذا  بسته  ده ها  هم چنین،  است. 
مهمی   پروژه های  چین  دیگر،  سوی  از  است.  کرده 
اعمار  شامل  پروژه ها  این  است.  نموده  اعمار  نیز  را 
دیپارتمنت  اعمار  جمهوریت،  شفاخانه  باز سازی  و 
مهمانخانه  اعمار  کابل،  دانشگاه  در  چینایی  زبان 
دانشگاه کابل، ساخت مرکز ملی ساینس و تکنالوژی 

خط مشی کمک های خارجی چین
است.  جهان  توسعه  رو  به  کشور های  از  یکی  چین 
کمک  زمینه  خویش،  توسعه  مسیر  در  کشور،  این 
ساخته  مهیا  نیز  را  توسعه یافته  دیگر  کشور های  به 
همکاری  چارچوب  در  چین،  همکاری های  است. 
جنوب- جنوب برای کمک و حمایت از کشور های 
کم ترتوسعه یافته  کشور های  به ویژه  توسعه،  حال  در 
صورت گرفته است. هدف از این کمک ها، کاهش 
فقر و بهبود وضعیت معیشت بوده است. کمک های 
خارجی چین، اساسا، بر مبنای احترام متقابل، عدالت 
پالیسی  و  مشترک  منافع  تعهدات،  حفظ  برابری،  و 
میزان  اخیر،  سال های  در  می باشد.  استوار  برد  برد- 
می دهد.  نشان  را  افزایش  چین  خارجی  کمک های 
دریافت کنند گان  بزرگ ترین  از  افریقا  و  آسیا 
کمک های خارجی چین می باشند. برای گسترش و 
تحقق اهداف توسعه هزاره، چین به صورت مستقیم، 
کمک های خود را روی کشور های در حال توسعه و 

کم در آمد متمرکز ساخته است.
مالی و چارچوب کمک های خارجی  منابع 

چین
به طور  میالدی، چین  به سال 2012  تا  از سال 2010 
معادل  ین،  میلیارد   89.34 مجموع  در  اختصاصی 
کمک های  برای  را  امریکایی  دالر  میلیارد   14.41
خارجی خود مصرف کرده است. این کمک ها، در 
سه شکل اجرا گردیده است: کمک اعطایی رایگان، 
پرداخت.  قابل  قرضه های  و  بهره  بدون  قرضه های 
کشور های  برای  عمدتا  رایگان،  یا  اعطایی  کمک 
پروژه های  تا  می گردد،  پیشکش  دریافت کننده 
راه اندازی  را  اجتماعی  متوسط  و  کوچک  آسایشی 
کنند. هم چنان اختصاص دادن این کمک برای توسعه 
کمک های  تخنیکی،  بشری،  منابع  همکاری های 
می گردد.  شامل  را  اضطراری  انسان دوستانه  و  مادی 
در سه سال، چین مبلغ 32.32 میلیارد ین کمک های 
را  کمک هایش  تمام  درصد   36.2 که  بال عوض، 
کمک های  است.  کرده  اهدا  را  می دهد،  تشکیل 
عامه،  سهولت های  اعمار  برای  عمدتا،  بالعوض، 
پروژه ها و پیشرفت سطح زندگی مردم، به کشور های 
سه  در جریان  برعالوه،  می شود.  داده  دریافت کننده 
سال،7.26 میلیارد ین قرضه های بدون بهره، که 8.1 
می دهد،  تشکیل  را  خارجی  کمک های  از  درصد 

برای کشور های دیگر داده است.

دینگ شیجون- سفیر جمهوری چین در افغانستان

 منافع مشترک و سیاست برد- برد
کمک های خارجی چین:
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مبارزه مداوم برای دسترسی
 به مراقبت های صحی در کابل

 دای چوبانی
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از نواحی که در  از »پلچرخی« آمده است، یکی  او  که 
مجاورت شفاخانه قرار دارد و تقریبا با موتر یک ساعت 

با کابل فاصله دارد.
بسیاری از مردم به این مفکوره هستند که کابل شرایط 
زندگی بهتر، خدمات بهتر به شمول مراقبت های صحی 
این  حومه های  اما،  می کند.  فراهم  باشندگانش  برای  را 
شهر ما را به یاد مناطق روستایی انداخت: ما مراکز صحی 
درحال کار را در مناطق روستایی محدود می بینیم، ما با 
فقدان همه چیز مواجه هستیم از کارمندان فنی شروع الی 
وسایل و ادویه مناسب. سیستم مراجعه یا راجع ساختن از 
و  بزرگ تر  شفاخانه های  به  عامه  کوچک  کلینیک های 
مجهزتر ناکارا است و یا هم ساختمان های دریافت کننده 
پُرازدحام می باشند. خدمات حاالت اضطراری  مریضان 
یا عاجل برای یک خانم که نیاز فوری به مراقبت دارد، 
یک طفل یا یک مریض زخمی که در وضعیت وخیم 

قرار دارد، بسیار اندک است.
زمانی که از مرکز کابل به طرف احمدشاه بابا روان بودم، 
با مشاهده کردن کلینیک های شخصی در امتداد سرک 
بگرامی وحشت زده شدم. اما واقعا چه تعداد مردم قادر 
کنند  باز  را  درب ها  این  مداوا  دریافت  برای  که  هستند 
طبی  معاینات  توصیه های  گرفتن  با  مردم  تعداد  چه  و 
به  نامناسب  با درمان های  یا هم بعضی اوقات  پُرهزینه و 

خانه فرستاده می شوند؟
کلینیک های  از  یکی  به  ابتدا  در  شوهرش  و  صدف 
کرده  مراجعه  پلچرخی  در  خانه شان  نزدیکی  در  عامه 
از  یکی  توسط  طفل  انتظار  ساعت ها  از  بعد  بودند. 
داکتران موظف معاینه می شود. برای ایشان یک نسخه و 
رهنمایی هایی داده می شود: در سرک بیرون از کلینیک 
عامه یک دواخانه وجود دارد، جایی که آن ها دوا را به 
از سپری  بعد  بودند.  افغانی خریداری کرده  قیمت 300 
استفراغ  شدن  بهتر  از  نشانه ای  هم  هنوز  روز   2 کردن 

عالی  شورای  سخنگوی  شاهد  شهزاده  مولوی  می شود. 
صلح افغانستان گفته است که گروه های مخالف باید از 
فرصت های بدست آمده برای صلح در افغانستان استفاده 

کنند.
غیررسمی  مذاکرات  دیگر  دور  شهزاده شاهد می گوید 
صلح با طالبان به زودی تدویر می یابد، اما در مورد محل 

برگزاری گفتگوها و زمان دقیق آن چیزی نگفته است.
با رادیو آزادی صحبت کرده گفته است که  شاهد که 
صلح  رسمی  گفتگوهای  برای  را  زمینه  مذاکرات  این 
افغانستان  صلح  عالی  شورای  سخنگوی  می کند.  فراهم 
گفت، به نظر وی ضرورت صلح نسبت به هر زمان دیگر 

اکنون افزایش یافته است. 

