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پادشاه سعودى :براى دفع...

مشترک مي باشند و براي دفع اين تهديد ،ما
در کنار مردم افغانستان ايستادهايم ».رييس
جمهورغني از پادشــاه عربستان سعودي به
خاطر ابراز غمشريکي و تسليت تشکر کرده
و يکبار ديگر بر مبارزة مشترک عليه تروريزم
تأکيد کرد .رييس جمهورغنى گفت که به مثابة
پيروان دين مقدس اسالم به آن اقليت کوچک
اجازه نخواهند داد تا براي توجيه اعمال شنيع
خود ،ارزشهاي مقدس دين اسالم و اين مدنيت
بزرگ را متضرر سازند( .پژواک)

ماتيس :فعاليت تروريستان ....

ســخنراني به اعضاي اين کميته گفت ،اگر به
حيث وزيــر دفاع تعيين شــود باالي تمامي
گزينههاي غور خواهد کرد تا بتواند پناهگاههاي
امن افراطيها را در پاکســتان از بين برد ،آن
پناهگاههاي که به گفته او به امنيت افغانستان
تهديد جدي انــد .جيمزماتيس تأکيد کرد که
کشورهاي منطقه مسئول اند تا از روند صلح
ميان حکومت افغانســتان و گروههاي مخالف
اينکشور حمايت کرده و در آن راستا همکاري
کنند .نامزد پنتاگون همچنان گفت ،کشورهاي
منطقه بايد باالي گروه طالبان و شــبکههاي
افراطي حامي آن گروه ،فشار وارد کنند تا به
خشونتها در افغانستان خاتمه دهند.
جيمز ماتيس گفت ،پاکستان بايد تشويق شود
تا اقدامات بيشــتر را در برابر گروه طالبان و
شبکه حقاني روي دست گيرد .به گفته آقاي
ماتيس ،امريکا در تالش هايش براي حمايت از
روند صلح ميان حکومت افغانستان و طالبان
بايد منافــع امنيت ملي خــودش را در نظر
گيرد و همچنان به استقالليت افغانستان ارج
بگذارد .جميز ماتيس همچنان از شــرايط سه
گانة حمايت کرد کــه اداره بارک اوباما جهت
پيوستن طالبان به مذاکرات صلح وضع کرده
است که عبارت از قطع روابط با شبکه القاعده،
دست برداشتن از خشونت و ارج گذاشتن به
قانون اساسي افغانســتان ميباشند .به باور
آقــاي ماتيس اين همه خواســتهاي منطقي
اســت که از طالبان صورت گرفتهاست .جميز
ماتيس در پاســخ به کمکهاي مشروط امريکا
به پاکستان واضح ســاخت که باالي تمامي
امکانات غور خواهد کرد.
او گفــت « :اگر من به حيث وزير دفاع امريکا
تعيين شــوم ،مشــترک ًا با وزارت خارجه و
کانگرس کشــورم کار ميکنم تا پاکستان را
براي همکاري در عرصههاي تشويق کنيم که
براي امنيت ملي امريــکا و منطقه مهم اند».
ادارة بارک اوبامــا که تا يک هفته ديگر دوره
کاري اش به پايان ميرسد همواره از اسالم آباد
خواسته اســت تا جلو فعاليت شبکه حقاني و
ديگر گروههاي افراطي را بگيرد که در داخل
قلمرو اينکشور مستقر اند .حکومت پاکستان
مکررا ً گفته که در مبــارزه با تروريزم متعهد
است و از عمليات نظامي اردوي اينکشور در
وزيرستان شــمالي که پناهگاه امن گروههاي
مســلح خوانده ميشود به گونه مثال يادآوري
ميکند .اما مقامهاي افغــان ادعا ميکنند که
عمليات نظامي پاکستان در وزيرستان شمالي
تنها براي هدف قرار دادن آنعده از گروهها راه
اندازي شده که عليه پاکستان فعاليت ميکنند.
(راديوآزادي)

نيروهاي آمريکايي در ....

ويژه ارتش افغانستان در محله «بز قندهاري»
در نزديکي پل آلچين در حومه شــهر کندز
انجام شده بود .در جريان آن حمله دو سرباز
آمريکايي ،سه ســرباز افغان و نزديک به 26
ســتيزهجوي طالب نيز کشته شدند .وزارت
دفاع افغانســتان در آن زمان اعالم کرد که
هدف اين عمليات ســران ارشد گروه طالبان
بود کــه نظر به معلومات آنهــا در آن منطقه
تجمع کرده بودند( .بي بي سي)

صدها معترض در مقابل....

گروه طالبان مسئوليت آن را به عهده گرفت.
انفجار در شهر قندهار نيز در مهمانخانه والي
قندهار رخ داد که معاون والي ،دو عضو شوراي
ملي و پنج ديپلمات امارات متحده عربي هم
در ميان کشته شدگان بودند .سميع اهلل اسدي
يکي ديگر از معترضين نيز ميگويد شــواهد
کامال واضح است که پاکستان در اين حمالت
دست داشته و اين کشــور حامي تروريسم
است.
در قطعنامه پاياني اين تجمع معترضين آمده
که طالبان با حمايت مادي ،تخنيکي و سياسي
ارتش و سازمان استخبارات پاکستان ،مرتکب
قتل عام مردم افغانستان ميشوند .معترضان
ميگويند دست داشتن ارتش پاکستان ،شماري
از مدارس مذهبي اين کشور و احزاب افراطي
پاکســتاني در حمايت از طالبان آشکار است.
در قعطنامه معترضين از سفارت پاکستان به
نام «سازمان جاسوسي پاکستان» ياد شده و از
اين کشور خواسته شده که دست از جنايت و
حمايت از جنايت بردارند و سردستههاي گروه
هاي تروريستي مانند شبکه حقاني و شوراي
کويته را به «دادگاه ملت افغانستان» بسپارد.
معترضان همچنان از جامعه جهاني خواستند
که نقش پاکســتان را در حمايت از تروريسم
قبول کنند و بر حلقات خاص در اين کشــور،
تحريمات را وضع کنند.
اعالم طالبــان به عنوان گروه تروريســتي
جهاني و محاکمه رهبران اين گروه در دادگاه
الهه از ديگر خواســتهاي معترضين از جامعه
جهاني بود .پاکســتان پيــش از اين بارها از
سوي مقامات عالي رتبه دولت افغانستان نيز
متهم به حمايت از طالبان شده اما هميشه اين
ادعاها را رد کرده است( .بي بي سي)

