
 

 

 1329 جوالی 93 - 2931 اسد 8،  7شماره 

_____________________________________________________________________________________________________ 

چ دولتی ، قومی، و هی بنیاد آرمان شهر یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی شهروندی است که به هیچ دسته ی اقتصادی، سیاسی، مذهبی

های اجتماعی برای دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و قانون  های مناسب برای تامین خواست آرمان این نهاد ایجاد بستر. ندارد  وابستگی

بنیاد آرمان شهر در . شهروندان  جمعی  و نشر کتاب در خدمت به شکل گیری آگاهی  مداری است و نیز دست زدن به ابتکارات فرهنگی

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین . کوشد ، پیشرفت و صلح، می ل اندیشه و گفتگو در قلب آسیا با هدف ایجاد همبستگیراستای تباد

     armanshahrfoundation.openasia@gmail.com  :تماس با ما  وبسایت آرمان شهر . است )FIDH (المللي جامعه هاي حقوق بشر

 مشی خط کننده تعیین لزوما وارده خبرهای محتوای اما دارد می بر گام مسئوالنه رسانی اطالع خدمت در بشر حقوق نامه روز هفت

 .نیست شهر آرمان

 

 
       REUTERS/رویترزخبرگزاری / عکس از احمد مسعود 

 حقوق بشر نقض موارد 
 

 و بین المللی نهادهای دولتی
 

 ه دادگاه عالی می فرستیماسناد خالف ورزی هفتاد نماینده پارلمان را ب: صدیقی

در یک نشست خبری در کابل گفت که  امروز سخنگوی وزارت امور داخله صدیق صدیقی، 2932/ 2/7/ خبرگزاری بخدی 

 کاه در ایان وکاالکاه اساناد خاالف ورزی  وی افازود. فرساتی  اسناد خالف ورزی هفتاد وکیل پارلمان را به داده گااه ااالی مای

شاود تاا از ایان قریاق  تفاده از صالحیت و دیگر جرای  دست دارند، باه دادگااه ااالی فرساتاده مایقاچاق، سوءاس مواردی چون

 شود می بررسی نمایندگان از شماری دوسیه: داخله وزارت: بیشتر بخوانید .مورد بازخواست قرار بگیرند

 

  عامالن غیردولتی
 

 'شوندمی غور در زنی به جنسی تجاوز عامالن بازداشت مانع مسلح افراد'

روز پس از تجاوز گروهی به یک زن، نیروهای امنیتی هناوز  ۵۴رحمتی والی غور گفته که انور  2932/ 5/ 2/ بی بی سی

 دیگری هایشیوه لیسوپ حاال و نیفتاد کارگر ها آن احضار برای سرباز رفتن و جلب. اندموفق به بازداشت اامالن تجاوز نشده

 . دارد دست روی را

 وز

 

http://openasia.org/
mailto:armanshahrfoundation.openasia@gmail.com
http://bokhdinews.af/political/14321-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.dw.de/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-16973526http:/www.dw.de/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/a-16973526
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k02-ghor-rape.shtml
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 زدند آتش بادغیس در را سازی سرک شرکت یک موتر 71 مسلح طالبان

 حملااه یااک در قالبااان کااه گوینااد ماای افغانسااتان غاارب در بااادغیسوالیاات  محلاای هااای مقااا  2932/ 5 /2/  خبرگاازاری بخاادی

 .اناد دهز آتش را شرکت این موتر اراده 27 بادغیس -هرات شاهراه مسیر در  سازی سرک شرکت یک کمپ باالی مسلحانه

 .اند شده زخمی و کشته قالبان توسق نیز ها موتر این راننده دو رویداد، دراین که گویند می آنان

 های شهر مخالفان پشت دروازه: ناامنی در هرات

هاای گونااگونی  در هرات گروه !گویند هرات قالب ندارد ها شنیده باشید که می شاید ازهراتی 2932/ 5/ 7/ ورافغانستان مونیت

که یک سرش مولوی خداد صالح، ریاس شاورای  –هراِت دو ققبی . اند های با نفوذ محلی شان وابسته به ققب هست که برخی

 .داند بندی می تر خود را آسیب دیده از همین ققب بیش -ستخان، وزیر کنونی انرژی و آب ا الماء و سر دیگرش اسماایل

 

  زدند آتش هرات در را مخابراتی دکل یک طالبان،

 باا را آن نگهباان و دهز آتاش را مخاابراتی شرکت یک آنتن هرات، والیت در مسلح قالبان 2932/ 5 /7/ جمهورخبرگزاری 

