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 نا د وبا دخپریدو او دې ته ورته ناڅاپي حاالتو کی د ټولنیز ثباتد کرو

رتدابی او خوندیتوب  

 *** 

وهرندگزیک  که در آفرینش                    ندریکبنی آدم اعضای یک پ   

ــ رعضگد                     ار  گورد روزآد در چو عضوی به  قرار اند ــــنم وهاراـ  

ران بغمی                              نشاید نامت نهند آدمیگتو کز محنت دی   

 *** 

( د  COVID-19یعنی د کرونا یا )  نزې؛میاشتو راهیسې افغانستان او نوره نړۍ له لویې ستو څوله بده مرغه له 

نظامونه لري، غښتلي په پرمختللو هیوادو؛ په تیره بیا هغو هیوادو کې چی ټولنیز . س له خپریدو سره مخامخ دهوایر

، چی تو لپاره ډیر ښه قبلی تدابیر شتهناورین راوستونکو حاالدولت له خوا د دغه ډول ناوړو او دعامه ادارې او 

دې ته ورته نورو تدابیرو څخه او  او خوندیتوب  د ټولنیز ثبات    د دوی په قوانینو کې تسجیل شوي دي.ځینی دغه تدابیر

دغه تدابیر  اړیکې پیاوړی او ټولنه په دولت او دولت په ټولنه باورمند وي.  د حکومت او ولسی تړون  موخه دا ده چې  

عمومی تدابیر اوخوندیتوب  یو له هغو څخه د ټولنیز ثبات  .  مانیزم او بشرپالنی څخه منشا اخليمفکوره له هیوعالی  او  

 ورباندې بحث  وشي:دی چی دلته به 

 یعنی څه؟ ټولنیز ثبات
،  يلل کیږبټولنیز ثبات د ټولنی مشترکه وظیفه لري،  نهپیاوړی او خدمت کوونکی حکومتوچې په هغو ټولنو کې 

چې ناورین سره  کلی اوسیدونکی، د یو ښار اوسیدونکی او باالخره ټوله ټولنهیو ،ډله، کارکوونکی، د ترڅو یوشخص
اوفشار  فزیکی بوج    دې تاب راوړي،دهغهپېښې په وړانناڅاپي    دغه ناورین اودتوانیږي  تر خپله وسه ومخامخ شوې،  

سیالو معیوبیت،  ،او یا اقتصادی بوج چی د ناروغی یورته شوراپله امله می کیدلو خچی د ناروغی او یا زله کبله 
 ،ید د السه ورکولو سبب کیږیی له امله د عاد مړینړي غیو کورنۍ دکاري، زوړعمر، د ، بیلې یا حریقونواو زلز
ټولنیزه بیمه، ټولنیزې  ؛ یو شمیر اضطراری اقدامات لکه هغو حاالتو کې چې بحران عمومی ويپه  .ته کیږيرامنځ

مصرفول تر الس الندې نیول کیږی. رضا کار ځوانان    احتیاطی بودجید  مرستې، دزیان جبران، رخصتی ورکول او
.   مرستې ته وردانګی  وبیوزلو، وزګارو ، بوډاګانو او ناروغان الندی الس په کارکیږی؛ د ( تر شعار 4Hاو ډلې د ) 

4H زموږ یعنی           دوی وای چېHealth, Head ,Hand, Heart ې په خدمت کې دينڅلورواړه د ټول  .
چې پورتنیو تدابیرو برعالوه نورو وقایوی اقداماتو باندې هم  ،لهنی رضاکارانو ترڅنګدمدد هم حکومت 

 الس پورې کوي.ضروروي،
 

 مفکورهاو مفهوم  تد ټولنیز ثبا
William Beveridge چی د ګټی ځای ونیسیدي وندي کول خد عوایدو ”ی دی: تعریف کړ داسېنیز ثبات ټول، 