عمليات در ولسوالى امام....
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مخالفان مسلح با گذشت هر روز گسترده تر
مى شــود،عمليات زمستانى در ولسوالى امام
صاحب کندز به داليل نامعلوم متوقف اســت
و طالبان در دو کيلومترى شــهرکندز فعاليت
دارند )) .قريشي مي گويدکه طالبان در برخى
از ســاحات اين ولسوالي مراکز بزرگ آموزش
نظامى و حمالت تروريســتى ساخته اند و اگر
جلو آن گرفته نشــود از اين ولسوالى ،کندز و
واليات همجوار تهديد خواهندشــد .رحمت
يکتن از دوکانداران ولسوالي امام صاحب مي
گويد(( :از ترس دکان هــاي خود را باز کرده
نمى توانيم بخاطريکه طالبان نزديک به شهر
اســت وعمليات هم درک ندارد و دولت بايد
عمليات راه اندازي کنــد در غير آن در بهار
که درخت برگ کنــد وضعيت بي حد خراب
خواهد شــد )).شير آغا باشــنده ديگر اين
ولســوالي مي گويد (( :از براي خدا دولت را

خواب برده عمليات نمي کند و وضعيت هر روز
خراب تر مى شــود ما از دولت ميخواهيم که
عمليات هاي زمســتاني را آغاز کند اگر آغاز
نشود وضعيت خرابتر خواهد شد )) .از سوى
هم لوي پاسوال شيرعزيز کامه وال قوماندان
زون 808سپين زر در شمالشرق کشور،نگرانى
مردم ولسوالى امام صاحب را بجا مى داند اما
مى گويدکه عمليات نيروهــاى امنيتى براى
سرکوب مخالفان مسلح دراين ولسوالى ادامه
دارد .وى عالوه کرد(( :نمى شــود که دريک
روز تمام ولسوالى را از وجود مخالفان مسلح
پاکســازى کنيم ،عمليات ما ادامه دارد و قبل
از فرارسيدن فصل بهار اين ولسوالى به شکل
کامل از وجود مخالفان مسلح پاکسازى خواهد
شد( )) .پژواک)

شــود تا اختطاف و قتل ناحق دست نزنند».
مولوي محمد اســماعيل مجاهد ،آمر مدرسه
دارالعلوم فارياب گفت که بايد حدود اسالمي
اجرا شود و تا زماني که عدالت اجرا نشود کينه
و فساد از جامعه دور نخواهد شد .وي تصريح
کرد که مشکل کنوني افغانستان را خارجيها
نميتوانند حل کنند و بايد بخاطر حل آن قانون
تطبيق شوند و عدالت برقرار گردد .مولوي گل
احمد منيب ،خطيب يکي از مساجد در ميمنه
نيز گفت کــه از رهبران حکومت وحدت ملي
ميخواهد در تطبيق قانون اسالم و شرعيت به
نهادهاي حقوق بشري اجازه مداخله را ندهند.
وي گفت که افغانســتان يک کشور اسالمي
است و بايد قوانين اسالمي به طور کامل اجرا
شوند( .پژواک)

را اياالت متحــده امريکا ميپردازد ».او افزود:
«شمار سربازان خيالي چشمگير است ،احتماالَ
به دهها هزار تن ميرســد ».جان ســاپکو در
سخنراني خود در مرکز مطالعات استراتژيک
و بينالمللــي گفت شــواهدي وجود دارد که
طالبان به فرماندهان محلي خود هدايت داده
اند که سالحهاي تهيه شده توسط امريکا ،مواد
سوخت و تســليحات را از نزد سربازان افغان
خريداري کنند« ،چونکــه چنين کاري براي
شورشيان هم ارزان و هم ساده است ».مفتش
ويژه ايــاالت متحده امريکا براي بازســازي
افغانســتان که به صورت مرتب گزارشــهاي
انتقادي از فســاد در افغانستان و ضايعات در
پروژههاي بازسازي افغان نشر کرده است ،اين
سخنان را چند روز قبل از رفتن دونالد ترامپ
به کاخ سفيد ابراز داشته است.
دونالــد ترامپ با شــروع حکومتاش جنگ
افغانستان را به ميراث ميبرد ،چنانچه رئيس
جمهور اوباما هشــت ســال قبــل آن را به
ميراث برده بود؛ جنگي کــه پاياني براي آن
در چشــمديد قرار ندارد .جنرال جو دنفورد،
لوي درســتيز اياالت متحده امريکا وضعيت
افغانستان را «بن بست» خوانده است .ساپکو
گفت« :خارج شــويم ،حکومت دموکراتيک
سقوط خواهد کرد ،واگر به روال کنوني ادامه
بدهيم ،با وضعيت «بن بســت»ي که جنرال
دانفورد شرح داده است مواجه ميشويم ».به
بيان ساپکو ،مصارف مجموعي اياالت متحده
امريکا مشمول هزينه هاي جنگي اين کشور
در افغانســتان ،نزديک به يک تريليون دالر
رسيده است( .دويچه وله)

