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 ۷.۴میلیون نفر در افغانستان به کمکهای
فوری بشردوستانه ضرورت دارند

یک گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
حاکی اســت که  ۷.۴میلیون نفر در افغانســتان در
رویداد های مختلف طبیعی و جنگ صدمه دیده اند و
به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
سازمان ملل متحد همه ساله در ماه دسامبر ،گزارش
وضعیت جمعیت جهان را ارایه میکند .افغانستان در
گزارش سال  ۲۰۱۵این سازمان همچنان در فهرست
کشــورهایی قرار دارد که میلیون ها انسان در آن به
کمک های فوری نیاز دارند.
به اساس این گزارش صد میلیون نفر در سراسر جهان
در رویداد های طبیعی و منازعات خساره دیده اند و
به کمک های فوری نیاز دارند.
در افغانستان هم در یک سال گذشته هزاران انسان
به دلیل ادامه جنگ و فقر قربانی شــده و یا محالت
اصلی زندگی شان را ترک کرده اند.
بر اســاس آمار سازمان ملل متحد امسال حدود ۱۴۰
هزار افغان از مناطق اصلی زندگیشان بیجا شده اند.
تنها در حملــه طالبان بر کندز حدود چهار ماه پیش
 ۱۳هزار نفر خانه های شان را ترک کردند و به والیت
های دیگر پناه بردند .در گزارش ســازمان ملل آمده
که بین ماه های ســپتمبر و اکتبر شمار تلفات جنگ

در افغانستان نزدیک به  ۹۰۰غیرنظامی بوده که ۱۲۲
نفرشان زنان هستند.
حوادث طبیعی نیز خسارات زیادی به افغانها رسانده
است .در گزارش آمده که در والیات ننگرهار و فاریاب
بیش از  ۲۰هزار خانه در نتیجه حوادث طبیعی تخریب
شده است.
در گزارش تازه صندوق جمعیت ملل متحد گفته شده
اســت که هم اکنون  ۷.۴میلیون نفر در افغانستان
مصونیت غذایی ندارند و به کمک فوری نیاز دارند .بر
بنیاد این گزارش بیشترین آسیب به زنان و کودکان
رسیده است.
ولفرید ویچن نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در
افغانستان میگوید« :زنان و کودکان در مناطقی که
منازعات آنجا بیشتر است از قربانیان اصلی هستند.
آنها مورد خشــونت قرار میگیرند و از اندکترین
امکانات محروم هستند .نه تنها در افغانستان ،همین
گونه  ۲۶میلیون زن در جهان در سال  ۲۰۱۵از منازعات
جهان متاثر شده اند و به کمک های فوری نیاز دارند».
این گزارش در سطح جهان از سوی صندوق جمعیت
ملل متحد و در افغانستان به کمک وزارت اقتصاد این
کشور تهیه شده است( .بی بی سی)

کمک  ٥٠میلیون دالری امریکا برای
ایجاد فرصتهای شغلی

در خبرنامه ســفارت امريکا در کابل که به روز يک شنبه٢٩ ،قوس آمده است
که ایاالت متحدۀ امریکا مبلغ  ٥٠میلیون دالر را به منظور تشویق ایجاد هرچه
زودتر فرصتهای شــغلی برای افغانها و منحیث بخشی از این پول ،مبلغ ٣٥
میلیون دالر اضافی را به صندوق وجهی بازســازی افغانستان ( )ARTFبرای
برنامه همبستگی ملی کمک نموده است.
مایکل مکینلی ســفیر ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان گفته است“ :ما درک
میکنیم که سال گذشــته برای مردم افغانستان سال دشواری بوده است .ما از
حکومت وحدت ملی در راستای تالشهایش که اکنون برای فراهم نمودن منابع
برای ایجاد فرصتهای شــغلی جریان دارد ،حمایــت میکنیم تا این حکومت
منحیث یک پل عمل کند تا مردم افغانستان شــرایط بهبودیافتۀ اقتصادی و
فرصتهای شــغلی را که در نهایت نتیجۀ تالشهای حکومت وحدت ملی در
زمینۀ اصالحات خواهد بود ،احساس نمایند”.
این مبلغ ،شوراهای انکشافی محلی را قادر خواهد ساخت تا مردم محل را برای
تطبیق پروژههای انکشــافی دارای اولویت در قریههای شان استخدام نموده و
از مبلغ ١٥میلیون دالر دیگر ،برای ایجاد هزاران بست کارآموزی حرفوی همراه
با معاش ،برای زنان در تشــبثات کوچک و متوسط در طول شش الی هجده ماه
آینده استفاده خواهد شد( .ودصم)