از  یکی  نزد  او  خانواده  بار  این  نمی رسید.  به نظر  یاسر 
دقیقه مشوره  مراجعه می کند: 15  کلینیک های شخصی 
بر می دارد. یک  ایشان هزینه  برای  افغانی  با داکتر 500 
الغر  طفل  طرف  به  انداختن  نظر  با  بازار  در  دوافروش 
یک پاکت از دواهای رنگارنگ را در بدل 650 افغانی 
برای آن ها می دهد. حتا یکی از آن ها هم نتوانسته بودند 
سرخکان را تشخیص دهند، و هیچ یک از آن ها کدام 
برای  ای  ویتامین  چون  را  سرخکان  استندرد  تداوی 
وی توصیه نکرده بودند. در روز هفتم یاسر دیگر قادر 
احساس  دیگر  وی  مادر  نمی باشد.  هم  کردن  گریه  به 
ناامیدی می کند. تنها آن زمان یکی از همسایه های وی 
یک  که  جایی  بابا  احمدشاه  ناحیوی  شفاخانه  به  را  او 
و  باکیفیت  صحی  مراقبت های  بین المللی  طبی  سازمان 
ادویه رایگان را فراهم می نماید رهنمایی می کند. رسیدن 
ساعت  یک  موتر  توسط  آن ها  خانه  از  بابا  احمدشاه  به 
طول می کشد، آن ها 100 افغانی دیگر را برای رسیدن به 
شفاخانه احمدشاه بابا کرایه تکسی پرداخته بودند. شوهر 
موترها  در  خانواده  نفقه ی  آوردن  به دست  برای  صدف 
خشت بار می کند و به منظور پرداخت این همه هزینه ها 
آن ها مجبور بودند که از کاکای خود پول قرض کنند. 
وی دو طفل دیگر نیز در خانه داشت، و اکثر پول هایی 
به  ارتباط  در  کرده اند  قرض  اخیر  سال   5 در  که  را 

مراقبت های صحی بوده است.
اِم اِس اِف )داکتران بدون مرز( سال گذشته  هنگامی که 
یک راپور را در رابطه به دسترسی مردم به مراقبت های 
را  موضوع  این  ما  رساند،  نشر  به  درافغانستان  صحی 
خاطرنشان ساختیم که نیمی از مصاحبه شونده های ما، در 
یکی از آخرین بیماری های خود مجبور به گرفتن قرض 
و یا هم فروش اموال خویش به منظور دریافت مداوا شده 
بودند. از جمله خانواده هایی که با ایشان مصاحبه کردیم، 
برای دریافت  را  افغانی  اوسط یک خانواده 3900  طور 
رسانیده  مصرف  به  مریضی های شان  آخرین  در  مداوا 
بودند، و بیشتر این مریضان مصاحبه شده برای دریافت 
تداوی تخصصی که در افغانستان قابل دسترسی نیست به 

خارج سفر می کنند.
را  آنانی  می تواند  کارا  و  اساسی  صحی  سیستم  یک 
ُرشد  حال  در  بیماری  یک  توسط  زندگی شان  که 
رسیده  آن  زمان  حاال  کند.  محافظت  می شود  تهدید 
غیر دولتی،  موسسات  صحی،  فعاالن  مقامات،  که  است 
نیازهای  گرفتن  نادیده  بین المللی،  کمک کنندگان  و 

پایتخت را متوقف سازند. 
یکی  شهر  نیازهای  مجدد  ارزیابی  حاضر  حال  در 
که  شویم  مطمین  تا  می رود،  شمار  به  اولویت ها  از 
شبکه  یک  و  است  کارا  موجود  صحی  ساختارهای 
طور  آن  جمعیت  که  نقاطی  به  مجاورت  در  سهولت 
که  آنانی  گردد:  ایجاد  است  کرده  ُرشد  فزاینده 
آسیب پذیرترین اند نمی توانند از این بیشتر از مراقبت های 

صحی محروم بمانند.

شاهد گفت: »طالبان هم این ضرورت را می دانند و دیگر 
را  جنگ  این  کسی  که  پی برده اند،  آن  به  نیز  مخالفین 
برنده نمی شود. اگر این جنگ ها هنوزهم طوالنی شود، 
شاهد غالب و مغلوب آن نخواهیم بود. در این جنگ ها 
متضرر  بیشتر  ملکی  افراد  و  تلفات می بینند  هردو طرف 

می شوند.«
نیروهای  که  شرایطی  در  کرد،  اضافه  شاهد  مولوی 
خارجی افغانستان را ترک کرده، قوای افغان مسوولیت 
برای  فرصت  گرفته اند،  دوش  به  را  کشور شان  امنیتی 

گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده است.
سخنگوی شورای عالی صلح گفت، گروه های مخالف 
این  از  باید  اسالمی  حزب  و  طالبان  شمول  به  دولت 

فرصت ها استفاده کرده به روند صلح بپیوندند.
اما برخی از آگاهان و کارشناسان در مورد پروسه کنونی 

صلح با طالبان ابراز تردید می کنند.

