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یوناما :قانون آب افغانستان با خالء مواجه است

یافتههای یک تحقیق تازۀ یوناما نشان میدهد که به دلیل موجودیت
خالء در قانون آب و ساختارهای اداری ،بیشتر مردم برای حل اختالف
ناشی از استفاده از آب ،به میرآبها مراجعه میکنند.
در خبرنامه یی که از سوی یوناما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد
در افغانستان ،به دســترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده
است که این تحقیق درسال  ۲۰۱۵از سوی بخش حاکمیت قانون این
دفتر صورت گرفته است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که تقاضا برای آب جهت رشد و
انکشاف زراعت در افغانستان ،که بر اثر جنگ ،زیرساختها در حال
تخریب بوده و از خشکسالی به شــدت آسیب دیده است ،در اکثر
موارد به اختالفهای خطرناک بر سر حقوق آب منجر میشود.
در این گزارش آمده است که جوامع روستایی افغانستان ،به دسترسی
مطمئن به منابع آبی برای رشــد محصوالت و تغذیه مواشی که برای
حیات و معیشت شان حیاتی است ،وابسته میباشند.
تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
اســت همان طور که این گــزارش به وضاحت

و رئیس یوناما گفته
مشــخص میکند ،میزان خطرهایی که به اختالف بر سر آب وابسته
می باشد ،بسیار زیاد اســت و حل این اختالفها به شکل مسالمت
آمیز از اهمیت حیاتی برخوردار است..........ادامه/ص5/

حدود نیمی از بیجاشدگان اخیر کمک
دریافت کردهاند

کمیته حــاالت اضطرار میگویــد که این
کمیته ،به حدود نیمی از  ۹۳هزار بیجاشدۀ
جنگهای اخیر به ویژه در کندز ،کمکهای
بشردوستانه توزیع کرده است.
در نشســت این کمیته که دیروز به ریاست
محمد خــان ،معاون اول ریاســت اجرایی
حکومت وحدت ملی در کابل برگزار شــد،

مســئله بیجاشــدگان جنگهای اخیر به
ویژه در کنــدز و چگونگی رســیدگی به
نیازمنديهــای حیاتی آنهــا ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نمایندگان وزارتهای انکشاف
دهــات ،دفــاع ،داخله ،انکشــاف دهات،
شهرسازی ،معارف.........،ادامه/ص5/

شاروال تورخم به اتهام اختالس از وظيفه
سبکدوش و به سارنوالى معرفى شد
شاروال شــهرک تورخم واليت ننگرهار ،به
اتهام فساد و اختالس ،از وظيفه سبکدوش
و به شاروالى معرفى گرديد.
عطاءاهلل خوگيانى سخنگوى والى ننگرهار،
به تاريخ  ٢عقرب بــه آژانس خبرى پژواک
گفت که به اساس اوامر مسوولين بلندپايه،
حميداهلل در پى دخالت در موضوعات منفى،

از وظيفه عزل و به ارگانهاى عدلى و قضايى
معرفى گرديد.
نامبرده افزود کــه گالب منگل والى جديد
التقرر ننگرهار ،در روز نخســت معرفى اش
مبارزه با فساد را از اولويت هاى کارى خود
عنوان کرد.
يک منبع ديگر اين.........ادامه/ص5/

مسووالن معارف در ســرپل می گویند که
ناامنی ها در نقاط مختلف این والیت ،سبب
شــده تا معاش و امتیازات معلمین بیش از
یکصد مکتب در ســاحات تحــت کنترول
طالبــان ،از پنج ماه به این ســو ،پرداخت
نگــردد .عبدالغفور ســرپلی رییس معارف
ســرپل ،دیروز در یک نشست خبری گفت

وزارت امور داخلــه میگوید که یک مالامام
مســجد را در کابل ،به اتهام دستداشتن در
ربودهشــدن دو کودک بازداشت کردهاست.
وزارت امور داخله میگویــد که این مال در
ربودهشــدن دو دختر خردسال از سوی یک
مالی دیگر دست داشتهاست.
در همیــن حــال ،خانوادههــای دختران

ربودهشــد ه از حکومت میخواهند که این
ربایندهگان را سخت به کیفر برساند.
مالی بازداشتشــده اعتراف کردهاست که
پیشاز این نیز پنج دختر را از بخشهای دیگر
کشور به ولسوالی خوست والیت بغالن ربوده
بود و از این میان دو دختر را برای خود نکاح
کردهاست و سه دختر..........ادامه/ص5/

قیام باشندهگان سرپل در برابر
هراسافگنان

که معاش و امتيازات معلمین در  ١٢٥مکتب
در مناطق تحت کنترول طالبان در ولسوالی
های کوهســتانات ،صیاد ،ســوزمه قلعه و
مناطق شــیرم ها در مرکز والیت ،به دلیل
عدم بررسی از سوی اعضای نظارت معارف،
پرداخت نشده است.
موصوف افزود که در..........ادامه/ص5/

