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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکو: يادونه ير و لولـ، ال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٣/٠٧/٢٠١٠                         ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 

  نډرومروم که ِسېس: بهرنۍ مرستې
  

د کابل کنفرانس په درشل کې د دې موضوع څيړل ډيز ضروري بريښي، چې موږ پوه شو؛ څه ډول مرستو ته په 
  کومو شرايطو اړتيا لرو

ړې وروسته شتمنو هيوادونو له ريليونه ٣,٢ بيوزلو ملتونو سره تر دوهمې نړيوالې ج ) دوه زره درې سوه بيليونه(  
ريليون رو ملتونو ) زر بيليونه( ډالر مرستې کړې دي، چې يوازې يو  ډالر د امريکا متحده اياالتو برخه ده، خو د مل

انو له مخې هغه   ۴٣ي؛ او  هيوادونه چې بهرنۍ مرستې اخلي؛ تر پرونه نن ډير بيوزلي او نيستمن د٧٠د سروې 
  .  په نسبت بد تر شوي دي١٩٧٠هيوادونه يې د 

دا ډيره عالي انساني خبره ده چې وسمن له بې وسو سره مرسته وکړي، او هر انسان د بل انسان په غم غمجن شي، 
ې کړې دي ې توطيې پ و هېلو کې پ تنې . خو په عمل کې ال هم  زياترو انسانانوپه زياتره ظاهري  ې هيلې او غو

د بامهارته کارکوونکو . د د پاکو، اغيزمنو او له فساد څخه پاکو حکومتونو د جوړلو سره موازي الړې شيباي
ولو ته موجود وي، او دا بايد يقيني شي چې بهرنۍ مرستې  موجوديت، د قانون حاکميت او د ملکيت د لرلو حق، بايد 

ای نه وي    .د مال ماتوونکو شرطونو سره يو 
ړو ژوند د بيوزلو هيوادون و لپاره بهرنۍ مرستې کله کله ډيرې ضرور وي، او بې له هغو د بې وزلو او اسيب ليدلو و

ايه  انو او د مهاجرتونو او بې  ړو او طبيعي آفاتو وروسته او د خطرناکو ناروغيو، اپيډيمي  ي، لکه تر ج ه  له من
  زياتره خواږه شعارونه دي او د بشري خو انساني ورورولي او بشري همدردي ال اوس هم. کيدنو په وخت کې 

ي؛ چې مرستې ورکوي ې په پام کې نيول کي بيوزلو هيوادونو ته . مرستوتر نوم الندې زياتره د هغو هيوادونو 
  :بهرنۍ مرستې زياتره

 .انې پر بيوزلو هيوادونو وتپي  له سختو شرايطو سره تړلې وي، او شتمن هيوادونه غواړي خپلې پاليسی 
يزياتره  د وسلو اخستلو لپاره نظامي مرستې ډيرې مال .  مرستې د وسلو او مهماتو د اخستلو لپاره ورکول کي

ي ارستي سياستونو لپاره ورکول کي انو ته د امريکايي وسلو . ماتوونکې دي، او زياتره د ميلي امريکا به بهرنيو اردو
 . ونو ته لوړې کړي  ميلي۵٠٠٠ ميليونو نه ۵٠٠د اخستلو لپاره دغه ډول مرستې له 

ته کوي، او دې ته يې اړ کوي چې له مرسته کوونکو هيوادونو نه   ي رامن پر شتمنو هيوادونو د بيوزلو وابست
رانې وي رانې وي۴٠ نه تر ٢۵زياتره له. (خريداري وکړي، چې څو چنده   درمل په  HIV/AIDSد ).  سلنې پورې 

رو نه په يو کال کې ښت لري، خو د مرستو په بدل کې امريکايي درمل ٣۵٠ افريقا کې له محلي سودا  ډالر ل
 . ډالر بيه لري١۵٠٠٠

ونه تر اغيزې الندې راولي او داخلي توليدات زيانمنوي   اريتريا کوالی شول په خپلو : مثال . سيمه ايز مارکې
 کارپوه، مشاور او داخلي امکاناتو د سرکونو شبکه وغزوي، خو چې بهرنۍ مرستې يې تر السه کړې، نو انجينر،