 شایندند ولساوالی ”نصارآباد“ منققه در گذشته روز شا  رویداد، این که گویند می هرات والیت در محلی های مقا  .بردند خود

 .است داده رخ والیت این

 کردند منفجر را برق هایدکل فاریاب در طالبان

 هفتاه دو در باار چهاار کا  دسات قالباان گروه که اند گفته افغانستان شمال در فاریاب والیت های مقا  2932/ 5/ 2/ بی بی سی

 ساه قالباان کاه گفات سایبیبی به آباد دولت( فرماندار) ولسوال نزهت ابدالسال  .اندکرده تخریب را برق هایدکل/هاپایه اخیر

 .کردند ققع را برق های  کابل/کیبل گلوله شلیک با دیشب آخر بار و کردند منفجر را برق های پایه بار

 شدند زخمی انفجار یک نتیجه در نظامی غیر 77

 شاا  بماب انفجاار یاک درنیتجاه کاه گویناد مای کشاور مرکاز در ارزگاان والیات هاای مقا  2932/ 4/ 26/  خبرگزاری بخدی

 انفجاار ایان که گوید می نشرخبرنامه با ارزگان والیت مقبوااتی دفتر .شدند زخمی ملکی فرد 22 حدود والیت دراین دیروز

 خوراکاه ماواد خریاداری مصاروف والیات ایان باشاندگان از شاماری کاه داد رخ هنگاامی گذشاته روز شاا  شش ساات حوالی

 .بودند افقاری

 گرفت قرار کاکایش تجاوز مورد ساله، سه طفلی

 جنسای تجااوز ماورد کاکایش سوی از بدخشان، والیت در گذشته شب ساله سه قفل یک 2932/ 4/ 26/  جمهورخبرگزاری 

 والیات انتیشاک ولساوالی در رویاداد ایان گفتاه کاه پاولیس بدخشاان فرمانادهی سخنگوی مقمین، الدین اما  ژنرال .گرفت قرار

 .است گرفته صورت بدخشان

 زنان 

 

 است یافته افزایش زنان علیه خشونت: بشر حقوق کمیسیون

 مااه چهاار در زناان برابار رد هاا خشاونت کاه گویناد، مای بشار حقاوق مساتقل کمیسایون مسووالن 2932 /5/ 5/ رادیو آزادی

 مساتقل کمیسایون در مساووالن .اسات یافتاه افازایش درصاد سای حادود گذشاته، ساال مشاابه زماان به نسبت جاری سال نخست

 کمیسایون ایان در ناموسای های قتل و زنان بر جنسی تجاوز مورد چهار تا سه هفته هر در که گویند می افغانستان بشر حقوق

 .شوند می ثبت

 شد خواهد مواجه خطر با افغان زنان حقوق: ملل سازمان

 مورد در سازمان این گوید، می متحد ملل سازمان در زنان الیه تبعیض با مبارزه کمیتهء مسوول 2932 /5/ 8/ رادیو آزادی

 باا گویاد، مای ایمیلاین خاان  .دارد قارار کنناده تعاین مرحلاهء در کشاور ایان که است گفته ینایمیل نیکوال .است نگران افغانستان

 معنای باه ایان نشاوند، حفا  افغاان زناان حقاوق اگار شده، مصرف افغانستان در که های پول و انرژی منابع، همه این به توجه

 .بود خواهد افغانستان در المللی بین جامعهء ناکامی

 غزنی در جنسی نامشروع ارتباط نگهداشتن مخفی برای پیوسته های مرگ

که از  به سبب این "فاقمه"مردی در ولسوالی جاغوری والیت غزنی می گوید که خواهر او   2932/ 5/ 4/ خبرگزاری بخدی

گماشه ولساوالی جااغوری این رویداد، در قریه سن .رابقه نا مشروع زنش با پسرامه خانمش با خبر شده، به قتل رسیده است

 . فر شریف ولسوال جاغوری وقوع این رویداد را تایید کرد .رخ داده است

http://bokhdinews.af/news/14322-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-17-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://afghanistanmonitor.com/2013/07/29/hirat-insecurity-asef-jahed-analysis.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/36176.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k02-taleban-electricity-towers.shtml
http://bokhdinews.af/local-news/14305-11-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.jomhornews.com/social/35809.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25058575.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25060669.html
http://www.bokhdinews.com/human-rights/14337-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
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 شد محکوم حبس سال پانزده به فروخت می را زنان که مردی

 قرباغ ولسوالي موشكي قریه باشنده امین محمد حاجي گویند مي غزني والیت قضایي مسئوالن 2932/ 5/ 2خبرگزاری بخدی 

