
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ړ او نجونو په مالت وښځ د 
 
 

 .ېو ځېور ړله نجونو د مالت  ړۍاو دوشنبه د اکتوبر یوولسمه د ن وښځد اکتوبر لسمه د افغانستان له  هیکشنب
 
 تنهښ. زه دا پوید یلویه پلمه د جنسي بدکاریو مخنیو  ۍمنښله کار سره د طالبانو د د  وښځاو د  ړې نجونو له زده ک د

   : ېچ دمږ ته  ېمخ ید دو
 

 اري؟ګآيا پوهه او کار بدکاري زياتوي او که ناپوهي او وز
 

  ۍاو د احتیاج له کبله د بدکار  دوېویښله کبله له جنسي    ۍتحصیل او کار نه لري د ناپوه  ېچ  وکڅخو عقیده دا ده    زما
صادي  اقت  ې ی  ېپوهه لري او د حالل کار له الر  ېنسبت هغه چا ته چ  یله خطر سره زیات مخ د  دوېته د لو  ګنګړ

 .يږپوره کی ېتیاوړا
 

لري او د اشرف غني   ېاقتصادي ستونز  ېوطنوال سخت  ولټ  ېدږله مافیایي غلو نه، نی  ېب  ېچ  ېپه هیواد ک  ږزمون
بیو په نظر   وړروغتیا او خدماتو د لو  ،ړېده، د مصرفي توکو، زده ک  ېتښاوو  ېپه اعتراف د فقر کچه تر نوي سلن

نه    وابځضرورتونو د پوره کولو    نیوېړد ب  ۍکورن  د کله هم    ېڅعاید ه  ټیټد نارینه و د کار    ځېنیولو سره، یوا  ېک
 رېیتیمانو او معلوالنو شم  و،ډله امله د کون وګړج ېړۍپ  ېد نیم ېبله ستره ستونزه دا ده چ ېولنټ د  ږ. زمونیشي ویل

  ښځې . که دا  ی د  ړېتر غا  وښځسره د    رد ګدروند بار    دوېک  ېکورنیو د ژوندي پات  ېد داس   ې چ  ، یزیات د  ته ښهم ز
 ړېیا به مري او یا به د خپلو بچیانو او تر غا  ېدا ده چ  ېپایله ی  کارهښنو    يېږک  ودلېښ بهر کار ته نه پر  رهله کو

 .يېږک ړ ته ا ولوڅخر انځمعلوالنو د ژوند ژغورلو په موخه 
 
اقتصادي او    ولنیز،ټپوره کوي، بلکه د هیواد    ېتیاوړا  ګړېانځد کورنیو    ی د دو  ځېاو کار نه یوا  هړزده ک  وښځ  د

آزاده برخه    وښځد    ېک  ولنهټپه    ېده چ  ېودلښهم ستر رول لوبوي. پخوانیو تجربو    ېاو پراختیا ک  ېود  يګ فرهن
 .يړو ېی هځاو ان له من ويټیټزیاته را کچه  دلوېد نارینه و د ناروا احساس پار ېوخت ک ډاخیستنه، په لن

 
 ېولنټ. دا د ديېږپر يېړناغ ېک هړحقونو په ورک ولنیزوټ - کار او سیاسي  ،ړېته د زده ک وښځده ته په کار  طالبانو
د رضایت له جلبولواو پخپله د طالبانو د رژیم    وښځد ملیونونو    والي،ړد اخالق او معنویت له لو  ،ېود   ېخیزړله هر ا

 .له مشروِعت سره ستره مرسته کوي ی او د دو تښرانګله 
 

البالغ و  ما علینا االا
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