ر پرې هم د بهر نه تحميل شول، چې ورته ډير ضرر ناک وو  مرستې له دې سره تړلي دي، چې ٪٧٠د امريکا . کار
 . د دوی توليدات به اخلې 

تونو منلو ته مجبوروي    . مرسته اخستونکي هيوادونه د شتمنو هيوادونو د فرهن او ارز
ي دمرسته ورکوونکو هيوادونو د ماليه ور  ه رسي والو ته يې   . کوونکو په زيان وي، او پان
ړې کوي   ان ړې ته  هغه څه چې تعريف نه لري، يا تعريف (اروپايي اتحاديه خپلې مرستې له تروريزم سره ج

 .)شوی نه دی
ېنې غړي   وينا او اکوادور(پر عراق د يرغل پر مهال امريکا د امنيت شورا  دې ته مجبور کړل چې ) کاميرون، 

ه رايه ورکړي، که نه د دغو هېوادونو تجارت او مرستې زيانمنيدې   .د امريکا په 
 .  دي او په عمل کې هي وجود نه لري  (Pantom Aid) زياتې خيالي مرستې ٪۵٠د بهرنيو مرستو تر  
ولو توليداتو ١٩٧٠په  رو ملتونو پريکړه وکړه چې شتمن هېوادونه به د خپلو   GNP_ Gross) کال کې مل

National Production or GNI – General National Income) بيوزلو ملتونو او هيوادونو ته  ٪٠٫٧ 
رو ملتونو د زريرې  ( MDG کې چې د ٢٠١۵په  .ورکوي، خو تر اوسه ال دغه وعدې نه دي پوره شوي د مل

کاري چې شتمن هيوادونه به خپلې ژمنې تر ) هدفونه  ٢٠١۵په   (کلونو وروسته  ۴۵بايدتر السه شي، داسې نه 
  . هم پلي کړي) کې



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه برخه کې  ي ولو  د ډالرو د شمير په حساب د امريکا متحد آياالت د جدول په بر سر کې، خو د سلنې له مخې په تر 
ای يې يوازې ٠٫٧دي، يانې د  ددې پر خالف د سلنې له مخې سويډن د جدول په سر .  مرستې کړي دي ٠٫١٨    پر 

والو هيوادونو لويو کمپنيو ته تخفيفونه ورکړي دي دا . کې دی    .ولې مرستې تر هغو پېسو کمې دي، چې پان
رو ملتونو د دويمې پراختيايي لسيزې د نړيوالې پراختيايي ستراتېژۍ له مخې بايد دغه مرستې   :د مل

  بې قيدوشرطه وي، 
ي،   کم تر کمه د ضروري شيانو د رانيولو لپاره وکاري
ولنيزې او    اقتصادي ودې سبب شي،د 
 د مرسته اخستونکو هيوادونو ملي حاکميت او خپلواکي تر اغيزې الندې را نه ولي، 
 د اوږدې مودې لپاره وي؛ او د اغيزو تداوم يې يقيني وي،  

  :خو په عمل کې ال هم
ې تامينوي،   بهرنۍ مرستې د مرسته ورکوونکو هيوادونو ستراتيژيکې 
ي،په مرسته اخستونکو هيوادون  و د تضمين لپاره پکاري روپونو د  ړو او   و کې د پياوړو و
ي   .د ناسمو بيو لرونکې شيان پرې اخستل کي

مشهور اقتصاد پوه ويليام استرلي په دې باور دی چې بهرنۍ مرستې د بيوزلو هيوادونو د پراختيا او انکشاف پروسه 
وس کلونو کې . کنۍ کوي  ريليونه ډالر د بيوزلو هيوادونو سره د مرستې په ٣،٢دې وايي چې لويدي په تيرو پن  