 شاده محکاو  حابس ساال پاانزده باه فاروش بارا  زناان رباودن و مسالحانه سرقت ،یاخاذ و اختقاف مورد چند اتها  به غزني

  گاروه یاک اماین محماد حااجي گوید، می غزني والیت در خارجي و داخلي جرای  با مبارزه سارنوالي رئیس اكبر محمد .است

 .است كرده می رهبری نیز غزنی والیت در را مسلح ربایان آد  نفر  پنج

 متهم؟ توسط پرونده بررسی غزنی؛ در زن پلیس یک جنسی آزار

 او پلایس مقاماات از یکای که گفت و کرد شرکت خبری نشست یک در پیش روز چند زن پلیس این 2932/ 5/ 2/ بی بی سی

 .کنند می رد را زن پلیس این اداای محلی مقامات اما .است داده قرار جنسی آزار مورد را

 آورد دست به را آسیایی مهم جایزه یک سرابی حبیبه

 میاان در میانماار از مادنی فعاال یاک باا هماراه افغانساتان در زن والای تنها و اولین سرابی، حبیبه 2932/ 5/ 2 /صدای آلمان

 ساو ایان باه 2984 ساال از سارابی. شاود مای یاد نوبل جایزه آسیایی معادل که است سه سه مگ رامون جایزه امسال برندگان

 .است بامیان والی

 ساله افغان ماهنامه کودک منتشر کرد7۱دختر 

ساله در افغانستتا  ییتتتر از ایته  ته  ۲۱نتیجه یک سال زحمت و اشتیاق یک دختر خجالتی  2932/ 5/ 5/ بی بی سای

هنا تته اب یتته دستتت رهتتی  شمرتتهرد  تتتهر رستتی م و رهتتی  شمرتتهرد او را یتتراد تهانتت ن نتستتتیه شتتمارم  ا یتتهدم  ی

 فغانا کودک ماهنامه شماره نخستین: ییتتر یتهانی  . القات دعهت  ردم است

 است رسیده هزارتن دو به کشور سطح در زن پولیس تعداد

 اماا کناد  ماي و یفاه ایفاا  نیاز داخلاه وزارت در ت،یامعاون و جنارال سقح به زن پولیس" 2932/ 5/ 6/ خبر گزاری پژواک

 ."دارد وجاود جامعاه در ها  و خاناه در ها  زن، پاولیس راه فارا مشاکالتى است، حاک  جامعه در که انعناتى و رسو  به ن ر

 سال ده در که گوید مي مقلب این ذکر با داخله، وزارت اقفال و بشر حقوق بخش جندر رییس رسولى شاهى حکمت سمونمل

 تان دوهزار به ها آن تعداد اکنون و رفته باال آن ارقا  گرفته، صورت زن پولیس به که زیاد  توجه و ضرورت به ن ر اخیر،

 .رسد مي

 میمنه شهر در زن دکاندار تنها خال، میل

 شااهر یاک شااهر ایان. ماذهبی و گر  خااون مارد  باا اساات کاوچکی شااهر فاریااب، والیات مرکااز میمناه، 2932/ 5/ 6/ صابح 8

 باافی قالین باه ها  یاا و باشاند می ها خاناه در اکثارا شاهر ایان در زناان .شاود می دیده آن های خیابان در زنی تر ک  و است مردانه

 .شود می دیده سفید برقع و ازبیکی سنتی های جامه با شود، دیده شهر در ه  زنی اگر هستند  مشغول

 النعاحامیان و ف 

 

 فهرست نامزدان اعضای کمیسیون انتخابات غیر شفاف تهیه شده است: کمیته ی کاری مشترک نهادهای مدنی

 27کمیته کاری مشترک جامعاه مادنی افغانساتان مای گویاد کاه کمیتاه گازینش، لیسات  2932/ 5/ 2/ خبرگزاری بخدی

ااضااای کمیتااه کاااری مشااترک جامعااه ماادنی  .سااتنفاار از نااامزدان کمیساایون انتخابااات را غیاار شاافاف تهیااه نمااوده ا

افغانستان قی یک نشست خبری در این باره گفتناد کاه کمیتاه گازینش، معیارهاا و اصاول قاانونی را در انتخااب ایان 

 .نامزدان نادیده گرفته اند

 خبرنگاران پیهم کوب و لت از ژورنالیستان ملی تحادیها شدید نگرانی

 اباراز شادیدا گذشاته، روز ساه قای خبرنگاار پانج کاوب و لات از افغانساتان، ژورنالیساتان ملای اتحادیه 2932/ 5/ 8 صبح 8