پولیس کابل چندین راکت آماده شلیک به
کابل را خنثی کرد

معاون والی هلمند در صفحه فیسبوکش از غنی کمک خواست

معاون والی هلمند در یک نامه سرگشــاده بــه رئیس جمهوری
افغانستان در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در دو روز گذشته
نود سرباز افغان در جنگ با طالبان در این والیت کشته شدند.
درگیری شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی از دو روز به این سو
در ولسوالی های سنگین و گرشک والیت هلمند ادامه دارد.
محمدجان رســول یار معاون والی هلمند هشــدار داده که این
ولسوالی ها در خطر سقوط قرار دارند.
او از عدم پشتیبانی مقامات مرکزی انتقاد کرده و از رئیس جمهوری

افغانستان خواسته هر چه زودتر اقدامات الزم را روی دست گیرد.
آقای رســول یار نوشته چون اطالعات از مجرای رسمی و اداری به
آقای رئیس جمهور آنطور که باید ،نمیرســد او نوشتن در صفحه
فیسبوک را انتخاب کرده است.
مقامات دیگر تاکنون به شکل رسمی این خبر را تایید نکرده اند.
یک مقام محلی از ولسوالی گرشک که نخواست نامش در گزارش
درج شود میگوید در درگیری های دو روز گذشته در این ولسوالی
پانزده پاسگاه امنیتی به دســت طالبان افتاده است .یک کارمند

تغییر فرماندهی
«ماموریت حمایت قاطع»
در شمال

از شــفاخانه ولسوالی ســنگین نیز گفته که بیش از صد کشته از
ماموران امنیتی و هفده کشته از غیرنظامیان به این شفاخانه انتقال
داده شده است.
طالبان تاکنون در مورد این درگیری ها چیزی نگفته است .دیشو،
باغران و واشیر سه ولسوالی والیت هلمند است که کامال در کنترل
طالبان است.
این گروه در بســیاری از ولسوالی های دیگر این والیت نیز حضور
دارد و با نیروهای امنیتی درگیر است(.بی بی سی)

نیروهای دفاعی و امنیتی افغانســتان ،اگر به سالح های
ثقیل تجهیز شوند به حضور نیرو های بین المللی نیازی
نیســت .مقامات در والیت بلخ از حامیــان بین المللی
افغانســتان خواهان تجهیز بیشــترنیرو های دفاعی و
امنیتی افغانستان هستند.
این مقامات باور مند هســتند که اگر کشور های حامی
افغانستان سالح های ثقیله مانند ،توپ وتانک و هوا پیما
های جنگی در اختیار نیرو های دفاعی افغانســتان قرار
دهند این نیرو ها می توانند با شورشــیان برزمند و در
آن صورت به نیرو هــای بین المللی جهت تامین امنیت
نیازی نیست.
عطا محمد نور،والی سرپرســت بلخ در مراســم تغییر
فرماندهی آموزشی،مشــورتی وحمایوی شمال درکمپ
مارمل در پایگاه این نیرو ها در شــهر مزار شریف ضمن
بیان این ســخنان افزود« :من طرفدار افزایش نیرو های
دوستان بین المللی نیستم که در این جا تلفات وضایعات
بدهند ،اگر آنها نیرو های دفاعی ما را با سالحهای نیمه
متعارف منطقه (توپ ،تانک ،طیارات جنگی )تجهیزکنند

آنها می توانند که در برابر تمام تهدید ها ایســتادگی
کنند».
به گفته آقای نور درســال  2001که نیرو های بین المللی
وارد افغانستان شدند تنها مشــکل ،مبارزه با طالبان و
القاعده بود .اما حاال وضعیت افغانستان بد تر از آن زمان
شده اســت ،داعش که در خاورمیانه پدید آمد حاال به
افغانستان رسیده است.
او میگوید«:اگــر در برابر داعش بطور منظم ،منســجم
وقاطع مبارزه صورت نگیرد ،فاجعه بزرگتر از سال های
2001پیش می آید.اگر تصمیم در این زمینه گرفته شود
بنا به روحیه مردم تغیر وضعیت ممکن است».
نور گفت اگر به صلح وثبات افغانســتان توجه نشــود
وضعیت بعدی آن که ناشــی از این بی توجهی باشــد
بربسیاری از کشــور ها تأثیر گزار است .او از کشورهای
حامی افغانستان بویژه آلمان خواست که برای جلو گیری
از فرار جوانان به خارج ،در افغانســتان بویژه بلخ که از
امنیت نسبی برخور دار است ،درجهت ایجاد زمینه های
کار سرمایه گذاری نمایند( .دویچه وله)

