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کشورهای جهان صندوق حمایت از
میراث فرهنگی ایجاد می کنند

نمایندگان حدود  ۴۰کشــور جهان قرار است تا طرح
ایجاد صندوق حمایت از میــراث فرهنگی در مناطق
بحرانی را تصویب کننــد تا به این ترتیب از آثاری که
در معرض نابودی و تخریب قرار دارند ،محافظت صورت
گیرد.
از ســوریه تا مالی ،از افغانستان تا عراق ،جهادگرایان
آثار ارزشــمند فرهنگی را هدف قرار داده و تخریب
کرده اند .در ســال  ،۲۰۱۵دنیا حیرت زده به افراطیان
گروه تروریستی «دولت اسالمی» نگریست که به طور
سیستماتیک گنجینه های ارزشمند بشری را در شهر
پالمیرای سوریه تخریب کردند.
در عراق هم ویدیوها نشان می دهند که چطور داعش
با بولدوزر شهر تاریخی «نمرود» را تخریب کرد .شهر
تاریخی نمرود به دوران امپراتوری آشوری های بر می
گردد که در جنوب شهر موصل موقعیت دارد .افراطیان
«دولت اســامی» آثار به جا مانــده از دوران پیش از
اسالم را نشانه های کفر می دانند که باید نابود شوند.
ژاک النگ ،وزیر ســابق فرهنگ فرانســه که رئیس
«انستیتوت دموند عرب» در پاریس است ،می گوید که
صندوق حفاظت از آثار باستانی و شبکه پناهگاه های
امن ،در آخر بیانیه کنفرانس ...ادامه/ص5/

ولسی جرگه :تبلیغ از طریق برخی
مساجد به نفع داعش به ضرر نظام است

تبلیغ برخی علما به نفع گــروه داعش در برخی از
مساجد و سوء استفاده از مضامین ثقافت اسالمی در
پوهنتونها نگرانی اعضای ولسی جرگه را برانگیخته
و آنان تأکید میکنند که ادامه چنین وضعیت به نفع
نظام و کشور نیست
ولســی جرگه در پیوند به این مســئله در نشست
عمومی روز شــنبه فیض محمد عثمانی وزیر حج و
اوقاف ،بری صدیقی معیــن وزارت تحصیالت عالی،
شــفیق صمیم معین تعلیمات اسالمی وزارت معارف
و ســعیده مژگان مصطفوی معین نشــراتی وزارت
اطالعات و فرهنگ را استجواب کرد.
در این نشست فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف
پس از انتقاد وکال پذیرفت که برخی علما در روستاها
مطابق به معیارها و شــرایط امامت برابر نیستند اما
گفت که بیشتر علما حامی حکومت اند.
وی افزود:
«ما در مساجد خود در قسمت برخی از افراد مشکل

داریم اما آنرا عام شــمول گفتــه نمیتوانیم ،این
مشکالت را ما از نزدیک لمس میکنیم ،اما اکثریت
علمای ما حامی نظام هستند».
در عین حال وزیر حج و اوقــاف گفت ،داعش یک
پدیدۀ خطرناک و پروژۀ بینالمللی است و مبارزه با
این گروه تنها کار علما نبوده ،بلکه به گفته وی همه
باید در آن سهم بگیرند.
وزیر حج و اوقاف گفت ،افــراد انتحاری در مدارس
پاکســتان که از سوی نظامیان آن کشور ایجاد شده
آموزش میبینند و آن مدارس پایگاه تقویت تروریزم
است در حالی که در مدارس افغانستان چنین مورد
وجود ندارد.
در عین حال بری صدیقی معین امور محصالن وزارت
تحصیالت عالی افغانستان انتقادها در خصوص سوء
اســتفاده از مضمون ثقافت اسالمی در پوهنتونها
را رد نکرد امــا تأکید کرد که تالشها برای بازنگری
مضمون ثقافت اسالمی ...ادامه/ص5/