اطفال  صحی  مراقبت های  بخش  در  روزها  از  یکی 
کابل، صدف  دوازدهم  ناحیه  در  بابا  احمدشاه  شفاخانه 
را مالقات کردم. او طفل 15 ماهه خویش را که اسمش 
یاسر بود و بسیار گریه می کرد، با خود حمل می کرد. من 
با بسیار مشکل می توانستم که صدای مادر یاسر را بشنوم؛ 
چیزی که من از زبان داکتر اطفال شنیدم این بود: »این 
یک عالمت بسیار خوب است که امروز گریه می کند. 
یک هفته قبل وی آن قدر ضعیف بود که قادر به گریه 
بود،  بسیار شدید سوء تغذیه شده  یاسر  نبود.«  کردن هم 
این  که  بود  کیلوگرام   3.8 وی  وزن  او،  عمر  برخالف 
و  پوست داشت  او خارش  است.  نوزاد  وزن یک طفل 
شاریدگی در قسمت لب ها و زبانش به نظر می رسید. وی 
از یک هفته بدین سو از یک تب بسیار شدید، اسهال و 
استفراغ رنج می برد؛ که ترکیب ُکشنده ای برای این سن 

می باشد.
زمانی که وی به شفاخانه حمایتی اِم اِس اِف رسیده بود، در 
بدن یاسر سرخکان تشخیص شده بود و مستقیم به بخش 
قرنطین برای تداوی عاجل منتقل شده بود. او به خاطر کم 
آب بودن بدنش در حالت شوک قرار داشت و زندگی 
وی فقط به یک تار بند بود. او هشت روز بعد از نمایان 
شدن عالیم مرض به شفاخانه آورده شده بود: با هشت 

روز تاخیر، وقت بسیاری گذشته بود.
می کنند،  زندگی  دور افتاده  مناطق  در  که  خانواده هایی 
روزها را برای رسیدن به شهر لشکرگاه سپری می کنند، 
سرک های  آن  در  کردن  سفر  به  قادر  آن ها  اگرچه 
طوالنی و خطرناک که به شفاخانه منتهی می شود نیستند.

به  از بسیار راه دور  نیز  من فکر می کردم که مادر یاسر 
این جا آمده است. اغلب ما با مریضانی مواجع می شویم 
می کنند،  سفر  ما  به  رسیدن  برای  را  والیت  چندین  که 
و  رایگان  صحی  مراقبت های  که  می دانند  آن ها  چون 
اما  مادر یاسر گفت  باکیفیت را دریافت خواهند کرد. 

دور  می گویند،  افغانستان  صلح  عالی  شورای  مقام های 
برگزار  زودی  به  طالبان،  با  غیر رسمی  مذاکرات  دیگر 

که  رسیده  نشر  به  گزارشی  اخیرا 
مکروب  میزان  آن  در  دانشمندان 
استفاده  مورد  اشیای  در  موجود 
با  را  آن  و  برشمرده  را  روزمره 
تشناب  در  موجود  مکروب های 
بدترین  از  یکی  این  کرده.  مقایسه 
زندگی ام  در  که  بود  گزارشی 
خواندن  از  بعد  خوانده ام.  تاحال 
این گزارش، به هر چیزی که دست 
عمق  در  می کنم  احساس  می زنم، 
دستی  کیف  زده ام.  دست  تشناب 
سوزاندم؛  را  خانمم  دستکول  یا 
کندم  بیخ  از  را  دروازه  دستگیره 
کردم؛  بی دسته  کال  را  دروازه  و 
اشغالی  در  را  خانه  دست پاک 
به  نمی خواست  دلم  انداختم و حتی 
کیبورد کمپیوتر دست بزنم و مطلب 
خانه  در  همه چیز  بنویسم.  را  امروز 
برایم به یک کابوس بدتر از تشناب 
تبدیل شده بود. سه روز دست به غذا 
نزدم تا این که عزراییل از راه رسید و 

مرا از کرده ام پشیمان ساخت. 
عزراییل: برو یک چیزی زهرمار کن 

که می خواهم جانت را بگیرم. 
من: دستت مکروب ندارد؟

از  بدتر  خودت  که  تو  عزراییل: 
مکروبی، از چه می ترسی؟

عزراییل  می کنم  خواهش  من: 
صاحب. شما دارید غیرمستقیم به من 

توهین می کنید.
در  چیست؟  غیرمستقیم  عزراییل: 
تا  می کنی  زندگی  تو  که  شهری 
یک ملی متر باران می بارد، تمام شهر 
را فضله می گیرد؛ تا آفتاب زمین را 
شهر  آسمان  تمام  می کند،  خشک 
شده  پروسس  مرداری های  از  مملو 
آب  چاه  با  فاضالب  چاه  می شود؛ 
فاصله  متر  ده  از  کم تر  نوشیدنی 
وارداتی  خوراکی  مواد  اکثر  دارد، 
پایین ترین کیفیت برخوردار اند و  از 
سوخت بی کیفیت جهان، عالی ترین 
سوخت موترهای شماست. تو هنوز 

هم از اهانت گپ می زنی؟
سال  سی  ما  عزراییل،  جناب  من: 

جنگ را پشت سر گذرانده...
شنیدن  حوصله  من  عزراییل: 
حرف های تکراری وزرای دولت را 
ندارم. قبل از مرگ، آخرین حرفت 

را با خوانندگان بگو.
شهر  لچ  و  پیراهن دار  برادران  من: 
آمد  گیرتان  هرچه  لطفا  کابل! 
همه  شاروالی،  برکت  از  بخورید. 

حرف های عزراییل راست است. 

از مکروب نترسید
دای چوپانیداکتران بدون مرز

شهزاده شاهد: 
به زودی دور دیگر مذاکرات غیررسمی با طالبان آغاز می شود 
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همزمان	با	رویکار	آمدن	حکومت	وحدت	ملی	به	رهبری	
به	 دیگر	 زمان	 هر	 از	 بیش	 افغانستان	 غنی،	 رییس	جمهور	
اعتماد	سازی	 با	 این	روابط	 کستان	نزدیک	شده	است.	 پا
روابط	 است.	 گرفته	 صورت	 نا	مشخص	 نتایج	 و	 بزرگ	
توافق	نامه	 امضای	 شامل	 کستان،	 پا و	 افغانستان	 تازه	
و	 افغانستان	 کشور	 دو	 هر	 استخباراتی	 سرویس	های	 بین	
کستان	در	زمینه	همکاری	های	استخباراتی	و	مورد	هدف	 پا
کشور	 گروه	های	تروریستی	در	مناطق	مرزی	هر	دو	 قرار	دادن	

می	باشد.
کشور	به	معنی	عبور	از	 این	همکاری	ها،	در	تاریخ	این	دو	
گاهی	 گذشته	هیچ	 مانع	بزرگ	پنداشته	می	شود،	چون	در	
نداشته	 وجود	 کشور	 دو	 این	 	بین	 رسمی	 توافق	نامه	ای	
که	 است.	این	موضوع	به	خیابان	دو	راهه	می	ماند؛	جایی	
تحت	نظر	یک	سیستم	قانونی،	سرویس	های	استخباراتی	
ضعف	های		 و	 توانایی	ها	 بود	 خواهند	 قادر	 کشور،	 دو	 هر	
البته،	 دهند.	 قرار	 امتحان	 و	 بررسی	 مورد	 را	 یک	دیگر	
کنند.	سرویس	 ممکن	است،	از	یک	دیگر	سوءاستفاده	نیز	
کار	های	 کستان	)آی	اس	آی(	یک	عمر	تجربه	 اطالعاتی	پا
استخباراتی	دارد،	اما	در	مقابل	اداره	امنیت	ملی	افغانستان	
کستان	از		تجربه	 یک	اداره	تازه	تاسیس	بوده	و	در	مقابل	پا

