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از  مهاجرت  بین المللی  سازمان  تازه ی  گزارش 
میزان آوارگی داخلی در افغانستان نگران کننده 
این سازمان در گزارشی که دو روز قبل  است. 
داخلی  مهاجرت  که  است  گفته  کرده،  منتشر 
و  یافته  افزایش  گذشته  سال  در  افغانستان  در 
این روند همچنان در حال صعود است. برپایه ی 
در  داخلی  آوارگان  میزان  اکنون  گزارش  این 
دلیل  می رسد.  نفر  میلیون  پنج  به  افغانستان 
خشونت  و  جنگ  افغانستان  در  آوارگی  اصلی 
گفته شده است. یعنی 78 درصد از پنج میلیون 
در پی جنگ آواره شده اند. درصد بسیاری کمی 
مهاجرت  به  ناگزیر  طبیعی  حوادث  به  سبب 

داخلی شده اند. 
با  جنگ طلبی  و  خشونت  به دلیل  افغانستان 
است.  مواجه  آوارگی  سونامی  و  انسانی  بحران 
افزایش است و از  افغانستان جنگ در حال  در 
پیامدهای جنگ آوارگی است. هر روزه جمعیت 
زیادی به دلیل فرار از بمب  و گلوله، داروندار خود 
را رها کرده و در جست وجوی زندگی امن تری 
در کالن شهرهای کشور سرگردان می شوند. در 
انسانی  نیز وضعیت رقت بار  اردوگاه های داخلی 

حکم فرما است...
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با خروج نیروهای خارجی 
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دیگر فرصت باج گیری از 
امریکا را ندارد

»هشت ثور« 
در خاطره ی جمعی ما

تعامل شرکای منطقه ای 
و کلیدی با افغانستان 
پس از سال ۲۰۲۱ )۴(

»به یاد می آورم که فریاد می زدند«؛ 
گزارش افغان ها از جزئیات 
کشتار غیرنظامیان توسط 
ارتش استرالیا

کمبود آموزگار در 
دایکندی؛ خانواده های 

دانش آموزان دروازه ی یک 
مکتب را مسدود کردند

وزیر عدلیه: 214 قضیه ی 
قاچاق انسان و مهاجران 
و 21 قضیه ی بچه بازی در 
دادگاه ها زیر کار است

همت سازندگی 
برای مقابله با کم آبی
با هزینه ی مردم در جاغوری 

7 بنـد ذخیره ی آب ساخته شـده و 
پنج بند دیگر در حال ساخت است 

ساکن  کهن سال  زوج  یک  از  عکسی  پیش  هفته ی 
سفر  هزینه ی  که  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی 
برای ساخت یک ذخیره کوچک آب در  را  حج شان 
در  بود،  داده  اختصاص  سکونت شان  محل  منطقه ی 
شبکه های تحسین بسیاری را برانگیخت. هرچند این 
مردم  عطش  مورد  تنها  اما  است،  کم پیشینه  اقدام 
برای سازندگی نیست. در دو سه سال اخیر دست کم 
هفت بند کوچک ذخیره  ی آب در ولسوالی جاغوری 
با هزینه ی مالی مردمی ساخته شده و پنج بند دیگر 

در دست ساخت است. 
در سال های اخیر در پی کم آبی و مشکالت ناشی از 
ان در روستاهای ولسوالی جاغوری والیت غزنی مردم 

تصمیم گرفتند که برای مهار آِب برف و...
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چهار ماه کار بی مزد؛ 

چرا معاش صدها کارمند مراکز توزیع 
تذکره الکترونیکی پرداخت نمی شود؟

تا  می گویند  و  زده اند  کاری  اعتصاب  به  دست  ثور(   14
اداره احصائیه و معلومات پاسخ قناعت بخش به  زمانی که 
آن ها ندهد و مشکل را حل نکند، آنان دست از اعتصاب 

کاری نمی کشند...

توزیع  مراکز  کارمند  معاش صدها  که  می شود  ماه  چهار 
تذکره الکترونیکی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان 
پرداخت نشده است. این کارمندان در مراکز مختلف توزیع 
)سه شنبه،  دیروز  والیت ها  برخی  در  و  کابل  والیت  در 
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مشکالت زنان افغانستان 
تنها به طالبان ختم نمی شود

یک ارزیابی جامعه اطالعاتی ایاالت متحده که به تازگی از 
رده بندی محرمانه خارج شده است، تصویری واهمه انگیز 
از آینده ی حقوق زنان در افغانستان پس از خروج نیروهای 
امریکایی و بین المللی تا اواخر سال جاری ترسیم می کند 

و هشدار می دهد که حتا اگر طالبان به قدرت...

صنعتی  کشور  هفت  خارجه  وزرای  روز:  اطالعات 
جهان اولین بار بعد از آغاز همه گیری کرونا در لندن 

گرد هم آمده اند. همزمان جوزپ بورل،...

سوئیس مرگ 
یک کارمند سفارت 

خود در ایران 
را تأیید کرد

اجالس گروه هفت؛ 
»ایران و برجام در 
دستور کار نشست« بریتانیا و هند 

قرارداد تجاری 
1.4 میلیارد دالری 

امضا می کنند
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می کند.  بیداد  ناداری  و  فقر  آوارگان  میان  در 
گاهی خانواده ها برای ادامه ی حیات، به فروش 
وضعیت  وجود  با  می  دهند.  تن   خود  فرزندان 
فالکت بار آوارگان، این وضع کم تر مورد توجه 

افکار عمومی قرار گرفته است. 
به دلیل  داخلی  بی جاشدگان  زندگی  وضعیت 
حومه های  و  مهاجرین  کمپ های  در  جنگ 
نبود  مطلق،  فقر  است.  غم انگیز  کالن شهرها 
زمینه ی  فراهم نبودن  بهداشتی،  خدمات 
به  دسترسی نداشتن  پرورش،  و  آموزش 
سرپناه  نداشتن  و  بهداشتی  آشامیدنی  آب 
است.  بی جاشدگان  جدی  مشکالت  از 
از وضعیت  گزارش هایی که قبال اطالعات  روز 
واقعیت های  گویای  کرده،  تهیه  بی جاشدگان 
بسیار تلخی است. ساالنه هزاران کودک مهاجر 
از آموزش بازمی مانند، زنان در کمپ ها به  دلیل 
می کنند.  زایمان  خانه  در  پایین  مالی  بضاعت 
همچنین خیمه های فرسوده در فصل بارندگی 
کمپ ها  در  پیرمردان  نیست.  سکونت  قابل 
به  دلیل نمناک بودن خانه ها مریض اند. شماری 
جنگ  آوارگان  که  داده اند  گزارش  رسانه ها  از 
بادغیس  والیت  به ویژه  مختلف،  والیت های  از 
گرده های شان  نداری،  و  فقر  به  دلیل  هرات  در 

را فروخته اند.
روزها  این  می کند.  بی خانمان  را  همه  جنگ 
مناطق  از  مردم  دسته  دسته  جنگ  به  دلیل 
جنگی ناگزیر به کوچ جمعی می شوند. آوارگان 
روزها  این  دیگر  نقاط  و  هلمند  غزنی،  جنگ 
خانه های خود را ترک و در جست وجوی مأمن 
به  این وضعیت  اصلی  عامل  امن تری هستند. 
دو دلیل طالبان است. اول، این گروه به  دلیل 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر  در  ضعف 
کشانده  مسکونی  مناطق  در  را  جنگ  عمدتا 
انسانی  سپر  به  عنوان  غیرنظامیان  از  است. 
استفاده می کنند. طالبان به قوانین بین المللی 
غیرنظامیان  مصونیت  اصل  رعایت  و  جنگ 
تسلط شان  زیر  ساکنان  از  حتا  ندارند.  توجه 
نمونه  به  عنوان  می کنند.  سربازگیری  زور  با 
بادغیس  جنگ  آوارگان  از  یکی  گذشته  سال 
بود  گفته  روز  اطالعات   روزنامه  به  هرات  در 
جنگ  و  سالح  گرفتن  میان  را  او  طالبان  که 
کوچ  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مقابل  در 
بسیاری  بنابراین  بود.  کرده  مجبور  اجباری 
ترجیح می دهند به جای رفتن در صف طالبان 

طعم تلخ آوارگی را بچشند. 
دوم، طالبان عامل اصلی شکست مذاکرات صلح 
به  عنوان  خشونت  و  جنگ  از  گروه  این  است. 
در  بیشتر  امتیاز  برای  فشار  اهرم  اصلی ترین 
مذاکرات استفاده می کند. حتا برای زیر فشار 
قراردادن حکومت افغانستان و نارضایتی عمومی 
است.  زده  غیرنظامیان  کشتار  به  دست  عمدا 
سیاسی  ابزار  به  عنوان  غیرنظامیان  از  طالبان 
ادامه  همچنان  رویکرد  این  و  کرده  استفاده 
دارد. جنگ در تمام افغانستان از طرف طالبان 
کنار  بمب های  از  استفاده  است.  یافته  شدت 
جاده  ای، حمالت هدف مند و عملیات انتحاری 
همه دال بر رویکرد استفاده ی سیاسی طالبان 
از غیرنظامیان است. این گروه برای برگشت به 
نداده اند.  نشان  خوش  روی  هنوز  مذاکره  میز 
از این رو، اکنون نگرانی بزرگ این است که در 
پذیرش  به  اگر طالبان حاضر  آینده  هفته های 
آتش بس و برگشت به مذاکرات نشوند، بحران 

انسانی تمام افغانستان را فرا خواهد گرفت. 
رسیدگی  برای  افغانستان  حکومت  از  انتظار 
منطقی  زیاد  داخلی  بی جاشدگان  وضعیت  به 
به نظر نمی رسد. حکومت خودش درگیر صدها 
مشکل است که بزرگ ترین آن مدیریت جنگ 
نهادهای  در  مدیریتی  ضعف  فساد،  است. 
نمونه هایی  حکومت  ضعیف  اقتصاد  و  مسئول 
تنهایی  به  است که هر کدام  ده ها مشکلی  از 
در  به ویژه  کند.  فلج  را  حکومت  یک  می تواند 
خشک سالی  احتمال  به  دلیل  که  جاری  سال 
گسترده امکان مهاجرت داخلی و گسترش فقر 
در تمام افغانستان بسیار زیاد است. در چنین 
بین المللی  نهادهای  اخالقی  شرایط مسئولیت 
زیاد  کمک کننده  کشورهای  و  بشردوستانه 
است و همکاری آن ها برای پیش گیری از یک 
فاجعه انسانی در افغانستان ضروری است. الزام 
برای فشار  از یک طرف  بین المللی  تالش های 
دیگر،  طرف  از  و  جنگ  قطع  برای  سیاسی 
آوارگان  برای  بیشتر  بشردوستانه  کمک های 
این  واقع  دارد.  را  حیات  آب  حکم  جنگ، 
است که برای میلیون ها آواره ی جنگ در زیر 
و وجدان خفته ی  افغانستان  حاکمیت ضعیف 
بشردوستانه  کمک های  جز  امیدی  طالبان، 

نیست. 

جدی  بسیار  خطر  یک  و  می رود  به شمار 
معارف را تهدید می کند.

دایکندی،  معارف  ریاست  آمارهای  براساس 
هزار   164 از  بیش  برای  حاضر  حال  در 
از  بیش  والیت،  این  سطح  در  دانش آموز 

چهارهزار آموزگار وجود دارد.
با توجه به این وضعیت، شماری از ساکنان 
دایکندی می گویند که درس در بسیاری از 
تعطیل  عمال  آموزگار،  نبود  به خاطر  مکاتب 

است.  
نبود  و  درسی  مواد  کمبود  این،  با  همزمان 
ساختمان از دیگر چالش های دانش آموزان در 

دایکندی را تشکیل می دهد. 
نشان  دایکندی  معارف  ریاست  آمارهای 
هیچ  مکتب  باب  از 220  بیش  که  می دهد 

ساختمان ندارد. 

به  نیز  مکتب  این  دانش آموزان  از  شماری 
روزنامه اطالعات روز می گویند که آنان بیشتر 

اوقات بدون درس به خانه بر می گردند. 
این دانش آموزان خواستار رفع چالش کمبود 

آموزگار در این مکتب شدند. 
معارف  رییس  سیرت،  رحمت اهلل  پیشتر 
دایکندی به روزنامه اطالعات روز گفته بود 
که در سال جاری بیش از دوهزار آموزگار در 

سطح این والیت کمبود است.
آقای سیرت در آن زمان گفته بود که در یک 
مکتب تنها چهار آموزگار بیش از دوهزار و 

600 دانش آموز را آموزش می دهند.
واکنش های  دایکندی  در  آموزگار  کمبود 
و  باشندگان  است.  داشته  پی  در  را  زیادی 
فعاالن مدنی دایکندی می گویند که کمبود 
آموزگار به عنوان یک نقیصه ی کالن معارف 

بدون درس می مانند. 
با  این مکتب در صحبت  این حال، مدیر  با 
روزنامه اطالعات روز می گوید با آن که مکتب 
آنان لیسه است؛ اما تشکیل آموزگاران و دیگر 

بخش های آن هنوز منظور نشده است.
از  پیش  که  آموزگارانی  که  کرد  تأیید  او 
ظهر در این مکتب تدریس می کنند، حاضر 
نیستند بدون حق الزحمه برای دانش آموزان 

صنف های بعد از ظهر تدریس کنند.
از این، کمبود آموزگار در این مکتب  پیش 
و دیگر مکاتب دایکندی از طریق آموزگاران 

حق الزحمه و قراردادی حل می شد.
آنان  که  می گویند  معترضان  حال،  این  با 
مکتب،  این  دروازه ی  بسته کردن  بر  عالوه 
نیز  دایکندی  مقام والیت  به  شکایت کتبی 

فرستاده اند. 

خانواده های  از  شماری  روز:  اطالعات 
»زوجوک«  مختلط  مکتب  دانش آموزان 
در  دایکندی  والیت  شهرستان  ولسوالی  در 
اعتراض به کمبود آموزگار، دیروز )سه شنبه، 

14 ثور( دروازه ی این مکتب را بستند.
کمبود  که  زمانی  تا  می گویند  معترضان 
آنان  نشود،  حل  مکتب  این  در  آموزگار 

دروازه ی مکتب را باز نخواهند کرد. 
زرولی، یکی از معترضان می گوید که در سال 
زمان  که  دانش آموز   250 حدود  در  جاری 
شده  تنظیم  ظهر  از  بعد  برای  درسی شان 
است، حتی یک روز کامل در مکتب درس 
عمال  درسی  زمان  این  در  درس  و  نخوانده 

تعطیل است.
این  دانش آموزان  دیگر  که شماری  افزود  او 
مکتب نیز آموزگار کافی ندارند و بیشتر اوقات 

کمبود آموزگار در دایکندی؛ 
خانواده های دانش آموزان دروازه ی یک مکتب را مسدود کردند

ییس جمهور غین:  ر

میلیاردها دالر در پنج اداره ی دولیت یب استفاده مانده است
زیربناهای افغانستان صدمه رسانده است.

