
 
 

 

 2تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                          
 ۲۵/۰۸/۲۰۲۲                پوهندوی آصف بهاند 

 
 
 

 د لوږې سونامي 
 

 مه برخه دوه ویش 
 

 د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي 
 

 پـنځوسمه برخه اوه  
 

زموږ په هېواد کې جگړه دومره اوږده شوه چې د څو نسلونو ژوند یې اغېزمن کړ او د وژنو شمېر یې یا نه دی 
مالوم او که مالوم هم وي، ښایي شمېرې به یې ناسمې وي. د جگړې بال ترڅنگه اوس بله بال رامنځته شوې ده چې  

ا د گور تیارو ته ولېـږي او یا یې اوسنی او  د لوږې څونامي نومېـږي، ښایي د لوږې څونامي هم بېشمېره خلک ی
راتلونکی ژوند داسې اغېزمن کړي چې متضرر به د یوه معیوب په ډول له ژونده پېښمانه وي او د نورو خلکو پر  

 اوږو به بار وي.  
 

د شل تلفات به  د لوږې څونامي د منفي پایلو په باب په یوه وړاندوینه کې اټکل شوی دی چې ښایي د لوږې څونامي  
کې ویلي دي چې د افغانستان درې څلوېښت   رپوټکلنې جگړې تر تلفاتو ډېر وي. د نجات نړیوالې کمیټې په یوه  

 سلنه خلک په څلېرویشت ساعتونو کې په یوه وخت ډوډۍ گوزاره کوي. 
 

و ته په کتو سره له عامو خلکو الر ورکه ده او نه پوهېږي چې څه وکړي. په یوه کورنۍ کې پالر، ورور  دې ستونز
او نور مشران په یوه او بل نامه وژل کېـږي، د غیرت؟ درجه مو له سل نه ورتېره او ملیون درجې ته رسېـږي، خو 

ډېر نېکمرغه گڼي چې یا مرستې ترالسه    خپل اوالد ته د وچې ډوډۍ د رسولو ځواک نه لرو، هغه کورنۍ به ځان
کړي او یا دا خبر واوري چې زموږ د وطن وږي یتیمان بهرنیان راته ساتي. په دې ورستیو کې ترکیې هېواد ویلي  

 کې داسې راغلي دي:  رپوټ. په دې هکله د تاند په یوه  ويړ زره کسیز مرکز جوشل    ېد یتیم پالن  ېکابل کدي چې په  
 

د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر شیخ مولوي نورهللا منیر د ترکیې د نړیوال خیریه مه(    ۲۱تاند) جمعه ، د اسد  »
پالنې د یوه مرکز د جوړولو  له استازو سره د لیدنې پر مهال په کابل کې د دغه بنسټ له لوري د یتیم   (I.H.H) بنسټ

 .په اړه خبرې کړي دي 
هیوادونو کې خیریه فعالیتونه ترسره   ۱۳۰دوی له دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ په    دغه بنسټ استازو ویلي،چې   د

له   اداري مرحلو  د ځینو  د جوړولو هوډ لري، چې  تعلیمي کمپلیکس  د یو  لپاره  یتیمانو  د  کوي، په کابل ښار کې 
 .روسته به ورباندې عمال کار پیل شيبشپړېدلو و

د سرچینې په وینا ،دوی د افغانستان له څلور زره ثبت شویو یتیمو ماشومانو سره هره میاشت ځانګړې مقدار مالي 
 .مرسته کوي او په نږدې راتلونکې کې به د ثبت شویو یتیمانو شمیر شل زرو ته ورسوي

 .د ښوونځیو د ودانیو د جوړولوپه برخه کې هم ځانګړي پالنونه لريد نوموړي په وینا، یاد بنسټ په افغانستان کې 
د طالبانو د پوهنې وزیر د هغوی د بشري او تعلیمي مرستو له امله مننه او ژمنه کړې، چې د یاد بنسټ د ثبت او 

ره هڅه او  راجسټریشن د اداري مراحلو په بشپړولو او یاد بنسټ ته د هرډول اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې پو
  «.هاند کوي

 

ښایي د ځینوهېوادونو دا مرستې د بشردوستۍ له مخې وي، خو تجربو ثابته کړې ده چې ځینې هېوادونه او خیریه  
 مؤسسې د دې مرستو ترڅنگه نورې موخې او پالنونه هم لري چې په نورو بالوو خلک اخته کوي.
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 2تر 2 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

څو ورځې مخکې په افغانستان کې نویو واکدارانو خپل هغه پالن له میډیا سره شریک کړ چې له ښارونو، بازارونو 
او الرو کوڅو نه سوالگر را ټول کړي. دا ښایي د نویو واکدارانو له نظره د لوږې څونامي د کنترول او مخنیوي له  

    رپوټ:پاره یو مؤثر کار وي، بیا هم د تاند 
 

د طالبانو د رییس الوزرا د اقتصادي مرستیال مال عبدالغني برادر اخند دفتر ویلي، چې  مه(    ۲۱تاند) جمعه ، د اسد  »
 .کابل کې د سوالګرو د راټولولو بهیر پیلېږي راتلونکې شنبه په

