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بیش از دو میلیون افغان از
مشکالت روانی رنج میبرند

ســازمان صحی جهان ،شعار «بیاید صحبت
کنیم» را در حالی بــرای روز جهانی صحت
برگزیده اســت که هم اکنــون بیش از یک
میلیــون افغان از افســردگی و بیش از ۱.۲
میلیون تن دیگر از اختالالت و اضطراب ،رنج
میبرند.
ســازمان صحی جهان ،در مراسم تجلیل از

روز جهانی صحت دیروز در کابل ،از افزایش
بیماران مبتال به بیماریهای افســردگی و
اختالالت و اضطراب ابراز نگرانی کرد.
بربنیاد آمار این سازمان ،بیش از یک میلیون
افغان از افســردگی و بیــش از  ۱.۲میلیون
افغان از اختالالت و اضطراب ،رنج میبرند.
به گفتۀ مسؤوالن..........ادامه/ص5/

نهادهای حقوق بشری و مدنی
خواستار حمایت و حفاظت از زنان
در افغانستان شدند

شماری از نهادهای حقوق بشری و مدنی ،با
راه اندازی کمپاین «زنان در راستای تغییر»،
خواهان توجه بیشــتر دولت افغانســتان و
جامعۀ بین المللی به چالش ها و مشــکالت
زنان افغان شدند.
این کمپاین از ســوی نهادهای کاســپی،

حکومت :سبک معماری افغانستان را احیا میکنیم

حکومت افغانســتان تصمیم دارد پــس از این معیارهای
ساختمانسازی را که ریشــه در تاریخ این کشور دارد ،در
عرصه ساختمان سازی تطبیق کند .در پانزده سال گذشته
از ســبکهای معماری پاکستانی در عرصه ساختمانسازی
استفاده شده است.
افغانستان با سبک معماری و هنرهایی که در ساختمانسازی
به کار میرفت فاصله گرفته است .براساس اظهارات مسووالن
حکومت ،نسل کنونی فراموش کردهاند که افغانستان زمانی
دارای سبک خاص معماری ســاختمان سازی بود و در این
سبک عالوه بر نمای ساختمان ،فضای سبز ،آرامش اجتماعی
 روانی و تمام مسایل رفاهی مدنظر گرفته میشد.در پانزده سال گذشــته ساختمانهایی در کابل و شهرهای
بزرگ دیگر افغانستان قد برافراشــتند که با هنر معماری
افغانستان همخوانی ندارند .بیشــتر ساختمانها با پیروی
از معماری پاکستانی ساخته شــده و از معیارهای معماری
افغانســتان در آنها خبری نیست.در بیشتر ساختمانهای
جدید ،نه محیط سبز وجود دارد و.......ادامه/ص5/

افزایش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان
تاجیکســتان با صدور حدود دو
میلیون و  ۶۰۰هزار کیلووات ساعت
برق به افغانستان ،در ماه گذشته
میالدی حجم صادرات برق تولیدی
خود را به کشور افزایش داد.
تاجیک میرزا ،رئیس شرکت برق
تاجیکستان پیشتر به خبرنگاران
گفته بود که این کشور برق تولیدی
خــود را در ازای هــر کیلووات
ساعت یک ســنت به افغانستان
می فروشد .گفته می شود ،حجم
سالیانه برق مازاد در تاجیکستان
بیش از  ۶میلیارد کیلووات ساعت
است اما خطوط برق موجود اجازه
حجم زیادی از صــادرات برق به
افغانستان را نمیدهد.
صادرات ســاالنه برق به کشــور
افغانســتان حدود یک میلیارد کیلووات ساعت است که
با در نظر گرفتن مصرف داخلــی و حجم صادرات برق به
افغانستان ،تاجیکستان قادر است تا در فصل تابستان پنج

علماى دين در فارياب:

میلیارد کیلووات ساعت برق را به افغانستان صادر کند.
قابل ذکر اســت ،در حال حاضر تاجیکســتان فقط به
افغانستان و قرقیزستان.........ادامه/ص5/

کمیتۀ قوانین کابینه تايید شد

شماری از پناهجویان افغان از دو ماه
به اینسو در فنلند تحصن کردهاند

کمیته قوانین کابینۀ دولت ،طرح مقررۀ تنظیم بورسیه های
تحصیلی غیرنظامی را مورد تايید قرار داد.
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری در خبرنامه
یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،گفته
است که این طرح ،در نشست دیروز کمیته قوانین کابینه

حدود دو ماه میشــود که شماری از افغانان
پناهجو در هلســینکی پایتخت فنلند در
واکنش به آنچه آنان اخراج اجباری از سوی
مقامات فنلندی میخوانند دست به اعتراض
زدهاند .دو تن از نمایندهگان این معترضین

که به ریاست سرور دانش برگزار شد ،مورد بررسی قرار
گرفت.
معاون دوم رئیس جمهور در این نشست گفت که اصالح
و بازنگری مقررۀ تنظیم بورســیه هــای غیرنظامی ،به
منظور تامین عدالت و .........ادامه/ص5/

مشرانوجرگه بر تعلیق جواز احزابی که خالف قانون
فعالیت می کنند تاکید کرد

برخى اعضاى مشرانوجرگه ،ضمن تاکيد بر اقدامات جدى
براى قانونمند شدن احزاب سياســى مى گويند که جواز
فعاليت احزابى که شاخه هاى نظامى دارند و خالف قانون
فعاليت مى کنند ،به تعليق درآورده شود.
اعضاى مشــرانوجرگه ،دیروز روى اين موضوعات گفتگو

