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  :ړونکی يادداشتدژبا
 

 د المانی ليکوال، گابور کتاب عنوان دئ، چې په زړه پورې او د لوستلو وړ د سوکالۍ له پاره نړيواله جگړه د هغه
ه، خپور شوی دئ١۴د سپتمبر په  د روان کال شتاېنگارت له خوا د لومړی ځل له پاره د همدې  خو د هغه لنډيز.  ني

ه د  د کتاب او يا د هغه د لنډيز په لوستلو سره  .ن په نامتو مجلې، شپيگل کې خپور شوی والمامياشتې په يوولسمه ني
، چې د  يوه نوې نړۍ او له هغه سره جوخت نوي اقتصادي ځواکونه په نړيواله کچهسړی ته روښانه کيږي، چې

ه دې مضمون کې ځيني نورې  سربيره پر دې پ. په حال کې دي د رامنځته کيدو،هپخوانيو هغو د له منځه تللو په مانا د
 د نړيوال کيدو پروسه  له ماتې سره مخامخ ده، اسيا خپله برترې نندارې ته وړاندې کړې، د چين د ازاد :مسألې لکه

 په نړيوال ځواک، د اروپا کارځواک خپل ارزښت له السه ورکوي،  د هغه بدليدلبازار رهبري شوی اقتصاد وده او
 د موضوع د دغه  ځکهنو .، که نه نو له ماتې سره مخامخ دئ، هم مطرح شوې ديړیلويديځ بايد له ځانه دفاع وک

 يو امانت دارې او ټولې  په، يانې د مجلې رپوټې موضوع لنډيزغد دارزښت او نويوالی له امله مې اړينه وبلله، څو 
  .پښتو ته وژباړم ژبې څخه   له المانی د هيوادوالو د خبرتيا له پاره ازاده توگهڅه
  
 

  Gabor Steingart گابور شتاېنگارت: ليکوال
  شريف بهاند: ژباړونکی

  د سوکالۍ له پاره نړيواله جگړه
  لومړې برخه

  
 د کنسرنې، چې ښايي په راتلونکې McKinsey د المان د مک کنزی  بهنې واکمن وئ، هغهيکه څوک په مدرنې وړاندو

د نوموړی . يو Jürgen Klugeبرحاله مشر، يورگين کلوگه کې په نړيواله کچه د سال و مشورو دنده په غاړه واخلي، 
ه نه لري، بلکې يو کمپ  نوميږي،" Produkction Netzworksتوليدی شبکه "م، چې سستيوتری يد کار وسايل جادويي ب

  . د تخنيکي پوهنتون له خوا رامنځته شوی دئ) د المان يو ښار( Darmstadt د نوموړي او د دارمشتد سستيمدغه . دئ
 د برلين د ښار د مرکز د کوفوستردام په سيمه کې دئ، پر  چېيورگين د خپل څه نا څه ترږمې ته ورته دفتر،  

ا کوي،  تاسو په دې پوه ياست، بهر څه : " موږ ته وايي بيا او په ښه توگه وليدل شيڅوديوار د نړۍ يو نقشه ر
ا شوې نقشې څخه يوه کرښه د مي". پيشږي  د وتر له الرېي کمپځای په ځای شوی د  پر سرزپر ديوار د نړۍ له ر

سستيم دغه د هر شپه يو شمېر هنديان، چې د دوي له پاره ورځ ده، . ديلي په سويل کې له پراته ښار سره نښل شوې ده
ه د مزد د کچې، مالياتو، څخ هيوادونو ١٨٢ دوي د نړۍ له .ات چمتو کويلومامپه کارولو سره، زموږ له پاره نوي 

او ترانسپورتي لگښت په اړه نوي اطالعات او مالومات راټولوي؟ سربيره پر دې په دغو هيوادونو کې څوک  يگمرک
د هغه چا له : اکمن دي؟ په لنډه توگهود کارگري ټولنو مشران څومره ځحکومت کوي؟ احتجاج کونکي څوک دي؟ 