او در نشست »هفته ی حکومتداری و منابع بشری« در تاریخ ۳1 حکومت گفته بود: 
افغانستان صدمه  زیربناهای  به  طالبان  دالر حرکات  میلیارد  یک  که  نکنیم  »فراموش 
رسانده است. من به آنان می گویم که چرا خراب می کنید؟ اگر توانایی ساختن ندارید و 

برنامه ی مثبت ندارید، حداقل از تخریب و ویرانی جلوگیری کنید.«
اقدام های  و  انفجار ماین ها  به جای  بود که که  این گروه خواسته  از  او  در همین حال 

مخربانه، »گل« و »گندم« بکارند و در در آبادی کشور سهم بگیرند.
از سویی هم، رییس جمهور کشور در بخشی از صحبت های دیروزش گفت که یک فصل 
نو همکاری های بین المللی در افغانستان می آید. او افزود که الزم افغانستان در این فصل 

همکاری ها، همکاری های منطقوی خود را گسترش دهد.
آقای غنی تأکید کرد که روایت افغانستان هم اکنون روایت منطقه شده است و افغان ها 
باید منطقه را بشناسند. او گفته است: »دیدگاه منطقه درباره ی افغانستان تغییر کرده، 

امروز آینده ی انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده است.«

اطالعات روز: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید که در پنج اداره ی دولتی 
میلیاردها دالر بودجه ی دولت بدون استفاده مانده است.

آقای غنی که دیروز )سه شنبه، 14 ثور( در نشست »هفته ی معارف« در کابل صحبت 
می کرد، گفت که از این اداره ها نام نمی برد، ولی »بندانداختن میلیاردها دالر« توسط 

این ادارات دولتی قابل قبول نیست.
او تأکید کرد: »تنها دو اداره 1.6 میلیارد دالر را بند انداخته است.«

در همین حال، رییس جمهور کشور گفت هر اداره ای که پس از این بودجه ی شان را 
مصرف کرده نتوانند و همنچنان مصارف ادارات در ساختار تعهدات شان در یک سال 

انجام نشود، بودجه ی این ادارات به سایر ادارات داده می شود.
آقای غنی افزود: »ما این فرصت را نداریم که پیسه را ضایع کنیم.«

از سویی هم، او در بخشی از صحبت های خود گفت که گروه طالبان ملیاردها دالر را به 
زیربنای افغانستان از جمله در بخش معارف آسیب زده است.

قبال رییس جمهور غنی گفته بود که این گروه به ارزش یک میلیارد دالر امریکایی به 

غین: 
یکا را ندارد کستان دیگر فرصت باج گریی از امر با خروج نریوهای خارجی از افغانستان، پا

اصلی این روند شرکت می کند.
حکومت  صلح[  روند  ]در  اصلی  جانب  پس  این  »از  است:  کرده  تأکید  غنی  اشرف 
افغانستان است و در هیچ نشستی در رابطه به صلح به عنوان مهمان نه، بلکه  به حیث 

مالک اصلی اشتراک می کنیم.«
او افزوده است که تصمیم اصلی و نهایی در مورد صلح در داخل خاک افغانستان و توسط 

مردم کشور گرفته می شود.
آقای غنی همچنان خطاب به اعضای شبکه ی زنان افغان 
گفته است که اشتراک زنان در روند صلح یقینی شده و 
قانون اساسی افغانستان اجازه ی معامله روی حقوق زنان 

را در این روند نمی دهد.
رییس جمهور کشور در حالی این گفته ها را مطرح می کند 
که برنامه ی خروج نظامیان خارجی از افغانستان  در تاریخ 
25 حمل اعالم شد. براساس این برنامه، تمامی نظامیان 
ترک  را  افغانستان  تا 11 سپتامبر سال جاری  امریکایی 

خواهند کرد. این روند از همین اکنون آغاز شده است.

خارجی  نیروهای  خروج  با  که  می گوید  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
در  نیروها  این  حضور  سر  بر  امریکا  از  باج گیری  فرصت  دیگر  پاکستان  افغانستان،  از 

افغانستان ندارد.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای غنی این موضوع را دیروز 

)سه شنبه، 14 ثور( در دیدار با اعضای شبکه ی زنان افغان مطرح کرده است.
بـه نقـل از خبرنامـه، او گفته اسـت: »پاکسـتان دیگر فرصـت باج گیری از امریکا برسـر 

حضـور نیروهـای بین المللـی در افغانسـتان نـدارد. ]این 
کشـور[ بـا افغانسـتان دوسـتی و یـا دشـمنی را انتخـاب 

» کند.
نیروهای  خروج  که  است  گفته  غنی  آقای  همچنان 
نیز  را  کشور  این  ملی  حاکمیت  افغانستان،  از  خارجی 

قوی تر می سازد.
که  است  گفته  نیز  افغانستان  صلح  روند  به  اشاره  با  او 
این حکومت  از  و پس  بیرون شده  ابهامات  از  روند  این 
افغانستان در هیچ نشستی مرتبط به آن، به حیث مالک 

شده  ایران  کشور  وارد  قاچاق  به طور  که  ما 
به دالیل  بودند، فوت کرده و 64 تن دیگر 
مختلف زخمی شده اند. زخمیان پس از مداوا 
به خانواده های  و  منتقل شده  افغانستان  به 

شان مدغم شده اند.«
آقای معنوی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 
تهدید جهانی  و  بین المللی  پدیده ی  را یک 
خواند و گفت که انتظار دارد جامعه جهانی 
جدی  همکاری  افغانستان  با  زمینه  این  در 

کند.
او گفت: »یک نگرانی موجود است که نشود 
شبکه های  فعالیت  خارجی  نیروهای  خروج 
قاچاق انسان را بیشتر بسازد؛ اما ما اطمینان 
می دهیم که جلو هرگونه فعالیت این شبکه ها 

را می گیریم.«
از سوی هم، وزیر عدلیه گفت که کمیسیون 
عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 
در جریان سال 1۳99 خورشیدی برای 600 
روانی،  صحی،  حمایت های  قاچاق  قربانی 
آموزشی و اجتماعی فراهم کرده و شماری از 
آنان را با خانواده های شان مدغم کرده است.

در میان افراد متهم به قاچاق انسان و قاچاق 
نیز  دولتی  منسوبان  از  شماری  مهاجران، 
شاملند. به گفته ی او، یک مقام ارشد وزارت 
اجراییه  ریاست  سابق  مقام  یک  و  داخله 
حکومت وحدت ملی در پیوند به این اتهام ها 

مورد تعقیب عدلی قرار گرفته اند.
همه  برای  »آنچه  گفت:  معنوی  فضل احمد 
تکان دهنده است، آفات و آسیب های ناگوار 
قاچاق انسان و مهاجرت های غیرقانونی است. 
در سال گذشته متأسفانه 75 تن از هموطنان 

فرد   45 و  انسان  قاچاق  به  متهم  فرد  پنج 
متهم به قاچاق مهاجران را دریافت و روی 
آن کار کرده است. از این میان، 17 پرونده به 

دادگاه عالی فرستاده شده است.
قاچاق  اتهام  به  را  نفر  هشت  عالی  دادگاه 
انسان و قاچاق مهاجران محاکمه کرده است. 
حبس  به  نفر  چهار  نفر،  هشت  مجموع  از 
متوسط محکوم به مجازات شده و چهار نفر 

دیگر از جمله یک زن برائت گرفته اند.
است که  وزیر عدلیه گفته  در همین حال، 

اطالعات روز: فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه 
قضیه ی   158 حاضر  حال  در  که  می گوید 
قاچاق انسان، 56 قضیه ی قاچاق مهاجران و 
21 قضیه ی بچه بازی در دادگاه های ابتداییه 

و استیناف و دادگاه عالی زیر کار است. 
آقای معنوی این اظهارات را دیروز )سه شنبه، 
مرکز  در  خبری  نشست  یک  در  ثور(   14
کابل  در  حکومت  رسانه های  و  اطالعات 

مطرح کرده است.
دستاوردهای  نشست  این  در  که  معنوی 
مبارزه  عالی  یک سال گذشته ی کمیسیون 
ارائه  را  مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق  با 
جریان  در  که  گفت  همچنان  می کرد، 
به  نفر   70 خورشیدی،   1۳99 مالی  سال 
از  مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق  اتهام 
امنیتی عضو این کمیسیون  سوی نهادهای 

بازداشت شده اند.
وزیر عدلیه افزود که نُه شبکه از ۳4 شبکه ی 
شناسایی  مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق 

شده و تحت کار نهادهای امنیتی قرار دارد.
به گفته ی معنوی، دادستانی کل پرونده های 

یر عدلیه:  وز
یر کار است 214 قضیه ی قاچاق انسان و مهاجران و 21 قضیه ی بچه بازی در دادگاه ها ز
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همت سازندیگ برای مقابله اب کم آیب

متر و عرض در شمال و جنوب به ۳50 متر 
می رسد ارتفاعی هشت ونیم متری آن می تواند 
تا 14 متر هم برسد. ظرفیت ذخیره کردن آب 
این بند امسال 200 هزار متر مکعب است، کار 
روی آن جریان دارد تا ظرفیت آن را به 500 

هزار متر مکعب برساند.
بند  این  عمومی  مسئول  عاقلی،  غالم سخی 
می گوید از زمانی که فاز اول آن به بهره برداری 
درصد   90 منطقه  این  در  چاه  حفر  رسیده، 
در  بند،  ساخت  از  »قبل  است:  یافته  کاهش 
و  بود  حفر  حال  در  چاه   12 تا   10 قریه  هر 
چاه هایی بود که تا 70 متری یا آب نداشت یا 
کم آب بود. با ساخت این بند چاه های اطراف 
آن معموال در 9 متری آب می دهد و کسانی 
حفر  می سازند.  خانه  که  می کنند  حفر  چاه 
شده  متوقف  کامل  به صورت  عمیق  چاه های 

است.«
مزدحم ترین  از  نفوس  تراکم  به لحاظ  انگوری 
نقاط جاغوری است. از آب فاز اول »بند گلی« 
یک هزار و 600 خانواده و در حدود 15 هزار نفر 
مستفید می شوند. مسئول این بند می گوید در 
امکانات،  فراهم کردن  و  دولت  صورت حمایت 
امکان اعمار بند برق روی این بند آب وجود 
دارد: »از آب این بند 8 تا 10 کیلومتر می تواند 

از آن استفاده شود.«
»مـادر«  آب  بنـد  و  »شـهدا«  آب  بنـد  کار 
شـهدا  بنـد  اسـت؛  شـده  تکمیـل  تبقـوس 
120 متـر طـول و 10 متـر عـرض و 14 متـر 
ارتفـاع دارد و ظرفیـت ذخیره کـردن 50 هزار 
متـر مکعـب آب را دارد. بنـد مـادر 15 متـر 
متـر طـول  متـر عـرض و ۳00  ارتفـاع، 50 
دارد و می توانـد 75 هـزار متـر مکعـب آب را 
ذخیـره کنـد. بنـد سـراب بزرگ تریـن بند در 
ایـن منطقـه اسـت با ظرفیـت 150 هـزار متر 
مکعـب آب کـه ارتفاع اش به 25 متر می رسـد 

کـه کارش هنـوز تکمیـل نشـده اسـت.
بند  و  تبقوس  شهدای  و  مادر  بند  آب  از 
است،  نشده  تکمیل  کارش  هنوز  که  جدیدی 
مستقیم  به صورت  خانواده   500 و  دوهزار 
غیرمستقیم  به صورت  خانواده  هزار  شش  و 
سفری،  سیف اهلل  شوند.  مستفید  می توانند 
ارتباطات بند مادر می گوید که آن ها  مسئول 
تصمیم به اعمار بند برق روی بند جدیدشان 

دارند.
تبقوس  باشنده های  از  اکبری،  سیف اهلل 
آن  در  بند  دو  اعمار  که  می گوید  جاغوری 
گرفته  صورت  خام  و  سنتی  شکل  به  منطقه 
و بند سوم با مشوره ی انجنیران کمیته ناروی 
به  دارند  تجربه  بند  آن هایی که در ساخت  و 

شکل پخته ساخته می شود.
بند دهقان در پاتوی جاغوری 18 متر ارتفاع، 
70 متر عرض و 250 متر طول دارد. نباریدن 
آب  گذشته  زمستان  در  کافی  باران  و  برف 
آن را 10 متر کاهش داده و در حال حاضر در 
کاسه ی بند هشت متر آب ذخیره است اما با 
آن هم توانسته رضایت باشنده های این منطقه 
»قبال  می گوید:  سرآمد  ضیا  کند.  جلب  را 
خشک  سال  اواسط  در  کاریزها  و  چمشه ها 
می شد اما با اعمار این بند در تمام فصول سال 

آب داریم.«

حاال کاری نکرده، منتظریم که کدام مؤسسه یا 
ارگان دولتی ما را کمک کند وگرنه مجبوریم 
این بند را با ارتفاع 25 متری و به شکل سنتی 
بسازیم و در این صورت با توجه به باران های 
بهاری و سیالب یک تهدید برای مردم است.«

پاتو،  مردم  کرونا  اوج شیوع  در  قرنطینه شدن 
روستایی در ولسوالی جاغوری را به فکر ایجاد 
بند انداخت؛ سه بند ساخته شد: بند گل ستو، 

همت و دهقان.
برای مردم  افغانی  بند شش میلیون  اعمار سه 
باشندگان  از  یکی  است.  داشته  هزینه  پاتو 
در  که  افغانی  میلیون  سه ونیم  می گوید  پاتو 
همه اش  کرده اند  مصرف  دهقان  بند  ساخت 
اقدام  و  »ایده  است:  مردم کمک شده  توسط 
دولت  به  بارها  مردم  بوده،  مردم  از  کمک  و 
برای همکاری مراجعه کرده اما کمکی صورت 

نگرفت.«
آب  بند  عمومی  مسئول  عاقلی،  غالم سخی 
جاغوری  ولسوالی  انگوری  منطقه  در  »گلی« 
خشکیدن چشمه ها و چاه ها را دلیلی می داند 

روی  می گوید  آب  بندهای  ارتباطات  مسئول 
دو بند »شهدا« و »مادر« از کمک مالی مردم 
در داخل و ساکنان بیرون از کشور عمدتا در 
کشورهای غربی سه میلیون و 500 هزار افغانی 
هزینه کرده اند و دو میلیون افغانی دیگر برای 
بند جدید جمع آوری شده است: »در مجموع 
شش میلیون افغانی جمع آوری کردیم و دولت 
هیچ همکاری نکرده است. مردم تا پنج میلیون 
افغانی وعده شده که دو میلیون آن رسیده و 

سه میلیون باقی مانده است.«

دِر بسته ی دولت 
نیز  جاغوری  ولسوالی  حوتقول  قریه  ساکنان 
در تب و تالش ساخت یک بند هستند. مردم 
این  در  جدید  بند  یک  ساخت  و  اعمار  برای 
منطقه بارها به دولت مراجعه کرده اند تا آن ها 
را در این پروژه همکاری و کمک کند اما دِر 
همدم  محمدحسین  یافته اند.  بسته  را  دولت 
حوتقول  قریه  در  »سگ پریده«  بند  مسئول 
محمداسماعیل  وزارت  زمان  در  او  می گوید 
وزارت  این  به  آب  و  انرژی  سابق  وزیر  خان 
و  کرد  مراجعه  پروژه    شان  از  حمایت  برای 
ریاست  تأیید  و  گرفته  را  وزیر  حکم  توانست 
بگیرد،  هم  را  غزنی  والیتی  شورای  و  زراعت 
اما در عمل هیچ  کاری صورت نگرفت: »بعد از 
روی کارآمدن حکومت جدید سه بار بند جدید 
ما توسط اداره ملی تنظیم امور آب سروی شد، 

ولی هیچ کاری عملی صورت نگرفت.«
بند  معیاری  تکمیل  برای  حوتقول  مردم 
زمین های  آبیاری  بر  عالوه  بتوانند  که  جدید 
کشاورزی انرژی برق هم تولید کند به حمایت 
75 درصدی دولت نیاز دارد؛ هزینه ی این بند 
400 هزار دالر برآورد شده و مردم می گویند 
توان پرداخت 25 درصد آن را دارند که 100 
محمدحسین  که  آنچه  می شود.  دالر  هزار 
با حمایت  این پروژه می گوید  همدم، مسئول 
دولت ارتفاع این بند می تواند تا 80 متر برسد و 
400 هزار متر مکعب آب را ذخیره کرده عالوه 
بر تأمین آب دو هزار هکتار زمین کشاورزی، 
انرژی برق هم تولید کند: »دولت در عمل تا 

هادیخوشنویس

کهن سال  زوج  یک  از  عکسی  پیش  هفته ی 
که  غزنی  والیت  جاغوری  ولسوالی  ساکن 
ساخت  برای  را  حج شان  سفر  هزینه ی 
محل  منطقه ی  در  آب  کوچک  ذخیره  یک 
سکونت شان اختصاص داده بود، در شبکه های 
این  هرچند  برانگیخت.  را  بسیاری  تحسین 
عطش  مورد  تنها  اما  است،  کم پیشینه  اقدام 
دو سه سال  در  نیست.  برای سازندگی  مردم 
اخیر دست کم هفت بند کوچک ذخیره  ی آب 
در ولسوالی جاغوری با هزینه ی مالی مردمی 
ساخته شده و پنج بند دیگر در دست ساخت 

است. 
مشکالت  و  کم آبی  پی  در  اخیر  سال های  در 
جاغوری  ولسوالی  روستاهای  در  ان  از  ناشی 
برای  که  گرفتند  تصمیم  مردم  غزنی  والیت 
مهار آِب برف و باران در بهار بند آب بسازند. 
عموما از بند ها برای تولید برق و برطرف کردن 
استفاده  زراعت  فصل  در  آب  کمبود  مشکل 
عموما  جاغوری  ولسوالی  ساکنان  می شود. 

