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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۸۱/۶۱//۶۱۸          غفور لیوال

 مارکیټ
چلند ، اړیکيي او ارښتينونه یيې    . ده ( ال ډیره ګټه ) او هدف یې ( مارکیټ ) دشلو مېلیونرانودواکمني فکري چوکاټ 

په مارکیټ کې دته دریځ خپلولو لپاره دهڅو پر بنسټ ټاکل کیږي او په هره هڅه کې داسنجول کیږي ، چيې ويومره   
هېوادکې هم حاالت همداسې دي ، خو هلنه داګټه یواښې دمیلیيارډرانو ییيت تيه    دپینځه سوو میلیارډرانو په . ګټه لري 

 …نه ځي هلنه یوه برخه ګټه دټکس په بڼه دسرکار خزانې ته
پیاوړتیيااوخلکو تيه دخيدمنونو دترسيره     ځي اوسرکار دنافذو قوانینو پر بنسټ دغه برخه پانګه دهېواد په خیر تيېګڼه ،  

( الډیيرې ګټيې   ) کولو لپاره لګوي ، خو دلنه به هسې نه وي ، دمارکیټ لوبغاړي به یواښې او یيواښې دخپيل ځياه پيه     
پسې وي او چاته به ټکس نه ورکوي ، دټکس کومه کمزورې الیحه به وي ، خو کيو  وښیير یيا ریيس یياهم میيرښا بيه        

نر ته یې ورمعاف کړي ، ځکه دغه وښیر یا میرښا به هم دتاغلي میلیيونر پيه ښور ټاکيل    ددې واک ولري ، چې مېلیو
په دې توګه شل مېلیونراه دولت ته وه نه ورکوي، بلکې دځواک . شوی وي او یا به هم وروخه یووه ترالسه کوي 

کوميت تيه ټکيس نيه     په وسیله ددولت په یرغمل کولو سره ليه هغيه وخيه ګټيه کيوي ،دلنيه ګيورو چيې شيل مېلیيونراه ح          
ورکوي ، بلکې الهم دحکومت دوچيو هيکوکو پيه شيپیلولو سيره ځياه چياغوي ، د اوسيمخالي پيراښ فسياد ری يې هيم پيه              

آه دخپليې واکمني    ) همدغه ځای کې دی ، شل مېلیيونراه ، چيې سیاسيي او اه ایيکیولوویک واکمنياه هيم دي هیڅکليه        
ی حکومت یرغمل کيړی دی او ښبی يي یيې ، هغيه کسياه، چيې       دحکومت دپیاوړتیاهڅه نه کوي ، دو( ددوا  لپاره هم 
کې پير ووکیيو ناسيت دي ،دهميدې شيلو مېلیونرانيو لپياره پيه مارکیټیني  بوخيت دي او ټوليه            ( سخمیه ) ددوی په ونکه 

دداسيې  . ده ، ځکيه خيو یرغميل شيوی نفيا  فاسيد او وليس سيرګردانه دی         ( الډیيرې ګټيې لپياره    ) هڅه یيې دهميدوی د   
له کې به حکومت ددې وس ونه لري چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي ، نو خلک بيه دیيوه کميزوري    وضعیت په پای

حکومت پر ځای دشلو مېلیونرانو لپاره کار غوره ګڼي او په دې توګه بيه هرويوک دخپيل تيواه ، اسينعداد ، تخ ي        
دخپليې ونيکې پيه انيداښه ډوډ       او اړیکو په انداښه له دې مارکیټ وخه برخه اخلي او دالډیيرې ګټيې پيه معادليه کيې بيه      

حکومت چې دشلو مېلیونرانو یرغمل شو پيه مارکیيټ بانيدې خپيل کنټيرول ليه السيه ورکيوي او پيه دې          . ترالسه کوي 
توګه په مارکیټ کې هم دشلو مېلیونرانو راج چلیږي ،هروه یې چيې پيه هرويومره وپليورل ښړه یيې او هرويوک یيې        

