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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.ngerma-maqalat@afghan ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٠/ ١٠ / ١٨: مورخه                                                                                        حفيظ هللا خالد :ليکوال

                                                                                                                       

  

  

انديښنه د يوايسارشوی کارګرکان  د د مسودچيلی   
 

جمھور  ته د ھغه ھيواد د ستونزېاو دید ستونزې بريالې پايته رسيدل  ھيواد کی د ايسار شوو کارګرانو پهدچيلی   
ھم نورد ولس مشر ګرانښت نځ کی د چيلی د خلکوپه مد د ی سبب شو چی خاصه  پاملرنه رئيس ښاغلي سبستن پنيرا 

  پوره کړيی يووالي په ټينګيدو کی ګټه پنيرا پدی بريالی شو چی له دی پيښی نه د ھغه ھيواد دملرئيس جمھورلوړ شي، 

 ورځو په ۶٩ د کارګرانو د ژغورلو په _ره کی  د ګډون درلود اوکارکونکو   تنو ٣٠٠د ژغورنی په عملياتو کی نژدې  
 د پيسو لګول کومه  اع�م وکړ چیپنيراجمھوررئيس مصرف  شوې خو ه پيسې  ميلونه ډالر٢٢ترڅ کی څه د پاڅه 

ھم وکاروي نوری پيسی د اړتيا په صورت کی  تنو کارګرانو د ژوغورلو لپاره ٣٣د خپلو ھغه ھيواد به ستونزه  نده 
له کمپنئ  » سنټر روک «  انجينرانو ،د برلين د   نورو ھيوادويو شمير،پدی ھلوځلو کی نه يوازی د چيلی  بلکه د نړي د

. ونډه درلود پوری فعالهد سيمی تر څاه کيدونکو ټيم » ډينور «  نه  نيولی بياد امريکی د  

 

کارګر ھر  دقيقی وخت ونيوه  يعنی ٣٧و  ساعته ا٢٢د کارګرانو راويستل  په مجموع کی   د کيندل سوي تونل له _ری  
 ساعتو پوری ۴٨  نه تر ٣۶وخت کی د ځمکی سر ته  راوړل شو، په اول کی دی کار لپاره د د يو ساعت نه په کم 

. د اټکل سوي وخت نه ژر سرته ورسيديول  شوی وو مګر د ژغورنی عملياتوخت  په پام کی ن  

 

« کلن   ١٩لمړی  کارګر وو  چی د ژغورنی د کپسول په واسطه  ځمکی سر ته راوړل شو، »  فلورانسو«  کلن ١٨    
خکی خدای  يو ماشوم  زيږولې  راوخوت ، دھغه  کور کی  يو مياشت مد ځمکی سر ته ھم دنورو نه مخکی » جيمي 

 ورځی د ۶٩وو چی د کارګر ايسار شوی دولسم » پينا « ی نوم  ايشئ دی ،جيمی خپل ماشوم باندی  اميد ياد ھيلچی 
ھغه پخوانی  » پينا «   اوس ، لمر شوغلی ورباندی ولګيدد بيا يو وار  ډک ژوند نه وروسته  دځمکی _ندی  دکړاونو نه

راتګ بلنه ورکړی، دکارګرانو په ډله کی   د يونان يوئ کمپنئ _ پخوا ھغه  ته يونان ته  د د کان يو عادي کارګر ندی
 د بوليوا نه  ر پاتی وو ھغهيوازنئ بھرنئ کارګر وو چی  نورو کارګرانو سره  د ځمکی _ندی ايسا» کالوس ممني «

شخصا دخپل ھيواد » ايو موراليس « ښاغلې  کار کاوه، د بوليوا جمھور رئيس د مسو په معدن  کیراغلی اود سن جوس 
د يوکارګر د تسليميدو لپاره چيلې ته ورغې مګر وروسته  بيا وپتيل شو چی  بوليوا ئی کارګر  دی ھم لکه  نورو غوندی 

  ھم  دوه ورځی د چيلي  په يو روغتون کی  يووړل شي  او له  ھمدی وجی  ممني لپاره روغتون ته د طبی معايناتو
 تيری کړئ

٠ 

 وو ھغه  پدی مودی کی د کارګر کلو عمر په لرولو سره د ټولو نه  مشر ۶٣ تنو کارګرانو په جمله  کی ماريو د ٣٣د 
 روغتون ته طبی معايناتو لپارهھليکوپتر پواسطه  ناروغي نه  رنځيده، د ژغورنی نه وروسته ټول کارګران د ځکر 

وروسته څرګنده کړه چی د دوه دريوو کارګرانو نه پرته د نورو صحي حالت د ډاډ  وړ و د چيلی د روغيا وزير يوړل ش
ايسار ده او ھغوئ د دوه و  ورځو نه وروسته کولی شي خپلو کورنو ته ستون شي، وروستی کارګر چی وژغورل شو  د 

