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به مجاهدین اجازه دهید
 که از ملک خود دفاع کنند

نام  زیر  قدرت  برای  جنگ  گفت  غنی  جمهور  رییس 
دین نباید ادامه یابد: »این مغالطه دیگر اعتبار ندارد 
تحقق  بنامد.  برای دین  را جهاد  که کسی جنگ قدرت 
از  علیای شریعت اسالمی، همه  مقاصد  و  اهداف دین 

راه های صلح آمیز ممکن است

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1723  سه    شنبه        27 د  لو  /    بهمن      y   1394  7 جما د ی  اال و ل  y 1437   16 فبر و ر ی    2016

دانا انتظار ندارد کارهاي او مورد ستایش و تحسین قرار 
گیرد.
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دهات وانکشاف  احیا  وزارت  پروژه های  و  روستاییان 
 “برنامۀ همبستگی ملی با مردم ، توسط مردم ، برای مردم«

از این شعار زیبا که یک کتاب مفهوم در آن نهفته است چنین استنباط می گردد که برنامۀ همبستگی ملی به خاطر رفاه و انکشاف زیست مردم زحمتکش، با همت اما  بی بضاعت افغانستان به 
خصوص روستاییان، ایجاد گردیده است.

بیشتر از سیزده سال است که برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با عزم متین و گام های استوار در جهت آسایش و سعادت مردم روستاها، پروژه های بازسازی و انکشافی را یکی 
پی دیگری تطبیق وعملی می کند .  راز موفقیت و رسیدن برنامۀ همبستگی ملی به دستآوردهای گسترده  در آنست که این برنامه از حمایت، کمک و همکاری همه جانبۀ مردم  قریه ها، دولت و 

جامعۀ جهانی برخوردار است.
عدۀ کثیری از روستاییان ما، هر چند که با فقر و تنگدستی دچار هستند با همت واال و با تمام نیرو وقوت در تطبیق و عملی کردن پروژه های برنامۀ همبستگی ملی دست و آستین را باال زده اند و با 

تالش خسته گی نا پذیردر بازسازی و انکشاف قریه های ویران شده خود عرق می ریزند .
روز تا روز تپش زنده  گی در قریه  های وطن عزیز ما بیشتر و بیشتر مي شود . روستاییان ما حاال توان و صالحیت آن  را دارند که خودشان در بارۀ  قریه های  شان فکر کنند و تصمیم بگیرند، اعضای 

شوراهای انکشافی، اولویت های شان  را خود انتخاب و تعیین کنند و پروژه های انکشافی مثمر و عام المنفعۀ  دلخواه و مورد نیاز شان را تطبیق و عملی کنند . 
روستاییان با هوشیاری و ذکاوتی که دارند با تدبیر و صاحب نظری، بهتر از هرکس دیگری از مشکالت و ضرورت های خود واقف اند و می دانند که چه کنند و چه نکنند، کدام پروژه ضرورت 

مبرم شان است تا در اولویت قرار گیرد و کدام پروژه ها در مراحل بعدی برای شان اهمیت دارند.
 به همین جهت وزارت احیا و انکشاف  دهات از طریق برنامۀ همبستگی ملی، تمام صالحیت های انتخاب پروژه ها، اخذ پول، مصرف پول و محافظت از پروژه ها را به اختیار خود مردم روستاها 

سپرده است.
مردم روستا نشین ما برعالوۀ آن  که مکلف اند تا ده درصد در مصارف پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی سهم بگیرند، گاهی هم صد درصد و حتی در بسیاری پروژه  های حیاتی و عام 

المنفعه بیشتر از آن نیز سهم  گرفته و می  گیرند . 
مردم قریه  ها همیار و همکار خوب شوراهای انکشافی خود می  باشند . از انتخاب پروژه  ها تا خرید مواد، اشیا و اجناس مورد ضرورت پروژه ها، نظارت از چگونگی نحوه کار پروژه  ها با آنها 
همدست وهمکارهستند و حتی در کارساختمان آنها همکاری خالصانه کرده و می کنند. روستاییان عزیز می دانند که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی برای بهبود وضع اقتصادی، زنده گی 
خودشان و هم چنان ترقی و شگوفایی قریه های شان می باشند . به همین اساس گفته می  توانیم که شوراهای انکشافی قریه ها، مردم و برنامۀ همبستگی ملی، الزم و ملزوم یکد یگر اند و بدون کمک 

و دستگیری همد یگر کاری را به پیش برده نمی  توانند .  
زمانی  که پروژه های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات در قریه ها تکمیل و آمادۀ بهره برداری می گردند، مسؤولیت مستقیم آن، دیگرمربوط برنامۀ همبستگی ملی نبوده بلکه 
به مردم قریه ها تعلق می گیرد، زیرا مردم ازهمین پروژه ها استفاده می کنند . برای این  که از پروژه  های تکمیل شدۀ مذکور استفادۀ خوب و درست صورت گیرد و زود استهالک و یا ویران نشوند، 

ضرورت است تا به نگهداری، و حفظ و مراقبت آنها توجه جدی مبذول گردد.
در بین روستاییان هستند کسانی که با بی پروایی و با استفادۀ نادرست به زود ترین فرصت این پروژه  ها را خراب  و یا به طور کلی ویران می کنند .  به همین خاطر، شوراهای انکشافی قریه  ها، برای 
حفظ و نگهداشت و استفادۀ درست و مناسب از پروژه  های انکشافی برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات، کمیته های نظارت و کنترول را ایجاد کرده  اند. اعضای این کمیته  ها از بین 
مردم و توسط مردم انتخاب می  شوند که هر لحظه و هر آن پروژه ها را وارسی  و بررسی می کنند، می بینند که پروژه ها در کدام حالت قرار دارند و آیا ضرورت به ترمیم آنها موجود است یا خیر ؟
هرچند که رهبری شوراهای انکشافی قریه ها، بنا بر مسؤولیت خود، سعی و تالش فروان دارند تا پروژه های شان سالم مانده و زود استهالک و ویران نشوند، اما در این قسمت کمک و همکاری 

مردم قریه ها هم ضروریست. بنااً احاد ما وظیفه داریم تا در حفظ و نگهداشت تأسیسات عام المنفعۀ خویش جدی و کوشا باشیم و قسمی  که الزم است از آنها استفادۀ درست کنیم.

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی
وزارت احیا وانکشاف دهات

ظـالم تـریـن
 طـالب



ACKU
گزارش تازۀ سازمان ملل در مورد افغانستان، از 
افزایش تلفات غیرنظامیان در سال 2015 نسبت 
به ساِل پیش از آن خبر می دهد. در این گزارش 
گفته شده که تلفات غیرنظامیان در افغانستان در 
است.  داشته  افزایش  درصد  چهار   2015 سال 
این گزارش، به سطوح مختلِف تلفات و عوامِل 
آن به صورِت مشرح اشاره کرده و در مجموع، 

تصویر دقیقی از رویدادهای کشور در یک 
ساِل گذشته به دست داده است.  

با مرور این گزارش، این سوال بدون شک 
مطرح می شود که "چرا گراف ناامنی ها و 
سال  به  نسبت  هرسال  غیرنظامیان  کشتار 
می یابد؟"؛  افزایش  افغانستان  در  آن  قبِل 
آن چه که ممکن است در یک کشور دیگر، 
بپیماید و با گذشِت  روالی غیر از این را 

زمان، ثبات و امنیت پایدارتر شود! 
عوامل  با  شک  بدون  ثبات  و  امنیت 
تنگاتنگ  و  مستقیم  رابطه یی  سیاسی 
سمت  به  کشور  یک  که  میزانی  به  دارد. 
به  برمی دارد،  گام  بیشتر  سیاسِی  ثباِت 
بیشتری  امنیِت  و  ثبات  از  تناسب  همان 
گراِف  رفتِن  بلند  می شود.  برخوردار  نیز 
عامل  اصلی ترین  که  کشور  در  ناامنی ها 
کشتار غیرنظامیان می تواند باشد، با تزلزل 

سیاسی در افغانستان رابطه دارد. 
زمان  گذشِت  با  افغانستان  دولت مردان 
نتوانستند این کشور را از منظر سیاسی به 
کشوری با ثبات تبدیل کنند و به مشکالت 
سیاسی  بی ثباتی  دهند.  پایان  داخلِی خود 
در کشور، دیگر عرصه ها را نیز درنوردیده 

و باعث بی ثباتی اقتصادی و امنیتی شده است. 
در گزارش سازمان ملل متحد، البته به این بُعد 
ناامنی ها و دالیل آن توجه نشده، ولی  افزایِش 
در مجموع، برداشت عمومی از گزارش سازمان 
ملل متحد به این گمانه ها راه باز می کند. برای 
این که تصویر روشن تری از مسایل داشته باشیم، 
تلفات  افزایش  در  که  اصلی  عوامل  برخی  به 
صورت  به  دارند،  مستقیم  تأثیر  غیرنظامیان 

فهرست وار اشاره می شود: 
پانزده سال  افغانستان در  امنیت در  امنیتی:  بُعد 

جهانی  جامعۀ  دولت،  اصلی  دغدغۀ  گذشته، 
اقدام های  آن که  وجود  با  است.  بوده  مردم  و 
پُرهزینه یی برای تأمین امنیت در کشور صورت 
موفق  خارجی  نیروهای  و  دولت  ولی  گرفت، 
نشدند که بر ناامنی های در حاِل گسترش چیره 
نسبی  امنیِت  از  را  افغانستان  حداقل  و  شوند 

برخوردار سازند. 

با  مسلح  مخالفان  که  است  داده  نشان  تجربه 
را  خود  فعالیت های  دامنۀ  سال،  هر  گذشت 
در  بیشتری  مناطق  توانسته اند  و  کرده  بیشتر 
بدون  امنیتی،  وضعیت  سازند.  ناامن  را  کشور 
در  غیرنظامیان  تلفات  عامل  اصلی ترین  تردید 
کشور بوده می تواند. تعهدات دولت و متحدان 
و  بوده  نابسنده  عرصه  این  در  آن  بین المللی 
بیشتر از آن که در دل های مردم امیـد و اطمینان 

بیافریند، باعث هراس و نگرانی شده است.
با شعارهای  اقتصادی: دولت وحدت ملی  بُعد 

گذشت  با  اما  شد،  میدان  وارد  اقتصادی  کالِن 
از  بخشی  به  نتوانسته  یک سال ونیم  از   بیشتر 
وضعیت  شدِن  بهتر  برای  خود  وعده های  از 
بی کاری  کاهش  و  شغل  ایجاد  مردم،  اقتصادی 
عمل کند. بی کاری پس از ناامنی می تواند عامل 
شود؛  شناخته  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  دیگِر 
زیرا در فضای بی ثباتی اقتصادی، سطح جرایم 
بلند  خودی  به  خود  به صورِت  جامعه  در 
می رود. بی کاری همان گونه که در اصطالح 
و  عامل  می شود،  تشبیه  بیماری  به  مردم 
می تواند  از خالف ورزی ها  بسیاری  انگیزۀ 
ثبات  بتواند  که  میزانی  به  دولت  باشد. 
اقتصادی و شغلی در جامعه به وجود آورد، 
به همان میزان قادر می شود که سطح تلفات 

را کاهش دهد.
همان گونه  سیاسی  بُعد  در  سیاسی:  بُعد 
دولت  رفت،  اشاره  نبشته  این  آغاز  در  که 
چندانی  موثریِت  و  کارآیی  افغانستان 
تأمین  برای  اقدام های دولت  نداشته است. 
صلح هرگز به نتیجۀ الزم منتهی نشد. همین 
اشتباه های  دلیِل  به  بغالن  در  جنگ  حاال 
سیاسِی دولت و امضای تفاهم نامه با برخی 
شده  تشدید  این همه  مخالف،  جریان های 
است. دولت اگر می توانست با دوراندیشی 
تردید  بدون  کند،  اقدام  امنیت  تأمین  به 
که  نمی شد  سیاسی  خبط های  چینن  دچار 
به تلفات غیرنظامیان بینجامد. از دیگر سو، 
درونِی  اختالفات  به  نتوانسته  هنوز  دولت 
خود پایان دهد. رییس جمهوری با معاوناِن 
و  اجرایی  ریاست  و  دارد  مشکل  خود 

ریاست جمهوری با هم به تفاهم نمی رسند.
کشور  امنیتی  وضع  بر  شک  بدون  همه  این ها 
را  غیرنظامیان  تلفات  تنها  نباید  و  اثرگذارند 
در  اگر  داد.  تقلیل  مسلح  مخالفاِن  حمالت  به 
افغانستان دولتی تدبیرگرا شکل می گرفت، بدون 
شک قادر می شد بر بخِش اعظمی از مشکالِت 
فعلی که رابطۀ مستقیم و یا غیرمستقیم با ناامنی ها 

و افزایش تلفات غیرنطامیان دارند، فایق آید.  
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احمـد عمران

هر سـال 
بـدتـر از پـار

 

مراسمی  برگزاری  با  دلو،  دوشنبه 2٦  روز  ریاست جمهوری، 
از  شوروی  سرِخ  قشوِن  خروج  روز  از  کابل،  در  رسمی 
افغانستان تجلیل کرد. محمد اشرف غنی، رییس دولت وحدت 
ملی و داکتر عبداهلل رییس اجرایِی کشور، از مجاهدین قدردانی 
کردند و یاد جهاد و مبارزۀ مردم افغانستان را گرامی داشتند. 