 مورد والیت سه در خبرنگار پنج اقل حد گذشته، روز سه قی که گوید می ای ااالمیه انتشار با اتحادیه این .است کرده نگرانی

 هللا نصارت وکوب لات ااامالن: نای، اقباال هللا نصارت کوب و لات به گسترده واکنش: بیشتر بخوانید .اند گرفته قرار شت  و ضرب و فزیکی خشونت

 و لات بغاالن در محلای تلویزیاون یک خبرنگار دو، کرد محکو  را خبرنگار یک کوب و لت افغانستان های رسانه دیدبان، شوند سپرده قانون پنجه به اقبال

 شدند کوب

 

http://bokhdinews.af/news/14316-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130723_k04_afg_police_women.shtml
http://www.dw.de/%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF/a-16973481
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130727_k03_photo_afghan_child_published_monthly_magazine.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130727_k03_photo_afghan_child_published_monthly_magazine.shtml
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/28/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://8am.af/1392/05/06/millkhal-woman-seller-faryab-maimana/
http://www.jomhornews.com/social/36314.html
http://8am.af/1392/05/08/journalists-beating-media-afghanistan/
http://8am.af/1392/05/06/nasratullah-iqbal-beating-journalist/
http://8am.af/1392/05/07/nai-nasratullah-iqbal-journalist-beated/
http://8am.af/1392/05/07/nai-nasratullah-iqbal-journalist-beated/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130727_k03_afghan_reporter_beaten_to_death.shtml
http://www.khaama.com/persian/archives/6820
http://www.khaama.com/persian/archives/6820


 

 

 4 

 بست افغانستان توالی سه در را دفاترش سرخ صلیب کمیته

 باه باادغیس و کنار ارزگاان، والیاات در را دفتارش ساه کاه کرد ااال  سرخ صلیب المللی بین کمیته 2932/ 5/ 2/ بی بی سی

 حملاه از پاس: "گفات سی بی بی به افغانستان در سرخ صلیب المللی بین کمیته سخنگوی رحیمی، حسیب .است بسته ناامنی دلیل

 شاهرهای در ماا دفتار ساه اکناون و شاود بررسای افغانساتان در نهااد ایان هاای فعالیت کاه شاد این بر تصمی  آباد، جالل دفتر به

 ."شدند بسته اسدآباد و نو قلعه ترینکوت،

 کنم افغانستان در کار صرف را ام زندگی حاضرم: الرین

 معاارف و زناان حقوق بشر، حقوق های ارصه در 233۱ سال از بشر، حقوق فعال اوت الرین داکتر 2932/ 5/ 6 /صبح 8

 زناان های برناماه مساوولیت فعال و بوده کانادا -افغانستان همبستگی کمیته موسسان از اوت الرین. کند می فعالیت افغانستان در

 بااه را خااود وقاات بیشااتر امااا اساات، کلمبیااا بااریتش برنااابی شااهر باشاانده ریاانال. دارد اهااده بااه را افغانسااتان زنااان باارای کانااادا

 .است داده اختصاص افغانستان در خود های فعالیت

 موارد پنهان نقض حقوق بشر 
 

 است شده سکنه از الیخ کنر از هایی بخش طالبان، حمالت ترس از

 حماالت تارس از کاه اسات گفتاه بخادی خبرگازاری باه افغانساتان شارق در امنیتای منباع یک 2932/ 5/ 4/ خبرگزاری بخدی

  .است شده سکنه از خالی کنر، والیت بریکوت ولسوالی از هایی بخش قالبان،

 غور و نیمروز در آشامیدنی آب کمبود پی در اضطراری وضعیت اعالم

 دو ایان نقااق برخای در صاحی آشاامیدنی آب کمباود کاه اناد گفته غور و نیمروز والیات در مقامات 2932/ 5/ 7/ بی بی سی 

 .است شده تبدیل قمناق این باشندگان برای جدی بسیار مشکل به والیت

 است نگران شدیدا   افغانستان در اداری فساد از متحد ملل

 ایان. نماود نگرانای اباراز شادیدا   افغانساتان در اداری و ماالی فسااد با رابقه در متحد مللسازمان  2932/ 5/ 2/ صدای آلمان

 .داد خواهد دست از را اش مشروایت زود بسیار نگیرد، را فساد جلو حکومت گرا است گفته سازمان