ه  د دوه و مياشتو په موده کی نه يوازی دا چی  د ايسار شوو نوميده ھغ » لويس ارزوا «  وو چیشوي کارګرانو ليدر
 چی ځمکی ته د راوتلو وار   بيا روحی قوت ھم ورکاوه خو کله يیکارګرانو  ورځنی ژوند تنظيموه بلکه ھغوي ته

د ھغه ھلته تر ټولو نه زيات  وخت تير کړاو پدی حساب ھغه  )  ووسمازه غواړم وروستی : (ورسيده  لويس  وويل 
  ٠نوی ريکارد ټينګ کړځمکی _ندی ژوند کی 

 

و پدی   کلن  دی ۵۶يوولسم نفر وو چی  وژغورل شو ھغه  اوس »  جورج  ګيلی ګولوس « د ژغورلو په عملياتو کی 
د مختلفو صحی ستونزو سره مخامخ وو مګر پدی مودی کی جورج  خپل  صحی حالت   ، وروستيو  دوه و مياشتو کی 

د ښوونی او روزنې ی ھغه  د ځمکی _ندی  نه د چيلی لو بچو د تعليم او تربيئ حالت ځوراوه  له ھمدی وجنه ،بلکه  د خپ
لمسيانو د دتعليم  حالت زه د خپل زوی او  ( ..:داسی وليکه کی يی په يوی برخی  ته يو ليک واستوه او د خپل ليک وزير

  )٠٠٠ کړی يمانديښمن 

 

 



 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ غه پتهپه د.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 

 

 

 چی د جورج کورنئ  ھلته   او د کان په  سيمئ کی پام واړوهوم ځنډه  د جورج  غوښتنې تهد چيلی مقاماتو ھم  بی له  ک
٠ د لمسيانو او نورو کوچنيانو لپاره يو موقتی وړکتون پرانيست ه يوی خيمی کی ژوند کاوه  د ھغهپ  

د  ښاغلي جورج د ،   ودجورج ته د خپل  صحی او د  ورځني ژوند د ستونزو نه د خپل ماشومانو تعليم زيات ارزښت درل
چی نن سبا د تعليم او تربيی له را په سترګو شي نو ھغو ماشومانو حالت د مليو افغانستان کی ھرچاته دی انديښنۍ  سره 

 ١٨  او ٧نعمت نه محروم پاتی دي ، د رسمي احصايو له مخی په افغانستان کی اوس  پنځه مليونه او دری سوه  زره  د 
ی له مخی افغانستان کی نه محروم پاتی دي ،د ښوونی وزارت د احصاي د ښوونځي  او تنکی ځوانانانکلوتر منځ  ماشوم

او يا ھم د امنيتي د_يلو له کبله تړل شوي دي البته  دا ټول سوزيديلی  د دولت د مخاليفينو لخوا  يا ښوونځي ۶۵٠اوس 
مليونه دی، پداسی يو ھيواد کی چی پنځه  پر اساس وضع تر دی ھم  دردونکی رسمي احصايی دي دغير رسمي احصايو

 ماشومان يی  بيسواده وي ھغه ھيواد  به څه راتلونکی ولري ؟

ھم خپلو  له ھمدی امله د اس�م مبين دين ښوونه او روزنه  د ناپوھئ او جھالت  په مقابل کی يوه  موثره  وسله ده 
 روزنی له اونی د ښوو» چين ھغه وخت لری ځای وو « د زده کړی امر کړی حتی که چين کی وي، پيروانو ته دپوھی 

ھغه  انسان  معنا لری،غورځولوجھالت کندی ته  د کی يوھيواد د  د کوچنيانو محرومول په حقيقت نه  د يو ھيوانعمت  
 د ھيواد داقتصاد څرخونه به مخی ته بيايی   وطن  نه به دفاع وکړيال کړي چی پوھه ونلري څرنګه به  خپل ژوند سمب

٠ مثبت او فعال غړی شي يوی د خپل ټولن  با_خرهاو  

دروازی وتړل شي اد  د کوچنيانو پر مخ  دښوونځيو د ھغه ھيو بله لويه جفا او دښمني نشته چی ددی نهسره ھيواد  يو د
ګر  ښاغلی دښمني ده او دچيلی دځمکی _ندی ايسار شوی کار ھم ځکه دا نه يوازی  د يو ھيواد حال بلکه راتلونکي سره 

ماشومانو د ښوونی او روزنی  حالت انديښمن   کړی وواھميت نه  پوره خبر وو چی د خپلوله م د تعلي جورج   
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