افغانستان  مردم  پیروزی جهاد  ثور، روز   8 از  که  سال هاست 
در برابر رژیم کمونیستی و نیز 2٦ دلو روز خروِج نیروهای 
صورت  گرامی داشت  درست  گونۀ  به  کشور،  از  شوروی 
نمی گیرد و دولت اصاًل برنامه یی برای حمایت از این ارزش ها 
امسال، هم در کابل و هم در چندین شهِر  اما  نداشته است. 
دیگر، از روزِ تاریخِی 2٦ دلو گرامی داشت به عمل آمده است. 
این روز  نیز   به مجاهدین  برخی جریان های سیاسِی مربوط 
نشان  ارگ صورت گرفت،  اما آن چه در  داشته اند.  را گرامی 
روز خروج  از  که  نتوانسته  دولت  هم  هنوز  متأسفانه  که  داد 
کنـد.  تجلیل  آن  شاندارِ  به شکل  در کشور  نیروهای شوری 
ولی با آن هم تجلیل امسال، نسبت به سال های قبل مقبول تر 

بوده است. 
سه دهه پیش از  امروز، افغانستانی ها شاهد خروج نیروهای 
اما همان مردمی که دیروز  بودند؛  از کشور  خارجی  متجاوزِ 
امروز  ساختند،  مواجه  شکست  به  را  شوروی  نیروهای 
سربازانی  استند؛  سربازان شان  و  خارجی   کشورِ  ده ها  میزباِن 
حضور  این جا  افغانستان  مردمِ  به  کمک  نامِ  زیر  امروز  که 
آن  ادامۀ  در  ما همچنان  که  است  این  امر  واقعیِت  اما  دارند. 
اشغال و آزادی، درگیِر جنگ  هستیم و بهـای آن پیروزی و 

آزادی خواهِی بزرگ را می پردازیم. 
نیروهای  با  مبارزه  و  اسالم گرایی  شعارِ  با  تروریسم  اکنون، 
خارجی، برای مردم افغانستان و جهان به یک مسالۀ اساسی 
شده  ما  برای  دست نیافتنی  ارزِش  یک  صلح  و  شده  تبدیل 
است. اما آن چه واقعیت دارد این که خروج نیروهای شوروی 
از افغانستان، دیوارِ اسارِت ملت های دیگر را درهم شکست، 

ولی افغانستان را در تهاجم و نبـردی جدید قرار داد. 
مورد  کشور  این  افغانستان،  از  شوروی  نیروهای  خروج  با 
تجاوزِ غیرمستقیم و بعد هم مستقیِم پاکستان قرار گرفت. این 
خروج هرچند در سطح جهان غیرقابِل پیش بینی بود، اما شهید 
مردمِ  جهادِ  پیروزی  از  خبر  پیش،  سال ها  مسعود  احمدشاه 
مجاهدین  گرفتِن  قرار  و  شرق  ابرقدرِت  برابِر  در  افغانستان 
شد  هم  چنین  بود.  داده  پاکستان  تجاوز  و  مداخله  برابر  در 
و پاکستان از فردای خروج ارتش شوروی، خواِب تسلط بر 
افغانستان را محقق دید و به کمِک ایادی خود، به تحقِق هرچه 
زودتِر آن کمر بست و ما هم اینک در آتِش این خواب و سراِب 

صلح می سوزیم و می سازیم. 
این خروج، می بینیم که  از  بیست وهشت سال  از  اکنون پس 
آتش جنگ در شمال و جنوِب کشور شعله ور است. اگرچه 
دیروز، آقای غنی و عبداهلل از همۀ نیروهای طالبان و حزب 
نیک  ما  اما  بپیوندند؛  صلح  روند  به  که  خواستند  اسالمی 
به  گذشته  همانند  تضرعات  و  خواست ها  این  که  می دانیم 
نتیجه نمی رسند و این وضِع ذلت بار، معلوِل علتی نیست جز 
و  جهاد  ارزش های  از  جهادی  رهبران  و  دولت  آمدِن  کوتاه 
بازاندیشِی  برای  باشد  فرصتی  باید  دلو   2٦ بنابرین  مقاومت. 
اعمال و رفتارمان در برابر کارنامۀ جهاد و ایثارگری. ما باید از 
پیروزی های گذشته و شکست های امروز، درِس عبرت بگیریم 
و با در پیش گرفتِن راه شهدای جهاد و آزادی، پیروزی های 
جدید را در برابِر متجاوزیِن جدید زیِر نام طالب و داعش رقم 
آن،  و  دارد  مهم  پیش شرِط  و  مقدمه  کار، یک  این  اما  بزنیم. 
مسلمًا خروج  آزاده گی.  و  قهرماناِن عرصۀ جهاد  از  قدردانی 
ارتش سرخ و شکست تجاوزِ مستقیم و غیرمستقیِم پاکستان، 
نتیجۀ جهاد و مقاومِت تک تِک مردم افغانستان و به ویژه تدبیِر 
ملِی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  شهید  چون  بزرگی  قافله سارِ 
افغانستان  نمی بود،  اگر شهید مسعود  یقینًا  بوده است.  کشور 
پس از رهایی از کام اژدهای سرخ، به کام اژدهای سیاهِ طالبان 
اکنون زنده گِی حقارت بار در  ما  پاکستان سقوط می کرد و  و 
زیر سیطرۀ پاکستان را تجربه می کردیم. بنابرین، شایسته است 
که در چنین روزهایی، از شخصیِت سترِگ احمدشاه مسعود 
یادآوری شود و نقِش بی بدیِل او در بقای افغانستان به نسِل 

جوان تفهیم گردد. 

چه کسـی 
سبب ناکامِی قشون سرخ 

و سیاه شـد؟
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دولت وحدت ملی با شعارهای کالِن 

اقتصادی وارد میدان شد، اما با گذشت 

بیشتر از  یک سال ونیم نتوانسته 

به بخشی از از وعده های خود برای 

بهتر شدِن وضعیت اقتصادی مردم، 

ایجاد شغل و کاهش بی کاری عمل 

کند. بی کاری پس از ناامنی می تواند 

عامل دیگِر افزایش تلفات غیرنظامیان 

شناخته شود؛ زیرا در فضای بی ثباتی 

اقتصادی، سطح جرایم در جامعه 

به صورِت خود به خودی بلند می رود. 

بی کاری همان گونه که در اصطالح مردم 

به بیماری تشبیه می شود، عامل و 

انگیزة بسیاری از خالف ورزی ها می تواند 

باشد. دولت به میزانی که بتواند ثبات 

اقتصادی و شغلی در جامعه به وجود 

آورد، به همان میزان قادر می شود که 

سطح تلفات را کاهش دهد
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نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد:

رقم تلفات غیرنظامیان در سال 2۰۱5 وحشتناک است
با  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر   
افراد  تلفات  که  می گوید  گزارشی  انتشار 
سال  چند  به  نسبت   2015 سال  در  ملکی 

گذشته افزایش چشم گیری داشته است.
متحد  ملل  معاونیت  هیأت  ساالنۀ  گزارش 
با  هماهنگی  در  که  )یوناما(  افغانستان  در 
متحد  ملل  بشر  حقوق  عالی  کمیشنر  دفتر 
تهیه شده، نشان می دهد، درگیری های روز 
افزون زمینی در نزدیکی و یا داخل مناطق 
و  انتحاری  حمالت  با  همراه  مسکونی 
حمالت دیگر در شهرهای بزرگ، علت های 
کلیدی مرگ و جراحت غیرنظامیان در اثر 

جنگ در سال 2015 بوده است.
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  مسووالن 
همچنان گفته اند که مردم افغانستان مستحق 
صلح اند و دفتر نمایندهگی سازمان ملل با 
طرف های درگیر، به ویژه طالبان در تماس 
بوده و آماده است، به روند صلح کمک کند.
آرزومندی  ابراز  با  سازمان  این  مسووالن 
رو  گفت و گوهای  زودتر  هرچه  می گویند، 
بس  آتش  تا  شود  آغاز  طالبان  با  رو  در 
برقرار گردد، تلفات غیرنظامیان کاهش یافته 
دست  دایمی  صلح  به  افغانستان  مردم  و 

یابند.
نتایج این یافته در حالی پخش می شود که 
از چند هفته به این سو، برخی از مسووالن 
حکومت  خارجی  همکاران  و  حکومتی 
در  امنیتی  وضعیت  وخامت  از  افغانستان 

سال پیش رو ُهشدار داده اند.
دفتر نماینده گی سازمان ملل در افغانستان از 
ماه جنوری تا دسامبر سال 2015، 11002 
مورد تلفات غیرنظامیان را که شامل 3545 
ثبت  می شود،  زخمی   7457 و  کشته  نفر 

کرده است.
بر بنیاد این گزارش، آمار تلفات غیرنظامیان 
در سال گذشتۀ میالدی، چهار درصد نسبت 

به سال 2014 افزایش یافته است.
بر بنیاد این گزارش آمار تلفات غیرنظامیان 
نسبت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  سوی  از 
یافته؛ در حالی که  افزایش  به سال گذشته 
در آمار نیروهای مخالف دولت، ده درصد 

کاهش آمده است.
تلفات  درصد  دو  و  یوناما شصت  گزارش 
مخالف  مسلح  نیروهای  به  را  غیرنظامیان 
بی هدف،  جنگ های  درصد  هفده  دولت، 
افغانستان،  امنیتی  نیروهای  درصد  چهارده 
بین المللی، یک درصد  نیروهای  دو درصد 
چهار  و  دولت  طرف دار  مسلح  نیروهای 
درصد مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ها 

نسبت داده است.
یافته های این گزارش هم چنان نشان می دهند 
غیرنظامیان،  تلفات  عوامل  مهم ترین  که 
درگیری های زمینی و انفجار مواد انفجاری 
جاسازی شده هستند. گزارش نشان می دهد 

که تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ های 
غیرنظامی   4137 به  و  یافته  افزایش  زمینی 
)111٦ کشته و 3021 زخمی( رسیده است؛ 
جاسازی  مواد  انفجار  از  ناشی  تلفات  اما 
کاهش  درصد  بیست  که  وجودی  با  شده 
یافته، هم چنان عامل تلفات 23٦8 نفر )713 

کشته و 1٦55 زخمی( است.
باشنده گان  که  است  آمده  گزارش  این  در 
دادن  با  افغانستان  جنوب  حوزۀ  غیرنظامی 
با  مرکز  حوزۀ  و  بیشترین  قربانی،   2537
پنجاه و هشت قربانی، کم ترین آمار تلفات 

را دارند.
گزارش یوناما نشان می دهد که تلفات زنان 
تلفات  و  درصد  هفت  و  سی   ،2015 در 
کودکان چهارده درصد افزایش یافته است.

سرمنشی  ویژۀ  نمایندۀ  هیسم  نیکوالس 
حین  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان 
این سازمان در یک نشست  یافته های  نشر 
غیر  تلفات  "ارقام  گفت:  کابل  در  خبری 
و  است  2015 وحشتناک  سال  در  نظامیان 
افغانستان  از طرف های درگیر در جنگ  ما 
غیر  تلفات  کاهش  برای  که  می خواهیم 
پیش  در  را  مناسبی  روش های  نظامیان 

گیرند".
غیرنظامی  افراد  کشتن  افزود:  هیسم  آقای 
جرایم جنگی است و عامالن آن قابل پیگرد 

در دادگاه بین المللی می باشد.
نیکوالس هیسم با توجه به روند مذاکرات 
صلح در سال 201٦ ابراز امیدواری کرد که 
افراد غیرنظامی در این سال کاهش  تلفات 
یابد؛ اما بیان داشت که این مسأله به صورت 

مطلق قابل پیش بینی نیست.
ملل  نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان  به گفتۀ 
متحد در افغانستان، مردم افغانستان مستحق 
صلح اند و دفتر نمایندهگی سازمان ملل با 
تماس  در  طالبان  به ویژه  درگیر،  طرف های 
بوده و آماده است به روند صلح کمک کند.
زودتر  هرچه  که  کرد  امیدواری  ابراز  او 
آغاز  طالبان  با  رو  در  رو  گفت وگوهای 
تلفات  و  گردد  برقرار  بس  آتش  تا  شود 
غیرنظامیان کاهش یافته، مردم افغانستان به 

صلح دایمی دست یابند.
انتحاری  پیچیدۀ  حمالت  گزارش،  این  در 
در شهرهای بزرگ و افزایش درگیری های 
مناطق مسکونی، عوامل  نزدیکی  زمینی در 
اصلی افزایش تلفات افراد غیرنظامی دانسته 

شده است.
ننگرهار،  در والیت های،  تلفات  این  بیشتر 
قندوز، هلمند، غزنی و فاریاب متوجه افراد 

ملکی بوده است.
یوناما  بشر  حقوق  بخش  رییس  بل،  دانیل 
یک  قربانی،  ده  هر  میان  در  که  می گوید 
یک  قربانی  چهار  هر  در  و  زن  نفرشان 

نفرشان کودک بوده است.
دانیل بیل که در این نشست خبری سخن 
حمالت  نتیجه  "در  کرد:  بیان  می گفت، 
فرد   ٦858 از  بیشتر  حکومت  مخالفین 
غیرنظامی در سال 2015 کشته و یا زخمی 
شکل  به  حمالت شان  به  آنان  و  شده اند 
کارمندان  بازرگانان محلی،  باالی  هدف مند 
کارمندان  و  عدلی  کارمندان  دولت،  ملکی 

کمک های بشری ادامه داده اند".
از  افزود:  یوناما  بشر  حقوق  بخش  رییس 
یکی   2015 سال  در  تلف شده  نفر  ده  هر 
کودک  آن  یکی  نفر  هر چهار  از  و  زن  آن 
است که تلفات زنان نسبت به سال 2014، 
37 درصد و تلفات کودکان نیز 14 درصد 

افزایش یافته است.
با   2015 سال  در  درگیری ها  که  افزود  او 
باعث  ملکی  مردم  به  جدی  صدمۀ  ایجاد 
پیامدهای وحشتناک برای کودکان نیز شده 

است.
عالی  کمیشنر  رعدالحسین،  زید  هم چنان، 
»مردم  می گوید:  متحد  ملل  بشر  حقوق 
افغانستان هنوز هم از اثر حمله های وحشیانه 
بین المللی  حقوق  براساس  که  بی هدفی  و 
منع هستند، رنج می برند. این گونه حمله ها 
هنوز هم با معافیت کامل از مجازات ادامه 

دارد«.
تأکید  متح  ملل  بشر  حقوق  عالی   کمیشنر 
می کند که عامالن این کشتارها باید در قبال 

آن پاسخ گو باشند.

