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کشته شدن دو زن بغالنی در نبرد با طالبان
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قطعنامــه نهادهــای مدنــی ،احــزاب سیاســی و
شــورا هــای قومــی در مــورد بســتن مکاتــب
دختــران

خود کشــی یــک دختــر پانزده
ســاله در فاریاب
ثمر گل دختر  ۱۵ساله در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب خودش را به
چادرش حلقآویز کرد.
منابع در فاریاب میگویند ثمرگل دختر  ۱۵ساله روز گذشته در
روستای دهمیران ولسوالی گرزیوان خودش را به چادریاش حلقآویز
کرده جانباخته است.
منبع می افزاید قرار گفتههای خواهر ثمرگل ،این دختر از سوی
مادراندرش آزار و اذیت میشده از همین سبب دست به خودکشی زده
است.
منابع رسمی تا کنون در این مورد چیزی نگفته است و دلیل و انگیزه
اصلی این قضیه هنوز هم مبهم است.

طالبــان بــه زنــان اجــازهی
اشــترا ک در نمــاز تراویــح
ندادنــد

اولویت های ملت خطوط سرخ ماست!
زنان نیم پیکر جدا نشدنی جامعه بوده و زمینه سازی آموزش ،کار و پیشرفت أنان مسوولیت دولت و هر جامعه سالم میباشد .اکنون که هشت ماه از حاکميت امارت اسالمی و يک ماه ...

>> صفحه 2

کندهــار کــې د رواين ناروغانو
بــد وضعیــت؛  ۱۶کلنــه روبینــه
هــم پــه قفــس کــې ســاتل
کېــږي

مردی که در هلمند همسرش
را بــا ســاطور کشــته بــود،
بازداشــت شــد

اســتادان زن حــق اشــتراک در کنفرانس
هــای علمــی را ندارند

شماری از باشندهگان شهرکابل از رفتاردوگانهی طالبان در برابر زنان و
مردان برای اشتراک در نماز تراویح خبر میدهند.
شماری از زنان در قلعهی نجارهای کابل با فرستادن ویدیوی به
خبرگزاری زنان افغانستان میگویند که طالبان دروازهی مسجد را به
روی زنان بسته کردند و به آنان اجازه ندادند که در نماز تراویح شرکت
کنند.
” امارت اسالمی نگویین امارت کفری بگویین ،ما یگگروه از زنان بخاطر
ادای نماز تراویح به مسجد آمده بودیم اما دروازهی مسجد را به روی ما
بسته کردند و مارا اجازه ندادند که در مسجد نماز بخوانیم”.
این درحالیست که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سراسر کابل و
والیات نماز تراویح از سوی روزه داران برپا میشود اما بر اشتراک زنان
در مساجد نیز محدودیت وضع شده است.
طالبان در فرمان رسمی بر اشتراک زنان برای نماز تراویح یا نمازهای
روزانهی شان درمساجد تاکنون چیزی نگفته اند اما افراد این گروه مانع
اشتراک زنان در نماز های جماعت میشوند.

کشــته شــدن دو زن بغالنــی در نبــرد
بــا طالبــان
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<< صفحه 3

رسانههای تحت کنترل طالبان گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی
این گروه در والیت هلمند ،مردی که همسرش را با استفاده از
ساطور به قتل رسانده بود ،بازداشت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری باختر ،این مرد ساکن ولسوالی خانشین هلمند
است.
طبق این گزارش ،این فرد اعتراف کرده است که پس از کشتن
خانمش با دو کودش از ساحه فرار کرده بود.

<< صفحه 3

بدنبال محدودیت های حجاب اجباری بر دانشجویان و اساتید زن،
این بار وزارت تحصیالت عالی طالبان طی یک مکتوب رسمی به
تمام دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان دستور داده است
که استادان زن این دانشگاه ها دیگر حق اشتراک در کنفرانسهای
علمی مردان را ندارند.
در این مکتوب آمده است که استادان ،دانشجویان و فارغان زن حق
اشتراک در برنامههای مردانه را ندارند .همچنان در این مکتوب به
تمام ...

