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عبداهلل :هدف حملة دهمزنگ....

اين در حاليســت که داعش مســئوليت
حمله باالي اعضاي جنبش روشــنايي در
دهمزنگ کابل را به عهده گرفته است.
در اين حمله بــه گفته وزارت امور داخله
بيش از هشتاد تن کشته شدند اما وزارت
صحت عامه آمار کشــته شدهها در اين
رويداد را  66تن و رقم زخميان اين حادثه
را  305تن گفته است.
حمله باالي مظاهره کنندگان در دهمزنگ
کابل بي پيشنه گفته شدهاست.
پيش از ايــن نيز حمله بــاالي مظاهره
کنندگان در خوست صورت گرفته بود ،و
نســبت به اين حادثه تلفات کمتر در پي
داشت.
ارگانهــاي امنيتي گفته بودند که براي راه
اندازي تظاهرات فرصت مناسب نيست و از
تهديدات امنيتي ياد آور شده بودند.
در همين حال ،عبــداهلل عبداهلل ميگويد،
مردم با توجه بــه چگونگي وضعيت بايد
خواستار حقوق مشروع شان شوند.
وي ميگويد که حکومت براي انکشــاف
متوازن متعهد به انتقال برق به واليتهاي
مرکزي اســت و اين تعهد در حال عملي
شدن ميباشد.
وي گفت:
«يک مسير سه ســال قبل تعيين شده
بود و در آن مســير هيچ پيش بيني براي
انتقال برق به واليتهاي مرکزي نشده بود و
در همان زمان مسير آن تغيير کرد اما در
جريان کار حکومت وحدت ملي رساندن
برق به واليات مرکزي به واقعيت مبدل شد
پس به حکومت بايد فرصت بدهند».
جنبش روشــنايي در حالي بر انتقال برق
ترکمنســتان از راه باميان تأکيد دارد که
کميسيوني براي بررسي مسير انتقال اين
برق از سوي حکومت تعيين شده بود و اين
کميسيون بهترين و کم هزينه ترين مسير
انتقال برق را از راه سالنگ گفته است.
حکومت افغانســتان همچنان چندي قبل
اعالم کرد که به ظرفيت  220کيلوولت برق
از طريق دوشي به باميان انتقال ميشود.
امــا اعضاي جنبش روشــنايي اين پالن
حکومت را نپزيرفته اند.
هنوز روشــن نيســت حکومت خواهد
توانست قناعت اعضاي جنبش روشنايي را
حاصل کند يا خير؟ اما پيش از اين اعضاي
اين جنبش گفته اند که حکومت در برابر
خواستهاي شــان بي توجهي کردهاست.
(راديوآزادي)

نشست سه جانبة کابل....

روي مســايلي دو طرف خط بحث صورت
گرفت و تمرکز بيشــتر آن به راپور هاي
کشــفي از گروههاي تروريستي بود که از
خط عبور و مرور ميکنند ،در برخي محالت
قطعات ما موجود استند که با آنان نيز روي
کدام مسايلي سؤتفاهم شدهباشد ،روي
اين ســؤتفاهمها نيز بحث صورت گرفت،
فيصله شــد که آنان کوشــش خواهند
کرد تــا فيصله هاي که در اين نشســت
صورت گرفته به آن متعهد باقي بمانند و
مشکالتي که در دو طرف پيدا ميشود براي
آن راهحل جستجو گردد».
اما آقاي وزيري اينرا واضح نســاخت که
روي مشــکالت به وجود آمــدة اخير در
منطقة تورخم با هيئت پاکســتاني گفتگو
صورت گرفت يانه؟
اخيرا ً ساخت تأسيسات از سوي پاکستان
در گذرگاه تورخم باعــث درگيري ميان
نيروهــاي افغان و پاکســتاني گرديده و
به همين دليــل راه تورخم براي چند روز
مسدود گرديد.
نشست سه جانبة نمايندگان افغانستان،
پاکســتان و ماموريت حمايت قاطع از دو
سال به اين طرف بنام ميکانيزم تخنيکي
و نظامي به شکل نوبتي دراسالمآباد و کابل
برگزار ميگردد.
اما شماري از کارشناسان افغان به نشست
سه جانبة افغانستان ،پاکستان و ماموريت
حمايت قاطع خوشــبين نبوده ميگويند،
پاکستان با اين کار ميخواهند تا فشارهاي
بينالمللي را باالي خود کاهش بدهد.
احمد سعيدي ديپلومات سابق افغانستان
در پاکســتان ميگويد که پاکســتان در
اين گونه نشســتها ميخواهد فشارهاي
بينالمللي را باالي خود کاهش دهد.
وي گفت:
«به باور من تا زمانيکه پاکســتان شبکه
تروريستي حقانيرا از بين نبرده و در مورد
مسدود ساختن شــوراي کويته ،پشاور و
ميرانشاه تصميم درســت را اعالم نکند
نبايد افغانســتان و امريکا براي مذاکره
حاضر شوند چون به جريان افتادن مذاکره
کدام سودي به نفع صلح نخواهد داشت».
وي همچنان گفت پاکســتان تا زماني که