ولي دي، خو په دې نه دي توانمن شوي، چې يو ماشوم د  ه په بدل کې د مالريا له امله له مړينې ١٢نامه ل  سن
 ډالرو په بيه پشه خانې برابرې کړي او په درې ډالرو د ميندو ژوند وژغوري، چې د ۴وژغوري، يوې کورنۍ ته د 

ولنيز او اقتصادي . ه امله هر کال لس ميليونه ماشومان مريهغوی ل رو ملتونو د سرمنشي تر الس الندې د  د مل
کونسل مشر جو انتونيو اوکامپو هم په دې اند دی  چې دغه ډول مرستې د بېوزلو هيوادونو د انکشاف مخه نيسي، او 

ي والو ته رسي ور زياتره مرستې پان   .د خصوصي سک
ولو سره دا هيلې وې، چې ډير زر به هيواد آباد او ولس به افغانستان ته  د بهرنيو مرستو د سيالب په راپيليدو له 
 مرستې چې ي، ته هيوادونو هغو ډول مرموز ډير په بيرته به مرستې ٪٨٠ چې وو نه پوه خو  .نيکمرغه شي

ي، غال نيمې به کې ٪٢٠ پاتې په او ورکوي، ي ته خلکو به ٪۵ يوازې او نخوات مامورينو د نيمې به پاتې کي  . رسي
مکې او جايدادونه اخلي، خو بيوزلي  داران يکه عادي به پيسو دې په ارونو کې  ن، لندن او نورو  په دوبۍ، واشن

ي ي، او د نوي مصرفي کلچر تر بار الندې به يې مال نوره هم ماتي   .افغانان به نور هم بيوزلي کي
ينو هيوادونو کې چې حک ه اخلي، او يوازې په  ه او اغيزمنه  ومتونه يې مسلکي او با کفايته دي، له بهرنيو مرستو 

هغه مرستې جذبوي، چې د دغو هيوادونو له دوامدار انکشاف سره مرسته کوي او د نتيجو تداوم يې حکومتونه ساتلی 
  .شي

ړنې يې نه د هندوستان هيواد اوسني لومړي وزير من موهن سن ډيرې داسې پروژې رد کړي ان  دي، چې دغه 
ول شوي او د دې مخنيوی شوی دی، چې . درلودې  تيزو پروژو ل له ديش کې هم ډيرې بهرنۍ مرستې په نو په بن

و يې بدې اغيزې زياتې وي   .تر 
بهرنۍ مرستې بايد هم يوازې دشديدې اړتيا له مخې .کله چې انسان ناروغ وي درملواو سيروم ته ضرورت لري 

و زياتې واخستل ش ي، خو که نورې اړخيزې اغېرې يې تر  ي، لکه سيروم چې د ناروغتيا په وخت کې اخستل کي
ولنې د ژوند بيالبيلې برخې زيانمنوي،  سنډروم د ناروغيو د نښو (وي، نو بيا د سنډروم شکل غوره کوي، چې د 

ران وينښانو يوه داسې مجموعه وي، چې د بدن بيالبيل سيستمونه يې نيولي وي او  په دغه ) رغيدل ترې ډير 
  . صورت کې بايد له بهرنيو مرستوپرهيز وشي

اوس زموږ هيواد په بهرنيو . د هيوادونو د دايمي ثبات لپاره دا ضرور ده چې پخپلو پښو د ودريدو تمرين وکړي 
مونه به ونړ ي، نو د دولت او حکومت زياتره سيس ي او سقوط به مرستو دومره تکيه دی چې که دغه مرستې ودري ي

انې جوړل پکار دي، او د مفکرو مغزو او فعالو خواخوږو مشرانو . شي  ددې لپاره هم له اوسه ډيرې دقېقې پاليسي 
ۍ ته ډيره شديده اړتياده   .همغ

هي هيواد په بهرنيو مرستو پوره پرمخت نه دی کړی، يوازې هغو ملکونو سم پرمخت کړی دی، چې له بهرنيو 
ان جوړويمرستو پرته    .يې پخپلو پښو د ودريدو کو کړی او تعهد او کلکه ژمنه يې کړې ده، چې 

  
 پای

  
 
 
 