 د سترگو په رپ کې "توليدی شبکه"؟ پاره، چې غواړي يو چيرې پانگه اچونه وکړي، يو هيواد څومره باثباته دئ
 د چک په ،ژو توليدود مهمو پرگېربکس د موترو د د بيې له مخې دغه سستيم وړاندوينه کوي، چې . ځواب ورکوي

 هر  د کمپيوتر چې.او ښه به وي، که موتر په چين او يا مکسيکو کې مونتاژ کړي شي. هيواد کې ترټولو مناسب دئ
ا شوې ن کوي، د هغنهتسپارښهيواد  دغه . شې پر مخ پيل په سترگک وهلو کويقه هيواد نوم پر ديوار باندې د ر
سستيم د التينې امريکا له .  هند دئ، فوالدو د توليد له پاره ترټولو مناسب هيوادوي، چې د هر ډولسپارښتنه کسستيم 

يد ترټولو ښه هيوادونه تايوان، چين او د کمپيوترونو د تول. يبولپاره د توکرو د توليد ترټولو مناسب هيواد بنگالديش 
د  [ په هغو کې ختيځ هيوادونه دي، چې دغه سستيم د هغو سپارښتنه کوي او ترټولو دمخهیزياتره د لر. يا ماليزيا دي
  .راځي  د چين او هند ميلياردي هيوادونه]وگړو له مخې

وروستی ځل هغه وخت ". اڅرگند شيږي، چې د المان نوم د نقشې پرمخ رشډير لږ پي: "يورگين کلوگه وايي  
  .و، چې يوه شرکت په المان کې د سړکونو د جوړولو له پاره زياتې اندازې چغل ته اړتيا درلوده

د پانگې اچونکو ترمنځ يو راز ته ورته ده او د المان د صنايعو د خاوندانو ترمنځ ډير "  شبکهیتوليد"   
 راځي او د مک کنزی د همکارانو په مرسته ځانونه د نړيوالو کيدو پانگه اچونکي يو په بل پسي دلته. خوښونکي لري

موږ له پانگه  ":، واييهم نه پتوي غهه د دغې کنسرنې يو کارکونکی په وياړ سره، چې. تيارې نړۍ ته سپاري
  ". کډوالې کړي يو ځایسرهله ځان  خپلې ستونزې  دوياچونکو سره مرسته کوو، چې

د شتمنې او ځواک يوه نوې   ډول سره په دې کولي شو او موږ  ليدو وړ گرځيراتلونکې نړۍ دتوگه په دې   
د اسيا راپورته کيدل د دوي د زوال په  ځکه . ښه خبر نه لريله ځانه سره ، چې د لويديځ خلکو له پاره  ووينونقشه
  .مانا ده
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پانگه اچونکي  .رگنديږيپه تيره په هغو ځايونو کې، چې د نقشې پرمخ نه راڅ کيږي، ونزمنژوند ال نور ست  
هغه پانگه اچونکي چې نه شي کولي کډه وکړي، د هغوي تر منځ ويره . الې په هغوي پسي روانه دهککډه کيږي او سو

په برخه کې مثبته ويره يو څه شاته غورځي، خو ) عرضې او تقاضا(که څه هم د وړاندې کونې او غوښتنې . خپريږي
  .بيرته راگرځي غه له يو څه مودې وروسته په ال زيات شدته، چې يل دل يوازې په دې دلينديدد ويرې دغه ځ

د وزگارې، د کورنۍ د خورو  غهه او .همدا اوس د ډيرو المانانو له پاره راتلونکې د گواښ يوه ټولکه ده  
 ورشکست د ال زياتې  د السي صنايعو له منځه تلل، د بومی منځنی قشر.يدگواښونه وروکيدو او فردی شتوالی 

 چې تر اوسه له دغه حالت څخه ،وزگارتيا او د مزد او نورو امتيازونو کميدل د دوي تر منځه او ان د هغو ترمنځ
  .، اوس ورسره مخامخ ديشهغوي ته چې گواښ نه و پي. خوندي پاتي وو، گواښ زياتوي

دوي د نړيوال .  سياستوال د دغو گواښونو په وړاندې په ناراحتې او متضاد حالت سره غبرگون ښييلويديځ  
 رايي ورکونکو .کيدو د ښيگنو ستاينه کوي، چې په عين وخت کې خپل رايي ورکونکي راتلونکی بدلون ته چمتو کړي