درعمل ثابت نسازد با افغانستان به شکل
صادقانه همکاري ميکند اين گونه نشستها
نتيجة را درپي نخواهد داشت.
آقاي ســعيدي همچنان گفت اين گونه
نشستها بين افغانســتان و پاکستان در
کنار اينکــه مؤثريت خوب ندارد درضمن
کمک ميکند که جنگ در اين کشور شدت
بيشتر گيرد( .راديوآزادي)

حميدي :يافته هاي کميسيون....

شانرا با مردم نيز شريک خواهند کرد.
آقاي حميــدي در نخســتين روز کاري
اين کميســيون؛ از مردم ،نهادهاي مدني
و اعضاي جنبش روشــنايي خواســت
تا معلومات دســت داشتة شــانرا با اين
کميسيون درميان بگذارند.
آقاي حميدي گفت:
«ما تعهد ميکنيم در برابر مردم افغانستان
و خدا که منصفانــه ،عادالنه و بي طرفانه
تحقيقات و بررســيهاي همــه جانبه را
انجام خواهيم داد و با شفافيت تمام مردم
افغانستان از نتايج و يافتة اين کميسيون
باخبر خواهند شد».
پيش از ايــن رئيس جمهــور غني نيز
گفتهاست ،هر فرديکه در اين قضيه مقصر
باشد با وي برخورد قانوني صورت ميگيرد.
آقاي حميدي نيز تأکيد ميکند مسئوالني
که در اين رويداد غفلت و بي پروايي کرده
باشــند مورد پيگرد عدلي و قضايي قرار
خواهند گرفت.
در اين کميسيون ســيزده تن از اعضاي
نهادهــاي مختلف حکومــت ،ارگانهاي
امنيتي ،قضا ،کميسيون حقوق بشر و يک
عضو ولسي جرگه عضويت دارند.
بــا آنکه اين کميســيون ديروز رســم ًا
آغاز به کار کرد امــا عارف رحماني عضو
هيئت رهبري جنبش روشــنايي ميگويد
که کميســيون ايجاد شــده دولتي بوده
و تحقيقات شــان براي آنهــا قابل قبول
نميباشد.
رنگين دادفر سپنتا مشاور پيشين امنيت
ملي و امراهلل صالح رئيس پيشــين امنيت
ملي نيز نسبت به عملکرد اين کميسيون
اظهار بي باوري کردهاند.
بر اساس گزارشها آقاي سپنتا گفتهاست
که تجربة کميسيون سازي در افغانستان
بي نتيجه بودهاست.
شــماري از آگاهان امور نيز ميگويند تا
اکنون براي حقيقتيابي و چگونگي وقوع
رويدادها در کشور ،چندين کميسيون در
اين کشور ايجاد شدهاند اما يافتههاي اين
کميسيونها کمتر در دسترس همهگان قرار
گرفتهاست.
اين کميسيون براي بررسي چگونگي حمله
باالي اعضاي جنبش روشنايي در دهمزنگ
شهرکابل که در آن به گفتة وزارت صحت
عامة افغانستان  66تن کشتهشده و 305
تن زخم برداشتند ،ايجاد شدهاست.
در همين حال ،نعمتاهلل غفاري معاون دوم
ولســي جرگه ميگويد ،آنچه اعتماد مردم
را نسبت به عملکرد اين کميسيون کسب
کرده ميتواند مجازات عامالن اين رويداد
است.
وي گفت:
«اگر دولت افغانستان ميخواهد که قناعت
مردم حاصل شود الزم است که در هر دو
بخش يعني حقيقت يابي و مجازات عامالن
رويداد سخت بکوشد».
آقاي غفاري ميافزايد ،درصورتيکه دولت
نتواند پس از کشف حقايق ،عامالن رويداد
را مجازات کند مردم نسبت به دولت شان
بي اعتماد شده و حکومت بهاي سنگين را
خواهد پرداخت زيرا به گفتة وي پايههاي
مردمي اش تضعيف ميشود( .راديوآزادي)

اتاق تجارت و صنايع....

