
 
 

 

 3تر 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۴/۰۲/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 

 
 د لوږې سونامي 

 

 لسمه برخه پنځ 
 

نورو طبعي او غیر    ریو شمې   او   ، وچکاليلوږې سوناميکورونا،  د  له خوا    زبرځواکیو  د نړۍ د  
   . د شتمنیو لوټ و خلکو رطبعي افاتو په توفان کې د راایسا

 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 مه برخه پنځوس
 
 

خپل اوالدونه  خلک    خلکو باندې غالبې شوې دي چې   ر لوږې سونامې څپې داسې د افغانستان پ   د
د لوږې سونامي د  ،  ږيـ ، خو خبره او ستونزې په دې هم پایته نه رسېاندې کويرڅالو ته وړخ

ه، اوس خلک حاضر دي  لې درسېدهم غړو خرڅالو ته  د انسانانو د بدن ستونزو په لړ کې خبره د 
  ، نیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړيخپلو ماشومانو او کوچ  ، خرڅال سره  پهچې د خپل بدن د غړو  

  سرالری او د دیموکراسۍ باني او وارث هېواد   ، د تمدن او پرمختگ)امریکا( و د نړۍ زبرځواک خ
 . مشر د همدې خلکو ډوډۍ او مړۍ ورنه اخلي 

 

 
نیستمنو خلکو د څو   و خلکو د شتمنیو لوټ، په حقیقت کې دمنۍ د ډېر نیستد نړ  ،د نړۍ د ډېر شتمن هېواد له خوا

 . هد بڼهظالمانه  ې اونو ټولو چنیانو سره د تاوتریخوالي ترانو او کونسلونو له ماشوم
 

 .ړاجرایي فرمان صادر ک شلوید و ۍشتمن ېشو لگ د افغانستان د کن ېک وادېدغه ه نیډولسمشر جو با کاید امر
 

افغانستان   ، پهبرخه دېنیمایي    واووه میلیارده ډالرد  افغانستان د خلکو  د  ویلي دي چې  تازه پریکړه کې    خپله  ن پهدبای
مبر د یوولسمې پېښې د قربانیانو تد سپ دوه زره لومړي کال او نیمایي نوره په امریکا کې د   لپاره د بشري مرستو کې

 .يشړې گـکورنیو ته ځان
 

یدن په امرکا کې د افغانستان د خلکو زېرمه ابکال د فبرورۍ پر یولسمې میډیا کې راپورونه خپاره شول چې    ۲۰۲۲د  
 : ديراغلي   داسې  کېپه یوه رپوټ  تاند دد دې خبر په باب  وربښي.نیماي برخه خپلو هېوادوالو ته شوي شتمني 

 

 قربانیانو ته ورکوي ۱۱نیم میلیارده کنګل کړې پانګه د سپټمبر د   ۳بایډن د افغانستان »
 

ممکن د افغانستان   نیډ د امریکا متحده ایاالتو ولسمشر جوبا ېراپورونه وایي، چ دوه ویشتمه( ېتاند: ) جمعه ، د دلو
قربانیانو ته  ېښېپ ېوولسمید  مبرټد سپ الرهډ اردهیلیم  مین ېدر ګېبانکي پان الروډمیلیارده  ۱۰شاوخوا  ړېک لګ د کن
 .يړورک
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حکم   دوید اجرایي ک  ړېک یپر  ې ممکن ژر د د  نیډبا  ېخبري اژانس د خپلو سرچینو په حواله وایي، چ   تدپریسیاستوش
 .يړورک

 

 .بحثونه روان دي ېمیاشتو راهیس وڅله   هړا ېد په
 

 ېرمېبانکي ز  ېشو  لګد امریکا متحده ایاالتو له لوري د افغانستان د کن  وی کورن  انوید قربان  ېښېپ  ېوولسمید    مبرټسپ  د
 .ده ړېک ضه یعر هړا  ېپه د یېته  ېاو محکم ړېک تنهښغو  الروډ اردهیلیم مین ېد در

 

سره    ېلډ   ېله القاعد   ېپه تنطیم ک  ېښېپ  ېطالبانو د یاد  ېشي، چ  ل ړدلیل ورک  ېپه د  دیبا  ېسیدا پ  ې چ  لي،یو  یدو
 .وه ړېهمکاري ک

 

 .کوي  هړک یپر ېېبه  هړاو په ا يڅېړ محکمه  کایبه د امر هییاده قض ېامریکا حکومت ویلي، چ د
 

قربانیانو ته د تاوان ورکولو مخالفت   ېښېپ  مبرټد سپ خهڅ  رموېاو طالبانو وار د مخه د افغانستان له بانکي ز  افغانانو
 .ده ېلګڼ تنهښاو ظالمانه غو  ایهځ ېب یېاو دا  ړیک
 

  ی د دو ې چ تي،ښغو ېې خه څ کایاو له امر  ودليښ ونونهګتوند غبر اوړت ې هم افغانانو تازه په د ېک ویرسن زویولنټ په
 « . يړاو ورسره ظالمانه چلند ونه ک يړورک ېپیس

 

 ده:ل شوې  دې بڼه ښودموع په هضکې هم دا مو پښتوي په بي بي س
 

( افغانستان ته د بشردوستانه الرډ  ډاریلیم  ۵  ه یاعشار  ۳برخه )  مهین  سوېپ  ې به د د  ېد امر له مخ   ن یډولسمشر با  د»
د   ېم۱۱کال د سپتمبر د    ۲۰۰۱د    ېچ  يېږساتل ک  ې ک  کای لپاره امر  ېبه د د  ې مین  ې شي او پات  ړمرستو لپاره ورک