 کمبود آب آشامیدنی، شماری از باشنده گان کابل را به ستوه آورده است

گفته اند که از آغاز ماه رمضان تا اکناون، آب نال ندارناد و یاک تاانکر " کابل"ری از شهریان شما 2932/ 5/ 7/ 2تلویزیون 

 .آورند آب غیر صحی را، در بدل یک تا یک و نی  هزار افغانی، به دست می

 هستند پاسخگو رفته هدر های پول مورد در امریکایی مقامات: منلی

 افغانساتان در ن اامی و ملکای های پروژه آن از دالر ها میلیون گوید، می افغانستان مالیه وزارت 2932/ 5/ 2/ رادیو آزادی

 وزارت ایان مشااور منلی هللا نجیب .است رسیده امضا به ها امریکایی سوی از آن داد قرار که است، ریخته اشخاص جیب به

 سرمایه افغانستان حکومت با مشوره بدون ملکی و ن امی های پروژه از برخی در امریکا که گفت آزادی رادیو اب صحبت در

 .است کرده گذاری

 است؟ مسدود کندهار در مکاتب تعداد یک چرا

 کا  وامکانات مسلکی معلمان نبود امنی، نا کندهار والیت معارف مسوولین سو این به ها سال از 2932/ 5/ 2/ کاامریصدای 

 در کاه گویناد مای کنادهار والیتای شاورای نمایندگان اما .کردند می انوان والیت دراین معارف بودن رنگ ک  اساسی دلیل را

 .است شده بسته معلمان و مدیران توسق بلکه  نه، امنی نا دالیل به مکاتب والیت، این های ولسوالی از شماری

 اعتیاد به شده تداوی معتادان دوباره آوری روی

 وجااود بااا کااه ناادگوی می فاریاااب والیاات مخاادر مااواد معتااادان تااداوی بسااتر بیساات شاافاخانه مسااووالن 2932/ 4/ 92/  صاابح 8

 ۵۴ حادود حاضار حاال در آمارهاا براسااس کاه گویند می آنان .کنند می تداوی را معتادان دوامدار صورت به آنان ک ، امکانات

 .آورند می روی مخدر مواد به دوباره شوند، می تداوی که معتادانی درصد

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k04_icrc_office_in_afghanistan.shtml
http://8am.af/1392/05/06/dr-lawrin-afghanistan-work-life/
http://www.bokhdinews.af/social/14336-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130729_k04_water_problems_afghanistan.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130729_k04_water_problems_afghanistan.shtml
http://www.dw.de/%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-16967269
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/1268-2013-07-29-03-55-07
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/1268-2013-07-29-03-55-07
http://da.azadiradio.org/content/article/25055499.html
http://www.darivoa.com/content/corruption-in-kandahar-schools/1707736.html
http://8am.af/1392/04/31/drug-faryab-opium-afghans/
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 فرهنگ 
 

 شوند می سازی شبیه هندوستان در بامیان بودای های تندیس

 کشی" شهر در را بامیان بودای های تندیس این نسخه که داده واده هندوستان مرد  حزب رییس 2932/ 5/ 2/ صدای آلمان

 زنادگی یاا واناانیر باه اش مار  از بعاد باودایی فلسافی تفکر موسس بودا، گوتاما که جایی سازد، می پرادش ااوتر ایالت" نگر

 .است پیوسته مر  از پس

 شد جدید نصاب صاحب عالی تحصیالت

 از کااه را جدیاد تحصاایلی نصااب انااوان ۵8 سارقان،9۴ شاانبه یک دیاروز اااالی تحصایالت وزارت 2932/ 4/ 92/ صابح 8

 ایان سخنگوی گفته به. کرد توزیع کشور دانشگاه 92 به است، شده نهایی وزارت این نصاب انکشاف و تجدید ملی تهکمی سوی

 .باشد می تقبیق قابل آینده سمستر از سر تحصیلی نهادهای تمامی در تحصیلی جدید نصاب وزارت،

 درآمد تحریر رشته به ”گلنار”  در اجباری، یها ازدواج

 سان زیار هاای ازدواج و خردسال دختران اجباری های ازدواج چون اجتماای منفور پدیده 2932/ 5/ 5/ خبرگزاری جمهور

 سال سه قی ای، صفحه ۵2۵ کتاب این جمهور  خبرگزاری گزارش به .درآمد تحریر رشته به ”گلنار”  نا  به کتابی در آنان،

 اجباااری هااای ازدواج باه و شااده نوشاته یونسااکو ساازمان در افغانسااتان اسابق ساافیر ازیاز،  اااهر ساوی از فرانسااه کشاور رد