عامل اتاق تجارت و صنايع ،ديروز در يک
نشست خبرى درکابل گفت که اين سروى
در ماه هاي حمل ،ثــور و جوزا در کابل،
بلخ ،کندهار ،هرات و ننگرهارانجام شده
و از  600سرمايه گذار متوسط و کوچک در
مورد وضعيت کاروبار پرسيده شده است.
به گفته وي ،يافته هاي اين تحقيق نشان
مي دهد که وضعيت کار در ســه ماه اول
سال جاري ،سير صعودي گرفته و از منفي
23به منفي  6رسيده است.
بر پايه يافته هاي اين بررســي ،وضعيت
کار وبار در برخي واليات از جمله کندهار،
هرات و ننگرهار با بهبود همراه بوده است
و وضعيت در کابــل و بلخ نتيجه معکوس
داشته است؛ اما در مجموع سرمايه گذاران
نســبت به کار و بار خود تا حدود زيادي
خوشبين هستند.
نصرت افزود که سرمايه گذاران ،از تعهد
حکومــت به حمايت از ســرمايه گذاران
بخش خصوصي به عنوان خوشبيني خود

نمایشگاه محصوالت کشاورزی در هرات
برای تقویت بازار تولیدات داخلی

کشاورزان غرب افغانستان نمایشگاهی
از محصوالت کشاورزی خود را در شهر
هرات برگزار کردهاند.
در این نمایشــگاه سهروزه که کار خود
را از روز سهشنبه ( ۵اسد) شروع کرد،
کشاورزان سه والیت هرات ،بادغیس و
فراه شرکت کردهاند.
برگزارکنندگان این نمایشــگاه گفتهاند
که گرمتر کردن بازار محصوالت داخلی
در رقابت با محصوالت خارجی هدف آنها
است.
این نمایشگاه در تاالر موالنا جاللالدین
بلخــی  -جایــی که همیشــه چنین
نمایشگاههای برگزار میشود  -برگزار
شــده اســت که  ۷۰غرفه محصوالت
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کشــاورزی برای نمایش گذاشته شده
است.
در این غرفهها در کنار میوههای خشک
و تازه ،زعفران ،عســل ،کرابیه (زیره
سبز) و محصوالت لبنی ،صنایع دستی
زنان نیز به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه را اداره کشاورزی هرات به
همکاری یک سازمان غیردولتی برگزار
کرده است.
محرابالدیــن احمدی ،رئیــس اداره
زراعت هرات گفت:
«هدف ما تقویت بخش خصوصی است.
تولیدات بخش خصوصــی با برگزاری
نمایشگاهها بهتر شناسانده میشوند».
(بی بی سی)