سمیع یوسفزی
مترجم: ع الهام

دیلی بیست

با کشتار خانواده  تا  آغا تصمیم گرفت  پیر 
کسی که روزی خود از بیرحم ترین طالبان 
و شهرت  نام  برای خود  بود  افغانستان  در 

کمایی کند و موفق هم شد. 
کویته، پاکستان- افغانستان به خاطر داشتن 
اشخاص بیرحم، قاتالن بدنام، شکنجه گران، 
علیه  جرایم  مرتکبان  و  کننده گان  عام  قتل 
بشریت به شمول کسانی که جرایم ضد بشر 
را برضد تعداد بیشمار افغانستانی های بیگناه 

مرتکب شده اند شهرت دارد.  
عام  طور  به  داداهلل  مال   1990 سال های  در 
توجه  مورد  بدترین ها  بدترین  صفت  به 
به آتش کشید و  او قریه های کامل را  بود. 
قتل  حتی  چیزی  هیچ  که  می رسید  نظر  به 
دلیل  به  نمی ساخت  ناراحت  را  او  نوزادان 
همین تخطی ها بود که مال عمر رهبر طالبان 
به  برکنار کرد.  از کار  او را در سال 1997 
دنبال حمالت 11 سپتامبر2001  وقتی رژیم 
طالبان در نتیجه تهاجم امریکا به افغانستان 
ساقط شد، داداهلل به صحنه برگشت. با تقلید 
الزرقاوی  مصعب  ابو  وحشیانه  اعمال  از 
به  شروع    200٦ سال  در  اهلل  داد  درعراق 
بریدن سر کسانی کرد که به تصور او کافر و 

دشمن پنداشته می شدند. 
عملیات  در یک  در سال 2007  داداهلل  مال 
هلمند  والیت  در  سی آی ای  رهبری  تحت 
در  اما  رسید.  قتل  به  پاکستان  مرز  نزدیک 
می گوید  که  است  ضرب المثلی  افغانستان 
ظالم همیشه جا نشین خود را می یابد و حال 
داداهلل  جانشین  این  که  می دانیم  خوبی  به 

کیست.
به  قساوت،  و  ظلم  در  داداهلل  مال  جانشین 
نام پیرآغا شناخته می شود که یک قوماندان 
به  سرعت  به  اما  بود  طالبان  رتبه  پایین 
و  شد  مبدل  قساوت  و  دهشت  از  نمادی 
هر آن کسی را که جرات می کرد تا تنظیم را 
به چالش بکشد یا مورد انتقاد قراردهد و یا 
مشخص ترگفته شود که بخش اداره مربوطه 
او را مورد انتقاد قرار دهد هدف قرا می داد. 
طالبان  سریع  واکنش  قوای  رییس  پیرآغا 
ابوبکر  جنگجویان  برضد  اخیراً  که  است 
البغدادی خلیفه خود خوانده دولت نام نهاد 
در  داعش  به  مشهور  شام  و  عراق  اسالمی 
آن  در  شدند.  داده  سوق  افغانستان  جنوب 
جنگ پیرآغا برازنده گی خود را به قدرکافی 
منصور  مال  توجه  توانست  و  داد  نشان 
را  طالبان  رهبر  مقام  در  عمر  مال  جانشین 
به  را  پیرآغا  منصور  کند.  جلب  خود  به 
جنگ  در  خود  جوی  انتقام  کفیل  عنوان 
تعیین  هایی  گروه  غیره  و  داعش  برضد 
کرد که  مقام منصور به عنوان امیرالمومنین 
اولین  پیرآغا  اما  می کشند.  چالش  به  را 
را  و خشونت  بی رحمی  در   خود  شهرت 
خانواده  اعضای  تمام  که  کرد  کمایی  وقتی 
مال داداهلل به شمول برادر جوان او را سال 

گذشته در زابل به قتل رساند. 
دیلی  خبرنگار  به  افغان  سفید  موی  یک 
را  ظالم  یک  خداوند   " گفت:  بیست 
توسط ظالم دیگر از بین می برد. چه کسی 
می توانست باور کند که تمام خانواده نماد 
اهلل  داد  یعنی  طالبان  بی رحمی  و  قساوت 

توسط پیر آغا ظالم از بین برده می شود؟"
بزرگان  از  دیگر  یکی  کاکر،  خان  محمد 
خود  برادر  رهایی  برای  کوشش  در  محلی 
آغا  پیر  اداره  تحت  طالبان  سیار  زندان  از 

خان  محمد  کرد.  مالقات  او  با  بار  چندین 
کاکر به دیلی بیست گفت: " پیر آغا اندام 
و  تیز  دراز  های  بروت  دراز،  ریش  چاق، 
چشمان خون گرفته دارد. من هرگز چنین 
ندیده  عمرم  سال   ٦0 در  را  ترسناکی  آدم 
لحاظ  از  اما  انسان  ظاهری  لحاظ  از  او  ام، 
باطن یک حیوان خطرناک است. او مثل یک 
را  آنها  میکرد،  حمله  زندانیان  باالی  شکار 
میزد و میکشت. او دستان کودکان 8 ساله تا 
پیران 80 ساله قریه را با زنجیر بسته و در 

پشت موتر می انداخت." 
مرد دیگر از قریه سوالنگ که نخواست نام 
خود را ذکر کند گفت: " تمام مردم قریه ما 
مال  برادر  زیرا  شد  دستگیر  آغا  پیر  توسط 
داد اهلل یک شب را در قریه ما سپری کرده 
بود. ما را لت و کوب و توهین کردند و در 
بیرون  ها  خانه  از  یخبندان  سرد  نیمه شب 

انداختند. 
نمیخواهد  که  قریه  اهالی  از  دیگر  تن  یک 
کرد:  حکایت  بگیرد  را  خود  واقعی  اسم 
جرم  به  محل  مردم  از  تن   1500 "حدود 
کاکر  قوم  یعنی  اهلل  داد  مال  قوم  به  اینکه 
مربوط بودند توسط پیر آغا دستگیر شدند."
نام  به  که خواست صرف  دیگر  افغان  یک 
امیرشاه شناخته شود گفت: " درهنگام شب 
ما به کودکان ما می گوییم که خواب شوید 
در غیر آن پیر آغا می آید و شما را می خورد 
زیر  را  بیچاره سرخود  آن  وقت کودکان  و 
 " گفت  ادامه  در  امیرشاه  می کنند."  لحاف 
بگذار رویدادی را که در هنگام اسارت نزد 
پیر آغا شاهد آن بودیم تعریف کنم ." ما در 
قید پیرآغا قوماندان قد بلند و چاق طالبان 
وی  نزد  نفر  یک  هنگام  این  در  که  بودیم 
آمد و گفت یک عالم دینی پاکستانی )شاید 
برمایی( به نام مفتی ابوذر میخواهد به طالبان 

تسلیم شود. 
بعضی  و  ازبک  و  با چیچنی ها  ابوذر  مفتی 
اشخاص دیگر به داعش بیعت کرده بودند 
اما بعداً تغییر عقیده داده به نزد پیر آغا آمد و 
گفت من بیعت خود را از داعش و البغدادی 
پس می گیرم و آنها را انکار می کنم. پیر آغا 
به وی گفت :" درست است خانواده خود 
بیرون  داعش  اداره  تحت  های  قریه  از  را 
چاشت  از  بعد  و  رفت  ابوذر  مفتی  کن." 
همان روز با دو خانم و نه کودک خود به 
دروازه  به سوی  شیرخوار  طفل  دو  شمول 
ورودی ساحه تحت اداره پیر آغا مواصلت 
:" درست  پیر آغا تبسم کرد و گفت  کرد. 
است به او اجازه دهید از دروازه عبور کند. 
تا موتر  امر کرد  افراد خود  از  به یکی  بعد 
که11  را  وی  خانواده  ابوذرو  مفتی  حاحل 
نفر به شمول زنان و کودکان را حمل میکرد 

با راکت ضد تانک هدف قرار دهد." 
امیرشاه در ادامه گفت : "من برای همیشه از 
طالبان متنفر شدم. بسیار متأسف هستم که 
تا چند ماه قبل از طالبان حمایت می کردم. 
من فکر می کردم آن ها مجاهدان راه خداوند 
فکر  صحنه  آن  دیدن  از  بعد  اما  هستند 
آن ها شیاطین و دشمن خداوند  می کنم که 

هستند." 
یک فرمانده ارشد طالبان می گوید که پیرآغا 
را  طالبان  جنگجویان  از  نفر   1200 حدود 
ارزگان،  زابل،  دارد و والیات  فرمان  تحت 
لوگر، میدان و غزنی شامل قلمرو فرماندهی 
تأسف  جای  محل  اهالی  برای  می شود.  او 
مداخله  سال   15 حدود  از  بعد  که  است 
یک  چنین  کشور،  این  در  اروپا  و  امریکا 
عامل دهشت و قساوت هنور آزادنه گشت 
را که می خواهد  میکند و هرکاری  و گذار 

انجام می دهد.  

ظالم ترین طالب
هارون مجیدی

روسیه آمادۀ ایجاد روند صلِح جداگانه است

در  روسیه  جمهوری  رییس  نماینده 
افغانستان با بی فایده اعالم کردن مذاکرات 
طالبان،  با  صلح  برای  امریکا  جانبه  چهار 
ایجاد  آماده گی  مسکو  که  کرد  تأکید 

پروسه یی مشابه اما درست را دارد.
جمهوری  رییس  نماینده  کابلوف  ضمیر 
افغانستان گفت: مقامات مسکو  روسیه در 
چین،  امریکا،  جانبه  چهار  مذاکرات  به 
اما  پیوست  نخواهند  افغانستان  و  پاکستان 

تشکیل  را  جدیدی  پروسه   تا  است  آماده 
دهد.

خبرگزاری  با  مصاحبه  در  کابلوف 
به  روسیه  کرد:  اعالم  ریانووستی 
بی فایده  جانبه(  چهار  اقدامات)مذاکرات 
به  قباًل  را  این موضوع  پیوست و  نخواهد 

امریکایی ها گفته  بودیم.
نماینده رییس جمهور روسیه در افغانستان 
راه اندازی  امریکا  که  ابتکاری  به  افزود: 

اقدامات  این گونه  آینده  به  و  می کند 
خوشبین نیستیم.

تشکیل  جهت  مسکو  کرد:  تأکید  او 
منافع  داشتن  نظر  در  با  مشابه  پروسه یی 
تمام کشورهای منطقه نه بر اساس اهداف 
امریکایی بلکه به صورت عینی و آگاهانه 

آماده است.
چین،  امریکا،  کشور  چهار  نماینده گان 
دور  سه  حال  به  تا  افغانستان  و  پاکستان 
مذاکره کردند تا نقشه راه صلح میان دولت 

و طالبان بدست آید.
برخی از رسانه ها از پیوستن طالبان به این 
به  اما طالبان هنوز  مذاکرات خبر می دهند 

طور رسمی اعالم نکرده است.
نماینده روسیه در ناتو نیز اظهار داشت که 
کشورهای عضو این سازمان در افغانستان 
مواد  تروریسم،  با  مبارزه  برای  روسیه  با 

مخدر و دیگر زمینه ها همکاری نمی کند.



