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شمار داوطلبان زن برای پیوستن
به اردو دو برابر شده است

مســئوالن مکتب نظامی ماللی ،یگانه مرکز
آموزشــی نظامی مخصوص زنان ،میگویند
شمار داوطلبان زن برای پیوستن به اردوی
ملی در مقایسه با گذشته دو برابر شده است.
کبــری تنها فرمانده مکتــب نظامی ماللی
میگوید  ۱۴۶نفر از آخرین دوره آموزشــی
نظامی در این مکتب فارغ شــدهاند و بیش
از  ۳۰۰زن دیگر در نوبت منتظر شــمولیت
هستند.
او میگوید امکانات بــرای آموزش در این
مکتــب محدود اســت ،اگرنه شــمار این
داوطلبــان حداقل به پنجصــد نفر خواهد
رسید.زهرا مبارز ،افســر در مکتب نظامی
ماللی از والیت غزنی به کابل آمده اســت.
او اکنون با یگانه فرزنــدش در مجتمع این

مکتب زندگی میکند.او در
این مکتب آمــوزش دیده
و اکنون مربی شــده است.
زهرا میگوید پیوســتن به
ارتش کار آســانی نیست
«در روستاها ،در مسیر راه
ها ،وقتی غزنی میروم ،اگر
بفهمند دختر فالنی از فالن
منطقه در اردو است ،گردنش
را میزننــد .اول نمیروم
اگر رفتم هم زیر چــادری میروم».اما زهرا
از امکانات موجــود در مکتب نظامی ماللی
راضی اســت و آنجا را مکان مناسبی برای
زنان میداند.محمد رادمنش از سخنگویان
وزارت دفاع نیز میگوید موجودیت امکانات،
امتیازات و تسهیالت فراهم شده برای زنان،
عامل تشــویق آنها برای پیوستن به ارتش
شده است.
او از پرداخت ماهانه پنج هزار افغانی (حدود
 ۸۰دالر) به دانش آمــوزان این مکتب ،پنج
هزار افغانی برای مصــارف فرزندان آنها و
فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی رایگان
به عنوان شــماری از این امتیازات یاد کرد.
شاملین در مکتب نظامی ماللی برای شش ماه
در این مرکز آموزش میبینند( .بی بی سی)

وزارت معارف:

به مشکالت مکاتب غرب کابل رسیدگی میشود

وزارت معارف اعالن کرده است که وضعیت
مکتبهای غرب را کابل بررسی کرده و به
مشکالت این مکتبها رسیدگی میشود.
بر اســاس گزارش وزارت معارف اســداهلل
حنیف بلخی ،وزیر معارف دیروز سه شنبه،
 22حمل ،از مکتب فیض محمد کاتب هزاره
و مکتب بی بی زینب کبرا در ناحیه سیزدهم
بازدید کــرده و وضعیت ایــن مکتبها را
بررسی کرده است.
در پی انتشــار عکسهایی از این مکتبها
در شــبکههای اجتماعی که نشان میداد
شــاگردان در فضای باز درس میخوانند،
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ،وزیر
معارف را فراخواند و به او دستور داد که به
مشکالت این مکتبها رسیدگی کند.

وزارت معارف در گزارش خود افزوده برای
حل فوری مشــکالت این مکتبها ،ســه
ســاختمان کرایه کرده و امکانات آموزشی
نیــز فراهم شــده اســت .همچنین برای
ترمیم ســاختمان ،تهیه مواد درسی ،ایجاد
آزمایشگاه و میدان ورزشی ،پس از مشوره
با ساکنان محل ،اقدام خواهد شد.
ت شهر
ناحیه سیزدهم از بخشهای پرجمعی 
کابل اســت .از عدم دسترسی ساکنان این
محل به خدمــات عمومی ،خدمات صحی و
خدمات آموزشی بارها انتقاد شده است.
حکومت وحدت ملی در دوم ماه جدی سال
گذشته اعالن کرد که طرح بهسازی ناحیه
سیزدهم را برای رسیدگی به مشکالت این
ناحیه ،روی دست دارد.