وي امريکا و روسيه را متهم کرد که بار ديگر با
حمايت از گروههاي مختلف از جمله گروههاي
تروريستي در افغانستان ميخواهند کشور را به
عرصه رقابتهاي خود تبديل کنند .عيار افزود:
«اگر روسيه ادعا دارد بخاطر حفظ سرحدات
و جلوگيري از حضور داعش در آسياي ميانه
از طالبان درجنگ بــا داعش حمايت ميکند،
نيازي براي اين کار نيســت و ميتواند(بخاطر
اين کار) مســتقيم به نيروهاي امنيتي افغان
کمک وبا آنان همــکاري کند  » .رئيس حزب
افغانســتان گفت« :حمايــت از طالبان يعني
حمايت از يک گروه قاتل وتروريست که همه
روزه مصروف کشــتار و خونريزي مردم است
واين کار هرگز قابل قبول مردم ما نميباشــد.
» وي گفت« :جنگ نيابتي در افغانستان يک
فکر اشــتباه اســت ،مردم افغانستان اکنون
ديگر درک کردهاند و نه به شرق ونه به غرب
اجازه ميدهند که افغانستان را مرکز جنگهاي
نيابتي شان بسازند و به هر قيمتي که باشد با
هم يکجا ميشوند ودر مقابل کساني که جنگ
نيابتي را درافغانستان مديريت وسازماندهي
ميکند ايستاده ميشوند » .شاه محمود پوپل،
رئيس حزب «صلح ملي افغانستان» نيز گفت
که تقابل روســيه وامريکا در در افغانســتان
با گذشــت هر روز نگراني مردم را بيشــتر
ميسازد .وي گفت که قدرتهاي بزرگ جهان
بايد رقابتهاي سياســي شــان را از راههاي
ديپلوماتيــک حل کنند و افغانســتان را به
ميدان رقابت خود مبدل نسازند .در پايان اين
نشست ،قطعنامهاي از سوي نمايندگان احزاب
شرکت کننده صادر شد که در آن از گفته شده
است که تامين صلح در افغانستان بدون حضور
دولت افغانســتان ممکن نيست و قدرتهاي
جهانــي و منطقه يي بايد بخاطر تامين امنيت
افغانســتان از نيروهاي امنيتي افغان حمايت
کنند .در اين قطعنامه تصريح شــده است که
گرايش و همسويي گروه طالبان با استخبارات
پاکستان و روسيه نشانگر عدم استقالل اين
«گروه مــزدور» بوده ونشــان ميدهد که به
دســتور بيگانگان آتش جنگ ،قتل ،کشتار و
نفاق را در افغانســتان شعله ور ساخته است.
احزاب و نهادهاي سياســي شرکت کننده در
اين نشست خاطر نشــان کرده اند که ناتو و
امريکا مطابق به پيمان امنيتي با افغانســتان
مسووليت دارند تا طالبان و داعش را سرکوب
نمايند و از تفکيک تروريستان به نام ترويست
خوب و يا بد خودداري کنند( .پژواک)

ساپکو :هنوز هم هزاران....

افزايش فقر و محروميت ....

شير محمد که يکي از نزديکانش را در نتيجه
حمله انتحاري روز سه شنبه گذشته از دست
داده اســت ميگويد« :کمکهايــي که دولت
ميکند بايد درازمدت باشد تا کودکان قربانيان
بتوانند مکتب بروند و خانوادههاي آنها محتاج
نشوند ».خانوادههاي قربانيان در بيشتر موارد
يگانه حامي مالي شان را از دست ميدهند و در
نتيجه ،کودکان خانواده فرصتهاي آموزش را از
دست ميدهند و برخي از خانوادهها مجبورند
با فقر مطلق دســت و پنجه نرم کنند .به نظر
شير محمد ،حمالت تروريستي عالوه از اين که
جان مردم را ميگيرد ،فقر و بيسوادي را بيشتر
ميکند« :تا زماني که دهشــت افگنان وجود
داشته باشند و حمالت ادامه يابد ،افغانستان
به سوي بيسوادي و فقر خواهند رفت و آينده
جوانان بدتر از اين خواهد شد».
حمايت دولت
پس از هر انفجار و انتحار ليســت شــهدا و
اشخاص داراي معلوليت در وزارت کار و امور
اجتماعي طويلتر ميشــود .به هر اندازه آمار
قربانيان بيشتر ميشود ،ســهم خانوادههاي
قرباني نيز کاهش مييابد چون دولت ســاالنه
مبلغ مشــخصي را براي کمک به بازماندگان
قربانيان جنگ در نظــر ميگيرد .وزارت کار،
امور اجتماعي و شــهدا معلوليــن براي هر
خانــواده قرباني ماهانــه  5000افغاني معاش
ميپردازد .براي زخميهايي که در نتيجه حمالت
تروريستي معلول ميشوند ،به اندازه درصدي
معلوليت آنها ماهانه يــک مقدار پول در نظر
گرفته ميشود .معلولي که تشخيص شود هيچ
توان کاري ندارد ،مســتحق  5000هزار افغاني
معاش ماهوار اســت و آنهايي که فيصديهاي
کمتر معلوليت دارند ،از معاش کمتري مستفيد
ميشوند .در حال حاضر  140هزار ورثه شهيد
در وزارت کار ،امور اجتماعي ،شهدا و معلولين
ثبت اند و شمار رسمي معلوالن نيز که در اين
وزارت ثبت شده به  110هزار تن ميرسد.
اما آمار واقعي قربانيهــاي جنگ ،به مراتب
بيشــتر از آن اســت که به صورت رســمي
ثبت شــده اند .عبدالفتاح عشرت احمدزي،
ســخنگوي وزارت کار ،امور اجتماعي ،شهدا
و معلولين بــه دويچه وله در رابطه به افزايش
امتيازات ورثه شهدا و معلولين گفت« :در حال
حاضر کار بر سر معاشات ادامه دارد و اگر شما
خواستيد در روزهاي آينده اين مساله نهايي
ميشود».
امــا خانوادههــاي قربانيان و شــهروندان
افغانستان به اين نظرند که کمکهاي دولت به
مراتب کمتر از آن است که بتواند نيازمنديهاي
خانوادههاي قربانيان را رفــع کند .تميم که
شاهد صحنه انفجار روز سه شنبه بود ،ميگويد
که بيچارگي و درماندگي خانوادههاي قربانيان
بسيار زيادتر از آن است که با کمکهاي دولت
و يا نهادهاي ديگر جبران شــود« :شــاهد
صحنهاي بودم که وقتي جنــازه را ميبردند،
فاميلش بسيار پريشــان بود .آنها ميگفتند
پس از اين چطور کنيم ،نان از کجا کنيم چون
نان آور خانه اش را از دســت داده بود .صدها
و هزاران فاميل در افغانســتان به همين درد
گرفتار هستند ».ساختار اجتماعي افغانستان
طوري اســت که زنان شانس و فرصت کمتري
براي کار کردن در بيرون از خانه دارند .زناني
که شوهران و مردان خانواده شان را از دست
ميدهند از نظر اقتصادي با دشواريهاي زيادي
روبرو ميشوند( .دويچه وله)