کم	تری	برخور	دار	می	باشد.
روی	 کستان	 پا به	 نسبت	 را	 رویکرد	خوش	بینانه	ای	 کابل،	
نیز	 کستان	 پا داخل	 در	 رویکرد	 این	 است.	 گرفته	 دست	
به	 افغانستان	 این	تالش	ها،	 کنار	 در	 است.	 یافته	 گسترش	
کستان	 پا متحدین	 همکاری	 خواهان	 بی	سابقه	ای	 شکل	
امریکا(	 متحده	 ایاالت	 و	 سعودی	 عربستان	 )چین،	
و	 الزم	 امنیت	 کستان	 پا به	 طریق،	 این	 از	 تا	 می	باشد.	
تشویق	 را	 کستان	 پا برعالوه،	 بدهند.	 دلگرمی		اقتصادی	
تغییر	 افغانستان	 به	 نسبت	 را	 پالیسی	خود	 و	 مسیر	 تا	 کنند	
به	شکل	 غنی،	 رییس	جمهور	 اخیر،	 ماه	های	 در	 دهد.	
روی	 تا	 است،	 کرده	 سفر	 راولپندی	 مرکز	 به	 بی	سابقه	ای	
گفتگو	های	صلح	 که	طالبان	را	به	 کند	 اسالم	آباد	فشار	وارد	
فرارگیر	 و	 سیاسی	 صلح	 یک	 به	 سر	انجام	 و	 کند	 تشویق	

دست	یابد.
به	 نسبت	 پالیسی	اش	 تغییر	 به	خاطر	 کابل	 برای	 باید	 بنا،	
در	 با	 را	 کنونی	 وضعیت	 باید	 شود.	 داده	 امتیاز	 کستان	 پا
کستان	 پا تاسیس	 زمان	 از	 تاریخی	 نظر	داشت	موضوعات	

امروز، از موضوع صلح افغانستان، عمدتا 

به عنوان ابزار سیاسی برای سود بردن از 

قلمرو این کشور استفاده می شود. بیش 

از آن که این کار مشروعیت داشته باشد، 

بیشتر به بازی متقابل استخباراتی می ماند. 

بنا، به نظر نمی رسد که این موضوع یک 

پروسه بی غل و غش سیاسی باشد، چون از 

این موضوع به عنوان یک بازی سیاسی- 

نظامی  استفاده می شود.  هر دو طرف در 

تالش امتیاز گیری هستند. 

جوابیه
آستانه	 در	 »بامیان	 عنوان	 تحت	 8صبح	 روزنامه	 	2141 شماره	 جوزا	 	۶ چهارشنبه	 روز	 گزارش	 یک	 در	
که	)عزیز	آزاد،	نماینده	حزب	حق	و	عدالت	نیز	 جشنواره	سارک	تنش	ها	روی	پست	والیت«	آمده	است	
مخالفت	نمایندگان	مردم	با	تقرر	طاهر	زهیر	را	شخصی	دانسته	می	گوید:	»شورای	احزاب	بامیان	در	جلسه	

کرده	است.« گذشته	حمایتش	را	از	تصمیم	اداره	ارگان	های	محلی	و	حکم	رییس	جمهور	اعالم	 شنبه	
که	خودش	مربوط	حزب	حق	و	عدالت	می	باشد،	 اما	این	متن	به	این	صورت	تصحیح	می	شود:	»عزیز	آزاد	
گفته	بود:	»شورای	هماهنگی	احزاب	 نه	از	موضع	حزبش،	بلکه	به	عنوان	منشی	شورای	هماهنگی	احزاب	
که	از	هر	والی	 کرده	است	 گرفته	در	جلسه	اول	هفته	خود	فیصله	 که	حدود	یک	ماه	پیش	شکل	 در	بامیان	
که	در	بامیان	بیاید	استقبال	می	کنیم،	هم	چنین	از	جنرال	غالم	علی	وحدت،	سرپرست	والیت	بامیان	وقتی	
کابل	برود	نیز	تقدیر	می	کنیم.	شورای	هماهنگی	احزاب	سیاسی	در	بامیان	در	این	زمینه	با	هیچ	کسی	 طرف	
کدام	حزبی	نظر	شخصی	داشته	باشد	مربوط	خودش	است،	اما	شورای	هماهنگی	 مخالفت	ندارد.	این	که	

که	در	بامیان	به	عنوان	والی	معرفی	شود،	مشکل	ندارد	و	از	او	استقبال	می	کند.« احزاب	با	هیچ	کسی	

نظامی		استفاده	می	شود.		هردو	طرف	در	تالش	امتیاز	گیری	
کابل	و	اسالم	آباد،	 کتیکی	اخیر	 هستند.	در	حرکت	های	تا
می	توان	بازی	های	بیشتر	نظامی		و	استخباراتی	را	نسبت	به	
یک	پروسه	سیاسی	بدون	ریا،	برای	به	دست	آودن	صلح	یا	
گوشه	افغانستان	و	 کردن	توجه		اقشار	جامعه	از	تمام	 جلب	

کرد. کستان	مشاهده	 پا
جریان	 که	 بازی	ای	 نام	 تحت	 که	 می	رسد	 به	نظر	 چنین	
گروه	های	تروریستی	متحدش	در	داخل	 دارد	به	طالبان	و	
افغانستان،	مشروعیت	منطقه	ای	داده	می	شود.	در	ضمن،	
امنیتی	 نیروهای	 برای	 را	 افراطی	 دشمن	 و	 خیالی	 تصویر	
افغانستان	و	طالبان	این	بار	در	شکل	و	فورم	دولت	اسالمی		
داعش	به	وجود	می	آورد.	با	این	حال،	چنین	روش	سرعت	
که	 خواهد	یافت،	و	یا	این	که	حد	اقل	این	آرزو	وجود	دارد	
بعدا،	 و	 یابد	 ادامه	 آشتی	 پروسه	 تا	 گردد،	 بیشتر	 سرعتش	
افغان	 گروه	طالبان	داخل	جریان	سیاسی	 از	 یک	بخشی	

