
 
 

ي کولو د لیر)قرنطین( = د ټینګو بندیزونو  يکو ېخبرفعاالن په یوه غږ  ټولنیز او فرهنګي

غوښتنه کړنو خامخا د دوه اړینو  ي تر پوښښ الندي ونیسيټول وګړ یوه داسې تګالره چې

  کوي

 

 ناروغۍ ۱۹خوا د بلجیم هیواد د کوید  ېڅخه راپد کال د مارچ د میاشتې له دیارلسمې نیټې ۲۰۲۰د 

 ټکني او یا د مخنیويریدو یا شیوع پد ویروس د خکه څه هم . ییا کرونا ویروس سره الس او ګریوان د

 ناانډوله ډول له یوه ي، خو له بده مرغه چې مونږ یې په ناڅاپياړین بلل کیږیکولو لپاره بندیزونه 

 . یو يسره مخ کړ او بي عدالتيچاپیریال 

 

. د یو يناورین سره مخ کړاقتصاد له پراخ  دوامدار ډول مونږ په یا قرنطین نوموړو بندیزونو له بده مرغه 

 ګن شمیر هغود  انه لومړنیو اړتیاوو ته نه پاملرنه او همدارنګهد ژوند لویې برخېوګړو د په توګه د  بیلګې

ې د ارقام چ ي. وروستيویروس له ګواښ سره مخ د يپه پراخه کچه د نوموړ کوم چې کسانو هیرول

لویه برخه د وګړو یوه له بده مرغه  ي چېڅرګندونه کو ي د دې ټکيناورین له امله شتون لر روغتیایي

د عوایدو  ی،يتشکیلو يمیلیونه وګړ ۱.۸او په ټولیز ډول  يجوړو يوګړهیواد سلنه د بلجیم  ۱۶.۴ چې

 .يژوند ترسره کو بیوزلۍ د کرښې الندې د له پلوه

 

)!( 

و له پړاو نیول داسې تر سترګو کیږي چې دغه ارقام او احصایه په هیواد کې د بندیزونو د په پام کې

 ۱۹شتون درلود، د کوید هم  تر ټولو لوړ ارقام دي. دغه ټولنیز ناورین چې له پخوا یېڅخه وروسته 

شمیر خلک  ګڼ ې المل شو چېته ورسید او د د لې لوړې کچېیدو سره خپرسله ران د ناوریناروغۍ 

 .ياو الزیات فشارونه وزغم الس او ګریوان شيسره  د ژوند د بقا له ستونزو

 

و عوایدو مهمه برخه له السه سلنه خلکو د خپل ۳۰ ارقام په ډاګه کوي چې( د ریپوټ پر بنسټ ERMد )

 ده.  ورکړې

دغه  د دې المل شوي چې سرچینو له السه ورکول تصاديد اق باید ووایو چې په خواشینۍ سره

 .يلوړه شاندیښنه دوه برابره 

 

ې او ټولنیز يد شخص يناورین له امله رامنځته شو کوم حاالت او فشارونه چې د نوموړي روغتیایي 

 .   يد رواني روغتیا پر وړاندې یې د پام وړ تاوانونه زیږولي

 

 ۍ ته پاملرنه اړینه دهوروسته کورن ایباو  کار ړیلوم  ېاقتصاد په برخه ک( زیولنټ)  د

 

روغتیایي ناورین  له ي چې پر بنسټ یې وکوالی شيکړ پليبیر تدا ېداس حکومت راليډف دمه دېتر 

نو، کارګرانو او هغو . له دفترويڅخه وژغور کیدو ټکني توګه اقتصاد له څخه مخنیوی وکړي او په دې

 چې سره نیولو پام کېتدابیرو په  بیالبیلو او پیاوړو، د يبوخت د چې پر شخصي سوداګرۍکسانو څخه 

 ی دی.د پام وړ مالتړ ترسره شو ،ترسره کیږيپر بنسټ  اصولود باور د  په حقیقت کې

هوساینې په موخه انعطاف وګړو د  وزګارهد  ي لپاره یېاو د مخنیوی ي پراختیا موندلېه وزګارلنډمهال

په پراخه کچه د کارونو د له  موخه یې دا ده چې ځانګړې او يد ينیول شو تګالرې په پام کېمنونکې 

 .يیو بل ستر ناورین رامنځته کړ شيکوالی  ي، کوم چېڅخه مخنیوی وش کړکیچالسه ورکولو له 



 
 

ه لنډمهاله وزګارتیا، د غیر معیاري کارونو ډیری ډولونه لک پلوهله یوه  چېشو  ویلیبده مرغه  لهخو 

 ې، د زده کوونکو کار، لنډ مهاله کارونه، د ټاکل شوته کار کول، د ماشومانو د پاملرنې کړنېګاونډیانو 