 .په خپله د دغه پوهاوی د له منځه تلو الَمل گرځي ته د نړيوال کيدو د پوهاوی د اغيزمنې پيژندنې په اړه انديښنه،
خلک . وې ناډاډمنې ټولنې څخه خبرې کوي، چې ارامی به ترالسه نه شي کړينكې ادارې په يوه خوله له يونظرپوښت

لري، چې ښايي ډير ژر به هغه نوره نه په زړونو کې داسي نړۍ څخه خاطرې يوې دوي له . دغه حالت احساسوي
   .ږي، هغه د اوسمهال دوام نه، بلکې يو نوی پيل دئشهغه څه چې په اسيا کې پي. وي

احصايې د ادارې له مشر څخه  د Infratest dimapانيفراتست  د Richard Hilmerلمر ېد هکله چې مو له ريشار  
هغه شمېرنې چې تاسو په خپل واک لري، د هغو پر بنس موږ ته ويلي شي، چې خلک کومې بيړنۍ وپوښتل، 

ه خوله پاتېيوه شيبه هغه غوښتنې لري،      ". په هيله ديیاکثريت د يوه اقتصادي ژوغورندو": وويل، بيايي  شوپ
لويديځ کولی شي، اسيايي . ښايي د نوی نوم ايښودل وکړی شي، له واقعيت سره يو څه مرستندوی شي  

هيوادونه سيال يا د پخوا په څير د پرمختيايي هيوادونو په نامه ياد کړي، خو سمه به دا وي، چې دغو هيوادونو ته په 
  . هيوادونه دي) کونکيييرت(  اقتصادي پلوه پرمختلونکي له ترټولو دمخه]اوس [هغو سترگو وگورو، چې هغه

له جاپان څخه پيل د سينگاپور او هانگ کانگ د ښاري ــ دولتونو له سره تير او باالخره د اسيا د هغه څه چې   
 د عالی ، چېسويلی کوريا او تايوان ته په رسيدو سره د اسيا له دغې برخې څخه، دولتونو] په نامه[زمريانو 
ښايي الۍ الره غوره کړې، چې کدوي ټولو د سو. جوړه کړهيوه اقتصادي سيمه خاوندان دي، زې انرژۍ متمرک
  .د نړۍ سياسي، اقتصادي او يو څه وروسته پوځي جوړښت ته بدلون ورکړي باالخره
ه کو دي  هيوادونهړوگترټولو دمخه د زياتو ودا    . ي، چې د سترو اقتصادي السته راوړنو له پاره هاند و ه

 کلونو کې د ٣۵ الر کې کوم خنډونه رامنځته کړي نه شي، چين به په راتلونکو  غوره شوېکه د دوي په دغې
 کابو .اقتصادي ځواک په توگه د متحدو ايالتونو ځای ونيسي او هند به له هغه سره اوږه په اوږه مخ په وړاندې درومي

ه کې دي، چې په خپل تاريخ کې د  له پنځه برا د هغودوه نيم ميليارده انسانان، د اروپا برو څخه زيات، په دې ه
   .نيکمرغې ډک بدلون رامنځته کړي

.  ليدلييد اقتصاد تاريخ په خپلو سترگو نه دبرياوې د اغيزمنو بدلونونو ښکارندوي دي، چې  د تيرو کلونو  
، د  دوه برابره کړي اندازهيد ملی تول)خالصنا( سوچه انگليسانو شپيتو کلونو ته اړتيا درلوده، چې د سړی سر نا

 کې په دې کار بريالي شول، اندونيزيا په اولسو  په ترڅ څلويشتو کلونودامريکا متحده ايالتونه او جاپان څه نا څه 
  .  دغه موخه ترالسه کړه او چين يوازې په دولسو کلونو کېکلونو کې
د ] د ملتونو[موږ  : ويلی Helmut Schmidtلکه څنگه چې د المان پخوانی لومړی وزير، هلموت شميت   