گردد. شوند	و	بعد	برای	شان	جایگاه	عمومی		پیشکش	
برای	فعال،	دولت	افغانستان	به	دلیل	همکاری	اش	با	دولت	
کند،	اما	به	چه	قیمتی،	چه	 کستان	باید	امتیاز	دریافت	 پا
است؟	 داشته	 قبال	 در	 اخیرش	 امتیاز	های	 را	 نتیجه	ای	

به	عنوان	یک	دولت	مستقل	مورد	بررسی	قرار	دهیم.	برای	
باید	 کستان	 پا و	 افغانستان	 پایدار،	 صلح	 یک	 به	 رسیدن	
کنند،	تا	از	 به	سواالت	اساسی	و	بنیادی	تاریخی	مراجعه	
و	صلح	آمیز	 استراتژیک	 گفتگو	های	 به	 بتوانند	 طریق	 این	
بین	 اخیرا،	 که	 حرکت	هایی	 از	 بسیاری	 یابند.	 دست	
کستان	و	افغانستان	 کشور	پا رهبران	سیاسی	و	نظامی		هر	دو	
هیچ	گونه	 آن	ها،	 در	 و	 بوده	 کتیکی	 تا است	 گرفته	 صورت	
همانند	 موضوع	 این	 نمی	شود.	 دیده	 استراتژیک	 عمق	
که	هر	دو	طرف	در	تالش	 مسابقه	پینگ	پانگ	می	باشد	
برای	 واضح	 به	صورت	 کستان	 پا اما	 هستند،	 گرفتن	 امتیاز	

مدت	طوالنی	برنده	بوده	است.
از	سه	 حکومت	جدید	وحدت	ملی	در	افغانستان	اخیرا،	
کرده	است:	 کستان	استفاده	 روش	برای	نزدیک	شدن	با	پا
در	 کستان	 پا استخباراتی	 سرویس	 و	 ارتش	 با	 تعهد	 	-1
گفتگو	ها،	در	 کردن	 سطوح	بلند.	2-	توجیه	و	نگهداری		
که	شامل	احزاب	 کستان	 حلقه	رهبران	نظامی		و	سیاسی	پا
به	 کردن	 گوشزد	 کستان	می	شود.	3-	 پا در	 سیاسی	عمده	
متقاعد	 و	 دادن	 قرار	 فشار	 زیر	 بر	 مبنی	 کستان	 پا متحدین	
بر	تغییر	در	عمق	پالیسی	استراتژیک	 کستان	مبنی	 کردن	پا
کنونی،	چون	همزمان	با	خروج	سربازان	ناتو	از	افغانستان،	
زمان	 آن	 در	 و	 شد	 خواهد	 برعکس	 ک	 خطرنا بازی	 این	
این		 و	 گردیده	 کستان	 پا متوجه	 خطر	 بیشترین	 که	 است	

که		قیمت	سختی	را	خواهد	پرداخت. کستان	است	 پا
کستان	جزو	جدا	ناپذیر	صلح	در	افغانستان	باقی	 با	آن	که	پا
میز	 روی	 طالبان	 آوردن	 برای	 کستان	 پا نقش	 اما	 می	ماند،	
برای		 کشور	 کردن	این	 کمک	 کرات	صلح،	سر	انجام		 مذا
رسیدن	به	حل	و	فصل	سیاسی،	یک	مبالغه	بزرگ	می	باشد.	
ضمن	 در	 ندارد.	 کامل	 کنترول	 طالبان	 باالی	 کستان	 پا
ارتباطات	 گروه	 با	این	 کستان،	به	شکل	وسیع	 پا متحدین	
کافی	 کنترول	 کمبود	 با	 نیز	 آن	ها	 اما	 دارند،	 استخباراتی	

باالی	آن	ها	مواجه	می	باشند.
ابزار	 به	عنوان	 عمدتا	 افغانستان،	 صلح	 موضوع	 از	 امروز،	
استفاده	 کشور	 این	 قلمرو	 از	 بردن	 سود	 برای	 سیاسی	
کار	مشروعیت	داشته	باشد،	 که	این	 از	آن	 می	شود.	بیش	
به	نظر	 بنا،	 می	ماند.	 استخباراتی	 متقابل	 بازی	 به	 بیشتر	
که	این	موضوع	یک	پروسه	بی	غل	و	غش	سیاسی	 نمی	رسد	
بازی	سیاسی-	 به	عنوان	یک	 این	موضوع	 از	 باشد،	چون	

	به	دست	 نظامی	 و	 استخباراتی	 کار	های	 توسط	 صلح	
بدون	 ثبات	دایمی		سیاست	 و	 	 به	صلح	 نمی	آید.	رسیدن	
غل	و	غش	را	می	طلبد.	این	حرکت	باید	از	دو	طرف	همراه	
به	 دو	طرف	 هر	 آن،	 در	 و	 گردد	 آغاز	 باید	 قدرت	 توازن	 با	
که	تنها	راه	به	دست	آوردن	صلح		از	 این	درک	و	فهم	برسند	
گفتگو	های	سیاسی	و	نه	از	طریق	میله	تفنگ	ممکن	 طریق	

خواهد	بود.
کستان	و	افغانستان	هیچگاهی	نمی	توانند	سواالت	 دولت	پا
بگیرند	 نادیده	 را	 خویش	 تاریخی	 اساسی	 موضوعات	 و	
سطح	 در	 تنها	 و	 روزانه	 پالیسی	های	 و	 برنامه	 با	 را	 خود	 و	
فرصت	 باید	 کشور	 دور	 هر	 نگهدارند.	 مصروف	 کتیک	 تا
کنند.	 گذشته	شروع	 را	از	دست	ندهند	و	هرچه	زودتر،	از	
گیر	استراتژیک	 فرا و	 گفتگو	های	جامع	 باید	 کشور	 این	دو	
را	با	آوردن	تمام	موضوعات	تاریخی	و	موضوعات	اساسی	
موضوعات	 گرچند	 کنند.	 شروع	 گفتگو	ها	 میز	 روی	 در	
گفتگو	های	دو	جانبه	ها	 گیر	و	درازمدت،	بعضی	وقت	در	 فرا
رنج	آور	می	باشد.	به	غیر	از	این،	در	صورت	ادامه	روند،	ما	
گفتگو	 همان	راهی	را	پیموده	ایم	و	روی	همان	موضوعات	