ACKU
جبار رحمانی

در  مهمی  نقش  نیز  زبان شناسی  عرصۀ 
داشته  برعهده  اتنوگرافی  عمومی  توسعۀ 
بازشناسی  اولیه،  مسایل  از  یکی  است. 
شباهت ها و تفاوت ها در میان زبان ها بود 
که اطالعاِت بسیار مهمی را در باب روابط 
به دست  اجتماعات[  و  ]زبان ها  تاریخی 
به آرامی  زبان ها  این که  وجود  با  می داد. 
پیوندهای  و  ارتباطات  می کنند،  تغییر 
بعضًا  را  مختلف  جوامِع  میان  تاریخی 
تطبیق های  و  مقایسه ها  به وسیلۀ  می توان 
زبان شناختی کشف کرد. هرچند هنوز هم 
مباحثات و جدال های فراوانی در باب رشد 
وجود  زبانی  منشأهای  بعضی  گسترِش  و 
پنجاه  از  بیش  امروز  این  وجود  با  دارد، 
و  بندی شده اند  طبقه  دنیا  در  زبانی  گروه 
شده اند. توصیف  جزییات  از  بخشی  در 

)Ruhlen، 1987(
یکی دیگر از پیوندهای میان انسان شناسی 
آموزش  تجربۀ  بر  مبتنی  زبان شناسی  و 

زبان های نانوشته است. دانستن زبان مردمی 
کمک  می کنیم،  مطالعه  آن ها  مورد  در  که 
بزرگی برای انجام یک تحقیِق اتنوگرافیک 
آموزش  و  کردن  رونویسی  برای  است. 
نانوشتنی  زبان  یک  به  چه گونه  این که 
صحبت کرد، یک محقق نیازمند دانستن این 
است که چه گونه صداهای خارجی و غریبه 
را رونویسی کند و همچنین این که چه گونه 
قواعد اطالعات واژه گانی و نحو زبانی را 
زبان شناسی  دلیل،  همین  به  کند.  تحلیل 
یکی از بخش های مهِم دوره های آموزشی 
انسان شناسی  دیپارتمنت های  بیشتر  در 
دانشگاه ها  بیشتر  امروزه  چند  هر  است. 
یک دیپارتمنِت جداگانه برای زبان شناسی 
زبان شناسی هنوز هم  این  با وجود  دارند، 
انسان شناسی  دیپارتمنت های  بیشتر  در 
گرفته تا دیپارتمنت های ادبیات اسالوی و 

علوم شناختی وجود دارد.
است  ممکن  فوق  مباحث  به  توجه  با 
این گونه به نظر برسد که انسان شناسی در 
است.  تاریخی  مطالعۀ  نوعی  اول،  وهلۀ 
باالخص در حیطۀ باستان شناسی، و به ویژه 
فهم  باب  در  که  انسان شناسی  مباحث  در 
ماقبل  دورۀ  در  چیزی  چه  این که  عمومی 

این گونه  است،  داده  رخ  انسان ها  تاریخ 
اتنوگرافی  حال،  هر  به  می رسد.  نظر  به 
کرده  تغییر  به شدت  خودش  اهداف  در 
تغییر  بیان گر  اهداف،  در  تغییر  این  است. 
و  انسان شناسی  در  توجه  مورد  پدیده های 
agen�  علوم اجتماعی است که من آن را
Agenda hop� .می نامم da hopping

تفاوت  پارادایمی  چرخش های  با    ping
فرآیندی  پارادایمی،  چرخش های  دارد؛ 
است که توماس کوهن آن را در کتابش با 
مطرح  علمی«  انقالب های  »ساختار  عنوان 

کرده است.
از  مقاطع خاصی  در  کوهن  نظر  مبنای  بر 
زمان در علم مثال های متعددی را از آن چه 
وجود  نامید،  متعارف  علم  می توان  که 
شرایط  این  در  علم  مثال  برای  که  ـ  دارد 
قوانین، تیوری ها، کاربرد و مجموعه یی از 
همۀ این ها را با هم دارد ـ در این شرایط 
مدل خاصی را برای پدید آمدن سنت های 
ویژه و به هم پیوسته یی از تحقیقات علمی 

فراهم می کند. )10: 1970(
علم  غالب،  علمی  پارادایم  در  کردن  کار 
نوعی  شامل  که  می شود  نامیده  هنجاری 
که  می شود  مساله یی  حِل  فعالیت های  از 
بخش  در  مهم  مسایل  فعالیت ها  این  در 
شناخته  الگوهای  در  جدید  اطالعات 
این  وجود  با  می گیرند.  قرار  دانش  شدۀ 
متعددی  بخش های  که  می رسد  زمانی 
موجود  الگوی  در  مسایل  و  اطالعات  از 
قرار نمی گیرند. این خالف قاعده ها تراکم 
دانشمندان  خاصی،  نقاط  در  می کنند.  پیدا 
را  قدیمی  پارادایِم  چارچوب  هنجارشکن 
می شکنند و تالش می کنند یک چارچوب 
مفهومی جدیدی را توسعه دهند که بتواند 
دهد.  توضیح  را  قاعده ها  خالف  این 
و  مباحث  دوره های  زمان،  مقاطع  بعضی 
جدال های بسیار جدی و عمیق هستند. باز 
چارچوب  در  قدیمی  واقعیت های  تفسیر 
بسیار  بحِث  محل  اغلب  جدید،  پارادایم 
مکانیک  از  چرخش  می شود.  جدی یی 
نیوتونی به مکانیک کوانتومی، اغلب یکی 
چرخش  برای  توجه  جالب  مثال های  از 

پارادایمی می باشد.
کاماًل  فرآیند  یک   Agenda hopping

 Agenda در  که  آن چه  است.  متفاوت 
hopping رخ می دهد این است که موارد 
مورد بحث در تحقیقات بیان گر این هستند 
از خالل  توجهی  یا جالب  که چیز جدید 
کار پژوهشی و حتا کار بهترین متخصصان 
که  نیست  این  موضوع  نمی یابد.  ظهور 
شده اند  تکمیل  قدیمی  agendaهای 
نامتعارِف  امور  از  زیادی  تعداد  این که  یا 
از نوعی متانت در کارها  ناشی  تراکم یافته 
این  می دهد  رخ  آن چه  مقابل  در  هستند. 
آموخته  نکته  این  پیش  از  بیش  که  است 
می شود که متخصصان به این فهم می رسند 
کاماًل  شان،  تحقیق  مورد  پدیده های  که 

پیچیده هستند.
بیشترین تالش برای این است که به تولید 
هر چیِز جدیدی برسند و هر آن چه که پیدا 
اندک  بسیار  که  می رسد  نظر  به  می شود، 
جالب توجه است. وقتی این وضعیت رخ 
واقعًا  که  متخصصان  از  تعدادی  می دهد، 
جالب توجه هستند وجود دارد. نکته مهم 
Agenda  hop� در که  است  این   در 
قدیمی  یافته های  بازتفسیر  نوعی   ping
در  که  آن گونه  جدید،  چارچوب های  در 
وجود  می دهد،  رخ  پارادایمی  چرخش 
ندارد. بلکه در این جا نوعی ترک و واگذار 
نفع  به  کردن کارهای مخاطره آمیز قدیمی، 

مجموعه یی جدید از مسایل رخ می دهد.
است  ممکن  قدیمی  بحث  موارد  اگرچه 
همچنان مورد تالش های قدیمی استداللی 
واقع شوند )علی رغم سختی و سنگینی این 
Agend کار(، اما این پیشگامان متمایل به
به  زیادی  شدت  با  معموالً  جدید  های 
می کنند.  حمله  قدیمی  Agendaهای 
Agenda که  بگویند  است  ممکن  آن ها 
های قدیمی غیرقابل انجام هستند، لذا این 
موضوعات غیرعلمی یا بی اعتبار هستند یا 
این که ناقص هستند و یا این که بیشتر نوعی 
مصرف  تاریخ  یا  و  کهنه شده  موضوعاِت 
Agenda گذشته هستند. این حمالت به
های قدیمی آن جا که سبب از دست دادن 
سبب یک پژوهش کامل مفروض می شوند، 

به نوعی مایۀ تأسف هستند.
تاریخ  در  اغلب    Agenda hopping
می شود.  شورع  میدانی  کارهای  اولیۀ 
از  تعدادی  اول،  جهانی  جنگ  زمان  در 
ترک  را  تاریخی  موضوعات  مردم نگاران 
بپردازند.  ساده  جوامع  مطالعۀ  به  تا  کردند 
بیان  این گونه  را  وضعیت  این  کوپر  آدام 

می کند که:
انسان شناسی  رویۀ  بخواهد  شخصی  اگر 
قرن  این  آغازین  دهه های  در  را  بریتانیا 
مشخص کند، باید بر over riding مرتبط 
با جمع آوری داده ها تأکید کند. هدف نهایی 
تعمیم  یا  فرهنگ  تاریخ  بازسازی  می تواند 
به شدت  این عالیق  اما  باشد،  تطورگرایانه 
بریتانیایی  تجربه گرایانۀ  تمایل  فشار  زیر 
که  داشت  وجود  احساس  این  بود. 
واقعیت هایی که به میزان زیادی در دسترس 
چارچوب های  آسانی  به  می گرفتند،  قرار 
به نسبت  تطورگراها و اشاعه گرایان را که 
احمقانه به نظر می رسید، بیان می کردند.)5: 

)1983
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بخش نخسـت

حقایقی دربارۀ 

بیماری اوتیسم

انسان شناسِی

 شناختی
بخش دوم

داکتر میترا حکیم  شوشتری
اوتیسم نوعی اختالل رفتاری عصبی ست که آمار مبتالیان به آن در حال افزایش 
است. طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 1975 از هر 5هزار نفر، 
یک نفر به اوتیسم مبتال بوده، اما در سال 2004 این میزان به یک در 1٦٦ نفر 
رسیده و در سال 2014 از هر 42 کودک، یک نفر مبتال به اوتیسم بوده است. 
امروزه دیگر تصویری که از یک کودک مبتال به اوتیسم داریم، یک فرد ناتوان 
و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده یی از عالیم را به همراه 

دارد. 
آن چه در ادامه می خوانید، حقایقی دربارۀ این بیماری است.

1( کودک مبتال به اوتیسم اختالل تکلم دارد
از نظر کالمی، کودک مبتال به اوتیسم دچار تأخیر است. کودکان به مرور که 
بزرگ می شوند، درک بیانِی باالتری در مقایسه با قدرت بیان دارند. یک کودک 
طبیعی در یک ساله گی می تواند تک کلمه ادا کند و در 1.5 سالگی 3- 2 کلمه را 
با هم ترکیب می کند؛ اما کودکان مبتال به اوتیسم یا کالم ندارند یا در مقایسه با 
سن شان دچار تأخیر کالمی اند و یا کالم دارند اما معنی دار نیست و کالم دیگران 
را اکو می کنند. متأسفانه گاهی والدینی را می بینیم که اوتیسم فرزندشان را انکار 
باهوش است، چون در سن  می کنند. آن ها می گویند فرزندم کالم دارد و حتا 
پایین می تواند جمله های سنگین و طوالنی را بیان کند اما برخی کودکان مبتال به 
اوتیسم مثل طوطی کلمات و جمله های اطرافیان را تکرار می کنند و این به معنِی 
هوش باالی کودک نیست، بلکه بدان معنی است که کودک درک و شناختی از 

محیط اطراف ندارد.

2( کودک مبتال به اوتیسم »من« نمی گوید
در روند طبیعی رشد، کودکان به محض آن که »من« را درک می کنند، دیگر از 
»نام خود« برای بیان خواسته های شان استفاده نمی کنند؛ در حالی که کودک مبتال 
به اوتیسم شناختی از »من« ندارد و خود را با نام صدا می زند؛ مثاًل می گوید: »به 
جمشید آب بده!« این نشانۀ خوبی نیست. حتا کودک مبتال ضمایر را هم اشتباه 

استفاده می کند.

3( ارتباطات کودک مبتال به اوتیسم یک طرفه است
کودک مبتال به اوتیسم حتا اگر کالم داشته باشد، نمی تواند درست ارتباط برقرار 
متناسب  با سنش  نیست. ممکن است محتوای کالم  کند و گفتارش جهت دار 
نباشد یا بدون توجه به صحبت های دیگران، فقط در مورد عالیِق خود صحبت 
کند. در واقع کودک مبتال به اوتیسم نمی تواند تبادل اطالعات کند. این کودکان 
به لبخند یا خسته گی دیگران توجهی ندارند و نمی توانند نوبت را رعایت کنند. 

آن ها ارتباط یک طرفه برقرار می کنند و به همین علت ارتباط شان موثر نیست.