له دوهمې نړيوالې جگړې وروسته د نړۍ د ثقل مرکز له اروپا . غيرعادی خوځښت د ناڅاپی پيل اوسمهاله شاهدان يو
په دې توگه د لويديځ د برترې پېر د پايته . څخه د امريکا په لوري وخوځيد، څو له هغه ځايه د اسيا خواته وخوځيږي

  .ئرسيدو په حال کې د
کوم صنعتي کول، چې په اتلسمې پيړۍ کې په اروپا کې پيل شول، د پانگه وال نظام بنس يې رامنځته او په   

گ مخ په وړاندې خوځښت پيل شو، چې په لومړی سر کې يې يو چ. ې لوړ پړاو ته ورسيددلويديځ کې د خپلې و
  .  کول وروسته متحده ايالتونه له پاتې نړۍ څخه جالبيا   اواروپا

يوه ايتالوی . تا به ويل، چې لويديځ په يوې اور اچول شوې پلتې پورې تړل شوی او هر چيرته لمبې او څرک خپروي
 کې انگليسانو له يوې سترې ١٨٣٨په کال .  کې بطری او يوه فرانسوی د کنډلو ماشين اختراع کړ١٨٠٠په کال 

څه نا څه د . ه پای کې عکس اخيستنه رامنځته شوهد نولسمې پيړۍ پ. اوسپنيزې بيړۍ څخه په اوبو کې کار واخيست
ې تر سره کړې د وچې ټولو ملتونو، ان وړو هيوادونو، د صنعتي کولو د برياوو له پاره هانداروپا   يوه سويدنی .و ه

  .رې اختراع کړېپد بيړۍ د څرخ ] د چک يو واليت[ديناميت او يوه بوهمی 
 د سړی سر عايد د اروپايانو په کچه و، د سوکالۍ پر سر سيالې کې ې يېپورکال  م ١۵٠٠هنديان او چينايان، چې تر 

 اقتصاد وغوړيد، خو له دوي . ومونده، خو نه د دوي په هيوادونو کېپوهي هر اړخيزه پراختيا. ستر بايلونکي شول
وندان وو، ې ملتونو او هغو ملتونو، چې د جادويې وسايلو خابشريت له تکنالوژې څخه په بې برخ. یڅخه ډير لر
   . ويشل شوي و



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

 پر نړۍ باندې اقتصادي واکمنې ډيره زياته موده د  په اند،Francois Perroux پريو اد فرانسوی اقتصاد پوه، فرانسو
په توگه دغه ډگر خپل " د نړۍ د ښاغلی" له دوهمې نړيوالې جگړې وروسته متحده ايالتونه .بريتانيا په الس کې وه

   .ئ دی شأ تک ته اړ شوهيواد غه دکړ، چې اوسمهال
لويديځ .  ځواکمن پاتي شي، خو نور به ترټولو ځواکمن نه ويد لويديځ اقتصادي ماشين به په راتلونکي کې هم

 ژوند به په . د بيلگې په توگه ولسواکې او ازادی به خپل اعتبار ولري، خو نه د نړيوالو ارزښتونو په توگه،ارزښتونه
 ختيځ کې يو نوی عالی کلتور رامنځته کيږي، چې ی په لر برلين کې دوام ومومي، خونيويارک، پاريس، لندن او

  .کيدای شي دغه ځان خبری په اسانی سره په تکبر واوړي
د نړيوال کيدو پلويان او مهال په مبارزې ته د رابللو . نه نه لرينلويديځ تر نن پورې له دغه گواښ څخه کومه ش

 کولي شي، د پانگې د نړيوال  دويد نړيوال کيدو پلويان گمان کوي، چې. ره يو ديمخالفين په خپله تيروتنه کې س
 دي، چې د باورډير په دې .  پراختيا ورکړي همه ال نور خپل بازار ته، له هر ډول گواښ څخه پرته،بازار په مرسته

ونکي دي  همدې سترگه گوري، خو د نړيوال کيدو مخالفين هم نړۍ ته په. دې پروسې پرمخ وړنکي بې له هغه هم ک
 همدارنگه د دريمې )ادغام (د دوي له پاره د نړيوال اقتصاد دغه تړلتيا. يوازې د هغو عينکو له شأ، چې بل رنگ لري