<< صفحه 3

جبههی مقاومت ملی با نشر خبرنامهای امروز (یکشنبه ۱۱،ثور )۱۴۰۰
از کشته شدن دو زن در نبرد با طالبان در والیت بغالن خبر داده است.
در خبرنامه آمده است که در جریان درگیری میان طالبان و افراد
جبههی مقاومت چهار تن از نیروی طالب کشته و  4تن دیگر زخمی
شدند.
این جبهه گفته است که دو زن که درکنار مردان شان دربرابر طالبان
سالح برداشته بود کشته شدند.
“در این درگیریها دو بانوی حماسهآفرین که برای دفاع از منطقهی
شان در برابر طالبان جنگافزار برداشته بودند شهید و همسر یکی از
این زنان نیز زخمی شدهاست”.
به گفتهی این جبهه این درگیری امروز د ولسوالی تاله و برفک و الیت
بغالن رخ داده است.
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دختــران
بــد وضعیــت؛  ۱۶کلنــه روبینــه
هــم پــه قفــس کــې ســاتل کېــږي
۱/۲/۱۴۰۱

اولویت های ملت خطوط سرخ ماست!
زنان نیم پیکر جدا نشدنی جامعه بوده و زمینه سازی آموزش ،کار و
پیشرفت أنان مسوولیت دولت و هر جامعه سالم میباشد.
اکنون که هشت ماه از حاکميت امارت اسالمی و يک ماه هم از
شروع سال تعلیمی جديد گذشته ،هنوز هم مکاتب دختران باالتر از
صنف ششم بروی دختران بسته است .زمامداران حکومت میگویند
که مکاتب الی امر ثانی همچنان بسته خواهند بود .ملت منتظر امر
ثانی است و میلیون ها دختر از آموزش باز مانده و در بی سرنوشتی
قرار دارند ،اما سوال اینجاست که:
 چرا سرنوشت دختران افغان گروگان گرفته شده است و مشکلدر کجاست؟
 کدام تدبیری وجود دارد که ما منتظر آن هستیم؟ چرا موضوع یا مشکل اصلی با مردم در میان گذاشته نمی شود ،ومردم د تاریکی قرار داده شده اند؟
هشت ماه است ،که امارت اسالمی بهانه می آورد که مصروف تهيه
يک طرح در پرتو ارزش های اسالمی و عنعنات افغانی هستند.
احکام و ارزشهای اسالمی که به همه معلوم است و تا هنوز در هیچ
یک از کشورهای اسالمی جلو آموزش دختران گرفته نشده است،
اما وقتی سخن از عنعنات به میان می اید ،به نظر ميرسد که یک
عده اشخاص همانگونه که قايل به حق میراث زنان نیستند ،تحمل
حق تعلیم و کار زنان را نيز نخواهند داشت .با تأسف که در کشور
ما هنوز هم بعضی رسوم و عنعنات نا پسند وجود دارد که در تضاد
با ارزشهای انسانی و اسالمی میباشد .رسوم و عنعنات با مرور
زمان و مطابق به شرایط تغییر میکند ،اما افکار متحجر همیشه
جلو تغییرات مثبت را میگیرد .ما هشدار میدهیم که جلوگيری
از آموزش و کار زنان به هر بهانه که باشد ،عواقب ناگوار و جبران
ناپذیری خواهد داشت ،زیرا هر ملت و جامعه یک سلسله اولویت
ها و خطوط قرمز خود را دارد که باالی آن هیچگونه معامله را نمی
پذیرد.
بستن مکاتب بروی دختران از یک سو ما و کشور ما را از همسویی و
پیشرفت جهانی باز میدارد و زمینه مهاجرت های گسترده را فراهم
میکند و از سوی دیگر سیلی محکمی است بروی فرهنگ افغانی

غ
کندهار والیت ک يوې بل ن
نارو�
عص�
ۍ
ۍ
کور� هم خپله  ۱۶کلنه لور د ب ي
ې
ې
� معیوبه هم ده.
داس حال ېک چ ې
له امله په قفس ېک بنده کړې په ې