 منبع: هفته نامۀ سالمت
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش هفـــتم

اگر فرض را بر صحت نظریاِت داروین بگذاریم، بازهم 
داشت؛  همواره وجود خواهد  او  دیدگاهِ  ابطال  امکان 
چون نظریۀ  او بر مبنای آزمایش و تجربه استوار است 
و  این دو محدودیت هایی دارند که از چشم صاحباِن 
اندیشه پوشیده نیست. همیشه تمامی شرایط الزم برای 
یک آزمایش فراهم نیست و آزمایش نیز همواره تحت 
سقِف محدودیتهایی است که سنتها، آموزههای پیشین، 
عینیت تاریخی و  زبان بنا نهاده اند. از این منظر است 
علمی  گزارههای  نسبیِت  از  پست مدرنها  شماری  که 
سخن گفتهاند و عوامل موثر بیرونی بر تجربه را دلیلی 

بر نسبیت برآینِد تجربه خواندهاند.
اساس  بر  داروین  نظریات  بگذریم،  که  هم  این  از 
که  میدانیم  همه  و  است  استوار  علمی  استقرای 
استقرای  ویژه  به   - استقرایی  یا  آماری  استداللهای 
ناقص-  مفید قطعیت نیستند و نمیتوان از آن ها نتیجۀ 
نقش  استقرا  که  نیست  تردیدی  داد.  دست  به  قطعی 
دلیل  و  میکند  بازی  شناخت جهان  در  اطمینانی  قابل 

آن هم جریان یکنواخِت طبیعت است؛ اما نقش استقرا 
و  ندارد  قطعیت  انواع چندان  منشای  توضیح  باب  در 
دلیل آن نیز تکثّر و تنّوع چشم گیریست که میان انوع 
مختلف موجودات وجود دارد. این انوع از یکنواختی 
یا همان قانون مشابهتی که جهان از آن برخوردار است، 

برخوردار نیستند.
از  موجودات  که   است  آن  بیانگر  داروین  دیدگاه   
بر  اند.   حرکت  در  پیچیدهگی  سوی  به  سادهگی 
را  خویش  تکاملی  سیر  موجودات  او،  دیدگاه  مبنای 
اشرف  و  می پیمایند  پیچیده گی  سوی  به  سادهگی  از 
کنِد  برایِش  همین  نتیجۀ  نیز  انسان  بودن  مخلوقات 
و  حکیم  خدای  جانب  از  موهبتی  نه  است،  طبیعی 
آفریننده یی که انسان مومن بدان یقین و ایمان دارد.  به 
این مسأله ممکن است - با دخالت دادن سنن تدریجی 
انسان-   و  جهان  خلقِت  کار  در  خداوند  طبیعی  و 
پاسخی داده شود. جولیان هکسلی گفته بود: چنان که 
ادیان نیز میگویند امروز انسان اشرف مخلوقات است، 
اما ممکن است در آیندهها مقام او را موش احراز کند 
. وقتی پای تدّرج و تطّور را به معنای داروینی آن در 
مسالۀ حیات دخالت دادیم، آنگاه پایه های کاخ اشرف 
بیوقفۀ تکامل  از تندبادهای  نیز  انسان  مخلوقات بودِن 
خواهد لرزید و جایگاه امروزی بشر به صورت حتم 

در آینده عوض خواهد شد. 
تابع  نمیتوان موجودات طبیعی را که  بود:  راسل گفته 
خویش  اختیار  با  که  موجوداتی  با  طبیعت اند،  قوانین 
انتخاب میکنند، زیر یک سقف قرار داد .  انسان موجود 
مختاریست، و اختیار او را میتوان مبنای کرامت انسانِی 
او به شمار آورد. پرسشی که پیش میآید این است که 
و  تدریجی  تکامل  نتیجۀ  نیز  را  بشر  اختیار  میتوان  آیا 
به  به نظرم ارجاع اختیار  او دانست؟.  خود به خودی 
قانون تطور نامؤجه و غیرمعقول است. خداوند انسان 
را مختار آفریده است و همین اختیار است که او را از 
سایر جانداران امتیاز بخشیده و مبنای تکلیِف او قرار 
میتواند  میگفت: طبیعت  است. عالمه سلجوقی  گرفته 
اشیا و پدیده ها را تدهّور و نمو بخشد، اما ماهیت آن ها 
و  رشد  مثاًل  را  گندم  طبیعت  کند.  نمیتواند عوض  را 
مبدل  یا چیز دیگری  به جو  را  اما آن  میدهد،  رویش 
نمی سازد. خداوند انسان را با همین فطرت انسانیاش 
آفریده است ]روم: 30[  و طبیعت نقشی جز در  نمو  

و تکامل او ندارد. 
اگر به مسأله ژرفتر نگریسته شود، قانون تکامل بیشتر 
موجودات  نمِو  چگونه گی  به  و  است  کیفی  امر  یک 
متوجه است؛ اما پاسخ دهی به پرسش از ماهیت انواع - 
با توجه به اصل تکامل-   بسیار مؤجه به نظر نمی رسد. 
تکامل را  که فیلسوفان با اصل حرکت و تغییر همواره 
از آن سخن گفته اند و از هراکلیتوس تا هگل و دیگران 
کرد.  انکار  توان  نمی  آوردهاند،  زبان  به  آن سخن  از 
قرآن نیز اصل حرکت و تکامل را  -هم در کار جهان و 
هم در کار اجتماع و انسان-  می پذیرد، اما آن را منشای 

انواع قرار نمیدهد.
پذیرش نظریۀ تکامل داروین و اصل تنازع در بقا، به 
معنای نگاه تکخطی به حرکت موجودات حیه است. 
از این دید، موجودات در خط مستقیم  -رو به تکامل-  
اصلح  با  بخت  تکاملی،  سیر  این  در  و  در حرکت اند 
است و موجودات قدرتمند، بقای شان را حفظ میکنند 
و موجودات ضعیف از صحنۀ حیات   بر مبنای قانون 
طبیعی تکامل-  برچیده میشوند. این رویکرد که بعدها 

به حوزۀ اجتماع نیز وارد شد و داروینیسم اجتماعی نام 
ناگواری بر جای گذاشت و هستها  پیامدهای  گرفت، 
بر کرسی بایدها تکیه زدند و واقعیت ها به مقام ارزش 

ارتقا یافتند. 
میتوان  حیات  ساحت  در  را  داروین  تکامل  نظریۀ 
قانون  با  که  دانست  جهان  مکانیکی  نظریۀ  با  همسان 
و  دکارت  مابعدالطبیعی  نیوتن،  جاذبۀ  و  حرکت 
اتم گرایان قرن هفدهم به صورت جدی به صحنه آمد. 
تا  شد  باعث  طبیعی  فلسفۀ  ظهور  و  مکانیکی  دیدگاه 
جایی برای علت های غایی باقی نگذارد و به علت های 
فاعلی در کار شناخت جهان بسنده شود. در این نگاه، 
تابع  که  گردد  می  تلقی  بزرگ  ماشینی  چون  جهان 
قوانین الیتغیری است، و هر حرکِت آن قابل پیش بینی 
دخالت  حذف  نگاهی،  چنین  الزمۀ  است.  سنجش  و 
بود.  مادی  جبرانگاری  و  جهان  کار  در  خداوند  ارادۀ 
وقتی هر حرکت جهان قابل پیش بینی باشد و جهان نیز 
خودبسنده و تابع نوامیس طبیعی خودش دانسته شود،  
محلی برای اختیار انسان باقی نمی گذارد و سرنوشت 

نهایی او از همین امروز نمودار است.
پس از مکانیکی کردن جهان، حاال نوبت داروین بود تا 
مسالۀ حیات را نیز با قوانین مکانیکی و طبیعی خودش 
تفسیر  کند . او با طرح نظریۀ تکامل خواست تا حیات 
را نیز همچون دستگاهی خود ساما نیافته و خودبسنده 
- فارغ از دخالت اراده یی فوق طبیعی-  شرح دهد و 
نتایج ویرانگر کارِ او هم  -به لحاظ مابعدالطبیعی-  کم 

از نتایجی که مکانیکی کردن جهان در پی آورد، نبود.
اندیشه های  ظهور  سپیدهدم  همان  در  روی،  هر  به 
داروین، دانشمندان زیادی در گوشه و کنارِ جهان به نقد 
آن پرداختند و ضعف های نظریۀ او را به درستی نشان 
دادند .  در این میان، وطندار اندیشمنِد ما سید جمال 
الدین افغانی نیز در رسالۀ نیچیریۀ خویش  این دیدگاه 
را به نقد گرفت و عالمه سلجوقی نیز  نقد و نظرهایی 
بر آن روا داشت. نقدها باعث شدند تا داروینیستها در 
برخی دیدگاه های پیشین شان تعدیل آورند و از قطعیت 
اولِی خویش فرو بنشینند. داروینیستهای جدید اعتراف 
کردند که نظریۀ تکامل اگر چه معقول ترین دیدگاهیست 
که  دارد  اما ضعف هایی  است،  ارایه شده  کنون  تا  که 
نمیتواند پیچیده گی های مسالۀ حیات را به صورت کلی 
در  تکامل  نظریۀ  که  شدند  مدعی  آنان  دهد.  توضیح 
تمامی انواع موجودات تا هنوز به اثبات نرسیده است 
و حلقه های مفقوده یی وجود دارند که آینده ها روشن 
خواهند شد. کشف دی ان ای )D.N.A(  نیز نشان 
داد که دیدگاه تکامل با ضعف و بی پایه گی های بنیادی 
روبه رو است. مقایسۀ دی ان ای انسان با بوزینه، گواه 
تفاوت های بنیادینی است که مسالۀ تکامل بوزینه را به 

انسان نادرست ثابت میکند. 
نظریۀ تکامل داروین امروزه یک نظر تاریخی شمرده 
میشود و نقد و نظرهای بسیاری نیز بر آن وارد است 
که مجال پرداختن به آن ها در این جا نیست. با این همه، 
تدریجی  برایش  نتیجۀ  را  انسان  امروزی  مقام  داروین 
متوجه  که  پرسشی  صدها  از  میداند.  تکامل  همان  یا 
دیدگاه او است، یکی هم این است که آیا اختیار انسان 
را نیز میتوان نتیجۀ تکامل دانست؟ طبیعِت فاقد شعور 
و  ذهنمند  موجودی  است  توانسته  چگونه  اختیار  و 
مختار بیافریند؟. اگر اختیار انسان را نیز نتیجۀ تکامل 
نطفه  همان  در  انسان  بینگاریم، خوداتکایی  طبیعت  و 
با پرسش مواجه میشود؛ و اگر چنین انگاره یی وجود 

نداشته باشد، توضیح فلسفۀ خلقت همچنان مواجه با 
نقص خواهد ماند. 

و  میکند  خلق  را  چیزی  هر  طبیعت  داروین،  دید  از 
این   . است  حصر  و  بیحد  کردن  خلق  در  قدرتش 
است.  به طبیعت، رویکردی خداگونه انگارانه  رویکرد 
داروین با چنین رویکردی، طبیعت را به مقام خدایی 
و خالقیت میرساند و خدای دیگری برای بشر معرفی 
در  این  است.  شعور  فاقد  و  کور  طبیعِت  که  میکند 
حالی ست که طبیعِت فاقد ذهن و شعور   بنا بر قاعدۀ 
»فاقد الشی ال یعطیه« - نمی تواند موجودی ذهنمند و 

صاحب شعور بیافریند.
کار داروین در باب مکانیکی کردن حیات، انقالبی بود 
که ادیان و انسان را شگفت زده کرد و انسان خودش را 
با نتایج پیش بینی نشده و تحول بخشی مواجه دید. اگر 
دیدگاه داروین را درست نیز  بینگاریم، بازهم پرسش 
متافیزیکی از آغاز حیات و جهان بی پاسخ میماند و این 
دیدگاه در پاسخگویی به آن ناتوان است. معنای سخن 
متافیزیکی ست  از آغاز حیات، پرسِش  این که، پرسش 
و نمیتوان به آن با محِک مشاهده و تجربۀ علمی پاسخ 
علم  شیفتۀ  به شدت  که  را   کلودبرنارد  سخن  گفت. 
تجربی بود، به یاد دارم که گفته بود: »تا روح را زیر  
چاقوی جّراحی ام لمس نکنم، باور نخواهم کرد « آری، 
او روح را از سنخ پدیده های مادی و آزمون پذیر می 
پنداشت و می خواست موجودات مجرد را نیز همچون 
لمس  جّراحی خودش  چاقوی  زیر  مادی  های  پدیده 
کند. وقتی شناخت ها ایدیولوژیک شود، به تقلیلگرایی 
میانجامد و ساحت وسیع شناخت در روزنه های تنِگ 
دچار  انسان  و  میشود  فروکاسته  مشاهده  و  تجربه 

تمامیتخواهِی علمی و جزماندیشی میگردد.
بر  که  بزرگیست  ضربۀ  این چنینی  تمامیت خواهِی 
نمیگذارد  و  میآید  وارد  بشری  دانش  و  پیکر شناخت 
را  تجربی  شناختهای  کند.  بلند  قد  و  برافرازد  قامت 
همۀ شناخت تصّور کردن، تصّور خطاییست  که سایر 
روشنگاههای شناخت را بر روی دیده گان انسان میبندد 
میدارد. جست وجوی  نگه  را در حصار خودش  او  و 
به معنای  از علم  متافیزیکی    پاسخ هر سوالی   ولو 
درک تمامیت خواهانه و جزماندیشانۀ علم است. کسانی 
که به چنین کاری دست میزنند، ضعف های روشهای 
عوامل  و  محدودیت ها  و  میانگارند  نادیده  را  تجربی 
بیرونی اثرگذار بر علم به معنای تجربی آن، از ساحِت 
دید آنان پوشیده است. آنان علم را به جایی که شایستۀ 
از قلمرو آن  از علم خارج  آن نیست، قرار میدهند و 
حساب میگیرند. آنان با این رویکرد، هم به علم ظلم 

روا میدارند و هم بر سایر دانش های بشری.