وبا له  ، د کی د تقاعد په شکل ښتزړ پهدا ، پیښه شياری ، ناروغی او یا کومه حادثه بېک کی چی  صورتپه هغه 
لپاره کمک کول مصرف  ده په وخت کی  دوا   د، اوزلزله او سیالو ځپلو سره بیړنۍ کمک،    مرستی  و سره  یند مړ  امله
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د امکان   یېول دي تر څووړاندي ک درملود طبی هم حد د عاید وړاندي کول او   اصغرېټولنیز ثبات هدف د  .  ددی
 “ جبران وشي. تر حده د زیان

چی ټولنه یی د خپلو غړو لپاره د ځینو خاصو خطرو په ، ته وایيډول ثبات  ېپه نظر، ټولنیز ثبات یو داس ILOد 
 )عاید(دي چی په مقابل کی یی هغه افراد چی لږي منابع  ی پیښياحتمال  یطرات یو ډول اړینخمقابل کی ایجادوي. دغه  

هم نه توانیږي چی  انو په مرستته و یا هم د خپلو انشی ودریدلی دناورین په وړاندې  ، او ژرآسیب پذیره دی يلر
ناڅاپي پېښو دغو  د  ي.او نورناڅاپي حوادث راځ په دې کې د وبا په شان ناروغی په مقابل کی ودریږي. دپېښې 

 نوموړی ورباندېقابلیت چی  هغه ، اخلیص قابلیت ورڅځه خش سالم  -دی چي د یو کاریدا ت خاصیاحتماالتو او
او ممکن خپل ژوند یې   ډول نور نشی حمایه کوالیالقی  خاو ا  سمپه  دي)دکورنۍ غړي(تکیه    ېپور  هراد چی دهغه اف

 . هم ګواښ سره مخ شي
شی، زلزله او بله  ناروغیو سره مخامخ لک خته کیږي چی کله ت راپورخد ټولنیز ثبات د واحدونو ضرورت هغه و

سره خطرمرګ    اود  خطراتو لکه اوږد مهاله ناروغي، زوړ عمر  یو شمیر نوروي او  شکاره  بیځپي،  طبیعی پېښه یې و
 ي.امخ شمخ

  هیوادو زیاترواو ټولنیز عدالت پوری تړاو لری. په بشریت ته په لوړ درنښت قایلیدلو  اصالً د ټولنیز ثبات مفکوره 
ترویج  دي  ورته ځای ورکړي همدارنګه د و کېچی دوی په خپله عامه پالیسی ،رسیدلی ېکچ ېاهمیت ترهغیې کی 

واته روان کړي. ټولنیز ثبات یو بوج ندی بلکی پوه هوښیاره خچی یو هیواد د هوساینی    یسبب شو  دی   پوروالی دخاو
 اچونه ده چی په اوږد مهال کی یو ښه برخه اخیستنه تشکیلوي.پانګه 

 
 ماهیتاو خوندیتوب ټولنیز ثبات  د
ی  ود چی د  ، وندیتوب او نجات ورکويخپه وړاندې  ی پیښوو احتمالهغته د  ولنی غړوټیز ثبات پروګرام د د ټولن ➢

افرادو ته ورکول کیږی چی په یو   وټولنی هغوندیتوب د  خمصئونیت او. دغه  پېښويخطرټولنیز او اقتصادي ثبات ته  
 بل پوری اړه ولري او یا هم په یو بل متکی وي.

پلی  وسطحدواړواو ملی  محلی اوپهالری عملی کیږي  له دوامداره اجرااتود تولنیز ثبات برنامی په عمومی توګه د  ➢
 مرستی ته اړتیا لري.  کیږي چېله هغه چاسره  . دغه مرسته او پیاوړی کول ويکیږي او هدف یی مالی مرسته 

 هم شاملی دي.  بیمیمرستی او ټولنیزي  ید ټولنیز ثبات په مفکوره کی ټولنیز ➢
 واو نور بوډاتوباري، ک والی ، اوږد مهاله ناروغي، بیزوړد ی چی یږیو څه اندازه پیسی هغه افرادو ته ورکول ک ➢

