
 
 

 

 4تر 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

        
 ۶۲/۱۱/۲۰۲۲                   آصف بهاند

 

 

 ونامي څ د لوږې 
 

 مه برخه یشپنځه و
 
 

افغانستان له هره اړخه، د وخت د سترو توپانونو په خونړیو منگولو کې راگیر دی او د هغه بچي د لوږې څونامي  
په داسې مرگونو څپو کې راگیر دي چې نوي سلنه خلک د مرگ کومې ته ورلوېدلي دي، نړیوال له دې حالته رپوټونه 

 جوړوي، خواشیني څرگندوي او نور هېڅ نه کوي. 
 

ریه ټولنې هم د افغانانو له پاره نور په گدایي ستړې شوې دي، هغوی د افغانستان وضعیت گوري، بیا د  نړیولې خی
سوال لپاره الس غځوي، کله څوک څه ورکړي او کله ال د وړاندیز شوي مبلغ نیمایي هم نه شي ترالسه کوالی. د 

 کې دا تریخ خبر ورکړل شوی و:  رپوټام کال د اکتوبر پر اتمه بي بي سي یو رپوټ خپورکړ چې په هغه  ۲۰۲۲
 

 .«ملګري ملتونه: د افغانستان لپاره د غوښتل شویو مرستو له نیمایي کمې تر السه شوي»
 

 د لوږې څونامي 
 

 شوي دي چې د انسان پر بدن ویښته دروي، دا یې یوه بېلگه ده: په څپو کې داسې پېښې هم 
 

 ! ولږه»
 

ماشوم چې د کال په لویه دروازه راننوت  
  ل:  ‘ په لوړ غږ یې ووی

 

مورې  !مورېــ   ډوډۍ   ! وا  یم  وږی 
 .راوړه

 

مور په سترګو    دې خبرې سره سم د  د
 . کې اوښکې راغلې

 

 ل،زوي چې د خپلې مور سترګو ته وکت
شو چې د تیر په څیر نن بیا په کور پوه  

کې د خوړو لپاره څه نه شته نو په بیړه 
 : یې وویل

 

بیا نه وایم ،  خیر دی مورې مه ژاړه ــ
 یم.« چې وږی 

 

پر افغانستان باندې د لوږې څونامي د څپو تاثیرات کله ـ کله د ټولنې او خلکو د دردونو او ستونزو انځورونکي بادرده 
 ده چې د نعمان دوست لیکلې ده:»  بېلگهقلموال په هنرمندانه ډول انځوروي، دا الندې یې یوه 
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 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

 

 انعام 
 

 )لنډه کیسه( 
 

 .چې څنګه یې د موټر ور نیمه پرانیست، موبایل ته یې زنګ راغی
 

 .دوه درې خبرې یې وکړې، مقابل لوري ورته د چا نوم او د تیلفون شمېره ښودله
 

ورو   ـ راواخیسته، یوه الس کې یې موبایل و، په بل الس یې راوتلې خیټه ورود موټر له سوچ بورډ یې قلم او کتابچه  
 .مښله، اخوا دیخوا یې کتل او بیا یې په خندا ویل: لږ صبر چې کوم لیکلو واال پیدا شي

 

د سړک تر غاړې، السي بار وړونکې کراچۍ ته والړ ماشوم، یې دا خبره واوریده. سړي ته ور نږدې شو. ژر یې 
 .سونه په کالیو وموښلدواړه ال

 

 .موبایل واال، ټیټ او پاس ور وکتل
 

 .په نه زړه یې قلم او کتابچه ور کړل
 

 .ماشوم، نوم او شمېره یاداشت کړه او بیا یې سړي ته تکرار کړه
 

 :هغه یې پر سر الس ور تیر کړ او بیا یې ورته ویل
 

 ماشومه، دا څه خورې چې دومره هوښیار یې!؟
 

 .موسک شو او ښکته یې وکتلماشوم، 
 

 :سړي یې پر اوږه الس کیښود
 

 آفرین، د انعام الیق یې، وایه څه درته واخلم؟ 
 

 .ماشوم، سر راپورته کړ. مخامخ د نانوایي دوکان کې ځوړندې ډوډۍ ته یې ګوته ونیوله او الس یې لړزیده
 

