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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

۹۲/۲۹/۹۲۰۹                           احسان هللا آرینزى

   

  اقتصادي پرمختګ یا ځاى پر بنسټ –د ټولنیز  یپه نړۍ ك

 د افغانستان دریځ:
 

 CIA World Fact book بشري  –خپلواكه او ځینو نا خپلواكه سیمو د طبیعي جوړښت، سیاسي  ۰۲۱د نړۍ د  ییوه انترنتي پاڼه ده چ

لو یالبییو پرمختګ، په ب یپه معلوماتو ك ۹۲۰۰د كال  یپاڼ یمعلومات لري. د د یړه پور، اقتصاد، تاریخ او نورو مسایلو په هكله په زیجغرافی

رو نورو ی، د كلنى سړي سر عاید او د ډGDPد پراخوالي، نفوس،  یواد د خاوری( هXوادونو شاخصونه دي. د مثال په توګه )ید ه یبرخو ك

 څووم ځاى لري؟ ی، په نړۍ كیمسایلو په برخه ك

 د افغانستان د دریځ یا ځاى په هكله لنډ معلومات غونډ شوي دي: یمعلوماتو پر بنسټ په نړۍ ك یدلته د همد
 وادیم غټ ه ۱۰ یپه نړۍ ك مساحت ۰

