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مت کامل اخبار
د وزارت وېب پاڼه

د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزیر احلاج خلیل الرمحن حقاين په مرشۍ مل پالوي زابل والیت کې هل ۶۰۰
اړمنو کورنیو رسه د مرس تو د وېش لړۍ پیل کړه چې هرې کورنۍ ته به اوړه ،غوړي ،د خورايک توکو بېالبېلې
کڅوړې ۵۰۰ ،افغانۍ نقدې او ژمين تويک چې د اخلدمت خريیه بنسټ هل لورې س پارل شوي ورکول يش.
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ښاغيل حقاين د دې مرس تو د وېش لړۍ د زابل والیت د وايل ښاغيل مالعبدهللا عبدهللا ،امنیه قومندان ښاغيل
ایوب اخندزاده ،د کډوالو او راس تنېدونکو چارو رئیس مولوي محدهللا مصمی او یو مشېر نورو چارواکو په ش تون کې
پیل کړه.
ښاغيل حقاين د زابل والیت د درنو ولسونو ،س پنی ږیرو ،عاملانو او د بېځایه شوو د اس تازو رسه مه ولیدل د هغوي
س تونزې یېې واوریدې او د هر راز مهاکرۍ ډاډ یېې ورکړه.

ویب سایت وزارت

آمریت امورهماجرین وعودت کننده گان والیت منريوز از برگشت  1935تن از مرز میلک به کشور ،به روز
2شنبه دوم حوت سال روان خربداد.
از این میان4،خانواده که شامل  17تن میشود ،مهراه اب 429نفر جمرد به طور خود انگیخته  70 ،خانواده
که شامل  282نفرومهچنان 1269تن افراد جمرد به صورت اجباری وارد کشور شده اند.
آمریت امورهماجرین  71فامیل را که شامل  136مرد و 155زن بود و مهچنان 429تن افراد جمرد را هجت
مساعدت به دفرتسازمان بنی امللیل هماجرت ای  IOMمعریف منوده است.
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د وزارت ویب پاڼه

د کندز والیت د کډوالو او راس تنېدونکو چارو رایست په مهغږۍ د  ORDمؤسسې هل لورې دUNOCH-
AHFپه مايل مهاکرۍ  ۲۲۲۱کورنیو رسه د غري خورايک توکو د مرس تې لړۍ پیل شوه چې هرې کورنۍ ته
به د اشپزخانې کڅوړه ورکول يش.
نوموړې کورنۍ خمکې هل خمکې د ګډ پالوي هل لورې په نښه او د مرس تو لپاره وړ پژيندل شوې وې.

ویب سایت وزارت
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آمریت امورهماجرین والیت غور برای  126خانواده بیجاشده به روز دوشنبه  2حوت سال روان مواد غذایی
توزیع منود.
این خانواده ها قبال در هامهنگی هناد های مهاکر و ادراه هماجرین ش ناسایی شده بود.
مساعدت ایدشده شامل  4بویج آرد 25،کیلو دالنخود 14 ،کیلو روغن2 ،کیلو بسکویت 2،کیلو منک از
جانب سازمان هجاین خوراک ای  WFPبوده که اب حضور داشت مناینده این اداره در مرکز توزیع شد.