نام برده اند؛ اما در عين حال از نبود امنيت
و بازار فروش به عنوان موانع عمده فراراه
شان ياد کرده اند.
رئيس عامل اتــاق تجارت و صنايع گفت:
«مصاحبه شــونده ها گفته اند که ناامني
باعث مي شود تا تجار نتوانند درکشور با
دل جمع سرمايه گذاري نمايند؛ زيرا هر بار
که حمله هاي انتحاري ،انفجار ،اختطاف،
ســرقت و يا قتل صورت مي گيرد ،مانع
بزرگي را سر راه کار وبار ايجاد مي کند و
باعث مي شود که بازار سقوط کند».
وى افــزود« :هرچند تاکنــون در زمينة
حمايت از بخــش خصوصى درعمل کدام
اقدامى صــورت نگرفته؛ امــا با آن هم
سرمايه گذاران نسبت به آينده خوشبين
هســتند و ابراز اميدواري کرده اند که در
شش ماه آينده ،افراد بيشتري استخدام
کنند».
عتيق اهلل نصرت از حکومت خواســت تا
در زمينة يافته هاي اتاق تجارت و صنايع
توجه کند و حل مشکالت سرمايه گذاران
را در اولويت کاري اش قرار دهد.
اما سيما عزيز طيب رئيس کارخانه «موبل
و فرنيچر ملي عزيز» گفت که در يک سال
گذشته ،بازار فروش توليدات اين کارخانه
رو به سقوط بوده است.
به گفته وي ،اقتصاد مردم خراب شــده
است و واردات اقالم مشابه خارجي که با
کيفيت بد به بازار عرضه مي شوند ،ضربه
شديدي به توليدات اين کارخانه وارد کرده
است.
خانم عزيز خاطر نشان کرد که براي بهبود
وضعيت ،حکومت افغانستان بايد در زمينه
تقويت صنايع داخلي بــه صورت جدي
اقدام کند و از جمله؛ تمام صنايع را براي
پنج سال از ماليات معاف کند.
قربان حقجــو ،رئيــس اداره حمايت از
سرمايه گذاري افغانستان(آيسا) به پژواک
گفت که ناامني ،بــه يک چالش عمده در
راستاي ســرمايه گذاري در کشور تبديل
شده است و مانع بازاريابي صنايع توليدي
داخلي مي شود.
به گفته وي ،هرچند وضعيت نســبت به
سال گذشته بهبود يافته؛ اما فساد اداري
همچنان يک معضل عمده فراروي سرمايه
گذاران در کشور به شمار مي رود.
رئيــس اداره حمايت از ســرمايه گذاري
افغانستان خاطرنشان کرد که براي رشد
ســرمايه گذاري و جلب اعتماد سرمايه
گذاران ،دولت افغانســتان بايد در زمينة
محو فساد اداري و تامين امنيت با جديت
تالش کند( .پژواک)

مرکز بزرگ داعش ....

اســناد و مواد باقى مانده از جنگجويان را
تصفيه مى کنند.
بر ديوارهاى ايــن مرکز و برخى دکاکين،
بيــرق هاى داعش رســامى شــده و بر
ديوارهاى اتاق هاى مخروبه ،به رنگ سياه
به زبان عربى نگاشــته شده بود «خالفة
إسالمية والية خراسان»
دگروال جان محمد رييــس ارکان لواى
چهارم پيــاده قول اردوى  201ســيالب
درمنطقــة متذکره ،طــى مصاحبه اى به
خبرنگار پژواک گفت محل تصرف شــده
در ولسوالى کوت ،مرکز عمدة گروه داعش
بود.
موصوف افزود« :اين مرکز ســوق و ادارة
داعشــيان بــود ،جنگ هــا را از اينجا
ســازماندهى مى کردند و ضمن محکمه،
ادارات ديگر شان را نيز درآن ايجاد کرده
بودند».
عمليات نيروهاى کوماندوى افغانســتان
درکوت به اين منطقه محدود نيست؛ فراتر
از اين منطقه ،در مناطق فقيربابا و الياس
بابا خط مقدم جبهه است.
حدودا ً تمام باشندگان قريه جات متذکره،
از منازل شان بيجا شــده ،در پى منازعه
بين جناح هــاى درگير دربرخى منازل به
سبب اصابت مرمى ها آتشسوزى جريان
دارد.
دگرمن غالم حضرت قوماندان کندک اول
لواى اول عمليــات ويژه ،به آژانس خبرى
پژواک گفت که داعشيان در منازل مردم
پنهان شده و از آنجا جنگ مى کنند.
غالم حضرت افــزود« :در جريان عمليات
چنــد روزه از جنجال غونــدى تا منطقة
الياس بابا ،همه مناطق را تصفيه کرده ايم؛
اين منطقه درحال تصفيه است».
الياس بابا منطقه صفرى ولســوالى کوت
اســت که کوت را با هسکه مينه وصل مى
نمايد.
نگرانى هايى وجــود دارد که جنگجويان
فرارى از درگيرى ،به ولســوالى همجوار
بروند و بعد از عمليات وارد کوت شوند.
ســيدعباس ســرباز تولى دوم نيروهاى