عالمان دين خواستار تطبيق....

جوان اختطاف شــده در ايــن واليت ،گفت
که شــوراي علما فتوا ميدهد که عامالن اين
جنايت در محضر عام اعدام شــوند .به گفته
وي ،رياســت امنيت ملــي در پيوند به اين
قضيه شش تن را بازداشت کرده است و مردم
خواستار اجراي اشد مجازات براي عاملين آن
هستند.
مولوي غفوري افزود« :ارگانهاي عدلي و قضاي
بايد حکم اعــدام را صادر و رئيس جمهور نيز
آن را توشــيح کند تا حــدود اهلل درجامعه
اســامي پياده گرديده و پندي براي ديگران

شماري از احزاب سياسي....

براي شمارى از دهاقين....

ولســوالي ســه تا چهار دهقان پيشقدم را
آموزش داديم و هــدف از توزيع تجهيزات
براى آنها اين اســت که ما مى خواهيم شکل
ميکانيزه جديد باغداري را در محالت ترويج
کنيــم و به همين دليل ما اين وســايل را به
دهاقين پيشقدم طور رايگان توزىع کرديم
 )).موصوف اضافه کرد،اين تجهيزات که شامل
زينــه مخصوص ،قيچي  ،رجه  ،دســتکش ،
موزه  ،متر ،سبد هاي مخصوص ميوه چيني ،
دستکش و ساير لوازم کاري است باغداران را
در قســمت چيدن ميوه  ،تاک ُبري  ،دوا پاشي
و مواظبت از درختان به شکل فني آن کمک
مى کند  .رييس زراعت واليت جوزجان گفت
که در اکثر موارد دهاقين و باغداران حاصالت
ميوه درختان شان را با چوب ميزنند که اين
امر ميوه را آسيب ميرساند و خراب مى کند،
ولي تجهيزات داده شــده براي جلوگيري از
جمع آوري حاصالت زراعتي باغداران را کمک
فراوان مى کند .
عبدالغنــي يکتن از دهاقيــن قريه بابه علي
شهر شــبرغان با ابراز خرسندى مى گويدکه
تجهيزات الزمــه باغــداري از طرف بخش
انکشاف زراعتي وزارت زراعت برايشان داده
شــده که اين تجهيزات آنان را در قســمت
باغداري خوبتر کمک فــراوان مى کند  .اين
مرد ميگويد (( :هدف کلي ما اين اســت که با
استفاده از اين وسايل شيوه جديد باغداري را
در بين باغــداراران ترويج کنيم ودر رابطه به
استفاده از آن آموزش هاي الزمه را نيز پشت
سرگذشتانده ايم  )).اين در حاليست که اضافه
تر از ســه صد باغ درختان ميوه دار از سوي
رياســت زراعت طي چهار سال اخيردر مرکز
واليت جوزجان و شــش ولسوالي مربوط آن
احداث شده است ( .پژواک)

مسووالن  :يک قرارگاه ....

موصــوف عــاوه کردکــه درنتيجــه اين
عمليات  3طالب کشــته و پنج تن ديگر آنها
دســتگيرگرديدند و دراين عمليات به افراد
ملکي و نيروهاي امنيتي آسيب نرسيده است.
ســخنگوي والي هرات افزودکــه اين منطقه
هســته مرکزي طالبان بود که کامال تخريب
گرديده اســت طالبان دراين زمينه ابراز نظر
نکرده اند در همين حال شماري از باشنده گان
ولسوالي شيندند مي گويند که در حال حاضر
طالبان در بيشتر بخش هاي ولسوالي شيندند
حضور فعال دارند و نيروهاي امنيتي صرف در
مرکز ولسوالي مستقراند و متباقي ساحات به
دست گروه طالبان است( .پژواک)

يک مسوول مالي شبکه ....

وي مي افزايد ،در نتيجه اين عمليات شــش
تن از مخالفين مســلح کشته و سه تن ديگر
زخمي شده اند اما هويت ايشان معلوم نيست
و در زمينــه تحقيقات جريــان دارد .او مي
گويد»:محمد گالب منگل والي ننگرهار جهت
تحقيقات بيشتر اين عمليات هياتي مسلکي
را توظيف نموده تا جزييات بيشتر را به مقام
واليت گزارش دهد».
خواســتيم در زمينه نظر عبدالخالق ولسوال
غني خيل را داشــته باشــيم ،اما وي بعد از
تاييد رويــداد تيليفون خود را قطع نمود .اتل
شينواري باشنده محل به آژانس خبري پژواک

گفت که در عمليات پنجشــنبه شب شش تن
کشته شــده اند که همه آنها افراد ملکي اند.
(پژواک)

محدوديت جديد باالي....