رادیو آزادی
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آرش یف -گندمی که هند حدود دو سال پیش به افغانس تان مکک کرده بود
هند امروز (سهشنبه ۳ ،حوت) ده هزار تُن گندم به افغانس تان میفرس تد.
بیشو پاراجویل رئیس برانمه هجاین غذا در هند دیشب در گفتگو اب آل اندای رادیو ،از این تصممی کشورش خرب داد.
انتظار میرود این ده هزار تن گندم از بندر واگه وارد پاکس تان و سپس به افغانس تان منتقل شود.
برانمه هجاین غذا ،ده روز پیش س ند مهاکری اب هند را امضا کرد که بر اساس آن ،در مجموع  ۵۰هزار تن گندم
مککی آنکشور به افغانس تان منتقل میشود.
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د روس یېې ولسمرش ویالدمیري پوتنی د یوه فرمان په السلیک کولو رسه هل اوکرایینه د دوو جال شویو س میو
لوهانسک او دونیڅک خپلوايک منلې ده.
دا دواړه د رويس پلوه بیلتونپالو تر کنرتول الندې س میې دي چې په خپل رس یېې هل اوکراینی خپلوايک اعالن
کړې .ولسمرش پوتنی د دې دوو س میو د خپلواکۍ د منلو په اړه خپهل پرېکړه په یوه تلویزوين وینا کې په ډاګه
کړه.
نوموړي وویل:
''زه دا اړینه ګمن چې هل ډېرې مودې راهیسې کړې پرېکړه په عاجهل توګه معيل کړم او د دونیڅک د خلکو
مجهوریت او لوهانسک د خلکو مجهوریت خپلوايک او مځکنۍ بشپړتیا په رسیت ومنو .ما د روس یېې فیدراس یون
هل فیدرايل اسبلۍ غوښ يت دي چې د دې پرېکړې مالتړ وکړي او بیا هل دواړو مجهوریتونو رسه د ملګرتیا او
دواړخزیو مهاکریو تړون تصویب کړي .دا اس ناد به په نژدې راتلونيک کې مچتو او السلیک يش'' .
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په دونیڅک کې یو مشېر خلکو د ولسمرش د دې اعالن هرلکی د روس یېې د بريغونو په رپولو او اورلوبېې
وکړ.
ولسمرش پوتنی دوڅنک او لوهانسک د روس یېې لرغوين س میې وبللې او د اوکراینی حکومت یېې هغه ګوډاګی
وابهل چې په وینا یېې کنرتول یېې هل هبرنیانو رسه دی.
ښاغيل پوتنی د خپل ميل امنیت د چارواکو په مخ کې نژدې یو ساعت خربې وکړې او ویېې ویل چې اوکراینی
د یوه هېواد په توګه رښ تیین اترخی نه لري او چاروايک یېې په فساد تورن کړل.
هغه زایته کړه چې اوکراینی د نورو خلوا د روس یېې پرضد اکرول کېږي چې هل امهل یېې روس یه هل یوه لوی او
خطرانګ ګواښ رسه خماخمه ده.
د روس یېې ولسمرش د اوکراینی چارواکو ته په وینا کې ویل چې په عاجهل توګه هل اتوترخیوايل الس واخيل کنه
نو په وینا یېې د وینې تویدینې ټول مسوولیت به د هغوي پر غاړه وي.
ویل کېږي چې د روس یېې خلوا هل اوکراینی نه د جال شویو س میو په رسیت پژيندل به د اوکراینی پر رس د لویدځی
او روس یېې ترمنځ کړکېچ ال پراخ کړي.
نړیوالې ټولنې د ولسمرش پوتنی د دونیڅک او لوهانسک د خپلواکۍ منلو په اړه د ولسمرش پوتنی پرېکړه
غندلې ده.
دې پرېکړې ته په غربګون کې س پینې ماڼېې ویيل چې ولسمرش ابیډن به یو امر صادر کړي چې هل خمې به
یېې هل اوکراینی په جال شویو س میو لوهانسک او دونیڅک بندیزونه ولګول يش.
د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن مه د ولسمرش پوتنی پرېکړه وغندهل او هغه یېې هل نړیوال قانون نه څرګنده
رسغړونه وبلهل.
نوموړي وویل:
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''والدمیري پوتنی اعالن کړی چې روس یه دوه جال شوې س میې لوهانسک او دونیڅک د مجهوریتونو په توګه
په رسیت پژيين ،دا په ښاکره هل نړیوال قانون نه رسغړونه ده .دا په څرګند ډول د اوکراینی هل حامکیت او مځکنۍ
بشپړتیا نه رسغړونه ده'' .
د دونیڅک او لوهانسک د خپلواکۍ منلو په اړه د ولسمرش پوتنی پرېکړه په س میه کې د سولې خربو ته د پای
ټکی ږدي .ویل کېږي چې په لوهانسک او دونیڅک کې وار دخمه ګڼ مشېر خلکو ته رويس پاس پورټونه
ورکړل شوي دي.
لویدځیوال اندېښمن دي چې روس یه به اوس د بیلتونپالو تر کنرتول الندې دې س میو ته خپل پوځیان واس توي،
خو داسې ښاکري چې د لویدځیوالو دا اندېښ نه په حقیقت بدلېدونکی دی ځکه چې د لوهانسک او دونیڅک
د خپلواکۍ منلو په اړه د ولسمرش پوتنی په فرمان کې راغيل چې رويس وسهل وال ځواکونه به د سوهل ساتنې
په موخه هل اوکراینی په جال شویو دې دوو س میو کې ځای پرځای يش.

افغان لوبغاړي راشد خان او رحامن هللا ګوربز د پاکس تان کرېکټ غوره لیګ س یالیو 'پې ایس ایل ' وتيل دي.
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دواړه افغان لوبغاړي د افغانس تان ميل کرېکټ لوبډلې غړي دي ،چې بنګهل دېش ته د س یالیو لپاره ځ او هل
مهدې کبهل دواړه افغان لوبغاړي هل پې ایس ایل س یالیو سږنیو لوبو رسه خمه ښه وکړه.
د پې ایس ایل الهور قلندرز لوبغاړي چې راشد خان یېې غړی و ،هل ګارډ اف انر (ساليم) رسه خپل همم
س پېرن رخصت کړ.
د پې ایس ایل س یالیو دې اووم اکل س یالیو کې راشد خان خورا ښه وځلېد او ټولټال  ۱۳وېکټې یېې ترالسه
کړې .راشد خان د کراچۍ کېنګز لوبډلې خالف یوه س یالۍ کې د یوازې  ۱۷منډو بدل کې څلور وېکټې
ترالسه کړې.
رحامن هللا ګوربز چې د اسالم اابد یوانیټیډ هل لورې یېې س یايل کوهل ،و نه توانید د پې ایس ایل خپلو ټولو
س یالیو کې یوه نمیه لسزیه مه بشپړه کړي ،خو سټرائیک کچه یېې  ۱۸۰ته رس ېده.
نوموړي په دې س یالیو کې  ۱۲شپږیزې ووهلې ،چې د شاداب خان هل  ۱۶شپږیزو وروس ته د اسالم اابد
یوانیټیډ دومی لوبغاړی دی چې تر دې هماهل یېې تر ټولو ډېرې شپږیزې ووهلې.
بنګهل دېش او افغانس تان د فربوري هل  23مې نېټې درې یو ورځنۍ او دوې شل اووریزې لوبېې کوي ،چې
یو مشېر افغان لوبغاړي هل خمکې نه هلته رس ېديل او په متریناتو بوخت دي.
پال سرٹلنګ ،الیکس هیلز ،لیمئ لیونګ س ټون ،رشفنی ردرفرډ ،ټام کولرکېډ مور ،اثقب محمود ،بینډیکټ ،جمیز
فاکرن بیا هغه نور هبرين لوبغاړي دي چې هل خپلو ميل لوبډلو رسه په نړیوالو لوبو کې د ملګرتیا ،ټپې کېدو او
ای 'خشيص مسائلو ' هل کبهل یېې هل پاکس تان غوره لیګ س یالیو رسه خمه ښه کړې.
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