کمیسیون حقوق بشر:

به فرهنگ معافيت بايد پايان داده شود

احمد ضیا مسعود:

در برنامه « سی بی آر » استخدام به
اساس شایستگی و استعداد باشد

در نشســت نوبتی کمیتــه عالی اصالحات
اداری که دیروز به ریاست احمد ضیا مسعود
برگزار شد ،روی ارتقای ظرفیت و برنامه سی
بی آر بحث شد.
به گــزارش آژانس باختر ،در این نشســت
گزارش چگونگی پیشرفت از تدویر و تداوم
برنامۀ ارتقای ظرفیت برای کارکنان خدمات
ملکی در مرکز و والیات و گزارش از تطبیق
و ایجــاد اصالحات در برنامۀ ســی بی آر،
ارائه گردیده و روی موضوع ســاده سازی
پروسههای مغلق کاری و پالن های تدابیری

بحث همــه جانبــه صورت
گرفت .عبدالغفــور حقنظر،
رییس آموزش های انستیتوت
خدمــات ملکی کشــور از
برنامه هــای ارتقای ظرفیت
کارکنان خدمــات ملکی در
سال  1395گزارش ارائه کرده
گفت که در گذشته بیش از دو هزار کارمند
وزارت خانهها و ادارات مختلف از سوی این
انســتیتوت آموزش های کوتاه مدیریتی را
دیده که برای اداره افغانستان این رقم در حد
پایین می باشد .به همین گونه محمد عیسی
رحیمی ،رییس اصالح ادارۀ عامه کمیسیون
مستقل اصالحات اداری ،از روند ساده سازی
 13مــورد در وزارت خانهها گــزارش داده
گفت که  54پروســۀ مغلق اداری در ادارات
مختلف شناسایی شده است که بزودی روند
سادهسازی آن عملی می شود( .باختر)

ایزدیار :حکم محاکم بر رئیس شورای

کميسيون حقوق بشر ،ضمن تاکيد بر پايان دادن فرهنگ
معافيت در کشــور مى گويد که حکومت مسووليت دارد
تا قضايای خشــونت عليه زنان را جدی پيگيرى نموده و
مجرمين را به محاکمه بکشاند.
سيما ســمر رييس کميسيون حقوق بشــر افغانستان که
دیروز در نشســت خبرى تحت عنوان «برابرى جنسيتى»
در کابل صحبت مى کرد گفت که حکومت ،بايد به فرهنگ
معافيت و خشونت در برابر زنان نقطۀ پايان بگذارد.
رييس کميسيون حقوق بشرافغانستان ،برابری جنسيتى و

نایب اول مشرانوجرگه ،از حکومت خواست
که قانون باالى رییس شورای والیتی هرات
تطبیق گردد و اجازه داده نشــود که زیرنام
اعتراضات مدنی ،افراد مسلح در میان مردم
ترس و وحشت ایجاد کنند.
مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين
و فساد ،دو هفته قبل رييس شوراى واليتى
هرات را به اتهام سوء استفاده از وظيفه ،به
دو سال زندان محکوم کرد.
رييس شوراى واليتى هرات ،متهم شده که
با سوء استفاده از وظيفه ،با همراهى  ٢٠تن
از افراد مســلح خود ،به سارنوالى هرات به
زور داخل شده و يک متهم را که قرار بود ،با
پرسش هاى فساد ادارى مواجه شود ،با خود
برده اســت .درپى فيصلۀ محکمه ،طی سه
روز گذشته ده ها تن از باشندگان هرات ،به

