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 صفحه                                وین                                                                                                         عنا

 4 --------------------------- (نی)وزارت مهاجرشوو کورنيوسره نغدي مرسته وشوه  ایهېځب ېبدخشان ک

 5 ------------ (نی)وزارت مهاجري موادو مرسته وشوه شوو کورنيوسره نغدي او خوراک خایهېب ېکندز ک

 6 ------------------------- (نی)وزارت مهاجر مرسته وشوه  ړوڅکورنيوسره دخوراکي ک ۲1۰۰ ېکابل ک

 6 -------------------------------------------------------------- شد ريفرمانده داعش در کندهار دستگ کی

 7 ------------------------------------- دیآیم راتييدرصد تغ۶۰تا  بیگزارش: در سند بودجه پس از تصو

 9 ------------------------------------------------------- به آلمان رفت یدولت اتيه کیدر راس  یداوودز

 1۰ ---------------------------------------- برجا ماند یزخم کیدر داراالمان کابل  یسيمقناط نیانفجار ما

 1۰ --------------------------------------------- به ترامپ گفتگو کردند یدر مورد نامه ارسال لزیو و یغن

 1۲ ------------------------------------ از مادران تنها در افغانستان وجود ندارد تیحما یبرا یطرح چيه
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۲۱۰۰

 

  

۱۹۱۵۰

۲۱۰۰  

  خبرگزاری خامه پرس

لیت مقام های محلی در والیت کندهار تایید می کنند یک فرمانده داعش که مسوو

ت سربازگیری شاخه خراسان این گروه در کندهار و حوزه جنوب را به عهده داش

 .توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شده است

 :ت والی کندهار در یک نشست خبری روز گذشته گفتحیات هللا حیا

وسط تاین فرمانده داعش که عبدالسالم نام دارد در هنگام سفر به سوی پاکستان 

  .نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است

https://baztab.news/source/23
https://baztab.news/source/23
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شته عبدالسالم نام که برای سربازگیری گروه داعش به کندهار آمده بود روز گذ

 .باز داشت شد توسط نیروهای امنیت ملی شناسایی و

عش آقای حیات همچنان افزود در والیت کندهار بیشتر از یکصد تن از افراد دا

 .تحت رهبری این فرمانده فعالیت می کنند

الیت وو از سوی دیگر در اثر حمالت هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی ده باال 

و یک ننگرهار یک تن از جنگجویان گروه داعش شاخه خراسان به قتل رسیده 

 .دیگر آنها مجروح گردیده اند

  طلوع نیوز

ر جهان مشمول کشو ۲۴که در « المللیمشارکت بودجه بين»گزارش اخير نهاد 

دهد که در سند بودجۀ افغانستان پس از است، نشان میافغانستان انجام شده

 .آیددرصد تغييرات می ۶۰تا  ۴۰گان، تصویب شدن از سوی مجلس نماینده

است و امروز بان شفافیت افغانستان انجام شدهدر این گزارش که با کمک نهاد دیده

است که در بسیاری موارد از تغییرات در بودجه آمدهثور( نشر شد، ۲۲شنبه، )یک

 .ملی مردم افغانستان اطالعات ندارند

گویند که در حیف ومیل بان شفافیت افغانستان میدر همین حال، مسؤوالن دیده

 .یز دست داردکه شورای ملی نیی، تنها حکومت نه بلمصارف بودجه

 :ین باره گفتافیت افغانستان در ابان شفاکرام افضلی، رییس اجرائیه نهاد دیده

گیرد. وقتی پول از یک بخش به تغییرات در بودجه از چند لحاظ صورت می»

 «.بخش دیگر بُرده شود، باید مردم از آن آگاه باشند

https://baztab.news/source/20
https://baztab.news/source/20
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های سند بودجه به است که همواره در تخمینازسویی هم، در این گزارش، آمده

نادرست و بدون درنظرداشت ویژه در بخش درآمدهای ملی، ساالنه ارقام 

 .روندت و کاهش ارزش افغانی بکار میهای مالی حکومتوانایی

گوید که در ساخت سند بودجه ملی کشور نقش شورای ملی دیدبان شفافیت، می

های شخصی شان عمل گان مردم نیز بربنیاد سلیقهمنفی است و در این سند نماینده

 .کنندمی

بان شفافیت بیان داشت: ی ارتباطات در نهاد دیدهناصر تیموری، مسؤول دادخواه

است اما بار دوم با در ده سال گذشته همواره بودجه از سوی پارلمان رد شده»

