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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
   ۶۲/۳۰/۱۲۰۲                 نجیب هللا پتمن 

 
 

 د سوله ییز افغانستان اقتصادي لید 
 

 لیو تولستوی وایي:  
 

 «.»که خپل درد احساس کړئ، نو ژوندي یاست او که د نورو درد احساس کړئ نو انسان یاست
 

کلنه جګړه کې هیڅ افغان او بهرنیان په دقیقه توګه    ۴۳افغانستان په جګړو کې په شاړه او کنډواله خاوره بدل شو. په  
نه پوهیږي چې څومره انساني تلفات رامنځته شول؟ څومره خلک و وژل، معیوب شول؟ ایا ژوندي په څه ډول فزیکي 

نانو ته د جګړو له کبله واوښتل؟ ایا د خاورې سالمتیا او ملي اروایي ناروغیو اخته دي؟ څومره اقتصادي زیان افغا  -
یووالي څومره زیان لیدلی دی؟ په ننۍ معاصره پانګواله صنعتی نړۍ کې ژوند له کار، تولید او شتمنۍ   -خپلواکۍ  

 :سره نه شلیدونکې اړیکي لري. خلک د ژوند په دغه پروسه کې په دوه ډلو ویشل کیږي
او کارګران )بی وزله( طبقه د پانګوالې ټولنې هر وګړی د ځواک، شتمنۍ ، شهرت، پیسو سره    پانګوال )شتمنه( طبقه

د لیونی مینی په لټه کې دی. مګر دا د پانګوال ټولنې د ارزښتونو طبعي قانون نه دی چې هر کارګر به د تولید په 
ونی دی. هره ټولنه داسې اقتصادي  پروسه کې خامخا شتمن کیږي. د دې چانس ډیر لږ او یو په سل زره کسانو کې ش

 .ټولنیز سیستم ته اړتیا لري چې د تولید او ویش ترمنځ ټولنیزعملي عدالت پر بنسټ ټولنیز سیستم رامنځ ته کړي -
افغانستان به وروسته له جګړې څنګه هیواد او خلک به د ژوند په هنداره کې څنګه ګورو: افغانان اوسمهال له هر 

برخې دي. ایا د دې علت څه وه؟ هر ټولنیز بدلون د علت او معلول د قانون پر بنسټ رامنځ ته   ډول ټولنیز سیستم بی
کال د ثور انقالب ) پوځي کودتا ( د   ۱۳۵۷کیږي، زموږ د ټولنې او خلکو د ژوند بدلون هم د دغه قانون تابع وه. د 

ې د متضادو ورانونکو کړنو په پایله کې ټولنې د بدلون د خوځونکې ماشین په توګه داخلي علت وه چې په لږ وخت ک
اقتصادي زبر ځواک وه، لس    -الر شوروي اتحاد پوځي یرغل ته پرانستله. شوروي اتحاد د وخت یو ځواکمن پوځي 

کلونه یې په افغانانو خپل پوځي زور و ازمایه، مګر د سخت مقاومت په پایله کې ناکام او له افغانستان و شړل شو. د 
چې شوروي اتحاد )اوسنۍ روسیه( اخالقي دنده لري چې باید د افغان جګړې غرامات ورکړي. افغان    یادونی وړ بولم

کلنه جګړه کې زموږ   ۴۳کال راهیسې د دوه زبر ځواکو د یرغل ښکار او قرباني شوه. په   ۱۳۵۷ولس او خاوره له 
(  ۱۸.۶راپور پر بنسټ اوسمهال )  ټول اقتصادي، سیاسي، کلتوري او ټولنیز سیستمونه ونړیدل. د ملګرو ملتونو د

  - ملیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باید په جګړه ځپلی افغانستان کې وروسته له جګړې داسې اقتصادي  
ټولنیز سیستم رامنځ ته شي چې د خلکو بنسټیزو ستونزو او اړتیاو ته عمال د حل الره پیدا کړي. اوسمهال په ملیونونو  

او په ملیونونو خلک له هیواده بهر کډوال او د غربت په سختو شرائطو کې ژوند کوي. د افغانانو خلک د کور دننه  
ستره بدمرغی دا وه چې شوروي اتحاد )روسیې( او امریکا متحده ایاالتو په غیر عادالنه او نابرابره جګړه کې پر 

وارسا او ناټو هیوادونو په خلکو او خاوره  افغانانو داسې استعمال کړي چې اصال دا وسلې باید په توده جګړه کې د  
استعمال شوی وای. روسانو باید په سکاډ توغندیو لندن او بروکسل ویشتلي وای او امریکایانو په کروزر توغندیو  
افغانانو د خټو جوړ کورونه پرې ویجاړ او وران کړل.   ماسکو او پترزبورګ ویشتلی وای، خو برعکس دوی د 

ګړې او د سولې په راتګ سره تر هر څه مخکې اقتصادي رغښت ته اړتیا لري. د جګړې  .افغانان وروسته له ج
بندول د ژوند لپاره اساسي اړتیا ده مګر د سولې له راتګ سره په ملیاردونو ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا ده چې د  

کې میشت افغانان د پالن سره سم  افغانانو ژوند عادی حالت ته را وګرځوي. ټول د کور دننه او په پاکستان او ایران 
 .بیرته په عزت او درناوی هیواد ته راوستل شي

زما له انده نړیوال په ټوله کې د نړیوالو منل شوو نورمونو پر بنسټ د روسیي فدراتیف جمهوریت او امریکا متحده 
یوادونو څومره پیسي چې په  ایاالت او ناټو غړي هیوادونه اخالقي دنده او مسئولیت لري. روسیې، امریکا او ناټو ه
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جګړو ولګولې دا هیوادنه باید له دې زیاتې پیسې د سوله ییز او بیا رغونی په چارو ولګوي او په رښتیوني توګه د 
افغانستان خاوره او خلک وژغوري. افغانستان د ځوان نسل کهول دی، زیاتره ځوان نسل د لوړو زده کړو له نعمت 

د هیواد په بیا اقتصادي رغونه کې ډیر مثبت رول ولوبوي. افغانستان د خپل طبیعي   برخمن دی. دا بشري سرچینه به
جوړښت له کبله یو کرنیز هیواد دی، موږ اړتیالرو چې کرنه باید له دودیز حالت څخه میکانیزه او معیاري کرنې ته 

له جګړې باید د پالن له    وده وکړي. شته اوبه کنترول او د اوبو عصري سیستمونه ورغول شي. افغانستان وروسته
مخي په منځنۍ کچه صنعت ته وده ورکړي. د خوړو، درملو او کالیو جوړولو فابریکو ته وده ورکړي. د ملي اقتصاد  
وده او د سوداګرۍ توکو تولید کې زیاتوالی او صادراتو له کچې سره مسقیم تناسب لري. افغان خاوره د سیمې په  

ا د پل رول  جغرافیا کې د څلور الرې حیثیت  د سیمې هیوادونو تر منځ  باید  افغانستان  ییز  و ارزښت لري. سوله 
ولوبوي. افغان راتلونکی حکومت باید د سیالیو پالیسۍ ته شا کړي. له ټولو هیوادنو سره د ښه ګاونډیتوب او په سوله  

 .کې ګډ ژوند اصلولو پر بنسټ اړیکې وساتي
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