غ
شپاړسکلنه روبينه نه ځ
خ�ې
ده،
اخته
نارو�
عص�
بلک ب
ۍ
یوا� دا چ ې
ې
� په ب ي
ې

که درد آن برای ما و نسل های آینده ما غیر قابل تحمل خواهد بود.
ما نماینده گان اقشار مختلف جامعه ،اعم از علمای دین ،بزرگان
قومی ،فعاالن جامعه مدنی و احزاب سیاسی یک باالی امارت
اسالمی صدا میکنیم ،که:
 -۱محروم ساختن یک نسل از آموزش برای هشت ماه ،یک ضایعه
بزرگ نه بل یک فاجعه بوده که دوام آن دیگر نه قابل قبول و نه
هم قابل پذیرش است .ما تاکید مینمایم که دروازه های مکاتب هر
چه زود تر بروی دختران باز شده و به زنان افغان اجازه کار و دیگر
حقوق آنان داده شود.
 -۲ما به سران حکومت اسالمی میگویم که اگر مشکلی وجود داشته
باشد ،با ملت شریک ساخته و از مردم کمک بخواهند ،در غیر آن
دیگر با سرنوشت اوالد مظلوم ملت بازی نکنند.
 -۳در عصر حاضر حکومت ها به خواست و نظریه مردم پیش میروند
و هر گونه فشار سبب ازدياد فاصله بین دولت و ملت خواهد شد .ما
نگران آن هستيم که مبادا با ازدياد این فاصله فرصت های بدست
آمده در راه ثبات و پیشرفت و آرزوی افغانستان واحد به باد نرود.

توزیع وسایل لبنیات برای  ۲۸۳خانم در کندز

 -۴ما از سران امارت اسالمی تقاضا داریم تا در تصمیم گیری های
مهم ،وضع قوانین و تطبیق آن نظریات مردم را در جدا ً نظر بگیرند،
چون دولت ها وقتی مستحکم بوده میتوانند که پشتوانه مردمی را
با خود داشته و اراده مردم را تمثیل نمایند.
 -۵ما حمله وحشیانه عليه مکتب عبدالرحیم شهید را که باعث
شهادت و جراحت تعداد کثیر از دانشجویان شد ،منحیث يک یک
عمل غیر انسانی و غیر اسالمی با الفاظ شدید تقبیح مینمايیم
و حادثه به بار آمده را یک تراژیدی بزرگ تلقی مینمایيم .ما از
مقامات امارت اسالمی خواهانیم که عاملین این واقعه دردناک را به
زودترین فرصت دستگیر نموده و به جزای اعمال شان برسانند و در
آینده از وقوع چنین حمالت به گونه جدی جلوگیری نمایند.
در اخیر ما از مردم افغانستان ميخواهیم که سعی و تالش خود را در
یک صف واحد هر چه منسجم تر ساخته و خواسته های خود را به
ارتباط حقوق فرزندان خود هر چه رسا تر مطرح نمایند.
و ما علینا االالبالغ
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برای  ۲۸۳خانم در والیت کندز از سوی دفتر اجتماعی راه نوین یا
NSDOوسایل لبنیات توزیع شد.
مسوالن دفتر اجتماعی راه نوین یا  NSDOدر کندز می گویند که
آنان در هماهنگی با ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری این والیت
 ۱۸قلم مواد و وسایل زنجیره یی لبنیات را برای  ۲۸۳تن از بانوان
نیازمند ولسوالی امام صاحب کمک کردند.
به گفته مسوالن این موسسه این کمک تحت نظر پروژه انکشاف
تشبثات زراعتی  NSDOبه هدف توانمند سازی اقتصادی خانوادهها
توزیع گردیده است
حفیظ اهلل رسولی مسوول والیتی موسسه  NSDOهدف از این کمک

را توانمندسازی اقتصادی فامیلها یاد کرده از مستفدین خواست
تا از وسایل توزیع شده را برای انکشاف مالداری استفاده درست و
اعظمی نمایند.
به گفته رسولی وسایل توزیع شده شامل یخچال ،دیگ شیر جوشی،
مخزن شیر ،سطلهای آهنی و پالستیکی ،میز و چوکی ،مشک برای
تولید دوغ ،شیر سنج ،حرارت سنج ،محلول دام کریم ،مواد منرالی
یا مکمل غذایی ،البندازول ،جک اندازه گیری بود.
این در حالیست که بعد از آمدن امارت اسالمی زنان همه خانه
نشین شدند و توجه بیشتر موسسات هم روی زراعت و مالداری زنان
قریهجات شده است.