که	سالیان	دراز	آن	را	انجام	داده	بودیم. کرده	ایم	

پاکستاِن بااعتماد؛ خیال باطل افغانستان
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کودک در معرض  ۵۰۰ هزار 
خطر مرگ در سودان جنوبی

ایران از دو مساله 
باقی مانده درباره یکی 

اطالعات داد

بمب گذاری انتحاری 
در نزدیکی مسجد شیعیان 

در شرق عربستان

ودگاهی در شهر  کنترل فر داعش 
گرفت سرت لیبیا را به دست 

پیوستن فرمانده پولیس ویژه تاجیکستان به داعش

کرد ج  وریسم خار کوبا را از فهرست حامیان تر امریکا 

انسان	دوستانه	 کمک	های	 هماهنگی	 مسوول	 النزر،	 توبی	
سودان	جنوبی	در	سازمان	ملل	متحد،	می	گوید	در	صورت	عدم	
حدود	 آسیب	پذیر،	 افراد	 به	 کمک	رسانی	 نهادهای	 دسترسی	
قرار	 مرگ	 خطر	 معرض	 در	 آینده	 ماه	های	 در	 کودک	 هزار	 	۵۰۰

می	گیرند.
ادامه	نبرد	بین	نیروهای	دولتی	و	شورشیان	در	سودان	جنوبی	از	

کنون	منجر	به	آوارگی	صدها	هزار	نفر	شده	است. ماه	مارس	تا
جنگ	 فقر،	 از	 مردم	 که	 است	 گفته	 بی	بی	سی	 به	 النزر	 آقای	

داخلی	و	سقوط	نظام	اقتصادی	رنج	می	برند.
برای	 را	 خود	 تالش	 نهایت	 کمک	رسانی	 نهادهای	 او	 به	گفته	
راه	 تنها	 اما	 کرد،	 خواهند	 جنگ	زده	 مناطق	 به	 کمک	 ارایه	
که	رهبران	سودان	جنوبی	شهامت	 دستیابی	به	صلح	این	است	

مصالحه	را	داشته	باشند.
کی	یر،	 که	سالوا	 درگیر	یها	در	سودان	جنوبی	پس	از	آن	آغاز	شد	
کنار	 برای	 	۲۰۱۳ ژوئیه	 ماه	 در	 سودان	جنوبی	 رییس	جمهوری	
کرد. کابینه	از	جمله	معاونش	ریک	ماچار	اقدام	 کل	 گذاشتن	

کرده	بود. کودتا	متهم	 او	آقای	ماچار	را	به	توطیه	برای	
کرد	اما	بعدا	با	تشکیل	یک	نیروی	 آقای	ماچار	این	ادعا	را	رد	

شورشی	به	نبرد	با	دولت	پرداخت.
آواره	 نفر	 میلیون	 	۱.۵ از	 بیش	 کنون	 تا درگیری	ها	 آغاز	 زمان	 از	

شده	اند.
کشور	تشکیل	شده	 از	زمان	استقالل	سودان	جنوبی،	تازه	ترین	

کی	یر	رهبر	آن	بوده	است. در	جهان،	در	سال	۲۰۱۱	سالوا	

بین	المللی	 آژانس	 که	 داده	اند	 گزارش	 غربی	 خبرگزاری	های	
که	ایران	 گفته	است	 گزارش	فصلی	اخیر	خود	 انرژی	اتومی	در	
داده	 ارایه	 اطالعاتی	 مانده	 باقی	 مساله	 دو	 از	 یکی	 درباره	

است.
برای	 عملی	 گام	هایی	 که	 کرد	 توافق	 گذشته	 سال	 ایران	
و	 بردارد	 هسته	ای	 برنامه	 نظامی	 احتمالی	 ابعاد	 شدن	 روشن	
که	ایران	 گزارش	محرمانه	آژانس	نوشته	است	 رویترز	به	نقل	از	
است.	 داده	 ارایه	 اقدامات	 این	 از	 یکی	 با	 مرتبط	 »اطالعاتی	

گفتگوها	را	ادامه	دهند.« که	 کرده	اند	 آژانس	و	ایران	توافق	
ایران	 که	 شده	 کید	 تا آژانس	 گزارش	 در	 که	 می	گوید	 رویترز	
در	 ادعایی	 فعالیت	های	 درباره	 پرسش	ها	 به	 باید	 هم	چنان	

مجتمع	نظامی	پارچین	پاسخ	دهد.
کرده	بودند،	 که	ایران	و	آژانس	درباره	آن	توافق	 از	پنج	موردی	
مطالعات	 و	 پارچین	 نظامی	 تاسیسات	 به	 مربوط	 ادعاهای	
ایران	درباره	انقال	نوترون	و	شبیه	سازی	ها	و	محاسبات	مرتبط	
گزارش	 مطابق	 حال	 بودند.	 مانده		 باقی	 نشده	 حل	 آن،	 با	

محرمانه	آژانس	تنها	یکی	از	این	دو	مساله	باقی	مانده	است.
که	ادعا	شده	ایران	در	آن	روی	 تاسیسات	پارچین	محلی	است	
که	می	توانند	در	روند	تولید	سالح	 روش	ها	یا	موادی	انفجاری	
بازرسان	 است.	 کرده	 آزمایش	هایی	 روند،	 کار	 به	 هسته	ای	
این	 به	 بار	در	سال	۲۰۰۵	 اتمی	یک	 انرژی	 بین	المللی	 آژانس	
درخواستشان	 با	 دیگر	 آن	 از	 پس	 اما	 داشتند	 دسترسی	 محل	

برای	دسترسی	به	پارچین	موافقت	نشده	است.
در	 که	 است	 مسائلی	 از	 یکی	 ایران	 نظامی	 کز	 مرا از	 بازرسی	
کره	درباره	آن	 هفته	های	اخیر	اختالف	ایران	و	طرف	های	مذا

پررنگ	شده	است.
گفت:	 پیش	 روز	 چند	 ایران،	 رهبر	 خامنه	ای،	 علی	 آیت	اهلل	
گونه	 هیچ	 نظامی	 کز	 مرا از	 یک	 هیچ	 از	 نمی	دهیم	 »اجازه	
فابیوس،	 لوران	 اما	 شود.«	 انجام	 بیگانگان	 سوی	 از	 بازرسی	
توافقی	 با	 کشورش	 گفت	 پیش	 روز	 دو	 فرانسه	 خارجه	 وزیر	
نشود	مخالفت	 گنجانده	 آن	 در	 نظامی	 کز	 مرا به	 که	دسترسی	

می	کند.