مودی برای افتتاح ساختمان جدید مجلس افغانستان به کابل میآید
احتمــال می رود که هفته آینــده نرندرا مودی
نخست وزیر هند به کابل بیاید تا ساختمان تازۀ
مجلس افغانســتان را که با کمک مالی این کشور
ساخته شــده است افتتاح کند .گفته میشود که
کار ســاخت پارلمان تازه افغانستان تقریبأ تمام
شده است.
رســانههای هندی گزارشدادهاند که قرار است
مــودی روز  ۳۱ماه دســمبر وارد کابل شــود و
ســاختمان تازه مجلس افغانستان را افتتاح کند؛
این نخســتین ســفر نرندرا مودی به افغانستان
خواهد بود.
ساخت ســاختمان تازه برای مجلس افغانستان
یکی از بزرگترین پروژههای هند در افغانســتان
است که بیش از  ۲۰۰میلیون دالر هزینه برداشته
اســت .هند یکی از بزرگترین کمک کنندهگان
برای بازسازی افغانستان شناخته میشود.
این پروژه که در سال  ۲۰۰۷میالدی آغاز شد و به
عنوان یک عالمت دوستی و همکاری هند برای بازسازی افغانستان
جنگ زده اســت.قرار بود این پروژ تا ماه نومبر  ۲۰۱۱میالدی تمام
شود ،اما این پروژۀ برای چهار سال دیگر به درازا کشید.
این پروژه اخیرا از ســوی مدهوسودن پرساد وزیر توسعه ی شهری
و وزارت فواید عامه مرکزی هند نظارت شــد .این وزارت گفته است
که  ۹۶درصد کار این پروژه تکمیل شده است و کارهای نهایی روی
این ساختمان جریان دارد.رسانه های هندی گزارش داده اند که این

تالش مقامهای محلی ننگرهار برای باز
پسگیری زمینهای غضب شده

مقامهــای محلی ننگرهار میگویند که این پیــکار تاهنگام پس گیری تمامی
زمینهای دولتی در شهر جالل آباد و نیز ولسوالیهای این والیت ادامه خواهد
داشــت .این پیکار دیروز با ویران کردن ســاختمانها از زمینهای دولتی در
ولسوالی بهسود ننگرهار آغاز شد.
در ولســوالی بهســود والیت ننگرهار صدها جریب زمین از سوی زورمندان
غصب شده و آنان بر این زمینها ساختمان و شهرکهای غیرقانونی ساختهاند.
اکنون مقامهای محلی ننگرهار با ویران کردن این ســاختمانها میخواهند که
زمینهای غصب شده را پس بگیرند.
محمد حنیف گردیوال معاون والی ننگرهار اظهارداشــت« :ما از امروز تصمیم
داریم تــا تمامی زمینهای غصب شــده را در ننگرهار دوبــاره بگیریم و هر
زورمندی که در کار ما دخالت میکند را به پنجه قانون میسپاریم».
ولسوال بهســود میگوید که تمامی زمینهای غصب شده را زورمندان غصب
کردهاند.
اسراراهلل قاضی زاده ولسوالی بهسود والیت ننگرهار افزود« :در غصب زمین در
این ولسوالی از فرد عادی تا زورمند دست دارد و ما بارها برای آنان گفته بودیم
که زمینهای دولتی و غیردولتی را غصب نکنند( ».طلوع نیوز)

فابریکه جوراب بافی معلولین در هرات
به فعالیت آغاز کرد

وزارت تــاش دارد تا کار این پروژه بگونۀ ســریع صورت گیرد.این
درحالی اســت که در ماه اکتوبر سال روان میالدی مودی نگرانیاش
را دربارۀ تأخیر در این پروژه ابراز کرد و به وزارت شهرســازی این
کشور هدایت داد تا برای جلوگیری هزینهی بیشتر این پروژه اقدام
کند.این ساختمان دو سالن اصلی برای ولسی جرگه با  ۲۹۴چوکی و
 ۱۹۰چوکی برای مشــرانو جرگه و همینطور دارای دفاتر؛ اتاق ،سالن
کنفراس و اتاق های مورد نیاز دیگر است(.طلوع نیوز)