حمايت از حقوق زنان را وظيفۀ دولت
عنوان کــرده گفت که نه تنها دولت،
همه شــهروندان وظيفه دارند که در
اين راستا کار کنند و نبايد موجوديت
ناامنــی و فقر ،بهانــه ای برای عدم
تطبيق قانون باشد.دلبر نظری وزير
امور زنان ،که در اين نشست صحبت
می کرد گفت که زنان ،با چالش های
فراوان روبرو هستند؛ به همين دليل
وزارت زنان ،برابری جنســيتی را در
اولويت کار خويش قرار داده است.
وی ،مشــارکت زنان را در آوردن صلح ،ثبات ،رشــد
اقتصادی و ترقی کشور مهم عنوان کرده گفت« :بدون
نقش زنان هيچ برنامه ای بجای نمی رســد ،بايد سهم
زنان در نظر گرفته شود».
عبدالســتار مراد وزير اقتصاد ،با بيــان اينکه کارها و
تغييراتی که تاکنون در قبال زنان صورت گرفته ،بسنده
نيست گفت که بايد در اين خصوص تغييرات بيشتری به
وجود بيايد( .پژواک)

در غزنى صدها تن به بيمارى توبرکلوز مصاب اند

مسوولين صحى غزنى مى گويند که در اين واليت ،حدود
 ١٦٠٠تن به بيمارى توبرکلــوز مصاب اند که بيش از نصف
شان زنان مى باشند.
اين اظهارات را داکتر ظاهرشاه نيکمل رييس صحت عامه
غزنى ،بــه تاريخ  ٢٢حمل در مصاحبه اختصاصى با آژانس
خبرى پژواک ابراز داشت.
نيکمل گفت که دراين واليت ١٥٦٤ ،تن به بيمارى توبرکلوز
مصاب اند ،که  ٦٥درصد شان زنان اند.موصوف عالوه کرد:

«ايــن رقم افراد مصاب نزد ما ثبت اســت ،ممکن رقم
اصلى افراد مصاب به توبرکلوز بيشتراز اين باشد».
نامبرده افزود که براى جلوگيرى از اين مريضى خطرناک،
تدابيرى را اتخاذ نموده اند؛ اما درمورد تدابيرمعلومات
ارايه نکرد.
نيکمــل گفت که اين بيمارى ،ضمن مشــکالت متعدد
محيطى؛ از تغذيۀ ناسالم ،وجود ضعيف خانم ها در زمان
باردارى و برخى عوامل ديگر بروز مى کند( .پژواک)

از ايجاد پوسته توسط پاکستان در انگور اده

والیتی هرات تطبیق گردد

طرفدارى از کامران عليزايى رييس شوراى
واليتى اين واليت ،مظاهره کرده و موصوف
را بى گناه خواندند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشــرانوجرگه
که در نشست دیروز این جرگه صحبت می
کرد گفت« :آنچه که درهــرات در رابطه با
جلوگیری از تنفیذ قانون صورت گرفته و به
نام اعتراض مدنی و مردمی ،افرادى با سالح
به سرک بر آمده و مردم را تهدید و در میان
مردم وحشــت ایجاد نموده ،نگرانی جدی
برای مردم افغانستان به وجود آورده است».
ایزدیــار از رهبری حکومــت به خصوص
وزارت امور داخله خواســت تا حکم محاکم
افغانســتان را که قانونی صادر شده ،تطبیق
نماید تــا اعتماد مردم نســبت به قانون و
حکومت بیشتر گردد( .پژواک)

نيروهاى ســرحدى افغان ،از ايجاد تاسيسات نظاميان
پاکستانى در انگور ادۀ پکتيکا جلوگيرى کرده اند.
يــک منبــع امنيتــى ولســوالى برمــل پکتيکا،
دیروز(٢٢حمــل) به آژانس خبرى پــژواک گفت که
نيروهاى پاکســتانى ،قصد داشتند که در منطقۀ انگور
اده پوســته ايجاد نمايند؛ اما از سوى نيروهاى افغان
جلوگيرى به عمل آمد.
او گفت« :نظاميان پاکســتانى ،تمامى وسايل را براى
ايجاد پوسته با خود آورده بودند؛ اما نيروهاى سرحدى
از اين کار شان جلوگيرى کردند».
موصوف افزود که هر دو طرف براى چند ســاعت در
مقابل يکديگر سنگر گرفتند.
اين در حالى اســت که حدود يک سال قبل نيز نيروهاى
پاکســتانى ،يک دروازه و بعضى تاسيسات نظامى ديگر را

