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ده ها تن از فعاالن مدنی از
برنامه آموزشی رهبران جوان
فارغ گرديدند

ده ها تن از فعاالن مدنی ،از یک برنامه آموزشی
در بخش سخنرانی عامه ،صلح و حل منازعات
میان مردم ،مدیریــت و رهبری ،فعالیت های
مدنی ،سیاسی و تدوین قانون ،سند به دست
آوردند.
اين عده فعاالن مدنــى ،تحت پروگرام رقابتى
رهبران جوان که از ســوی اداره انکشاف بین

المللی امریــکا ( )USAIDتمویل میگردد،
آموزش ديده اند.
عنایــت اهلل صافی مســوول پروگرام رهبران
جوان ،به آژانس خبری پژواک گفت که در این
رقابت  ۳۰۰جوان اشتراک کرده بودند که از اين
میان  ۳۴تن جــذب گردیده که  ۱۷تن آنان را
قشر اناث تشکیل میدهد..........ادامه/ص5/

در پکتيکا زنان مجرم خالف قانون به
سران قومى سپرده مى شوند

به دليل نبود زندان زنانــه در واليت پکتيکا،
به شمارى زيادى از زنان جزا داده نمى شود و
خالف قانون به سران قومى سپرده مى شوند.
اسداهلل وزير څارنوال استيناف واليت پکتيکا،
به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين واليت،
به علت نبود زندان زنانه ،زنان مجرم به سران
قومى سپرده مى شوند.
نامبرده افزود« :زندان مکان اصالح اســت؛ اما
در اينجــا زندان زنانه نداريم و زنان مجرم را با

متنفذين قومى و ياخانواده هاى شــان در قيد
ضمانت تســليم مى نماييم که اين کار ،نتيجۀ
مطلوب نيز در پى داشته است».
امــا وزير گفت پالن دارد کــه در اين واليت،
براى زنان نيز محبس اعمار نمايد تا از مشکل
متذکره رهايى يابد.
يعقوب خان رييــس اتحاديۀ فرهنگى جوانان
واليت پکتيکا نيز به پــژواک گفت که در اين
واليت ،زندان زنانه..........ادامه/ص5/

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

در سال گذشتۀ ميالدى بيش از  ٢٤٠زن
و دختر به قتل رسيده است

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان ،بيش از  ٥١٠٠مورد
خشونت عليه زنان به شمول  ٢٤١قتل را ثبت کرده و بلند بردن
سطح افکارعامه و ایجاد سهولت برای دسترسی زنان به مراجع
عدلی و قضایی را به حيث طرح ها و پيشــنهادات به حکومت
ارايه نمود.
اين کميســيون ،به پیشوازهشــتم مــارچ «روز بین المللی
همبستگی زنان» که قرار اســت امروز درکشور تجليل شود،
ميگويد که خشــونت علیه زنان ،پیامدهای ناگواراجتماعی،
فرهنگی واقتصادی برزندگی زنان افغانستان به همراه دارد.
این خشــونت ها ،برصحت ،حرمت و شأن اجتماعی ،وضعیت
زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و مانع انکشاف
و رشد و باعث انزوای آنان می گردد.
آمار جديدکميســيون مستقل حقوق بشــر نشان ميدهد که
 ٥١٣٢مورد خشــونت رادرســال  ٢٠١٥ميالدى درسراســر
کشــورثبت نموده؛ حال آنکه درسال  ٢٠١٤ميالدى به ٤٨٧٣
مورد ميرسيد که افزايش آن مايه نگرانى است.
براساس اين آمار ،درسال گذشتۀ ميالدى ٢٤١مورد قضیه قتل
مربوط به زنان توسط دفاتر ساحوی و الیتی کمیسیون درکشور
ثبت شده ،که  ١١٩مورد آن قتل ناموسى بوده است.
اين نوع قتل ها حیثیت قتل عمد را داشــته ،مانند قتل های
هدفمنــد از روی قصد و اراده و با ادعــای حفاظت از ناموس
صورت گرفته است ............ادامه/ص5/

کشت زعفران در افغانستان در حال گسترش است

امسال حاصالت زعفران در افغانستان
نسبت به سال گذشته ،حدود  ١٧درصد
افزايش يافته است.
وزرات زراعــت ،آبيــارى و مالدارى
میگوید کــه دهقانان زعفــران کار
افغانستان ،امســال  ٤٦٧٥کیلو گرام
زعفران را از مزارع خود حاصل برداری
کرده اند.
منبع در خبرنامه اى نوشــته است که
سال گذشته این رقم حدود چهار هزار
کيلوگرام بود.
وزارت زراعت میگوید که این افزایش
در پــی توزیع  ٢٣٦متریــک تُن پیاز
زعفــران ،توزیع وســایل کاشــت و
برداشت محصوالت ،ایجاد  ٢٣٦قطعه

نمایشــی زعفران ،آموزش شیوه های
نوین کاشــت ،مراقبت و حاصل برداری
برای  ٣٣٥تــن از دهاقین و محصلین،
توزیع  ٢٣٦بسته زراعتی و ماشین آالت
خشک کن زعفران صورت گرفته است.
منبع بدون ارايه جزييات خاطر نشــان
کرده اســت که بیشترین حاصالت این
نبات که لقب (طالی سرخ ) به آن داده
شده اســت ،از والیت هرات به دست
میآيد.
در خبرنامه آمده است که وزارت زراعت
در همکاری با موسســات کمک کننده،
در آغاز ســال پالنى را طرح نمود که به
اساس آن کشــت زعفران به  ٢٣والیت
کشور گسترش........ادامه/ص5/

