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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 

 

 ۰۱/۲۱۰۲//۰          غفور لیوال
 

 د تولید ویره
 

 راځا  وواور  . دوران حوصاله ناه لار    اقتصااد    واکمنۍ لویه ستونزه دا ده چې دوی د پانګې د سیاسي مېلیونرانو د د
 ؟ دې زیاااااان  اااااه دی  د  ؟ اوصاااااله ناااااه لااااار     ؟ ولاااااې یاااااې دوی حو  پاااااانګې اقتصااااااد  دوران  اااااه دی    دچاااااې  

 ، دو ته وایي چې په کاې لاومړنۍ پانګاه   ي پروسې بشپړولیوې تولید  یا خدمات پانګې اقتصاد  دوران د په ساده ژبه؛ د
حالات تاه   ... درېای، یاا  لاور      بشر  ځواک وکاریږ  او له لومړني حالت  خاه دوما، ،   تولید یا خدماتو ماد  توکي او

 .ولیز اغیز م، مثبت و فرد  وټې تر نګه یې ټ ، وټه ولر  او دتغیر رامنځته شي
، ترانساپور  دغاه   کې دپسونو غوښه، کولمې، ماووکي او  رمناې پروسای کیاږ      شپون رمه پیایي، په قصابي: بېلګه 

پااه دې کااې . ور خااه بوټوناه، غااو  ، یاا ساساا   او و    ( فاابریېې  ) ځایونااه ، کارځااایونو پاورې و    تاوکي تاار کاار  
ېي لاه شاپانه نیاولې تار باور پلاورون      ( بشر  ځواک) ، یوشمېر خلک ي کار کو فابریېې تولید  او ترانسپور  خدمات

کاې   دې مېاواد اوسایدونېي پاه خپاو مېاواد      پایله یې داده چې د پورې بوختیږ  او له ممدې الرې  خه ډوډۍ خور  او
دی چاې ژونادی پساه پاه      حاالتونو تغیار دا   د. دې توواه مثبات بادلون رامنځتاه کیاږ      تولیدشو  بوټوناه پواو کاو  او پاه     

 د. ممداسې یې درواخله ناور ... ،  رمن په بور او ن،پوټېي او نورو ماد  توکیو بدلیږ  او بیا پوټېی په  رم غوښه
 ازې د، او بیاا لاه باور اخیساتونېي  خاه وټاه کاو  خاو دا وټاه یاو          د په دې پروسه کې خپلاې پیساې لګاو    کارځای خاون

، بلاه وټاه یاې    نورو ته م، رسایږ   وټونو مټیوال اوب ، دچلوونېي، کارور، موټربلېې شپون، قصاب کارځای خاوند نه،
 ،، زیاار، فېار  دغاه پروساه وخات، کاار    . یاج  خاه خصصایږ   بوټانو له احت بهرنیو مېوادونو د دمېواد خلک ددا ده چې 

 .و ، وټه او نیېنامي رامنځته کپه بدل کې یې دنیو  او اخرو  ا ر، خو دبیر، زغ، او حوصلې ته ا تیا لر ت
روښاانولو لپااره دغاه ډیاره      پلاې ادعاا د  خ یاوازې ماې د   ،بڼه دغه اقتصاد  پروساه ترریاک کاړ    ونه غوښتو په علمي  ما
و سیاسي مېلیونران له خپلاې پاانګې،   زموږ ش: دې لیېنې منځټېي ته ، اوس راځ، ده پېژندنه له بېلګې سره یاده کړهساد

ساې ناه ده چاې    ، دااو نیېناماه پروساه کاې وټاه ناه اخلاي      ، توان او زور  خه په دغسې یاوه مثبات پرمختا     سیاسي نفوذ
. بېړناۍ او ډیاره وټاه روږد  شاو  د      ، دوی پاه دې ډول پروساې زغا، ناه لار      بلېې دوی د ،یږ دوی په دې نه پوم

اقتصااد  پرمختا  پار الره     تولیاد مخاه نیساي او د    ، دیاونران د تولیاد  اقتصااد خناو کیاږ      غمیزه خودا ده چاې شاو مېل  
 :؟ راځ  الملونه یې وشمېروچې ولې رې غورځو ، داډب
مهااالي  اوږد پوځیااان یاا تاان پااه ناماه سیاسااي  یارې د  او ځېااه خاو لااه رواناي پلااوه د      شاو مېلیااونران پاه ح ی اات کاې    • 

 .د  فرالیت حوصله او ماغزه نه لر اقتصا
ځاان لپااره ډیاره وټاه      کې شاو مېلیاونران یاوازې د    ، په دې اقتصادوارداتي او مصرفي اقتصاد دی ،تصاددافغانستان اق• 
 یې مڅاو  چاې پاه کاور دنناه د      مپنیو استاز  بوې ورکو  او دې ته بهرنیو ک  خه د ، داسې چې له بېصبېلو الروکو 

پېساو یاو سایرو      ، بهرنۍ کمپني او تولید  مېوادوناه لاه سیاساي او ماالي پلاوه دوی یرغماو کاو  او د       تولید مخه ونیسي
دنناه   دی چې په کور دې سیرو  شرط دا ، ده ژوند  وپایي او سیاسي واک ولر ورته چاالنو  چې دوی یې په مرست

په دې ډول بوو او رشو  کې واوناو  مېوادوناه او ناور سایمه     . نه پریږد  او واردا  به ممداسې چاالنه و   به تولید
افغانسااتان   د: دوه  ،خپلااو تولیااداتو تااه بازارموندنااه    : ویاا  ،ییااز اسااتخبارا  ډیاار الس لاار  او امااداې یااې ماا، درې د        