د نوموړي دفتر د معلوماتو له مخې، د طالبانو د لوی مشر مال هبت هللا د حکم پر اساس د سوالګرو او فقیرانو 
 .راټولولو لپاره د مال عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ کمېټه جوړه شوې چې سر له شنبې به خپل فعالیت پیل کړي

 .سرچینې په دې اړه نور جزییات نه دي ورکړي
پر   ته  لرونکو  سرپرست  معلوموي،  سوالګر  مستحق  غیر  او  مستحق  ویلي،چې  سرچینو  خبري  طالبانو  د  مخکې 

 .ول جبري کوي او بې سرپرستو ته به د طالبانو حکومت معاشونه وټاکيسرپرستانو ېې نفقه تامین
د طالبانو تر کنټرول الندې باختر خبري اژانس په یوه تبصره کې لیکلي وو،چې د دې اقدام یو هدف د سوالګرو په 

د طالبانو د   جامه کې د احتمالي جرمونو پر وړاندې مبارزه او بل هم د دوی د فعالیت له وجې د ښار د بې نظمۍ او
 .واکمنۍ د اتوریتې د زیانمنیدو مخنیوی دی

میلیونه افغانان دوی له السه فقر او سوال ته ناست دي، څومره   ۲۵د طالبانو منتقدینو بیا له دوی پوښتلي،چې شاوخوا  
 «کسان به له سوال څخه منع او معاشونه به ورته له کوم مدرکه وټاکي؟

 

ټولولو او له سوال منعه کولو یاده لړۍ پیل شوې هم ده. که احیاناً دا پروگرام ترسره شي  فکر کوم چې د سوالگرو د 
او د واکدارانو د پالن له مخې بریالی هم وي، زه فکر نه کوم چې دا به د حل الره وي. د حل ترټولو سمه الر به دا  

 ره کړای شي.وي چې خلک خپلو کارونو ته پرېښودل شي او بېکارانو ته د کار زمینه براب
 

له یوې خوا د نویو واکدارانو نویو پالیسیو او نویو قوانینو ډېر خلک له دندو بې برخې کړل او د لوږې څونامي ته یې  
په زوره وربرابر کړل، له بلې خوا په همدې وخت کې په نړیواله کچه، په تېره په افغانستان کې طبعي او غیر طبعي 

ـ جگړه او...( داسې پرلپسې رامنځته شوې چې له خلکو نه الرې ورکې کړې    پېښې )زلزله ـ وچکالي ـ سېالوونه
 دي. 

 

ې. څنگه چې په افغانستان ګې ډېری خلک په کرنه او  وچکالي دوه چنده شو  ېافغانستان کرپوټونه داسې وایي چې  
کوي او خلک له   مالدارۍ بوخت دي، نو دې رامنځته شوې وچکالي نېغ په نېغه د خلکو پر ژوند سمدستي منفي اغېز

 وړ خوراکي توکو د پېرلو توان نه لري. گڼو ستوزو سره مخ کوي. د همدغو دالیلو پر بنا ډېره سلنه خلک د خپلو اړتیا 
 

څنگه چې اداري فساد د افغانستان پر ټولنه حاکم دی، نړیوالې مرستې هم ښایی اړمنو ته په سم ډول ونه رسېـږي، 
ې په میډیا کې وړاندې کېـږي، که په پوره او سمه توگه اړمنو ته ورسېـږي، سره  گنه د نړیوالو مرستو هغه شمېرې چ

 له دې چې اساسي حل الره نه ده، خو تر یوې مودې پورې خو یې ستونزې ور حلوالی شي. 
 

 ورکړ چې:  رپوټام کال د جوالی پر اتمه تاند  ۲۰۲۲د روان  
 

 «ده ېنقدي مرسته شو الروډ اردیلیم وی ېدیږافغانستان سره د ن ېک اشتویم ۱۰ روېتپه »
 

لس میلیارده ډالره که په سم ډول ولگول شي، د افغانستان غوندې یوې بیوزلۍ ځپلي هېواد ته ډېر لوی مبلغ دی چې 
 برابروالی شي.د سمالسي مرستو تر څنگ د نویو کاري زمینو د رامنځته کولو شرایط 

 

د لوږې ستونزه او د خوراکي توکو په وخت نه رسېدل اوسمهال په یوې نړیوالې ستونې باندې بدله شوې ده. ځینې 
هېوادونه او خلک د رنگارنگ امکاناتو زېرمې لري او کوالی شي خپلو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي، خو هغه  

د پولۍ پرق ته ناست وي، د هغوی له پاره د لوږې ستونزه د یوې  هېوادونه او خلک چې د بېالبېلو دالیلو له مخې،  
منفي اغېز اثر کوالی شي، په تېره پر ښځو او ماشومانو    ورانونکې څونامي حیثیت لري چې پر ټولو خلکو باندې

 باندې.
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