زراعت پیشه و باغ دارند. 
بندسازی در مناطق ولسوالی جاغوری به همت 
دولت  و  گرفته  صورت  محل  باشندگان  خود 
تنها در ساختن یک بند آب نقش داشته است؛ 
نقشی که مردم آن را ناچیز می گویند. بسیاری 
از ساکنان محل می گویند در سال های گذشته 
را  حکومتی  مسئول  نهادهای  دروازه ی  بارها 
کوبیده اند، اما به مشکالت مردم توجهی نشده 
به  عموما  بندها  این  ساخت  هزینه ی  است. 
زیادی  داوطلبانی  و  افغانی می رسد  میلیون ها 
در  محل  باشندگان  می گیرند؛  سهم  آن  در 

داخل و بیرون از کشور. 
بندهای  ایجاد  می گویند  محل  ساکنان 
و  زندگی  بر  زیادی  تأثیرات  آب  ذخیره  ی 
کشاورزی ساکنین این ولسوالی گذاشته است. 
انگوری  منطقه  در  ُگلی«  آب  »بند  مسئول 
بند  این  ایجاد  که  ولسوالی جاغوری می گوید 
آب  چاه های  حفر  درصدی   90 کاهش  باعث 
آب  »بند  مسئول  است.  شده  منطقه  این  در 
جاغوری  جنوب  در  حوتقول  در  سگ پریده« 
است  شده  باعث  بند  این  اعمار  که  می گوید 
کشاورزان این منطقه در تمام فصول سال آب 
کافی برای کشت و زراعت  شان داشته باشند و 
چشمه های که در اواسط بهار خشک می شد، 

با اعمار بند در تمام فصول سال آب دارد.

دستان خالی، همت های بلند
در  پیـش  هفتـه  کـه  کهن سـالی  زوجـی 
اقـدام کم پیشنیه  شـان  شـبکه های اجتماعـی 
منطقـه ی  سـاکن  شـد،  تحسـین برانگیز 
تبقـوس ولسـوالی جاغـوری اسـت. ایـن زوج 
250 هـزار افغانـی کـه هزینه سـفر حج  شـان 
بـود بـرای اعمـار »بنـد سـراب« اهـدا کردند. 
بنـد آب سـراب سـومین بنـدی اسـت کـه در 
دسـت احـداث اسـت. قبـال از دو بنـد نسـبتا 
کوچک تـر »شـهدا« و »مـادر« سـاخته شـده 

 . ست ا
که  است  جاغوری  مناطق  از  یکی  تبقوس 
شناخته  برف گیرش  کوه های  خاطر  به  بیشتر 
می شود اما با فرارسیدن بهار برف ها آب شده 
و به دره ها سرازیر می شود و فصل تابستان و 
خزان که مردم و کشاورزان به آب نیاز دارند 
آب نیست. همین مسأله مردم را به فکر اعمار 

بندهای ذخیره  ی آب انداخت.
به گفته ی مسئول »بند آب مادر« در منطقه 
تبقوس، مردم کم کم به این موضوع عالقه مند 
کشور  بیرون  و  داخل  از  ساکنان  و  شدند 
مطابق توان شان در این پروژه ها سهم گرفتند. 
مناطق  از  بسیاری  مانند  منطقه  این  ساکنان 
دورافتاده ی افغانستان عموما فقیر و کارگرند، 
بند  دو  حاال  تبقوس  دارند.  بلندی  همت  اما 
قرار است ساخته شود  دارد و سومی که  آب 
بزرگ ترین شان است؛ هزینه مجموعی این سه 
بند آب بیشتر از 12 میلیون افغانی برآورد شده 
است که تمام هزینه  ی آن را مردم پرداخته اند 
و دولت در این پروژه ها نقشی ندارد. به گفته ی 
پروژه های  از  سال  این  طول  در  محل،  مردم 
عام المنفعه، دولت در منطقه    شان تنها یک پل 
ساخته که طولش هشت متر و عرضش شش 

متر است.
و  تبقوس  قریه  ساکنان  از  سفری  سیف اهلل 

ایجاد  ایده  این منطقه به  که باعث شد مردم 
بندهای ذخیره  ی آب عالقه مند شوند.

فاز اول بند گلی در انگوری با هزینه ی هفت 
میلیون افغانی با کمک وزارت احیا و انکشاف 
و  میلیون  شد؛ شش  پرداخت  مردم  و  دهات 
هزار   700 و  دولت  توسط  افغانی  هزار   ۳00
بهره برداری  به  اول  فاز  مردم  توسط  افغانی 
روزنامه  با  صحبت  در  عاقلی  آقای  رسید. 
اطالعات روز می گوید که آن ها به دلیل ارتفاع 
بسیار کم این بند، تصمیم گرفتند تا فاز دوم 
دوستان  و  مهاجران  دوم  فاز  »در  بسازند:  را 
سه میلیون و 800 هزار افغانی کمک کردند و 

کارش را شروع کردیم.«
اداره ی ملی تنظیم امور آب می گوید که این 
می کند  سروی  که  بندهای  مجموع  از  اداره 
که  می گیرد  تصمیم  مردم  نیاز  براساس 
این  سخن گوی  گفته ی  به  بسازد.  را  کدامش 
»بند  به نام  بند  یک  فقط  جاغوری  در  اداره 
مالچراغ« در نظر گرفته شده که کارش امسال 

شروع می شود.

تأثیرات و بازدهی بندهای آب در جاغوری
مواقع  اکثر  در  جاغوری،  جنوب  در  حوتقول 
سال با کمبود آب روبه رو بود. اما از زمانی که 
رسید  بهره برداری  به  و  اعمار  سگ پریده  بند 
را  منطقه  این  در  آب  کمبود  زیادی  حد  تا 
باشنده ی  و  بند  این  است. مسئول  حل کرده 
بند  این  اعمار  از  قبل  که  می گوید  حوتقول 
چاه ها و چشمه ها در 25 حمل خشک می شد 
کاهش  مالحظه  ای  قابل  شکل  به  آن  آب  یا 
آن  آب  تقویت  به  بند  این  اعمار  اما  می یافت 

کمک کرده است.
بند سگ پریده با ارتفاعی 20 متر که عرضش 
آب  مکعب  متر  هزار  می رسد 20  متر  به 70 
تقویت  بر  عالوه  بند  این  می کند.  ذخیره  را 
آب های زیرزمینی 50 هکتار زمین زراعتی را 
مواقع  تمام  در  محل  مردم  و  می کند  آبیاری 

سال می توانند از آب استفاده کنند.
انگوری  منطقه  در  ُگلی«  »بند  اول  فاز  طول 
 400 به  غرب  و  شرق  از  جاغوری  ولسوالی 

کار بند آب »شهدا« و بند آب 
»مادر« تبقوس تکمیل شده 
است؛ بند شهدا 120 متر 
طول و 10 متر عرض و 14 
متر ارتفاع دارد و ظرفیت 
ذخیره کردن 50 هزار متر 

مکعب آب را دارد. بند مادر 
15 متر ارتفاع، 50 متر عرض 

و 300 متر طول دارد و 
می تواند 75 هزار متر مکعب 
آب را ذخیره کند. بند سراب 
بزرگ ترین بند در این منطقه 
است با ظرفیت 150 هزار 

متر مکعب آب که ارتفاع اش 
به 25 متر می رسد که کارش 

هنوز تکمیل نشده است.

با هزینه ی مردم در جاغوری 7 بند ذخیره ی آب ساخته شده و پنج بند دیگر در حال ساخت است 
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استخبارات  سازمان  سیاست های  نتیجه ی 
تکرار  کشور  این  حمایت های  و  پاکستان 
ایجاد  فکر  به  رفته رفته  مجاهدین  شد، 
اسالمی  ارزش های  بر  مبتنی  حکومتی 
از  بسیاری  باور  به  که  البته  افتادند. 
برنامه ای  هیچ گاه  مجاهدین  کارشناسان، 
پیروزی  از  پس  حکومت داری  برای 
بودند که  نیروی جنگی ای  نداشتند. آن ها 
آرزوی  اما  می کردند.  فکر  نابودی  به  تنها 
دیرینه ی بسیاری از آنان برپایی نظامی بود 

که مبتنی بر ارزش های اسالم است.
»افغانستان  است  معتقد  طنین  ظاهر 
آخرین و مهم ترین کارزار جنگ سرد بود. 

افغانستان و حمایت  در  این کشور  نیابتی 
در  مجاهدین  گروه های  از  پشتیبانی  و 
برای  اختر  »جنرال  می گوید  افغانستان، 
مجاهدین  تنظیم های  سیاسی  وحدت 
صورت  به  او  کرد.  بسیاری  تالش های 
هفته وار و گاهی ماهوار با رهبران مجاهدین 
دیدارهای منظم داشت. در راستای همین 
تالش ها او توانست تنظیم های هفت گانه را 
ایجاد  در  بیاورد.  به وجود   1984 سال  در 
این اتحاد، جنرال ضیاءالحق نقش میانجی 

را داشت.«
بیروی  »رییس  محمد یوسف  جنرال 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  در  افغان« 

خاطره دارند و کاری که آیین ها می کنند، 
به وجودآوردن حافظه و خاطره است. 

پس از سقوط امپراطوری عثمانی و ایجاد 
آن،  ویرانه های  بر  الئیک  حکومت  یک 
نظام  یک  ایجاد  و  اسالمی  خالفت  ایده 
اسالمی مبتنی بر شریعت و سنت، همواره 
الهام بخش بخش بزرگی از جنبش های اخیر 
رادیکال  گروه های  است.  بوده  مسلمانان 
اسالمی با انتقاد از آنچه که در جهان اسالم 
حال  در  اسالمی  نظام  الگوهای  به  عنوان 
کرده اند  تالش  همیشه  است،  تجربه شدن 
را  از حکومت داری اسالمی  تازه  الگویی  تا 
ایجاد کنند. الگویی شفابخش و آرمانی که 
در آن ارزش های اسالمی تحقق پیدا کرده 
داعش،  اخوان المسلمین،  تالش های  است. 
حزب التحریر، طالبان و ... در همین راستا 

قابل بحث و بررسی است. 
در هشتم ثور 1۳71، زمانی که مجاهدین 
شدند،  کابل  وارد  غرور  و  افتخار  با  افغان 
می پروراندند.  سر  در  را  رویایی  چنین 
امر  ابتدای  در  آنان  انگیزه  های  هرچند 
چنین نبود. اما بسیاری از آنان انگیزه های 
راستا  این  در  مبارزه  برای  دینی  قوِی 
سایه  در  که  بود  این  آنان  تصور  داشتند. 
اسالمی  ارزش های  کمونیستی،  حکومت 
بنابراین  است.  مواجه  اضمحالل  خطر  با 
وظیفه هر مسلمان افغان است که در مقابل 
تجاوز ارتش سرخ و حکومت دست نشانده 

آنان قیام کند. 
می نویسـند  کتابـش  در  طنیـن  ظاهـر 
کمونیسـتی  رژیـم  علیـه  »مقاومـت 
آغـاز  ملـی  واحـد  رهبـری  یـک  بـدون 
شـد. گروه هـای اسـالمی و افـراد وابسـته 
و  روشـنفکران  مائویسـت،  فعـاالن  آن، 
رهبـران قومـی در محالت، رهبـری اولین 
 شـور ش ها و قیام هـای مسـلحانه را علیـه 
حفیـظ اهلل  و  تره کـی  نورمحمـد   دولـت 

داشـتند.«.  عهـده  بـر  امیـن 
از  شوروی  جماهیر  اتحاد  آن که  از  پس 
جایگاه  و  رفت  فروپاشی  سمت  به  درون 
از  دوقطبی  جهان  در  را  خود  اتوریته ی  و 
در  مجاهدین  پیروزی های  و  داد  دست 

حسینعلیکریمی

خاطره های  ما  مادران  و  پدران 
و  تلخ  روایت  و  قصه ها  فراموش نشدنی، 
ذهن  در  ثور«  »هشت  رخداد  از  شیرینی 
یادآور  روز،  این  بسیاری  برای  دارند.  خود 
پایان یافتن رنج، زندان ، شکنجه و وحشت 
دیگر،  بسیاری  برای  و  کمونیستی  احزاب 
معاصر  تاریخ  در  جدیدی  فصل  شروع 
این  جدید،  نسل  برای  است.  افغانستان 
و  رشادت ها  یادآور  آن که  از  بیش  روز 
مقابل  در  مجاهدین  حماسه آفرینی های 
خشونت،  تکرار  یادآور  باشد،  سرخ  ارتش 
ارزش های  مطلق  فروپاشی  و  آوارگی 

انسانی و حقوق بشری است. 
برهم کنش  واسطه  به  جمعی  خاطره  ی 
جمعی  رخداد  و  زمان  مکان،  عنصر  سه 
جغرافیای  یا  شهرها  می آید.  به وجود 
مفهومی،  ساخت  این  در  کشورها  عمومی 
نقش ظرف و یا بستر وجودی برای ایجاد 
خاطره  ی جمعی را دارند. با توجه به اهمیت 
مفهوم خاطره و آیین در جوامع، اکنون این 
پرسش را مطرح می کنیم که نسبت ما با 
مردم  نگاه  چیست؟  ثور«  »هشت  رخداد 
افغانستان به رخداد هشت ثور به چه شکل 
است؟ آیا رخداد هشت ثور، توانسته خود 
را در حافظه ی تاریخی، فرهنگی، سیاسی 
و ملی مردم حک کند؟ و در نهایت این که 
»هشت ثور« به  عنوان یک رخداد و سرمایه 
و  اجتماعی  سرمایه  به  توانسته  تاریخی، 

فرهنگی در جامعه تبدیل شود؟ 
دکتر نعمت اهلل فاضلی بر این باور است که 
حال  در  شهری  رنسانس  امروز  دنیای  در 
شهری  رنسانس  این  و  است.  شکل گیری 
دوران  در  که  آنچه  دارد.  وسیعی  ابعاد 
بیاید  شهرها  کمک  به  می تواند  کنونی 
به  را  آسایش  و  شادی  آرامش،  امنیت،  و 
و  شهر  فرهنگی کردن  بازگرداند،  شهرها 
فاضلی  است.  شهری  آیین های  زنده کردن 
معتقد است شهری که آیین داشته باشد، 
داشته  خاطره  که  شهری  و  دارد  خاطره 
انسان ها  نمی شود.  آلزایمر  دچار  باشد 
و  حافظه  به  نیاز  شهر  در  زندگی  برای 

شوروی  نظامی  قدرت  و  تکنیکی  برتری 
افغانستان  جنگ  میدان های  در  امریکا  و 
ظاهر می شد. تالش های نیروهای شوروی 
از  استفاده  با  مجاهدین  شکست  برای 
سالح های پیشرفته هوایی و زمینی واکنش 
مشابه ایاالت متحده امریکا و سایر حامیان 

مجاهدیه را برمی انگیخت.«
پاکستان و یا به عبارتی سازمان استخباراتی 
به وجودآوردن  در  نقش مهمی  این کشور، 
برعهده  مجاهدین  گروه های  میان  اتحاد 
کتابش  در  محمد یوسف  جنرال  داشت. 
»جنرال  نقش  درباره  گمنام«  »سپاهی 
جنگ  مدیریت  در  عبدالرحمان«  اختر 

»هشت ثور« در خاطره ی جمعی ما

یکی از کارمندان توزیع تذکره الکترونیکی در والیت کاپیسا در 
صحبت با اطالعات روز می گوید که همه ی 40 کارمند این مرکز دست 

به اعتصاب کاری زده اند و آن ها در این مدت بارها به مسئوالن والیتی 
و مسئوالن مرکزی اداره احصائیه در کابل مراجعه کرده اند، اما هیچ 

کسی صدای آن ها را نشنیده اند.