است که به هیچ گان این بودجه تصویب شدهها میان حکومت و نمایندهدادوگرفت

این کار  های شخصیاند تنها بربنیاد خواستههای ملی در آن، جا نداشتهوجه خواسته

 «.استصورت گرفته

های مردم ترتیب گوید که بودجۀ کشور بربنیاد خواستهاما، وزارت مالیه، می

 .استشده

بودجۀ افغانستان، »گوی وزارت مالیه اظهار داشت: شمروزخان مسجدی، سخن

نین سند ملی است. و تغییرات در این سند بربنیاد خواست مردم و مطابق به قوا

 «.گیردت میموجود کشور صور

یی را یک بان شفافیت، روند ادغام شماری از واحدهای بودجهاز سویی دیگر، دیده

گوید که تاکنون هیچ بررسی علمی داند و مییی از سوی حکومت میروند سلیقه

 .استکار انجام نشدهبرای این
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  آژانس افغان خبر

ای جمهور در امور منطقهریيس ی شورای عالی صلح و نمایندهریيس دبيرخانه

  .ان شده استی دولتی عازم آلمدر رأس یک هيأت بلند رتبه

، ثور( با ۲۲به گزارش افغان نیوز: شورای عالی صلح کشور امروز یک شنبه)

ی این شورا و محمدعمر داودزی، رییس دبیرخانهنشر اعالمیه گفته است که 

ای برای اجماع صلح در رأس یک هیأت بلند جمهور در امور منطقهی رییسنماینده

 ی دولتی عازم آلمان شده است.رتبه

های امدر اعالمیه این شورا آمده است که آقای داوودزی در جریان این سفر با مق

المللی در مورد صلح گفتگو ستان و اجماع بینارشد آلمان در مورد روند صلح افغان

 خواهد کرد.

ا بشورای عالی صلح در ادامه تصریح کرده است که آقای داوودزی پس از دیدار 

های آلمانی، برای گفتگو در مورد روند صلح افغانستان با سوشما سواراج، مقام

 د کرد.نو سفر خواههلیدهای هندی به و شماری دیگر از مقام وزیر خارجه

دفتر  این درحالی است که مال عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان و رییس

این گروه در قطر چندی پیش با مارکس پوتزیل فرستاده ویژه ی آلمان برای 

نشر  افغانستان و هیأت همراهش در شهر دوحه ی قطر دیدار کرد. گروه طالبان با

ه گونه و طرف روی حل مسأله افغانستان بخبرنامه یی گفته بود که در این دیدار د

 صلح آمیز، گفت و گوهای جاری با هیأت امریکایی و جلوگیری از تلفات ملکی

 بحث نمودند.

https://baztab.news/source/94
https://baztab.news/source/94
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  پاسبانان

 دقیقه پس از چاشت روز 3:۱5میکند که ساعت ساعت وزارت امور داخله اعالم 

ید یک شنبه یک موتر نوع رنجر پولیس در ساحه ی سه راهی عالالدین منفجر گرد

این  مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داد که از اثر این رویداد راننده

نهدم م موتر به گونه نسبی زخمی شده است و موتر نوع رنجر در این رویداد کامالا 

 .شده است

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که این موتر مربوط مقام 

کامل  وزارت امور داخله بوده است و از اثر کارگذاری ماین مقناطیسی به گونه ی

رفته تخریب گردیده است. تا هنوز هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به دوش نگ

 .است

  جمهور نیوز

 

https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/41
https://baztab.news/source/121
https://baztab.news/source/41
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محمداشرف غنی رییس جمهور کشور با الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا 

 .در امور آسیای جنوبی و مرکزی دیدار کرد

ای گفته ؛ ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامهخبرگزاری جمهوربه گزارش 

 .ثور( در ارگ انجام شده است ۲۲است که این دیدار عصر روز یکشنبه )

در خبرنامه آمده است که در این دیدار، هر دو جانب در رابطه به راهکار 

ی ملکی بخاطر حکومتداری خوب و رسیدن به خودکفایی که هابازنگری کمک

دونالد ترامپ پیشنهاد گردیده  ای به رییس جمهور اخیراا از سوی آقای غنی در نامه

 .بود، بحث و تبادل نظر کردند

ها در خبرنامه افزوده که همچنان آقای غنی و خانم ویلز در رابطه به پیشرفت

 رگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح وپروسه صلح افغانستان، نتایج و ب