 . له السه ورکړي وي عاید  خپلیې ه امله لی پیښو لاحتما
   پرته له نغدو مرستو، په دې کې یو شمیر نور مالتړونه او حمایتونه هم شته. ➢

او خلک له وارخطایی   راولياو ټولنیز ثبات  روحي()يروان په ټولنه کېپه پراخه اندازه دغه برنامه ټولنیز ثبات د
 .)عمومي ستریس( څخه ژغوري 

 
 اهمیت ثبات منطق او خوندیتوب اود ټولنیز 

او ټولنیز  کتلوسره دته په درنښت  انسان او ټول ولس. دا رااخليمرسته  هبیمه او ټولنیز هټولنیز ؛ټولنیز ثبات دواړه
 یې دا دی:  اهمیت   ، چېلري معناعدالت 

i. ری کولو وسیله ده.  ټولنیز ثبات د ټولنیز او اقتصادی عدالت څخه د ځان باو 
ii.  عامه پالیسی اساسی برخه ده.  دکی ټولنیز ثبات  خدمتګزاره حکومتپه یوه 
iii. وندیتوب دي چی بی وسه وي. دغه خطرات چی  خو وګړ وهغ د ټولنیز ثبات اساسی موخه د خطراتو په مقابل کی د

اروغي،  یوشخص د خپل ځان او کورنی د حمایی څخه جال کوي. عبارت دی له ناروغی، زوړوالی، اوږدمهاله ن
 .دي او نور نهالعالجه مصیبتوکاری، بی

iv.  هبری کیږي. رد ټولنیز ثبات واحدونه په عمومی توګه د ټولنیز قانون جوړونی په واسطه 
v. خطراتو له امله یی عاید   ود ټولنیز ثبات واحدونه د پیسو په شکل هغه افرادوته ورکول کیږي چی د پورته ذکر شوی

 په دې کې د وبا خپریدل تر ټولو مهم دي. له السه ورکړي وي. 
vi.  پیسې او بودجه ډګر کی یوه اړینه پدیده ده. هغه  یټولنیز ثبات د کاری قوی د خوندیتوب او ثبات لپاره په اقتصادد  

 . ، نه بیځایه مصرفه سرمایه ده ټ غ هیوه سالمه پانګه اچونه او د اینده لپاره یو ،ول کیږيګ لباندې ثبات  چی په ټولنیز
 
د الندینیو خطراتو سره په مومخه مرستی او تدابیرټولنیز ثبات د مخې؛وړاندیزونو له  اووه شپیتود منشور د  ILOد 

 . ي د مقابلی لپاره ضروري د
i.  بیکاری 
ii.  ناروغي 
iii.  زخمی کیدنه د کار پر مهال 
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iv. نهمړی 
v.  اوږد مهاله ناروغي 
vi.   زوړوالی 
vii. ،دخپلوانو له السه ورکول   
viii. توب.شیخ فانی 

 
 حدودد ټولنیز ثبات 

. باید ووایو چې دا تدابیر څو شکلونه لری او  رسره کیږيتدابیر په کومو شکلونو تد ټولنیز ثبات د دې معنا داده چې 
، د کیدو عالج ی، د کار پر مها ل د زخموالدت رخصتید  ، میندو تهبیمهکې ټولنیز ثبات په . ید پراخه حدود یې

و رضا کا د بیمی پروګرام ، اجباری ا ،پاره تقاعدلد کورنی  او بیا دهغه له مړینی وروسته دده ناروغيکوونکوکار
بیالبیلو   نه. که څه هم د ټولنیز ثبات پروګراموشامل دي  هخدمتون  روغتیاعامه    دجی برنامه او  بیمه، دبود  هرانه ټولنیز

چې  صوصیات لري. خ عام  ېخو بیا هم دا در ،ريله یوه هیواد څخه بل هیواد ته فرق لسیاسی نظامونو او-ټولنیزو
 وغی،ر: آیپډیمکه نالکه  خطر  لهچی  مالی کمک کوی  ه  توګړوته    وهغ (ii) د قانون په وسیله ایجادیږي.  (i)  :  يد  هغه دا