د نړيوال کيدو د مخالفينو له پاره، ته به وايي لويديځ دولتونه د طبيعت د قانون پربنس تل . نړۍ د ښکيالک په مانا ده
ونکي دي   .ک
 ختيځ ید لر. بدل کړی دئ] ځاي[د سوکالۍ له پاره د نړيوالې جگړې وړنکو او بايلونکو خپل رول قيقت کې خو په ح

 دا د المان د لومړې وزيرې مرستيال او د دغه هيواد د کار. د هيوادونو نوی ځواک د لويديځ د هيوادونو کمزورتيا ده
و، چې تيره اونۍ يې په يوه نړيوال کنفرانس کې  Franz Müntefering چارو وزير، فرانس مونېته فرېنگ ټولنيزود او 

د وخوره او ممره مزد، غير معمول : د کار د سختو شرايطو په اړه خپل يو شمېر اسيايي سياالنو ته يادونه وکړه
ه موخه پموږ حق نه لرو له سيالۍ څخه د يو او بل د له منځه وړلو "معاشات او د کار سخت شرايط د منلو وړ نه دي

ه واچول. "ار واخلوک   .خو په کنفرانس کې حاضرو وزيرانو خپل غوږونه گا
ه کوي، تر هغه څه ډير اغيزمن دي، چې شوروی اتحاد  هغه هيوادونه، چې اوس په نړيوال ځواک د بدليدو هاند و ه

و والړ دئ، نه. و   مهمترټولو دغو خلکو د. وندي فعالينو پرتبليغاتوگ د د دوي بنس د ميليونونو انسانانو پر هاند و ه
    . بل شی نه دئ، دوي غواړی خپل تاريخ ته يو نوی او ځالنده څپرگی ور زيات کړیخالقيت

وروسته له دې  پرته له ځان غوښتنې او شک څخه يې هوډ کړی،موږ د هغو کسانو په سترگو ځان ته گورو، چې 
 لويديځ د صنعتي هيوادونو ټولې ويرې، چې د. ، د سوکالې د گراف په وروستې برخه کې و نه وينيموجوديتخپل 

ې هيلې ې وده، له خنډونو سره مخامخ کړخارق العادهټولنيزې ناارامې او د چاپيريال ساتنې ستونزې به د چين  ، پ
   . نه ديوي، چې تر اوسه ترالسه شوي

رياليو دولتونو په ډله کې نه ان د لويديځ هغه هيوادونه، چې د صادراتو مازاد لري، نور نو په نړيوال اقتصاد کې د ب
ځکه د هغه شی بيه، . د المان د صادراتو له برياوو ډک داستان هم يو له ماتې سره مخامخ داستان دئ. شمېرل کيږي

 په نړيوال ډگر کې د سيالۍ ځواک او دننه .چې المان يې د صادراتو دويم مقام ته رسولی، دننه په المان کې ټاکل کيږي
  .گرانو وزگارتيا د يوې سکې دوه مخه دي د کارپه هيواد کې

د تعادل د رامنځته کيدو له پاره بايد نور . يو کارگر په بل پسی د ملی اقتصاد د څانگو پريښودو ته اړ او وزگار کيږي
و خبر ورکوي، خو دولت د ژوغورنې په کارونو ل.  سرعت لوړ کړيخپل  يا گد ملی اقتصاد ډيرې څانگې د زياتو گ
 وياړ ور په برخه و، خو  د زياتو صادراتودوي ته له هغو ډوب شوو انسانانو سره مرسته ده، چې پرون دنده يې. دئ

  .دوي خپل ژوند له ټولنيزو مرستو، هارڅ څلور، تأمينوي. نن وزگار دي
وک په دې نه پوهيږي، چې د ملتونو د ډلې په سر کې به د اسيايانو دغه اغيز له برياوو ډک وي او د دوي دغ ه هي

، چې څوک چې کولی شي وويني او احساس وکړي، ويني او احساس کوي.  به نورو ته په کومه بيه تمامه شيېبرياو
د يوه ستر ځواک له منځه تلل، د بل ستر ځواک له رامنځته کيدو . تاريخ مخ په وړاندې روان دئ.  خوریتکاناسيا 

