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صفحه 3

چین و افغانستان
سه قرارداد را امضا کردند

طالبان ،درست همانگونه که تهاجم گسترده را در شمال راه اندازی
کرده اند ،مقامها میگویند که در هفتههای اخیر حمله در چندین جبهه بر
دو والیت جنوبی را نیز راه اندازی کردهاند ،چندین ولسوالی را محاصره
کرده و نیروهای امنیتی افغانستان را که در بسیاری از موارد محاصره
شدهاند عمیقا تحت فشار قرار دادهاند .هزاران سرباز و افسران پولیس
به سختی توانسته طالبان را بیرون از شهر لشکرگاه ،مرکز والیت هلمند،
نگهدارند .هفته گذشته ،درگیری تا پنج مایلی مرکز این والیت رسید .به
گفته مقامهای محلی ،وضعیت در والیت ارزگان که با هلمند...

قانون شکنی و بیعدالتی
در وزارت صحت عامه بیداد میکند

اطالعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد هیئت رهبری وزارت
صحت عامه تعداد زیادی از کارمندان این وزارتخانه را با تخطی از قانون
کارکنان خدمات ملکی و اصول اداری عزل و نصب کرده است.
روز دوم ماه ثور سال روان ،هیئت نظارتی از سوی کمیسیون اصالحات اداری و
خدمات ملکی توسط مکتوب شماره  984به وزارت صحت عامه توظیف شد تا از
تقرریها و تبدیلیهای که در آن وزارت صورت گرفته بود ،نظارت کند .در جریان
نظارت این هیئت دریافت که تعداد زیادی از کارکنان این وزارتخانه ،خالف قانون
در بستهای ریفورم شده استخدام شدهاند .هیئت نظارتی همچنین دریافت که
تعداد دیگری از کارمندان این وزارت ،خالف الیحه وظایف از بستهای...
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» صفحه 2

وزارت مبارزه با مواد مخدر
از راه اندازی کمپاین بسیج ملی
خبر داده است

اطالعات روز :سالمت عظیمی ،وزیر مبارزه با مواد مخدر از آغاز یک کمپاین
بسیج ملی به شکل رضاکارانه در مبارزه با مواد مخدر در مرکز و والیات
خبر داده است.
خانم عظیمی گفته که این کمپاین برای باال بردن سطح آگاهی مردم ،توسط
وزارت حج و اوقاف ،وزارت معارف ،تحصیالت عالی و برخی نهادهای دیگر
به صورت مشترک راه اندازی شده است...

صفحه 2

Flying 2 times
weekly to

پناهجویان از اقامتگاههای شان
در آلمان ناپدید میشوند

زنگ خطر برای رئال
در آستانه الکالسیکو

اطالعات روز :گزارشها از آلمان میرسانند که در چند ماه گذشته صدها
پناهجو از اقامتگاههای شان در این کشور ناپدید شدهاند.
به نقل از دویچه وله ،در بسیاری از موارد بدون این که مشخصات آنها
ثبت شود ،ناپدید شده و بیاطالعی از محل اقامت آنها مسئوالن این کشور
را حیران کردهاند .براساس گزارشها میزان ناپدیدشدن پناهجویان در ایالت
ِ
زاکسن» بهطور غیرقابل تصوری باال است...
«نیدِر

کمتر از  20روز تا الکالسیکو باقی مانده و رئال مادرید در این مسابقه باید
از بارسلونا در زمین خود پذیرایی کند.
پس از گذشت  10هفته از رقابتهای اللیگا ،رئال مادرید با امتیاز برابر اما به
دلیل تفاضل گول بهتر نسبت به بارسلونا ،در صدر جدول قرار دارد .این تیم
تنها  4گول دریافت کرده که فقط یکی از آنها در برنابئو بوده است؛ با این حال
هنوز از رئال مادرید ،بازیهای درخشان و متقاعد کننده...
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یادداشت روز
سطح روابط افغانستان و چین
پس از شصت سال
جواد ناجی

لی یون چاو ،معاون رییس جمهور چین در رأس یک هیئت
عالیرتبه دیروز وارد کابل شد و مورد استقبال سران حکومت
وحدت ملی قرار گرفت .هیئت چینی در ارگ ریاست جمهوری سه
تفاهمنامه را با حکومت وحدت ملی امضا کرد.
این قرارداد در بخشهای امنیت ،ساختمان سازی و معارف بود که
به امضای وزیر مالیه افغانستان و معاون وزارت تجارت چین رسید.
برمبنای این تفاهمنامه چین چندین دستگاه کشف مواد انفجاری
را در چند دروازه شهر کابل نصب خواهد کرد .اشرف غنی ،در
توضیح این تکنالوژی گفت« :قرار است این تکنالوژی در اختیار
پولیس و امنیت ملی قرار بگیرد .این دستگاهها برای تالشی و به
منظور تحت تعقیب قرار دادن موترها استفاده خواهد شد.
دومین قرارداد در مورد ساختمان سازی است .چین تعهد کرده
است تا ده هزار آپارتمان رهایشی را برای حکومت افغانستان
بسازد .ارزش مجموعی این آپارتمانها  79میلیون دالر محاسبه
شده است .اشرف غنی گفت این آپارتمانها برای بازماندگان
پولیس ،اردو و امنیت ملی و متباقی آن را برای سایر کارمندان
دولت توزیع خواهد کرد .سومین تفاهمنامه در بخش معارف به
امضا رسید .چین قب ً
ال سه هزار بورسیه تحصیلی را به دولت
افغانستان تعهد سپرده بود که در تفاهمنامه دیروز 50 ،بورس را
بر آن عالوه کرد.
نقش چین در منطقه رو به افزایش است .این کشور از نظر
اقتصادی قدرت اول آسیا و دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان
پس از آمریکا است.
افغانستان و چین ،دو کشور همسایه اند که باهم مرز مشترک
دارند .پیشینهی روابط افغانستان و چین به نیم قرن گذشته بر
میگردد .در واقع این دو کشور روز گذشته از شصتمین سال روابط
خود در کابل جشن گرفتند.
با توجه به جایگاه و نقش چین در تحوالت منطقوی و جهانی،
این کشور در چهارده سال گذشته آنگونه که باید ،نقش فعالی را
در افغانستان بازی نکرده است .با آنکه چین از حامیان حکومت
پیشین بود و نظام کابل را به نفع خود میدید اما میزان کمکهای
این کشور کمتر از نقش پر منفعت این کشور در افغانستان بوده
است.
چین در چهارده سال گذشته بالغ بر سه صد میلیون دالر در
افغانستان مصرف کرده و از مجموع سه هزار کارمند دولتی را
که تعهد به آموزش آن داده بود ،تنها یک هزار نفر را آموزش
داده است.
چین یکی از کشورهای است که چشم به استخراج منابع طبیعی
افغانستان دوخته و در طی سالهای اخیر در قسمت استخراج نفت
و مس عینک در افغانستان سرمایهگذاری کرده است .شركت
ملی نفت چین حفاری و استخراج نفت و گاز طبیعی والیات
فاریاب و سرپل را به دست آورد و یک شرکت صنتعی چینی مس
عینک والیت لوگر را استخراج میکند.
در کنار مبادالت تجارتی افغانستان و چین ،پکن مدام از رشد و
تولید یا قاچاق مواد مخدر در افغانستان اظهار نگرانی کرده است.
اما وجه مشترک چین با افغانستان از نظر سیاسی ،شورشیان طالب
مربوط به افغانستان و مسلمانان اویغور چین است .اویغورها از
تجزیه طلبان چین محسوب میشوند و مقامات چین همیشه
مدعی هستند که این گروه شورشی با استفاده از طالبان و مناطق
ناامن تحت کنترل این گروه در افغانستان ،برای پکن مزاحمت
خلق میکنند.
افغانستان در چهارده سال اخیر با طالبان دست و پنجه نرم کرده
است و چین با اویغورها .این دو گروه میان افغانستان ،پاکستان و
چین خط ارتباطی برقرار کرده و توانستهاند یک شبکه گسترده را
برای شان ایجاد کنند .با توجه به نقش و نفوذ چین بر پاکستان،
افغانستان و چین میتوانند برای یک هدف مشترک که عبارت
از سرکوب گروه شورشیان است ،پاکستان را تحت فشار قرار
دهد .چین در ماههای اخیر میزبان نشست گفتوگو میان حکومت
افغانستان ،پاکستان و طالبان بود.
چین در پی اهداف خود در افغانستان است .بهرهبرداری از منابع
طبیعی افغانستان ،جلوگیری از رشد شورشیهای این کشور ،بر
عالوه منافع تجارتی از مهمترین اهداف چین در افغانستان به
شمار میرود .حکومت افغانستان میتواند از چین به عنوان یک
عامل فشار باالی پاکستان بهره ببرد.

چین و افغانستان سه قرارداد را امضا کردند
اطالعات روز :مقامهای چین و افغانستان سه قرارداد را در
زمینههای ساختامنی ،امنیتی و معارف به امضا رساندند.
این قراردادها سه شنبه 12 ،عقرب ،پس از ورود لی وان
چاو ،معاون رییس جمهور چین به کابل ،امضا شده است.
براساس این سه قرارداد ،چین ده هزار واحد آپارمتان
رهایشی به ارزش  79ملیون دالر از کمکهای بالعوض
چین به افغانستان در کابل میسازد 1500 ،بورسیه تحصیلی
در بخش معارف و تحصیالت عالی به افغانستان اعطا
میکند و دروازههای امنیتی کابل را با اسکرنهای امنیتی
مجهز میسازد.
اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه افغانستان و خانم گاویانگ،
معاون وزارت تجارت چین این قراردادها را امضاء کردهاند.
معاون رییس جمهور چین ،هنگام امضای این قراردادها
گفت پس از مدتها روابط دوستانه چین و افغانستان از
رس گرفته شده و سال جاری سال همکاری این دو کشور
است.
رییس جمهور غنی امضای این سه قرارداد را گام مهم در
همکاری چین و افغانستان خواند و گفت ما باور داریم که
دوستیما و چین مفیدتر و عمیقتر خواهد شد.
غنی افزود که آپارمتانها در سه مرحله در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت .خانوادههای رسبازانی که در جنگ کشته

شدهاند در اولویت قرار دارند و سپس به کارمندان دولتی
توزیع خواهد شد.
معاون رییس جمهور چین در این نشست از کمک یک
میلیون دالری این کشور به آسیب دیدگان زلزله اخیر نیز
خرب داد و گفت که مقداری مواد کمکی برای آسیب
دیدگان به کابل رسیده است.
رییس جمهور :نقش چین در صلح افغانستان مهم است
مقامهای بلند پایه افغانستان و چین روز گذشته از شصتمین
سال آغاز روابط دیپلامتیک این دو کشور در کابل تجلیل
کردند.
این مراسم پس از ورود لی یون چاو ،معاون رییس جمهور
چین به کابل و با حضور رییس جمهور ،رییس اجرایی،
اعضای کابینه کشور در ارگ برگزار شد.
رییس جمهور غنی در این مراسم گفت که سیاست چین،
سیاست ثبات منطقهیی است و این کشور را عامل صلح
و ثبات در افغانستان خواند .غنی با تأکید به همکاری
چین در روند صلح کشور ،این کشور را دوست دیرینهی
افغانستان خطاب کرد.
حضور فرد دوم چین پس از چهارده سال و تجلیل از
دوستی کابل و پکن در حالی صورت میگیرد که هر دو
کشور سه قرارداد بزرگ را در زمینههای ساختامنی ،امنیتی

و آموزش و پرورش به امضا رساندند.
معاون رییس جمهوری چین همچنان گفته که چین مصمم
است تا برای افغانستان در سه سال آینده یک و نیم میلیارد
ین کمک کند.
آقای چاو افزوده که چین در بخش دفاعی و تأمین امنیت
با افغانستان همکاری میکند.
از سوی دیگر ،معاون رییس جمهور چین ضمن تأکید بر
دوام کمکهای کشورش با افغانستان ،گفت که کشورش
آماده است تا در مبارزه با تروریسم و گفتوگوهای صلح
با افغانستان همکاری کند.
رییس جمهوز غنی در این مورد گفت که افغانستان در
نخست باید به همکاری چین و دیگر کشورهای منطقه با
پاکستان صلح کند و سپس روی ثبات منطقهیی کار شود.
آقای لی یون چاو میگوید که قرار است ماه آینده عبدالله
عبدالله ،رییس اجرایی افغانستان در نشست شانگهای در
چین رشکت کند و در آنجا به ادامهی روابط دو کشور در
بخشهای گوناگون صحبت خواهد شد.
چین از همکاران بزرگ افغانستان در جریان چند سال
گذشته دانسته شده است .این کشور میلیونها دالر را
در بخشهای اقتصادی ،فرهنگی و علمی در افغانستان
رسمایهگذاری کرده است.