از	مساجد	شیعیان	 انتحاری	در	نزدیکی	یکی	 در	بمب	گذاری	
کشته	شده	اند.	راننده	 در	شهر	دمام	در	شرق	عربستان	چهار	نفر	

یک	خودرو،	عامل	این	حمله	انتحاری	معرفی	شده	است.
با	 داعش(	 اسالمی)	 دولت	 گروه	 که	 است	 نوشته	 بی		بی	سی	

گرفته	است. انتشار	بیانیه	ای	مسئولیت	این	حمله	را	برعهده	
بیشترین	 که	 است	 عربستان	 شرقی	 استان	 مرکز	 دمام	 شهر	

کشور	را	در	خود	جا	داده	است. جمعیت	اقلیت	شیعیان	این	
این	حمله	درست	یک	هفته	بعد	از	بمب	گذاری	در	یکی	دیگر	
رخ	 عربستان	 شرق	 در	 قطیف	 شهر	 در	 شیعیان	 مسجدهای	 از	

داد.
انتحاری	 بمب	گذاری	 که	 کردند	 تایید	 عربستان	 مقام	های	
نیروهای	 کار	 گذاشت،	 جا	 به	 کشته	 	۲۰ از	 بیش	 که	 قطیف	

داعش	بوده	است.
ک	 خا داخل	 در	 حمله	 اولین	 گذشته	 جمعه	 بمب	گذاری	

گرفت. که	داعش	مسوولیت	آن	را	بر	عهده	 عربستان	بود	

و	 گروه	ها	 رقابت	 بحبوحه	 در	 تا	 است	 تالش	 در	 داعش	
کند	 کشور	ایجاد	 پیکارجویان	در	لیبیا	پایگاهی	در	این	

دولت	 به	 موسوم	 گروه	 شاخه	 است	 داده	 گزارش	 بی	بی	سی	
اسالمی	)داعش(	در	لیبی	از	تصرف	فرودگاهی	در	شهر	سرت	در	

کیلومتری	شرق	طرابلس،	پایتخت	خبر	داده	است. 	۴۵۰
کرده	اند	 پیکارجویان	داعش	و	شبه	نظامیان	محلی	هر	دو	تایید	
دست	آوردهای	 بزرگ	ترین	 از	 یکی	 فرودگاه	 این	 تصرف	 که	

پیکارجویان	داعش	در	لیبیا	است.
کیلومتری	 	۲۰ در	 بوده	 هم	 نظامی	 پایگاهی	 که	 فرودگاه	 این	

جنوب	شهر	سرت	واقع	شده	است.
کنترل	بیشتر	مناطق	شهر	سرت	را	در	اختیار	 پیکارجویان	داعش	

دارند.
شهر	سرت	زادگاه	معمرقذافی،	رهبر	سابق	لیبیا	است.

و	 گروه	ها	 رقابت	 بحبوحه	 در	 تا	 است	 تالش	 در	 داعش	
کند. کشور	ایجاد	 پیکارجویان	در	لیبیا	پایگاهی	در	این	

امریکا	 سوی	 از	 که	 تاجیکستان	 ویژه	 پولیس	 فرمانده	
که	به	 کرده	است	 آموزش	دیده	بود	با	نشر	یک	ویدیو	اعالم	
مقام	های	 است.	 پیوسته	 داعش	 یا	 اسالمی«	 »دولت	 گروه	
رابطه	 این	 در	 ابرازنظر	 از	 	 حاال تا	 تاجیکستان	 حکومت	

کرده	اند.	 خودداری	
اف	 حلیم	 مراد	 گل	 که	 است	 داده	 گزارش	 وله	 دویچه	
که	 فرماندهی	پولیس	ویژه	تاجیکستان	را	به	عهده	داشت	
وظیفه	اش	مبارزه	علیه	افراد	جنایت	کار	و	شورشیان	بود.	او	
در	اواخر	ماه	اپریل	ناپدید	شد	و	سپس	پولیس	جستجوی	

کرد. او	را	شروع	
این	فرمانده	روز	چهار	شنبه	در	یک	ویدیو	ظاهر	شد.	او	در	
که	در	شبکه	های	اجتماعی	نشر	 این	ویدیوی	10	دقیقه	ای	
هشدار	 دارد،	 به	دست	 تفنگ	 که	 حالی	 در	 است،	 شده	
امریکا	 متحده	 ایاالت	 و	 روسیه	 به	 را	 که	»جهاد«	 می	دهد	

می	برد.
»بشنوید	 می	گوید:	 تاجیکستان	 مقام	های	 به	 خطاب	 او	
بدانید	 می	خواهید	 گر	 ا وزیران،	 و	 رییس	جمهور	 سگ	ها،	
منتظراند	 اینجا	 در	 ما،	 برادران	 بچه	ها،	 تعداد	 چه	 که	
تاجیکستان	 به	 شریعت	 تطبیق	 برای	 که	 امیدوارند	 و	

برگردند.«
امام	علی	رحمان	از	سال	1992	به	این	سو	بر	فقیرترین	عضو	
افغانستان	 همسایگی	 در	 سابق	 شوروی	 جماهیر	 اتحاد	
سال	های	 میان	 داخلی	 جنگ	 در	 او	 می	کند.	 حکومت	
از	 اسالمگرا	 چریک	های	 سرکوب	 برای	 	1997 تا	 	1992
کشور	 گرفت	و	به	ندرت	نظر	مخالف	را	در	 کمک	 روسیه	

هشت	میلیونی	خود	تحمل	می	کند.
دوشنبه	 شهر	 اصلی	 باشنده	 و	 ساله	 	40 مرد	 اف،	 حلیم	
گفته	است:	»انشااهلل	 پایتخت	تاجیکستان،	در	این	ویدیو	
کشتار	به	سراغ	شما	می	آییم.«	 ما	به	شما	برمی	گردیم،	ما	با	
او	در	این	ویدیو	در	پیش	روی	یک	درخت	خرما	صحبت	
کجا	ثبت	شده	است. که	ویدیو	در	 می	کند	و	معلوم	نیست	
نکرده	 ابرازنظر	 رابطه	 این	 در	 	 تا	حاال تاجیکستان	 پولیس	
آزاد،	 اروپای	 رادیو	 تاجیکی	 بخش	 گزارش	 به	 است.	
که	 اند	 گفته	 کار	می	کردند	 با	حلیم	اف	 قباًل	 که	 افسرانی	
پولیس	ویژه	تاجیکستان	با	صدور	اعالمیه	ای	پیوستن	او	به	