  .سره مل دئ
تحدو ايالتونو او اروپا د بدلون م د سړې جگړې له پړاو څخه زيات د د اسيايي فابريکو او پوهنتونونو تجهيز ښايي  

ه سره يو موټي شول، لومړی هيوادون  او قومونوونوملتد بيال بيلو . سړې جگړې لويديځ سره يو موټی کړ. الَمل شي
  .په تړون کې) ناتو( اتالنتيک يتوگه او بيا وروسته د شمال) روح کې(په ايديالوژيکه 

. خپل منځي وهسيالې  دغه  د دوي يو له بل سره سيالې کوله، خووشمالي اتالنتيک د دواړو غاړو کنسرن د که څه هم
د فورد او جنرال موتور کنسرنې پراخيدې، له هغوي سره جوخت . ې و همې خو په عين وخت کې سيالېدوي شريک

 کنسرنې ټولې نړۍ ته Citigroup او سېتې گروپ Goldman Sachs د گولدمن زاکس .فولکس واگون او فيات هم
گ روان ووپدوچې بانک او کريدت ليون هم ور . پراخې شوې  د ډالر تر سيوری الندې المانی مارک .سي چ

  .ارزښتمنه پيسه شوې وه
د چين، شوروی اتحاد، بلغاريا، رومانيا، هنگری، د المان د ديموکراتيک جمهوريت، يوگوسالويا او هند په ميلياردونو 

او نه هم و  و په بازار کې سياالن)متاعو(  کاليو  نه دد لويديځ له پارهوو، ) مستعدبه کار(  وړکولوچې د کارانسانانو، 
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ل کيدهد کار په بازار کې شريک  د لويديځ له پاره   هغه همچېدوي کار او ژوند کاوه، خو په يو بل کهکشان کې، .  گ
  .شتوالي نه درلود

 په .ځکه د نړۍ په يوې بلې برخې کې وضعه خرابه وه. مه توگه پرمخ روانه وهله همدې امله لويديځه نړۍ په منظ
د لويديځ  دغه نړۍ اوس دړې وړې . لويديځ کې ژوند روغ رم و، ځکه هغه يو بل چيرته له ستونزو سره مخامخ و

  .شوې ده
وي د اقتصادي سياسي نظام  او ان د د باور له السه ورکړي خپل ډيروۍپه دې وروستيو کلونو کې د لويديځ پر برالس

ولسواکی تر هر وخته اوس ازاد بازار ته ترجيح ورکوي، خو دغه . اغيزمنتيا هم هغه ادعا ده، چې نوی ثبوت غواړي
  . نه ده، ازاد بازار ولسواکۍ ته ترجيح ورکړياړينه. کږون دوه اړخيزه نه دئ

 . نه وزي څخهدي، چې په ساده توگه د خلکو له زړونوويره د پراختيا په حال کې ده، ناوړه وړاندوينې مخ په زياتيدو 
 اچونکو بانکونو د مشرانو، په دولتي چارو ه پ د يو شمېر پانگهد عوامو له نظر کال د اپريل په مياشت کې ٢٠٠۴ د

په  ټولنېد المان د بهرنی سياست د   له خوا الرښودو  د سالکار وزيرانو، پخوانيو وزيرانو او د اقتصادي چارو دکې
په غونډه کې خبرې  .وه، ترسره شوه" چين نوی اقتصادي ځواک" کې يوه باارزښته غونډه، چې موضوع يې ودانۍ

  . او وويل شو، چې چين يو گواښ دئو بربنډه توگه تر سره شوېااترې په ډيره صادقانه 
د نړۍ په ا ډول مينه ښودل  د سرهچينله   کې المانپه،  له مخېويناد زيمنس د کنسرنې د اسيايي څانگې د مرستيال د 

د المان د بهرنی سياست د ټولنې د مشر، ايبرهارد زانشنېدر  .انعکاس نه مومي پرته له شرايطو کومه بله برخه کې
Eberhard Sanschneider ،و له پاره تر سره په المان کې دا ډول خبرې اترې تر ټولو دمخه  په اند د المان د اقتصادي گ