منابع محلی از وقوع یک انفجار در ساحه دهبوری شهر کابل خبر
میدهند.
این انفجار عصر امروز (شنبه ۱۰ ،ثور  )۱۴۰۱در ساحه دهبوری
از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل در یک موتر مسافربری
کاستر رخ داده است.
منابع مردمی میگویند در انفجار بر یک موتر کاستر در چهار
راهی دهبوری شهر کابل سه زن کشته شده و دوتن زن دیگر
زخم برداشتند.
به گفتهی منابع تاکنون جسد سه زن و دو زخمی به شفاخانهی
استقالل منتقل شدند.
اما خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیهی طالبان در کابل به
خبرنگاران میگوید که در پی وقوع انفجار در ناحیهی سوم
پایتخت ،یک زن کشته شده است و سه نفر دیگر زخم برداشته
است .بهگفتهی او ،این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بوده است.
این درحالیست که روز گذشته نیز یک انفجار نیرومند درمیان
نمازگذاران در مسجد خلیفه واقع درجاده دارالمان کابل رخ داد
.مقامات طالبان جان باختن ده تن را به رسانه ها تایید کرد اما
رسانه های خارجی جان باختن پنجاه نفر را اعالم کرد درحالیکه
گواهان رویداد شمار زخمیان و جان باختگان این رویداد را بیشتر
از  ۳۰۰نفر میدانند.
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عزیزه عنایت در ولسوالی اندخوی مربوط والیت فاریاب پا به عرصۀ
وجود گذاشته است .پدرش محمد کریم ولد “مرزا همراه” نسبت
وظیفۀ افسری در کابـل متوطن میگردد که موصوفه نیز در کابل
بزرگ شده و تحصیالتش را در کابل به پایان رساینده است .خانم
عنایت مدت  ۲۵سال در ادارۀ دولت کار کرده و ده سال اخیر
مأموریتش را به حیث مدیر عمومی سوانح ،وزارت آب برق آن زمان
اجرای وظیفه نموده است.
از سال  ۱۳۵۵هجری شمسی به سرودن شعر می پردازد که از آن
زمان تا اکنون اشعارش در روزنامه ها ،مجالت ووبسایت های افغانی
در خارج و داخل کشور منتشر می گردد .وی عالوه از نوشتن شعر،
داستان و مقاله هم مینویسد
 -۱سیر زندگی
 -۲فروغ سحر
 -۳اندوه غریبان
 -۴دخت غروب
 -۵مرد اسیر
مـــو ج شــرار
ای رهــــیان صــــلــح وطـــن در د یــار مـــا
عــزم شما ست صلــــح و صـفـا افـــــــــتخـار ما
هــــر لحظه از حضـــور شـــما در مـــــیان ملــک
دشمــــن به لر زه است چو موج شرار مــــا
مـــزدور اجنبی ،که بــــــود بـــیگمان عــــــد و
تخــــم نــــفــا ق بـــذر کنــد در دیـــــار مـــــا
ای هــــموطن بیا که کنون دســــت هم دهـــــیـم
وحــدت ضــرورت است بــــــرای قـــــــرار مــا
با ا تــــفا ق قا مــــت دشمـــن تواند خــــــــمیــــد
خاری ز با هــــــــمی ,نـــرو یــد کنـــار مـــا
بنویس ( عزیزه ) کین همه و حدت ضرورت است
چون کــــوه شـو د زصلــح و صفــا اعتبــــار مــــا