از سوی مجلس تأیید شد، مسئوالن اداره 
بهانه های  هفته  هر  و  ماه  هر  در  احصائیه 
مختلف را به خورد کارمندان می دهند، از 
جمله می گویند که بودجه از طرف وزارت 

مالیه تخصیص داده نشده است.
کارمنـدان  از  یکـی  روز سه شـنبه،  صبـح 
در  الکترونیکـی  تذکـره  توزیـع  مرکـز 
صحبـت  در  کابـل  خیرخانـه  منطقـه ی 
ایـن  کارمنـدان  گفـت  روز  اطالعـات  بـا 
مرکـز که تعدادشـان بـه حـدود پنجاه تن 
می رسـند، بـه دلیل پرداخت نشـدن معاش 
چهـار مـاه گذشـته، دسـت بـه اعتصـاب 
کاری زده انـد. اطالعات روز می خواسـت از 
ایـن مرکـز گـزارش تصویـری تهیـه کند، 
امـا مسـئوالن ایـن مرکـز بـه گزارش گـر 
اطالعـات روز اجـازه ورود بـه ایـن مرکز را 
ندادنـد. مسـئوالن این مرکز بـه گزارش گر 
در  کارمنـدان  اسـت  گفتـه  اطالعـات 
بـا  بخواهیـد  کـه  ندارنـد  حضـور  مرکـز 
یکـی  هم زمـان  کنیـد.  مصاحبـه  آن هـا 
در  نامـش  نمی خواهـد  کـه  کارمنـدان  از 
گـزارش ذکـر شـود از داخـل ایـن مرکـز 
مرکـز  در  کارمنـدان  تمامـی  کـه  گفـت 
حضـور دارنـد و مدیـر مرکز به آنـان اجازه 
نمی دهـد کـه بیـرون شـوند و با رسـانه ها 

صحبـت کننـد.
آن ها  با  روز  اطالعات  که  کارمندی   پنج 
عواقب  از  هراس  به دلیل  کرده،  صحبت 
رسانه ها  با  صحبت  و  موضوع  این  افشای 
ذکر  گزارش  در  نام های شان  نمی خواهند 
شوند. یکی از این کارمندان می گوید: »اگر 
خبر شوند که کی رسانه ها را خبر داده، باز 

کارش را خراب می کنند.«
کارمندان  از  یکی  مستعار(  )نام  عبداهلل 
مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولسوالی 
سال  جدی  اول  از  که  می گوید  پغمان 
1۳99 تاکنون معاش کارمندان این مرکز 

عصمتاهللسروش

چهار ماه می شود که معاش صدها کارمند 
اداره ملی  الکترونیکی  تذکره  توزیع  مراکز 
پرداخت  افغانستان  معلومات  و  احصائیه 
نشده است. این کارمندان در مراکز مختلف 
توزیع در والیت کابل و در برخی والیت ها 
دیروز )سه شنبه، 14 ثور( دست به اعتصاب 
کاری زده اند و می گویند تا زمانی که اداره 
احصائیه و معلومات پاسخ قناعت بخش به 
آنان  نکند،  حل  را  مشکل  و  ندهد  آن ها 

دست از اعتصاب کاری نمی کشند.
کارمندان مرکز ملی تثبیت هویت در کابل 
که تعدادشان به بیش از 400 تن می رسند 
از روز گذشته )1۳ ثور( دست به اعتصاب 
توزیع  مراکزی  کارمندان  زده اند.  کاری 
ارزان  نو،  کارته  نجارها،  قلعه ی  خیرخانه، 
چند  و  پغمان  ولسوالی  خیرخانه،  قیمت، 
مراکز  کارمندان  و  کابل  در  دیگر  شعبه ی 
والیت های  در  الکترونیکی  تذکره  توزیع 
سمنگان،  فاریاب،  غور،  بغالن،  کاپیسا، 
خوست، قندهار و هرات از دیروز دست به 

اعتصاب کاری زده اند.
معلومات می گوید که  و  احصائیه  اداره  اما 
تذکره  توزیع  مراکز  کارمندان  معاش  تنها 
 1400 مالی  سال  در  که  الکترونیکی 
در  و  نشده  پرداخت  شده اند،  استخدام 
روزهای آینده و پیش از عید رمضان، حتما 

معاش آنان پرداخت می شود.
روزنامه اطالعات روز از جمع این کارمندان 
با چند تن آنان که مربوط به مراکز توزیع 
والیت  و  کابل  در  الکترونیکی  تذکره 
آنان  کاپیسا می شوند صحبت کرده  است. 
نخست  در  احصائیه  اداره  که  می گویند 
سوی  از  بودجه  که  این  به دلیل  می گفت 
مجلس نمایندگان تصویب نشده، پرداخت 
معاش آنان با تأخیر مواجه شده است. به 
گفته ی آنان، بعد از آن که سند بودجه ملی 

وزارت مالیه را مطرح کرده اند. آقای عبداهلل 
می افزاید که قرارداد آن ها »معاش در برابر 
حاصل کار« است و اول ماه جدی که این 
شده«  »تحمیل  کارمندان  بر  قرارداد  نوع 

چهار ماه کار یب مزد؛ 

چرا معاش صدها کارمند مراکز توزیع 
تذکره الکرتونییک پرداخت منی شود؟

پرداخت نشده است و هر بار که موضوع با 
مسئوالن اداره احصائیه در میان گذاشته، 
نبود  جمله  از  مختلف  بهانه های  آن ها 
سوی  از  بودجه  تخصیص نیافتن  و  بودجه 

به  است.  نشده  پرداخت  نیز  آنان  معاش 
گفته ی او، تنها معاش مدیران این مرکز که 
قبل تر از آن ها استخدام شده بودند، ممکن 
است پرداخت شده باشد، اما از کارمندان 
جدید که در ماه های قوس و جدی 1۳99 

استخدام شده اند، پرداخت نشده است.
تذکره  توزیع  مرکز  کارمندان  از  یکی 
الکترونیکی کارته نو در صحبت با اطالعات 
کارمندان  تمامی  معاش  که  می گوید  روز 
شده اند،  استخدام  به تازگی  که  مرکز  این 
در چهار ماه گذشته پرداخت نشده است و 

ترکیبی از سیادت گرایی پاکستانی در پس زمینه ی خروج امریکا 
از افغانستان و هرگونه جنایات متعاقب طالبان، افکار عمومی را 

برافروخته و سیاست مداران امریکایی را به اقدام نمادین در برابر 
پاکستان سوق خواهد داد. پاکستان باید آماده ی پیوستن به باشگاه 

رقیب و بازی در کنار ایران، سوریه و کوریای شمالی باشد.
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پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی از درون به سمت فروپاشی 
رفت و جایگاه و اتوریته ی خود را در جهان دوقطبی از دست داد و 
پیروزی های مجاهدین در نتیجه ی سیاست های سازمان استخبارات 

پاکستان و حمایت های این کشور تکرار شد، مجاهدین رفته رفته به 
فکر ایجاد حکومتی مبتنی بر ارزش های اسالمی افتادند.
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نظر  »به  افغانستان  زنان  حقوق  مورد  در  کنگره  نگرانی های 
می رسید که واقعا گوش شنوایی وجود ندارد.«

او در جلسه استماعیه مجلس به زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
ایاالت متحده برای مصالحه افغانستان گفت: »ناراحتم از این که 
پرداخته  باید  که  آن چنان  هنوز  من  نگرانی های  به  می گویم 
نشده است.« خلیل زاد در سال 2018 توسط دونالد ترمپ به 
این سمت منصوب شد و از معدود مقامات باقی مانده حکومت 

پیشین ایاالت متحده در حکومت جدید است.
شاهین گفت: »ما در برابر زنان و دختران مکلفیم تا از حفظ 
حقوِق به سختی به دست آمده ی آن ها اطمینان حاصل کنیم. 
متأسفانه من معتقدم که مهلت خودسرانه برای خروج نیروهای 
مسأله  این  می اندازد.  خطر  به  ما  تالش های  افغانستان  از  ما 
آینده  برای  امنیتی  مسأله  و  بشر  حقوق  مسأله  نیست؛  زنان 

افغانستان است.«
سناتور دموکرات »باب منندز«، رییس کمیته روابط خارجی 
مجلس سنا به خلیل زاد گفت که پابندی افغانستان به حقوق 
زنان می تواند در ادامه یا قطع کمک و همکاری آینده ایاالت 
تحت  »من  گفت:  او  باشد.  تعیین کننده  کشور  این  با  متحده 
را  اگر طالبان نقش حکومتی  باور نمی کنم که  هیچ شرایطی 
می دهد  پایان  را  مدنی  جامعه  پیشرفت  که  بگیرند  دست  به 
با  همکاری  به  متحده  ایاالت  می زند،  پس  را  زنان  حقوق  و 
افغانستان به ویژه در چارچوب برنامه بانک جهانی که حمایت 

مالی را فراهم می آورد، ادامه دهد.«
مقامات ارشد حکومت بایدن اصرار دارند که حتا پس از خروج 
در  متحده  ایاالت  تعهدات  افغانستان،  از  امریکایی  سربازان 
توسعه  برنامه های  کمک ها،  افزایش  طریق  از  افغانستان  قبال 
اقتصادی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان پابرجا خواهد 
ماند و حمایت واشنگتن از حقوق زنان همچنان ادامه خواهد 

یافت.
متحده  ایاالت  امورخارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  اپریل  در 27 
در مصاحبه با سی ان ان گفت: »حمایت ما ]از دختران و زنان 
قاطعانه  و  صریحانه  می توانم  و  بود  خواهد  پایدار  افغانستان[ 
احترام  دختران[  و  ]زنان  حقوق  به  که  افغانستانی  که  بگویم 
نگذارد و دستاوردهایی را که ما تاکنون به دست آورده ایم حفظ 

نکند، یک افغانستان مطرود خواهد بود.«
عـالوه بـر قانون گـذاران امریکایـی همچـون شـاهین، برخی از 
اعضـای حکومـت افغانسـتان نیـز نگران آینـده زنان هسـتند. 
زنـان  از  یکـی  و  افغانسـتان  پارلمـان  عضـو  کوفـی،  فوزیـه 
مذاکره کننـده بـا طالبـان در دوحـه، در مقالـه ای در تاریـخ 
۳0 اپریـل بـرای فـارن پالیسـی، در مـورد پیامدهـای خـروج 
ابـراز  کشـورش،  در  زنـان  حقـوق  بـرای  امریـکا  عجوالنـه ی 

نگرانـی کـرده اسـت.
کوفی نوشته: »به بیان ساده، خروج بی قیدوشرط ایاالت متحده 
در  یک دیگر  با  تعامل  برای  مذاکره  طرف های  موردنیاِز  زمان 
گفت وگوی  کرد.  نخواهد  فراهم  را  معنادار  صلح  روند  یک 
شتاب زده باعث به حاشیه رانده شدن زنان افغانستان و نابودی 
دست  به  سال ها  این  طی  ما  که  شد  خواهد  دستاوردهایی 

آورده ایم.«
اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  متحد،  ملل  سازمان  از  کوفی 
که  بخواهند  طالبان  و  افغانستان  حکومت  از  که  خواسته 
دست کم ۳0 درصد از سمت های انتصابی و انتخابی نهادهای 
سیاسی آینده افغانستان را برای زنان اختصاص دهند. او توصیه 
می کند که اگر حکومت و طالبان این تقاضا را برآورده نکنند، 

کمک بین المللی به افغانستان مشروط/شرطی شود.

پالیسی  فارن  ملی  امنیت  و  دیپلماسی  خبرنگار  گرامر،  رابی 
است.

الیسون میکم همکار تحریریه فارن پالیسی است.