 ۸خلبان نیروی هوایی افغانستان از یک آکادمی
نظامی امریکا فارغ شدند

بربنیاد گزارشها  ۸خلبان نیروهای هوایی افغانســتان آموزش شــان را در ایاالت متحده امریکا
تکمیل کردند و از یک آدکادمی نظامی این کشور فارغ شدند.
مقامهای امریکایی میگویند که قرار اســت این پیلوتها به زودی به افغانستان برگردند و نقش
سازندهای در نیروی هوایی افغانستان داشته باشند .این پیلوتها چگونگی کارگیری از هواپیماهای
سوپر توکانو را فرا گرفتهاند .گفته میشود که امریکا تا چهار سال  ۳۰خلبان افغان را آموزش خواهد

داد .قرار است به زودی  ۲۰بال هواپیمای
سوپر توکانو که هواپیماهای سبک جنگی
هستند در اختیار حکومت افغانستان از
سوی امریکا قرار داده شوند.
این هواپیماهــا توانایی نیروهای امنیتی
افغانســتان را در هــوا و زمین افزایش
خواهند داد و در عملیاتهای ضد هراس
افگنی به کار خواهند رفت.
دگروال جــان نیکولز یکی از آموزگاران
امریکایــی میگوید« :فراغت هشــت
خلبان نخستین گام برای ساخت آیندۀ
افغانستان اســت و آنان کمک خواهند
کرد که یک کشور با ثبات و متحد داشته
باشند».
وی که در مراسم فراغت این افراد سخن
میزد ،میگوید که زبان مادری افغانها از
کلمات غرور سخن میزند که آنها را برای
آیندۀ شان تشــویق میکند ».این مربی
امریکایی ادامه داد:
«در صنوف آینده مــا آنها را از این هم
بهتر تربیت خواهیم کرد .این نخســتین
مرحلــه بــرای فراغت همــه از اینجا
میباشد(».طلوع نیوز)

امنیت ملی از بازداشت یک خبرنگار رادیو داعش در ننگرهار خبرداد

ریاســت عمومی امنیت ملی میگوید که توانسته است ،یک نفر از
خبرنگاران رادیوی داعش را دستگیر کند.
مقامات این ریاست میگویند که این رادیو از دستگاه سیاری فعالیت
میکند و ما وقتــی در این مناطق پارازیت پخش میکنیم جای خود
را تغییر میدهد.
رادیو «صدای خالفت» یا رادیوی داعــش در ننگرهار روزانه چهار
تا شش ساعت نشــرات دارد و در طول این مدت بارها مردم را برای
پیوســتن به این گروه دعوت میکند .باشــندهگان ننگرهار با ابراز

وزارت داخله کشــور اعالم کرده اســت که ماموران پولیس استخبارات با راه
اندازی چندین عملیات جداگانه در بیســت و چهار ســاعت گذشته موفق به
دســتگیری  ۹تن در والیت های نورستان و هرات به اتهام قاچاق اسلحه و سو
استفاده از صالحیت وظیفوی شده اند.این وزارت با نشر یک خبرنامه ای گفته
است که از چندین رویداد تروریســتی در والیت های کابل ،قندهار و ننگرهار
نیز جلوگیری شــده است.در خبرنامه آمده است که هشت تن از مسیر شاهراه
کابل  -هرات که از مردم به گونه غیرقانونی پول اخذ می کردند از سوی پولیس
دستگیر شــده اند.همچنان یک تن دیگر به نام عبدالخالق به اتهام انتقال پنج
میل کالشــینکوف ،یک میل پیکا و یک میل راکت انداز از مربوطات ولسوالی
دوآب والیت نورستان دستگیر شده است .او متهم شده که این مقدار سالح را
در اختیار شورشیان قرار می داده است .ماموران پولیس کشفی در یک عملیات
جداگانه دیگر  ۱۴فیر مرمی بیم  ۱۲که برای پرتاب باالی شــهر کابل آماده شده
بود را کشف و خنثی کردند .این راکت ها در قریه شاه توب از مربوطات ولسوالی
چهار آسیاب آماده شلیک شده بود( .بخدی)