 وادیم ه ۱۲ یپه نړۍ ك نفوس ۹

 وادیم ه۱۱ یپه نړۍ ك رښتید نفوس كلنى ډ ۱

 وادیم ه ۰۱ یپه نړۍ ك ږدنهیز یكسانو ك ۰۲۲۲په  ۱

 وادیم ه۹ یپه نړۍ ك مړینه یكسانو ك ۰۲۲۲په  ۵

 وادیم ه ۹۱ یپه نړۍ ك مهاجرت یكسانو ك ۰۲۲۲په  ۶

 وادیلومړى ه یپه نړۍ ك د زیږون په مهال مړینه یحامله میندو ك ۰۲۲۲۲۲په  ۱

 وادیم ه ۹ یپه نړۍ ك مړینه یدلو ماشومانو كیږیز ۰۲۲۲په  ۸

 وادیم ه ۹۹۲ یپه نړۍ ك د ژوند منځنى تمه یا منځنى عمر ۲

 وادیم ه ۰۱ یپه نړۍ ك په منځنى توګه څو ماشومان زیږوي ییوه ښځه په ژوند ك ۰۲

 وادیم ه۶۱ یپه نړۍ ك د روغتیا لګښت ۰۰

۰۹ HIV/ AIDS وادیم ه ۰۶۸ یپه نړۍ ك 

 وادیم ه ۰۱ یپه نړۍ ك نورمال نه وي یتر پنځه كلنۍ پور یوزن ی یهغه ماشومان چ ۰۱

 وادیم ه ۰۰۰ یپه نړۍ ك GDPغیر خالص كورني تولید  ۰۱

 وادیم ه  ۰۱   یپه نړۍ ك د غیر خالص كورني تولید كلنۍ زیاتوالى ۰۵

 وادیم ه ۹۰۸ یپه نړۍ ك سړي سر كلنۍ منځنى عاید ۰۶

 وادیم ه ۱۲  یپه نړۍ ك د كار قوت )د كار وړ خلك( ۰۱

 وادیم ه ۰۸۲ یپه نړۍ ك وزګارتیا ۰۸

 وادیم ه ۹۰۰ یپه نړۍ ك كلنى انفالسیون ۰۲

۹۲ Stock of narrow money وادیم ه ۸۶ یپه نړۍ ك 

۹۰ Stock of broad money وادیم ه ۰۰۱ یپه نړۍ ك 

 وادیم ه ۰۱۲ یپه نړۍ ك ښنا تولیدید بر ۹۹

 وادیم ه ۰۶۲ یپه نړۍ ك ښنا كلنۍ لګښتید بر ۹۱

 وادیم ه ۰۹۶ یپه نړۍ ك د تیل تولید ۹۱

 وادیم ه ۰۱۲ یپه نړۍ ك ل كلنۍ لګښتید ت ۹۵

 وادیم ه ۰۶۹ یپه نړۍ ك ل وارداتید ت ۹۶

 وادیم ه ۸۶ یپه نړۍ ك د ګاز تولید ۹۱

 وادیم ه ۰۰۲ یپه نړۍ ك د ګاز كلنۍ لګښت ۹۸

 وادیم ه ۶۶ یپه نړۍ ك رمهید ګاز ز ۹۲

 وادیم ه ۰۶۱ یپه نړۍ ك صادرات ۱۲

 وادیم ه ۰۰۰ یپه نړۍ ك واردات ۱۰

 وادیم ه ۰۱۱ یك په نړۍ بهرني پورونه ۱۹

 وادیم ه ۰۱۲ یپه نړۍ ك ټلفون )ډیجیتل( ۱۱

 وادیم ه۵۱ یپه نړۍ ك ټلفون ) ګرځنده( ۱۱

 وادیم ه ۰۲۲ یپه نړۍ ك د انترنت ګډون وال ۱۵

 وادیم ه ۲۲ یپه نړۍ ك هوایي ډګرونه ۱۶

 وادیم ه ۸۶ یپه نړۍ ك د اورګاډي پټلۍ ۱۱

 وادیم ه ۱۸ یپه نړۍ ك پوځي لګښت ۱۸

 وادیدرییم ه یپه نړۍ ك اداري فساد ۱۲

 وادیلومړى ه یپه نړۍ ك نشه یي توكي ۱۲

 وادیلومړى ه یپه نړۍ ك د ځنگلونو وهل ۱۰

 برابر شوي دي. ینشته او د آفاقى معلوماتو له مخ یك  World Fact bookوروستنى په  ینوټ: دا در

 

 یسیم یداس یدى؛ خو ځین ۰۲۱ر یوادونو شمید خپلواكه ه یپه نړۍ ك یدلته دا خبره د یادولو وړ ده چ

 یرونو كینور؛ خو په نړیوالو شم یخپلواكه نه دي لكه هانك گانك، مكاو او داس یاو ټاپوگان هم شته چ

په پاسنیو  یتاس یږي. لكه چیخپر یپه كتابونو او انترنتي معلوماتو ك یځانگړى ځاى لري او ارقام ی

 یدوه سوه اتلسم ځاى لري. دا په د یكلني عاید له پلوه په نړۍ ك وینئ افغانستان د سړي سر یارقامو ك



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

خپلواكه او څو  نا  خپواكه سیمو څخه  وروسته دى او لږ سړي  ۰۲۱افغانستان د نړۍ له  یمانا ده چ

نړیوالو  یهڅه كوي چ یوروستیو كلونو ك یامریكا او نړیوال په د یسر كلنى عاید لري! كه څه هم چ

كړى او د هر افغان سړي سر كلنى عاید  یو سم، روښانه او پرمختللى انځور وړاندته د افغانستان ی

د سړي  یرته چیاته سوه ډالر لیكي؛  خو دا واقعیت نه لري او تبلیغاتي بڼه لري. واققعیت دا دى چ -اووه

 یچ یحال ك یوزلي نه وینئ، په داسیر بیډالره وي، تاسو هلته سوالگر یا ډ ۸۲۲– ۱۲۲سر كلنى عاید 

ملیونه خلك د فقر  ۲ یواد كی، اوس زموږ په هید افغانستان د دولت د رسمي چارواكو د وینا وو له مخ

 ژوند كوي! یڅخه الند یله كرښ

مثبت  ید افغانستان ټول هغه شاخصونه یا اندكسونه چ یدلته د یادولو وړ ده، هغه دا ده چ یبله خبره چ

ر لږ یوالى څرگندوي. د مثال په توگه افغان ډ یوسته پاتر وریدي او پرمختگ څرگندوي، منفي دي یا ډ

خپل  یږون په وخت كید ز یدوه سوه شلم دى. افغانستان د هغه میندو په حساب چ یعمر لري او ځاى ی

 یر له مخید شم ید مړین دلو ماشومانویږیلومړى ځاى لري، د ز یژوند له السه وركوي،  په نړۍ ك

بیا لومړى یا دوهم دریځونه لرو، لكه  یي شاخصونو یا اندكسونو كزموږ دریځ دوهم دى؛ خو په منف

ر یزموږ ډ یلومړى ځاى لري او دا ځكه چ یافغانستان د نشه یي توكو د تولید له پلوه په نړۍ ك

غواړي! افغانستان د اداري فساد په حساب په  یریږي او ډیدوه سوه ملیون ډالر نه مړ -چارواكي په سل

تقریباً دولت نه لري او زموږ د تنظیمولو د وخت په  یمړى دریځ د  سومالیا دى چدوهم دى. لو ینړۍ ك

 ده! یشان هره كوڅه د یوه ټوپكوال په واك ك

تاسو ښاغلي لوستونكي په خپله  یكړو په لسگونو دي؛ خو ښه به دا وي چ یوړاند یلگیب یكه داس

د په سیاسي_ اقتصادي دریځ پوه شئ وایوزلي هید خپل شتمن؛ خو د ب یجدول ته ځیر شئ او په نړۍ ك

ناوړه او  یافغانستان له د یرته موږ وغواړو چیدى. كه چ یڅومره ستر كار په مخ ك یاو وگورئ چ

منفي دریځ څخه مثبت  او پرمختلونكي موقف ته ورسو، لومړى باید له خپل نفس سره جهاد اكبر پیل 

خپله ستره دیني، انساني او  افغاني دنده  یادي یكړو او بیا افغانستان د خپل كور په توگه ومنو او آب

ټ وي او چا ته به پورته كتى نه یټولو ته ټ یونه شي، د عزت سر به مو لكه اوس غوند یوبولو. كه داس

 شو.

 

 پای

 
 