 43میلیون دالر هزینه ساخت یک پمپ گاز فشرده در جوزجان
اطالعات روز :سیگار یا رسبازرس ویژهی امریکا برای
بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته است که
نیروهای امریکایی یک پمپ گاز فرشده در والیت
جوزجان ،به قیمت  ۴۳میلیون دالر امریکایی ساخته است.
براساس این گزارش ،این پمپ توسط بخشی از نیروهای
امریکایی که تحت عنوان ثبات و کسب و کار در افغانستان
فعالیت میکردند برای استفاده موترها ساخته شده است.
هزینه ساخت این پمپ گاز فرشده از کمکهای امریکا برای
افغانستان پرداخت شده است.
به نقل از بیبیسی ،سیگار گفته که ساخت این پمپ گاز
فرشده از سال  ۲۰۱۱در شهر شربغان در نزدیکی ذخایر گاز
طبیعی آغاز و در ماه می سال  ۲۰۱۲کار ساخت آن در زمین
مربوط به وزارت معدن و نفت تکمیل شد.

در همین حال سیگار گزارش داده که این مرکز در  ۱۷جون
 ۲۰۱۵از فعالیت بازمانده و کسی نیز در این زمینه پاسخگو
نیست.
سیگار اشاره کرده که تحقیقات این نهاد نشان داده است که
ساخت پمپ مشابه در پاکستان فقط  ۵۰۰هزار دالر هزینه
داشته است.
سیگار در گزارش خود گفته که هیچ اطالعاتی درباره
جزئیات تطبیق و مکانیابی این طرح در دست نیست و
اینکه چطور این طرح ساخته و چهگونه عملی شده است.
به گفتهی این نهاد ،قبل از ساخت این پمپ گازفرشده هیچ
نوع مطالعهای که آیا این نوع پمپ گاز میتواند کارآیی الزم
را در آینده داشته باشد یا نه انجام نشدهاست.
وزارت دفاع امریکا تاکنون هیچگونه توضیحی درباره اینکه

چرا این پمپ با این هزینه رسسامآور ساخته شده ،نداده
است.
براساس گزارش سیگار ،مسئولیت این پمپ که به رشکت
خدمات نفت و گاز قاشقری داده شده بود ،جواز فعالیتاش
در سال  2014درست شش ماه بعد از گرفنت مسئولیت ،به
پایان رسیده و تاهنوز متدید نشده است.
هدف اصلی از ساخت این پمپ گاز فرشده این بوده که
افغانستان بتواند از منابع گاز طبیعی خود استفاده کند و میزان
وابستگی کشور به واردات انرژی کاهش یابد.
سیگار پیش از این نیز حیف و میل میلیونها دالر در وزارت
معارف و ۹۰مرکز صحی خیالی در افغانستان را افشا کرده
بود که از کمکهای ادارهی توسعهیی بني املللی امريكا
( )USAIDدر آنها استفاده شده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی کمپاین بسیج ملی
خبر داده است
اطالعات روز :سالمت عظیمی ،وزیر مبارزه با مواد مخدر از
آغاز یک کمپاین بسیج ملی به شکل رضاکارانه در مبارزه با
مواد مخدر در مرکز و والیات خرب داده است.
خانم عظیمی گفته که این کمپاین برای باال بردن سطح آگاهی
مردم ،توسط وزارت حج و اوقاف ،وزارت معارف ،تحصیالت
عالی و برخی نهادهای دیگر به صورت مشرتک راه اندازی شده
است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر ،وزیر صحت عامه و معین مبارزه با
مواد مخدر وزارت داخله روز سه شنبه به مجلس سنا فراخوانده
شده بود.

مجلس سنا این مقامات را به دلیل چهگونگی مبارزه با مواد
مخدر ،افزایش آمار معتادان و آمادگی برای تداوی معتادان فرا
خوانده بود.
سالمت عظیمی همچنان گفته است که مشکل مواد مخدر
نسبت به هر زمان دیگر جدی شده ،اما حکومت افغانستان
بودجه کافی برای مبارزه با این پدیده اختصاص نداده است.
به گفتهی وی ،مواد مخدر تنها منبع متویل تروریسم است.
خانم عظیمی افزوده« :حدود  ۱۰هزار معتاد در یک کمپاین
مشرتک وزارتهای زیربط در رسارس کشور جمعآوری شده
و زیر تداوی قرار دارند».

گفته میشود اکرث معتادان به دلیل نبود کار و مراقبتهای الزم
دوباره به اعتیاد رو میآورند.
عظیمی با رد ادعای بازرس ویژه امریکا که گفته بود  ۹.۱میلیارد
دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به مرصف رسیده،
گفت که این مقدار پول از طریق وزارت مبارزه با مواد مخدر به
مرصف نرسیده است.
در حال حارضافغانستان  ۹۲درصد تریاک جهان را تولید
میکند.
سازمان ملل در تازهترین گزارش خود گفته است ،ساالنه حدود
 ۳۵۰۰تن تریاک افغانستان به بازارهایجهانی به فروش میرسد.

یک اتهام و دو حکم؛
در غور دختر سنگسار و پسر آزاد میشود
اطالعات روز :گزارشها از والیت غور حاکی است که یک
دخرت  19ساله در مرکز این والیت از سوی طالبان سنگسار شده
است.
ویدیویی که از جریان سنگسار این دخرت در شبکههای انرتنتی
به نرش رسیده نشان میدهد که دخرتی در یک گودال است و
چندین مرد حکم سنگسار را بر او اجرا میکنند.
سیام جوینده ،والی غور در این مورد گفته که این حادثه در
چهل کیلومرتی شهر فیروزکوه ،مرکز والیت غور ،در منطقهی
غلمین رخ داده است.
مردم منطقه گفتهاند که این دخرت به نکاح یک فرد مسن
درآورده شده بود که وی از این ازدواج راضی نبوده و با پرسی

آشنا میشود و پا به فرار میگذارند.
ظاهرا ً گفته میشود که افراد وابسطه به گروه طالبان هنگام فرار
آنان را دستگیر کرده ،دخرت را سنگسار و پرس را آزاد میکنند.
خانم جوینده گفته که براساس معلوماتی که از سوی باشندگان
محل دریافت کرده ،این عمل وحشیانه از سوی افراد طالبان اجرا
شده است.
خانم جوینده در متاس تلفونی به دویچه وله گفته که براساس
گفتههای مردم ،طالبان پرس را تنها چند سنگ زدهاند و دخرت را
به شکل وحشتناک و فجیعانه سنگسار کردهاند.
والی غور گفته که در محل وقوع رویداد ،نیروهای امنیتی
حضور ندارند و طالبان در این محل فعالیت میکنند.

خانم جوینده ضمن اینکه میگوید این حادثه سنگسار اولین
و آخرین رویداد در غور نیست ،میافزاید که برای جلوگیری از
همچو رویداد ،دولت باید در منطقه عملیات راه اندازی کند و
نیروهای دولتی مستقر شوند.
رویداد اخیر پس از آن اتفاق میافتد که به تاریخ  10سنبله
امسال ،دادگاه شهری والیت غور یک پرس و دخرت جوان را به
اتهام زنا در حضور رییس و اعضای شورای والیتی این والیت
صد صد دره زدهاند.
گفته شده بود که این پرس و دخرت مجرد در حضور بیش از صد
تن که در میان آنها پولیس و مقامهای حکومتی والیت غور
نیز حضور داشتند ،دره زده شدهاند.

استخبارات آلمان از شبکه قاچاقبران انسان در افغانستان هشدار داد
اطالعات روز :سازمان استخبارات خارجی آملان «بی ان
دی» با توجه به افزایش روزافزون پناهجویان افغانستان،
از فعالیت یک باند بیناملللی قاچاقبران که دامنه
فعالیتاش تا یونان ،ایتالیا و فرانسه میرسد ،هشدار داده
است.
به نقل از دویچه وله ،این سازمان در تحلیل آنچه که
در مسیرهای فرار جریان دارد ،متوجه یک سازمان

قاچاقبری بسیار حرفهیی شده است.
گرهارد شیندلر ،رییس این سازمان گفته است که افغانستان
«در آستانه نزول» قرار گرفته« ،صحنه سیاسی راکد است،
وضعیت اقتصادی در حال فروپاشی است و طالبان در
حال پیرشوی هستند».
حکومت آملان فدرال میخواهد مانند ایاالت متحده
امریکا و همپیامنان دیگر با توجه به وضعیت بیثبات در

افغانستان و شامر رو به افزایش پناهجویان از افغانستان
فعالیت نظامی اردوی فدرال را در این کشور متدید
مناید.
رییس سازمان استخبارات آملان همچنان گفته که در
همه مناطق بحران زده مانند سوریه ،عراق ،لیبیا ،یمن و
سومالیا «طوایف ،ملیشهها و گروههای تروریستی بهره
برداران وضعیت کنونی هستند».

3

چهارشنبه
 13عقرب
1394
سال چهارم

شماره  944

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

گلپاچاهای دوران

سربازان افغان با دست خالی
در محاصره طالبان
منبع :نیویارک تایمز/تیمورشاه و الیزا روبین
ترجمه :حمید مهدوی

طالبان ،درست همانگونه که تهاجم گسترده را در شمال
راه اندازی کرده اند ،مقامها میگویند که در هفتههای
اخیر حمله در چندین جبهه بر دو والیت جنوبی را نیز
راه اندازی کردهاند ،چندین ولسوالی را محاصره کرده
و نیروهای امنیتی افغانستان را که در بسیاری از موارد
محاصره شدهاند عمیقا تحت فشار قرار دادهاند .هزاران
سرباز و افسران پولیس به سختی توانسته طالبان را بیرون
از شهر لشکرگاه ،مرکز والیت هلمند ،نگهدارند .هفته
گذشته ،درگیری تا پنج مایلی مرکز این والیت رسید.
به گفته مقامهای محلی ،وضعیت در والیت ارزگان
که با هلمند هم مرز است ،مشابه است .حاجی محمد
عمر ،عضو شورای ولسوالی نادعلی گفت« :در هفت
روز جنگ شدید ،نیروهای امنیتی افغانستان پیشرفتی
نداشتهاند» .ولسوالی نادعلی با مرکز والیت هلمند هم
مرز است که به نظر میرسد هدف طالبان باشد.
کنترل هلنمد به همان اندازه که از لحاظ استراتژیک
اهمیت دارد از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت دارد؛ چون
نظر به سروی سازمان ملل متحد نزدیک به پنجاه درصد
خشخاش کشور در این والیت کشت میشود .این
والیت از دیروقت بدینسو سنگر مستحکم طالبان
بوده است و چندین سال قبل توجه افزایش نیروهای
امریکایی که هدف آن امنتر ساختن این ولسوالی و
مراکز والیات بود ،نیز روی آن متمرکز بود.
یک فرمانده پولیس در ولسوالی نادعلی که نخواست
نامش فاش شود ،گفت که در جریان چند روز  50تا
 60افسر پولیس در جنگ برای [کنترل] نادعلی کشته
شدهاند .بشیر احمد شاکر ،عضو شورای والیتی هلمند
گفت که در ماه جاری 16 ،تا  17تن از نیروهای امنیتی
افغانستان در ولسوالی مارجه که با لشکرگاه هم مرز
است ،کشته شدهاند .منطقه دیگری که سربازان افغان و
افسران شان در مصاحبههای تلفونی گفتند که احساس
میکنند حکومت به آنها توجهی ندارد و اغلب با
اندک مهمات و تیل به حال خودشان واگذار میشوند
و در برابر جنگجویان طالبان که ظاهرا ً تعداد آنها
افزایش یافته است ،به طور فزایندهای اوضاع ناامیدکننده
دارند.
یک جگرن که واحد ارتش ملی تحت فرماندهی او در
ارزگان میجنگد ،گفت« :ما اسلحه سنگین نداریم که
علیه دشمن استفاده کنیم« ».اکنون دشمن در مقایسه
با ما ،اسلحه پیشرفتهتر و سنگین دارد» .وی اضافه کرد:
«مشکل دیگری که با آن مواجهیم فقدان حمایت
لوجستیکی و هوایی است :وقتی بر پاسگاههای ما حمله
میشود و توسط دشمن محاصره میشود ،ما هلیکوپتر
نداریم تا منابع و اسلحه دریافت کنیم« ».در تمام لوا
ما صرف دو هلیکوپتر داریم و آنها در والیتهای
قندهار ،ارزگان ،هلمند و دایکندی استفاده میشوند و
حد اقل پنج تا شش روز زمان میگیرد تا نوبت ما برسد».
چندین سرباز در هلمند و ارزگان گفتند که شاهد
خونریزی دوستان شان از زخمهای گلوله تا سرحد مرگ
بودهاند چون هلیکوپتر تخلیه پزشکی نداشتند؛ کاری
که قبل از پایان مأموریت ناتو در سال  2014نیروهای
امریکایی انجام میدادند .تعدادی گفتند که احساس
میکنند جنگیدن در کنار اجساد در حال تجزیه رفیقان