  . اړهکيږي، نه د چين په
ورکول شوي، " اخطارونه"د امريکا په متحدو ايالتونو کې د چين د سياسي مسألو او اقتصادي ځواک د زياتيدو په اړه 

دغه هيواد د يوه گواښ په توگه "  رامنځته کړي دي، په منځنيو هيوادونو کې هم ېد چين ودې په جاپان کې ناارام
ل   . کيږي" گ

خو . يړکود مقرراتو مراعات ] هيوادونو[ چين د لويديځو  بايداوسمهال:"ېدر، په اندد المانی کار پوه ايبرهارد زانشن
 ".په قوی احتمال په راتلونکو څو کلونو کې ښايي نور داسي نه وي، نو بيا به د لويديځ له پاره اوبه له ورخه تيرې وي

    . وکارول شوپه توگه د ځينو د مالوماتو  له پاره] سند[ وروسته د محرم پرتوکول د غونډې
 په لويديځ کې درز رامنځته کړی، ځکه لويديځ کنسرنې، مخکې له دې چې له )جنلچ( ې ننگونېد اسيايي هيوادونو دغ

دوي د توليد په شرايطو کې له . زيان سره مخامخ شي، د لری ختيځ له دولتونو او کنسرنو سره راکړه ورکړه کوي
ه  ه پانگه وا. لياخرامنځته شوی بدلون څخه گ يې له بل هر ځايه زياته ) سود(ل هغه ځای ته ځي، چې د پانگې گ

نگه وال د خپلې فابريکې بنس د خرما تر ونو الندې ږدي او يا د اس نعل په هغو سيمو کې توليدوي، چې تل اپ. وي
  . خپله کسه کې د کال له پيل څخه زياتې پيسي ولريمهمه دا ده، چې د کال په پای کې په. کنگل وي

ه نه  .انگې ترټولو مهمه موخه هماغه د ځان زياتوالی دئد پ که برعکس په پانگه کې کموالی راشي، هيچا ته يې گ
لومړی په ورځپانو کې د خراب . اکثرًا د پانگې په کميدو سره، کارځايونه له منځه ځي. په تيره کارگرانو ته. رسيږي

 او هږي او د بحران کلمه راپورته، وروسته بيا رغون السته راوړنو خبرې کيدمنجمنت خبر خپريږي، بيا د هغه 
  .پيل کيږي، پايله يې د يو شمېر کارگرانو ويستل دي سازماني تدابير

په وروستې ارزونې کې د بوختيا پايښت په ښکاره توگه په دې ساده پوښتنې کې لنډيږي، چې د کار ځای د له منځه 
نگه زياته کړي شي؟ هي پانگه وال نه غواړي وويني، چې کيدی شي پا.  بل ځواب نشي ورکول کيدي،وړو پرته

  .که له انتظار څخه پرته دا ډول چلندوکړی، نور نو پانگه وال نه دئ. پانگه يې ورځ په ورځ د کميدو په حال کې ده
 هڅخل دوي په يو بل کې وېلي او يو له ب. يو له بل څخه پرته  نشي کولي ژوند وکړي. پانگه او پانگه وال سره يو دي

ه کړې وه، پانگه د هغه له خاوندانو د المان ديموکراتيک جمهوريت] پخوانی[دولتونه لکه .  دينه بيليدونکي ، چې ه
  .څخه واخلي، له خپل دا ډول کړو وړو په کلکه پيښمانه دي

. نفی ځانگړتيا وهنشته او دا له هماغه پيل څخه د کارگرانو يوه م )همزيستي(کډ ژوند د کار او کارگر تر منځه دا ډول 
خو شوني نه بريښي، د دوي کار د پولوساتونکو . څخه وشړل شي) سرحداتو(دوي ځي او راځي، کيدای شي له پولو 

 څو پر له پسي لسيزې په خپل منځ کې  د کار بازاردا چې لويديځ دولتونو وکولي شول،. سرتيرو له خوا ودرول شي
  .عجايبو بلل کيږيسره وساتي، د سړې جگړې له پړاو وروسته له 

  
  نور بيا

  
  :اخځای
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