کوماندو ،به پژواک گفت نيروهاى کوماندو
در ولسوالى هاى هســکه مينه ،نازيان و
اچين نيز عمليات را آغاز کرده اند.
به گفتة نامبــرده« :بعد از تصرف منطقه،
دستة ديگر ســربازان ما منطقه را تصفيه
مى نمايند و ســپس پوسته هاى نيروهاى
امنيتى درآن افراز مى شود».
منطقة سيداحمد خيل ،پايين تر از منطقة
الغرجوى ولسوالى کوت ،از وجود داعش
تصفيه شده است.
اکبرجان باشندة منطقه متذکره به پژواک
گفت« :بعد از اجــراى عمليات ،امنيت در
اين جا تامين اســت؛ برخــى خانواده ها
دوباره به منازل شان برگشته اند».
به گفتة موصوف ،در جريان عمليات بيشتر
منازل مردم خساره مند گرديده و مواشى
شان نيز تلف شده اند.
محمدکريم يکتن از ساکنين ديگر منطقه
به پژواک گفت« :حکومت بايد روند توزيع
کمک به باشــندگان محل را آغاز نمايد،
مردم درجنگ خيلى متضرر شده اند».
جنگجويان داعش ،حــدود يکماه پيش
برخى مناطق کوت را مورد حمالت گروهى
قرار داده و بيشتر مناطق را تصرف کردند.
چندى پيش ،عمليات موســوم به شاهين
 18عليه داعش آغــاز گرديد؛ اما در پى
نتايج مطلوب اين عمليات ،رييس جمهور
هفتة گذشــته امر عمليــات به نيروهاى
کوماندو را در منطقه صادر کرد.
عمليات زمينــى نيروهاى کوماندو بر ضد
داعش به پيش مى رود ،نيروهاى هوايى
افغان و خارجى از آنها حمايت مى کنند؛
اما هنوزهم در برخى مناطق دوردســت،
داعش فعاليت دارد.
قومانــدان عمومى نيروهــاى کوماندوى
وزارت دفاع ملى گفته است که عمليات در
ولسوالى کوت و ولسوالى هاى همجوار آن،
موفقانه جريان دارد و ادامه خواهد يافت.
روز دوشنبه ،مســوولين محلى به شمول
122عضو داعش ،از کشــته شــدن سعد
اماراتى معاون قوماندان نظامى داعش نيز
اطالع داده بود.
جنگجويان داعــش ،تاکنون درمورد ابراز
نظر نکرده اند( .پژواک)

معادن زغال سنگ ....

معادن دهها کارگر جانهاي شانرا از دست
دادهاند.
وي در رابطه گفت:
«زغال سنگ در سمنگان سالها است که
بطور غير قانوني و غير مســلکي از سوي
زورمندان محلي استخراج ميشود ،دهها
هموطن ما به دليل ايــن که زغال را غير
قانوني اســتخراج ميکردنــد در اثر فرو
پاشــيدن صوفها جان هايشان را از دست
دادهاند».
با اينکه اســتخراج غير قانوني معادن در
سمنگان سبب کشــته شدن دهها کارگر
شدهاست ،با آنهم ساکنان اين واليت ادعا
دارند که هنوز اطفال و زنان به گونة رقتبار
مصروف اســتخراج معادن زغال سنگ و
کارهاي شاقه در معادن دره صوف و روي
دو آب هستند.
احمد عبيدي يکي از ساکنان سمنگان به
راديو آزادي گفت که زورمندان محلي از
زنان و اطفال به گونة اجباري در استخراج
معادن زغال سنگ استفاده ميکنند.
او در پيوند به اين موضوع گفت:
«کسانيکه در معادن کار ميکنند وضعيت
شان رقتبار است و از آنان به گونة اجباري
موضوع
در استخراج استفاده ميشود ،اين
ِ
است که دولت بايد توجه کند».
قابل ياد آوريست که يک قسمت از معادن
زغال سنگ بطور خودي در حال سوختن
اســت که نه دولت توجه کرده و نه هم از
توان مردم بر ميآيد که جلو اش را بگيرند.
سمنگانيان حکومت افغانستان را ضعيف
عنوان کــرده ،ميگويند که با گذشــت
چندين ســال حکومت نتوانســته است
حتي در يکي از واليات جلو استخراج غير
قانوني معادن را بگيرد.
آنان ميگويند :در بعضي از موارد حکومت
با وجود اينکه قادر به جلوگيري از حضور
زورمندان محلي است ،اما در مقابل آنان
واکنش نشان نميدهد.
وفي اهلل شاهرخي گفت:
« توانايي اين کار را اگــر هم دولت دارد
متأســفانه تالش به خــرچ نميدهد که
معادن موجود در کشور به گونة قانوني آن
استخراج شود».
باور مردم اينســت که در اثر عدم توجه
دولت به وضعيت معــادن عالوه بر اينکه
هزينه هنگفت مالي بــه جيب زورمندان
محلي ســرازير ميشــود ،وضعيت معدن
چيان که اکثرا ً زنان و اطفال هستند را در
معرض خطر قرار دادهاست.احمد عبيدي