 .اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، بحث کردند

ای به دونالد ترامپ، گفتنی است که آقای غنی در زمستان گذشته با ارسال نامه

رییس جمهور امریکا طرحی را پیشکش کرده بود که براساس آن در جریان یک 

ی شود نظامی امریکا در افغانستان تا دو میلیارد دالر صرفه جویسال، در مصارف 

بد. هم نفر کاهش یا 3۰۰۰و شمار قوای امریکایی مستقر در افغانستان نیز تا مرز 

 .هزار نظامی امریکایی در افغانستان مستقر است ۱4اکنون حدود 

یس ری به گزارش نیویارک تایمز، آقای غنی در آن نامه با نگرانی از "بی صبری

ظام جمهور ترامپ" برای خروج قوای امریکایی نوشته بود که این اقدام، بقای ن

دهد می کنونی افغانستان را با تهدید مواجه کرده و یک بار دیگر طالبان را فرصت

 .تا حاکمیت خود را گسترش دهند و برای به دست آوردن قدرت، وارد جنگ شوند

ود که بایاالت متحده امریکا در کابل خبر داده گفتنی است که پیش از این سفارت 

 خانم ویلز برای شرکت در مراسم گشایش "بررسی کمک های ملکی ایاالت متحده

 .افغانستان" وارد کابل شده است–

ای گفته است که خانم ویلز در این سفر با سفارت امریکا در کابل با نشر خبرنامه

 1398انتخابات ریاست جمهوری رهبران حکومت وحدت ملی و دست اندرکاران 

 .و نمایندگان جامعه مدنی دیدار خواهد کرد

http://www.jomhornews.com/fa/
http://www.jomhornews.com/fa/
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 دویچه وله

 

ز یش اهمه ساله از دومین یکشنبه ماه می میالدی به عنوان روز جهانی مادر در ب

 کشور جهان تجلیل می شود. مردم افغانستان نیز که در تقویم خودش روز ۱۰۰

ه مادر را دارد، این روز را به مادرانشان تبریک می گویند. اما مادرانی ک

  .دسرپرست خانواده هستند روز به روز تعدادشان بیشتر و وضع شان بدتر می شو

ر دشوهرش را چند سال قبل ساله است و چهار فرزند دارد. او  33حمیرا شریفی 

ین والیت سرپل از دست داده و حاال خودش سرپرست خانواده می باشد. برای تام

 .مخارج فرزندانش کارگری و آموزگاری می کند

حمیرا زندگی اش را بسیار سخت است وصف می کند و نگران آینده فرزندانش می 

ه یک یا دو هزار در کورس سوادآموزی برای زنان درس می دهم. ماهان»باشد: 

https://baztab.news/source/56
https://baztab.news/source/56
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افغانی می دهند و من قناعت می کنم. به هیچ کاری نه نگفته ام، حتی کاالشویی می 

 «.کنم؛ چون باید یک کاری باشد که روزم را بگذرانم

مصاحبه با نبیله مصلح معین وزارت امور زنان  04:37فایل صوتی را بشنوید 

 افغانستان 

وزه باعث کشته شدن مردان می شود جنگ، ناامنی و حوادث در افغانستان همه ر

و به گفته وزارت امور زنان، شمار مادران تنهایی که سرپرست خانواده هستند، 

 .افزایش یافته است

نبیله مصلح، معاون وزارت امور زنان افغانستان می گوید آمار دقیقی از شمار این 

نیز برای زنان و کودکان شان وجود ندارد. همزمان میکانسیم و برنامه مشخصی 

برخی اوقات که حکومت تصمیم می گیرد به »حمایت از این مادران وجود ندارد: 

مسائل اجتماعی توجه کند، با خراب شدن وضع امنیتی توجه دوباره به مسائل 

امنیتی جلب می شود. متاسفانه تاکنون ایجاد میکانیسمی دقیق برای رسیدگی به 

که از آنان سرپرستی می کنند، روی  چالش ها و مشکالت اطفال و مادران تنهایی

 «.دست گرفته نشده است

وی می افزاید این وزارت تنها کاری که می کند این است که زنان و مادران 

سرپرستی که عالقمند آموزش حرفه باشند را به نهادهای محلی فعال در این زمینه 

 .معرفی می کند

 حوریه مصدق فعال حقوق بشری 

ق بشری می گوید بزرگترین مشکل اکثر زنان و مادران حوریه مصدق، فعال حقو

وقتی که سطح سواد »سرپرست در افغانستان بی سوادی و یا کم سوادی می باشد: 

پایین باشد، دسترسی به کار، اشتغال و منابع مالی دشوار است. این یکی از 

 «.مشکالت بزرگ این خانم ها است

ق بشری و آینده کودکانی که در مصدق نیز می افزاید هیچ توجهی به وضع حقو

چنین خانواده هایی تربیت و بزرگ می شوند، صورت نمی گیرد. از سویی هم به 

گفته وی "برداشت و برخورد نادرست اجتماعی از زنان تنها و مادران سرپرستی 
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 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

که شوهران شان را به هر دلیلی از دست داده یا از آنان جدا شده اند، یک چالش 

 ."بزرگ دیگر است

به هر حال، هم مصدق و مصلح می گویند برخی از موسسات غیرحکومتی در  

افغانستان برنامه هایی برای آموزش حرفه ای و قرضه های کوچک برای زنان بی 

بضاعت را پیش می برند، اما راه حل اساسی را ایجاد یک میکانسیم حمایتی 

 .قانونی می دانند

ست خانواده است، بی سوادی، کم حمیرا شریفی که خودش مادری تنها و سرپر

سوادی و وابستگی اقتصادی بانوان را یکی از مشکالت اصلی می داند و به همین 

دلیل از زنان سرپرستی که در صنف های سوادآموزی اش اشتراک می کنند، پولی 

 .نمی گیرد

 