باید د کار له  ې کارونه او نه غځیدونکي قراردادونه د یوه داسې اصل په توګه چې پر بنسټ یېمود

 .يد ي، له پامه غورځیدليبیالبیلو ډولونو څخه ساتنه وشی

 

کارونه نه درلودل  د هنري کارونو بیالبیلې برخې او هغه ډلې چې له ناورین څخه یې وړاندې له بله پلوه

ي کسان او یا هغه کسان شو څخه لیرېله دندو  نه ترالسه کوه، هیڅ ډول مالتړ یېاو لږه اندازه او یا 

کوره کسان  ، بيکسان واسناد پرته له ،ي، د ټولنیز خوندیتوب غوښتونکیدي ېچې د کار په لټه کي

د ناورین د مخه د  ي چېاټکل کیږسلنه  ۲۵.۳. ..يبوخت د کاروبار جنسې په او هغه کسان چې

په تیریدو سره له زیاتو ستونزو سره  د هرې اونۍ او همدارنګه يتوان نلرلګښتونو سره د مخامخ کیدو 

   .يمخ کیږ

------------------------- 

 

تیټ څخه  سلنه د بیوزلۍ له کرښې ۶۰وایدو ع منځنېد بلجیم هیواد د وګړو ارقام  ي ټولنېد اروپای

 .محاسبه کوي

ي. خو په خواشینۍ سره د بیوزلۍ د لپاره خورا زیات ګټور دکولو د محاسبه  عوایدودغه ارقام د معیاري 

وضعیت ته  يځانګړ يکورن ېد هر پلوهله یوه  ، ځکهينه لیدل کیږ و وړتیا پکېمحاسبه کول د کچې

له  ي ډول هغه عواید چې، په ځانګړيکومحاسبه  ټیت عواید ي او له بله پلوه ځینينه کو پاملرنه

 .د ملکیتونو عواید، لکه يشتمنو کسانو څخه ترالسه کیږ

ده د  ې په پام کې، کوم چجوخت سره ې، د غځیدو یا تمدید له فرضیېتر پایه پور د مې میاشتې

 .يترسره ش رېشتې تر پایه پواګست د میا

 همدارنګه کوالی شو الندنیو مسایلو ته ځیر شو:

 https://plus.lesoir.be/8911/article/2015-10-12/la-pauvrete-est-sous-estimee-en-belgique 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-

pauvrete-ou-dexclusion-s ociale#figures 2 COVIVAT - Corona Onderzoeksconsortium Voor 

Inkomensverdeling en sociale effecten, Huishoudbudgetten en Sociale Minima in Lockdown, 

https://8d4783fa-1302-40da-8105-

74e82c22674f.filesusr.com/ugd/4ab716_43e34cee5e024916a5d8dda8029c 5cc3.pdf ;voir 

aussi: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200517_04963100  3 

https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/perte-de-revenus-un-belge-sur-7-lourdement-

affecte-a-causedu-coronavirus-5ea6d179d8ad58632c7cc9e9 4 Jusque fin mai, avec 

l’hypothèse d’une prolongation jusque fin août : https://plus.lesoir.be/299792/article/2020-

05-09/la-ministre-de-lemploi-nathalie-muylle-veut-permettre-le-ch omage-

temporaire?from_direct=true  5 https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-

conditions-de-vie/privation-materielle-et-sociale  6 Voir aussi: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-

dylan/?fbclid=IwAR 1M40BQLe8CNVr5EVG-isbj5KumgBFSdS4MjOVDp7xdgSbMWP8NxEid3H4 

 

د  چې ، کوميت فراهم کړقناعهغو کورنیو د  د مدني ټولنې انسجام دا زمینه برابره کړې چې

د یا هم او  و سره مخ ديستونز اشومانو د کورني پاملرنې د اړتیاوو د برابرولو په برخه کې لهم

د توګه  ېپه داو د برابرولو په برخه کې ستونزې لري د پاملرونو  ېزده کړ ماشومانو لپاره د اجباري

ډول د  ينګړحاالت او شرایط )په ځا وړيمرغه نوم. خو له بده رخصتي ته اړتیا لريمیندو او پلرونو 



 
 

د  چې ورته زیاته اړتیا لري کارګرانو لپاره هغود  ته اړتیا درلودل( خدام کوونکو دفترونو هوکړېاست

نارضایتي په په کتو سره او د نوموړو و ته ستونز والړو ېپر وړاند . د خلکو د کوښښونويوړ ند السرسي

د ځینو شرایطو  متوحک. همدارنګه يڅخه برخمن ندتعادل  لهپلوه  يله اقتصادی ډاګه کړې ده چې

 ېاجازه. د د ملګرو سره د فزیکې لیدنېهم له له غړو او یا  اجازه ورکړې ده د بیلګې په توګه د کورنۍ