از عدم مصئون بودن حقوق زنان و اطفال
کارگر در معادن زغال سنگ سمنگان ابراز
نگراني ميکند .او افزود:
« در منطقه که زغال اســتخراج ميشود
از اطفــال به صورت شــاقه کار ميگيرد.
وســايل نقيله که در ساحه است از قبيل
مرکب و اينها را به داخل معادن و صوفها
اطفال رهبــري ميکند .همچنان خانمهاي
که کار ميکنند ،وضعيت حقوق بشــري
آنان منحيث يک کارگــر در نظر گرفته
نشده اســت ».با اين حال مقامات امنيتي
ســمنگان نيز حضور زورمنــدان در اين
واليت را پذيرفتــه ميگويند که در تالش
ايجاد يک قطعه پوليس محافظت از معادن
زغال سنگ هستند.
منير رحيمي ســخنگوي پوليس سمنگان
در اين باره گفت:
«زورمنداني که در دره صوف پاين وجود
دارد به شکل از اشــکال زغال سنگ را
اســتخراج ميکند ،جهت جلوگيري آن
بــه وزارت داخله پيشــنهاد ايجاد قطعه
محافظت معادن را کرديم که در حالت طي
مراحل قرار دارد».
اين نخستن بار نيســت ،پيش از اين نيز
بارها ســاکنان و فعاالن مدني سمنگان از
دولت خواهان جلوگيري اســتخراج غير
قانوني معادن توسط زومندان شده بودند،
اما بــه گفته آنها تاکنون اين مشــکل پا
برجاست( .راديوآزادي)

مينه پال :مصونيت ....

افراد ملکي نگران ساخته است و از طرق
مختلف تالش ميکند تا زندگي مردم عام
تضمين شود.
دواخان مينه پال معاون سخنگوي رئيس
جمهور افغانستان بعد از نشر گزارش اخير
يوناما در صحبت با راديو آزادي گفت:
«دولت افغانســتان بر عــاوه قواعد و
مقررات حاکم بر عملکرد نيروهاي امنيتي
و دفاعي کشــور و حفظ جان افراد ملکي،
پاليســي حفاظت مردم ملکــي را نهايي
ساخته و همانگونه که يونما در اين گزارش
پيشنهاد نمودهاست ،عنقريب آن را مورد
تصويب قرار خواهد داد».
دفتر هيئت معاونت ســازمان ملل متحد
در افغانستان (يونما) روز دوشنبه در يک
گزارش گفت :در شش ماه اول سال 2016
ميالدي  1601فرد ملکي در افغانســتان
کشــته و  3565تن زخمي شــدهاند که
 1509تن آنها را اطفال تشکيل ميدهند.
دواخان مينه پال با ابــراز اينکه گزارش
يوناما ثابت ميســازد که مسئوالن اصلي
تلفات افراد ملکي طالبان و ساير گروههاي
تروريستي اند ،ميگويد:
«گزارش يوناما يکبار ديگر ثابت ميسازد
که مردم افغانســتان ،اعــم از اطفال و
زنان قربانيان اصلي جنگ ميباشــند که
متأســفانه باالي ما تحميل شدهاســت و
گزارش اين را هم به اثبات ميرســاند که
بصورت گسترده عامل اصلي صدمه زدن
به افراد ملکي طالبان و ســاير گروههاي
تروريستي هستند».
به گفته دواخان مينه پال ،بدبختانه يکي
از عوامل تلفات افراد ملکي در افغانستان
اينســت که طالبان و ســاير گروههاي
تروريستي که هدف نيروهاي امنيتي اين
کشور قرار ميگيرند از مناطق مسکوني و
افراد ملکي به حيث سپر انساني استفاده
ميکنند.
اما وي گفته اســت ،حکومت افغانستان
بطور کامل متعهد اســت کــه در زمينة
مواردي تحقيق کند که در اثر بي پروايي
نيروهاي امنيتي افغانستان به افراد ملکي
تلفات وارد شده است.
در يک خبرنامة ارگ رياســت جمهوري
افغانســتان نيز گفته شدهاست که رئيس
جمهور اشــرف غني به همــة نيروهاي
امنيتي افغانســتان دستور دادهاست که
همة قوانين ملي و بينالمللي را در جريان
جنگ بطور جدي رعايت نموده ،حراست
از افراد ملکي را مسئوليت خود بشمارند.
دانيل بيل مسئول حقوق بشر دفتر هيئت
نمايندگي ســازمان ملل متحــد (يوناما)
هنگام تشريح اين گزارش در کابل گفت:
تلفات افراد ملکي در هفت ســال گذشته
بطور بي سابقه در افغانستان افزايش يافته
است.
در اين گزارش افزايش کشته شدن اطفال
تکان دهنده و شرم آور خوانده شدهاست.
ارقام تلفات در شــش ماه اول سال 2016
ميالدي نشان ميدهد که افزايش جنگهاي
زميني ،حمالت انتحــاري ،بمباردمانهاي
هوايــي و انفجار ماينهــا عوامل اصلي
افزايش تلفات افراد ملکي در افغانســتان
بودهاست( .راديوآزادي)