ليونراه بيه ووونکيې ډليې ، بدماشياه او پيټ یوړتينونه هيم ليري ، چيې           شيل مې . چې هرډول اسينممار کيړل خوتيه یيې     
دمارکیټ او الډیرې ګټې ساتنه وکيړي ، حکوميت تير تلپياتې ګيواې النيدې وسياتي او هيیځ مخيال  ځيواک سير پورتيه             

دلویيو پيانګو اليو پيه هېوادونيو کيې دمارکیيټ شيعور دوميره وده کيړې ده چيې یيو شيمېر مليي               . کوليو تيه پيرې نيه  دي     
نه یې رامنځنه کړي ، هلنه لوی پانګوال په دې پوهیږي چې هېواد مخم دی ، ځکه که هېواد نه وي ددوی ګټه ارښتنو

به نه وي ، په دې پوهیږي چې یو منفم دولت ته اړتیا شنه ځکيه دوليت هغيه کارغيال  دی ، چيې ټيولنیزنفم ،دپيانګې        
بيل ښورور وخيه ددوی شينمني سياتي ، اړیکيي یيې        ، دګټو او مارکیټ امنیت، او بياالخره ليه  ( پروسه ) دډیریدو بخیر 

الډیيرې  ) تنفیموي اوهغه کادرونه ، وسایل ، امکانات ، سیاسنونه ، بخرن  اړیکي او پوهه رامنځنه کوي چيې ددوی  
تييه پييه کيياریږي ، دلنييه پييه افغانسييناه کييې پييانګوال ، مارکیييټ او دډیييرې ګټييې ترالسييه کولييو ینييوه شيينه ، خييو        ( ګټييې 

دی رامنځنييه شييوی ، دمارکیييټ روانييي او فزیکييي امنیييت ناليينه ، پييانګې ال افغيياني شييوي نييه دي،    دمارکیييټ شييعور نييه
کيې دی ،  ( پې يور  ) په دوب  کې دی دچا کارخانه په کراچ  او دچيا ګيودا  پيه کارخيانو     ( بنسټ ) دډیرو پانګو تاداو 

دې توګيه پانګيه دلنيه اقن يادي دوراه     ووک الهم په اماراتو کې اوسي بل یې په اروپا یا کو  ګاونکي هېواد کيې ، پيه   
نه لري او ګټه یې هېواد او ولس ته نه رسیږي ، بس لکه دواورې توپ دلنيه راشيي کيولې راکيولې شيي، نيوره واوره       
له ځانه سره ټوله کړي او غټ شي بیا نوبېرته ووځي ، په دې توګه نه پانګه افغاني شوه نه یې شعور ، نه داهېوادچيا  

دشييلو مېلیونرانيو پانګييه دلنييه ډیریيږي ، خييو سيود یييې ددوبيي  او     . مليي ارښتيينونه وسيياتل  شيول    خپيل وګاڼييه او نيه یييې  
نوروهېوادونو بانکونه اخلي ، د ولس له وینو وخيه دغيه خړوبيه شيوې پانګيه دنيورو دامنیيت ، مليي ګټيو او پرمخني            

نه نه شي پیژندل ، دوی نيه شيي   دشلو مېلیونرانو ناښولي بل چېرته لوییږي ځکه خو ملي ارښتنو. لپاره کارول کیږي 
پيه دې توګيه دشيلو    . پوهیدالی چې افغانسناه او افغاناه مخم دي ، ځکه که هغوی نه وي نو ددوی ګټې بيه وچيې شيي    

مېلیونرانييو پييه دې ډول واکمنييي  کييې ورو ورو مليييي شييعور کميييزوری کیييږي ، مليييي ارښتيينونه ليييه پامييه ليييویږي او         
 .اتو ځای مارکیټ او الډیره ګټه نیسي دافغانسناه او افغاه انساه لپاره دخدم

 دمارکیيټ او ډیيرې ګټييې پيه غوغيا کييې ،کيه دمليي ارښتيينونو او مليي ګټيو مفيياهیم ورک شيول ،نيو وييه بيه پيې  شييي               
شل مېلیونراه دبېالبېلو قومونو ، مذهبونو، وبو ، سیمو او سیاسي ډلو ډلګیو ټیکيه داراه او دمالير  دايوادار هيم دي     