ارګانونو کې په ځینو  ېتمرینونو پرانسیتل چ ښوونځیو پرانیستل او ځینو سپورتي ترڅنګ، د لږ شمیر

لومړنیو ښوونځیو پرانیستل کوم چې د ناورین له پیل څخه د ز ډول د وړکتونونو او شول. او په ټولی پلي

 وړ ول.  السرسي

 

دي. خو تر ټولو کولو وړ  دغه اقدامات )ټولنیز( د نسبي عملي بڼې په درلودو سره د پلي

نیولو سره، د ټولنو  شرایطو په پام کېانډوله د افرادو او کورنیو د ژوند د نا مهم دا ده چې

، د نیکه غوڼدیدل)کور، د بهر چاپیریال او ځای، د وګړو  يله یو بل سره زیات توپیر لر ېاړتیاو

 ېک ارګانپه واسطه په یوه کلپ یا  او نیا عمر او روغتیایي حالت. د سپورت د یوه روزونکي

  نور(. د عوایدو له السه ورکول او داسې، نوم لیکنه

  مرسته اقتصادياو ساده  هلپاره خالص نوارګانوشمیر  ګڼد 

په پراخه کچه له ګواښ سره مخ  او ښاریان( د هغو وګړو له پاملرنې څخه چې)کارپوهان  ېاړتیاو ځیني

ي. که چیرې د زیات عمر درول شو ي، په ټپه ندياړتیا لر ونو تهځایدي او په ځانګړي ډول د استوګنې 

، يپاملرنه کو له نوموړو څخه هغه کارکوونکي چېیا هم او  کېمرکزونو کسان د متقاعدینو په  لرونکي

سترګه په  يد سکتور د مهربان ېد معیوبینو د مبارززیات مالتړ څخه برخمن شول، دغه کار ته بیا له 

. خو د کارپوهانو د جمعیت او د مسکن او يد يپه سمه توګه اوریدل شو ي، کوم چېکیږکتل 

او  ي؟ د ټولو مدنيوویل شباید څه  په هکله درلودونکونه  د او درجو د رتبوغیرمسکن نور بنسټونو او 

د سیمه او یا هم ؟ يوویل شاو کارپوهانو او د دوامداره روزنیزو بنسټونو په هکله باید څه  ارګانونوټولنیزو 

سیوني فدرا. ټیکاو او عادي کیدو په هکله او داسې نورو مسایلو په هکله اییزو کارونو په هکله. د ټولنیز

 ویل شي چېله بده مرغه باید وی. خو ی دڅه ډول غبرګون ښکاره کړله ځانه  په حقیقت کې سیمو

ه نده پاملرن فعاالنو ته د بندیزونو په بهیر کې او د بندیزونو د لیرې کولو په بهیر کې فدراليدغو ټولنو او 

ې ، تجرید، ټولنیزۍد بیوزل يقرار لر ې ته نژدېکرښ شوې. هغه کسان چې له پخوا څخه دغې سرې

ې تر سترګو ناورین څخه وړاند او يیمد اپیډ په حقیقت کې ، چېله امله بې قانوني ، ستونزو اوناهیلۍ

 .هم له پامه وغورځول شياو یا  کیده، نشي کوالی په حاشیه کې پاتې شي

بیوزلو، له ګواښ سره  له تر ټولو چاپیریال کې يپه کار د یوه ټولنیز تعریف لپاره کوم چې پر بنسټ یې

 .يمخ او فعالینو څخه مالتړ ترسره کیږ

کسان تر ی او هغه يلر ېاغیز ياو یا عموم يپر ټولنیزو کړنو شخص ېکولو لپاره چ ېد ټولنیز بندیز د لیر

د اقامت اسناد  ې، کډوال، هغه کسان چيد سړکونو پر مخ ژوند کو ي کوم چېنیس پوښښ الندې

چې نشي کوالی په  ، هغه کسانيجوړو يسلنه وګړ ۱۰ کوم چې د ټولنېي کسان ، نالوستیينلر

ي، له پامه یو تن سرپرست لر ېیواځ ي، هغه کورنۍ چېډول خپل بلونه تحویل کړ برښنایي

غه کسان چې په سیمه کې تر ټولو ، هيله معیوبیت څخه رنځ وړ ، هغه کسان چېکډوال غورځیدلي

 ود لږ ي او هغه کډوال چېته جدی پاملرنه نه کو وستونز وي، هغه ځوانان چې نوموړد زیات بیوزلي

 . يامکاناتو په لرلو سره خپل ژوند پر مخ وړ

ې له ، هغه مشران او ماشومان چيژوند کو ېک مرکزونوپه  ۍ چې د پذیرایيهغه مشران او کورن – ۷

سازمانونو مرستو څخه رنځ وړي، هغه ماشومان او ځوانان چې د مرستندویه معیوبیت  فزیکي او رواني