ـورتی و
ـت مشـ
ـزاری “نشسـ
برگـ
ـرات
ـان” در هـ
ـجام زنـ
انسـ
نشست مشورتی تحت عنوان “نشست مشورتی و انسجام زنان
والیت هرات” به منظور بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه و رساندن
خواستهها و مشکالت زنان به گوش مسوولین با حضور فعاالن حقوق
زن ،مسئوالن نهادهای مدنی ،فعاالن رسانهیی ،استادان دانشگاه و
کنش گران اجتماعی در والیت هرات ،برگزار گردید.
مسعوده کرخی ،عضو پارلمان پیشین افغانستان که در این برنامه
اشتراک داشت میگوید ،جهان با زندگی زنان افغانستان معامله
کرده و امروزه زنان و دختران افغانستانی مظلومانه در حال فنا شدن
هستند .امیدواریها وجود داشت که در سال جدید  ۱۴۰۱وضعیت
زنان بهبود یابد اما در سوم حمل با بسته شدن مکاتب به روی
دختران ،روز سیاهی در تاریخ افغانستان رقم زده شد.
فاطمه فراهی فعال مدنی و برگزار کنندهای نشست مشورتی زنان
والیت هرات میگوید ،هدف از برگزاری این برنامه ،دادخواهی برای
دانشآموزان دختر که دروازههای مکتب به روی شان بسته شده و
ایحاد تجمعی از زنان به منظور بیان خواستهها و مشکالت شان است
تا به گوش مسوولین رسانده شده و در آینده به آن رسیدهگی شود.
وی میافزاید ،برگزاری همچین برنامهها میتواند باعث ایجاد امید و
انگیزه در میان زنان و دختران افغانستانی شود که امروزه با مشکالت
و محدودیتهای زیادی مبارزه میکنند .و باید این موضوع پذیرفته
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استادان زن حق اشتراک در کنفرانس های علمی را ندارند
طالبان همچنان تاکید
بدنبال محدودیت های
کرده اند که مراسم فراغت
حجاب اجباری بر دانشجویان
دانشجویان زن با رعایت
و اساتید زن ،این بار وزارت
حجاب اسالمی برگزار شود و
تحصیالت عالی طالبان
هیچ دانشجوی زن حق ندارد
طی یک مکتوب رسمی به
عکس یا ویدیویی از این مراسم
تمام دانشگاههای دولتی و
را در شبکههای اجتماعی نشر
خصوصی افغانستان دستور
کند.
داده است که استادان زن
به دانشگاههای خصوصی
این دانشگاه ها دیگر حق
کشور دستور داده شده که
اشتراک در کنفرانسهای
ن حق ندارند مراسم فراغتشان را بدون هماهنگی دانشگاه
دانشجویا 
علمی مردان را ندارند.
در این مکتوب آمده است که استادان ،دانشجویان و فارغان زن حق مربوطه تجلیل کنند.
وزارت تحصیالت عالی طالبان پیش از این نیز استادان و دانشجویان
اشتراک در برنامههای مردانه را ندارند.
همچنان در این مکتوب به تمام دانشگاههای دولتی و خصوصی دستور را از گفتوگو با رسانهها منع کرده بود و همچنان به محصالن دختر
داده شده است تا برنامهها برای زنان و مردان جداگانه تنظیم شود و اجازهی ورود به ادارهی دانشگاه و دفاتر استادان مرد را نداده اند.
هیچ مردی نیز حق اشتراک در برنامههای زنان را ندارد.

مــردی کــه در هلمنــد همســرش را بــا ســاطور
کشــته بــود ،بازداشــت شــد
رسانههای تحت کنترل طالبان گزارش دادهاند که نیروهای امنیتی این
گروه در والیت هلمند ،مردی که همسرش را با استفاده از ساطور به
قتل رسانده بود ،بازداشت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری باختر ،این مرد ساکن ولسوالی خانشین هلمند
است.
طبق این گزارش ،این فرد اعتراف کرده است که پس از کشتن خانمش
با دو کودش از ساحه فرار کرده بود.
باختر دربارهی انگیزهی قتل چیزی نگفته است.
ل آنان همواره یک چالش بوده است.
خشونت علیه زنان از جمله قت 
در کنار خشونتهای خانوادگی علیه زنان ،طالبان نیز محدودیتهایی
در گذشته این موارد توسط وزارت امور زنان و کمیسیون حقوق بشر
علیه این قشر وضع کردهاند که نقض حقوق بشر دانسته میشود.
بررسی میشد ،اما حکومت سرپرست طالبان این دو نهاد را لغو کرده
در حال حاضر اکثریت زنان کارمند در ادارات دولتی خانهنشین شده و
است.
همچنین دختران باالتر از صنف ششم اجازهی رفتن به مکتب را ندارند.