شان یا جاگذاشتن اجساد آنها در هنگام عقب نشینی
روحیه شان را تضعیف کرده است .غفار خان ،سربازی
که در کمپ بسشن در هلمند مستقر است گفت« :ما
برای انتقال سربازان کشته شده از میدان نبرد به هواپیما
و هلیکوپتر نیاز داریم تا آنها به دست دشمن نیافتد».
وی گفت« :ما میدانیم که افغانستان یک کشور فقیر و
وابسته به کمک کشورهای دیگر است و ما میتوانیم
فقدان هرگونه خدمات را تحمل کنیم« ».ما میتوانیم با
شکم گرسنه بجنگیم ،در سختیها زندگی کنیم و زمان
بیشتری را در سنگرهای خاکی بگذرانیم .اما دیدن این
که دوستت جلوی چشمانت بمیرد و نتوانی به او کمک
کنی ،سخت است».
جنرال دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع ،اتهامات
ناکامیهای تدارکاتی را رد کرد .وی گفت« :به هر
واحد مقدار مشخص تیل و غذا اختصاص داده شده
است که در زمانش دریافت میکنند« .اینجا مشکلی
وجود ندارد» .او همچنین قاطعانه رد کرد که در برداشتن
اجساد سربازان تاخیر صورت گرفته باشد .وی گفت:
«غیرممکن است که جسد یک سرباز شهید برای
یک هفته در میدان جنگ بماند« ».ما هلیکوپترهایی
داریم که تمام وقت پرواز میکند تا اجساد را انتقال
بدهد و به زخمیهای جنگ کمک کند» .وی افزود:
«میپذیرم که گاهی اوقات هنگامی که آب و هوا بد یا
بارانی است یک جسد برای یک روز یا گاهی دیرتر از
آن منتظر میماند تا انتقال داده شود؛ اما نه یک هفته.
من همچنین میپذیرم در کاری که ما انجام میدهیم
کاستیهایی وجود دارد؛ اما دلیل آن این است که ما در
یک وضعیت جنگی هستیم».
تحلیلگران میگویند که ستیزهجویان به دلیل ترکیبی از
عواملی چون رهبری ضعیف و فساد گسترده در طرف
فرماندهان نیروهای امنیتی افغانستان به موفقیت دست
یافتهاند که تعدادی از سربازان و پولیس را از مهمات،
تیل و غذا محروم میکند .علی محمد علی ،تحلیلگر
مسایل امنیتی در کابل ،گفت« :روحیه در تمام سطوح
تضعیف شده است که این امر ناشی از فساد و خویش
خوری است ،چون یک تعداد فرماندهان فاسد اسلحه،
مهمات و تیل میفروشند».
طالبان که در سال جاری به دنبال تصرف و کنترل
مناطق بودهاند ،روی تاکتیک چندین ساله حمله-و-
فرار و ارعاب مردم محل نیز سرمایهگذاری کردهاند.
ستیزهجویان به طور ویژهای در مجبور کردن [نیروهای
حکومتی] به تسلیم شدن ،از جمله واگذاری اسلحه
و موترها ،مهارت یافتهاند .آنها با استفاده از ترس -
که بهطور مثال گاهی با کشتن یک تعداد گروگانها
ایجاد میکنند – و پیشنهاد آسیب نرسیدن [به نیروهای
امنیتی حکومتی] ،اگر آنها [از جنگ] دست بردارند،
توانستهاند بدون درگیری مناطق را تصرف کنند.
سربازی به نام جانان گفت که بدون یک روز مرخصی
هفت ماه در موسی قلعه والیت هلمند جنگیده است
و مردن دوستانش در کنارش را تماشا کرده است .وی
گفت« :وقتی مهمات و غذای ما تمام میشود ،از خارج
به ما کمک نمیرسد ،بنابراین در نهایت یا کشته یا
تسلیم میشویم».

تحلیلگران میگویند که ستیزهجویان
به دلیل ترکیبی از عواملی چون
رهبری ضعیف و فساد گسترده در
طرف فرماندهان نیروهای امنیتی
افغانستان به موفقیت دست یافتهاند
که تعدادی از سربازان و پولیس را
از مهمات ،تیل و غذا محروم میکند.
علی محمد علی ،تحلیلگر مسایل
امنیتی در کابل ،گفت« :روحیه
در تمام سطوح تضعیف شده است
که این امر ناشی از فساد و خویش
خوری است ،چون یک تعداد
فرماندهان فاسد اسلحه ،مهمات و تیل
میفروشند».
دادگل توریالی ،معاون قرارگاه اردوی ملی افغانستان
در ارزگان گفت که تسلیم شدن پولیس یک مشکل
کالن است .او گفت« :میتوانم با اطمینان بگویم که
در والیت ارزگان 198 ،پاسگاه به طالبان واگذار شده
است» .وی گفت که در برخی از موارد با پیشرفت
ستیزهجویان پولیس مهمات شان را جاگذاشته است.
او گفت که در مورد ارزگان ،عوامل زیادی در تسلیم
شدنها دخیل بود ،از جمله سرخوردگی پولیس با تعیین
قوماندان امنیه جدید که پس از قتل مطیع الله خان،
قوماندان پیشین ،آنها او [قوماندان جدید] را دوست
نداشتند.
در برخی از موارد ،نیروهای حکومتی در نهایت
توانستهاند مناطقی که به طالبان واگذار بودند
بازپسگیری کنند .با این حال ،این تصرف و واگذاری
تقریبا همیشه به نفع بوده است چون آنها نشان میدهند
میتوانند این مناطق را تصرف کنند و اعتماد مردم به
نیروهای حکومتی را تضعیف کنند.
در جریان اشغال اخیر قندوز توسط طالبان ،ستیزهجویان
توانستند جنگجویان ملیشه نامنظم را وادار کنند
باالحصار ،سنگر اصلی در این شهر را واگذار کنند و
اسلحه و مهمات را جای شان بگذارند.
فرمانده حفیظ ،یک افسر ملیشه ،که  35جنگجو در
سنگر داشت ،گفت« :ما از باال حصار دو روز با طالبان
جنگیدیم و در این دو روز ما به مقامهای ارشد زنگ
زدیم و گفتیم «ما را حمایت کنید و نیروهای تازه نفس
بفرستید»»« .اما آنها این کار را نکردند .بنابراین یکی
از فرماندهان ما نزد فردی از طالبان رفت که میشناخت
و به او گفت« ،تمام سالحهای را ما را بگیرید اما ما را
نکشید»».
آنها سالح شان را به پسر یکی از فرماندهان محلی
طالبان واگذار کردند .فرمانده حفیظ گفت که در بدل
آن ،ستیزهجویان مردان او را به خارج از قندوز انتقال
دادند و به آنها اجازه دادند به یک والیت همجوار
فرار کنند.