معاصر،  مذاهب  و  ادیان  شناخت  ُجهنی:  حّماد   
ترجمه: م عطائی، مبحث داروینیسم

  صالح الدین سلجوقی: تقویم انسان
  بنگرید به: محمدرضا رضایی و دیگران، جستارهایی 

در کالم جدید، ص311 و مابعد آن 
معاصر،  مذاهب  و  ادیان  شناخت  ُجهنی:  حّماد    

ترجمه: م عطائی، مبحث داروینیسم
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ترجمه: م عطائی، مبحث داروینیسم
  دکتر علی شریعتی: 13۸۹، کویر، ص1۴3، چاپ 

اول )ایران: مشهد- ایران جوان(

ب
غر

به 
ی 

قاد
انت

اه 
نگ

ان
مـ

 آل
ه و

سـ
ران

 ف
داز

 ان
ـم

چش
از 



ACKU

سالروز  هفتمین  و  بیست  در  غنی  جمهور  رییس 
از  پیشین  شوروی  جماهیر  اتحاد  قوای  خروج 
اسالمی  حزب  و  طالبان  گروه های  از  افغانستان 
حکمتیار خواست که دست از جنگ و خون ریزی 

بکشند و به روند صلح بپیوندند.
رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه )2٦ دلو/ 15 
بیست و هفتمین سالروز  مناسبت  به  فبروری( که 
سخن  افغانستان  از  شوروی  نیروهای  خروج 
می گفت، تأکید کرد که آغوش حکومت برای افراد 
و گروه هایی که به روند صلح می پیوندند، باز است.

نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین بعد از 9 سال 
تاریخ 2٦ دلو 13٦7  به  افغانستان سرانجام  اشغال 

این  به  که  مراسمی  در  افغانستان خارج شدند.  از 
مناسبت در کابل برگزار شده بود، سران مجاهدین 
در رابطه به جهاد علیه قوای اتحاد جماهیر شوروی 
پیشین سخن گفتند و مقام های دولتی روی پروسه 

صلح با طالبان نیز صحبت کردند.
در  افغانستان  صلح  چهارجانبه  گفت وگوهای 
افغانستان،  نماینده گان  اشتراک  با  اخیر  ماه های 
پاکستان، امریکا و چین سه بار انجام شده و قرار 
در  است  قرار  یابند.  ادامه  گفت وگوها  این  است 

همین ماه جاری مذاکراتی با طالبان صورت گیرد.
رییس جمهور غنی گفت نقشۀ راه صلح آماده شده 
مسلح  مخالفان  که  است  رسیده  آن  زمان  حاال  و 

مسلحانه  برخوردهای  و  از جنگ  حکومت دست 
بکشند: »با استفاده از این فرصت به تمام گروه های 
طالبان، حزب اسالمی به رهبری حکمتیار صاحب 
و سایر مخالفان صدا می کنم که بیایید و با کاروان 

صلح یکجا شوید.«
آقای غنی گفت در صورتی که هدف طالبان و سایر 
سیاسی  مشارکت  دولت  مسلح  مخالف  گروه های 
است، قانون اساسی راه مشارکت سیاسی را برای 
جمهور  رییس  است.  نکرده  مسدود  کسی  هیچ 
که  است  نیز  کسانی  نفع  به  افغانستان گفت صلح 

»هنوز در سنگر بغاوت« به سر می برند.
"نام جنگ قدرت را جهاد نگذارید"

سال های  در  صلح  روند  که  است  حالی  در  این 
اخیر نتیجه عملی نداشته است. طالبان بر حاکمیت 
افغانستان  حکومت  ولی  دارند  تاکید  شریعت 
و  دین  نام  زیر  مسلح  مخالف  گروه های  می گوید 

جهاد برای قدرت می جنگند.
رییس جمهور غنی گفت جنگ برای قدرت زیر نام 
دین نباید ادامه یابد: »این مغالطه دیگر اعتبار ندارد 
بنامد.  دین  برای  جهاد  را  قدرت  جنگ  کسی  که 
تحقق اهداف دین و مقاصد علیای شریعت اسالمی 

همه از راه های صلح آمیز ممکن است.«
پس از پایان ماموریت نظامی ناتو در افغانستان، این 
کشور در سال 2015 جنگ های خونینی را تجربه 
کرد. در حال حاضر نیروهای دولتی و طالبان حداقل 
جنگ های  درگیر  بغالن  و  هلمند  والیت  دو  در 
در  گسترش خشونت ها  از  نگرانی ها  و  اند  شدید 

بهار سال آینده وجود دارد.

رییس جمهور افغانستان تأکید کرد که نتیجه جنگ 
وخیم  »عواقب  نیست:  بیشتر  ویرانی  جز  چیزی 
این  بلکه خود  نمی شود،  مردم  دامنگیر  تنها  جنگ 
به دروازه  نیز وادار می کند که هر روز  گروه ها را 
ارباب تازه ای بکوبند و حمایت آن را التماس کنند.«

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه حکومت وحدت 
ملی نیز از گروه های مخالف دولت خواست تا تمام 
و  بگذارند  مذاکره  میز  برسر  را  خواست های شان 
از راه گفت وگو به خواست شان برسند. این مقام 
تاکید کرد که هیچ گروهی  حکومت وحدت ملی 
نمی تواند مردم افغانستان را از طریق جنگ شکست 

دهد.
این  از  را  خود  پیام  دیگر  بار  »یک  گفت  عبداهلل 
مردم  کشتار  ویرانی،  جز  که  آن هایی  به  تربیون 
بی گناه و صدمه زدن به فرصت های مردم افغانستان 
برای  ما  پیام  که  می رسانم  نداشتند،  دست آوردی 
شان این است که از طریق جنگ، خشونت و کشتار 

مردم بی گناه به جایی نمی رسید.«
رهبری جدید شورای صلح

رییس جمهور افغانستان در این مراسم اعالم کرد 
که رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در 
مشخص  هنوز  می کند.  آغاز  کار  به  نزدیک  آینده 
قرار  شورا  این  راس  در  کسانی  چه  که  نیست 
که  آقای غنی گفت مجاهدانی  اما  خواهند گرفت 
دیروز قهرمان صلح بودند، امروز برای صلح تالش 

خواهند کرد.
این در حالی است که کارکرد شورای عالی صلح 
در چند سال اخیر به شدت زیر سوال قرار دارد. 
این شورا به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان 
کرد  مصرف  را  دالر  میلیون  صدها  و  شد  تشکیل 
افغانستان  صلح  برای  نتیجه ای  هیچ  عمل  در  اما 

نداشت.
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محمد عابد امیری
رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری در افغانستان می گوید 
که رهبران حکومت وحدت ملی، بیشتر از یک سال 

می شود که صالحیت های ادارۀ آنها را گرفته اند.
مبارزه  ادارۀ  که محدودشدن صالحیت های  او گفت 
با فساد اداری سبب شده است که فساد به شکل روز 

افزون گسترش پیدا کند. 
اخیراً  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
گزارشی  در  بین المللی،  شفافیت  دیده بان  سازمان 
افغانستان را در جملۀ سه کشور فاسد دنیا قرار داد.  

فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  سیدغالم حسین فخری، 
گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه یی  در  اداری 
بررسی  امر  در  آنان  صالحیت های  محدودشدن 
قضایای فساد، عامل اساسی  گسترش فساد اداری در 

کشور می باشد.
ماه  در  مصوبه یی که  اساس  بر  افزود:  فخری  آقای 
عقرب سال 1393 از جانب کابینه پیشین صادر شده 
بود، صالحیت بررسی قضایای مبارزه با فساد اداری از 
این اداره گرفته شد و تا اکنون ما نمی توانیم به بررسی 

قضایای فساد اداری مبادرت ورزیم.
آقای فخری در پاسخ به این پرسش که به چه شمار 
گفت:  کرده اید،  بررسی  را  اداری  فساد  پرونده های 
قضیه   340 حدود  در  داشتیم  صالحیت  "زمانی که 
غرض  سارنوالی  لوی  ادارۀ  به  و  کردیم  بررسی  را 
تحقیقات روان  کردیم و در حدود 200 و220 قضیه 
دیگر را روی کار داشتیم. در حقیقت، هر ماه حدود 
تحقیقات  غرض  سارنوالی  لوی  به  را  قضیه   10

می فرستادیم."
او گفت که قضایای فساد اداری و مالی باید توسط 
در  باشد؛  داشته  که صالحیت  شود  بررسی  مرجعی 
صورتی که چنین مرجعی وجود نداشته باشد، از یک 
از جانب  و  بیشتر می شود  اداری  فساد  طرف گراف 
در  اداری  فساد  به  اشخاص  جسارت  باعث  دیگر، 
ادارت و نهادهای خصوصی و دولتی خواهد شد و از 
این جهت، شکایت مردم هم بیشتر شده و زمینه برای 
سقوط بیشتر حکومت ما در امر مبارزه با فساد اداری 

افزایش خواهد یافت.
اما برخی از آگاهان باور دارند که با تشکیل کمیسیون ها 
و کمیته ها نمی توان با فساد مبارزه کرد. به باور آنان، 
وجود  کشور  در  فساد  با  مبارزه  راستای  در  اراده یی 

ندارد.
عامۀ  ادارۀ  دانشکدۀ  استاد  زالند،  محمد  فیض  داکتر 
به  فساد  افزایش  دالیل  به  رابطه  در  کابل،  دانشگاه 
سبب  اساسی  عامل  سه  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 
شده که فساد در افغانستان گسترش پیدا کند: نخست 
حاکمیت  ندارد،  وجود  مجازات  و  مکافات  این که 
قانون ضعیف است و ارادۀ سیاسی نه در گذشته و نه 
هم حاال برای مبارزه با فساد وجود داشته است. دوم 
این که فساد در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده 
و شهروندان به خاطر یک کار قانونی خود باید پول 
کنند. سوم سرازیرشدن کمک های خارجی  پرداخت 

باعث گسترش فساد شده است. 
همچنان استاد زالند باور دارد که فساد در افغانستان 

ریشۀ سیاسی دارد. 

آقای زالند در پاسخ به این پرسش که چه کاری باید 
گیرد،  صورت  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  امر  در 
یک  که  است  نیاز  فساد  ریشه کن کردن  برای  گفت: 

ارادۀ محکم سیاسی وجود داشته باشد.
او افزود که دیگر باید از ایجاد کمیته ها، کمیسیون ها 
مصرف  جز  به  که  تشریفاتی  و  تجملی  اداره های  و 
نمی توانند،  برده  پیش  از  را  کاری  پول  هنگفت 

خودداری صورت گیرد. 
مکافات  سیستم  که  کرد  پیشنهاد  دانشگاه  استاد  این 
باید  حکومت  سران  بیاید.  وجود  به  مجازات  و 
پرونده های فساد فاسدان شناخته شده را بررسی نماید 
اعمال شان  جزای  به  و  شوند  محکمه  قانون  طبق  و 

برسند.
این استاد ادارۀ عامه تصریح کرد که باید فرهنگ ضد 
فساد از طریق رسانه ها و نهادهای آموزشی در میان 
ادارات  در  ظرفیت ها  و  شود  داده  ترویج  شهروندان 
جای  به  شایسته ساالری  فرهنگ  و  شود  برده  بلند 

قوم ساالری و ... در اداره ها حاکم گردد.
ویژه ریس  به  ملی،  آن که سران حکومت وحدت  با 
جمهور غنی در نخستین روزهای کاری خویش عزم 
قاطع و راسخ خود را در امر مبارزه با فساد اداری ابراز 
داشت، اما پس از نزدیک به هفده ماه، هیچ پیشرفتی 

در این زمینه دیده نمی شود.
مختومه  روشن  نتیجۀ  یک  بدون  بانک  کابل  پروندۀ 
دیگر  و  وردک  فاروق  فساد  پروندۀ  از  و  شد  اعالم 
مقامات بلندپایۀ دولت پیشین نیز به ساده گی گذشته 

شد.
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رییس ادارۀ مبارزه با فساد اداری به ماندگار:

صالحیت های ما را گرفته اند
یک استاد ادارۀ عامۀ دانشگاه کابل: 

با کمیسیون سازی نمی توان با فساد مبارزه کرد

غنی در سالروز خروج قشون سرخ:

جنـگ قـدرت را جـهاد نام ننهید

استاد سیاف در سالروز خروج قشون سرخ:

به مجاهدین اجازه دهید
 که از ملک خود دفاع کنند

عبدرب الرسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای 
حراست و ثبات افغانستان با توجه به افزایش ناامنی ها در 
مشکالت،  کاهش  هدف  به  می خواهد  حکومت  از  کشور 

مجاهدین را در صفوف نیروهای امنیتی تنظیم کند.
ناامنی ها در  افزایش  باور است که دلیل  استاد سیاف بدین 
افغانستان نبود مجاهدین در ارگان های دفاعی کشور است.