بمبگذار انتحاری قبل از حمله به مکتب
دخترانه در والیت لوگر دستگیر شد

اداره امنیت ملی افغانستان اعالم کرده که
یک بمبگذار انتحاری وابســته به شبکه
حقانی را که قصد حملــه به یک مکتب
دخترانه داشت ،بازداشت کرده است.
ایــن اداره در اطالعیــهای نوشــته که
این فرد در جریان رویارویی مســلحانه
ســتیزهجویان گروه طالبان با نیروهای
امنیت ملی در منطقه «خوشــی» والیت
لوگر بازداشت شده است.
در این اطالعیه آمده که فرد بازداشــت

شده در جریان این درگیری زخمی شد.
براساس این اطالعیه ،این فرد «اعتراف»
کرده که قصد داشــت به دســتور یک
فرمانده شــبکه حقانی به لیسه دخترانه
چهارآسیاب در جنوب کابل حمله کند.
اداره امنیــت ملی تصاویــر ویدئویی از
«اعترافات» او را منتشــر کرده که در آن
میگوید زیر نظر مربیان پاکســتانی در
شهر میرامشاه آموزش نظامی و عملیات
انتحاری دیده است( .بی بی سی)

صحت
و
سالمت
بهترین درمان های خانگی برای
حفاظت از پوست درتابستان

هوا در حال گرم شــدن اســت و همه می دانیم با شروع فصل
تابستان مشکالت خاص آن نیز شــامل حالمان می شود .اما آیا
می دانستید درمان بسیاری از این مشکالت را همین االن هم در
خانه خود دارید؟
از سرکه برای بهبود آفتاب سوختگی استفاده کنید
سرکه حاوی اســید استیک است ،یکی از ترکیبات آسپرین .این
ترکیب به بهبود آفتاب ســوختگی ،خــارش و التهاب کمک می
کند .چند دســتمال کاغذی تمیز را داخل مقداری سرکه سفید
بخوابانید ،و روی محل های ســوختگی بگذاریــد .اجازه دهید
دستمال ها تا زمانی که خشک شوند روی محل سوختگی بمانند.
اگر الزم بود باز هم این کار را تکرار کنید.
استفاده از جوش شیرین برای التیام عرق سوزی
چیزی هست که جوش شیرین نتواند درست کند؟ جوش شیرین
برای بهبود عرق سوز شــدن هم مفید است .بدنتان را در وان یا
لگنی که مقداری جوش شیرین به آبش اضافه کرده اید بخیسانید.
این کار خارش را کم می کند ،و باعث می شود در طول التیام محل
عرق سوز شده احساس راحتی بیشتری کنید.
استفاده از سیر برای درمان عفونت گوش معروف به گوش شناگران
گوش شــناگران عفونت کانال گوش خارجی اســت .این عفونت
زمانــی رخ می دهد که آب در گوش می مانــد و اجازه می دهد
باکتری ها و قارچ ها در آن رشد کنند .برای بهبود درد ،ساده ترین
انتخابتان اســتفاده از موارد بدون نیاز به نسخه مانند آسپرین و
استامینوفن است.
برای درمان خانگی می توانید از گرما استفاده کنید .از یک بطری
آب گرم و یا یک پد گرمایی اســتفاده کنید .اگر از بوتل استفاده
مــی کنید آن را در یک حوله بپیچید ،طــوری که گرمایش قابل
تحمل شــود .حتی می توانید از خواص ضد باکتریایی ســیر نیز
استفاده کنید .از سیر می توانید در قطره گوش بهره ببرید .قطره
روغن سیر را می توانید از داروخانه تهیه کنید ،و یا یکی خودتان
بسازید .سه عدد حبه سیر متوسط را در یک ظرف کم عمق قرار