من هرچه جستوجو کردم موفق نشدم ،موفق نشدم حتا یک مامور
بیصالحیت را هم پیدا کنم که در حکومت شریک باشد یا کار کند
اما بگوید که من عاشق وطن نیستم .هرچه وزیر ،رییس ،وکیل،
قاضی ،مدیر ،حتا رییس جمهور و رییس اجرائیه در این وطن گذشته،
بالفاصله و بیهیچ درنگی ،عاشق این وطن بوده .فکر نکنم شما
کسی را بشناسید که وزیر یا معین باشد اما بگوید که من عاشق این
وطن نیستم .همینطور تمام کسانی که امیدوارند روزی جایی در
حکومت برای خویش پیدا کنند ،بیهیچ تردیدی عاشق این وطن
است.
گویند که رسم عشق چنین است که عاشق پدرسوخته ،از هرچه دارد
به نفع معشوق میگذرد .حتم ًا آن داستان مشهور گلپاچا و زرغونه را
شنیدهاید .گلپاچا در یک روز گرم تابستانی ،میرود که در دریا شنا
کند .لب رود یکی از شگفتیهای خلقت را میبیند و هرچه از ایمان
و باورهای سنتیاش مدد میجوید ،نمیتواند دل از آن مخلوق زیبا
بکند .آن شگفتی خلقت زرغونه بوده ،دختری در کمال زیبایی .زرغونه
کاسهی آبش را ُپر کرده و به طرف برهی گوسفند میرود .آمده بوده
که برای برهی گوسفند آب ببرد .گلپاچا در این فاصلهی کوتاه ،از
بنیاد منقلب میشود .دل به زرغونه میدهد.
خالصه بعد از کلی جستوجو و درگیری با خود ،دلدادگی خود را به
زرغونه و خانوادهی زرغونه ابراز میکند .پدر زرغونه برای محک زدن
گلپاچا ،یک شرط پیش پای گلپاچا میگذارد و آن اینکه به مدت
یک هفته ،هر روز صبح راس ساعت  9مادرکالنش را لت کند .آری،
لت کردن مادرکالن را شرط وصال با زرغونه میگذارد .گلپاچا ،جوان
بود و قوی .میان زرغونه و مادرکالنش گیر میکند اما در آخر تصمیم
میگیرد که زرغونه را داشته باشد ،شروع میکند به لتوکوب کردن
مادرکالنش طبق تقسیم اوقات معیینه!
از چیغ و تضرع مادرکالنش هم که بگذریم ،پدر زرغونه بعد از یک
هفته از خود گلپاچا میپرسد که :فرض کن تو جای من ،یعنی پدر
زرغونه باشی ،دوست داری دخترت را به یک جوان قوی و بیعقل
بدهی؟ گلپاچا اولین جرقهی شرمندگیاش را احساس میکند،
میگوید نه .پدر زرغونه با خونسردی آمیخته با غضب به گلپاچا
میگوید :پس جنونی که در تو شکل گرفته را از بین ببر ،قبل از
آنکه دیر شود.
حاال حکایت بزرگواران دولت و حکومت ما هم شبیه گلپاچا است.
گلپاچاهای دوران ما سالهاست که مادرکالن داستان را طبق تقسیم
اوقات ،حتا در اوقات فراغت هم لتوکوب میکنند .من کی حرف از
تجاوز زدم؟ لطف ًا به این فکر نکنید که مادرکالن بدبخت به لتوکوب
قانع است اگر گلپاچاهای دوران دست از تجاوز بکشد .من چنین
حرفی نزدم.
البته قبل از اینکه رسم عشق غلط باشد ،گلپاچاهای حکومت ما
حاضر نیست از سوزنی به نفع این مملکت بگذرد .در عین حال ،توقع
و تالش دارند که تمام مملکت را یک شبه قورت کند و یک بیت غزل
وطنی هم به دنبالش بخواند .شاید واقع ًا همین عشق است که مشکل
دارد و پایش هرکجا که میرسد ،ویرانی میآفریند .اگر اینطور باشد،
لطف ًا در قانون اساسی درج کنید که هیچ خرسی حق ندارد عاشق شود،
چه رسد به آدمها! اگر احیان ًا کسی حتا از روی اشتباه عاشق شد ،باید
به زنجیر بسته شود و از چند مادرکالن هم خواسته شود که تا آخرین
توان ایشان را عصاکاری کند.
ما نه رییس جمهور عاشق کار داریم ،نه وزیر عاشق ،نه وکیل و
قاضیای عاشق .ما به رییس جمهوری نیاز داریم که میان زرغونه و
مادرکالنش ،راهحل انسانیتر از لتوکوب کردن مادرکالنها داشته
باشد .ما به وزیر و قاضیای ضرورت داریم که خیال قورتکردن
مملکت را نداشته باشد .ما به وکیلی ضرورت داریم که جلو لتوکوب
کردن مادرکالنها و قورت دادن مملکت را بگیرند نه اینکه خود
شش بخش شریک باشد .اما تا حال که چنین نبوده ،عالیجنابانی که
از خون مردم به خوان حکومت رسیده هنوز هم با صالبت و اعتماد
به نفس میگویند که عاشق این وطن اند و از خداوند برای این وطن
صلح و ترقی و آرامش تمنا دارند .حالآنکه شالق به دست و گِردگِرد
دنبال مادرکالن بیچاره میگردد تا شرط وصال را بجا کرده باشند.
یکی نیست به این جماعت بفهماند که شما دست زدن مادرکالن
بردارید ،صلح و ترقی و آرامش آمادهاند که وارد جامعه شوند .تو
شالق زهرآگین تعصب را کنار بگذار ،زرغونه یک دل نه صد دل به
تو خواهد داد.
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 13استخدام بهگونه غیر رقابتی 2 ،کارمند خالف قانون خدمتی و 1
کارمند قرادادی بهحیث سرپرست در کلیدیترین بستها ،برکناری
دهها تن از کارمندان بلند رتبه بدون ارائه دلیل ،رویکرد قومگرایانه
در برکناری و استخدام کارکنان ،گزینشهای سلیقهای و مبتنی بر
شناختهای شخصی ،تخطی از قانون کارکنان خدمات ملکی،
نادیدهانگاری سفارشهای اصالحی کمیسیون اصالحات اداری و
 1726بست خالی (در حالیکه همه روزه صدها تن از شهروندان به
دلیل بیکاری کشور را ترک میکنند) ،برایند عزل و نصبهایی است
که از سوی هیئت رهبری جدید وزارت صحت عامه در این وزارتخانه
تا اکنون انجام شده است.
استخدام خالف قانون
اطالعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد هیئت
رهبری وزارت صحت عامه تعداد زیادی از کارمندان این وزارتخانه
را با تخطی از قانون کارکنان خدمات ملکی و اصول اداری عزل و
نصب کرده است.
روز دوم ماه ثور سال روان ،هیئت نظارتی از سوی کمیسیون اصالحات
اداری و خدمات ملکی توسط مکتوب شماره  984به وزارت صحت
عامه توظیف شد تا از تقرریها و تبدیلیهای که در آن وزارت صورت
گرفته بود ،نظارت کند .در جریان نظارت این هیئت دریافت که تعداد
زیادی از کارکنان این وزارتخانه ،خالف قانون در بستهای ریفورم
شده استخدام شدهاند .هیئت نظارتی همچنین دریافت که تعداد
دیگری از کارمندان این وزارت ،خالف الیحه وظایف از بستهای
شان تبدیل و یا بهعنوان خدمتی تعیین شدهاند.
سیزده روز بعد ،نامهای با شماره  1335از سوی کمیسیون اصالحات
اداری به وزارت صحت عامه ارسال شد که در آن از ریاست دفتر این
وزارت خواسته شده بود تا از تقرری ،خدمتی و تبدیلیهای غیر قانونی
در این وزارتخانه جلوگیری کند .در این مکتوب همچنین اخطار داده
شده بود که با وجود تداوم اجراآت غیر قانونی ،تداوم برنامه ریفورم
(اصالحات) در آن وزارت سودمند و اثر گذار نخواهد بود.
گزینش غیر رقابتی
بر بنیاد جدول سفارشهای اصالحی که از سوی کمیسیون اصالحات
اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه ارسال گردیده است ،به
تعداد  13تن به صورت غیر رقابتی در بستهای اول ،دوم و سوم این
وزارتخانه استخدام شده است.
این در حالی است که براساس قانون کارکنان خدمات ملکی،
استخدام افراد در بستهای خالی میباید از طریق رقابت آزاد و بر
اساس «اهلیت و مهارتهای مسلکی» صورت گیرد.
براساس یافتههای هیئت نظارتی کمیسیون اصالحات اداری و
خدمات ملکی ،تقرر افراد ذیل غیر رقابتی خوانده شده است:
 داکتر اسدالله فضلی توسط مکتوب شماره  ،108834بهطور غیر
رقابتی در بست سوم به حیث مسئول نظارت ریاست اکمال تخصص
و همچنین در بست دوم ریاست اکمال تخصص بهعنوان سرپرست؛
 داکتر عطاالله توسط مکتوب شماره  ،124815در بست  5به
حیث مسئول تخنیکی تغذی در حالت اضطرار ریاست عمومی طب
وقایوی ( )HISو همچنین بهعنوان سرپرست در ریاست عمومی HIS
(در حالیکه ریاست « »HISدر تشکیل منظور شده وزارت صحت عامه
وجود ندارد)؛
 اسماعیل کاووسی به گونه غیر رقابتی بهحیث آمر ارتباط عامه
ریاست دفتر وزارتخانه؛
 سردار محمد پرویز بهطور غیر رقابتی از بست  4ریاست عمومی
طب وقایوی در بست  3به حیث آمر معافیت کتلوی به عوض آقا گل
دوست (در عوض ،آقا گل دوست بهحیث مشاور معافیت کتلوی مقرر
شده است)؛
داکتر یما ولد خیال محمد در بست  3به حیث مسئول

سنترالرژیک شفاخانه ابن سینا؛
 سید حکیم شاه ولد سید عرب شاه در بست  3به حیث آمر اداره
ملی دوایی ریاست فارمسی؛
 محمد فرید ولد غالم در بست  3به صفت آمر ورکشاپهای
مرکزی ریاست عمومی اداری (بهعوض سید مصطفی هوفیانی)؛
 خوشحال تسل در بست  3آمریت انکشاف رهنمودهای کلینیکی
(بالینی) ریاست طب معالجوی و همچنین بهحیث سرپرست در ریاست
تفتیش داخلی؛ (قرار معلوم خوشحال تسل داکتر طب میباشد ،اما
شرایط تقرر در پست ریاست تفتیش داخلی تحصیل در رشته حقوق و
یا شرعیات میباشد)
 محمد ظاهر ولد بای محمد در بست  3آمر حفظ الصحه محیطی
ریاست طب وقایوی؛
 میرخالد ولد میر غالم قادر در بست  3بهحیث آمر مراقبتهای
صحی اولیه ( )PHSوالیت بلخ؛
 ولی الحق ولد گل پاچا در بست  3بهحیث آمر شفاخانه ناحیوی
احمدشاه مینه صحت عامه کابل بهعوض عصمتی؛ (که همچنین
آقای عصمتی در بست مشابه در شفاخانه ناحیوی چهل ستون مقرر
گردیده است).
بر بنیاد این جدول ،کارکنانی که در بستهای خدمات ملکی بهطور
غیررقابتی مقرر گردیده است ،میباید بستهای شان از سوی آمریت
استخدام و سوانح این وزارتخانه به اعالن رقابتی سپرده شود.
خدمتی خالف قانون
کمیسیون اصالحات اداری در جدول سفارش اصالحی که به وزارت
صحت عامه ارسال کرد ،دو تن از استخدام شدگان جدید این
وزارتخانه را خدمتی خالف قانون عنوان کرد:
 دوکتور عبدالولی عزیز در بست  4بهحیث مسئول کنترل امراض
ساری ریاست صحت عامه قندهار (او همچنین به تاریخ 1393/12/4
در بست دوم بهحیث سرپرست ریاست ارتباط والیات مقرر گردیده

قانون شکنی و بیعدالتی
در وزارت صحت عامه بیداد میکند
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کبیر دریاوش
است)؛
 دوکتور باز محمد شیرزاد خالف الیحه وظایف از ریاست صحت
عامه پکتیا در ریاست دفتر بهطور خدمتی.
این گزینشهای خدمتی خالف قانون ،در حالی صورت گرفته است
که براساس قانون خدمات ملکی ،استخدام کارکنان خدمتی در بست
خالف وظایف جواز ندارد.
بر بنیاد جدول سفارشهای اصالحی کمیسیون اصالحات اداری،
آمریت استخدام این وزارت میباید کارکنانی را که خالف قانون
خدمتی توظیف کرده است ،در بستهای اصلیشان برگشت دهد.
کارمند قرادادی بهعنوان سرپرست
بربنیاد این مدارک برخی کارکنان قرادادی ،بهعنوان سرپرست در
ریاست صحت باروری این وزارتخانه انتصاب شده است.
این انتصابها درحالی صورت گرفته است که براساس قانون کارکنان
خدمات ملکی ،کارمند قراردادی به حیث سرپرست تعیین شده
نمیتواند.
بر بنیاد سفارش اصالحی ،سرپرستی بانو زلیخا خالف قانون کارکنان
خدمات ملکی دانسته شده است که میباید از سوی هیئت کارگزاری
این وزارت از سرپرستی برکنار شود.
گرایشهای قومی
هیئت رهبری وزارت صحت عامه در دورههای قبل حکومت در مواردی
با انگیزهها و گرایشهای قومی عمل کرده است .استخدام کارمندان
براساس هویت قومی و قومگرایی در استخدام کارمندان این اداره،
بارز ترین نمونه قومگرایی در این وزارت است .قومیسازی نیروی
انسانی این اداره باعث شده که این اداره در توزیع امکانات و ارائه
خدمات نیز قومی عمل کند.
 12سال قبل در دوره معینیت آقای فیروز ،وزیر کنونی وزارت صحت
عامه ،پروژه مکانیزم تقویتی این وزارت آغاز شد.
این پروژه که از نظر مؤثریت کاری نتیجه آن هنوز تحت سوال است،
به لحاظ هزینه مالی سنگین و نظر به مناطق تحت پوشش محدود به
سه والیت (پروان ،پنجشیر و کاپیسا) بوده است ،که همچنان ادامه
دارد.
همچنین ریفورم شفاخانهها ،پروژه دیگری است که در دوران معینیت
وزیر کنونی صحت عامه ایجاد شد و تا اکنون ادامه دارد ،اغلب در
والیتهای مانند مزار شریف ،تخار ،بغالن ،کندز ،سرپل ،زابل ،غور،
سمنگان و شفاخانه حوزوی هرات و کابل عملی شده است.
پروژه ریفورم شفاخانهها همچنین در شفاخانه  102بستر خیرخانه کابل
عملی شده است؛ در حالیکه به گفته مقامات بلند پایه وزارت صحت،
بهتر بود این پروژه در شفاخانههای دیگری که شهروندان زیادتری به
آن دسترسی داشتند ،تطبیق میشد.
در این پروژه ،هزینه سنگین مالی آن نسبت به دیگر پروژههای وزارت
صحت عامه ،نداشتن دستآورد ،رنگ قومی مناطق تحت پوشش و
قومی بودن اجرا کنندگان آن که  ٪95مربوط به یک قوم میباشد،
نشان دهندهی قومیسازی پروژههای وزارت صحه عامه از سوی
هیئت کارگذاری قبلی این وزارت میباشد.
نمونهی روشن دیگر از تأثیر قومیت کارمندان این اداره بر تخصیص
منابع و امکانات این وازرت در شفاخانههای دولتی کابل مشخص
میشود .این وزارت باشندگان پایتخت افغانستان را میان پنج تا پنج
و نیم میلیون نفر فرض کردهاند .این اداره همچنان در برنامهریزیها
و پالیسیهای مربوط به کابل ،باشندگان ناحیه سیزدهم و ششم را
در حدود یک و نیم میلیون نفر فرض کردهاند .با این وجود از میان
تمام شفاخانههای بزرگ دولتی در کابل که تعداد شان به  23شفاخانه
میرسد ،فقط یک شفاخانه در این دو حوزه که حدود یک و نیم میلیون
انسان در آن زندگی میکنند ،موقعیت دارد .در حالیکه برای سایر
حوزهها و مناطق حدود  22شفاخانه کالن فعال و در حال خدمت
رسانی است .افزون بر آن به استثنای شفاخانه استقالل ،در تمامی
نقاط این دو ناحیه فقط دو شفاخانه فعال وجود دارد که تعداد بسترهای
این شفاخانهها به  50بستر هم نمیرسد.
فقدان خدمات مهم و تخصصی صحی در شفاخانههای غرب کابل و
استخدام پرسونل این شفاخانهها ،مورد دیگری است که بر رفتارهای
قومی از سوی هیئت کارگزاری در وزارت صحت عامه ،صحه
میگذارد.
اکنون اما ،آقای فیروز به عنوان معین نه ،بلکه بهعنوان وزیر در
وزارت صحت عامه فعالیت دارد؛ ولی بهنظر میرسد تالشها برای
قومیسازی پروژههای این وزارت همچنان ادامه دارد.
بر بنیاد مدارک و شواهد در دست داشته ،در عزل و نصب کارمندان
وزارت صحت عامه از سوی هیئت رهبری برحال این وزارتخانه
انگیزههای قومی دخیل بوده است .وزیر جدید با استفاده از قدرت و
منصبش افرادی را بر کنار کرده است که قبالً بستهای آنها از طرف
کمیسیون اصالحات اداری ریفورم شده و خود آنها نیز براساس رقابت
گزینش شدهاند.