 .است پرداخته افغانستان در خردسال دختران

 سیاست 
 

 ندارد مشترک نافعم متحدینش با افغانستان: تمنا فرامرز

 امار در خاود متحادین افغانساتان دولات کاه گویاد مای خارجاه وزارت تحقیقات مرکز رییس 2932 /5/ 6/ خبرگزاری جمهور

 تروریاز  باا مبارزه امر در افغانستان متحدین که کند می تاکید تمنا فرامرز .است نکرده انتخاب درست را تروریز  با مبارزه

 .دارند منققه در نیکاف هراس از نگرانی و دغدغه تر  ک که اند کشورهایی بیشتر

 شود می بازگشایی زودی به قطر در طالبان دفتر: پاکستان

 در قالباان سیاسی دفتر که است گفته پاکستان ی خارجه وزارت سخنگوی چوهدری، احمد ازیز 2932/ 5/ 4/ یکتلویزیون 

 گفتگوهاای تاا اسات امیادوار پاکساتان کاه افازوده چوهادری آقاای .شد خواهد بازگشایی زودی به" ققر" کشور" ی دوحه" شهر

 کرد استقبال پاکستان خارجه وزارت اخیر ا هارات از صلح االی شورای: بیشتر بخوانید .شود گرفته سر از دیگر بار صلح

 نیست مهم امنیتی پیمان امضای برای االجل ضرب تعیین: خارجه وزارت

 مااه تاا متحاده ایااالت و افغانساتان میاان امنیتای پیماان سرنوشات اناد گفته یامریکاای های مقا  که حالی در 2932/ 5/ 7/ صبح 8

 بارای پیماان ایان امضاای در االجل ضارب تعیاین کاه گویاد می کشاور خارجه وزارت اما شود، مشخص باید سال جاری اکتوبر

 مرکازی فرمانادهی باا جمهاور رییس، شاود مشاخص اکتبار تاا افغانستان و آمریکا امنیتی توافقنامه: دمپسی: بیشتر بخوانید .نیست مه  افغانستان دولت

 کرد دیدار امریکا متحده ایاالت

 کرد تمدید ۱۱7۲سال تا را افغانستان مهاجران اقامت مدت پاکستان

 این در توانند می 2۴2۴ سال تا افغانستان مهاجران که اند کرده ااال  پاکستان حکومت مسؤوالن 2932/ 5/ 6/ یکتلویزیون 

 به نزدیک قانونی اقامت مدت که اند گفته گان پناهنده امور در متحد ملل االی کمیشنری با نشستی در آنان .کنند زندگی کشور

 .است رسیده پایان به گذشته ماه جون سی در افغانستان ی پناهنده هزار ششصد و میلیون یک

 جنگ 
 

 شدند کشته مسلح مخالف 38 سیمرغ عملیات جریان در: افغان مقامات

 کشته مسلح مخالف 89 ،سیمرغ املیات جریان در که گویند می افغانستان دفاع وزارت های مقا  2932/ 5/ 7/ رادیو آزادی

 و لاوگر ازره هاای ولساوالی در امنیات تاامین هادف باه ملای اردوی وهاینیر رهبری به قبل روز هفت املیات این .است شده

 است داشته چشمگیر های دستآورد سیمرغ املیات: وزیری: بیشتر بخوانید .دارد ادامه تاکنون و شده آغاز ننگرهار حصارک

http://www.dw.de/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-16973023
http://8am.af/1392/04/31/higher-education-university-new-curriculum/
http://www.jomhornews.com/social/36044.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/36137.html
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-world/1227-2013-07-26-10-19-04
http://da.azadiradio.org/content/article/25058640.html
http://8am.af/1392/05/07/security-agreement-deadline-us-af/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130723_k02-dempsey-afghanistan.shtml
http://8am.af/1392/05/07/karzai-visits-us-commander/
http://8am.af/1392/05/07/karzai-visits-us-commander/
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-world/1247-2013-07-28-03-32-11
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130729/1090/2118.html?id=25059649
http://da.azadiradio.org/content/article/25059760.html
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 گذاشت جا بر سنگین تلفات زابل، در ماین انفجار

 ایان جاوی شااه ولساوالی در مااین انفجاار ی نتیجاه در کاه اند گفته زابل والیت در محلی مسؤوالن 2932/ 5/ 7/یکتلویزیون 

 .اند شده زخمی دیگر تن ازدهدو و کشته تن نه والیت،

 کرد دستگیر هلمند والیت در را کننده اختطاف پنج ملی منیتا

 قای  ریاسات، ایان نیروهاای کاه اسات گفتاه ای خبرنامه نشر با ملی امنیت امومی ریاست 2932/ 5/ 2 /خبرگزاری جمهور