تحصيــات عالي خصوصي افغــان پامير در
صحبت با راديو آزادي از ايــن اقدام وزارت
تحصيالت عالي افغانســتان ابراز نارضايتي
کرده گفت“ :رشتههاي مانند کمپيوتر ساينس،
بزنس ادمنســتريش و برخي ديگر که امروز
در همه جهان رايج شــده قبــ ً
ا در نهادهاي
تحصيلي دولتي افغانســتان وجود نداشــت
و ما امروز مجبور اســتيم کــه براي تدريس
همين رشتهها استادهاي خارجي بخصوص از
کشورهاي همســايه را دعوت کنيم ”.به گفته
آقاي شيرزاد ،هر اســتاد که در پوهنتونهاي
خصوصي شامل تدريس ميشود داراي اسناد
معتبر تحصيلي بــوده و پس از طي مراحل و
اطمينان کامل مســئولين اين پوهنتونها به
تدريس آغــاز ميکند .در هميــن حال نعيم
افضلي ســابق مســئول انتقال ظرفيت در
پوهنتون کابل ميگويــد ،پوهنتونهاي دولتي
افغانســتان نيز با کمبود کدر رو به رو اند از
اينرو به کدرهاي خارجي نياز اســت .وي اين
اقــدام وزارت تحصيالت عالي را نامناســب
خوانده گفــت “ :با در نظر داشــت ظرفيت
اکادميک افغانســتان ،اقدام بجا نيست زيرا
افغانســتان با کمبود کدر مواجه است و ما به
کدرهاي پاکســتان و ايران نياز داريم زيرا در
افغانســتان هنوز زمينه ماستري در بسياري
رشتهها مساعد نشدهاست .اين اقدام وزارت
تحصيالت عالي افغانســتان بيشــتر جنبه
سياسي دارد ”.برخي از مسئولين پوهنتونهاي
خصوصي افغانســتان ميگويند ،اســتادان
پاکستاني و ايراني با مزد کمتر آماده تدريس
در پوهنتونها اند و آنها تــوان پرداخت پول
گزاف براي اســتادان پوهنتونهاي کشورهاي
غربي را ندارند( .راديوآزادي)

گاسمن :دستاوردهاي حقوق....

ميان رقيبان سياسي قدرتمند در حکومت و
نبود ارادة سياســي ،مانع پيشرفت تالشهاي
تأمين حقوق زنان ،مهار کردن شــبه نظاميان
خــاف ورز و حفاظت مکاتب و آزادي بيان از
حمالت شدهاست .پاتريشيا گاسمن ،تحقيق
کنندة ارشد اين سازمان در بخش افغانستان
ميگويــد ،در حاليکه رهبران حکومت وحدت
ملي ميان هم بر ســرقدرت مشــاجره دارند
دســتاوردهاي حياتي پانزده ساله در عرصه
حقوق بشــر با خطر نابودي رو به رو اند .وي
گفت « :در سال  2016رهبران حکومت وحدت
ملي نتوانستند که دستاوردهاي داشته باشند
يا دســتاوردهاي موجــود را حفاظت کنند و
دستاوردهاي پانزده ســال گذشته اکنون در
معرض خطر جدي قرار دارند .همچنين به علت
ناگوار شدن هر چه بيشتر وضعيت امنيتي غير
نظاميان بيشتر کشته شدند ،بسياري به علت
حمالت طالبان و متأســفانه يک شمار رو به
افزايش در نتيجة حمالت بيرويه نيروها و شبه
نظاميان دولتي ».سازمان ديده بان حقوق بشر
در گزارش خود نوشته اســت که طبق ارقام
ملل متحد شورشــيان طالب و شبه نظاميان
ديگر مســئول  61فيصد تلفات غير نظاميان
و نيروهاي دولتي و شــبه نظاميان حامي آنها
مســئول  23فيصد اين تلفات ميباشند .اما
دولت افغانستان ميگويد که براي حمايت غير
نظاميان تالشهاي نهايي خود را داشته است و
شورشيان اند
علت اصلي تلفات غير نظاميان
ِ
که آنها را سپر قرار ميدهند .معاون سخنگوي
وزارت دفاع افغانســتان به راديو آزادي گفت
که افغانســتان به تروريــزم بينالمللي رو به
رو بوده و مجبور اســت که از خود دفاع کند.
محمد رادمنش افزود « :يقينــ ًا که اينها اول
مردم را ســپر ميسازند و ســپس خانههاي
مردم را موضع (ســنگر) جور ميکنند .بخاطر
کم ســاختن تلفات ملکي ما مشکالت زياد را
متقبل شديم و از طرف شــب عمليات خود
را باالي افراد متهم به جنايات بشــري انجام
ميدهيم و بعض ًا اگر تلفــات هم بوجود ميآيد
عامل اساسي آن کساني اند که مردم را سپر
ميســازند ».در گزارش ديده بان حقوق بشر
اين هم آمدهاســت که شورشيان و نيروهاي
دولتي در مناطق مورد نزاع از مکاتب استفادة
نظامي ميکنند که در نتيجه صدها هزار طفل
به شمول دختران از آموزش باز ماندهاند ،ولي
وزارت دفاع افغانســتان ميگويد که بيشتر
تالشهاي آنها براي خارج ساختن اين مکاتب
از چنگ شورشــيان بودهاست .سازمان ديده
بان حقوق بشر از حکومت افغانستان ميخواهد
که ضمن عملي ساختن وعدههاي خود عليه
شــبه نظامياني که به نقض جدي حقوق بشر
متهم شــدهاند اقدام کند ،براي حمايت غير
نظاميان اقدامات فوري را روي دســت گيرد و
اصالحات را بار ديگر در مسير پيشرفت قرار
دهد( .راديوآزادي)

نگراني ها در مورد اخراج ....