از کشته و زخمى شدن يکصد طالب مسلح
در جوزجان خبر داده شد
مقامــات محلــى در جوزجان ،از کشــته
شدن٣٢طالب از جمله سه قوماندان آنها و
يک افسر پاکستانى؛ و جراحت  ٦٨تن ديگر
خبر داده اند؛ اما طالبان کشته و زخمى شدن
 ١٢تن از افرادخود را تاييد مى کنند.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان،
به آژانس خبرى پــژواک گفت که عمليات

صحبت با رادیو آزادی گفت چین تعهد کرده که دو بال
طیاره ترانسپورتی را با اردوی ملی افغانستان کمک کند.
وی گفت این دو طیاره در بخش انتقال هیئت و مقامهای
وزارت دفاع استفاده خواهد شد.
او افزود« :چین وعده کردهاست که..........ادامه/ص5/

گفتگوهاى صلح بايد بين االفغانى بوده و پاکستان
در آن دخالت نداشته باشد

شماری اعضای مشرانوجرگه ،از پروسۀ صلح با مخالفين
مســلح دولت حمايت مى کنند؛ اما مى گويند که اين
گفتگوها بايد بين االفغانى باشــد و پاکســتان در آن
مداخله نداشته باشد.
اين در حالى است که به دنبال موفقيت گفتگوهاى صلح

یک مال امام مسجد به
اتهام ربودن دو دختر خردسال
بازداشت شد

معاش معلمین  ١٢٥مکتب در سرپل از پنج
ماه به این سو پرداخت نشده است

وزیری :چین دو طیاره ترانسپورتی به اردوی
افغانستان کمک میکند

وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار است چین دو بال
طیاره ترانسپورتی را با حکومت این کشور کمک کند.
این وزارت کمک چین با نیروهای هوایی این کشــور را
موثر عنوان کرده استقبال کرد.
دولت وزیری ســخنگوی این وزارت روز یکشــنبه در

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

دولت و حزب اســامى افغانستان ،گزارش هايى منتشر
شــده که گروه طالبان مســلح نيز در قطر با مقام هاى
حکومت افغانســتان گفتگو نموده و يک هيئت طالبان،
به پاکستان نيز رفته است.
طالبان گزارش هاى گفتگوهاى..........ادامه/ص5/

نيروهاى امنيتى به حمايــت قواى هوايى،
شنبه شب و صبح دیروز در قريه کوکلداش
ولسوالى فيض آباد اين واليت انجام گرديد،
که درنتيجه تلفات ســنگين به طالبان وارد
شد.
وى عالوه کردکه دراين عمليات ٣٢ ،مخالف
مسلح از جمله سه ..........ادامه/ص5/

شماریاز باشــندهگان والیت ســرپل ،که
جنگافزار برداشــتهاند ،آمادهگی شــان را
برای پیکار با هراسافگنان اعالم کردند .آنان
میگویند که با تمام توان برای نابودســازی
هراسافگنان از نیروهای امنیتی پشــتیبانی
میکنند و آمادۀ نبرد با شورشــیان استند.

شمارشــان نزدیک به دوهزار تن میرسد.
از ولســوالیهای کوهســتانات ،سانچارک،
سوزمهقلعه ،صیاد ،گوسفندی ،بلخاب و مرکز
ســرپل گردآمدهند و پشــتیبانی شان را از
نیروهای دولتی اعالم میدارند.
محمدعظیم قویاش...........،ادامه/ص5/

بخش تداوى بيماران کانگو در شفاخانه
انتانى کابل گشايش يافت

مســووالن وزارت صحت عامه ،در مراســم
افتتاح بخش ويژه بــراى تداوى بيماران تب
کانگو در شــفاخانه انتانى شهرکابل ،گفتند
که در سال روان  ١٢تن به اين بيمارى مصاب
شده و چهار تن از اثر آن ،فوت نموده اند.
مســووالن مى گويند که بخش ويژۀ تداوى

بيماران کانگو در شفاخانه انتانى کابل ،داراى
هشت بستر مى باشــد و با وسايل پيشرفته
مجهز گرديده است.
به گفته آنهــا اين بخش ،بــه هزينه حدود
 ٢٧٥هزار دالــر امريکايى کمک هاى بخش
بشردوستانه..........ادامه/ص5/

زاخیلوال :طالبان در گفتگوهای صلح
استقاللیت ندارند

سفیر افغانستان در اسالم آباد میگوید ،بحث
و گفتگو روی زندانیــان و پناهجویان افغان
وظیفه هیئت طالبان نیســت که به پاکستان
ســفر کردهاند ،بلکه ســفر این هیت نشان
میدهد که طالبان بــرای گفتگوهای صلح با
حکومت افغانستان توان و استقاللیت مذاکره

را ندارنــد .حضرت عمر زاخیلوال در صحبت
با رادیــو آزادی تائید کرد که رهبران طالبان
از دفتر سیاســی آنها در قطر و شهر کویته
پاکستان به اسالم آباد گرد هم آمدهاند.
وی می گوید ،ســفر نمایندگان دفتر سیاسی
طالبان در قطر به...........ادامه/ص5/