ـه
ـرعی بـ
ـاب شـ
ـدون حجـ
ـوزگاران زن :بـ
ـه آمـ
ـان بـ
ـدار طالبـ
هشـ
مکتــب راه نمیدهیــم
وزارت امر به معروف طالبان به آموزگاران زن در کابل هشدار داده که
دستور طالبان در مورد حجاب شرعی را رعایت کنند .این وزارت گفته،
آموزگارانی که چادری یا حجاب عربی نپوشند ،از وظیفه سبکدوش
میشوند.
هیئت وزارت امر به معروف طالبان ،روز گذشته با حضور در شماری از
مکتبهای دولتی کابل ،به آموزگاران زن هشدار داده است ،در صورتیکه
چادری یا حجاب عربی نپوشند ،از وظیفه منفک میشوند .برخی
آموزگاران زن در تماس با خبرگزاری زنان افغانستان این دستور تازه
وزارت امر به معروف طالبان را تایید میکنند .به گفته این آموزگاران،
هیئت وزارت امر به معروف طالبان گفته است که آنها برای تمامی
مکتبهای پایتخت ،مامور ویژه خواهند گماشت ،تا عملی شدن این
دستور را اجرایی کنند .یک آموزگار زن که در یکی از مکتبهای غرب
پایتخت وظیفه اجرا میکند ،به خبرگزاری زنان گفت “امروز طالبان در
مکتب ما آمدند و گفتند که اگر معلمین چادری و حجاب عربی نپوشند،
دیگه نمیتوانند به وظیفه حاضر شوند .آنها گفتند که خود ما دهن
مکتب ایستاده میشویم ،کسی را نمیگذاریم”.
به تازگی طالبان محدودیتهای جدی را علیه زنان در نظر گرفته است .ماند .چند روز پس از این تصمیم ،طالبان از سفر شماری از زنان به
روز دوم حمل وزارت معارف طالبان اعالم کرد که به دلیل رعایت نشدن دلیل نداشتن محرم شرعی (همراه مرد) جلوگیری کردند.
حجاب شرعی ،تا امر بعدی مکتبهای دخترانه همچنان بسته خواهند
شود که دختران افغانستانی هم مانند دختران کشورهای دیگر حق
تحصیل را داشته و این توانایی را دارند تا به مدارج باالی عملی و
تحصیلی برسند و افتخار آفرین باشند.
سحر فراهی ،یک تن از اشتراک کنندهگان در این برنامه میگوید،
“امروز ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش امارت اسالمی برسانیم
تا دروازههای مکتب را باز کنند تا بتوانیم دوباره به درس خود ادامه
دهیم”
وی میافراید ،تحصیل حق مسلم هر دختر است و همانطور که پسران
میتوانند امروز مکتب رفته و تحصیل کنند ،دروازههای مکتب باید به
روی دختران نیز باز شود.

زنــان معتــرض افغانســتان
بــه جهــان :درمقابــل جنــگ
نابرابــر زنــان افغانســتان را
یــاری و طالبــان را تحریــم
کنیــد

زنان معترض خیابانی کابل پس از سرکوب شدن اعتراضات و زندانی
شدن شماری ازین زنان از سوی طالبان ،بار دیگر در اعتراض به
مسدودماندن مکاتب دخترانه صدای اعتراض شان را بلند کردند.
شماری از اعضای جنبش زنان عدالتخواه افغانستان در یکی از کوه
پایه ها و مکان نامعلوم روز ( پنجشنبه ۴،حمل  )۱۴۰۱دریک تجمع
اعتراضی از جهان خواستند که زنان افغانستان را ” درین جنگ نابرابر”
یاری کنند و طالبان را تا بازگشایی دروازه های مکاتب دخترانه تحریم
کنند.
درقطعنامه اعتراضی این زنان آمده است که بار دیگر زنان افغانستان
مورد تبعیض آشکار جنسیتی به بهانهی دین و حجاب قرار گرفتند.و
گروه طالبان دروازه های مکاتب را به روی دختران بستند ،اعتراضها
را سرکوب کردند ،زنان را زندانی کردند وکشتند و مورد دهها خشونت
دیگر قرار دادهاند.
“ما امروز بار دیگر مجبور شدیم با وجود تهدیدات باال صدای
عدالتخواهی و آزادی بلند کنیم زیرا مردم افغانستان و جهان با
خاموشی ننگینشان در برابر ظلم طالبان که بر زنان افغانستان روا
داشته اند ،ما را بدست ظلم و سیاست تجارت دینی طالبان رها
کردهاند”.
در ادامه آمده است که جهان باید درین جنگ نابرابر زنان افغانستان
را همراهی کند و طالبان را تا بازگشایی مکاتب دخترانه تحریم کنند.
“ما زنان افغانستان اکیدا از مردم افغانستان و جهان میخواهیم که در
مقابل این جنگ نابرابر زنان افغانستان را یاری کنند و اجازه ندهند که
ما قربانی این سیاستهای پلید تجارتی به بهانهی دین شویم.
ما زنان افغانستان خواهان تحریم گروه طالبان از طرف کشورهای
جهان و ا ِعمال فشار حداکثری براین گروه بخاطر بازگشایی مکاتب به
روی دختران و اعادهی سایر حقوق زنان و مردم افغانستان هستیم”.
زنان معترض همچنان تاکید کرده اند که تحصیل ،کار و آزادی،
حقوق مسلم زنان است و تحقق این حق آنان به ایستادگی و مقاومت
در برابر طالبان ادامه میدهند.
آنها خطاب به طالبان میگویند که دیگر حقوق زنان افغانستان را به
گروگان گرفته نمیتوانید.
بسته شدن دروازه های مکاتب به روی دختران و اشک ریختن
آنان جلو درهای بستهی مکاتب با واکنش های گستردهی جهانی و
نهادهای بین المللی روبرو شد .
حکومت سرپرست طالبان یک هفته قبل از نوروز وعدهی بازگشایی
مکاتب دخترانه را داده بود اما در روز بازگشایی مانع ورود دختران
کالس های ششم به باال به صنوف های درسی شدند.
خبرگزاری زنان افغانستان