او این اظهارات را روز دوشنبه در نشستی به مناسبت تجلیل 
از بیست و هفتمین سالروز خروج نیروهای شوروی سابق 

از افغانستان در کابل بیان کرد.
وی گفت: "یک چیز را باید این نظام همراه ما قبول کند که 
این ها از تأمین امنیت عاجز آمده علت اساسی این گپ این 
است که این ها یا فهمیده یا نافهمیده دست و پای شیرهای 
این ملک را بسته کرده. اگر اینها ملت را در دفاع از کشور 
بدوش  مسوولیت  می آید،  که  گپ  هر  فردا  نسازند،  سهیم 
همان مردمی خواهد بود که دست و پای این ملت را بسته 
کرده، امروز برای مجاهدین اجازه بدهید که از ملک خود 

دفاع کنند."
وضعیت  مثبت  تغییر  جهت  گفت،  همچنان  سیاف  آقای 
ایجاد و  اقتصادی را  امنیتی در کشور، طرح های سیاسی و 
به زودی به دسترس ملت، حکومت و جامعه جهانی قرار 

خواهند داد.
این رهبر جهادی افزود در حال حاضر در صفوف اردوی 
ملی و پولیس پرسونل خیالی موجود اند که حکومت باید 

این جاهای خالی را توسط مجاهدین تکمیل نماید.
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ورزش

مدیر سازمان سیا تالش گروه داعش برای حمله به امریکا در آینده را 
حتمی خواند.

جان برنان، مدیر سازمان اطالعات مرکزی امریکا در مصاحبه یی اعالم 
کرد که تالش گروه )داعش( برای انجام حمالت به امریکا در آینده 

اجتناب ناپذیر است.
برنان در گفت وگو با شبکۀ سی بی اس گفت: مشخص است که انتظار 
دارم آن ها عوامل، امکانات و هر آن چه نیاز دارند را برای انجام حمالت 

و یا تحریک مردم برای انجام آن ها به کار گیرند.
مسیر  این  در  تالش هایی  انجام  معتقدم  این  بنابر  گفت:  ادامه  در  او 
همراه  موفقیت  با  این کار  لزومًا  نمی کنم  تصور  است.  ناپذیر  اجتناب 

شود.
برنان اعالم کرد که سازمان اطالعات چندین روز پیش از حمالت ماه 
نوامبر در پاریس اطالع داشته که این گروه تروریستی در صدد حمله 

به جایی را دارد.
او در ادامه با اشاره به فن آوری رمزگزاری گفت: اما افراد درگیر در این 
نقشه قادر به استفاده از وسایل ارتباطی روز بودند که مجریان قانون به 

آن دسترسی نداشتند.
از  مانع  کنون  تا  امریکا  اطالعاتی  نهادهای  که  کرد  اعالم  سیا  مدیر 

حمالت متعدد گروه داعش شده اند.

نماینده دایمی روسیه در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اعالم 
و  شده اند  جدید  سرد  جنگ  درگیر  غربی  کشورهای  و  روسیه  کرد: 
می شود،  اجرا  نظامی  پیمان  این  توسط  که  مسکو  بازداشتن  سیاست 

مسألۀ خطرناکی است.
استریت  »وال  امریکایی  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  گروشکو،  آلکساندر 
ژورنال«، به تشریح مواضع روسیه در مسألۀ گسترش ناتو به شرق و 
استقرار نیروهای این پیمان در مجاورت مرزهای روسیه، از جمله در 

کشورهای بالتیک پرداخت.
نمایندۀ دایمی روسیه در ناتو گفت: ناتو در شرایط کنونی توجه خود 
را به بازداشتن روسیه از راه های سیاسی و نظامی متمرکز کرده است و 

این گونه تلفیق برنامه های نظامی و سیاسی خطرناک است.
او خاطرنشان کرد: روسیه و کشورهای غربی درگیر جنگ سرد جدید 
شده اند و دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه در کنفرانس امنیتی 
مونیخ در این مورد هشدار داد. ما شاهد این وضعیت خطرناک هستیم.
گروشکو گفت: ناتو در زمان حاضر به تأمین امنیت کشورهای عضو 
خود مطابق با طرح قدیمی خود می پردازد در حالی که باید به دنبال 

گسترش همکاری با روسیه در مسایل امنیتی فرا رو باشد.
او به عنوان نمونه یی از این عرصه ها برای همکاری روسیه و ناتو به 
مسأله افغانستان، مبارزه با تروریسم و حل و فصل بحران ها در مناطق 

مختلف جهان اشاره کرد.

مدیر عامل شرکت راه آهن ایران می گوید که با ورود نخستین 
قطار ترانزیتی از چین به تهران، امروز شاهد احیای دوبارۀ جادۀ 

ابریشم با همکاری کشورهای این مسیر هستیم.
ترانزیتی  قطار  نخستین  ورود  مراسم  در  آقایی  پورسید  محسن 
بندر  نزدیکی  از  روز   12 در  قطار  این  افزود:  ایران  به  چین  از 
شانگهای چین به تهران رسیده و روزانه به طور متوسط بیش از 

700 کیلومتر طی مسیر کرده است.
مسیر  از  دریا  طریق  از  کاالها  این  که  صورتی  در  گفت:  او 
شانگهای به بندرعباس و تهران حمل می شد، بیش از 30 روز 
کوتاه ترین  ابریشم  جادۀ  که  می دهد  نشان  این  می کشید؛  طول 

مسیر برای رسیدن از چین به تهران است.
مدیر عامل شرکت راه آهن ایران تصریح کرد: انتظار داریم در 
آیندۀ نزدیک شاهد افزایش تبادل کاال در این مسیر ریلی باشیم 
تا کاالها و بارهای ترانزیتی در کم ترین زمان ممکن در این مسیر 

جابه جا شوند.
نخستین قطار ترانزیتی راه ابریشم پس از طی 10 هزار و 399 
کیلومتر از چین، صبح دیروز دوشنبه/2٦بهمن وارد ایستگاه راه 

آهن تهران شد.
مسووالن  از  بسیاری  ترانزیتی  قطار  این  از  استقبال  مراسم  در 
در  ترکمنستان  و  چین  کشورهای  سفیران  و  آهن  راه  شرکت 

ایستگاه راه آهن تهران حضور داشتند.

ورزشکاران افغانستانی در مسابقات ورزشی کشورهای جنوب شرق 
آسیا در هند تا روز یکشنبه موفق به کسب 28 مدال شدند که شش 

مدال طال شامل آن است.
پنج مدال طال در رشتۀ ورزشی تکواندو و یک مدال طال  افغانستان 
در رشتۀ ورزش رزمی ووشو کسب کرده است. سمیه غالمی، اولین 
دختر تکنواندوکار افغانستان نیز در این مسابقات مدال طال کسب کرد.

روح اهلل نیکپا، تکواندوکار کشور با شکست رقیب پاکستانی اش در این 
مسابقات، مدال طال را برای افغانستان کسب کرد. محمود حیدری و 

شماری دیگر از تکواندوکاران افغانستانی نیز مدال طال کسب کردند.
ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان که به همراه ورزشکاران 
به هند سفر کرده است، می گوید که به همکاری کمیتۀ ملی المپیک هند 

200 ورزشکار در این مسابقات شرکت کند.
مسابقات  این  در  افغانستان  ورزشی  فدراسیون   15 گفت:  اغبر  آقای 
ورزشی شرکت کرده است که در مسابقات روز یکشنبه تکواندوکاران 

کشور سه مدال طال کسب کردند.

نتیجۀ رقابت های فوتبال تیم های پروان و پنجشیر به تساوی انجامید.
رقابت های فوتبال که میان تیم های والیات پروان  و پنجشیر در باشگاه 
مارشال محمد قسیم فهیم واقع بازارک مرکز والیت پنجشیر برای یک 

روز راه اندازی گردیده بود، به تساوی انجامید.
والیت  ورزشی  آمریت  فوتبال  فدراسیون  سوی  از  که  رقابت ها  این 

پنجشیر راه اندازی گردید، سه در مقابل سه به پایان رسید.
رقابت ها  این  گفت:  پنجشیر  فوتبال  فدراسیون  مسوول  احمدی،  نور 
دوستانه و به هدف نه گفتن به هر نوع تبعیض نژادی برای یک روز 

راه اندازی شده بود که به تساوی انجامید.

تیم فوتبال کابل با پیروزی در مقابل تیم سرخ پوشان هرات، راهی فینال 
رقابت های جام وحدت ملی قندهار شد.

در دومین بازی مرحلۀ نیمه نهایی مسابقات، دیروز تیم های سرخ پوشان 
هرات و منتخب کابل به مصاف هم رفتند که نمایندۀ کابل با زدن گول 

در وقت های اضافی این دیدار به فینال مسابقات راه پیدا کرد.
در جریان 90 دقیقه تالش به تساوی بدون گول دست یافتند و تک 
گول نمایندۀ کابل هم در 15 دقیقه اول وقت های اضافی به ثمر رسید.
قهرمانی  مقام  کسب  برای  کابل  منتخب  فوتبال  تیم  ترتیب  این  به 

رقابت ها روز امروز سه شنبه به مصاف کندز خواهد رفت.
دیدار رده بندی نیز فردا میان تیم های سرخ پوشان هرات و تخار برگزار 

خواهد شد.

سیا از حمله
 به پـاریس آگـاهی داشت

نمایندۀ دایمی روسیه در ناتو:

درگیر جنگ سرد جدید با غرب شده ایم

جادۀ ابریشم با ورود نخستین 
قطار از چین به ایران احیا شد

شش مدال طال سهم افغانستان 
در بازی های جنوب آسیا

پروان و پنجشیر در رقابت 
فوتبال مساوی شدند

کابل با شکست هرات حریف کندز شد

امراهلل صالح

حکومت محترم وحدت ملی :
مردم  به زخم های  و  کنید  آسان شروع  کارهای  از  لطفًا 

بیشتر نمک نپاشید.
معلوم است که شماری از کارهای بزرگ را به دالیل مختلف و متعدد 
انجام داده نمی توانید. نمی خواهم فهرست ناکامی ها و کارهایی را که 
انجام داده نمی توانید بنویسم. مردم حتا حوصلۀ خواندن متن های چند 
برآمده  آن  حیطۀ  از  که  کاری  آسان ترین  داده اند.  دست  از  را  سطری 
یا  و  کابینه  امنیت،  شورای  بعدی  جلسۀ  در  که  است  این  می توانید 
شورای وزیران در ارتباط به موقف گیری های علنی و مطبوعاتی خویش 
به توافق برسید. هر راستی و نا راست یی را که می خواهید اعالن کنید، 

اول بین خود هماهنگ سازید.
صلح  از  دیگری  درونی،  دسیسۀ  از  و  می گوید  جنگ  از  شما  یکی 
و  تعصب  تصاحب،  از  دیگری  و  می گوید  اتفاق  از  یکی  آرامش،  و 
انحصار... امید است هر هفته باالی حرف های خودتان که قرار است به 

مردم بگویید، توافق کنید. همین و بس.
افشای هر تناقض گویی و تناقض کاری مانند نمک است که بر زخم های 

مردم می ریزید و دردناک تر از آن.
چه زیبا گفته اند که اگر ُگل نیستی خار نیز مباش.

هادی میران

را  زنده گی  زیبای های  عواطفش  شکفتن  با  انسان 
سردی های  عواطفش  شعله های  با  و  می کند  تعبیر 
آن گاه  داشتن  دوست  می بخشد.  گرمی  را  زنده گی 
کمال  برجسته ترین  می شود،  همراه  شکفتن  فضیلت های  با  که 
به بلوغ می رسد. چه  انسان است که در گسترۀ آن هنر شکفتن 
بسیاراند تمدن های که در گرمای عشق ورزیدن به بلوغ رسیده اند 
داشتن  دوست  پشتوانۀ  با  که  هنری  آفریده های  بسیاراند  چه  و 
تمدن آفرین  که  همان گونه  اما  داشتن  دوست  نشسته اند.  ثمر  به 
دارد.  نیز  ریاضت کشی  و  ویران گری  است، خصلت  هنرپرور  و 
فرازمینی  معشوق  خدمت  در  عاشقانه  دلبسته گی های  که  آن گاه 
و فرا مکانی قرار می گیرد، به تصوف و عرفان منتهی می شود که 
دلبسته گی و وابسته گی به معشوق زمینی را گناه می داند. همین 
معشوق فرازمنی و فرامکانی گاهی سخت خون خوار و ویران گر 
می درخشد که راه رسیدن به او از دریای خون انسان ها و از میان 

ویرانه ها می گذرد.
شهری باید ویران شود، قومی باید در میان شعله های خون برقصد 
تا لبخند اجابت بر لب معشوق بنشیند. دوست داشتن، اما وقتی 
که دل در حلقه های موی و اشارت های ابروی معشوق زمینی گره 
جلوه گر  زنده گی بخش  نگاره های  هستی  پدیدارهای  می خورد، 
می شوند و هر نگاره جهان را برای زیستن فارغ از خشونت تفسیر 
باد ولنتاین سنتی که اوج درخشش عواطف و  می کند. خجسته 

احساس آدمیزاد را به نمایش می گذراد

عبداالحد هادف

چرا والنتاین؟
روزگاری بود که ُگل واژۀ »عشق« در دل ها شور بلندی 
مقدس  گفتمان  این  از  حرف  که  کسانی  و  می آفرید 
و عطار  موالنا  و  مسیح  مثل  بزرگانی  و سویۀ  به سطح  باید  می زدند، 
که  آن ها  حرف  با  تنها  نه  عشق  می بودند.  غیره  و  بودا  و  شکسپیر  و 
یک  چه  که  بود  معلوم  و  می شد  سنجی  میزان  و  تفسیر  خودشان  با 
مفهوم قشنگ و بلند و باالیی است. قرآن هم به حرمت این مفهوم زیبا 
داستان یوسف را »احسن القصص« خود گفت تا بعدها کسانی آمدند و 

آموختِن این سوره را به زنان و کودکان تحریم کردند!
با گذشت روزگار و سقوط ارزش ها و گالویزی مفاهیمی به این بزرگی 
در بازار دادوستدهای روزمرۀ عوام، عشق به تدریج بازاری شد و امروز 
به مرحله یی رسیده است که حتا همجنس گرایان در شرق و غرب از 
همین واژه ها در تبارز حس و کیش شان استعاره می گیرند و لُچک ترین 
انسان ها که در دم کوچه ها به اذیت دختران مکتبی به کمین می نشینند، 
حرف شان از عشق و ُگل سرخ و رسم صنوبری قلب و شکستن دل و 

تیر مژگان و درد هجران و بی وفایی یار و روزگار است!
این در حالی است که عشق به همان معانی و مفاهیم متعالی خود هنوز 
جریان دارد، عشق تابع انسان است و به عمر انسان زنده گی می کند. 