سه کارگر در انفجار
کنارجادهای در جنوب
شرقافغانستانکشتهشدند

دفتر والی پکتیکا در جنوب شرق افغانستان اعالم کرده که سه
غیرنظامی در انفجاری کشته شدهاند.
دفتر مطبوعاتی والی پکتیکا روز شنبه ( ۱۳قوس) در اطالعیهای
نوشــته که این انفجار در منطقه «گومل» زمانی کشته شدند که
بمب کنار جادهای در بر سر راه آنها منفجر شد.
براساس این اطالعیه ،این غیرنظامیان عازم کوه برای جمع کردن
هیزم بودند که این بمب بر سر راه آنها منفجر شد.
در اطالعیه افزوده شده که ســه تن دیگر در این انفجار زخمی
شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدهاند.
دفتر مطبوعاتی والی پکتیکا گفته که وضع ســامت زخمیان
خوب است ...ادامه/ص5/

ده ها زندانی از زندان
هرات آزاد شدند

دکانداران زن :برخیها در رابطه
به کار ما دید منفی دارند

برخی از فروشندههای زن میگویند شماری از مردم
تصور میکنند که آنان به عوض فروشندگی به دنبال
اهداف غیر اخالقی به این کار رو آوردهاند.
صدف که در یکی از مارکیتهای شهر کابل فروشگاه
لباس زنانه دارد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی
گفت ،شماری زیادی از اطرافیاناش نسبت به کار او
دید منفی دارند.
اما صدف میگویــد ،کار کردن در جامعه ســنتی
افغانستان بدون شک چالشهای را در بر دارد اما به
گفته وی نایل شــدن به یک هدف در زندگی بدون
چالش نیست.
وی افزود:
«مردم هر چیز میگوینــد ،چه بگویم برخی از آنان
فکر میکنند که ما برای انجام کارها بد یا بخاطر وقت
ضایع کردن و خوشــگذرانی به اینجا آمده ایم  ،در
حالی که چنین نیست ما دختران میتوانیم حمایت
مالی برای خود و خانواده خود فراهم کنیم ،فکرهای
منفی دارند اما من به این حرفها توجه نمیکنم».
در عین حال سوسن دختر دیگر که فروشنده عطر در
شهر کابل است میگوید ،شماری از مشتریان مرد به

هدف آزار و اذیت و یا تالش برای برقرار کردن رابطه
به دکاناش مراجعه میکنند.
سوسن میگوید ،از طرز دید منفی نسبت به خودش
خیلی احساس بد دارد و این چنین دیدگاه او را رنج
میدهد.
وی گفت:
«بیشــتر آنان فکر میکنند که ما برای کار نه بلکه
به دنبال برخی اهداف دیگر آمده ایم ،احســاس بد
دارم نســبت به آن ،حرفهای میزنند که ناراحت
کنندهاست».
این فروشــندههای زن در حالــی از برخوردهای
اجتماعی شاکی اند که شماری از زنان دیگر افغان که
در بخشهای مختلف در بیرون از منزل کار میکنند،
از واکنشها و دیدگاهها در مور د شان راضی نیستند.
تعداد از پولیسهــای زن نیز میگویند که در محیط
کاری مشــکالت دارند و در عین حال در اجتماع و
حتی از خانواده و نزدیکان شــان بــا برخوردهای
تبعیض آمیز روبرو اند.
این در حالیســت که رشــد ظرفیتهای زنان در
شهرهای بزرگ ...ادامه/ص5/