در وزارت صحت عامه  7بست اول(به تازگی یک بست دیگر نیز
اضافه شده) 97 ،بست دوم و  330بست سوم وجود دارد که بهصورت
مجموعی به تعداد  434بست مهم میباشد .همچنین در این وزارت
به تعداد  18208بست چهارم الی هشتم وجود دارد .تعداد مجموعی
بستهای این وزارت اکنون  18642بست میباشد.
چارت تشکیالتی و اسنادی که اطالعات روز به آنها دست یافته است

نشان میدهد که ترکیب و درصدی قومی کارمندان این وزارت پس
از استخدامهای خالف قانون و قومگرایانه چنین است :پشتون 27
درصد ،تاجیک  55درصد ،هزاره  4درصد ،سادات  0.93درصد ،ازبک
 0.93درصد ،بلوچ  0.12درصد ،پشهای  0.42درصد ،ترکمن 0.39
درصد ،بیات  0.10درصد ،قزلباش  0.03درصد و عرب  0.16درصد،
میباشند.

جدول بست های اول الی چهارم .این جدول میزان دقیق فیصدی و حضور اقوام را از نظر تعداد
در بست اول الی چهارم نشان می دهد.

براساس این اسناد ،از میان  434بست اول الی سوم ،به تعداد  154بست برای پشتون 178 ،بست برای تاجیک12 ،
بست برای هزاره 15 ،بست برای سادات 10 ،بست برای ازبک 6 ،بست برای بلوچ 1 ،بست برای پشهای و  1بست
برای عرب توزیع شده است .درهفت بست اول این وزارت غیر از تاجیک و پشتون اقوام دیگر استخدام نشده است
و در بستهای دوم و سوم آن نیز بیشترین حصه از قوم تاجیک و بهدرجه دوم پشتون میباشد؛ اما سایر اقوام
کمترین حضور را دارند و یا هیچ حضور ندارند .همچنین در این میان ،هیچ ترکمن ،بیات و قزلباشی در بستهای
اول تا سوم استخدام نشده است.
جدول دوم :این جدول فیصدی و تعداد اقوام را در بست های چهارم الی هشتم نشان می دهد.
سهمیه کل اقوام در سمت چپ جدول بر حسب فیصدی نشان داده شده است.

همچنین در بستهای چهارم الی هشتم ،از میان  18208بست 4884 :پشتون 10057 ،تاجیک 756 ،هزاره160 ،
سادات 456 ،ازبک 18 ،بلوچ 79 ،پشهای 73 ،ترکمن 20 ،بیات 7 ،قزلباش و  29عرب؛ مصروف کار در بستهای
چهارم تا هشتم این وزارت است.
افزون بر این ،با وجودی که همه روزه صدها تن از شهروندان به دلیل بیکاری کشور را ترک میکنند ،به تعداد 57
بست اول الی سوم و  1669بست چهارم الی هشتم که به صورت مجموعی  1726میباشد ،خالی مانده است.

یافتههای اطالعات روز همچنین نشان میدهد که بیش از
 95درصد تغییر و تبدیلی که وزیر صحت عامه تا اکنون در این
وزارت انجام داده است ،خالف قانون و اصول اداری است.
عزل و نصبهایی که به گفتهی منابعی از این وزارت ،با معیار
شایستگی نه ،بلکه بنابر رفاقتهای شخصی و کاری ،معامله
با وکالی پارلمان در بدل رای اعتماد و یا با رویکرد قومگرایانه
اعمال شده است.
بر بنیاد سندها ،تنها در بیش از  16مورد تغییر و تبدیلهایی که در
بستهای اول الی سوم این وزارتخانه انجام شده ،امضاء وزیر
صحت عامه در آن وجود دارد.
یک منبع از وزارت صحت عامه به اطالعات روز گفت« :مقامهای
بلند پایه این وزارتخانه مدام سعی میکنند تا با انتصاب افراد
وابسته به خود ،زمینه را برای حکمرانی قاطعانهتر و مداخله منظم
در امور کاری ریاستهای این وزارتخانه فراهم کند».

شماری دیگر از کارمندان این وزارتخانه ضمن تأیید تقرریها
براساس وابستگیهای قومی نیز گفتند :مقامات وزارت صحت
عامه سعی میکنند تا کارمندان این وزارتخانه را افرادی از میان
فامیل و خویشاوندان خود استخدام کنند .در کنارش قومیت
اصل مهم در استخدام افراد جدید و جابهجاییهایی درون
اداری این وزارت است.
دفتر نماینده خاص رییس جمهور نیز انتصابهای سلیقهای در
ادارات دولتی را تأیید کرد .این دفتر گفت 90« :درصد گزینشها
در ارگانهای دولتی تا اکنون متأثر از سلیقههای افراد زورمند،
نمایندگان شورای ملی و اشخاص بانفوذ بوده است».
سخنگوی وزارت صحت عامه ،دکتر وحید الله مایار ،این ادعاها
را تکذیب کرد .او گفت« :تبعیض در برابر هیچ قومی در وزارت
صحت عامه وجود ندارد .هیئت رهبری وزارت صحت عامه به
رعایت اصول قانونی در استخدامها پابند است و استخدامها در
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یادداشتهایسخیدادهاتف
این جدول شامل مجموع بستها از اول الی هشتم وزارت صحت است .این جدول سهمیه اقوام
افغانستان را بر حسب حضور در ساختار و تشکیالت وزارت صحت نشان می دهد.

این وزارت براساس قانون صورت گرفته است».
وی افزود« :پروسه گزینش کارمندان وزارت صحت عامه بر
طبق امتحان صورت میگیرد .عزل و نصب افراد و همچنین
حضور سرپرستها در این وزارت ،هیچ کدام خالف قانون
نبوده است؛ در غیر این صورت ،هیچگاهی رییس جمهور
تقرر آنان را «منظور» نمیکرد».
سخنگوی وزارت صحت عامه همچنین آمارهای ارائه شده
از سهم اقوام در کرسیهای وزارت صحت عامه را نادرست
خواند ،اما خود از ارائه آمار در این مورد خودداری نمود.
حضور اقوام در ساختار دولت و رعایت اصل مشارکت سیاسی
همه اقوام براساس دستور قانون اساسی از رویههای معمول
چهارده سال حکومتداری بوده است .عالوه بر این ،مقامات
حکومتی بارها استدالل کردهاند که شایستگی معیار اصلی
آنها در استخدام است .اما اسناد تشکیالتی این وزارت
نشان میدهد که در استخدامهای این وزارت دستورهای
قوانین افغانستان لحاظ نشده و مشارکت سیاسی همهی
اقوام براساس درصدیهای که در کنفرانس بن اول تسجیل
شد ،نیز نقض شده است.
استخدامهای دولتی براساس تعلقات قومی ،چالش بزرگ
برای تمام ادارات دولتی است .همچنین بهنظر میرسد
قدرتمند کردن حضور اقوام خاص به روش استفاده ابزارگونه
از قیودات قانونی ،مانند تجربهکاری مرتبط به وظیفه ،عمالً
مانع جذب شماری از شهروندان افغانستان در ادارات دولتی
کشور میباشد.
صالحیت تشریفاتی
روز سوم ماه اسد سال جاری ،حکمی با شماره  825از سوی
رییس جمهور غنی صادر شد که هدف از آن تأمین شفافیت
بیشتر ،سرعتبخشی به پروسه تقرر و سایر امور «ذاتی»













حضور اقوام در ساختار دولت
و رعایت اصل مشارکت سیاسی
همه اقوام براساس دستور قانون
اساسی از رویههای معمول
چهارده سال حکومتداری بوده
است .عالوه بر این ،مقامات
حکومتی بارها استدالل کردهاند
که شایستگی معیار اصلی آنها
در استخدام است .اما اسناد
تشکیالتی این وزارت نشان
میدهد که در استخدامهای
این وزارت دستورهای قوانین
افغانستان لحاظ نشده و
مشارکت سیاسی همهی اقوام
براساس درصدیهای که در
کنفرانس بن اول تسجیل شد ،نیز
نقض شده است.
استخدامهای دولتی براساس
تعلقات قومی ،چالش بزرگ برای
تمام ادارات دولتی است .همچنین
بهنظر میرسد قدرتمند کردن
حضور اقوام خاص به روش
استفاده ابزارگونه از قیودات
قانونی ،مانند تجربهکاری مرتبط
به وظیفه ،عم ً
ال مانع جذب شماری
از شهروندان افغانستان در ادارات
دولتی کشور میباشد.

کارکنان خدمات ملکی وزارتها و ادارههای مستقل ذکر
گردیده بود.
در این حکم نوشته شده بود« :طوری که به مالحظه میرسد،
در برخی موارد ،وزارتها و ادارات در طی مراحل پروسههای
«تقرر ،تبدیلی ،انفکاک و سایر امور ذاتی کارکنان» ،قانون
کارکنان خدمات ملکی را رعایت نکرده است».
در ایننامه همچنین هدایت داده شده بود تا تقرر در تمام
ادارههای ملکی بست سوم و پایینتر از آن ،با اشتراک و
نظارت نمایندهی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
صورت گیرد .همچنین در این نامه امر شده بود تا تقرر در
بستهای دوم و باالتر از آن ،از طریق کمیسیون اصالحات
اداری و خدمات ملکی انجام شود.
شانزده روز بعد ،مکتوبی با شماره  3603از سوی کمیسیون
اصالحات اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه
ارسال شد که در آن از ریاست منابع بشری این وزارت
خواسته شده بود تا لیست کسانی را که از سوی وزیر جدید و براساس رفاقتهای شخصی و کاری ،همصنفیگرایی،
یا رییسان ادارههای مستقل دولتی بهصورت غیر قانونی برکنار گرایشهای قومی و معامله با نمایندگان پارلمان در بدل رای
شده بود ،در مدت یک روز به آمریت تشکیالت کمیسیون اعتماد بوده است که خالف قانون خدمات ملکی میباشد؛
مقرریهایی که اغلب در بستهای اول ،دوم و سوم صورت
اصالحات اداری ارائه کند.
اطالعات روز مکتوبهای سفارش اصالحی را در دست دارد گرفته است».
که از سوی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی به مسئوالن کمیسیون اصالحات اداری به اطالعات روز گفتند:
«نفوذ افراد زورمند و نمایندگان شورای ملی بر روند استخدام
وزارت صحت عامه ارسال شده است.
با وجود این اما ،وزارت صحت عامه اقدام عملی برای رفع کارمندان در ادارات دولتی ،بهشمول وزارت صحت عامه،
موارد غیر قانونی که در گزینش و برکناری کارکنان این وزارت مشهود است».
جالبتر از این ،استخدام و برکناری کارمندان در وزارت
صورت گرفته است ،تا اکنون انجام نداده است.
یک منبع از وزارت صحت عامه به شرط افشا نشدن نامش صحت عامه ،زمانی صورت گرفته است که براساس فرمان
گفت« :بیش از  95درصد گزینشهایی که از سوی وزیر مستقیم رییس جمهور غنی ،عزل و نصب افراد در پستهای
صحت عامه ،فیروزالدین فیروز ،صورت گرفته است ،بلند رتبه وزارتخانهها متوقف اعالن شده بود.
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نسلِ شرمنده
از تفنگ
جنگهای افغانستان در چهل سال گذشته همواره
جنگهای نیابتی بودهاند .احزاب سیاسی و نظامی این
کشور نیز نیابتی بودهاند .رهبران و پیروان ،دانسته و
ندانسته ،پیوسته برای دیگران جنگیدهاند .روزگاری
انگلستان و ضمایم سیاسیاش با روسیه و ضمایم
سیاسیاش دعوا داشتند و این دعوا سرانجام رفته-
رفته در دهههای بعدی به دعوای بلوک شرق و غرب
تبدیل شد ،با چاشنی تندی از عناصر ایدیولوژیک.
یکی از میدانهای سنتی این دعوا افغانستان بود.
حکومت داوود خان آخرین پردهی مانعی بود که از
دو طرف آن نماینده گان ایدیولوژیهای نیابتی چپ
و راست صدای قرچس دندان همدیگر را میشنیدند
اما نمیتوانستند با شمشیر گردن همدیگر را ببرند .با
فروپاشی حکومت داوود خان ،گماشتهگان شمشیر
به دست اردوگاههای چپ و راست به هم رسیدند و
نبرد خونین چهل سالهی نیابتی شروع شد.
رهبران احزاب اسالمی سنی و شیعه پول و
امکانات نظامی خود را از پاکستان و عربستان و
ایران میگرفتند (و آن کشورها نیز به یاری غربیها
پشتگرم بودند) .کمونیستها یکسره به حمایت
شوروی وابسته بودند.
در این میان ،نسلی از رهبران و پیروان رشد کردند
که با خیال راحت دست به تفنگ میبردند و در
فرستادن گلوله به سوی خصم درنگ نمیکردند.
اما امروز ،پس از چهل سال ،که رهبران آن دوران
یکی از پی دیگری از جهان میروند ،جنگ نیابتی
همچنان جنگ نیابتی مانده (چون پول این جنگ را
هنوز دیگران میدهند) ،اما یک طرف این جنگ به
تدریج در کام «شرمندهگی از تفنگ» غرق میشود
و میخواهد با سالح کتاب و فرهنگ و مدنیت به
جنگ طرف دیگر برود؛ طرف دیگری که هر روز
هارتر و وحشیتر میشود.
در یک سال اخیر ،چهار تن از رهبران مهم یکی
از گروههای مهم شیعی در افغانستان (اعتمادی،
واعظی ،عرفانی و حکیمی) از دنیا رفتند .این چهار
نفر ،مثل دیگر اعضای آن نسل از رهبران ،از دیدن
تفنگ رم نمیکردند .اما نسل دیگری که اکنون
ْ
«تفنگشرمی»
جای آنها را پر کند ،شدیدا دچار
است .حاال هم معاش این نسل را غرب میپردازد
و هم معاش طالبان (یعنی دشمن شماره یک این
نسل) را .با این تفاوت که طالبان همان جنگندهگان
دوران جنگ سرد باقی ماندهاند ،اما در این طرف
معادله ،یعنی در جبههی مخالف طالبان ،رهبران
جنگی میمیرند و به جای شان فعاالن ان جی اویی
مینشینند :نسلی شرمنده از تفنگ.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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خبرهای خارجی