 یاک اختقااف جار  باه را چیاان اختقاف نفری چهار گروه یک لشکرگاه، شهر صافیان قریه مربوقات در خاص املیات یک

  را دالار هازار یکصدوچهل  مبلغ نامبرده فامیل از ندخواست می که موقعی بالفعل احمد نثار فرزند هللا احسان نا  به هلمند باشنده

 .نمودند دستگیر آورند بدست

 قلعه اسالم – هرات شاهراه از محافظت نیروی کار به آغاز

 قلعاه اساال  – هارات شااهراه امنیات تاامین بارای پاولیس نیروهای از نفری صد لشکر یک 2932/ 5/ 7 /خبرگزاری جمهور

 هاای ولساوالی میاان فاصال حاد در ایان از پاس نیارو، تعاداد این که گویند می والیت این در امنیتی مسووالن .کرد کار به آغاز

 .داشت خواهند فعالیت هرات شهر و غوریان جان، زنده کهسان،

 شدند کشته مسلح مخالف 78 قندز در افغان نیتیام نیروهای جداگانه های عملیات در

 به نزدیک و کشته مسلح مخالف 29 قندز والیت در افغان امنیتی نیروهای جداگانه املیات سه در 2932/ 5/ 7/ رادیو آزادی

 هاا املیاات ایان کاه گفات آزادی رادیو با صحبت در قندز امنیه فرماندهی سخنگوی حسینی سرور سید .شدند بازداشت تن 9۴

 .است شده انجا  چهاردره و ارچی دشت تیپه، گل های ولسوالی در

 دانند می ارزش بی را افغانستان در جنگ امریکا مردم: تازه سنجی نظر یک ی نتیجه

 دهاد مای نشاان سی، بی بی و پست واشنگتن های شبکه سوی از شده انجا  تازه سنجی ن ر کی 2932/ 4/ 26/ یکتلویزیون 

 رئیساان میاان آماده وجاود باه هاای تنش ن رسانجی، این در .اند دانسته ارزش بی را افغانستان در جنگ امریکا مرد  بیشتر که

 باودن ارزش بای ی اماده دالیال از صلح، گفتگوهای ناکامی و قالبان بهاری و تابستانی های حمله امریکا، و افغانستان جمهور

 است یافته کاهش افغانستان جنگ از ها امریکایی حمایت: بیشتر بخوانید .است شده دانسته افغانستان در جنگ

 انتخابات
 

 شدند معرفی انتخابات مستقل کمیسیون اعضای

 انتخاباات مساتقل کمیسایون ااضاای انوان باه را تان ناه فرماانی قی کشور، جمهور رییس کرزی حامد 2932/ 5/ 8/ صبح 8

 سالیمان قاضای بختیااری، محمادازیز ی،گرزیاوان محمدحساین برماک، احماد ساریر هاوتکی، ابادالرحمان .اسات کارده معرفی

 از انتخاباات مساتقل کمیسایون ااضاای انوان باه زرمتای شاریفه و احاراری لیال اچکزی، گاللی نورستانی، یوسف احمد حامد،

 هااای کمشاانر تعااین در هااا نگراناای و هااا خوشاابینی، مصاالحتی گاازینش و فرمالیتااه کمیتااه: بیشااتر بخوانیااد .اند شااده معرفاای جمهوری ریاساات سااوی

 شد مشخص افغانستان انتخابات کمیسیون ااضای تعیین برای اولیه فهرست، انتخابات

 قومی هن باشد مسلکی انتخابات کمیسیون: فیفا

 گازینش کمیتاه ساوی از کاه افغانساتان، انتخاباات مستقل کمیسیون در اضویت نامزد 27 های نا  2932/ 5/ 6/ صدای امریکا

 اسااس بار فهرسات ایان کاه گفتناد گازینش کمیته مسووالن .شد فرستاده جمهوری ریاست به شنبه یک روز به است، شده ترتیب

 .است شده ترتیب جنسیتی، و قومی تناسب داشت ن ر در با و انتخابات قانون در شده تعیین های معیار

 کمیسیون این جدید قانون به افغانستان انتخابات کمیسیون اعضای اعتراض

 تاازگی باه کاه را کمیسایون ایان اختیاارات و سااختار قاانون انتخاباات، مساتقل نکمیسایو اضاو شش 2932/ 5/ 2/ بی بی سی

 غاال  ا یمای، ریدا یاری، مومنه کمیسیون، معاون حسینی، ابدالخالق .خوانند می اساسی قانون خالف شده، توشیح و تصویب