در انگور اده که خاک افغانستان مى شود ،ايجاد نموده
بودند ،که بعدا ً در ماه جوزاى ســال گذشــته به طرف
افغانستان سپرده شد( .پژواک)

با اشتراک در روزنامه افغانستان ما ،از آخرین خبرهای افغانستان و جهان ،اندیشه ،فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد ،ادبیات ،هنر ،ورزش ،صحت و
سالمت ،تکنالوژی ،و تحلیل ها ،مقاالت تخصصی و عمومی در حوزه های مختلف آگاه می شوید و از سرگرمی های سالم لذت خواهید برد.
		
 1ماه

3ماه

 6ماه

 1سال

نوع اشتراک

ادارات دولتی ،موسسات ،شرکت ها و دفاتر داخلی

		
افغانی
500

 1500افغانی

 3000افغانی

 6000افغانی

سازمان ها ،موسسات ،شرکت ها و دفاتر خارجی

		
$ 20

$ 60

$ 120

$ 240

1300

2500

4500

منازل و اشخاص 			

		 450

دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی ،کتاب خانه ها،
دارالمعلمین ها ،دارالعلوم ها ،مکاتب و لیسه های

400

1100

2000

3800

دولتی و خصوصی ،و کورس های آموزشی
					
اساتید ،معملین و محصلین
400

1000

1800

3500

اتحادیه حقوق دانان افغانستان:
پولیس به بازداشت کامران
علیزایی مکلفاست

اتحادیه حقوق دانان افغانســتان ،پولیس را مکلف به بازداشــت
کامران علیزایی رئیس شورای والیتی هرات خوانده میگوید ،باید
از تظاهرات که به حمایت این مرد محکوم شده راه اندازی میشود،
جلوگیری صورت گیرد.
این اتحادیه بر اساس فیصله محکمه ابتدائیه در باره محکوم شدن
کامران علیزایی رئیس شــورای والیتی هرات ،پولیس را مکلف به
بازداشــت این مرد میداند.سبحان مصباح معاون این اتحادیه روز
ســه شنبه به رادیو آزادی گفت ،اگر پولیس این کار را انجام ندهد،
مردم نسبت به حاکمیت قانون  ،بی باور خواهند شد.آقای مصباح
در همین حال راه اندازی تظاهرات در هرات به نفع کامران علیزایی
را غیر قانونی خوانده میگوید ،پولیس باید جلو چنین تظاهرات را
بگیرد ،زیرا به گفته وی این گونه تظاهرات به معنای ایستاده شده
در برابر قانون است( .رادیوآزادی)

جنگالت کندز توسط زورمندان
قطع مى شود

قطع جنگالت در کندز توسط برخى مســووالن نيروهاى امنيتى و
زورمندان ،نگرانى شمارى از مسووالن محلى و باشندگان اين واليت
را برانگيخته و مي گويند که حکومت محلى و مرکزى ،بايد جلو اين
کار را بگيرد.به گفته اين باشــندگان ،برخی مردم محل وکارمندان
کميساری شيرخان بندر که مربوط به پوليس سرحدى مى شود ،پس
از قطع جنگالت ،آن را به فروش مي رسانند که اين امر سبب شده
تا آب خيزى هاى درياى آمو زمين هاى بيشترى را تخريب کند.احمد
شاه باشنده شيرخان بندر کندز ،از قطع جنگالت سخت انتقاد نموده
گفت که دولت در قسمت جلوگيری از قطع جنگالت ،هيچ توجه نکرده
است.موصوف عالوه کرد« :هرسال جنگل هاى جمس کول و برزنگی
شــير خان بندر کندز ،قطع مى شود و اين ساحه مربوط کميسارى
پوليس سرحدى مى باشــد و مسوولين سرحدى ،در جلوگيرى آن
توجه نمى کنند و خود نيز دست به قطع جنگالت ميزنند(».پژواک)