پناهجویان از اقامتگاههای شان
در آلمان ناپدید میشوند

بگو مگو از
Abdullah Watandar
دوستان زیادی به بیکاری به عنوان یکی از عوامل مهم مهاجرت افراد
تحصیل کرده به خارج از افغانستان اشاره میکنند .من هم این موضع
را قبول دارم ،و درک میکنم .اما به نظرم موضوع مهاجرت تحصیل
کردگان افغانی به غرب را منیتوان تنها با توسل به بیکاری توضیح
داد.
آیا داکرتی که مهاجرت میکند ،بیکار است؟ آیا شاگردان صنفهای دهم ،یازدهم و دوازهم از
رس بیکاری تحصیل را رها میکنند ،و راهی غرب میشوند؟ برداشت من این است که مهاجرت
خود به یک مُد ،به موضوعی برای رقابت تبدیل شده است و خیلیها به آن به عنوان یک راه میانرب
به آسایش ،پول و رفاه نگاه میکنند .وقتی در مکتبی در صنف دوازدهم آن ،چند شاگرد انگشت
شامر باقی میماند و بقیه همه کولهبار را به سوی اروپا میبندند ،باید در مورد چنین مهاجرت
گلهای ،کمی جدیتر و عمیقتر اندیشید.
انتخاب شخصی را باید ارج گذاشت ،آرزوی انسانها برای زندگی بهرت را باید گرامی داشت ،اما
وقتی مهاجرت به مد و یا به موضوعی برای رقابت عمومی تبدیل میشود ،آن انتخاب شخصی هم
تا جایی زیادی از دست میرود ،و آدمها برای پس مناندن از دیگران و  ...به سوی آن کشیده
میشوند .من به آنانی که در افغانستان ماندهاند و میمانند احرتام بسیار دارم و باور دارم که
مهاجرت افراد تحصیل کرده به اروپا برای کشور زیانهای بسیار دارد .به هر صورت ،برای هم ِه
مهاجران افغانی ،آرزوی آرامش و موفقیت میکنم.
راستی ،یکی از راههای تشویق نو جوانان به ماندن در وطن و ادامه تحصیل این است که ما
مهاجرین پیوسته به آنانی که در وطن ماندهاند ،دروغ بگوییم .اگر در مغازهای کار میکنیم ،خود
را کارمند یک کمپنی تجاری بگوییم .اگر در رستورانی کار میکنیم ،خود را مدیر یک هوتل چند
ستاره بگوییم .اگر بیکاریم ،خود را کارمند فالن رشکت تکنالوژیک بگوییم ،و اگر بعد از چندین
سال هنوز زبان را به درستی نیاموختهایم ،خود را دارای مدرک تحصیلی عالی معرفی کنیم و
هرگز از مشکالت خانه پیدا کردن ،زبان ،تفاوت ریشهدار فرهنگی ،یک کار ابتدایی پیدا کردن،
ناتوانی در تأمین مخارج خود و خانواده و بار گردن دولت بودن ،و رویارویی با نژاد پرستی و...
سخن نگوییم.
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اطالعات روز :گ زارشها از آملان م یرسانند
که در چند ماه گذشته صدها پناهجو از
اقامتگاههای شان در این کشور ناپدید
شدهاند.
به نقل از دویچه وله ،در بسیاری از م وارد بدون
این که مشخصات آنها ثبت شود ،ناپدید
شده و ب یاطالعی از محل اقامت آنها
مسئوالن این کشور را حی ران کردهاند.
ب راساس گ زارشها می زان ناپدیدشدن
ِ
ِ
زاکس ن» ب هطور
«نیدر
پناهجویان در ایالت
غیرقابل تصوری باال است.
آماری که روزنامه «نویه ا ُسنابروکر سایت ونگ»
نرش کرده ،تقریب اً  700تن از حدود  4ه زار
پناهجویی که به آنها در ایالت «نیدرزاکسن»
جای داده شده بود ،ماه گذشته ناپدید شدهاند.
مسئوالن آملان من یدانند ،پناهجویانی که
ناپدید شدهاند ،کی هستند و کجا ممکن
است رفته باشند.
ماتیاس آیش لَ ر ،سخ نگوی وزارت داخله
ایالت نیدرزاکسن گفته که این پناهجویان
حق دارند آزادانه رفت و آمد کنند و پناهگاه
محل اقامت شان را ترک بگویند.
ِ
یوخ ن اولتم ر ،کارشناس مهاجرت در دانشگاه

ا ُسنابروک آملان هشدار داده که «ناپدیدشدن
پناهجویان نشان م یدهد که دولت دارد کنرتل
را از دست م یدهد».
گفته شده که شاید تعداد از ناپدیدشدگان
عالق های به زندگی در مناطق روستایی این
کشور ندارند و یا این که م یخ واهند به نزد
اقارب و دوستان شان در مناطق دیگری از
آملان و یا حتا یک کشور دیگر بروند.
در قانون آملان درج شده که مشخصات

پناهجویان باید هنگام ورود به این کشور ثبت
ش وند ،اما با توجه به این که روزانه چندین
ه زار پناهجو به این کشور رسازیر م یش وند،
آملان را با مشکل م واجه کرده است.
با رسازیر شدن سیل مهاجرت به اروپا در
سال جاری ،بیشرت پناهجویان آملان را مقصد
نهایی خود انتخاب م یکنند .پس از آملان
سویدن و اتریش شاهد ورود کثیر پناهجویان
بوده است.



Malek Sitez
مشارکت سیاسی تنها به معنای «مشارکت» نیست ،بلکه به
«مشارکت با هدف» است .باید هر دو گونهی مشارکت
ِ
معنای
سیاسی را مترین کرد؛ مشارکت مستقیم یعنی «انتخاب»
مشارکت مستمر یعنی «نظارت بر عملکرد» کسی را که
ِ
و

انتخاب کردهاید.
مشارکت سیاسی یعنی در برابر عملکرد «ناموجه» حاکمیت «نه» گفنت.
هر دو گونهی مشارکت پیوند گسستناپذیری باهم دارند .شهروندانی که مرحلهی
دومی را فدای مرحلهی نخست مشارکت میکنند ،به قربانی دموکراسی مبدل
میگردند.


Kawa Jobran
در آن سپیدهدمان که داشنت یک تکه خاک قبلهی عقالنیت بود ،این
وطن وطن نشد .ایامن ناسیونالیسم رس از جهنم درآورد که شعلههای
سوزندهاش اکنون بازار ایدیولوژیهای قومی را گرم نگهداشته است.
عقالنیت دیگر امر عمومی نیست .از ارزش کلی تهی شده ،محل
مترکز ندارد ،رسگردان میان اهداف شخصی و خصوصی .این شکل
از ارزش انفرادی ،زمینهی مبارزه را منیسازد .استمرار و قوام منییابد .بیدلیل نیست که امروز
اموری چون روشنفکری و مبارزه مایهی متسخر همه است.
وقتی ارزش کلی و عمومی نیست کشور ،جغرافیای تقابل ایدیولوژیک اقوام است و دولت ،رشکت
سهامی .حق شهروندی و برش یا پروژهی غرب است و یا هم انجوبازی و زمینهی تأمین معیشت.
گسست معنای واقعی خود را دریافته ،چون تاریخ دیگر کلیت تام نیست .اقوام تلقی تاریخی
خویش را ساختهاند و فرد پیش از اینکه در نظم منادین تاریخ جای گیرند ،نظم قومی آنها
را میبلعد .اکنون تاریخ تکه تکه است .تاریخ دیگر تاریخ رسزمین خاصی نیست .تاریخ
تاجیکهاست ،تاریخ هزارههاست ،تاریخ پشتونهاست و...
تاریخ دیگر وطن منیسازد .تنها چیزی که میشود به آن فکر کرد خرد است که ضامن منافع
زندگی همه است اما همه ،سودای دین دارند و دین سودایی برای زندگی که آن رسش ناپیدا.
این وطن ،وطن منیشود.


Kabul Taxi
قاچاقبر نامردي كرد!
چهار سال طول كشيد تا احمد حيدري از پنجشري به آملان رسيد .يس
ساله است ،در افغانستان با نريوهاي خارجي كار كرد و پس از تهديد
شدن در  ٢٠٠٩افغانستان را ترك كرد.
احمد از افغانستان به ديب رفت ،از ديب به قزاقستان ،سپس به مسكو
و از آنجا به اوكراين و از هنگري به اتريش و رسانجام به آملان رسيد.
احمد :پوليس اوكراين شش ماه مرا به زندان انداخت .از زندان رها شدم اما نزديك به چهار سال
انجا ماندم تا پول پيدا كنم .قاچاقبر در اوكراين با من نامردي كرد ،پومل را گرفت و گم شد .ماندم
تا  ٧٠٠٠هزار دالر امريكايي پيدا كردم و راه خود ادامه دادم.
احمد حيدري ميخواست سويدن برود اما گري پوليس جرمني افتاد .با آنكه از آمدن احمد به
يبرسنوشت است و منتظر اينكه چه وقت آملاينها
آملان دو سال هفت ماه ميگذرد اما او هنوز 
از او مصاحبه ميگريند .احمد فارغ صنف دوازدهم ليسه حبيبيه است .انگلييس را در افغانستان
آموخت ،رويس و پشتو را در جريان سفر ياد گرفت و حاال خوب آملاين حرف ميزند .بر عالوه زبان
مادري احمد بر چهار زبان ديگر تسلط دارد.
به احمد ميگويم سوار تاكيس شو كه برويم افغانستان ،ميخندد و ميگويد :بيشرت از دو سال
طول كشيد تا آملاينها به من دو اتاق دادند .كار ،رفقا و خانه را كه در افغانستان از دست دادم حاال
غني تصميم گرفته مرا به افغانستان برگرداند و اين دو اتاق را هم از من بگريد!
احمد حيدري دو دليل ميتراشد و ميگويد :در افغانستان امنيت نيست و دوم اينكه وقتي بروم
افغانستان بايد همه چيز را از صفر آغاز كنم.
به قول احمد ،زندگي آنقدر كوتاه است كه ارزش دوباره از صفر رشوع كردن را هم ندارد.
احمد حارض نشد شهر اشتونگارت را ترك و سوار كابل تاكيس شود.