نگرانی از این موضوع میگویند که اگر حکومت هرچه زودتر جلوی
نشــرات این رادیو را نگیرد تا چندی بعــد اعضای گروه داعش در
ننگرهار به هزاران تن خواهد رسید.
درهمین حال وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی نشرات این رادیو را
از یک دستگاه سیار در چند ولسوالی ننگرهار میداند و میگوید که
نشرات این رادیو بیشتر در مناطق زیر اداره داعش صورت میگیرد.
بیشــتر نشــرات این رادیو در ولســوالیهای کوت ،اچین و دیگر
بخشهای دیگر ننگرهار انجام میشود( .طلوع نیوز)

یک فابریکه جوراب بافی برای ایجاد شــغل تنها برای افراد دارای معلولیت در
والیت هرات آغاز بکار کــرد .در این فابریکه بیش از پنجاه هزار دالر امریکایی
سرمایه گزاری شده و هم اکنون حدود سی تن از افراد دارای معلولیت را به کار
استخدام کرده است.
فابریکه جوراب بافی از ســوی یک مرد خیر در هرات راه اندازی شــده است.
مسئول این فابریکه گفته اســت در صورتیکه تولیدات آن رشد کند معلولین
بیشتر را به کار خواهد گماشــت .داشتن کار آرزوی فرزانه بود ،تا توانایی خود
را ثابت کند که با داشــتن معلولیت هم میتواند کارکند .فرزانه میگوید تالش
میکرد تا به کار استخدام شــود و پولهای حاصل کار خود را صرف تداوی پای
خود کند .او حاال در فابریکه جوراب بافی توانمندان مصروف کار است و روزانه
دو صد و پنجــاه افغانی معاش میگیرد .فرید احمد مســئول فابریکه جوراب
بافی توانمندان میگویــد این فابریکه بیش از پنجاه هزار دالر امریکایی هزینه
برداشته است .او از دولت افغانستان خواست تا از تولیدات شان حمایت کند و
مصارف جوراب های عساکر اردوی ملی و پولیس ملی را از آنان خریداری کند.
ســید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در شــورای والیتی ایجاد کار برای
معلولین را بسیار مهم خواند.
او میگوید این امر میتواند معلولین را در بخش های روحی و روانی کمک کند
و آنها را از گوشه نشینی نجات دهد( .رادیوآزادی)

دهها کیلوگرام مواد مخدر از والیت
ننگرهار کشف شد

مقامهای محلی والیت ننگرهار تایید کرده اند که دهها کیلوگرام مواد مخدر از
مربوطات این والیت کشف و ضبط شده است.
حضرت حسین مشرقی وال ،سخنگوی فرماندهی پولیس والیت ننگرهار گفت
که  ۴۶کیلوگرام چرس که در یک موتر نوع ســراچه جاسازی شده بود ،کشف
شده است.
او گفت که قاچاقچیان به گونه ماهرانه این محموله را در مورد جاســازی کرده
بودند.آقای مشــرقی وال گفت که قاچاقچایان قصد داشتند محموله را از کابل
بارگیری شده بود و از مرز تورخم توسط نیروهای امنیتی کشف شده است .وی
می افزاید که دوتن به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شدند(.افق)

غنی در یک سفر رسمی به آذربایجان میرود

قرار اســت رئیس جمهور روز سهشنبه در یک سفر رسمی به کشور آذربایجان
برود.
سفارت افغانســتان در آذربایجان به رسانهها گفته است که در این سفر رئیس
جمهور را وزیران امورخارجه ،مالیه ،تجارت وصنایع ،کار و امور اجتماعی ،مشاور
امنیت ملی و مقامهای بلند پایۀ دیگر همراهی خواهند کرد.
سفارت دربارۀ این سفر جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
این ســفر رئیس جمهور یک هفتــه پس از آن صورت میگیــرد که رهبران
کشورهای ترکمنستان ،افغانستان ،پاکســتان و هند رسمأ پروژه خط لوله گاز
میان ترکمنســتان ،افغانستان ،پاکستان و هند موســوم به «تاپی» را افتتاح
کردند .قرار اســت در حدود  ۱۰میلیارد دالر برای تطبیق این پروژه نهایت مهم
اقتصادی در منطقه هزینه شود(.طلوع نیوز)