، دمعدنچیانو دپوټکی رورغي)دولډنګکارانو دسترګو ناامراض ګړينځاد کار پرمهال زخمی کیدنه، ، کار بیکاری ،
ل او یتیموالی له امله  یدښولو مراسم، کونډمړي دخ، زوړوالی، د ناروغی، داتومی بټیو دکارګرانو بیالبیل رنځونه...(

له دری الرو وړاندي کیږي. ټولنیزه بیمه، ټولنیزه  هسهولتون او تاخدم هدغ (iii)خپل عاید له السه وړکړي وي.  ېی
 مرسته، او عامه خدمتونه.  

 
 

 ټولنیزه بیمه  
دولت  د کارفرما او ،د خپلی د مرستی پرته)  شوی وګړی ختهدید او پېښې سره مخامدا یو داسی میکانیزم دی چی 

او  ډاډهونو په وخت کې خطر وزوړوالی، ناروغی، بی کاري او نورد  ترڅو هغه ترالسه کویله کومک څخه( 
 ً  .اطمینان ترالسه کړيروحا

 
 صوصیات په الندي ډول دي. خد ټولنیزی بیمی اساسی 

i. او  ډیرښه رفع زشکل  په ډله یی بلکې،یشی نیوالمخه نپه انفرادی ډول خطرات چی یو فرد یی په خپل قدرت  هغه
 کیږی،دفع 

ii.   پس انداز کوي.  ډولی  نمیاشت  هغه پهبه    (یستونکیخحکومت او برخه ا)د ټولنیزی بیمی ماهیت کومکی دي چي دواړه 
iii.  اص سهولتونه دوي ته برابریږي. خپه وخت کی ځینی  طرخد احتمالی 
iv.  ترالسه کوی،تنخوا مطابق  دهغه د صوصیاتو سر سم یوازي بیمه شوي افراد خ له  هغودغه سهولتونه د 
v. په اجباری توګه د خطراتو په مقابل کی بیمه شوي. او دوي مکلف دي چی د غی برنامی ته    د دغه ډول هیوادو خلک

 خپله برخه ورکړي. 
 

 ټولنیزه مرسته  
یې د احتمالی خطراتو چی  ژوند ته ګواښ وي اندیښنه هڅه کوی ترڅو دا یو پروګرام دی چي له الري یی حکومت 

 تادیه کیږي یستلو په بدل کی کوم خا راکموي. په دی برخه کی د کارګرو لخوا د سهولت د
میندو، اوږد مهاله  ،څخه د ماشومانوی تادیې)ورکړې( په ټولنیزه مرسته کی کومک بدون له کوم ؛په بل عبارت

. دغه مرستی بی وزلو ته په کافی اندازه  و ساتنه کیږي، معیوبینو، بیکارو او نوروړ عمر لرونکو خلکو، زوناروغان
 ضروریات یی پري رفع شي. ناړیترڅو  ږی،ورکول کی

 
 عامه خدمتونه 

د خپلو    ،په مشخصه کټګوری کې راځيغړو ته چی    وخوا د ټولنی هغه  په مستقیم ډول د حکومت ل  دغه ډول پروګرام
. مثال یی د روغتیا ملی خدمتونه دی کوم چی طبی  ورکول کیږيتوګه  یا خدماتیعمومی عوایدو څخه په مالی 

 ي.یږنورو لپاره وړاندي ک داو انواو یتیم و، کونډ، اوږد مهاله ناروغانو وتقاعد شویبوډاګانو او سهولتونه
 