انفجار مرگبار در مسجد خلیفه صاحب درپایتخت

منابع محلی از وقوع یک انفجار مرگبار دیگر در مسجد خلیفه صاحب
در سه راهی عالوالدین از مربوطات دراالمان کابل خبر میدهند.
این انفجار هنگام ادای نماز پیشیندر میان انبوهی از جمعیت نمازگذار
که مشغول حلقهی ذکر بودند ،صورت گرفته است.
گواهان رویداد آمار تلفات را خیلی بلند میخوانند و میگویند دستکم
 ۳۰۰صد تن کشته و زخمی شدند و زخمیان این رویداد به شفاخانهی
دولتی استقالل درکابل منتقل میشوند.
مقامات رسمی طالبان تاکنون درین موزد چیزی نگفته اند.
اخیرا انفجارهای مرگبار بر مراکز آموزشی و مساجد در افغانستان

افزایش یافته است.
روز گذشته در دو رویداد جداگانه دو موتر مسافربری درمحالت شیعه
نشین والیت بلخ هدف انفجار قرار گرفت که باعت شهید و زخمی شدن
بیش از  ۳۲تن شد و پنجشنبهی هفتهی گذشته یک مسجد بزرگ و
پر از نمازگذاران آماج انفجار قرار گرفت که درنتیجه بیش از  ۲۰۰تن
شهید و زخمی شدند.
خبرگزاری زنان افغانستان

Weekly News

Mehr Bano
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The hanging body of a Bamyani
student was found in a stall
Popular sources in Bamyan province say they
found the hanging body of a schoolgirl in a stall.
The identity of this girl is Zahra and she is
about 18 years old. A 12th grade student, she
was scheduled to take the university entrance
exam this year.
Local Taliban officials in Bamyan’s Waras district claim that an 18-year-old girl hanged herself in the district and ended her life.
Ghafoor Hashemi, the Taliban district governor for Waras district, told the media that the
girl hanged herself on Friday evening (April 1,
2022) in a remote village in the Ural-Sorkhjoi
district of Waras district.
It is not clear if the girl committed suicide or
was hanged by someone else, but security officials in Bamyan say they have sent a team
of criminal and prosecutorial officials to investigate.

:آدرس فیس بوک

The mysterious deaths of women and girls
have also increased as the Taliban imposed
increasing restrictions on women and closed
girls’ schools.
The families of the victims say the Taliban are
not pursuing the cause of the victims’ deaths.
In the latest case, Taliban members tortured
and killed a young midwife in Mazar-e-Sharif
for not having a mahram(male escort).
Sources say that the Taliban first tortured the
girl and cut her flesh into pieces. They hit her
on the head and face with a razor, cut off one
of her legs, and then fired twelve more bullets
at her dismembered body.
Reacting to the incident, Mohammad Mohaqiq,
a former deputy chief executive, said this was
the fifth Hazara girl to be tortured and killed by
the Taliban in the most horrific way possible.