 « ۲٤/ عقرب/  ١٤۰١
 

د تاریخ په اوږدو کې هېڅ څوک پوه نه شول چې دا افغانستان څه ډول هېواد دی، چې څومره پیسې ورته راشي یا  
راوړل شي، لکه کومې بې پایه تورې سوړې ته چې لوېـږي، بیا یې پته نه لگي چې څه کېـږي. په تېر یوه کال کې 

د لوږې څونامي ال هماغسې په کش کې ده او وږي   له افغانستان سره تر یو میلیار ډالره ډېره مرسته شوې ده، خو
 کې: رپوټترکومې تېروي. نور معلومات د بي بي سي په الندې 

 

وه کال کې یې څه باندې یو میلیارد نغد ډالر د بشري  په افغانستان کې د ملګرو متلونو استازولۍ یوناما وایي، تېر ی »
 .مرستو په ډول دغه هېواد ته وړي دي

 

 .میلیونه ډالره افغانستان ته استول شوي دي ۴۰د دغو مرستو د یوې برخې په ډول پرون )دوشنبه( هم 
واکمنو او یا هم د   یوناما وایي:"افغانستان سره شوې بشري مرستې په یوه شخصي بانک کې اچول کېږي او اوسنیو

 ".هغوی تر واک الندې د افغانستان بانک ته نه ورکول کېږي
 

ملګرو ملتونو د روان کال په پیل کې د افغانستان د بشري کړکېچ لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه 
 ...کړې وه خو تر اوسه یې د غوښتل شویو پیسو ډېره برخه نه ده تر السه کړې

 

میلیونه خلک د ژوندي    ۲۴په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي، په دغه هېواد کې "نژدې  
 ".پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري

 

 .میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري ١۹د دغه بنسټ په وینا، له دغې ډلې 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 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

 

ت پرمهال هم پر بهرنیو مرستو پایېده، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د په افغانستان کې چې اقتصاد یې د جمهوری 
 .مرستو کچه کمه شوه او ډېر شمېر خلک بې دندو شول

 

 .د کار د نړیوال سازمان د وروستیو شمېرو له مخې، تېره یوه کال کې نژدې یو میلیون خلک بې دندو شوي دي
 

ال په افغانستان کې د بې وزلو السنیوی وکړي، خو باور دا دی چې له  د ملګرو ملتونو بشري مرستې ښایي د لنډ مه
اقتصادي پلوه پر ځان د تکیې لپاره باید په کور دننه اقتصادي فرصتونه چمتو کړل شي، داسې څه چې اوس په نشت  

 « .حساب دي
 

سېدلې ده چې له وږ  په افغانستان کې اوس د وحشت او ناروا یوه بل پړاو پیل شوی دی، اوس خبره دې برید ته ر 
سره مرسته کونکي وژل کېـږي، نړیوال مرستندویان هڅه کوي چې د ژمي له پیل کېدو نه مخکې خپلې مرستې تر 
اړمنو پورې ورسوي، خو خنډونه ورته جوړېـږي. موږ هم عجب خلک یو، د نه کړو کارونه ترسره کوو، هغه څوک 

ي او مزاحمتونه ورته جوړوېږي او حتی وژل کېږي. د  چې نهرو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي د هغوی مخنیوی کېږ
 راغلي دي:  داسېبي بي سي سید ولي ناصر په یوه رپوټ کې 

 

 »ملګري ملتونه: تېره میاشت افغانستان کې د مرستو رسولو چارو مخنیوي تر ټولو ډېرې پېښې ثبت شوې 
د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ دفتر یا "اوچا" وایي، تېره اګسټ میاشت کې یې په افغانستان کې د 

 .ارو د مخنیوي تر ټولو ډېرې پېښې ثبتې کړې ديمرستو رسولو د چ
 

اوچا ادارې پخپل تازه راپور کې ویلي، په تېره اګسټ میاشت کې د دوی دوه مرسته رسوونکي وژل شوي، څلور 
 .زنداني شوي دي  ١۴ټپیان دي او 

 

څې شوي چې له  ه ١۲۹دغه بنسټ پخپل راپور کې ویلي، په یاده میاشت کې یې د مرستو رسولو د چارو د مخنیوي 
 .هڅې داسې وې چې له امله یې د لنډمهال لپاره د مرستو رسولو بهیر درېدلی و ۳۳ډلې یې 

 