نمودند.زلمی زابلی عضو اين جرگه بدون مشخص کردن
حزبى گفت« :برخی احزاب مطابــق قانون ،معیارها را
تکمیل نکرده؛ اما فعالیت می کنند».
زابلی افزود« :اول باید احزاب سیاســی ،مطابق قانون
احزاب فعالیت شان را تنظیم و..........ادامه/ص5/

روزنامه افغانستانما برای سال  1396خورشیدی مشترک می پذیرد
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

					
اساتید ،معملین و محصلین
400

1000

حکومت به مدارس دينى توجه
نکرده است

شمارى از عالمان دين در فارياب مى گويند که حکومت در  ۱۶سال
گذشــته با وجود امکانات زياد ،به مــدارس دينى هيچگونه توجه
نداشته و اين امر سبب شده تا عده يى از جوانان ،غرض کسب علم
به بيرون از کشور بروند.
در مراسمى که به منظور دستاربندی سه مولوی و  ۲۱تن از حافظان
قرآن ،از دارالعلوم مرکزی شهر ميمنه واليت فارياب برگزارگرديده
بود ،عالوه بر علمای واليات شــمالی بغالن ،سمنگان ،بلخ ،سرپل و
جوزجان ،هزاران تن از عالمان...........ادامه/ص5/

مقامات :یک مرد در هرات پس
از کشتن خانمش خودکشی کرد

یک زن جوان همراه با شوهرش در مرکز شهر هرات دیروز یکشنبه
بهگونه مرموز به قتل رسیدهاند.
آنگونه کــه مقامات پولیس میگویند این مــرد بعد از اینکه زن
جوانش را با ضربات چاقو به قتل رســاند ،خودش را نیز حلقآویز
کردهاست.
جیالنی فرهاد سخنگوی والی هرات دلیل این رویداد را مشاجرات
لفظی خوانده تأکید میکند که پولیس تحقیقاتی را بخاطر روشنایی
بیشتر موضوع روی دست گرفتهاست.........ادامه/ص5/

تجار پاکستانی در افغانستان
آسوده اما تجار افغان در آنجا
اذیت میشوند

در حالیکه حکومت افغانســتان برای ســرمایهگذاران پاکستانی
سهولتهای را ایجاد کردهاست اما پاکستان مانند گذشته ،تاجران
افغان را مورد آزار و اذیت قرار میدهــد و یا هم از آنان پول اخذ
میکند.
سرمایهگذاران پاکستانی در افغانستان از سهولتهای تجارتی خوب
برخوردار اند اما ســرمایهگذاران افغان در پاکستان ،با مشکالتی
جدی روبهرو هستند............ادامه/ص5/

بیکاری و نا امنی دو عامل عمدۀ افزایش معتادان
مواد مخدر در بغالن

3800

دولتی و خصوصی ،و کورس های آموزشی
1800

يک سرباز آمريکايى در ننگرهار
کشته شده است

در جريان عمليات جارى عليه داعش در واليت ننگرهار ،يک سرباز
ويژۀ نيروهاى امريکايى کشته شده است.
بيل سالوين سخنگوى نيروهاى امريکايى در کابل ،دیروز(٢٠حمل)
گفته است که نيروهاى شان ،عملياتى را عليه گروه خراسان داعش،
در ننگرهار راه اندازى کرده اند.
او افزوده اســت که ديروز در جريان عمليات ،يک ســرباز شديدا ً
جراحت برداشــته بود ،که بعدا ً در اثر جراحات شديد در شفاخانه
جان داد.........ادامه/ص5/

مقررۀ تنظیم بورسیه های تحصیلی از سوی

هاکا ،شــبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در
چهارچوب پروژه اهرام (فعالیت و بســیج
مدافعان حقوق بشر در افغانستان) ،با حمایت
مالی اتحادیه اروپا راه اندازی شده است.
در اعالمیه یی که از ســوی پروژه اهرام به
دسترس آژانس.........ادامه/ص5/

در صحبت با رادیو آزادی تأکید ورزیدند که
تا رسیدن به فنلند سختیهای بیشماری را
متحمل شدهاند و اما اکنون درخواستهای
شان رد گردیدهاست.
عبدالجلیل حسینی.........ادامه/ص5/

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

3500

مقامهای محلی در والیت بغالن میگویند که معتادین مواد
مخدر پارک سبز شهر پلخمری را به یک ویرانه مبدل کرده
اند .صفر محمد صفر ،شــهردار پلخمری میگوید که جابه

جایی معتادان مواد مخدر
درین پارک ســبب شده
اســت تا این پارک به جای
تفریح گاه ،به بخشــی امن
برای معتــادن مواد مخدر،
مبدل گردد.
وی افزود »:مــا از آدرس
معتادین بســیار به تکلیف
هستیم شما می بینین که
در قســمت باغ قهوه خانه
صد یا یک صدو پنجا معتاد
جای گرفته اند درخت ها را
قطعه میکنن اره در دست
شــان و زیاد تخریبات می
کنند».
این معتادان گفته اند که بیکاری و نا امنی ها سبب شده
اند تا آنان رو به مواد مخدر بیاورند.
لطف الرحمن یکی از این ..........ادامه/ص5/