دو پروژۀ زیربنایی زراعتی به بهره
بردارى سپرده شد

جلوگيرى شده است

روزنامه افغانستانما برای سال  1396خورشیدی مشترک می پذیرد
		

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

با افتتاح دو پروژۀ زیربنایی زراعتی به کمک مالی بانک انکشــاف
آسیایى ،مشکالت آب زراعتی و آشــامیدنی بیش از  ۹۰۰خانواده
در سمنگان رفع گرديد.اخترمحمد خیرزاده معاون والیت سمنگان،
حین افتتاح اين پروژه ها گفت« :قب ً
ال سربند و کانال آب زراعتی این
قریه ها خامه بود ،از اثر سیالب های موسمی ،همه ساله تخریب می
گردید و جریان آب در کانال ها قطع می شد».
وی افزود که هزینۀ پروژه های یادشــده ،بیش از۱۱میلیون افغانی
می باشد که از سوی بانک انکشاف آسیای و سهم ۱۰فیصدی مردم
پرداخت گردیده اســت.محمد آصف دولت شــاهی رییس احیا و
انکشــاف دهات والیت سمنگان گفت« :پروژه های یادشده؛ شامل
اعمار ســربند قریه غزنیکگ بطول  ۳۹متر و ارتفاع آن از ســطح
دریا  ۳متر ،با  ۵۰متر دیوار اســتنادی و اعمار  ۲۱۰متر تحکیمات
دو طرفه کانال آب زراعتی دولت آباد ولســوالی حضرت سلطان به
منظور جلوگیری از تخریب سیالب ها میباشد( ».پژواک)

ده ها پوليس و رينجر در تخار در خدمت
زورمندان قرار دارد

مقامات امنيتى تخار مى گويند که در اين واليت ،شمارى از
وسايط رينجر و ده ها پوليس در زورمندان قرار دارد و امور
امنيتى را با مشکالت مواجه کرده است.
پاســوال فقيرمحمد جوزجانى قوماندان امنيۀ تخار ،اين
اظهــارات را دیروز(٢٢حمل) طــى مصاحبۀ اختصاصى با

آژانس خبرى پژواک ابراز داشت.جوزجانى گفت که در
اين واليت ٢٢ ،عراده رينجر و  ١٥٧پوليس با زورمندان
است که پس گرفتن آن کار آسان نيست.
موصوف در اين مورد از کسى نام نبرد؛ اما افزود« :همچو
اعمال باعث مشکالت امنيتى مى شود( ».پژواک)

فعاالن مدنی خواستار اقدام عملی دولت برای تصویب
طرح «قانون خانواده» شدند

شماری از فعاالن مدنی ،حکومت را به بی توجهی در زمینۀ
تدویــن طرح «قانون خانواده» متهم می کنند و می گویند
که سال هاســت حکومت از ارسال این طرح برای تصویب
به شوراى ملى ،خودداری می کند.این موضوع ،در نشست
یــک روزه یی که دیروز به منظــور دادخواهی برای طرح
«قانون خانواده» در کابل برگزار شــده بود ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.در این نشســت که از سوی مؤسسه
کونترپارت برگزار شده بود ،نمایندگان وزارت های عدلیه؛

امور زنان ،کمیسیون حقوق بشر ،ستره محکمه و برخی
نمایندگان شورای ملی شرکت کرده بودند.زرقا یفتلی از
فعاالن مدنی که برای تصویب طرح مذکور دادخواهی می
کند ،گفت« :موجودیت این قانون برای ازبین بردن رسوم
وعنعنات ناپسند در جامعه سنتی ما بسیار مهم است».اما
وی افزود« :نبود اراده سیاسی حکومت برای تصویب این
قانون ،باعث شده که این طرح تا حاال به پارلمان فرستاده
نشود و در وزارت عدلیه باقی بماند( ».پژواک)