 د ټولنیزی بیمی او ټولینزی مرستی تر منځ توپیر
 : واضح شويډول  الندي په ټولنیزه بیمه او ټولینزه مرسته سره فرق لری چی 

i.  ، کارفرما، کارګر، او دولت، په داسی حال کې چې ټولنیزه مرسته ټولنیزه بیمه د دریو تادیوی الرو نه حمایه کیږي
 په مالی توګه د حکومت لخوا حمایه کیږي.
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ii. خو په ټولنیزه  ،ت کی چی په پایله کی عاید له السه ځی ټولو ته یو ډول مالی مرسته ورکول کیږيخد خطراتو په و
د خپل پس اندازه  ته هغوی پوری تړلی خلکو  لکه: کارګر، او دته ورکول کیږی غړو د سکیم روپی نغدی بیمه کی 

 کیږي. لپه اندازه ورکو
iii. ثبوت ورسويتوګه په اړمن په د له نظره که غواړي چی مرسته تر السه کړي یو کس باید ځان  ېټولنیزی مرست، 

 ځان په ثبوت رسول اړین ندي. ته  په ټولنیزه بیمه کی اړمن  خو
iv. مالی څخه ورکول  د نامی له مخی اړمنونه ته ورکول کیږي د دولت هغه اندازه مرسته چی د ټولنیزی مرستی د بر

 خوپه ټولنیزه بیمه کی داسی نه ده.  ،کیږي او حکومت باید د ټولنیزی مرستی په خپله بودیجه کی ځای کړي
v.  ټولنیزی مرستی په برنامه    د   خوورکول کیږی،  په شکل    نغدو پیسومرستی اکثر د     سد ټولنیزی بیمی د برنامی پر اسا

 لري.  هم مختلف اقسام نورکی مرستی زیاتره 
 

 همفکور رامنځته شوېنوی او خوندیتوب د ټولنیز ثبات په معاصر وخت کې 
مخې داسې هڅې روانې دي، چې د  په بیالبیلو ټولنو او هیوادو کې دحکومتونو د ځانګړو پالیسیو او خاصیتونو له 

کوونکوترمنځ داسې یوه د سکتور د کارفرمایانو او کار عامه ادارې د کارکوونکواو د خصوصید ولس د هوساینې، 
له وګرځي مینان وسیورینونو پر مهال دټولو لپاره د اطتو او ناي، چې د بحراناایجاد شفضا او وسایل مینان او اطډاډ 

لپاره کار   کمولوالحاتو د منفی اغیزو د  د بنیادی اصچې  د ټولنیز ثبات شبکی  ضمانت کوونکی شي.  او د ټولنیز ثبات  
بڼه په  جی بود ېټولنیزحکومتونه د ملی بودجی یوه برخه د ه بڼه وي. پ نغده تادیېد دناورین پروخت کوي، زیاتره 
کې په محلی سطح   بحرانی حاالتو دوی دا هڅه هم کوی چې ترڅو ټولنیز خوندیتوب تضمین شي.  تخصصیوی

دا د ناورین البته    ،ټولنیز مالتړ ضمانت ورکوی  د  و تهوندیتوب د یوی ټولنی اوسیدونک خکړي. ټولنیز  وده و  ظرفیتونه
اولوی مصیبت پر مهال. دا ډول پروګرامونه دوه بڼې لری: یو هغه چې مخکې ترمخکې قوانینو کی تسجیل دی او  

وم قانون ورته موجود وی، عاجل  ه اضطراری ډول ، پرته له دی چی کقانونی برنامه ورته وایی ، بل هغه چې پ
والیو له خوا په بیوزلو مثالً په افغانستان کی د کرونا له پېښېدو سره سم دولت تصمیم ونیو چی د ښار ا کیږی. اجر

، خو د ناورین دمخنیوی لپاره د ټولینزخونیدتوب وتر مخکی په کوم قانون کی نه    دا ډول کوم حکم مخکیي.ډوډۍ وویش
اعتراض  ، کله چې دا پروګرام بیرته ودرید، خلکو کومددولت له تدوین شوی قانون پرته یو انسانی اقدام وپه موخه 
ممکن لوی اعتراضات رامنځته    یوشکل دی( توقف ورکړل شی،  اما که د بوډاګانو تقاعد ته)چې دټولنیز ثباتونه کړ،
د   . نورې عامه مرستې، دغیر دولتی رضاکارانو هڅې،ځکه چی تقاعدی ورکول مسلم او قانونی حق دی شی، دا