ځلي خو    ۳۳ځلي د مرستو رسولو بهیر د مخنیوي هڅې شوي دي چې    ١۲۹سرچینې زیاته کړې، په دغه میاشت کې  
 .نی کړی ودا هڅې دومره پیاوړې وي چې د لنډ مهال لپاره یې د مرستو رسولو بهیر ټک 

 

یاد بنسټ پخپل تازه راپور کې د بشردوستانه پروګرامونو د پلي کولو په څرنګوالي کې السوهنه او له مرستندویانو 
 .سره تاوتریخچن چلند هم د مرسته رسونې د چارو د مخنیوي په هڅو کې شمېرلې دي

 

سلنه مسوولت طالب چارواکو او هغوي پورې تړلیو    ۷۰دغه بنسټ د مرسته رسولو په چارو کې د ستونزو جوړولو 
 .وسله والو ته راجع کړی دی

 

د راپور د جزیاتو په تشریح کې راغلي، په تېره اګست میاشت کې یې د مرستو رسولو د پروګرامونو په پالن جوړولو 
رواکو د فشار اچولو  پېښې، د چارواکو د عالقې وړ اشخاصو ته د قرارداد ور کولو لپاره د چا   ۵۲کې د السوهنې  

 ..« .پېښې ثبتې کړې دي ۵پېښې او د مرستندویانو د استخدام په چارو کې د السوهنې   ۲۳
 

د لوږې څونامې تر ټولو بد اړخونه دا دي چې لوږه ورځ تر بلې ډېرېـږي او خلک د دې پېښو)طبعي او انساني 
نارواوې( په مقابل کې سخت ناتوانه دي، ځکه حالت نور هم په خرابېدو دی، د لوږې او طبعي پېښو ځپلو شمېر او 

 بشري ناخوالو حالت په منفي لوري بدلون کوي. نور حال  
 

 په دې رپوټ کې: تاند د
 

 میلیونه وګړو ته پورته شوې ۲۸»ملګري ملتونه: د افغانستان د فقر ځپلو کچه 
 

اته ویشتمه(   د عقرب  وتاند:) شنبه،  ته  امنیت شورا غونډې  د  د سرمنشي سکرترې  ملتونو  ملګرو  د د  ویل، چې 
 .افغانستان له درېیو څخه دوه برخې خلک ېې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري

جویس مسویا زیاتوي، چې د افغانستان له درېیو څخه دوه برخې خلک د بشري مرستو د ترالسه کولو مستحق دي او 
 .میلیونه تنو ته رسیدلې ده ۲۸د تېر کال په پرتله یې سږ کال کچه لس میلیونه تنه زیاته شوې او 

ر افغانان د خوراکي توکیو د کمښت د ملګرو ملتونو د سرمنشي سکرترې دا هم وویل، چې د ژمي ساړه موسم کې ډې
 .تر څنګ د سون توکیو له کمښت سره مخ او د اوالدونو نس مړولو ته پریشانه دي

 .نوموړې دغه وضعیت ته په کتو سره درې غوښتنې لرلې
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 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

 

 .یوه غوښتنه ېې دا وه، چې افغان فقر ځپلو سره د مرستې لپاره دې نړیوال په عاجل ډول مالي امکانات برابر کړي
له غوښتنه د افغان بشري ناورین د مقابلې لپاره له مرستو رسولو وراخوا په لویو طرحو کار کول او درېیمه هم د  ب

طالبانو لخوا عمومي ژوند ته د ښځو د ور ستنیدو اجازه وه، چې په وینا یې د بشري او اقتصادي ناورین د حل لپاره  
 « مرستندوی تمامیږي

 

هره اړخه وڅېـړل شي، د ښېگڼې کوم څرک نه لیدل کېـږي، یو خو ژمی راروان دی،  د لوږې ستونزه اوس چې له  
خلک نه د خوراک لپاره څه لري او نه هم سونتوکي؛ له بلې خوا نړیوالې پېښې هم په ډراماتیک ډول داسې په حرکت 

ره د خلکو د وږو  کې دي چې هرڅه د خوارو او بیوزلو پر ژوند باندې منفي اغـېـز کوي؛ نوي واکداران هم دوم
 نسونو او راروان ساړه ژمي په فکر کې نه دي، اوس نو خلک مجبوراً »بُغارې« وکړي.

  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