وزیر خارجه امریکا به کشورهای آسیای میانه
وعده همکاری داده است
اطالعات روز :جان کری ،وزیر
خارجه ام ریکا ،به رهب ران پنج کشور
آسیای میانه اطمینان داده است که
واشنگتن به همکاری با این کشورها
ب رای تأمین ثبات منطق ه و تق ویت
م راقبت از مرزهایشان با افغانستان
متعهد است.
به نقل از ب یب یسی ،آقای کری
روز سه شنبه  ۱۲عقرب پس از
دیدار با امامعلی رحمان ،رییس
جمهوری تاجیکستان در شهر
دوشنبه گفته که در میان کشورهای
آسیای میانه ،تاجیکستان به خاطر
طوالن یت رین مرزی که با افغانستان
دارد ،و چالشهای امنیتی ناشی از
آن موقعیت منحصر به فردی دارد.
آقای کری گفته« :ما تاکید
کردیم که دولت ایاالت متحده به
همکاری با تاجیکستان و کشورهای
دیگر منطقه ب رای تق ویت امنیت
مرزهایشان متعهد است .ما تصمیم
رییس جمهور باراک اوباما در مورد
باقی گذاشتن نیروهای اضافی در
افغانستان ب هخاطر کمک به ثبات
منطقهای را نیز بررسی کردیم».

به گفتهی آقای کری ،او در دیدار
با رییس جمهور رحمان چالشهای
اقتصادی پی شروی این کشور را
که ناشی از رکود اقتصادی روسیه
و چین است ،و راههای افزایش
ه مگ رایی میان کشورهای آسیای
میانه را بررسی کرده است.
از مسایل دیگر مورد گفتوگوی
وزیر خارجه ام ریکا و رییس
جمهوری تاجیکستان مسئله انرژی،
ب هویژه کمبود برق در تاجیکستان
و اختالف این کشور با ازبکستان
بر سر بنیاد نیروگاههای آبی بوده
است .این دو کشور ب هویژه بر سر
طرح بنیاد نیروگاه «راغون» در جنوب

تاجیکستان اختالف شدید دارند.
آقای کری ضمن تاکید بر ایجاد
تنوع در عرصه ت ولید انرژی گفت
که با آقای رحمان دورنمای پنج
ساله رشد انرژی تاجیکستان را هم
بررسی کرده است .این چشم انداز
امکان م یدهد این کشور «همه
انرژی (مورد نیاز) افغانستان و مردم
خودش را» تأمین کند.
ه مچنان در دیدار مشترک آقای
کری با وزی ران خارجه پنج کشور
منطقه که روز یکشنبه در شهر
سمرقند در ازبکستان دایر شده
بود ،طرفها بیانی های در باره
ش راکتشان با آم ریکا در قالب «پنج

به عالوه یک»صادر کردند.
در آستانه سفر جان کری به آسیای
میانه چند سازمان بی نالمللی مدافع
حقوق بشر از او خ واسته بودند که
موضوع نقض حقوق بشر و سرکوب
مخالفان را با رهب ران «خودکامه و
مادامالعمر» این منطقه مطرح کند.
تحلی لگ ران م یگ ویند ام ریکا در
آسیای میانه با دو چالش جدی
روب هروست :یکی تهدیدهای امنیتی
ناشی از وضعیت افغانستان و
دیگری نفوذ روزافزون روسیه و چین
در منطقه .ب هویژه روسیه به بهانه
تهدید طالبان و داعش در شمال
افغانستان اخی را ً حضور نیروهای
نظامی خود در تاجیکستان را به
طور چش مگیری افزایش داده است.
به نظر م یرسد که حاال دولت
باراک اوباما به دنبال دستیابی به
همگ رایی بیشتر کشورهای آسیای
مرکزی ب رای مقابله با هردو چالش
است .از دید آم ریکا هرچه این پنج
کشور با هم متفقتر ش وند ،بهتر
م یت وانند جلوی این دو چالش
بایستند.

دو روز پس از انتخابات؛ شماری از افسران پولیس و کارمندان
بلندپایه ترکیه بازداشت شدند
اطالعات روز :گ زارشها از ترکیه م یرسانند که
روز س هشنبه۱۲ ،عقرب ،پ ولیس این کشور سی
و پنج نفر را به ظن توطئه علیه رییس جمهوری
و دولت بازداشت کرده است.
به نقل از بی بی سی ،این بازداش تها در شهر
ازمیر واقع در غرب ترکیه صورت گرفته است.
رسان ههای محلی ترکیه گ زارش داده است که
تعدادی افرس پ ولیس و کارمند ارشد دولتی نیز
در میان بازداش تشدگان هستند.
این بازداش تها پس از آن اتفاق م یافتد که
روز یک شنبه در این کشور انتخابات پارملانی
برگ زار شد و حزب حاکم عدالت و توسعه
ت وانست بش رتین کرس یهای مجلس را به دست
بیاورد.
گ زارش شده که بازداشت این اف راد در ارتباط

با تحقیقات دولت پی رامون فعالیت ه واداران
فت حالله گ ولن ،مدرس دینی و رهرب «جنبش
گ ولن» و از متحدان سابق رییس جمهور رجب
طیب اردوغان صورت گرفته است.
فت حالله گ ولن ،متحد سابق اردوغان در حال
حارض در تبعید خودخ واسته در آمریکا به رس
م یبرد و مقامات دولت تحت رهربی حزب
عدالت و توسعه را به انح راف از دموک راسی و
فساد متهم کرده است.
انتخابات پارملانی ترکیه روز یک شنبه در
حالی برگ زار شد که پنج ماه پیش نیز در این
کشور انتخابات پارملانی برگ زار شده بود .در
انتخابات قبلی حزب اسالمگ رای عدالت و
توسعه (مؤسس رییس جمهور اردوغان و رهرب
داوود اغل و ،نخست وزیر) فعلی که حدود سیزده

سال است قدرت را در ترکیه در دست دارد،
نت وانست اک رثیت الزم را ب رای تشکیل دولت
کسب کند.
اما در انتخابات اخیر این حزب به پیروزی
رسید .این احتامل مطرح شده است که با
بازگشت حزب عدالت و توسعه به قدرت،
پاکسازی دستگاههای دولتی و امنیتی از
طرفداران فت حالله گ ولن با شدت و جدیت
بیشرتی دنبال خ واهد شد.
با پیروزی حزب حاکم در این انتخابات نگ رانی
وجود دارد که گ رای شهای اقتدارگ رایانه رجب
طیب اردوغان تقویت شود.
ناظ ران اروپایی انتخابات پارملانی ترکیه را
غیرمنصفانه خ واندند.
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ورزش

زنگ خطر برای رئال
در آستانه الکالسیکو
ک متر از  20روز تا الکالسیکو باقی مانده و
رئال مادرید در این مسابقه باید از بارسل ونا در
زمین خود پذی رایی کند.
پس از گذشت  10هفته از رقاب تهای اللیگا،
رئال مادرید با امتیاز ب رابر اما به دلیل تفاضل
گول بهرت نسبت به بارسل ونا ،در صدر جدول
ق رار دارد .این تیم تنها  4گول دریافت کرده که
فقط یکی از آنها در ب رنابئو بوده است؛ با این
حال هنوز از رئال مادرید ،بازیهای درخشان و
متقاعد کننده چندانی ندیدهایم.
در بازی مقابل الس پاملاس ،رئال نیمه اول را با
ب رتری  1-3به رختکن رفت اما در نیمه دوم ،به
ذخیره انرژی و اداره بازی پرداخت که اع رتاض
بخشی از ه واداران این تیم را به دنبال داشت.
آنها معتقدند که رئال مادرید بیش از حد به
حفظ جایگاهش در جدول رده بندی تکیه
کرده و از بازی زیبا و به مثر رساندن گولهای
زیاد غافل شده است.
این دسته با نظر بنیتس که ت وازن به رئال
بازگشته مخالفند و درخشش ناواس را دلیل
اصلی به وجود آمدن یک تعادل مثبت بین
گولهای زده و خورده رئال م یدانند .نگاهی
به آمار بازیهای خانگی رئال نشان م یدهد
که این عده ،چندان پ ربی راه هم من یگویند.
رئال در ب رنابئو تا بدی نجا مقابل بتیس ،گ رانادا،
ماالگا ،ل وانته و الس پاملاس به میدان رفته که
هی چکدامشان تی مهای درجه یکی نبودهاند.
جالب ای نکه چند روز پیش در بازی مقابل
الس پاملاس ،این تیم ضعیف ،چندین بار
ت وانست موقعی تهای گول  100درصدی را به
دست بیاورد.

در مجموع تاکنون در ب رنابئ و 5 ،تیم میهامن،
 54بار به داخل چارچوب دروازه رئال شوت زنی
کرده و  17موقعیت آشکار گو لزنی را خلق
کرده اند 37 .بار نیز شوتهایشان خارج
از چارچوب بوده است .در بین این  5تیم،
بتیس یها حتی صاحب یک رضبه پنالتی نیز
شدند که رضبه روبن کاسرتو را ناواس به زیبایی
مهار کرد .ل وانته نیز  15بار به سمت دروازه رئال
شلیک کرده بود که این آمارها ،هرگز در شان
تیمی چون رئال ،آن هم در ورزشگاه خانگی
خود نیست.
در مجموع بازیهای خانگی و بیرون از خانه،
تی مهای مقابل رئال 118 ،بار به سمت دروازه
این تیم شوت زنی کرده اند( 36داخل و 82
خارج چارچوب).
حال رئال مادرید ،بازی بسیار حساس مقابل
بارسل ونا ( 30عقرب) را در خانه پیش رو دارد.
تیمی که دو مهاجم در صدر جدول گو لزنان
دارد :نیامر  9گ وله و س وارز  8گ وله؛ ضمن
ای نکه شاید مسی هم بت واند به این مسابقه
برسد.
این اولین آزمون جدی رئال یها در خانه(در
رقاب تهای اللیگا) نیز محسوب م یشود و
شاید اگر ستارگان رئال ،اجازه شوت زن یهای
مت والی و خلق موقعی تهای آشکار به
بازیکنان بارسل ونا را بدهند ،آنها به مانند
بازیکنان بتیس ،گ رانادا ،ماالگا ،ل وانته و الس
پاملاس ،فرص تسوزی نکنند و این زنگ
خطری جدی ب رای کهکشان یها محسوب
م یشود.

رونالدو:
جدایی از رئال؟ چرا که نه؟
ک ریس رونالدو ،ستاره رئال مادرید ،اعالم کرد احتامل جدایی
اش از رئال مادرید در آینده وجود دارد.
رونالدو که در سال  2009از منچس رتی ونایتد به رئال پیوست،
بارها از عالق هاش ب رای بازگشت به الدت رافورد صحبت کرده
بود اما او چند هفته قبل در زمان دریافت کفش طالی
به رتین گولزن اروپا ،گفته بود قصد دارد تا  40سالگی در
سانتیاگو ب رنابئو مباند.
با این وجود ،او در گفتگو با کیک ر ،بار دیگر تایید کرد که
احتامل جدای یاش از رئال در فصول آیندهوجود دارد.
رونالدو به کیکر گفت :جدایی از رئال؟ چ را نه .من در حال
حارض ب رای رئال مادرید بازی م یکنم اماهرگز من یدانید در
آینده چه رخ م یدهد .باید کاری را انجام داد که خوشحالتان
م یکند .فردا چه رخ م یدهد کسی من یداند.
رونالدو ه مچنین در پاسخ به ین س وال که چه کسی به رتین
بازیکن دنیاست ،با اعتامد به نفس همیشگ یاش،گفت :من!
شاید به نظر شام مسی بهرت باشد؛ شاید بعض یها اینیستا
را به رتین بدانند .من به نظر همه اح رتام م یگذارم اما به نظر
خودم ،من به رتین هستم.


حامیت فان خال از دیپای؛
باید به او زمان داد

لوئیس فان خال ،رسم ربی منچس رتی ونایتد ،اعالم کرد ممفیس
دیپای عل یرغم دعوت نشدن به تیم ملی هلندب رای دیدار
دوستانه مقابل ول ز ،او ه مچنان بزرگت رین استعداد نسل خود
است.
دیپای که در تابستان از آیندهوون به منچس رتی ونایتد پیوست،
رشوع خ وبی در الدت رافورد داشت اما در هفت ههای اخیر
منای شهای خ وبی نداشت و دنی بلیند هم او را به اردوی
جدید هلنددعوت نکرد.
اما فان خال معتقد است که ه واداران منچس رتی ونایتد و هلند
ب رای دیدن به رتین بازیهای دیپای باید صربداشته باشند.
او به خ ربنگاران گفت :او بزرگت رین استعداد نسل خود است
اما تنها  21سال دارد و من یت وان انتظارثبات از او دارد .او در
مقطعی از دوران حرف هایاش است که باید به خیلی چیزها
عادت کند .من مطمئنم که او برمی گردد؛ شاید قویتر
از قبل اما باید به او زمان داد؛ هامنطور که وقتی آنت ونی
مارسیال افتکند ،باید به او این زمان را داد.