مهاجرين افغان به کشور شــان اين نگراني
را بــه ميان آورده که افغانســتان جنگ زده
چگونه ميتواند به يک بارگي اين تعداد عودت
کنندگان را بپذيرد و در جابجايي آنها رسيدگي
نمايد .ولي سخنگوي وزارت امور مهاجرين و
عودت کنندگان افغانســتان ميگويد ،آنها به
کمک نهادهاي بينالمللي ميتوانند اين  9هزار
مهاجر را ياري رســانند .اسالم الدين جرأت
در صحبــت با راديو آزادي گفت“ :برگشــت
افغانهاي فاقد اسناد از ايران و پاکستان دولت
افغانســتان را به مشکل جدي مواجه نخواهد
ســاخت ،اما از بابت اين که چنين روند ادامه
يابد ،ممکن دولت افغانســتان به دشواريهاي
مواجه شود ،ما همسان با سازمانهاي بينالمللي
در اين ارتباط جدا ً نگرانــي ابراز ميداريم“ .
ادارة مهاجرت بينالمللــي ميگويد ،در هفته
اول ســال  2017ميــادي  1643مهاجر از
پاکستان و  7776مهاجر افغان از ايران اخراج
شدهاند .اسالم الدين جرأت سخنگوي وزارت
مهاجرين و عودت کنندگان ميگويد ،خواست
دولت افغانســتان از کشورهاي همسايه و هم
کشورهاي اروپايي ايناست که هر نوع عودت
مهاجرين افغان را مطابق به کنوانسيونها و يا
هم تفاهمنامههــا در اين زمينه انجام دهند و
خود را مطابق معيارهاي بينالمللي عيار سازند.
آقاي جــرأت اضافه کرد ،هــر چند حکومت
افغانستان در جريان ســال  2016ميالدي به
کمک نهادهاي بينالمللي توانســته که بيش
از يــک ميليون مهاجر افغان از کشــورهاي
همسايه و اروپايي را جابجا کند ،اما اين وزارت
ميخواهد که برگشــت مهاجرين چه با اسناد
و بدون اســناد به طور داوطلبانه و مطابق به

وضعيت اينکشور باشد( .راديوآزادي)

دکتر موسي وردک متخصص....

بخش ارتوپيدي به او شــهرت زيادي بخشيد.
موسي وردک بنيانگذار دانشکده طب نظامي
بود .از آقاي وردک  14اثر بجا مانده اســت.
موسي وردک ســالها رئيس شفاخانه سردار
داوود خانه (شفاخانه نظامي چهارصد بستر)
بود( .بي بي سي)

سرپرست دانشگاه آمريکايي....

مبادله زندانيــان طالبان ،به آزادي آنها کمک
کند .ديويد ســدني ،سرپرســت دانشــگاه
آمريکايي افغانســتان ضمن اعالم همدردي و
حمايتش از اين دو همکار خود ،به بيبيســي
گفت که اين دانشــگاه به عنــوان يک نهاد
آموزشــي هيچ قدرتي ندارد ،امــا از طالبان
خواست که آنها را بدون اين که آسيبي به آنها
برسد ،آزاد کند .او گفت که تمام تالشها خود
را ميکند تا همکاران ربوده شدهاش آزاد شوند
و به همکاران خود در دانشگاه و خانوادههاي
خــود در آمريکا و اســتراليا بپيوندند .آقاي
سدني افزود که آنها به افغانستان آمده بودند
که به مردم اين کشور خدمت کنند و به عنوان
استاد دانشــگاه به جوانان اين کشور درس
بدهند .وزارت دفاع آمريــکا گفت نيروهاي
آمريکايي مــدت کوتاهي تالش کردند آنها را
نجات دهند امــا آن ماموريت ناکام ماند .ادعا
شــده که اين ويدئو اول جنوري ضبط شده
است وزارت خارجه آمريکا از اظهار نظر درباره
اين ويدئو يا تاييــد اصالت آن خودداري کرد
و فقط گروگان گيــري را محکوم کرد .وزارت
خارجه اســتراليا گفت که «دولت اســتراليا
مشغول همکاري نزديک با ساير دولتها براي
تضمين آزادي مرد استراليايي ربوده شده در
افغانستان در اگوســت  »2016بوده اما براي
«رعايت امنيت و رفاه» آقاي ويکس از اظهار
نظر بيشتر خودداري کرد( .بي بي سي)

تالشها براي افزايش....