 .هستند انتخابات لمستق کمیسیون معترض اضو شش گرزیوانی حسین محمد و فوالد هاش  محمد سید آزاد، دستگیر

 انتخابات امنیت تامین محک در امنیتی نهادهای توانایی

 رای زمرکا 7۴۴۴ حادود مکاان امنیتی وضعیت مورد در کرد ااال  امروز داخله امور وزارت 2932/ 5/ 2/ صدای امریکا

 دو تاا اسات شادن نهاایی حاال در کاه انتخاباات امنیات تاامین قار  تهیاه و جانبه همه بررسی از بعد را کشور سراسر در دهی

 .سازد می شریک انتخابات مستقل کمیسیون با دیگر روز

http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/1275-2013-07-29-07-13-23
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/35806.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/36192.html
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130729/1090/2118.html?id=25059652
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-world/1245-2013-07-28-03-02-19
http://da.azadiradio.org/content/article/25058286.html
http://8am.af/1392/05/08/election-commission-members-announced/
http://8am.af/1392/05/08/selection-committee-election-formality/
http://www.darivoa.com/content/election-commision-registration-/1707769.html
http://www.darivoa.com/content/election-commision-registration-/1707769.html
http://www.darivoa.com/content/election-commision-registration-/1707769.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130728_k02-iec-members-list.shtml
http://www.darivoa.com/content/fifa-says-elections-commission-should-be-professional-not-tribal/1711695.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k04_election_commision.shtml
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-security/1709002.html
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 گذارند نمی احترام افغانستان انتخاباتی هاینهاد به ها خارجی: معنوی

 ادارات بااا هااا خااارجی خااورد باار از انتخابااات مسااتقل کمیساایون ریاایس معنااوی احمااد فضاال 2932/ 5/ 2/ خبرگاازاری بخاادی

 در تاا دارناد ساعی هاا خارجی: "گفات جمهاور ریایس باه معنوی آقای .کرد شکایت کرزی جمهور رییس به افغانستان انتخاباتی

 محتار  دایمای نهادهاای و ادارات مثاباه باه را دولتای نهادهاای و ادارات کاه ایان ناه کنند معامله فردی گونه به و افراد با نهادها

 ."بشمارند

 است کمرنگ جوزجان در انتخابات نام ثبت پروسۀ

 را انتخاباات ناا  ثبات بارا  مارد  ی هاجعمر جوزجان، والیت در انتخابات مستقل کمیسیون 2932/ 5/ 9/ خبرگزاری پژواک

 جاوزا  5 تااری  باه ناا ، ثبات اولی  همرحلا .داناد ماي آناان بارا  دهاى آگااهي باودن ضاعیف را آن الات یک و خوانده کمرنگ

 .گردد آغاز نیز ها ولسوالى در اسد پنج  در آن، دو  ی همرحل که است قرار و شده آغاز والیات تما  مراکز در جار  سال

 شود می تامین دهی رای مراکز امنیت

 قاادر کاه را گیاری رای مراکاز فهرست ارزیابی، و بررسی چهارماه به نزدیک از پس امنیتی نهادهای 2932/ 5/ 8/ صبح 8

 2۴3: امرخیال: بیشاتر بخوانیاد .کردناد ارایاه انتخاباات مساتقل کمیسایون باه اسد، هفت  دوشنبه، روز هستند، آن امنیت تامین به

 شد نخواهد باز آینده انتخابات در دهی رای مرکز

 آرمان شهر
 

 زنان/ شهر خانه آنالین حقوق بشر آرمان کتاب

کتابخاناه »انادازی  هادف از راه. اسات  خانه آنالیان حقاوق بشار خاود را باه زناان اختصااص داده ای از کتاب شهر، صفحه آرمان

ها و اساناد  ایان اسات کاه تماا  اهدناماهکوشش ما بار . ترین پایگاه اقالااتی در این زمینه است ایجاد جامع« آنالین حقوق بشر

المللی و ملی، مقااالت،  توانید از اسناد بین در این بخش می. حقوق بشری به زبان فارسی را در یک کتابخانه مجهز گرد آوری 

 .مند شوید ای بهره های چندرسانه ها و گزارش ها، ااالمیه گزارش

 

 

http://bokhdinews.af/news/14313-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/25/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%80-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://8am.af/1392/05/08/election-security-interior-affairs-sidiqi/
http://da.azadiradio.org/content/article/25060889.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25060889.html
http://openasia.org/item/category/human-rights-2/womens-rights