عشق نَُمرده است و دلی که با عشق زنده شود، هرگز نمی میرد.
والنتاین را می توان فرصت خوبی برای احیای عشق های واقعی انگاشت 
و آن را ترویج کرد، با تدویر مناسبت هایی به نام روز عاشقان، عشق های 
حقیقی و مجازی را ارج گذاشت و بر عشق های هرزه و بازاری خط 
بطالن کشید، از این فرصت برای تحکیم فضای صلح و نوع دوستی 
بلکه  نداد،  از جنس مخالف  به دلبرها  تنها ُگل محبت  استفاده کرد و 
به پدران و مادران و همسران و دوستان و حتا دشمنان دست آشتی و 
مهر دراز کرد و به آن ها ُگل سرخ به رنگ قلب در حال طغیان عاطفه 

محبت تعارف کرد.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

باید هرچه  پناهجویان  آلمان گفته می شود که  در 
زودتر کار بیابند. از سوی دیگر رقم دقیقی وجود 
ندارد که چه کسی دنبال کار است و چه تعدادی 
موفق شده اند کاری بیابند. این مسأله به زودی نیز 

تغییر نخواهد کرد.
به گزارش دویچه وله، از آغاز بحران پناهجویان در 
خزان 2015 در آلمان سیاستمداران، مالکان شرکت 
ها و اتحادیه ها همواره تأکید کرده اند که اشتغال 
است.  پراهمیت  بسیار  مهاجرین  زودتر  هرچه 
صندوق جهانی پول حتی از استخدام پناهجویان با 
معاش کمتر از حد اقل معیاری سخن گفته تا به این 
ترتیب رهیابی به بازار کار برای آنها سهل تر گردد. 
اما اطالعات الزم در رابطه با ادغام پناهجویان در 
و  ها  ظرفیت  نیست.  دست  در  کنون  تا  کار  بازار 

توانایی ها تنها تخمینی اند.
wir� انترنتی  صفحۀ  مثل  ابتکاراتی  یقینًا 

zusammen.deدر این زمینه روی دست گرفته 
شده اند. در این صفحه 3٦ شرکت مشهور آلمانی، 
بانک،  دویچه  هانزا،  لوفت  اوپل،  ادیداس،  مانند 
زیمنس، فولکس واگن و یا بوش پروژه های خود 
آموزگاری،  های  برنامه  که  کنند،  می  معرفی  را 
دربر  را  عملی  کار  های  دوره  و  مشترک  فراگیری 

دارند.
موانع بیوروکراتیک

پیش از راه اندازی این ابتکار شرکت موتر سازی 
دایملر و همچنان تصدی راه آهن آلمان اعالم کرده 
بودند که می خواهند پناهجویان را برای راه یافتن 
به بازار کار کمک کنند. در شرکت دایملر در نوامبر 
گذشته 40 متقاضی پناهندگی یک دورۀ کارآموزی 
را آغاز کردند و این رقم، به قول دایملر، در سال 
یافت.  خواهد  افزایش  تن  صد  چندین  به  روان 
تصدی راه آهن می خواست که پناهجویان مجرب 
را نه تنها شامل یک دورۀ کارآموزی کند، بلکه آنها 

را به سطح کارمندان فنی آموزش بدهد.
قول صفحۀ خبری  به  ها،  این شرکت  اما هردوی 
"شپیگل آنالین"، از موانع بزرگ بیورکراتیک برای 

ویژه  به  پناهجویان،  الزم  اسناد  آوردن  دست  به 
اجازۀ اقامت و کار، سخن گفته اند. یک سخنگوی 
است  گفته  صفحه  این  به  آلمان  آهن  راه  تصدی 
امور کاریابی  ادارۀ  مقامات و  با  تنها همآهنگی  که 

چندین ماه طول کشیده است.
در  که  پناهجویانی  با  رابطه  در  کاریابی  امور  ادارۀ 
اختیار بازار کار قرار داده شوند، از هیچ رقمی نام 
برده نمی تواند. سوزانه آیکه مایر سخنگوی ادارۀ 
سال  خزان  "تا  گوید:  می  کاریابی  امور  در  فدرال 
دلیلی  هیچ  کاریابی  برای  فدرال  ادارۀ  در  گذشته 
را  پناهجو‹  ›فرد  مشخصۀ  ما  که  نداشت  وجود 
شامل اطالعات در مورد یک جویندۀ کار سازیم. در 
شعبات ما همکارانم اصاًل امکان این را نداشتند که 
در سیستم کمپیوتر ببینند که فرد مورد نظر پناهجو 

است، یا نه".
ادارۀ امور کاریابی در خزان گذشته به تغییر سیستم 
کمپیوتری آغاز کرد. هرچند حاال می توان مشخصۀ 
›پناهجو‹ را در سیستم درج کرد، اما اینهم دشواری 
های خود را دارد. سوزانه آیکه مایر در صحبت اش 
با دویچه وله گفت: "این روند چندین ماه طول می 
کشد، زیرا کار اداره های ما بدون وقفه باید ادامه 

داده شود. گمان می کنم تا تابستان قادر به ارزیابی 
با  رابطه  در  آمار خود  در  اعتمادی  قابل  معلومات 

پناهجویان و متقاضیان پناهندگی خواهیم بود."
بدست  شفاف  تصویر  یک  نیز  زمان  آن  در  اما 
نخواهد آمد. این مسأله به ساختار فدرالی رسیدگی 
قدم  در  دارد.  بستگی  نیز  آلمان  در  پناهجویان  به 
اند  پناهجویان  مسئول  نواحی  و  ها  شهر  نخست 
که برای آنها اقامتگاه تهیه می کنند و مخارج شان 
از  پس  پردازند.  می  پناهندگی  قانون  اساس  به  را 
آن که تقاضای پناهندگی یک پناهجوی مستعد به 
مسئول  کاریابی  امور  ادارۀ  آنگاه  شد،  پذیرفته  کار 
به  رسیدگی  دیگر  سوی  از  اما  شود.  می  شناخته 
تقاضانامه های پناهندگی اغلب طول می کشد. در 
آغاز همین ماه فبروری حدود 770 هزار تقاضانامه 
مهاجرین  و  پناهجویان  امور  در  فدرال  ادارۀ  در 

وجود داشت که به آنها رسیدگی نشده بود.
ادارۀ فدرال در امور کاریابی مشکل زبان آلمانی را 
بزرگترین مانع بر سر راه اشتغال پناهجویان عنوان 
کم  پناهجو دست  یک  اداره  این  قول  به  کند.  می 
بازار  در  ادغام  شرایط  واجد  تا  دارد  الزم  ماه   15

کار گردد.

شماری از احزاب سیاسی، فعاالن مدنی و شوراهای 
اجتماعی در واکنش به نشر گزارش یوناما در پیوند 
درگیری های  نتیجه  در  نظامی  غیر  افراد  تلفات  به 

ارایه  به  تنها  نباید  یوناما  که  می گوید  مسلحانه 
گزارش و ارقام تلفات اکتفا کند.

ملل  سازمان  نماینده گی  یا  یوناما  از  نهادها  این 

متحد در افغانستان می خواهند که عالمالن اصلی، 
به  نیز  را  تروریزم  کننده گان  تجهیز  و  پرورشگاه 
جهان افشا و از سازمان ملل بخواهد که باالی آن 

تحریم وضع نماید.
روز پنجشنبه یوناما با ارایه گزارشی از تلفات افراد 
ابراز نگرانی کرد و  افغانستان  غیرنظامی در جنگ 
سال 2015 را بدترین سال برای غیر نظامیان خواند.

محمدعمر عیار عضو خانه سیاسی افغانستان گفت: 
"ما از ارایه گزارش تلفات افراد ملکی توسط یونما 
ملل  سازمان  نماینده گی  اما  هستیم؛  گذار  سپاس 
نباید تنها به ارایه گزارش اکتفا کند، بلکه پرورشگاه 
های اصلی تروریزم را افشا نموده و از سازمان ملل 

بخواهد که باالی آن تحریم وضع کند".
در گزارش ارایه شده یوناما آمده است که در سال 
2015 تعداد 3545 غیر نظامی کشته و 7457 تن 
دیگر زخمی شده اند که در میان آن زنان و کودکان 

نیز شامل اند.

این دفتر، طالبان و مخالفان مسلح دولت را مسوول 
٦2 درصد تلفات غیر نظامیان دانسته اند و نیروهای 
آقای  اما  تلفات؛  این  امنیتی را مسوول 14 درصد 
عیار تاکید ورزید: نیروهای امنیتی جان خود را می 
گزارش  قسمت  این  کنند؛  دفاع  مردم  از  تا  دهند 

یوناما را نا عادالنه بیان کرد.
سید امیر تحسین دیگر عضو خانه احزاب سیاسی 
تلفات غیر نظامیان  از  ارایه شده  "ارقام  نیز گفت: 
مردم  که  است  واقعیتی  از  تر  کم  یوناما  توسط 
افغانستان در نقاط مختلف کشور به دست تروریزم 

کشته می شوند".
به صورت علنی  پاکستان که  آنان، دولت  به گفته 
تروریزم را در داخل کشور خود جا داده و پس از 
آموزش و تجهیز به منظور کشتار افراد غیر نظامی 
به افغانستان می فرستد باید از سوی سازمان ملل 

تحریم شوند.
حکومت  رهبران  سیاسی،  احزاب  خانه  اعضای 
به  را  امنیتی  نیروهای  مدیران  و  ملی  وحدت 
اقتصادی  بهبود وضعیت  امنیت،  تامین  در  ناتوانی 

و اجتماعی کشور متهم کردند.
به گفته آنان، دولت در نتیجه بی کفایتی خود، دو 
ماه است که نمی تواند یک پایه برق را که توسط 

مخالفان در بغالن سرنگون شده ترمیم نماید.

رقم دقیق پناهجویاِن آمادۀ کار روشن نیست

خانۀ احزاب سیاسی و مدنی:

وظیفۀ یوناما فقط ارایۀ رقم تلفات نیست

پلیس بغالن: 

محل انهدام پایه های برق 
کابل را تصرف کرده ایم

محل  دولتی  نیروهای  که  گفته اند  بغالن  والیت  در  امنیتی  مقام های 
انهدام دو پایه برق وارداتی از ازبکستان را به تصرف خود درآورده اند.
مقام های دولتی بیست روز پیش اعالم کردند که گروه طالبان با انهدام 
دو پایه برق در منطقه "دند شهاب الدین" خط انتقال برق وارداتی از 
ازبکستان به کابل را قطع کرده اند، هرچند طالبان گفته اند که انهدام این 

پایه ها کار این گروه نبوده است.
این منطقه تحت کنترل طالبان بود و جنرال محمدعوض نذیری فرمانده 
پولیس بغالن دیروز )2٦ دلو/بهمن( گفت که نیروهای دولتی دیشب 

توانستند که این منطقه را از کنترل طالبان بیرون کنند.
پایه ها در دند شهاب الدین  این  انهدام  از محل  نذیری که خود  آقای 
از  منطقه  این  پاکسازی  عملیات  که  به خبرنگاران گفت  کرده،  دیدن 
حضور طالبان و خنثی سازی مین های کنار جاده ادامه دارد. در محلی 
که فرمانده پولیس بغالن با خبرنگاران صحبت می کرد، صدای شلیک 
گلوله شنیده می شد و به گفته او، جنگ در این منطقه همچنان ادامه 

دارد.
او همچنین گفت که طالبان راه های منتهی به این منطقه را مین گذاری 
کرده و خنثی کردن مین ها همزمان با عملیات جستجو برای پیدا کردن 
افراد طالبان در محالتی که به کنترل نیروهای امنیتی درآمده، جریان 

دارد.
از سوی دیگر، غالم حسین حیدر رییس اداره برق بغالن به بی بی سی 
در  اوضاع  شدن  بهتر  با  و  است  آماده  مهندسان  کاری  تیم  که  گفت 

منطقه، کار بازسازی پایه های منهدم شده آغاز خواهد شد.
او افزود که بازسازی کامل دو پایه تخریب شده یک هفته زمان می برد 
و تالش می شود که در ساعات شب جریان برق به کابل امکان پذیر 

شود.
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