ۍ ، هغه کورنيقرار لر نزو او اعتیاد له امله تر پاملرني الندېستو هغه کسان چې د رواني، يه اړتیا لرت

 ېپه مرکزونو او تړلو مرکزونو ک ۍ چې د پذیرایيکورن هغه کډوالې، يبلل کیږ چې د ناوړه رفتار قرباني

څخه  غوره روغتیا ساتنېاو له  يکو پرته له سرپناه ژوند حبوسین، هغه کسان چې، ميژوند کو

تندویه ارګانونو او د مرس همدارنګه هغه بې سرپناه او پرته له اسناده کسان چې او  يبرخمن ند

 .يخپل ژوند پر مخ وړ ېالند سیوري تر کسانو د مرستې



 
 

کې ټولنه  ي، په پرانیستېد ځوانانو لپاره کار کو چې مرکزونه، هغه ارګانونو ځوانانو د استوګنېد  – ۸

 خوندیتوب، د ټولنیز کړنې، سیمه اییز کورونه، بې سرپناه څاروي، سیمه اییز سپورتونه او لوبې

 د نه منلو احساس. چاپیریال ساتنې پروژې او داسې نور او د ټولنې مرکزونه، د

 تر څنګ او يد بندیزونو له امله له ستونزو سره مخ د باید له هغو کسانو سره مرسته وشي کوم چې

ې او د بندیزونو د حکومت د ناورین په برخه ک ي. اړینه ده چې فډراليهم لر ېستونز یې د ژوند نورې

دا ډول او  يرامنځته کړ يهمغږ ې کار کويپه دغو برخو ک ېله هغو کسانو سره چهکله کولو په لیرې 

سیمه ، ي کړنېتور، کلکړنې زده کړه، ټولنیزې مدنېلکه دوامداره  کې ونیسي، په پام همغږي او ملتیا

ترسره کول، ګرځنده روزونکي، د کډوالۍ په برخه  ورکشاپونه ز او معلوماتېروزنی او سپورتي کلتورې اییز

د ډاکټرانو کلینیکونه یا معاینه خاني، ارګانونه، سیمه اییز  ګانونه، د روغتیا ساتنېار کي کارکوونکي

ې په داسې ګرځنده نرسان چهغه لکه  وونکياو داسې نور کارک فعاالن کورني پروګرامونه، روغتیایي

و ټولنیز ي، په زندانونو کی دلپاره زیار کاږ ې د ټولنې د روحې سالمتيچ ارګانونو کې کار کوي کوم

باید ورته  ي چې، هغه موارد درامنځته کیدل وقفه یا محدودیت خدمتونو وړاندې کول، په ټولنیزو کړنو کې

په داسې بڼه  روغتیا معیار یواځې د ي چېو ېپه زړه پورخورا زیاته به  .يپاملرنه وش جدي

اورین پای ته او سمدالسه نپیډیمي ټینګار ولري اپاتې شی کوم چې وکوالی شي پر 

پر  ې یېاغیز ې او روغتیایي او روانياغیز ورسیږي، په داسې حال کې چې ټولنیزې

 .يعدالتیو اضافه کیږ بېپخوانیو ټولنیزو 

امنیت له مشاورینو او  ياو د مل ي او له دولتي، فډراليپه ګډه کار کو ونهورسکت کلتوري اوټولنیز 

د او د کورنیو  چې په ستراتیژیک پالن کې باید ژر تر ژه اقتصادي مرستې يچارواکو څخه دا غوښتنه لر

 :يشپه پام کې ونیول شي او دوه الندنیو مواردو ته جدي پاملرنه و نې کړنېهوسای

  ې د معتبره اصولو په پام مرست ۍمیاشتن ۍد یادو کورنیو لپاره بیړن يلورد فډرال حکومت له

. په اوسنیو شرایطو تنخواه ۍ سره تړاو لرونکې میاشتنۍناروغی ۱۹نیولو سره، د کوید  کې

ې ځکه نوموړ يخورا زیات ارزښت لر ېمرستی کې له ګواښ سره مخ کورنیو سره مالي

ټولنیز خوندیتوب تا له همدې کبله او  الس او ګریوان ديد عوایدو له السه ورکولو سره  کورنۍ

 .ياړتیا لر

 او همغږې کولو پالن جوړونه باید په منظم ډول له هغو فعاالنو سره شریکه  ېد بندیزونو د لیر

هغو کسانو لپاره کار کوي چې په پراخه کچه له ګواښونو سره مخ دي. د  شي کوم چې

ې په توګه د زده د بیلګ يرامنځته ش يهم پراخه همغږله فدراسیونونو سره همدارنګه باید 

 .ې، سپورت او د وړکتونونو او ماشومانو د پاملرنو په برخه ککړې

   


