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  ٣تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درين افغان جرمن آن�

  ئلـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لو، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  ٢٠١۵/ ١٠ /١۴                                                                                                              رزاق مامون

  »جھادی«عبرتی به قارون بچه ھای 
  

 ]ښادمن[ کفر و جھاد،از حکمت � داني داران مکهيِ چرس خور تیگله بچه ھا
  موخت؟ خواھند آیچه درس
  

 کمک با بيجاشدگان کندز تاکيد نموده ميگويد که ميخواھد اين ۀ کندھار و يکى از تاجران ملى، بر ادامۀباشند
 .کار وى، سيلى باشد بر روى افرادى که به تعصبات زبانى و سمتى دامن ميزنند

 

ِ،جوان خير قندھاری ادمنښ � حکمت 9  



  
 

 

  ٣تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئراليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

مودند ونيروھاى امنيتى به تدريج طالبان را ازشھر رانده  در ششم ميزان، شھر کندز را تصرف نطالبان
 کندزى به کابل و ساير و@يات ۀاز ھمين رو، ھزاران خانواد. واکنون نيز در بعضى مناطق، درگيرى ھا جريان دارد

  .بيجاشده و با مشکBت مواجه اند

 خود در کابل زندگى ۀراه خانوادً اصلى کندھار است، فعB ھمۀ سال عمر دارد و باشند٢٧ادمن که ښ � حکمت
 .ميکند و براى کمک با بيجاشدگان کندز کمر بسته است

 امنيتى پنجم شھر کابل، ماھانه به ھشت ھزار دالر ۀ يک بلند منزل ھفت طبقه يى در مربوطات حوزموصوف،
 .گى فراھم کرده است روز گذشته بدينسو تمامى سھولت ھاى زند٩ کندز، از ۀ بيجاشدۀ خانواد١٥٠کرايه کرده و به 

وقتيکه از آمدن خانواده ھاى زياد کندزى خبر شدم که در سرک ھاى کابل به سر ميبرند، فکر “:  افزودوى
 ”. با آنھا کمک کنيدديکردم که آنھا برادران و خواھران افغان شما است، بر شما حق دارند که با

 مسکن، در بخش مواد ۀود، عBوه بر تھي تن ميش٩٠٠ خانواده که حدود ١٥٠ گفت که از جمع اين ادمنښ
 افزود که به آنھا فرش، توشک، کمپل و ھمچنان لباس ھا و سامان بازى اطفال وى .غذايى و نان نيز کمک ميکند

 .تھيه کرده است

ھا گفتم که اگر ازھرچيز ناتوان شوم، يبه کندز“: ً که مکررا بر وحدت ملى افغانان تاکيد داشت، گفتموصوف
 را نيز از شما دريغ نخواھم کرد؛ حا@ شکر خدا است، توان کمک با شما را دارم، ھمه روزه مواد غذايى خون وجودم

 ”.دالر امريکايى ميشود، به آنھا فراھم ميکنم٣٥٠٠و دوا که ارزش آن 

 حقوق  پوھنتون خصوصى مريم ميباشد، افزود لباسى که به اطفال ىځ که محصل سال اول پوھنادمنښ
 .ھيچ تفاوت ندارد)) اسرا((ھم کرده، با لباس دختر کوچکشمھاجرين فرا

 که فتھر قدر که با اين بيجا شده ھا کمک کنم، خاطرم جمع نميشود، دلم وقتى قرار خواھد گر“:  گفتوى
کندزى ھا به کندز برگردند و خانه ھاى شان را اعمار کنم، زندگى آنھا برابر شوند و اطفال آنھا را در حال رفتن به 

 ”.ب ببينممکت

 جنوب کشور با برادران شمالى کمک ميکند و ميخواھد که اين کار ۀافتخار دارم که يک باشند“:  افزودیو
 ”.يک سيلى مضبوط اتفاق به روى آنانى باشد که به شکل آشکار به تعصب زبانى، سمتى و مذھبى دامن ميزنند

بيجا شدگان کندز . اشدگان کندز انجام دھند از تجار و دولت نيز خواست که کمک ھاى @زم را با بيجموصوف
 .ادمن، خرسند ھستندښنيز از کمک ھاى 

 خود در تعمير کرايه شده از ۀ با@حصار شھر کندز که حا@ ھمراه با خانوادۀ يکى از باشندگان منطقشکريه،
 که چادربه موصوف .ادمن در کابل زندگى ميکند، گفت که دولت از بيجا شده ھا ھيچ پرسان نکرده استښسوى 

خاک به سر اين پاچاھى، تاکنون اصB از ما پرسان نکرده، خدا به حاجى صاحب “: سرش بود و گريه ميکرد، گفت
کندھارى خير بته که ھمه چيز را به ما فراھم کرده؛ سه وقت نان و آب ميدھد، از اطفال ما نگھدارى مى کند، دوا 

 ”.ميدھد؛ خداوند به او خير بته

ھر طرف انسان کشى بود، “: اله، يکى از اين مھاجرين، از جنگ ھاى کندز يادآورى کرد و گفت س٢٢ جعفر
خدا خير بته که ھمه چيز را به ما فراھم کرد؛ ) شادمن(جنگ شديد جريان داشت، آمديم به کابل، به حاجى کندھارى

 مردم کندز در ولسى ۀ عزيز نمايند افزود که اين خانواده ھا، ازسوى فاطمهوى ”.انشاء� که مشکلى وجود ندارد
 امور مھاجرين و وزارت .ادمن معرفى گرديده و وى نيز کمک ھاى @زم را به آنھا فراھم کرده استښجرگه به 

 .عودت کنندگان گفته است که آنھا براى کمک به بيجاشده ھا بودجه ندارند

ت کندز تBش نمايد تا خانواده ھاى  کندز درکابل، از دولت خواسته اند که در بخش تحکيم امنيمھاجرين
 .بيجاشده، دوباره به خانه ھاى خود برگردند
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 اساس معلومات وزارت امور مھاجرين وعودت کنندگان، ھزاران خانواده از کندز بيجا شده و تاکنون بيش به
 . بيجاشده، شناسايى گرديده اندۀ خانواد١٧٥٠٠از 

 .ل آمده اند خانواده از کندز به کاب٣٠٠٠ افزود که منبع

ادمن يکى از تجارملى کشور ميگويد که ھمه روزه شمارى از خانواده ھاى بيجاشده، به وى ښ � حکمت
  . کندز، کمک کندۀمراجعه ميکنند و وى آماده است که به ھمه خانواده ھاى بيجاشد

  از افغان سباوونرگرفته ب