داعش	را	محکوم	می	کند.
روسیه	 ویژه	 نیروهای	 توسط	 که	 است	 گفته	 اف	 حلیم	
است:	 دیده	 آموزش	 امریکایی	 ویژه	 نیروهای	 و	 مسکو	 در	

کشورهای	حامی	 کوبا	را	از	فهرست	 امریکا	پس	از	۳۳	سال	
کشورهایی	 کرد.	ایران،	سودان	و	سوریه	دیگر	 تروریسم	خارج	

که	امریکا	در	این	فهرست	قرار	داده	است. هستند	
امریکا	 رییس	جمهور	 اوباما،	 بارک	 بی	بی	سی	 از	 نقل	 به	
کرده	و	آن	ها	۴۵  کنگره	را	از	این	تصمیم	خود	مطلع	 پیشتر	
کنند.	فرصتی	 کار	مخالفت	 که	با	این	 روز	فرصت	داشتند	

که	امروز	به	پایان	رسید.
جان	 که	 است	 گفته	 بیانیه	ای	 در	 امریکا	 خارجه	 وزارت	
کوبا	از	 کری،	وزیر	خارجه،	تصمیم	نهایی	را	برای	برداشتن	
گرفته	و	این	تصمیم	از	امروز	اجرایی	می	شود.	 این	فهرست	
به	این	ترتیب	راه	برای	روابط	نزدیک	دیپلوماتیک	بین	دو	

کشور	هموارتر	می	شود.
گذشته	پس	از	پنج	دهه	 کشور	از	پایان	سال	میالدی	 رابطه	دو	

امریکا	 بار	در	 کنید،	من	سه	 گوش	 امریکایی	 »خوک	های	
کشتن	 برای	 را	 جنگجویانی	 شما	 که	 ام	 دیده	 و	 ام	 بوده	
که	به	 مسلمان	ها	آموزش	می	دهید.«	او	با	اشاره	به	سالحی	
و	 به	شهرها	 این	سالح	 با	 »انشااهلل	 دارد،	می	افزاید:	 دست	

خانه	های	شما	می	آیم	و	شما	را	می	کشم.«

کجا	فیلمبرداری	شده	است که	این	ویدیو	در	 معلوم	نیست	
به	 خطاب	 تاجیکستان	 ویژه	 پولیس	 سابق	 فرمانده	 این	
گفته	است:	»شما	 کار	می	کنند	 که	در	روسیه	 تاجیک	هایی	

کفار	شده	اید.« تبدیل	به	برده	های	
افراطی	 اسالمگرایی	 تهدیدهای	 از	 دو	 هر	 روسیه	 و	 ناتو	
نظامی	 رزمایش	های	 و	 اند	 داده	 هشدار	 میانه	 آسیای	 در	
را	 پیشین	 شوروی	 جماهیر	 اتحاد	 سابق	 جمهوری	های	 با	

شدیت	بخشیده	اند.
که	حدود	چهار	 گروه	بین	المللی	بحران	تخمین	زده	است	
گروه	داعش	 کنار	 در	 مرکزی	 آسیای	 کشورهای	 از	 تن	 هزار	

می	جنگند.
قزاقستان	 در	 مرکزی	 آسیای	 تحلیلر	 کنیازیف،	 الکساندر	
که	 می	دهد	 نشان	 داعش	 به	 اف	 حلیم	 پیوستن	 می	گوید	
کنند	نه	از	جانب	شورشیان،	 هرگاه	تهدیدها	از	داخل	بروز	
اعتماد	 قابل	 محلی	 امنیتی	 نیروهای	 واحدهای	 برخی	
حلیم	 از	 	 حاال اسالم	گرایان	 که	 می	کنیم	 فکر	 »من	 نیستند:	
کامل	 استفاده	 تبلیغات	خود	 در	 مثال	 به	عنوان	یک	 اف	

کرد.« خواهند	
به	 تاجیکستان	 در	 سیاسی	 تحلیلگر	 صابر،	 مهدی	 اما	
کشور	 این	 برای	 بزرگی	 خطر	 داعش	 که	 گفت	 دویچه	
را	 گروه	 این	 به	 محدود	 افراد	 پیوستن	 هرچند	 او	 نیست.	
که	این	به	مفهوم	حمایت	از	این	 تایید	می	کند،	اما	می	گوید	

گروه	در	تاجیکستان	نیست.

گذاشته	است. تیرگی	رو	به	بهبود	
کاسترو،	روسای	 حدود	یک	ماه	پیش	بارک	اوباما	و	رائول	
که	 دیداری	 کردند.	 دیدار	 یک	دیگر	 با	 کشور	 دو	 جمهور	
سال	 در	 نیکسون	 ریچارد	 و	 کاسترو	 فیدل	 مالقات	 زمان	 از	
کمی	پیش	از	آن	هم	وزرای	خارجه	 ۱۹۵۹	سابقه	نداشت.	

کردند. کشور	پس	از	نیم	قرن	با	هم	مالقات	 دو	
روابط	 سرگیری	 از	 برای	 کشور	 دو	 تصمیم	 دنبال	 به	
دیپلوماتیک،	امریکا	با	اجرای	مقررات	جدید	بازرگانی	راه	

کرده	است. کوبا	باز	 را	برای	تجارت	با	
است:	 گفته	 خود	 امروز	 بیانیه	 در	 امریکا	 خارجه	 وزارت	
اقدامات	 و	 سیاست	ها	 از	 وسیعی	 طیف	 درباره	 »امریکا	
به	 این	ها	 اما	 دارد،	 جدی	 مخالفت	های	 و	 دغدغه	ها	 کوبا	
تعلق	 تروریسم	 کشورهای	حامی	 تعریف	 از	 حوزه	ای	خارج	

دارند.«
به	 که	 می	کرد	 متهم	 را	 کوبا	 امریکا	
جدایی	طلب	 گروه	 اعضای	 برخی	
باسک،	اتا	و	هم	چنین	چریک	های	
به	 و	 است	 داده	 پناه	 کلمبیا	 فارک	
سال	 از	 را	 کشور	 این	 دلیل	 همین	
تروریسم	 حامیان	 فهرست	 در	 	۱۹۸۲
اتهام	 مستمرا	 کوبا	 بود.	 داده	 قرار	
کرده	 رد	 را	 تروریسم	 از	 حمایت	
این	 از	 نامش	 حذف	 خواهان	 و	

فهرست	بود.
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