مترجم:جلیلپژواک
رابیگرامروالیسونمیکم،فارنپالیسی

از  به تازگی  که  متحده  ایاالت  اطالعاتی  جامعه  ارزیابی  یک 
واهمه انگیز  تصویری  است،  شده  خارج  محرمانه  رده بندی 
نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان  در  زنان  حقوق  آینده ی  از 
و  می کند  ترسیم  جاری  سال  اواخر  تا  بین المللی  و  امریکایی 
هشدار می دهد که حتا اگر طالبان به قدرت نرسند، وضعیت 

برای زنان وخیم می شود.
این ارزیابی نشان می دهد که حقوق زنان افغان نه تنها از جانب 
طالبان )که در حالت تهاجمی قرار گرفته و امکان دارد بخشی 
از حکومت بعدی افغانستان شوند یا حتا کنترل کامل کشور 
را به دست گیرند( بلکه از جانب زدوبندهای سیاسی و افکار 

عمومی نیز تهدید می شود.
مقامات اطالعاتی امریکا در این ارزیابی دو صفحه ای »شورای 
یک  اصرار  به  گذشته  ماه  که  متحده  ایاالت  ملی«  اطالعات 
از  از رده  بندی محرمانه خارج شد،  امریکایی  ارشد  قانون گذار 
پس  افغانستان  »پیشرفت  گفته اند:  و  داده  مسأله هشدار  این 
پذیرفته شده ی  معیارهای  تحقق  جهت  در  طالبان  رژیم  از 
که  است  بوده  نابرابر  زنان،  وضعیت  برای  بین المللی 
پیشرفت  است.  منازعه  و  فرهنگی  هنجارهای  نشان دهنده ی 
افغانستان در زمینه ی حقوق زنان احتماال بیش از آن که ریشه 
در حمایت داخلی داشته باشد، مدیون فشار خارجی است که 
نشان می دهد حقوق زنان پس از خروج نیروهای ائتالف و حتا 
بدون این که طالبان سعی در پس زدن این پیشرفت کند، در 

معرض خطر خواهد بود.«
به  خود  کمک  به  که  داده  وعده  بایدن  حکومت  هرچند 
افغانستان در حفظ پیشرفت هایش در خصوص حقوق زنان طی 
این دو دهه گذشته، همچنان ادامه می دهد، اما این ارزیابی به 
صورت نگران کننده ای از آنچه که ممکن است در فردای خروج 
نیروهای امریکایی و بین المللی از افغانستان در این کشور رخ 
دهد، هشدار می دهد. این ارزیابی نتیجه گیری کرده است که 
حتا اگر خأل قدرت در افغانستان منجر به تسلط کامل طالبان 
بر این کشور نشود )شبه  نظامیان طالبان طی دو روز گذشته 
به ویژه در مناطق جنوبی افغانستان حالت تهاجمی گرفته اند(، 
حقوق  به شدت  دارد  امکان  نیز  کشور  این  غیرنظامی  رهبران 
زنان را محدود کنند. برپایه مطالعه سال 2019 سازمان ملل 
متحد که از آن در این ارزیابی استفاده شده، تنها 15 درصد از 
مردان افغانستان معتقدند که زنان باید پس از ازدواج قادر به 
خروج از منزل باشند و دو-سوم مردان افغانستان می گویند که 

زنان »بیش ازحد حقوق« دارند.
را  امریکایی  نیروهای  کامل  مقدمات خروج  بایدن  درحالی که 
سپتامبر(   11 سالگرد حمالت  )بیستمین  سپتامبر  یازدهم  تا 
فراهم می کند، سرنوشت حقوق زنان در افغانستان به موضوع 
اصلی بحث و رایزنی حکومت بایدن و متحدانش در »کپیتال 
شاهین«،  »جین  دموکرات  سناتور  است.  شده  تبدیل  هیل« 
را  آن  و  شد  اطالعاتی  گزارش  این  علنی شدن  خواستار  که 
روابط خارجی«  وارد آجندای کنگره کرد، در جلسه »کمیته 
مجلس سنا در تاریخ 27 اپریل گفت که در دوره ترمپ برای 

است که »اگر شکست شوروی  باور  این  بر 
افتخاری داشته باشد، این افتخار به جنرال 
جنرال  برمی گردد«.  عبد الرحمان  اختر 
جنرال  این  که  است  باور  این  بر  یوسف 
جهاد  طراح  که  بود  عبدالرحمان  اختر 
از  که  بود  کسی  اولین  او  بود.  افغانستان 
شوروی  ضد  مقاومت  در  پاکستان  دخالت 
در افغانستان حمایت کرد. این جنرال اختر 
را  زخم«  هزار  با  »قتل  استراتژی  که  است 

برای جهاد افغانستان طراحی می کند. 
جنرال یوسف در کتابش آنچه مجاهدین به 
آن افتخار می کنند منتصب به جنرال اختر، 
پاکستان  سازمان  آی  آس آی  و  ضیاء الحق 
سازمان  تالش های  از  به وضوح  او  می داند. 
استخباراتی  مالی،  حمایت های   آی  آس آی، 
مجاهدین  پیروزی  در  نهاد  این  آموزشی  و 
یاد می کند؛ این که چگونه موشک های سبک 
شده  تهیه  پاکستان  سفارش  به  که  چینی 
موشک های  و  عربستان  پول های  و  بودند 
مجاهدین  به دست  را  امریکایی  استینگر 

می رسانده است. 
بـا ایـن حـال، تصویـری کـه مجاهدیـن از 
هشـت ثور، جهـاد و مبـارزه علیـه کمونیزم 
ارائـه می کننـد، روایـت متفاوتـی از آنچـه 
ارائـه می کنـد.  یوسـف  اسـت کـه جنـرال 
تصویـری کـه مجاهدیـن از »هشـت ثـور« 
هشـت  اسـت:  چنیـن  می کننـد  ارائـه 
عـزت،  غـرور،  افتخار آفرینـی،  یـادآور  ثـور 
مـردم  حـق  بـر  جهـاد  و  جان فشـانی 
و  متجـاوزان  علیـه  کـه  اسـت  افغانسـتان 
کافـران کمونیسـت صـورت گرفـت. هشـت 
و  عدالت خواهـان  مبـارزه  یـادآور  ثـور 
سـتمدیدگان افغانسـتان اسـت کـه در راه 
آزادی و اسـتقالل کشورشـان قیـام کردند و 

دادنـد.  بسـیاری  قربانیـان  راه  ایـن  در 
جنگ  سال   14 از  پس  افغانستان  مردم 
که  داشتند  انتظار  مجاهدین،  فرسایسی 
در  که  کنند  ایجاد  را  حکومتی  آن ها 
در  که  صلح  و  آرامش  امنیت،  آن  سایه ی 
سال ها  آن  در  خشونت  و  جنگ  نتیجه ی 
از میان رفته بود، دوباره به کشور بازگردد. 
و  جهاد  سال ها  از  پس  افغان ها  رؤیای  اما 

مبارزه به تحقق نپیوست. از فردای پیروزی 
گروه ها  آنان،  به  قدرت  انتقال  و  مجاهدین 
و تنظیم های جهادی با هدف کسب قدرت 
آغاز کردند که  را  و تمامیت خواهی، جنگی 
و  انسانی  ارزش های  بر  بطالن  خط  نه تنها 
حقوق بشری کشیدند، بلکه پایانی تلخ برای 

جهاد و ارزش های اسالمی ترسیم کردند. 
ستمدیدگان،  مبارزه  عدالت خواهی،  تصاویر 
استقالل  برای  مبارزه  جان فشانی،  جهاد، 
قدرت طلبی،  تصاویر  با  به زودی  آزادی  و 
قتل عام،  برادرکشی،  فساد،  قوم گرایی، 
دوباره  افغان ها  ... جایگزین شد.  و  خشونت 
باطلی  دور  گرفتند.  قرار  باطل  دور  یک  در 
که این بار مسبب آن جهادگران و مجاهدین 
بودند. مجاهدین دیروز و قدرت طلبان امروز 
بر سر کسب قدرت سیاسی با یکدیگر توافق 
و  درگیری ها  این  صحنه ی  کابل  و  نکردند 
نهایت  بود. درگیری هایی که در  خشونت ها 
تازه ای  قربانگاه  و  خون  حمام  به  را  کابل 

تبدیل کرد. 
رویداد  وقوع  از  دهه  سه  از  بعد  اکنون 
هشت ثور، به لطف تاریخ، کتاب ها و اسناد 
مختلف  زوایای  می توان  به خوبی  بی شمار، 
مورد  ثور  هشت  در  را  مجاهدین  پیروزی 
بازبینی و پرسش قرار دارد. کارنامه ی سیاه 
کابل  شهر  جنگ زده  سیمای  مجاهدین، 
همه  از  و  فقر  مهاجرت،  هفتاد،  دهه  در 
هشت   میراث  خشونت،  بازتولید  مهم تر 
با  که  میراثی  است.  افغانستان  برای  ثور 
کشور  این  مردم  تلخ کامی های  و  رنج ها 
گفت،  می توان  بنابراین  است.  شده  اجین 
قدرت،  کسب  برای  رقابت  خشونت،  تکرار 
توسط  افغانستان  مردم  جهاد  مصادره ی 
مجاهدین  تمامیت خواهی  و  خاص  عده ای 
به  عنوان یک  از آن شد که هشت ثور  مانع 
به  تبدیل  هرگز  تاریخی،  سرمایه  و  رخداد 
نشود.  فرهنگی  و  اجتماعی  سرمایه  یک 
اما  داشت  را  ظرفیتی  چنین  که  رخدادی 
به  تبدیل  مجاهدین،  قدرت طلبی  به دلیل 
نشد.  مردم  ذهن  در  جمعی  خاطره  ی  یک 
بلکه برعکس، هشت ثور به یکی از سیاه ترین 

روزهای تاریخ افغانستان تبدیل شد.

مشکالت زانن افغانستان تهنا به طالبان 
خمت منی شود

حقوق زنان افغان نه تنها از جانب 
طالبان )که در حالت تهاجمی قرار 

گرفته و امکان دارد بخشی از حکومت 
بعدی افغانستان شوند یا حتا کنترل 
کامل کشور را به دست گیرند( بلکه 
از جانب زدوبندهای سیاسی و افکار 

عمومی نیز تهدید می شود.

در این مدت پاسخ اداره احصائیه برای آن ها 
قابل قبول نبوده و آنان مجبور شده اند که در 
آقای  بزنند.  اعتصاب کاری  به  نهایت دست 
تا  آنان  کاری  اعتصاب  که  می افزاید  هاشم 
طرف  از  قناعت بخش  پاسخ  دریافت  زمان 

اداره احصائیه، ادامه خواهد داشت.
نوع  از  که  جدید  کارمندان  قراردادهای 
ماه  در  بود  کار«  حاصل  برابر  در  »معاش 
جدی نیز جنجالی شد و برخی از کارمندان 
در برابر آن اعتراض کردند. هاشم می گوید 
نوع  این  که  شدند  مجبور  کارمندان  که 
قراردادها را امضا کنند: »قراردادهای معاش 
برابر حاصل کار را به نحوی سر ما امضا  در 
کردند. چون کارمندان معاش نگرفته  بودند، 
برای این که معاش گذشته خود را بگیرند، 

از روی مجبوری قرارداد را امضا کردند.«
هویت  تثبیت  ملی  مرکز  کارمندان  از  یکی 
شبعه ی  کارمندان  که  می گوید  کابل  در 
به  دست  گذشته  روز  از  نهاد  این  مرکزی 
آن ها  اعتصاب  و  بودند  زده  کاری  اعتصاب 
دیروز نیز ادامه داشت. عبداهلل می افزاید: »از 
تاریخ 22 قوس که ما به صورت رسمی کار 
افغانی معاش  تاکنون یک  را شروع کردیم، 
احصائیه  اداره  او،  گفته ی  به  نگرفته ایم.« 
سوی  از  بودجه  سند  تصویب نشدن  نخست 
مجلس را بهانه می کرد و بعدا می گفت که 
است  ممکن  رییس جمهور  دستور  براساس 
»بهانه«  این  به  و  لغو شود   NTA سیستم 
معاش آنان را پرداخت نکرد: »دو ماه است 
که ما دنبال معاش خود استیم. به ما رقم رقم 

وعده می دهند.«
الکترونیکی  تذکره  توزیع  کارمندان  از  یکی 
در والیت کاپیسا در صحبت با اطالعات روز 
مرکز  این  کارمند   40 همه ی  که  می گوید 
آن ها  و  زده اند  کاری  اعتصاب  به  دست 
و  والیتی  مسئوالن  به  بارها  مدت  این  در 
کابل  در  احصائیه  اداره  مرکزی  مسئوالن 

مراجعه کرده اند، اما هیچ کسی صدای آن ها 
را نشنیده اند.

پاسخ اداره احصائیه چیست؟
و  احصائیه  اداره  سخن گوی  شهابی،  رویینا 
معلومات در صحبت با اطالعات روز می گوید 
که در یکی-دو ماه اول به دلیل این که سند 
بودجه با تأخیر از سوی مجلس نمایندگان 
این کارمندان  تصویب شد، پرداخت معاش 
به تأخیر افتاد و بعدا به دلیل تخصیص نیافتن 
با  دیگر  بار  مالیه  وزارت  سوی  از  بودجه 
می افزاید  شهابی  خانم  شد.  مواجه  تأخیر 
 NTA سیستم  سرنوشت  مشخص نبودن 
نیز پرداخت معاش این کارمندان را با تأخیر 

روبه رو کرده است.
سال گذشته مجلس نمایندگان در راستای 
دولتی  کارمندان  معاش  همسان سازی 
حذف   NTA معاش   سیستم  که  گفت 
رییس جمهور  فرمان  براساس  بعدا  شود. 
و  شد  تشکیل   NTA نظارت  کمیته  غنی، 
کارمند  ادارات  که  کرد  فیصله  کمیته  این 
جدید استخدام نکنند. بعدا کمیته در مورد 
این سیستم به نتیجه نرسید و قراردادهای 

NTA را تا اخیر ماه حمل تمدید کرد.
مطابق فیصله این کمیته، قرارداد کارمندان 
NTA  تا اخیر ماه حمل تمدید شده و این 
کمیته پس از ارزیابی طرح های ادارات با در 
نظرداشت فیصله های شورای عالی حاکمیت 
خواهد  تصمیم  صرفه جویی،  اصل  و  قانون 
جاری  سال  ختم  تا  قراردادها  که  گرفت 

تمدید شود یا نه.
معلومات  و  احصائیه  اداره  سخن گوی 
این است که فیصله  می گوید: »خبر خوش 
کمیته NTA آمده و معاش این کارمندان 
به  آنان  معاش  است.  شده  مراحل  طی 
استثنای کسانی که در حاضری شان مشکل 

وجود دارد، قبل از عید پرداخت می شود.«
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جزئیات  و  نشده  برده  متوفی  از  نامی  بیانیه،  این  در 
نشده  مشخص  نیز  او  مرگ  به  منجر  »حادثه«  نحوه 

است.
پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و امریکا، سفارت 
سوئیس در تهران، حافظ منافع ایاالت متحده امریکا 

در ایران به شمار می رود.
عمومی  روابط  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز اکنون 
اعالم کرده است که موضوع مرگ این کارمند سفارت 
سوئیس »از طریق مراجع ذی صالح در دست بررسی 

بوده و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعالم خواهد شد.«

با  که  می کند  مالحظه  را  بی جانی  پیکر  سبز  فضای 
منزل  سرایدار  از  نیز  پلیس  و  می گیرد  تماس  پلیس 
می خواهد که در صحنه حاضر شود و وی تأیید می کند 

که این خانم دبیر اول سفارت سوئیس بوده است.
پس از اعالم این اخبار، وزارت امور خارجه سوئیس نیز 
علت مرگ کارمند سفارت خود در ایران را »حادثه« 

اعالم کرد.
وزارت خارجه سوئیس و ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه 
این کشور در بیانیه ای اعالم کردند که از این حادثه، 
نیز  خود  کارمند  بازماندگان  به  و  شده اند  »شوکه« 

تسلیت گفتند.