 .روانه ده هیقض ړېد ورک ولډد غرامت په  یېته  وی کورون انویقربان نوځید  دونویبر
 

نه دي او    وندړا  ېپور  وندګ  ای  ېلډحکومت،    وهید    ۍشوي، ''د افغانستان شتمن  لیو  ېک  هیافغانستان بانک په اعالم  د
 « شي. '' لړبشري مرستو په نامه بل چا ته ورک اید غرامت  ېسیدا پ ې دا د منلو نه ده چ

 

افغانانو ټولو په یوه خوله د دې  المانه پرېکړه میډیا ترخلکو پورې ورسوله،  ظامریکا د جمهور ریٔس دا    کله چې د
 ږي.ـانو سره ټول نړیوال ودرېې پرېکړې په مقابل کې له افغاند دچې  او هیله یې وښوده  ه وکړه  ظالمانه برېکړې غندن

 

 وښود: غبرگون داسېار نړیوال سازمان څعملونو په لړ کې د لا په مقابل کې د عکسد دې پرېکړې  ند باید
 

ویلي: سمه ده، چې طالبان د ښځو پر وړاندې ظالم او بې رحمه د بشري حقونو د څار سازمان په یوه اعالمیه کې  »
 دي، خو افغانان ولې باید مجازات شي؟

 

یاد شوي سازمان ټینګار کړی، چې طالبان باید له خپلسریو را وګرځول شي او د بشري حقونو د درناوي، له نړیوالې  
 .ژمنو عملي کیدو ته مجبوره کړل شي ترهګرۍ سره د مبارزې او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په اړه د کړو

 

دغه سازمان اندیښنه ښودلې، چې د جوبایډن د پریکړې له عملي کیدو سره به افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ  
 .شي

 

سلګونه افغان سیاسي څېرو او فعاالنو په ټولنیزو رسنیو کې جوبایډن ته د دې پریکړې له کبله د » افغان شتمنۍ غل«  
 « ... هغه پریکړه یې په توندو ټکیو غندلې دهویلی او د 

 

 :ي دي شو لیو داسې  هکله ېپه د ېک هیاعالم بله وهیسازمان په   ارڅد بشري حقونو 
 

 رېه  دیشي، خو با  کارهښسخاوت    ایيښ  ه،ړورک  الروډ  اردویلیم  مین  ېد بشري مرستو لپاره د در  ېپه افغانستان ک»
ادارو ته    هی( مرستندو هګ دا )پان   کای هم امر  ایاو که ب  ید  تید افغانانو ملک  الرډ  اردهیلیاووه م  ولټدغه    ېچ  وړنه ک
دننه وکارول   ېپه افغانستان ک  ېسیدا پ  ېنه ده، چ  ېکبله شون  هل  زونویبند  ویپر افغان بانکي سکتور د اوسن  ي،ړورک
 . .شي

 

بلل   ېمهم  څېادارو هغه ه  هیملتونو او مرستندو   روګ د مل  یاځپر    ې د د  ېک  هیسازمان په اعالم  ارڅبشري حقونو    د
بانک قانع کولو    والړیاو ن  التونویمتحدو ا  کاید امر  یېکولو لپاره    ېرېل  زونویپر افغانستان د اقتصادي بند  ېچ  ېشو

 .شي تهځ به ورسره ثبات رامن ېد افغانستان اقتصاد ک کوټپه  یېلپاره کوي او د اعالم
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 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

 

لپاره د طالبانو خالف په   ېد د  ویکورن   نوځی   انوید قربان  دونویبر  زو یرګ د تره  ېم۱۱د سپتمبر د    ېده، چ  ېادونی  د
 .وه ړېمشرانو ته پناه ورک  ېد القاعده شبک  یېپر مهال  دونوید دغو بر ېچ ړېثبت ک هیقض ېک کایامر

 

د    سوی( د دغو پېتر نن )جمع  ېچ  ړلپاره وخت ورک  ېحکومت ته د د  نیډد جو با  اشت یم  رهېقاضي ت  وهی  کایامر  د
 .يړک ېاندړپالن و وی مالومولو لپاره  کیبرخل

 

  تلښپه کلکه وغو  کای ملتونو له امر  روګ او مل  وړغ  نوځی  رسګ د کان  کاید امر  ېوروسته وشوه چ  ېتر هغ  تنهښغو  دا
 ..« .يړک  ېلپاره ازاد  ېله حل سره د مرست  چیکړد روان اقتصادي ک  ېک  وادېدغه ه  ېس یپ  ېشو  لګ د افغانستان کن   ېچ
 

پرېکړه ظالمانه  ه  رو خلکو د شتمنۍ په باب په داسې وخت کې خپلهن  نستان د وږو اوافغ، د اد امریکا جهور ریٔس
یان هره ماشومان او کوچنگڼشمېر  تان  د افغانسد لوږې سونامي ځپلي دي او    الن کړه چې د افغانستان ټول خلکاع

 .ږيـورځ د خوړو د نشتوالي له امله مړه کې
 

اندې  رڅالو ته وړخپل اوالدونه خخلک  خلکو باندې غالبې شوې دي چې  رلوږې سونامې څپې داسې د افغانستان پ د
انسانانو د بدن د لوږې سونامي د ستونزو په لړ کې خبره د  ،  ږيـ، خو خبره او ستونزې په دې هم پایته نه رسېکوي

خپلو ماشومانو او   ،خرڅال سره   پهه، اوس خلک حاضر دي چې د خپل بدن د غړو  لې دسېدهم  غړو خرڅالو ته  د  
سرالری او د دیموکراسۍ   ، د تمدن او پرمختگ)امریکا(  و د نړۍ زبرځواکخ  ،نیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړيکوچ

 . مشر د همدې خلکو ډوډۍ او مړۍ ورنه اخلي باني او وارث هېواد
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