  

 

 

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

دمليي محيور ،   . دوی یې دخپل کاذب نفوذ لپاره کاروي او یو شيمېر خليک پير ځياه راټوليوي      ، داهغه ښمینې دي چې 
ارښتنونو او ځواک په کمزوري کېيدلو سيره دا سيیمه ییيز ې، قيومي ،ميذهبي او وبني  یياذبې پیياوړې کیيږي ، خليک            

دیيو مېلیيونر رایيت    چې دیوځواکمن ملي حاکمیت ځای تش ووینيي نيو دخپيل وونيد ، شينمنیو او کورنیيو دسياتلو لپياره         
ګرځي ، هغه په خپله پاچاهي مني او په دې توګه خلک دسیمې ، مذهت ، وبې ، قو  او سیاسيي تيړوه پير بنسيټ ډليه      
ډله دهغوی دربار ته پناه وړي ، ورو ورو شل مېلیيونراه پيه کوشينیو اربياب االنواايو او امیرانيو بيدلیږي ، دځياه پيه          

یوړوي ، خپلې ګټې پيه مددسياتو کيې شيماري     ( ونه ، رسن  او تبلیغیاتي ډلې ټلویزیون) ګټه دپروپاګندې پیاوړې هکې 
هير یيو ليه ځياه سيره دخپيل رایيت دسياتلو لپياره سیاسيي           . او دخپل مارکیټین  لپاره هره هڅه لوی ثواب او ایر ګڼي 

ومونيو پييه  اکټونيه هيم کييوي ، کليه دهغييوی دحدونيو پييه ناميه اان ييابونه کيوي، کليه بييه خیميې دروي ، کلييه بيه دنييورو ق          
وړاندې ټوپک رااخلي ، کله به دکو  مذهت یا قو  دسپکاوي په بخانيه حکوميت ګواتيي او کليه بيه دافغانسيناه دکيومې        

 ...کله به دفدریالن خبرې کوي کله هم دکانفدریالن . برخې د یالکولو هڅه کوي 
ه کمزوري کېدو سره به شيل  دمارکیټ او ډیرې ګټې بې قانونه او بې نفمه کړ  همداسې بالپړیږي ، دملي حاکمیت ل

مېلیونراه پیاوړي کیيږي ، دمليي ارښتينونو او لویيو هېوادنیيو ګټيو ليه هېریيدو سيره بيه دوی تيه پيا  ډیریيږي او ددوی              
 .دګټو او مارکیټین  ګراف به لوړیږي 

 نييوی نسييل بييه هييم دشييلومېلیونرانو لييه ګټييو سييره رو دي رالييوییږي ، دوی بييه دمارکیييټ پييه اخالقييو ځيياه پسييولي او           
درالوییدونکي نسيل قخرمانياه بيه شيل مېلیيونراه وي      . دشخ یت معیار به په مارکیټ کې دچلېدو په تراښو تلل کیږي 

او په دې توګه به هرماشو  هڅه کوي چې په راتلونکي کې په همداسې یوه مېلیونر یا دهغيه پيه ترټوليو تيه خيدمنګار      
 . بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدل شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

طفې او بييې ادیييدې مارکیييټ او دډیييرې ګټييې پييه سیاسييي من يي  کييې    پييه بييې نفمييه ، بييې قانونييه ، بييې اخالقييه ، بييې اييا   
دشلومېلیونرانو له واکمن  او ځواک سره دملي حاکمیټ شنوه او پیاوړتیا معکوس منناست دی ، یيا بيه داوي یاهغيه ،    

ګټيو  له لویو پانګوالو هېوادونو سره دکمزوري افغانسناه توپیر په همدې کې دی چيې هلنيه مليي ګټيې دمېلیياردرانو ليه       
. سره مواښي او غبرګې دي ، خو دلنه یو دبل په وړاندې ، یو دبل له منځيه وړونکيې او یيو ليه بيل سيره پيه ټکير کيې          

 .داچې دا اړیکه ونګه سمېدای شي   په نورو برخو کې به یې سره ګورو
 

 