دهید .سپس با روغن زیتون یپوشانیدشان و اجازه دهید یک شب
بمانند .سیرها را بیرون بیاورید و سه قطره از روغن را روی گوش
دچار عفونت بچکانید.
استفاده از روغن نعنا برای التیام خارش محل گزش پشه ها
به جای اینکه محل گزش پشه را بخارانید ،یک یا دو قطره روغن
نعنا روی آن بمالیــد .این روغن تاثیر خنــک کنندگی دارد ،و
همچنین جریان خون را در محل گزش افزایش می دهد ،و فرآیند
بهبودی ســرعت می گیرد .اگر خمیر دندانــی دارید که حاوی
ترکیبات روغن نعنا است ،مقداری از آن را روی جای گزش بمالید.
استفاده از عسل برای درمان بریدگی ها و خراش ها
اگــر بتوانید خون ریزی را متوقف کنیــد و زخم را تمیز کنید تا
از عفونت جلوگیری شود ،قســمت مربوط به خود را انجام داده
اید ،طبیعت از اینجا به بعدش را بــه عهده خواهد گرفت .موارد
مورد نیاز :مقــداری بانداژ و پماد آنتی بیوتیک ،آنتی بیوتیک دم
دست ندارید؟ به اندازه یک بند انگشت عسل روی زخم بمالید و
با بانداژ بپوشانیدش .عسل حاوی ترکیبات آنتی باکتریال است،
و تحقیقات نشان داده توانایی باال بردن سرعت التیام زخم ها را
دارد .حتی اگر بانداژ ندارید هم مشکلی نیست وقتی عسل روی
زخم خشک شود خودش نقش بانداژ را هم ایفا می کند.
استفاده از نوار چسب برای بیرون کشیدن خرده چوب یا شیشه
خرده چوب یا شیشــه خیلی باریک است و نمی توانید با موچین
بیرون بیاوریدش؟ هرگز سعی نکنید آن را با سوزن خارج کنید .به
جای این کار محل را با نوار چسب بپوشانید .بعد از حدود سه روز،
چسب را بکنید تا خرده شیشه یا چوبی که در پوست فرو رفته به
سادگی بیرون بیاید.

فواید مصرف روزانه آب انار
برای حفظ سالمت قلب

انار منبع غنی آنتی اکســیدان و پلی فنول هاست که به کاهش
فشار اکسایشی کمک کرده ،رادیکال های آزاد را مورد هدف قرار
می دهد و سالمت قلب را به خوبی حفظ می کند.
به گفته محققان نوشیدن روزانه یک لیوان آب انار به طرق زیر به
حفظ سالمت قلب کمک می کند.
کنترل کلســترول :یک لیوان آب انار با کنترل سطح کلسترول
 LDLخون و بهبود ســطح کلسترول  HDLبه دوری از بیماری
های قلبی-عروقی کمک می کند .اب انار مانع از تشکیل و تجمع
چربی در شریان ها می شود.
کمک به کنترل دیابت :همــه می دانیم که بیماری قلبی و دیابت
کامال به هم مرتبط هستند .با مصرف یک لیوان آب انار ،عالوه بر
حفظ سالمت قلب ،دیابت را هم تحت کنترل نگه می دارید .آنتی
اکسیدان های موجود در انار برای افراد دیابتی هم مفید هستند.
آب بدست آمده از یک انار ،آب بدن شما را تامین می کند و میزان
قند کمی دارد.
کنترل فشــارخون :فشار خون باال را می توان با نوشیدن آب انار
تحت کنترل نگه داشت.
کاهش ضخامت عروق خونی :در مطالعه ای بالینی مشخص شد به
افراد مبتال به تصلب شــرایین که به مدت بیش از  ۳سال آب انار
داده شده بود ،ضخامت عروق به شکل قابل توجهی کاهش یافته
و فشار خون شان نیز پایین آمده بود.