سوداګرو له خوا صدقات او خیریه اقدامات هم غیر قانونی ، خو بشری امدادونه دی   د شتمنوخصوصی سکتور او 
 یتوب لپاره موثر دی.ندټولینز ثبات او خو چی د

 کې تسجیل شوی لکه:لفو قوانینو مخت پهقانوني برنامی د دولت 

کار پرمهال زخمی   د الیحی مطابق د ناروغی ، ددولتی کارکوونکو ته بیمه موجوده وی چې  په یو شمیر هیوادو کی   •
 .رسول کیږیپه شکل او د پیسو خدماتو صحی د تونو کی خاونورو و وکید

 .میاشتنی رخصتد والدت پرمهال میندو ته ځانګړی امتیازات لکه معاش سره درې  •

د سخت  تنظیم شوی بخش کی یوه چې د دولت لپاره احتیاطی بودجه د شاقه او ستونزمنو کارکونو لکه د معدنچیانو •
 کی مرستی کوي. حالتپه ، اوله کاره دپاتی کیدو  کار له امله دناروغی

 .یحی او قوانینو له مخی تنظیمیږیدا هم د ال بخششی چی یوه تشویقی مرسته ده، •

مرګ یا دچی د کار په جریان او یاهم د کار له امله کارګرو ته    ،واقعاتو جبراند کار پر مهال او جریان کې دناڅاپی   •
 .وښتو پر ومها صورت نیسیمعیوبیت ور ا

کارکوونکو ته د کار په ساحه کی کورونه لکه د ننګرهار د کانال دپروژې اوفارمونو د کارکوونکو لپاره کورونه،  •
د جنګلک د فابریکی د کارکوونکو لپاره فامیلی، د شرکت په نوم د  دپولیتخنیک د پوهنتون داستادانو لپاره کورونه، 

 راوبه او نوسینما،کانتین، ،کلنیک، وړکتون،ولو بریښناګلبهار د فابریکی د کارکوونکو لپاره کورونه چی دې ټ
 سهولتونه لرل. 

کوپون هم یوه قانونی وسیله ده چی د بیو دثبات او کارکوونکو او ټولنی سره دمرستی په موخه تنظیمیږی.  ددغو  •
 وو.هم  کال څخه په افغانستان کی  13۷۰تدابیرو مثالونه مخکی تر 

 
وبا د مثالونه  جوړیدل او نور  خصتی، معنوی مالتړ، درضاکارو ډلو نغده مرستې، رلپاره دټولنیز ثبات او خوندیتوب 

تونو کی د خلکو د ژوند په خو  واو نور  یتکاري، زوړوالی، ناروغی او معیوببیګانو دخپریدو، طبیعی ناڅاپی پېښو،  
دي. همدارنګه د  کې موثر مندکولوواند خلکو تد مختلفو خطراتو په مقابل کی په بهبود  او  چاپیلایربهبود او د کاری 

 موثریت لوړیږیهڅونه او کوونکوکارد ځکه  امنځته کویپرمختګ ر ښهبرخه کی  صنعت دټولنیز ثبات واحدونه 
ته د ټولنیز او اقتصادي  رکوونکو  ځکه دغه واحدونه کاپه کاری ساحه کې په ضایعاتو کې کموالی رامنځته کیږی،  او  
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افغانستان .او مولدیت کې زیاتوالی رامنځته کیږي کار کويصادقانه نه له تل د زړه  دوی  ثبات احساس ورکوی او
د  په لیبرال نظامونو کی هم لرل او دصنفی اتحادیو له خوا یی تضمین شوی و. صولپخوا په دې برخو کی بیالبیل ا