توليد و بســتهبندي ميوه خشــک بهويژه
کارخانههاي توليد و بســتهبندي کشــمش
فعاليت دارد که بيشــتر آنها به شکل سنتي
فعاليــت ميکنند .به گفته آنــان بيش از 20
شرکت صادرکننده ميوه خشک در اين واليت
ثبت اداره تجارت و صنايع بلخ شدهاند .نصير
احمد قاسمي ،مدير عامل رياست اتاق تجارت
و صنايع بلخ ميگويد که شماري از اين شرکتها
نيز تا حدي در کار توليد و بســتهبندي ميوه
خشک هستند .کشاورزان و باغداران شاکي
هستند که به دليل معياري نبودن بستهبندي
محصوالتشــان ،توليدات افغاني بازار خوبي
در جهان ندارنــد ـ امري که بــه گفته اين
ســرمايهگذاران ،بايد جاي آن پر شود .با اين
همه ،دو ماه از چرخش ماشينهاي کارخانهاي
در مزار شــريف ميگذرد که به گفته شفيق
پيام ،يکي از ســرمايهگذاران اين کارخانه به
دنبال معياري کردن اين توليدات هســتند.
ايجاد کارخانههاي معياري براي خشک کردن
ميوه در مزار شــريف عبدالحميد از مديران
اين کارخانه ميگويد که در اين کارخانه انواع
کشــمش ،توت ،بادام ،پسته ،کشته و سنجد
توليد و بســتهبندي ميشــوند .او ميگويد:
«ماشــينهاي جديدي وارد کردهايم که انواع
کشمش ،توت و کشــته را به صورت معياري
توليد و بســتهبندي ميکند ».به گفته او ،اين
کارخانه ظرفيت توليد و بســتهبندي  50تن
ميوه خشک (کشــمش ،توت و کشته) را در
روز دارد .اين کارخانه تــا حاال توليداتش را
به روسيه ،ترکيه و امارات متحده عربي صادر
کرده است .مسئوالن اين کارخانه ميگويند که
براي فعال کردن اين کارخانه حدود دو ميليون
دالر آمريکايي ســرمايهگذاري شده با شصت
کارگر دايمي و حدود سه صدنفر در بيرون از
کارخانه .اکثر کارگران هم زنان هستند .شفيق
پيام يکي از مالــکان اين کارخانه ميگويد که
بخش بــزرگ از کارهايش را که قب ً
ال در ترکيه
و اوزبکســتان بوده به داخل کشــور انتقال
داده است .اين ســرمايهگذار ميگويد« :اين
کارخانه را به دو دليل ايجاد کرديم :نخســت
اين که نيــاز مبرم بود تا ميوههاي خشــک
افغانســتان به شــکل معياري به بازارهاي
جهان عرضه گــردد و دوم اين که زمينه کار
فراهم گردد ».به گفته پيام ،دليل اصلي نبود
بازار خوب جهاني براي محصوالت کشاورزان
افغانستان ،معياري نبودن توليد و بستهبندي
اين محصوالت اســت ـ امري که بايد انجام
داده شود .اين ســرمايهگذار ،بوروکراسي و
کاغذپرانيهاي دولتي را از چالشــهاي عمده
سرمايهگذاري در کشــور ميداند و ميگويد
دولت بايد راهــکار تازهاي را در ادارات پياده
کند .او ميگويد« :مشــکالت زيادي فراروي
ســرمايهگذاري در کشــور وجود دارد که
خردهگيري مامــوران دولت و کاغذپراني در
اين ادارهها از عمدهترين آنها است ».به گفته
او ،به جريان انداختن برق در يک کارخانه به
گذشتن از هفتخوان رستم ميماند .مسئوالن
اين کارخانــه ميگويند که مواد خام را از نقاط
مختلف کشــور حتي مناطق ناامن جمعآوري
ميکنند .با آنکه روشــن نيست چند در صد
صادرات ميوه خشک افغانستان را واليت بلخ
فراهم ميکند ،امــا وزارت تجارت بلخ را يکي
از توليدکنندگان اصلي ميوه خشک در کشور
ميداند .نصيراحمد قاسمي ،مدير عامل رياست
اتاق تجارت و صنايع بلخ با تاييد چالشــها و
مشکالت سرمايهگذاران ميگويد که در کنار
مشکالت ،ســهولتهايي هم فراهم شده است.
(بي بي سي)

وزير اقتصاد از تهيه و ....

در امور بين الملل ،ســفير دنمارک و نماينده
هاى برخى موسســات خارجى و شمارى از
جوانان در کابل تدوير يافت .در اين نشســت
براى جوانان در مورد اهداف توســعه پايدار
معلومات ارايه مى گردد و در نشســت هاى
بعدى نظريات آنان در مورد تطبيق اين اهداف
نظرخواهى خواهد شد .عبدالستار مراد گفت
که  17هدف و  169تارگيت و  230شــاخص
از سال  2015تا ســال  2030به منظور بهبود
وضعيت زندگى روى دست گرفته شده و تمام
کشــورها به تطبيق آن متعهد اند .موصوف
مى افزايد ،حکومت افغانســتان دراين راستا
کارهاى را انجام داده و در اين راســتا هشت
ســکتور بودجوى را ترتيب داده اســت .به
گفته مراد ،در ماه آينده ســند انکشافى تهيه
خواهد شد که از تطبيق آن به مردم اطمينان
خواهند داد .وى گفــت که جوانان روز به روز
توانمند مى شوند و ترقى مى کنند و نظريات

شان در اين مورد موثريت خواهد داشت .بى
بى گل خانم رييس جمهور محمد اشرف غنى
در اين نشســت در مورد جندر و حقوق زنان
صحبت نمــود و گفت که يکــى از  17هدف
کاهش خشونت عليه زنان ،برابرى حقوق زن
و مرد و رشــد زنان وغيــره دراين بخش مى
باشد .موصوف مى گويد که بايد تا سال 2030
در قســمت حقوق زنان کارهاى انجام شود و
خشــونت عليه خانم ها کاهش قابل مالحظه
يابد .داکتر ســيما ســمر رييس کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان در اين نشست
گفت که در مورد تطبيق اهداف تعيين شده تا
ســال  2030اقداماتى شود .موصوف مى گويد
که تمام اين اهداف ارتباط به حقوق بشــر مى
گيرد و بايد در راســتاى تامين حقوق بشرى
مردم کار صورت گيرد .موصوف در قسمت حق
صحت که يکى از اهداف تعيين شــده است،
صحبت نمــود و گفت که هنوز هم مرگ و مير
زنان در زمــان والدت ،مرگ و مير اطفال زير
سن پنج سال از اثر امراض قابل وقايه ،افزايش
امراض ســارى ،پايين بودن سطح دسترسى
به خدمات صحى ،پاييــن بودن کيفيت دوا و
خدمات صحى وغيره از مشــکالت عمده در
اين بخش مى باشد .وى گفت که بايد تا 2030
دراين بخش ها کارهاى صورت گيرد و کيفيت
خدمات بلند برود( .پژواک)

دست يافتن طالبان به سالح ....