تعداد  ۵۵زندانی ،براســاس فرمان ريیس جمهور مورد عفو
قرار گرفتند و از زندان هرات آزاد شدند.
عبداهلل عزیزی مدیر زندان هرات ،در مراســمی که دیروز
به این مناسبت برگزار شده بود ،به خبرنگاران گفت که این
تعداد زندانی ،بر مبنای فرمان شماره  ۱۰۹ریيس جمهور به
مناسبت عید سعید قربان ،از حبس رها شدند.
بــه گفتۀ عزیزی ،این زندانیان شــامل  ۵۲مرد و  ۳زن می
باشند ،که پس از سپری کردن بیشتر دوره محکومیت شان،
مورد عفو قرار گرفتند.
مدیر زندان هــرات افزود که این افراد ،بــه دلیل ارتکاب
جرایم جنایی محکوم به حبس شده بودند.
اما عبدالحق احمدی رئیس ســارنوالی اســتیناف هرات،
در واکنش به شــکایات برخی از باشندگان هرات در مورد
پیگیری نشــدن دوسیه های شــماری از زندانیان در این
والیت و بی سرنوشتی آنان گفت که بر اساس قانون ،ميعاد
زمانی هر قضیه از شروع تا ختم ،شش ماه را در برمیگیرد.
وی افــزود که به همین دلیل ،در حــال حاضر هیچ زندانی
بدون سرنوشت در زندان هرات به سر نمی برد.
ريیس سارنوالی اســتیناف هرات ،در عین حال گفت طبق
معمول هر کدام از زندانیان که واجد شــرایط باشــند ،از
مزایای عفو و یا تخفیف فرمان های رئیس جمهور مســتفید
می شوند.
شماری از زندانیانی که دیروز آزاد شدند ،گفتند که دوران
حبس برای آنان ،عبرت آمیز بوده است و پس از این ،دست
به کارهای خالف نخواهند زد.
عبدالقیوم یکی از این افراد که به جرم قاچاق مواد مخدر،
یک سال حبس را ســپری کرده است ،به پژواک گفت« :در
مدتی که در زنــدان بودم ،خیلی درس گرفتم و فهمیدم که
قاچــاق مواد مخدر ،کار خوبی نیســت و دیگر نمی خواهم
که دســت به این کار بزنم و می خواهم که زندگی کنم...».
ادامه/ص5/

معلومات آب و هوا
توسط ام تی ان به
شما تقدیم می گردد.

حقوق بشر :اعدام یک محصل در
میدان وردک قتل عمدی است

کمیسیون مســتقل حقوق بشــر افغانستان بدار
آویختن یک محصل افغان از سوی مخالفین مسلح
در والیت میــدان وردک را قتل عمــدی خوانده،
محکوم کردهاست.
احمد ضیا لنگری یک عضو این کمیسیون روز شنبه
در صحبت با رادیو آزادی گفت ،هیچکس حق ندارد
با زیر پا نمودن قوانین حقوق بشری حق زندگی یک
فرد دیگر را بدون حکم محکمه سلب کند.
وی در ادامه گفت:

«هر قتل که از ســوی هر منبع بدون رعایت قوانین
صورت میگیرد قتل عمدی است ،غیر قانونی است و
هیچ کس این حق را ندارد که حیات انسان را بدون
حکم قانونی بگیرد».
مقامهای محلی میــدان وردک میگویند ،طالبان
مسلح به روز جمعه فیض الرحمان که محصل سال
چهارم پوهنتون پولی تخنیک کابل بود در ولسوالی
چک وردک به دار آویختند.
تصاویری که در ...ادامه/ص5/

وزیر زراعت افغانستان نقش زنان را
در رشد زراعت مهم خواند

مقامــات افغان با در نظر داشــت شــرایط کنونی
افغانستان رشد زراعت را در تقویت اقتصاد و تأمین
صلح و ثبات در کشــور کوتاهترین راه عنوان کرده
میگویند که زنان در ایــن بخش مهمترین نقش را
دارند.
اسداهلل ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان روز
شنبه در اولین کنفرانس ملی تقویت زنان در بخش
زراعت در کابــل گفت ،با آنکــه ناامنیها در نقاط
مختلف کشــور از فعالیتهای زنان در بخش زراعت
جلوگیــری مینماید ،اما هنوز هــم تالشها در این
زمینه جریان دارد.
به گفته آقای ضمیر ،ایــن وزارت تالش مینماید تا
زمنیهای مناســب زراعتی را در نقاط مختلف کشور
برای زنان مساعد سازد.
وی افزود:
« ما در جریان دو ســال گذشــته با عملی کردن
برنامههای مختلف از جمله ایجاد باغچههای خانگی،
ســبزخانهها ،فارمهای کوچک مرغداری و بزهای
شیری ،پروســس مواد غذایی ،ایجاد کوپراتیفهای
تولیــدی و راه اندازی آموزشهــای تخنیکی برای
حمایت زنان زراعت پیشه انجام دادیم اگر چه نقش