سر و دست در پیکر بی جان مالحظه می شود و پیکر 
این خانم 52 ساله تحویل پزشکی قانونی شده است.«

به گفته آقای خالدی »هنوز مشخص نیست این فرد 
بوده  حادثه  یک  این سقوط صرفاً  یا  کرده  خودکشی 

است اما زمان فوت او مدت زیادی گذشته است.«
روز  صبح  گفت  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی 
سه شنبه خانم کارگری که در منزل وی مشغول به کار 
بوده پس از مراجعه به منزل دبیر اول سفارت سوئیس 
مالحظه می کند که وی در منزل حضور ندارد و وسایل 

نیز جابه جا نشده است.
به گفته مجتبی خالدی، دقایقی بعد یکی از کارکنان 

که  آن  از  پس  ثور،   14 سه شنبه،  روز  روز:  اطالعات 
سفارت  کارمند  یک  مرگ  از  ایران  داخل  رسانه های 
برجی   18 طبقه  از  سقوط  اثر  بر  ایران  در  سوئیس 
امور خارجه  در شمال شهر تهران خبر دادند، وزارت 

سوئیس نیز این خبر را تأیید کرد.
به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری مهر به نقل از مجتبی 
خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعالم کرده 
است که دبیر اول سفارت سوئیس از یکی از برج های 

کامرانیه در شمال تهران سقوط کرده است.
سازمان  سخنگوی  از  نقل  به  نیز  فارس  خبرگزاری 
اورژانس گفته است که »آثار جراحت از قبیل شکستگی 

سوئیس مرگ یک کارمند سفارت خود در ایران را تأیید کرد

در  است  گفته  بریتانیا  خارجه  وزیر  راب  دومینیک 
دیپلماسی برای ورود کشورهای اقتدارگرا همیشه باز است 
اما به والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه هشدار داده 
پایان  اوکراین  مرز  به سیاست های خطرناک خود در  که 

دهد.
با مسموم  را متهم کرده  آقای راب در عین حال روسیه 
مرتکب  بشر  حقوق  نقض  کنار  در  ناوالنی  آلکسی  کردن 

استفاده از تسلیحات شیمیایی شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا که روز یکشنبه عازم 
با  رابطه  می دهد  ترجیح  امریکا  کرد  تاکید  شده،  لندن 
ثبات تری با روسیه داشته باشد اما این بستگی به تصیم 

والدیمیر پوتین دارد.
انتظار می رود گفتگوها در این اجالس پیرامون بحران های 

این شرکت در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی، پشتیبانی از 
کارآزمایی های بالینی و احتماال تولید واکسن فعالیت خواهد 

داشت.
حدود  هند،  خصوصی  بخش  جدید  سرمایه گذاری های  با 
1000 شغل هم توسط سه شرکت هندی در بخش های 

پزشکی و فن آوری به بازار کار بریتانیا اضافه می شود.
بوریس جانسون گفته است: »6500 شغلی که امروز اعالم 
کردیم به خانواده ها و جوامع بریتانیا کمک خواهد کرد تا 
سازندگی را پس از دوره کرونا آغاز کنیم و اقتصاد بریتانیا و 

هند را بهبود بخشیم.«
در سال های اخیر و پیش از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
صادرات بریتانیا به کشورهایی مانند بلژیک و سوئد بیشتر 

از هند بود.
حاال بریتانیا امیدوار است روابط تجاری با هند را افزایش 
اقتصادی  رشدهای  سریع ترین  از  یکی  دارای  که  دهد 
جهان است. این تحوالت درست در زمانی رخ می دهد که 

تنش های غرب با چین باال گرفته است.
یا  کاهش  می گویند  اقتصادی  تحلیلگران  از  بعضی  البته 

اجالس گروه هفت؛ 
»ایران و برجام در دستور کار نشست«

یتانیا و هند قرارداد تجاری 1.4 میلیارد دالری امضا می کنند بر

بین المللی جریان داشته باشد که این روزها از نا آرامی ها 
برنامه  بحران  و  کرونا  همه گیری  میانمار،  تا  لیبی  در 

هسته ای ایران را در بر می گیرد.
در آستانه این اجالس رسانه های ایران به نقل از منابعی 
گزارش دادند که بریتانیا با پرداخت بدهی 400 میلیون 
ایرانی-بریتانیایی  شهروند  نازنین  آزادی  ازای  در  پوندی 
که به تازگی حکم پنج سال زندانش به پایان رسیده بود، 
هیچ  شرایط  که  گفت  بریتانیا  دولت  اما  کرده  موافقت 

تغییری نکرده است.
تالش  آنها  ازادی  برای  جدیت  با  ما  که  است  »روشن 
باید  می دهیم.  انجام  را  کار  این  که  ماه هاست  می کنیم. 
پیش  هیچ  بدون  که  است  ایران  برعهده  این  که  بگویم 
شرطی کسانی را که از نظر ما بدون دلیل موجه زندانی 
او  آزادی  خصوص  در  گزارش ها  این  و  کند.  آزاد  کرده 

درست نیستند.«
امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  دوشنبه  روز 
خارجه ایران هم گفت که هیچ گفت وگوی حقوقی درباره 

پرونده نازنین زاغری میان دو کشور در جریان نیست.
کورنوال  در  است  قرار  که  هفت  گروه  رهبران  اجالس 
که  بایدن  جو  برای  است  فرصتی  شود  برگزار  انگلستان 
به کشورهای دیگر نشان دهد امریکا دوران دونالد ترامپ 
دیپلماسی  در  فعال  آماده حضور  و  گذاشته  پشت سر  را 

جهانی است.
بسیاری از رهبرانی که سه سال پیش در اجالس سران در 
کانادا شرکت داشتند هنوز به یاد دارند که دونالد ترامپ 

حاضر نشد تفاهم نامه پایانی این اجالس را امضا کند.
اجالس گروه هفت در سال 2020 نیز عمال برگزار نشد 
چرا که آقای ترامپ حاضر نشد با وجود همه گیری کرونا 

این اجالس را به صورت مجازی برگزار کند.
و  قانون مداری  تقویت  برای  است  داده  قول  بایدن  آقای 
دموکراسی در جهان ظرف اولین سال ریاست جمهوری اش 
برگزار  دموکراسی  باره  در  رهبران  سطح  در  را  اجالسی 

کند.

آزاد  تجارت  توافق  اجرای  با  تجاری-  تعرفه های  برداشتن 
بین دو کشور- ساده نیست و بعنوان مثال احتماال دهلی از 
لندن خواهد خواست تا سختگیری های مربوط به صدور ویزا 

را برای کارگران و دانشجویان هندی کاهش دهد.
برای  نیوزیلند  و  استرالیا  اروپا،  اتحادیه  تالش های  پیشتر 

تجارت آزاد با هند ناکام بوده است.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور در پی گسترش 

روابط تجاری با دیگر کشورهاست.
بریتانیا بیش از سه ماه پیش برای پیوستن به منطقه آزاد 
تجاری که 11 کشور آسیایی و حاشیه اقیانوس آرام در آن 

عضو هستند، اقدام کرد.
»توافق جامع و پیشرو برای همکاری های ترانس پاسیفیک« 
این  می گیرد.  بر  در  را  نفر  میلیون   500 شامل  بازاری 
کشورها حدود 1۳ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان 

را در اختیار دارند. 
شامل  و  گرفت  میالدی شکل  در سال 2018  توافق  این 
برونئی،  نیوزیلند،  ژاپن،  کانادا،  استرالیا،  مانند  کشورهایی 

شیلی، مالزی، مکزیک، پرو، سنگاپور و ویتنام است.

مسکو  علیه  خود  بعدی  گام  درباره  اروپا  اتحادیه  خارجه 
از  روسیه  موضوع  علت،  همین  به  کند.  تصمیم گیری 

مباحث پر رنگ در اجالس گروه هفت است.
خواستار  صریحا  بریتانیا  خارجه  وزیر  راب  دومینیک 
احیاء ائتالفی از کشورهای عضو برای مقابله با تهدیدهای 
تا  است  شده  روسیه  و  چین  مانند  اقتدارگرا  کشورهای 
سازوکاری برای مقابله با آنچه ماشین پروپاگاندا و تولید 

اطالعات غلط روسیه خوانده بیابند.
وزیرخارجه بریتانیا گفته کشورش می خواهد با مجموعه ای 
از کشورهای همفکر که ارزش های مشترکی دارند کار کند. 
دموکراسی  کشورهای  از  قدرتمند  ائتالفی  تشکیل  هدف 
اقتدارگرای  برابر چین و روسیه و کشورهای  تا در  محور 

دیگر بایستند.

کشور صورت گرفته است.
سرم  انستیتوی  توافق  این  مشمول  شرکت های  جمله  از 
هند است که قرار است حدود ۳۳0 میلیون دالر در بریتانیا 

سرمایه گذاری کند.

جهان  صنعتی  کشور  هفت  خارجه  وزرای  روز:  اطالعات 
لندن گرد هم  در  آغاز همه گیری کرونا  از  بعد  بار  اولین 
خارجی  سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ  همزمان  آمده اند. 
این نشست شرکت دارد، اعالم کرد  اروپا که در  اتحادیه 
جمله  از  کشور  این  با  هسته ای  توافق  و  ایران  موضوع 

موضوعات مورد بحث در نشست گروه هفت خواهد بود.
اعضای گروه  انتظار می رود  فارسی،  بی بی سی  به گزارش 
هفت در مورد راه های جدید این گروه برای دفاع از قوانین 
کنند.  گفت وگو  خارجی  تهدیدات  برابر  در  المللی  بین 
بحران در میانمار و همچنین روابط با روسیه، چین و ایران 

از جمله محورهای این گفت وگوها خواهد بود.
»به عنوان  نوشت:  تویتی  در  بورل  آقای  اکنون 
لزوم  بر  ایران )برجام(،  با  توافق هسته ای  هماهنگ کننده 
استفاده از فرصت فعلی برای حرکت در جهت بازگرداندن 
تأکید کردم«.  توافق  این  توافق و اجرای کامل  به  امریکا 
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته بود روابط با 
ایران از جمله محورهای این گفت وگوها  روسیه، چین و 

خواهد بود.
گفتگوهای سه روزه وزرای خارجه در لندن قرار است بستر 
اجالس رهبران را فراهم کند که در ماه آینده در جنوب 
غرب انگلستان با حضور جو بایدن، رییس جمهوری امریکا 
برگزار می شود. این اولین سفر خارجی آقای بایدن از آغاز 

ریاست جمهوری در اواخر ماه ژانویه گذشته خواهد بود.
از  نمایندگانی  شرکت  با  معموال  اجالس  این  چه  اگر 
به  امسال  می شود،  برگزار  هفت گانه  و  عضو  کشورهای 
دعوت بریتانیا، هند، استرالیا و آفریقای جنوبی و هم چنین 
به  می شود  محسوب  آ.س.آن  سازمان  رییس  که  برونئی 

عنوان مهمان شرکت دارند.
روسیه که همزمان در پاسخ به تحریم های اتحادیه اروپا 
سفر هشت مقام این اتحادیه را به کشورش ممنوع کرده 
این  در  شرکت کننده  اروپایی  کشورهای  توجه  مرکز  در 
روسیه  سفیر  گذشته  روز  اروپا  اتحادیه  است.  اجالس 
وزرای  اجالس  در  آینده  هفته  است  قرار  و  فراخواند  را 

اطالعات روز: بریتانیا و هند بر سر یک قرارداد تجاری که 
به  می گیرد،  بر  در  را  خصوصی  بخش  در  سرمایه گذاری 
و  میلیارد  یک  حدود  قرارداد  این  ارزش  رسیده اند.  توافق 

400 میلیون دالر اعالم شده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، انتظار می رود این قرارداد بیش 
از 6000 شغل در بریتانیا ایجاد کند که عمدتا در بخش های 

فن آوری و پزشکی خواهد بود.
بر اساس آنچه اعالم شده هند نزدیک به 740 میلیون دالر 

دیگر در بریتانیا سرمایه گذاری خواهد کرد.
همکاری های  که  کرد  اعالم  بریتانیا  نخست وزیری  دفتر 
جدید زمینه را برای توافق تجارت آزاد بین دو کشور در 

آینده مهیا خواهد کرد.
وزیر تجارت بریتانیا گفته است مذاکرات جامع درباره تجارت 

»کامال آزاد« بین دو کشور پاییز امسال آغاز خواهد شد.
»روابط  می گوید:  بریتانیا  نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
ایمن تر  و  قوی تر  را  ما  مردم  ما،  بین کشورهای  اقتصادی 

خواهد کرد.«
این توافق در آستانه دیدار غیرحضوری نخست وزیرهای دو 
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تعامل رشکای منطقه ای و کلیدی اب افغانستان پس از سال 2021 )4(
برای  همسایگان  به  فراخوان  این 
دل سردی  شامل  باید  »آسیب نرساندن« 
نیز  افغان  ذینفعان  با  دیپلماتیک  تعامل  از 
باشد. کشورهایی که به دنبال ارتباط گسترده 
در  باید  هستند،  افغان  بازیگران  با  سیاسی 
مانند  افغانستان  دولت  ارگان های  با  عوض 
از  بسیاری  که  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
شخصیت های سیاسی متنوع در آن عضویت 

دارند، وارد تعامل شوند.
اعمال  در  توجه  قابل  استثنای  یک   •
از  جهانی   تقریبا  فراخوان  خویشتن داری، 
به  بین المللی  حامیان  و  افغان ها  طرف 
پاکستان برای تصمیم گیری قاطع در اعمال 
صلح  پذیرفتن  برای  طالبان  بر  جدی  فشار 
هر  نیاز  مورد  خشونت های  به  پایان دادن  و 
تعامل  باید  اروپا  اتحادیه  است.  پایدار  صلح 
به اهرم سیاسی  را  با اسالم آباد  تجاری خود 
افغانستان  روند صلح  در  آن را  و  کند  تبدیل 
افزایش  باعث  می تواند  امر  این  کند.  اعمال 
و  شود  بریتانیا  و  متحده  ایاالت  تالش های 
اتحادیه  بازگرداندن  به  بالقوه  به طور  حتا 
اروپا-ایاالت متحده در مورد صلح افغانستان 

کمک   کند.
در  خود  داخلی  اجماع  باید  اروپا  اتحادیه   •
متحده  ایاالت  جسورانه ی  پیشنهادات  مورد 
و  بین المللی  کنفرانس  یک  برگزاری  برای 
یک ترتیب دولت موقت برای پیگیری سریع 
سرعت  به  را  افغانستان  صلح  تالش های 
داخلی  اجماع  باید  همچنین  کند.  تعیین 
محکم در مورد آمادگی برای تعهد به حمایت 
از افغانستان در سناریوهای پس از خروج –

به طور مستقل از ایاالت متحده- ایجاد کند. 
برنامه های دقیق ارائه پشتیبانی در آینده که 
کرد،  ترسیم   2020 سال  در  اروپا  اتحادیه 
ممکن است خیلی زودتر از آنچه پیش بینی 
مورد  عضو  کشورهای  سوی  از  می شود، 

آزمایش قرار گیرد.
مختلف  شرایط  در  می تواند  اروپا  اتحادیه   •
و  کارگزار  تعیین  در  منحصربه فردی  نقش 
میانجی گفت وگو داشته باشد که کشورهای 
همسایه و منطقه ای برای حمایت از افغانستان 
پیشنهاد کرده اند. اگر کمبود کمک خارجی 
یکی از عواملی است که بر مشروعیت دولت 
افغانستان تأثیر منفی می گذارد، اتحادیه اروپا 
تشویق  را  بین المللی  گفت وگوهای  می تواند 

کند و شفافیت بیشتری بخواهد.
توافق نامه دوحه بین ایاالت متحده و طالبان 
و  نگرانی ها  انتقال  وسیله  عنوان  به  می تواند 
شرایط مبارزه با تروریسم بسیاری از کشورها 
عمل کنند اما از نظر حقوق بشر، حاکمیت، 
دیگر  موارد  و  مهاجران  به  مربوط  مسائل 
کمبود دارد. آیا چارچوب های موجود دیگری 
وجود دارد که شرایط جمعی منطقه ای را با 

هم جمع کند؟
»تحت  صلح  روند  یک  از  اروپا  اتحادیه   •
افغانستان«  رهبری  به  و  افغان ها  مالکیت 
با  باید  اروپا  اتحادیه  است.  کرده  حمایت 
در  افغان ها  صدای  بیشتر  ادغام  به  کمک 
گفت وگوهای بین المللی و تعامل دیپلماتیک 
که در سال های آینده صورت می گیرد، از این 