از منســوبين پوليس در اين واليت کشته و
 38تن ديگر زخمى شــده انــد .در مکتوب،
کمبود پوليس در فراه به عنوان چالش جدى
مطرح گرديــده و از مقام واليت تقاضاى حل
اين مشکل شــده اســت .اما بريالي غفاري
مسوول شــبکه جامعه مدني فراه مي گويد،
معلومات موثــق در اختيار دارد که در دو ماه
گذشــته در حمالت مخالفين مسلح دولت بر
پوســته هاى امنيتى در اين واليت  130تن از
نيروهاى پوليس و اردوى ملى کشــته و سى
تن ديگر زخم برداشــته اند .غفاري گفت که
تلفات يادشده در حمله بر  13پوستة امنيتى
در منطقه شــمالگاه که ميان باالبلوک و مرکز
واليت موقعيت دارد و ولســوالى هاى بکوا،
پشترود ،پشتکوه و باالبلوک وارد شده است.
به گفته او از اين جمله 11 ،پوســته به دست
طالبان ســقوط کرده است که تنها دو پوسته
دوباره ايجاد شــده و تا حــال در محالت 9
پوسته ديگر در حالى نيروهاى امنيتى دوباره
جابجا نشــده که مخالفين مسلح نيز در اين
محالت وجود ندارند .غفارى ،دسترسى طالبان
مسلح به سالح (تفنگ هاى) روسى که دوربين
هاى شب بين دارند ،غفلت مسووالن امنيتى و
نرسيدن کمک به موقع به پوسته ها را عوامل
سقوط پوســته ها و افزايش تلفات نيروهاى
دولتى مى داند( .پژواک)

تالش افغانستان براي تطبيق ....

عنوان يک انســان کامــل در جامعه احترام
شود ».پايان دادن به فقر ،مبارزه با گرسنگي،
دسترســي به خدمات صحي ،تعليم و تربيه با
کيفيت ،برابري جنســيتي ،دسترسي به آب
پاک و انرژي ارزان و برخورداري از شــغل و
درامد اهدافي اند که در اين ســند ذکر شده
است .کشورهاي عضو سازمان ملل متحد بايد
اطمينان دهند که تا ســال  2030به همه اين
اهداف دســت مييابند .اين نشست از سوي
انجمن فکري جوانان افغان برگزار شــده بود
و در آن به شــمول مقامهاي داخلي ،برخي از
ديپلوماتها و نمايندگان کشورهاي اروپايي نيز
شرکت داشتند .سيما سمر رييس کميسيون
مستقل حقوق بشــر در اين کنفرانس گفت
همه انســان ها بايد با کرامت زندگي کنند و
افغان ها نيز بايــد از اين حقوق برخوردار مي
باشند« :وقتي از دسترسي به صحت گپ مي
زنيم حقوق بشــر است وقتي از محيط پاک و
انکشــاف صحبت مي کنيم همه حقوق بشر
هســتند ».مبارزه با فقر و گرسنگي يکي از
اهداف اصلي توسعه پايدار است .اين در حالي
است که براســاس آمار دولتي ،فقر نسبت به
ســالهاي پيش افزايش يافته و در حال حاضر
 39درصد مردم افغانســتان در زير خط فقر
زندگي ميکنند .جنگهايي که در ســال 2016
به وقوع پيوســتند ،وضعيــت زندگي مردم
افغانستان را بدتر کرد .بيش از يک ميليون نفر
از خانههايشــان بيجا شدند و وضعيت بشري
آنها نگران کننده است.
اما خانم سمر در اين کنفرانس گفت که مردم و
حکومت بايد دست به دست هم دهند و براي
بيرون رفت از وضعيــت کنوني تالش نمايند:
«ارايه خدمات وظيفه دولت است اما به معناي
اين نيســت که همه مســووليت از حکومت
اســت .ما هم به عنوان شهروندان اين کشور
مسووليت داريم که در تطبيق اهداف انکشاف
پايدار سهم صادقانه داشــته باشيم».اهداف
توســعه پايدار بر دسترسي کودکان به تعليم
و تربيــه با کيفيت تاکيد کــرده در حالي که
جنگ و ناامني اين فرصت را در مناطق ناامن
از کودکان افغان گرفته اســت .کودکان دختر
دسترســي محدودتري به مکتــب و مراکز
آموزشي دارند .عرف و سنتهاي ناپسند ،مانع
تعليم و تحصيل دختران در افغانستان ميشود.
(دويچه وله)

نگراني باشندگان تاله و....

مــادران حامله و يا نــوزادان افزايش يابند.
ِ
فضالحمد ،باشــندة ولســوالي تالهوبرفک،
ميگويد« :بهخاطر همين خرابي سرك هر ماه
پنج  -شش مريض حامله در راه جان ميدهند
يا نوزادشــان ميميرند ».سخي امين ،باشندة
ولسوالي تالهوبرفک ميگويد« :اگر سرك جور
شود هم اقتصاد مردم خوب ميشود هم امنيت
خوب ميشــود و هم مريضان مردم به وقت به
شفاخانه ميرسند ».باشندهگان اين ولسوالي
هشــدار ميدهند که اگر اين جاده قيرريزي
مادران حامله و نوزادان بيشتر
نشود مرگومير
ِ
از اين افزاش خواهنــد يافت .در همين حال،
فيضمحمد اميري ،ولسوال تالهوبرفک ميگويد
که قرار بود يک سال پيش جادة اين ولسوالي
بهگونة اساسي ساخته شود ،اما تا کنون کارش
آغاز نشدهاست.
آقاي اميــري ميگويد« :ما در مــاه حمل با
بزرگان و مردم به مركز كشور رفتيم .آنان به
ماه وعد دادند كه سرك را قيرريزي ميكنند،
اما تا هنوز سرك خراب است و هيچ نهادي به
فكر ساختن اين ســرك نيست ».با آنکه کار
ساخت بيشاز  60کيلومتر جادة اين ولسوالي
به قرار داد داده شدهاست ،اما تاهنوز به دليل
نامعلومي کار ساخت جادة ولسوالي تالهوبرفک
آغاز نشدهاست (طلوع نيوز)