زنان در مقایســه با مسایل اجتماعی با محدودیتها
همراه بوده اما وزارت زراعت از آنها حمایت میکند».
به اســاس معلومات وزارت زراعــت ،هم اکنون ۷۰
فیصد زنان در نقاط مختلف کشــور به فعالیتهای
زراعتی خرد و بزرگ مصروف هستند.
در ایــن نشســت روال غنی خانم رئیــس جمهور
افغانستان و مســئوالن زراعت تمام والیات کشور
اشتراک کرده بودند.
روال غنی میگوید ،زنان افغان ثابت کردند که بخاطر
فعالیتهای زراعتی توانایی دارند.
وی گفت:
« از اینکــه لقمه نانی به دســترخوان مردم آماده
میکنید این خود نمونۀ از اهمیت شما در خانواده و
اجتماع میباشد و مردم به این اهمیت شما پی برده
احترام به نقش شــما باعث کاهش خشونت میشود
در مورد زراعت زنان در بلند بردن ظرفیتهای کاری
شان توجه خاص صورت گیرد».
از سوی هم شــماری از مسئوالن زنان زراعت پیشه
میگویند ،اگــر دولت در بخش تجهیز وســایل و
بازاریابی با آنها همکاری نمایــد باالی فعالیتهای
شان تأثیر مثبت بجا میگذارد ...ادامه/ص5/

آمادهگی کمیسیون مستقل انتخابات
بر آوردن اصالحات انتخاباتی

معرفی نامزدان دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات
به رئیــس جمهور ،تهیه فهرســت رای دهندهگان
و راهــکار چگونگی تنظیم حوزههــای انتخاباتی،
نخستین کار اعضای تازه کمیسیون مستقل انتخابات
خواهند بود.
هرچند اعضای تازه این کمیســیون درهفته نخست
کارشــان بیشــتر ســرگرم بازدیدها بودهاند ،اما
سخنگوی این نهاد تأکید میورزد که آنان به زودی
کارهــا را از بهر آوردن اصالحــات بنیادی در روند
انتخابات آغازخواهند کرد.
گالجــان عبدالبدیع صیاد ،منشــی و ســخنگوی
کمیسیون مستقل انتخابات ،گفت« :ما سه کمیته را
تشکیل میدهیم و هر کمیته کارهای خود را به پیش
میبرد ،یکی از اولویتها که کمیسیون به آن اقدام
میکند ،بست داراالنشا را به اعالم میگذاریم».

با این همه قرار است رهبری جدید کمیسیون مستقل
انتخابــات در روزها و هفتههای آینــده کارترتیب
فهرســت رای دهندهگان و راهکار چگونگی تنظیم
حوزههای انتخاباتی را نیز آغازخواهد کرد.
عبدالبدیــع صیاد ،گفت« :اگرنهادها با ما درســت
همکاری کنند ،کمیســیون در همــکاری با وزارت
داخله ،احصائیه مرکزی و ارگانهای محلی کوشــش
میکند که فهرســت رای دهندهگان ترتیب شود و
حوزههای انتخاباتی را دوباره به شکل جدی تشکیل
گردد».
اما نهادهای ناظر انتخاباتی به ســر رسانیدن تمامی
این کارها را درکوتاه مدت دشوارمیدانند.
حبیب الرحمان ننگ ،رئیس بنیاد دیدهبان انتخابات
آزاد و شــفاف ،گفت« :اصالحاتی که به کمیسیون
مستقل انتخابات ...ادامه/ص5/