آرمان بیشتر حمایت کند.
در سطح ملی، اتحادیه اروپا می تواند حمایت 
خود را از ایجاد صلح پایدار در افغانستان حتا 
افزایش دهد. مقیاس و دامنه ی وسیع بودجه 
اتصال  به  برای کمک  را  آن، زمینه ی خوبی 
این ابتکارات به تالش های بین المللی فراهم 

می کند.
پایان

اروپا  اتحادیه  اتصال،  و  منابع  مدیریت 
را  آسیا  جنوب  در  برد-برد  روابط  می تواند 
اروپا  اتحادیه  دوجانبه  روابط  کند.  تشویق 
حمایت  و  است  بوده  الهام بخش  قبل  از  که 
این  یابد.  افزایش  می تواند  افغانستان  از  آن 
هرگونه  اساسی  اما  غیرمستقیم  به طور  امر 
را  افغانستان  آینده  برای  احتمالی  سناریوی 

تثبیت می کند.
حاضر  حال  در  نیز  میانه  آسیای  کشورهای 
توسط اتحادیه اروپا به صورت دوجانبه درگیر 
سرنوشت  شامل  که  هستند  گفت وگوهایی 
همکاری  و  حمایت  می شود.  افغانستان 
اهرم مفیدی  به عنوان  اروپا می تواند  اتحادیه 
برای واردکردن آسیای مرکزی به چارچوبی 
همسایگان  مختلف  منافع  به  که  منطقه ای 

رسیدگی می کند، باشد.
مـورد  در  ترکیـه  و  اروپـا  اتحادیـه  تعامـل 
هنـوز  شـگفت انگیزی  طـرز  بـه  افغانسـتان 
در  حـال  ایـن  بـا  اسـت.  نیافتـه  توسـعه 
غـرب،  هم گسـیختگی  از  تـداوم  صـورت 
امـور افغانسـتان فقـط بـه روابـط ترکیـه و 
اروپـا مربـوط می شـود. معمـاری دیپلماتیک 
ایجـاد شـده برای رسـیدگی به تأثیـر بحران 
پناه جویـان سـوریه در کشـورهای اروپایـی، 
گسـترده  جا به جایـی  صـورت  در  احتمـاال 
بـا  خارجـی،  کشـورهای  مقیـم  افغان هـای 

می شـود. اسـتفاده  مشـابه  تأثیـر 
مورد  در  چین  با  اروپا  اتحادیه  تعامل 
افغانستان با توجه به شکاف بین رویکرد کلی 
آنها در سیاست خارجی و به ویژه با توجه به 
بشر  آینده حقوق  مورد  در  اروپا  نگرانی های 
تعامل  از  فراتر  است  ممکن  حتا  افغانستان، 
سازنده با روسیه باشد. با این وجود اتحادیه 
و  دارد  تمایل  که  است  کرده  ثابت  اروپا 
به روش های  را  چین  با  خود  روابط  می تواند 

وخیم شدن اوضاع جنگ، دوباره ظاهر خواهد 
کشورهای  تجمع  موانع  به  توجه  با  شد. 
منطقه برای اقدام جمعی در مورد افغانستان 
پنج  میان  در  عملکرد  عدم  اخیر  وضعیت  و 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  دائمی  عضو 
متحد، برای سازمان ملل در افغانستان به طور 
انتزاعی نقش برجسته تری مطلوب است؛ اما 
با تصور این که اجرای آن دشوار باشد. احتماال 
اصرار چین بر کمک های آینده سازمان ملل 
به افغانستان برای این است که ابتکار عمل 
کند،  تأیید  صراحتا  را  خود  جاده  و  کمربند 

این هدف چندین ساله ی چین است.
است  ممکن  خاص  به طور  اروپا  اتحادیه 
منطقه ای  قدرت های  از  دسته  آن  با  بتواند 
که در چند سال گذشته درگیر روابط بسیار 
گفت وگو  شده اند،  متحده  ایاالت  با  خصمانه 
انتظار واقع بینانه ی تعامالت مفید در  کند و 
مورد افغانستان را داشته باشد. اگر یک مثال 
چالشی را مد نظر بگیریم، کشورهای اروپایی 
توانسته اند در هر گفت وگوی معنادار غربی با 
ایران در مورد آینده ی این کشور و پویایی در 
این  در  باشند.  منطقه، ضروری  توسعه  حال 
با  ندارد.  از قبل وجود  پلتفرمی  مرحله هیچ 
این حال نقش اروپا در زنده نگه داشتن برنامه 
جامع اقدام مشترک و توانایی آن در تسهیل 
تعامالت دیپلماتیک با ایاالت متحده در این 
برای  سازنده ای  عناصر  است  ممکن  جبهه، 
ایجاد  افغانستان  مورد  در  اولیه  گفت وگوی 

کند.
یا  افغانستان  صلح  روند  بعدی  مراحل  در 
متارکه  به دلیل  آن  روند  لغزش  صورت  در 
با  تعامل  برای  اروپا  اتحادیه  متحده،  ایاالت 
برای پر  از اشتیاق اش  نیز  روسیه - که قبال 
کردن خالی روند صلح اشاره کرده است، از 
چند  شد.  خواهد  برخوردار  خوبی  موقعیت 
نکته قابل اجرا برای همکاری مشخص وجود 
در  جانبه  دو  اساسی  گفت وگوهای  و  دارد 
افغانستان سابقه کمی  مانند  مورد موضوعی 
در روابط اتحادیه اروپا و روسیه دارد. با این 
حال، مقامات و ناظران تعامل اروپا و روسیه 
در مورد افغانستان را غیرممکن نمی دانند - 
واین تعامل در مقایسه با گفت وگوهای مسکو 

با کشورهای منطقه، بی نظیر است.
در  بی طرف  نسبتا  قدرت  یک  به عنوان 
با  و  پاکستان  و  بین هند  تاریخی  تنش های 
زیربنایی،  بزرگ  پروژه های  به  توانایی کمک 

فاطمهفرامرز

چارچوب های جدید؟
تشریح شده  رفتاری  الگوهای  و  ساختارها 
در  مختلف  تغییرات  قبلی،  قسمت های  در 
پویایی سیاسی و تالش برای متوقف ساختن 
برای  جدید  سیاست  مورد  در  تصمیم ها 
افغانستان، به ضرورت فوری ایجاد و تعامل با 
چارچوب های جدید منطقه ای برای گفت وگو 

و همکاری اشاره دارد.
با  و  متحده  ایاالت  متارکه  صورت  در 
چگونگی  مورد  در  مشخص  محدودیت های 
افغانستان،  از  اروپا  اتحادیه  و  ناتو  حمایت 
با  شاید  سرمایه گذاری کننده  ملت های 
و  مثمر در گفت وگوهای سه جانبه  مشارکت 
چندجانبه با کشورهای همسایه و کابل، نیاز 
به کشف مسیرهای جدید خالقانه برای ارائه 

کمک داشته باشند. 
قادر  ناتو  متحده  ایاالت  بدون  کنید  فرض 
بنابراین،  نیست.  کشور  این  در  حضور  به 
اتحادیه اروپا باید به اهمیت حمایت و تشویق 
اصالحات در بخش امنیت توجه کند. اتحادیه 
مساعدت های  است  توانسته  همیشه  اروپا 
برساند،  تسلیحات  طول  به  را  خود  نظامی 
تا  دهد  اجازه  آن  عضو  کشورهای  و  ناتو  به 
مالحظات  جداگانه،  نهادی  تالش های  با 
این  کنند.  بررسی  را  امنیتی  استراتژیک 
تقسیم مسئولیت، اگر مجددا سنجیده نشود، 
در  غرب  نفوذ  توجه  قابل  کاهش  به  منجر 

کابل خواهد شد.
دارند  میل  اروپایی  کشورهای  کنید  فرض 
افغانستان و روند صلح  به نفوذ روی منازعه 
این  در  دهند.  ادامه  حل  راه  ارائه  برای  آن 
این  آنان  که  باشد  است الزم  صورت ممکن 
کار را با ترسیم سیاست افغانستان در روابط 
خود با کشورهای جنوب و آسیای میانه، به 
روشی جدید و ابتکاری انجام دهند. پیش از 
توصیه  باتجربه  ناظران  از  برخی  توسط  این 
شده بود که افغانستان می تواند به عنوان یک 
پاکستان،  هند،  با  غرب  روابط  در  برق  لین 
یا  چین  روسیه،  حتا  و  ترکیه  ازبیکستان، 
ایران عمل کند. با نگرانی های جمعی و تمایل 
مشترک برای حفظ ثبات وضعیت موجود در 
بحث  تسهیل  می  تواند  اروپا  اتحادیه  کشور، 
جدیدی را که مدت ها با برداشت های سنتی 

تهدید یا متوقف شده است، از سر بگیرد.
سایر  که  است  روشن  صورت،  این  غیر  در 
و  بگذارند  پیش  قدم  مایل اند  کشورها 
به منافع ملی  با توجه  را  افغانستان  آینده ی 
نسبتا سخت گیرانه خود شکل دهند. دعوت 
از  حمایت اش  مسیر  تجدید  برای  روسیه 
گفت وگوی صلح افغانستان در صورت توقف 
یا فروپاشی مذاکرات صلح مستقر در دوحه، 
هرچند  است.  بارز  پیشنهادهای  از  یکی 
به  بیشتر  مطبوعاتی  توجه  مارچ  ماه  در  که 
ایاالت متحده اختصاص داشت، پیشنهاداتی 
جمله  از  صلح،  روند  مجدد  تقویت  برای 
دعوت از سازمان ملل برای میانجی گری در 
گفت وگوها بین دو طرف جنگ، چین خیلی 
زودتر سراغ سازمان ملل رفت تا بازیگر آینده 
بالقوه  تغییرات  به  توجه  با  باشد.  افغانستان 
 ،2020 سال  در  کشور  امنیتی  وضعیت  در 
سازمان  امنیت  شورای  در  چین  نمایندگان 
مأموریت  به روزرسانی  احتمال  متحد،  ملل 
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  مساعدت 
و حتا رد پای مسلحانه آن را مطرح کردند. 
درحالی که این پیشنهاد در آن زمان به ثمر 
ننشست، این مفهوم احتماال در جلسات آتی 
صورت  در  خصوصا  متحد،  ملل  سازمان  در 

ماه  چند  طی  حت  جدید  ای  جسورانه 
گذشته، شکل دهد.

دلسردی  است  ممکن  چالش  دشوارترین 
کشورهای منطقه از رویکرد پیگیری معضل 
امنیت  بر  آن  تأثیرات  و  افغانستان  زندانیان 
نزدیک  و  دور  همسایه های  باشد.  منطقه 
نزدیک  جغرافیایی  مناطق  در  ثبات  احتماال 
حفظ  هزینه ی  به  حتا  را  خود  مرزهای  به 
اولویت  در  افغانستان  در  متمرکز  یک دولت 
ایاالت  که  نیست  مشخص  می دهند.  قرار 
متحده، اتحادیه اروپا یا هر یکی از کشورهای 
مربوطه می توانند همسایگان را ترغیب کنند 
تا نگرانی های امنیتی درجه یک خود را به نفع 
حفظ پویایی پایدار - چه در داخل افغانستان 
و چه در میان کشورهای منطقه - به تعویق 

بیندازند یا نه.

چشم انداز و توصیه ها به سیاست گذاران 
اروپایی

-دولت  هردو  خصوص  در  اروپا  اتحادیه   •
افغانستان و طالبان- نسبت به ایاالت متحده 
از قدرت سیاسی کمتری برخوردار است اما 
که  رشد  حال  در  سیاسی  بار  از  همچنین 
واشنگتن از زمان تالش برای آغاز تالش های 
صلح جمع کرده است، آزاد است. کشورهای 
داخلی  توافق  به  باید  اروپا  اتحادیه  عضو 
برسند و سرمایه دیپلماتیک کافی برای ایجاد 
در  افغانستان  سیاست  در  توجه  قابل  اهرم 
تعامالت دو، سه و چندجانبه قبلی خود در 

میان کشورهای منطقه اختصاص دهند.
در  متحده  ایاالت  با  اروپا  اتحادیه  روابط   •
بین  تفاوت  به  توجه  بدون  افغانستان،  مورد 
ترجیحی آن ها، در صورت دوام  رویکردهای 
عملکرد ایاالت متحده، بسیار کاربردی و موثر 

خواهد بود. 
افغانستان  مورد  در  روسیه  علنی  اظهارات   •
احیای  چشم انداز  و   2021 سال  اوایل  در 
این  یادآور  مسکو،  تفرقه انگیز  گفت وگوی 
است که کشورهای منطقه از طریق رویکرد 
از  »انتظار و تماشا« نگرش ها، تا حد زیادی 
رهبری  به  صلح  تالش های  در  فعال  انسداد 
اتحادیه  کرده اند.  خودداری  متحده  ایاالت 
اروپا تا زمانی که تالش های بین المللی برای 
حمایت از یک افغانستان صلح آمیز و یکپارچه 
وجود دارد، باید از همسایگان افغانستان برای 

دوام خویشتن داری، البی کند.

اتحادیه اروپا از یک روند 
صلح »تحت مالکیت افغان ها و 
به رهبری افغانستان« حمایت 
کرده است. اتحادیه اروپا باید 
با کمک به ادغام بیشتر صدای 

افغان ها در گفت وگوهای 
بین المللی و تعامل دیپلماتیک 
که در سال های آینده صورت 
می گیرد، از این آرمان بیشتر 

حمایت کند.
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در سال 2012 هلی کوپترهای نظامی در روستای »سرخم« 
آمدند، جایی که حاجی سردار، حدودا 65 ساله، در  فرود 
عبدالجلیل  برادرش حاجی  بود.  گلی  دیواری  حال ساخت 
راه  از  هلی کوپترها  بود.  گل  در  پایش  و  »دست  می گوید: 
رسیدند و چند نفر از آن بیرون شده و او را با گلوله زدند.«

حاجی عبدالجلیل می گوید که یک سرباز برادرش را روی 
شانه های خود از میان روستا عبور داد و در نزدیکی مسجد 
محله انداخت. وی معتقد است که حاجی سردار را کشته 

بودند.
استرالیا  ملی  تلویزیون  به  سردار  حاجی  پسر  قبل،  سال ها 
گفت که وقتی بدن او را بررسی کردند، »جای پای بزرگ 
یک آدم روی قلبش بود.« روزنامه ایج گزارش داد که یک 
داکتر هنگ ویژه سرویس هوایی استرالیا به نام داستی میلر، 
مرد  این  که  گفت  بود،  کرده  معالجه  را  سردار  حاجی  که 
افغان توسط یکی دیگر از همکاران استرالیایی برده و اعدام 

شده است.
تحقیقات استرالیا بر گزارش افشاگران نیروهای نظامی مانند 
افغان در قلمرو  از شاهدان  میلر متکی است، زیرا بسیاری 
تحت کنترل طالبان زندگی می کنند و به راحتی نمی توان به 
آن ها دسترسی پیدا کرد. اما وکالیی مانند عباسی می گویند 

گزارش باید بر محور شهادت قربانیان باشد. 