Suicide of a 75-year-old man after
rejecting his second marriage in
Faryab

هفته نامه مهربانو

 خبرگزاری زنان افغانستان:صاحب امتیاز
 حمیرا ثاقب:مدیر مسوول
 گروه نویسنده گان:زیر نظر
 مسوولیت سایر نوشته ها بر،به جز سرمقاله
عهده نویسنده است

Demonstrations condemning
the recent attacks on Shiites in
Afghanistan

Today (Friday,April 22), a number of Shiite and
Hazara residents of Dasht-e-Barchi, west of
Kabul, condemned the recent terrorist attacks
and the lack of security in their areas by Taliban
institutions and the lack of attention of relevant
international organizations regarding their fate,
Marched peacefully.
The demonstration began at 10 a.m. in the
Pol-e-Khoshk area of Dasht-e-Barchi and was
scheduled to continue until Kabul’s Pol-e-Sokhta, where it was strongly opposed by Taliban
forces. According to popular sources, the Taliban opened fire to prevent people from marching
and dispersing the crowd, leaving two wounded

and taken to hospital.
People chanted “We want Security, We want
Justice” and accused the Taliban government
and the international community of neglecting
their security and destiny.
Religious and ethnic minorities have been ignored since the Taliban regained power in Afghanistan, and in recent cases, terrorist attacks
and explosions on Shiites in the capital Kabul,
Mazar-e-Sharif in the north, and Kunduz in the
northeast , Kandahar city in the south and Herat city in the west of the country, hundreds of
civilian students or worshipers have been killed
and injured.

New Taliban restrictions on Jawzjan
media
A 75-year-old man in Faryab was eager for a
second marriage but committed suicide after
his sons prevented him.
A security source says; A 75-year-old man
hanged himself at his home in Gawki village of
Garziwan district of Faryab province and ended his life.
According to a security source; This person

was called Sidiq bai. According to his relatives,
the man’s wife had died two years ago, but he
asked his children to marry someone for him,
but his sons refused because of his advanced
age.
The source added that Sediq Bai hanged himself in his living room at around 10 last night
and ended his life.

Invitation to visit Afghanistan A
Qatari woman minister by Amir Khan
Mottaqi
Acting Taliban Foreign Minister Amir Khan Mottaqi paid an official visit to Qatar to meet with
Qatari Minister of Family and Social Development Maryam al-Masnad, who asked her to
visit Afghanistan to investigate the situation of
Afghan women.
A delegation of Taliban led by Amir Khan Mottaqi has left for Qatar.
Maryam al-Musnad reminded the Taliban that it
is the duty of the Ministry of Family and Social
Development in Qatar to provide educational
and economic services to orphans and helpless
women also Qatar is ready to provide humani-

tarian services to those in need in Afghanistan
as well, according to a newsletter published by
the Taliban Ministry of Foreign Affairs on Twitter today (Saturday, April 30, 2022).
Mottaqi called for humanitarian aid to Afghanistan and asked Ms. Maryam to travel to Afghanistan to investigate the situation of Afghan
women and help Afghan women, orphans and
the disabled through Qatari charities.
The Taliban’s foreign ministry says a Qatari
delegation is scheduled to travel to Afghanistan and open offices for Qatari charities in Afghanistan.

The Taliban in Jawzjan province say the media
should regulate their activities in accordance
with Islamic law.
Local officials in Jawzjan said in a meeting with
local radio officials that the Islamic Emirate had
no problem with the media operating within the
framework of Islamic law.
Mawlawi Gol Mohammad, known as Haji Salim,
the deputy governor of Jawzjan, said in a meeting with local radio officials that the media should
broadcast in accordance with Islamic law and
the Islamic Emirate has no problem with the
media, which prepares and publishes their programs according to the guidelines of Islam.
According to the deputy governor of Jawzjan,
the media has an important and effective role in
reforming society. They should further strengthen religious, educational and moral programs
and promote a culture of mutual acceptance
among the people.
Mr. Salim added that he talks to local officials
about the presence of women in the local media, but that the media should refrain from
broadcasting programs that run counter to Islamic law and Afghan traditions.
Meanwhile, officials in a number of local media
outlets have emphasized the publication and
distribution of scientific, cultural and educational programs, saying that Afghan media produc-

tion is very low and that they do not have media
feed due to the closure of foreign programs and
productions.
According to media officials, the lack of financial
resources and the suspension of projects are
among the problems they are struggling with,
and besides, the situation is becoming more
difficult every day, and if it continues, they will
see the media closing down.
According to the information provided by the
Jawzjan Directorate of Information and Culture, there are currently eleven radio stations
and two newspapers operating in Jawzjan, and
the broadcasting of three TV stations and one
radio station has been suspended for several
months.