وابستگی بارسلونا به مسی
چیز بدی نیست
مدافع سوئدی سابق بارسل ونا معتقد است
که وابستگی به مسی ب رای آبی اناریها
من یت واند یک معضل برآورد شود.
لی ونل مسی ماه گذشته در بازی مقابل
الس پاملاس دچار مصدومیت شدید از
ناحیه زانو شد و احتامال یک ماه دیگر
نیز به دور از میادین باقی خ واهد ماند.
بدون او ،بارسا در زمین سویا مغلوب شد
و در مقابل لورکوزن نیز تا مرز شکست
پیش رفت؛ با این حال در بازیهای اخی ر،
زوج نیامر و س وارز با گولزن یهای خود،
اجازه ندادهاند تا غیبت مسی چندان

حس شود.
پاتریک اندرسون ،مدافع سابق بایرن م ونیخ
که بین سالهای  2001تا  19 ،2004بازی
ب رای بارسا نیز انجام داده بود ،در همین
رابطه به م وندو دپورتیوو گفت :البته که
بارسا بدون مسی تیم همیشگی نیست و
چیزی کم دارد اما به اعتقاد من ،وابستگی
به مسی چیز خیلی بدی هم نیست؛ چ را
که بدین معناست که شام نابغ های چون
مسی را در تیم خودتان دارید .نبود او در
هر تیمی به چشم م یآید؛ مثل ای نکه
زالتان در تیم ملی سوئد نباشد.



لواندوفسکی:
امکان ندارد به رکورد گرد مولر برسم
کاپیتان تیم ملی لهستان معتقد است
شکسنت رکورد بهرتین گولزن تاریخ
ب وندسلیگا ممکن نیست.
روبرت ل واندوفسکی که در فصل جاری
تا اینجای کار  13گول ب رای بایرن م ونیخ
به مثر رسانده و به یکی از امتیازآورترین
بازیکنان این تیم تبدیل شده است ،در
آستانه هفتادمین سالروز ت ولد گرهارد
م ول ر ،بهرتین گولزن تاریخ ب وندسلیگا که
با زدن چهل گول در یک فصل در این
زمینه هم رکورددار است ،اذعان کرد :من
کجا و این آمار کجا .ب رای شکسنت این

رکورد باید تقریبا در هر مسابقه یکی
دو گول ب زنی؛ تازه آن وقت م یت وانی
تصور جابجاکردن این رکورد را در رست
بپرورانی.
ل واندوفسکی با اشاره به ای نکه رکورد م ولر
از فصل  1971-72تا امروز که  44سال از
آن دوران م یگذرد ،بر جای مانده است،
افزود :او یک اسطوره ب یبدیل است .وقتی
به رکوردهای فوتبال آملان نگاه م یکنی،
تقریبا همه جا اسمی از او هست و این
نشان م یدهد که م ولر چه بازیکن بزرگی
بوده است.

ملپارد :انگلیس نتوانست
از من و جرارد استفاده کند
ف رانک ملپارد ،هافبک سابق تیم ملی انگلیس عن وان
کرد که از ای نکه زوج او و ج رارد ب رای سه شی رها موثر
نبوده ناراحت است.
این دو ستاره که در حال حارض در لیگ آمریکا و در
تی مهای نیویورک سیتی و لس آنجلس گلکسی بازی
م یکنند ،در تیم ملی انگلیس نت وانستند عملکرد موفقی
داشته باشند و دستاوردی به دست بیاورند .حال ملپارد
عن وان کرد که از ای نکه نت وانسته با ج رارد موفقیتی داشته
باشد ناراحت است.
او گفت :فکر م یکنم دورههایی بود که م ربیان انگلیسی
م یت وانستند تصمیامت متفاوتی بگی رند .اگر من
من یت وانستم به سطح باالیی در فوتبال برسم ،شخصا
مسئ ولیستش را قبول م یکردم .فکر م یکنم م ربیانی
م یت وانستند از ما بهرت استفاده کنند و نتایج بهرتی
بگیریم .دورهای که من و ج رارد در لیورپول و چلسی بازی
م یکردیم ،در تیم ملی از ترکیب  4-4-2استفاده م یشد که
گاهی استیوی مجبور به نیمک تنشینی م یشد و گاهی
در چپ بازی م یکرد .من تحت هدایت کاپلو در پست
هافبک دفاعی بازی م یکردم که در چلسی هی چگاه در
این پست بازی نکردم .وقتی به گذشته ام نگاه م یکنم،
به نظرم یک چیز کم بود .من یدانم مشکل چه بود .شاید
به این خاطر بود که ما بازیکنان منچسرتی ونایتد ،لیورپول
و چلسی ،هر هفته مقابل هم بازی م یکردیم.
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جرارد:
فصل بعد از فوتبال خداحافظی میکنم
استیون ج رارد ،هافبک لس آنجلس
گلکسی عن وان کرد که در پایان فصل 2016
از میادین فوتبال خداحافظی خ واهد کرد.
اسطوره لیورپول که در تابستان به لس
آنجلس گلکسی پیوست ،دو گول ب رای
تیمش به مثر رسانده و سه پاس گول ب رای
ه متیم یهایش ارسال کرده است .با این
حال ،تیم آنها با شکست مقابل سیاتل
ساوندرز ار دور حذفی ام ال اس کنار رفت
و ج رارد باز هم نت وانست قهرمان لیگ شود.

حال او عن وان کرد که قصد دارد در پایان
فصل بعد از فوتبال خداحافظی کند.
او گفت :شاید فصل آخر من به عن وان
فوتبالیست باشد .مسلام ای نطور فکر
من یکنم که احساسات فعل یام سال بعد
هم به همین شکل باشد .دوست دارم در
اوج خداحافظی کنم .فصلی طوالنی پیش
رو خ واهد بود و من تنها  4ماه است که به
ای نجا آمده ام ولی ب رای فصل بعدم تج ربه
خ وبی خ واهد بود.



فابرگاس:
هیچ مشکلی با مورینیو ندارم
سسک فابرگاس ،هافبک چلسی شایعه
اختالفش با مورینیو را رد کرد و گفت که
از حضور در چلسی خوشحال است.
بی بی سی روز دوشنبه مدعی شد که
یکی از ستارههای تیم دوست دارد تا
چلسی به این روند ادامه دهد و مورینیو
در این تیم ناکام باشد .با این حال،
فابرگاس عن وان کرد که از حضور در
چلسی خوشحال است و مشکلی با
مورینیو ندارد.

او در توئیرتش نوشت :م یخ واهم
راجع به صحب تهای چندین وبسایت
شفاف سازی کنم .من در چلسی بسیار
خوشحامل و رابطه خیلی خ وبی با
م ربی دارم .شاید از بیرون باشگاه برخی
م یخ واهند که ما نتیجه نگیریم ولی من
کامال مطمئنم که دوباره به اوج بازخ واهیم
گشت .فابرگاس فصل گذشته به چلسی
پیوست و از ع وامل اصلی قهرمانی این
تیم در پایان فصل بود.



هندرسون در آستانه بازگشت
به لیورپول
جردن هندرسون ،کاپیتان لیورپول در آستانه
بازگشت به میادین است و این اتفاق
م یت واند کمک زیادی به کلوپ در میانه
میدان کند.
در فصل گذشته هندرسون نقش پررنگی
در تیم ب رندن راجرز داشت و یکی از
ستارههای لیورپول بود .با این حال ،او در
هفت ههای اول لیگ برتر دچار مصدومیت
شد و ب رای بهبود آن به آمریکا سفر کرد.
حال به نظر م یرسد که او کم کم رشایط

بازی کردن را پیدا کرده و به زودی به
میادین بازخ واهد گشت.
در غیاب او ،جای خال یاش در ترکیب
لیورپول کامال حس شده و یکی از دالیلی
که ب رندن راجرز نت وانست نتیجه بگیرد و
در نهایت اخ راج شد ،غیبت هندرسون بود.
حال بازگشت او م یت واند خرب بسیار خ وبی
ب رای کلوپ باشد و دست رسم ربی آملانی
ب رای انتخاب بازیکن در میانه میدان را باز
خ واهد گذاشت.



روزیکه رونالدو و مورینیو
تا مرز درگیری فیزیکی رفتند
در کتابی که به زودی از زندگینامه رونالدو
بیرون خ واهد آمد ،از روزی که دوستی بین
رونالدو و مورینیو خامته یافته ،یاد شده
است.
ژوزه مورینیو سه فصل در رئال مادرید
مشغول به کار بود اما سال آخر حضورش
در جمع کهکشان یها ،ت وام با اختالفات
اساسی بین او و برخی ستارگان بزرگ
تیمش بود؛ ستارگانی چون کاسیاس ،راموس
و رونالدو.
آغاز اختالفات بین رونالدو و مورینیو به
بازی رئال مادرید و والنسیا در یک چهارم
نهایی کوپا دل ری فصل  2013-2012بر
م یگردد .درآن بازی ،در حالیکه رئال 0-2
در نیمه اول به پیروزی رسیده بود ،مورینیو
در رختکن به رونالدو به دلیل از دست دادن
یک توپ در کنارههای زمین به شدت
تاخت و به او گفت که اگر آن توپ نهایتا
منجر به گول م یشد مقرص اصلی تو بودی.

رونالدو نیز بالفاصله با تندی پاسخ م ربی
خود را داد و به او گفت :بعد از این همه
خدمتی که من به تو کردم ،بعد این همه
گ ولی که ب رای این تیم به مثر رساندم؛
حاال ای نگ ونه ج واب م را م یدهی؟چطور به
خودت اجازه م یدهی بخاطر این مساله از
من انتقاد کنی؟
رونالدو پس از کمی سکوت ،با حالتی
ب رافروخت هتر رو به مورینیو کرده و به او
گفت :خیل یها مثل من فکر م یکنند اما
ج رات این را ندارند که به تو اع رتاض کنند.
یزنم.
من از طرف همه بازیکنان حرف م 
در حالیکه مشاجره این دو در حال شدت
گرفنت بود ،راموس ،آربل وا ،خدی را و کاسیاس
میانج یگری کرده و مانع درگیری فیریکی
مورینیو و رونالدو شدند .بعد از آن اتفاق،
دیگر هرگز رابطه این دو بهبود پیدا نکرد
و هنوز هم اختالفات آشکاری با ی کدیگر
دارند.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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سیدعباسحکیمی،
یکی از بنیانگذاران سازمان نصر درگذشت
اطالعات روز :سید عباس حکیمی ،از چهرههای جهادی
و یکی از بنیانگذاران سازمان نرص روز سه شنبه در کابل
درگذشت.
سید عباس حکیمی از چند سال بدی نسو از بیامری شدید
رنج م یبرد و در نهایت صبح روز سه شنبه در من زلش واقع
در رسکاری ز ،ناحیه ششم شهر کابل ،درگذشت.
حکیمی از بنیانگذاران سازمان نرص و در سالهای جهاد
یکی از ره ربان تاثیر گذار جهادی در والیت غ زنی بود و
سالها رهربی جهاد را در ب رابر نیروهای ارتش شوروی در
والیت غ زنی و مناطق مرکزی افغانستان به عهده داشت.
آقای حکمی ه مچنان از اف راد نزدیک به عبدالعلی م زاری،
رهرب فقید حزب وحدت اسالمی افغانستان و از بنیانگذاران

این حزب به رهربی م زاری نیز بود.
او در حزب وحدت اسالمی افغانستان عضو شورای مرکزی
و عضویت شورای عالی نظارت را داشت.
آقای حکیمی در سالهای اخیر به هیچ ج ریان و حزب
نپیوسته و گوشه نشینی را اختیار کرد .او در این سالها
بیشرت به فعالی تهای فرهنگی و آموزش علوم اسالمی
پرداخت.
از او چندین اثر در زمینه علوم اسالمی نیز به چاپ رسیده
رسیده است.
ی منترش م یشود که چند روز
خرب درگذشت وی در حال 
پیش ق ربان علی عرفانی ،یکی دیگر از بنیانگذارن سازمان
نرص نیز درگذشت.
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