اوږد  خطراتو لکه ناروغي،  . دغه برنامه د الیحی مطابق هغه کارګرو ته چی په شته ټولنیزی بیمی وړاندی کول 
دی   وند یتوب وړاندي کوي. دخټولنیز کیږی  رامنځتهت خته د کار په وورصحی خطرات  مهاله ناروغي، او نور

ته هم ورکول کیږي.  )خپلوانو(خلکو  مربوطپوری  فردبرنامی په وړاندي  کولو سره طبی سهولتونه د بیمه شوی 
  .و د هغوی خپلوانو ته وړاندي کیږیطبی سهولتونه بیمه شوی تقاعد افرادو او دایمی معیوبه شوی کارګرو ا

مفکوره کوم ځانګړی سیاسی نظام او ټولنیز سیستم پورې اړه نه لری، بلکې دا  ټولنیز ثبات او خوندیتوب انسانی د
بله  و کې په دی چې ځینوو نظامونو اوسیستمونوکی په یوه بڼه، ځینو نورمفکوره تل وه او وي به. توپیر په دې کی 

دیموکراتیک آلمان پخوا د سوسیالیستی نظامونو لرونکو هیوادو لکه شوروی اتحاد، بلغاریا،  بڼه په پام کی نیول کیږی.  
د ټولنیز لیبرال نظامونوکې    او اوساو نورو کی او یوشمیر غیر سوسیالیتسی هیوادو لکه هند، لیبیا، کوبا او ویتنام کی  

ګرامونه چی قانونی حمایه او پرو ه. اوس هم دنړی ډیرو هیوادو کې دغاو شته ثبات او خونیدتوب پروګرامونه وو
 لري، شته. هم بشردوستانه صبغه 

و سره د کرونا له امله ډیرې لویې مرستې وکړی، سره  دیالبیلو هیوانړیوال بانک له بزموږ هیوادوالو ولیدل چې 
ال صندوق دغه ناورین ته لویه بودجه ځانګړې کړه، دپیسو نړیوصلیب هم اړمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسولې، 

، د بیوزلو هیوادو مرستی ته ودانګل ، دلکه جاپان، جرمنی او نورو دو چی له اقتصادی پلوه پیاوړی دی؛هغو هیوا
هیواد ډاکترانو ایتالیاته سفر وکړ او دوه میاشتی یی هلته طبی برخو کی خدمت وکړ. د هندوستان هیواد کیوبا د 

کیتونو چین یو شمیر هیوادو ته د طبی افغانستان سره د غلې او درملو په برخه کی ځانګړی کمک وکړ. 
زمن شویو کورنو ته مرستی پروسه پیل کړه، حکومتونو د قرنطین په شرایطو کی  اغی لواوبستو)کڅوړو( دلیږ

لکو سره دمرستې او ټولنیز خوندیتوب او ثبات لپاره نه له خ و کی غیر دولتی رضاکارو دورسولې او په ډیرو هیوا
ستومانه کیدونکی هڅې وکړی.  په دی توګه  ګورو چې له نیکه مرغه دبشردوستی احساس ژوندی دی او بشریت به  

دکرونا پانډومی د نړۍ لپاره یوه نوې تجربه وګرځیده، ور به هم پیاوړی شي.  سه ورنه کړي، بلکی نالدغه احساس له  
ب او تدابیر به نور وروسته تر دی  به  انسانان او حکومتونه په خپلو ډیرو کارونو له سره کتنه وکړی، مثبت تجار

ب پذیره قشرونو ید استقویه کړی او تیروتنو څخه به عبرت واخلی.  خو مهم هدف د تولنیز ثبات او هم تعمیم او 
 ې حاالتو کی دمرستو د لومړیتوب حق لري.و ماشومان په داسپه تیره بیا بوډاګان، ښځې ااو توامند کول دی.  ړمالت

 فلسفهخوندیتوب  ثبات اویزنلد ټومفکوره او دې وي د هیومانیزم عالی او پیاوړی ژوندۍ 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