الگوسازی
جنگی،  جنایات  سابق  محقق  بلویت،  گراهام  گفته ی  به 
کشورهایی  سایر  برای  الگویی  می تواند  استرالیا  تحقیقات 

باشد که در افغانستان جنگیده اند.
بلویت می گوید: »استرالیا نمونه ای عالی در این اقدام است، 
اما اگر ما قضایا را الپوشانی کنیم، چه پیامی خواهد داشت؟ 
فقط باعث می شود به مصونیت از مجازات فعلی، دامن زده 

شود.«
که  دارد  افغانستان  در  را  حضور  بیشترین  متحده  ایاالت 
نفر  به 100 هزار  میزان خود،  باالترین  به  در سال 2011 
این  در  هنوز  سرباز   2500 می گوید  پنتاگون  بود.  رسیده 
کشور است، هرچند گزارش هایی هست که از وجود تعداد 
متعددی  اتهامات  با  متحده  ایاالت  می دهد.  خبر  بیشتری 

دال بر ارتکاب جنایات جنگی مواجه است.
رییس جمهور پیشین، دونالد ترمپ در سال 2019 دو افسر 
بمب ساز  یک  قتل  به  مظنون  نفر  یک  کرد:  عفو  را  ارتش 
افغان که قرار بود محاکمه شود. دیگری نیز محکوم به قتل 

بود.
مارچ سال گذشته، دادگاه  ماه  ایاالت متحده همچنین در 
کیفری بین المللی را که مجاز به تحقیق درباره ی ادعاهای 
واشنگتن  کرد.  تحریم  است،  افغانستان  در  جنایات جنگی 
اما کشورهای  نمی شناسد،  به رسمیت  را  دادگاه  صالحیت 
دیگر مستقر در افغانستان، از جمله استرالیا و انگلستان آن 

را به رسمیت می شناسند.
به گفته ی محققان مستقل، این که دادگاه بین المللی کیفری 
هنوز تحقیقات خود را آغاز نکرده، بخشی به این دلیل است 
که دولت افغانستان مرتبا درخواست تأخیر می کند. ظاهرا 
مایل نیست که از نزدیک ترین متحد خود - ایاالت متحده 

- تحقیق شود.
شبکه  سیاسی  امور  و  حقوقی  محقق  قانع،  احسان 
کابل،  در  مستقر  فکر  اتاق  یک  افغانستان،  تحلیل گران 
احتمال  شود،  آغاز  میدانی  تحقیقات  که  »زمانی  می گوید: 
این که بتوانند شواهدی در مورد کشورهای دیگر پیدا کنند 

بسیار زیاد است.«
عباسی، وکیل مدافع حقوق بشر، می گوید کشورها می توانند 
با شروع تحقیقات خود، تحقیقات دادگاه بین المللی کیفری 
می گوید:  استرالیا  تالش های  درباره ی  وی  بدارند.  مقدم  را 
قطعا  پرونده  این  باشد.  راه گشا  می تواند  تحقیقات  »این 

کشورهای دیگر را تحت فشار قرار خواهد داد.«
در حال حاضر، حاجی عبدالجواد امیدوار است که یک روز 
برادرش،  چرا  که  بداند  می خواهد  او  شود.  برگزار  دادگاه 
مجازات  شاهد  می خواهد  او  شد.  کشته  سردار،  حاجی 

عامالن باشد.
شدند،  مرتکب  این جا  در  آن ها  که  »اعمالی  می گوید:  وی 
هرگز به فکر یک انسان نمی رسد که دست به چنین اعمالی 
بزند. ما می خواهیم دادخواست ما در دادگاه مطرح شود.« 

دیا حدید از اسالم آباد و کابل، خواگه غنی از کابل گزارش 
داده اند.

قطع می دانستند که زنان و کودکان در آن جا حضور دارند.«. 
بنا به گزارش ها او نوشت که کماندوها به یک افسر تحقیق 
گفته بودند: »آ ن ها می توانستند صدای فریاد زن ها و اطفال 

را از داخل اتاق بشنوند.«
به  جدیدی  شواهد  این که  بیان  با  دادستان  سرانجام  اما 
استرالیا  ارتش  کرد.  رد  را  اتهامات  این  رسیده،  دستشان 

هرگز روشن نکرد که این شواهد چیست.
تورن  شد،  برطرف  وی  اتهامات  که  کماندوهایی  از  یکی 
 2016 سال  در  ای بی سی  با  مصاحبه ای  در  لنس،  جنرال 

سکوت خود را در مورد این حادثه شکست.
اردوی  اعضای  با  وی  استرالیایی  واحد  وی،  گزارش  طبق 
محوطه  به  آن ها  وقتی  بود.  مأموریت  در  افغانستان  ملی 
نزدیک شدند، یک مرد مسلح افغان شروع به تیراندازی به 

سمت شان کرد.
نارنجک  یک  خود  گروهبان  دستور  به  لنس  جنرال  تورن 
انداخت و سپس یکی دیگر. وی وقتی از حضور اطفال در 
»وقتی  گفت:  وی  بود«.  کرده  »وحشت  شد  مطلع  آن جا 
بفهمید که اطفال را کشته اید، حتا توصیف آن جانکاه است.«

»موارد جنایی بالقوه«
رد  را  پرونده ها  سایر  و  پرونده  این  قبال  مقامات  اگرچه 
افغان ها  که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  اما  کرده اند، 
استرالیا  زیرا  کنند.  پی گیری  اکنون  را  پرونده ها  می توانند 

جنایات مشکوک توسط نیروهای خود را بررسی می کند.
یک  استرالیا،  بین المللی  عدالت  مرکز  رییس  آراف،  راوان 
بازپرس  نزدیک کار  از  گروه مدافع حقوقی غیرانتفاعی که 
ویژه را دنبال می کند، می گوید: »تحقیق افغانستان مشخص 
وجود  ارتش  تحقیقات  بخش  در  جدی  مشکالت  که  کرد 

دارد.«
ویژه  بازرس  به عنوان  دسامبر  در  را  وینبرگ  مارک  دولت 
کرد.  منصوب  تحقیقی  گزارش  یافته هاي  بررسي  براي 
ان پی آر  و  بود  گرفته  صورت  گزارش  در  زیادی  اصالحات 
نتوانست تشخیص دهد که کدام موارد را باید برای بررسی 

در نظر بگیرد.
کرد.  خودداری  ماجرا  این  مورد  در  نظر  اظهار  از  وینبرگ 
دفتر وی در بیانیه ای گفت که وی »به موارد جنایی بالقوه 
و  پرداخته  افغانستان«  تحقیق  گزارش  در  شده  مطرح 
ادعای  هرگونه  تا  کرد  خواهد  همکاری  استرالیا  پولیس  با 
جدید در مورد جرایم جنایی اعضای نیروی دفاع استرالیا در 

افغانستان را از سال 2005 تا 2016 بررسی کند.«
دیگر نزدیکان قربانیان افغان حادثه دیگری را هم در والیت 
این تحقیقات  ارزگان شرح می دهند که می توان آن را در 

گنجاند.

اعالم خروج نیروهای امریکایی تا 11 سپتامبر که از سوی 
رییس جمهور بایدن اعالم شد، اتخاذ شده است. 

از  خارجی  نیروهای  خروج  که  می گویند  قربانیان  وکالی 
افغانستان، پی گیری عدالت را بیش از پیش فوریت بخشیده 

است.
هزار   100 از  بیش  متحد،  ملل  سازمان  برآورد  بر  بنا 
غیرنظامی افغان در جنگ توسط طالبان و دیگر شورشیان 
و همچنین توسط نیروهای ائتالف افغان و بین المللی کشته 
یافت.  افزایش  دیگر  بار  امسال  کشته ها  شمار  که  شده اند 
براساس جمع بندی پارلمان از گزارش های خبری، نیروهای 
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غیرنظامی و نظامی افغان را به قتل رساندند.
تا  می گوید  افغانستان  بشر  حقوق  وکیل  عباسی،  فرشته 
داشته  حضور  افغانستان  در  خارجی  »نیروهای  که  زمانی 
باشند، می توان فشار بیشتری بر آن ها وارد کرد، اما وقتی 
بروند، تالش خواهند کرد که افغانستان را فراموش کنند.«

»ما شورشی نیستیم«
در اوایل سال جاری، دوست اظهارات خود به عنوان شاهد 
داد.  ارائه  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  به  را 

همین طور زن کاکایش، بیوه مورله.
وی می گوید که نمی دانند دلیل حمله ی به آن ها چه بوده 
شورشی  »ما  می گوید:  ان پی آر  شبکه ی  به  دوست  است. 

نیستیم. ما فقط کشاورزیم.«
در  نیروها  که  شد  آغاز  زمانی  نبرد  این  ارتش،  گفته ی  به 
عضو  می رفت  گمان  که  بودند  جنگ جویی  تعقیب  حال 
عملیات  رییس  ایوانز،  مارک  جنرال  تورن  باشد.  طالبان 
مشترک نیروهای دفاعی استرالیا در آن زمان،  1۳ فبروری 
2009، یک روز پس از حمله، به خبرنگاران گفت »در حین 
ما و طالبان  نیروهای  بین  تبادل آتش  این عملیات،  انجام 
صورت گرفت. به طرز ناگواری تعدادی از مردم در این حادثه 
کشته و زخمی شدند. گزارش های فعلی نشان می دهد که 
کشته شدگان شامل یک شورشی مظنون و متأسفانه مردم 
محلی بود. از جمله پنج کودک کشته شد و دو کودک و دو 

بزرگ سال نیز زخمی شدند.«
خانم بریگ لین مک دید،  رییس دادگاه نظامی در آن زمان، 
تالش کرد تا اتهاماتی را از جمله آدم کشی، علیه دو مرد در 

مورد مرگ پنج غیرنظامی مطرح کند.
وی در یادداشت خود به استیون اسمیت، وزیر دفاع وقت 
 2۳ مورخ  استرالیا  ای بی سی  ملی  شبکه ی  گفته  طبق 
سپتامبر 2011، نوشت: »آن ها عمدا بمب های دستی، یک 
سیستم تسلیحاتی کشنده را درون یک فضای بسیار کوچک 
انداختند، درحالی که باید می دانستند و هنگام حمله به طور 
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این گزارش حاوی جزئیاتی خشونت بار  یادداشت خبرنگار: 
است که شاید برای خواننده خوشایند نباشد.

وقتی عملیات شروع شد، پسر روی تشک، در اتاقی خوابیده 
بود که مملو بود از مهمانانی منتظر مراسم عروسی. عملیات 
که تمام شد، کاکا و پنج تن از بستگان دیگرش، از جمله 

اطفال خردسال، مرده بودند. 
فبروری  در  شب  همان  اواخر  آنچه  دوست،  راس محمد 
به  استرالیایی  ویژه  نیروهای  نزدیک شدن  هنگام   ،2009
ارزگان در جنوب  محوطه خانه شان در سرخ مرغاب والیت 
به  می گوید  دوست  می کند.  بازگو  بوده،   شاهد  افغانستان 
گمانش اکنون 22 ساله است، که یعنی آن زمان حدودا ده 

سال بیشتر نداشته. 
به  نزدیک شدن  هنگام  را  نظامی  موترهای  او صدای غرش 
خانه شان شنیده بود: »یادم می آید که فریاد می زدند. یادم 
می آید که سگ ها پارس می کردند و آن ها در را می کوبیدند.«

فکر  مورله،  به  موسوم  امراهلل،  کاکایش،  می گوید  دوست 
از  نمی دانست  اما  شده،  حمله  خانواده  به  که  می کرد 
طرف چه کسی. به همین خاطر اسلحه را گرفت و شروع 
حمله ی  به  منجر  که  کرد،  نیروها  سمت  به  تیراندازی  به 
تالفی جویانه ی وحشیانه ای شد. سربازان دو بمب دستی به 
داخل خانه انداختند. مورله، به همراه خواهر حدود 18 ساله، 
پسر حدود 8 ساله دختر 2 ساله و دو تن از برادرزاده ها که 
دوست حدس می زند حدود 7 و 8 سال بودند، کشته شدند.

به  را  استرالیایی  رسانه های  توجه  دل خراش  حادثه ی  این 
رهبری  تحت  را  نیرو  هزاران  که  کرد، کشوری  خود جلب 
ارتش  است.  فرستاده  جنگ  به  افغانستان  در  امریکا 
استرالیا تلفات غیرنظامیان را تأیید و در ابتدا اتهامات علیه 
کماندوهای دخیل در ماجرا را پی گیری کرد، اما بعد روند 

بدون ارائه ی دلیل متوقف شد.
این یکی از ده ها حادثه ای است که نیروهای استرالیایی در 
آن به قتل غیرنظامیان در افغانستان متهم شده اند. اکنون، 
به اصرار گروه وکال، نزدیکان قربانیان افغان مانند دوست در 
عدالت  به  امید رسیدن  به  را  پیش آمده  تا حوادث  تالشند 
پی گیری کنند، زیرا دولت استرالیا تحقیقات در مورد کشتار 
که  شرایطی  در  آن هم  می کند.  آغاز  را  افغان ها  غیرقانونی 
افغانستان  در  حضور  دهه  دو  از  پس  بین المللی  نیروهای 

آماده ی عقب نشینی می شوند.

»فرهنگ جنگاوری«
نظامی  تحقیقات  گزارش  انتشار  دنبال  به  تحقیقات  این 
معتبری«  »اطالعات  آن  در  که  گرفت  صورت  نوامبر  در 
سربازان  توسط  انجام شده  بالقوه  جنگی«  »جنایات  از 
استرالیایی یافت شد مبنی بر این که بین سال های 2005 
تا 2016، ۳9 زندانی و غیرنظامی افغان را به طور غیرقانونی 

کشته اند.
کل  بازرس  توسط  تحقیق  سال  چهار  از  پس  گزارش  این 
نیروی دفاعی استرالیا، پل بریتون، تهیه شده و از »فرهنگ 
جنگاوری« سخن می گوید که برخی از افراد سرلوحه ی خود 
قرار داده بودند. ادعا می شود که فرماندهان سربازان جوان را 
مجبور می کردند برای دست یافتن به اولین تجربه در کشتن، 
غیرنظامیان افغان را هدف قرار دهند. این تحقیقات جنایی 

می گوید 2۳ قتل از سوی 19 نفر صورت گرفته است. 
ژنرال آنگوس کمپبل، رییس نیروی دفاعی استرالیا هنگام 
ارائه گزارش ضمن عذرخواهی عمومی گفت: »این یافته ها 
جدی ترین نقض رفتار نظامی و ارزش های حرفه ای است.«

گشت زنی  نیروهای  از  برخی  که  می شود  »ادعا  گفت:  وی 
فجایعی  قوانین شکسته شد،  اجرا کرده اند:  را  قوانین خود 
و  زندانیانی کشته شدند  گفته شد،  دروغ هایی  آمد،  بار  به 
زمانی که قانون شکسته شد، تابوهای دیگری هم همراهش 

شکست.«

چشم ها به سوی خروج نیروها
به گفته ی کمپبل، بیش از 25 هزار استرالیایی در افغانستان 
حضور داشتند که ۳ هزار نفر از آن ها نیروهای ویژه بودند 
و به صورت چرخشی از 2005 تا 2016 خدمت  کرده اند. از 
بیش از 1500 پرسنل استرالیایی در افغانستان، اکنون 80 

نفر باقی مانده است.
این  نیروهای  گفت  موریسون  اسکات  استرالیا  نخست وزیر 
پی  در  تصمیم  این  می شوند.  خارج  سپتامبر  ماه  تا  کشور 

»به یاد یم آورم که فریاد یم زدند«؛ 

گزارش افغان ها از جزئیات کشتار غیرنظامیان توسط ارتش اسرتالیا

به گفته ی گراهام بلویت، محقق سابق جنایات جنگی، تحقیقات استرالیا 
می تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که در افغانستان جنگیده اند.
بلویت می گوید: »استرالیا نمونه ای عالی در این اقدام است، اما اگر ما 
قضایا را الپوشانی کنیم، چه پیامی خواهد داشت؟ فقط باعث می شود به 

مصونیت از مجازات فعلی، دامن زده شود.«