 . ووډاویو واکمن ساتو خپلو میت کې دپه سیاست او حاک دې مېواد د: کمزورتیا او درې 
 دغو مثبتو اقتصاد  فرالیتونو ملي ساوداور او فراالین باه د    دننه تولید  او خدماتي اقتصاد وده وکړ  نو د که په کور• 

یاساي   پاوځي میلونراناو ساره سایالي تاه راپاا یږ  ، شاو          ځواک او پیسو خاوندان شي او پاه دې توواه باه سابا لاه شلوس     
 .ناااه اقتصااااد  مثبااات فرالیااات ترساااره شاااي     مېلیاااونران لاااه دې  خاااه ډیااار ویریاااږ  او ناااه غاااوا   چاااې پاااه کاااور دن        

مي او قانون ورو ورو پیاو ی حېومت نظ، مو ،، ملي بنسټونه پیاو   کیږ ره س،مثبت تولید  اقتصاد له ودې س د• 
شاالو   ټااول د ، داه کیااږ  او باادلون تااه الره مااواریږ    ، روښااان ، خلااک راویواایږ  ځااواک مااومي ، ملااي شاارور  کیااږ 

، په داسې حالت کې شو مېلیونران خپو سیاسي   پوځي او منفاي اقتصااد  واک او    زنګونه کړنګو مرګ  مېلیونرانو د
 .نیسيځواک له وواښ سره مخامخ ویني ، ځېه خو شو مېلیونران په ټول زور سره ددې بهیر مخه 



  

 

 

 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

چاې شاو میلیاونران دا    ، زغا، او پرلپساې مڅاو تاه ا تیاا لار        ،، کاار خادماتي مثبات اقتصااد  فرالیات وخات      تولید  یاا • 
، عیاشایو او مزوچړچاو   ، ناور وخات پاه سیاساي سایالیو     بېړنۍ او ډیاره وټاه پساې ورځاي     ،، دوی په نغدهحوصله نه لر 

 .دې مخه ډب شي ، ځېه خو ښایي دژنيمزو وخت ورو دوی د ساتیرۍ او ، مثبت اقتصاد  فرالیت دتیرو 
، پاه ناماه نظریااتي مشارتوب کاې پی لاي      ، سیاسي او تن یې ځانونه په ع یدو  مدې حالت کېشو میلیونران چې په م• 

سایمې   یاستاساو د  ،، یاستاساو قاومي ټیېاه داران   ماوږ خاو یاستاساو ما مبي مرشادین یاو       عامو خلېو تاه داساې ښایي چاې    
ناه لارو ایلاه ستاساو     کاار   ، نو موږ خو له تجار  وکارو بار سره کو  سیاسي غوښتنو دعواداران ، ستاسو د، یاممخور

اعتصااب پاه توواه     ، ایله ستاسو استازیتوب کوو، کله چې تاسو له ساتونزې ساره مخاامخ شا  ناو ماوږ د      له غمه مړه یو
اساتازیتوب خپاو خلاک پر وکیاو ټااکو او ټولاه       ټوپک رااخیستو وواښ کوو، ستاسو پاه   ، یا الرې بندوو، یا دخیمه ومو

دې پار ځاای    کاه دوی د ... موږ خو ایله ممدا کوو ، نو خه دفاع وکړو) !( تاسو له ح ونوورځ په دې بوخت یو چې س
ځېه م، دوی یوازې تورې ! بی تجار  کو   خو دا: په مثبت اقتصاد  فرالیت بوخت شي بیا خو به خلک وایي چې 

 .فرالیت ته ز ه نه ښه کو قتصاد  وع اوټې ته ناست و  او مشر
ید دغو وټو تاه ما،   ، په کور دننه تولمېلیونرانو  یبونه ته ځي واردا  ومرکونه پیاو   کو  او ومرکي وټه مخامخ د• 

 .زیان ا والی شي
خادماتي   ،یاد تول ، دې ټولاو لاه شالو مېلیونراناو ساره د     شامارلو ځاای نشاته    ، خاو دلتاه یاې د   داسې به ناور الملوناه ما، و    
او  پیاو تیاا مخاه نیساي    ، ځېه خو دوی د ملي اقتصاد دې په و اندې ویره رامنځته کړې دهاقتصاد  فرالیت او ملي ود

 .مر  ه په خپو انحصار کې ساتي
 : وړاندیز

 :کې مڅې وشي( است امتونو) دلوریو لی مخنیو  لپاره ښایي په دوو دغې سترې  فا د شلومېلیونرانو د د
، لاه ویواتیا او روښاانتیا نیاولې د     پیاو تیاا لپااره مرا خیازې مڅاې     ، پاانګوالو او تولیاد  ځواکوناو د   وملاي ساوداور   د -/

 پاه دې برخاه کاې د   . الی شي او خلاک اقادا  تاه مڅاولی شاي     مغو فشارونوتر رامنځته کولوپورې چې حېومت مجبورو
، خاو ترټولاو   عامه پومونه مرسته کوالی شيوټو لپاره  ، امېاناتو او الروچارو پېژندنه او دتولید  او خدماتي سرچینو

دغې چارې لپااره پار علماي   عملاي بنسا         رامنځته شي چې د( ووند ) اغیزمنه الره یې داده چې داسې سیاسي ځواک 
  ثبات اقتصااد  مغاو پاه مرساته ملاي تولیاد او م      وال ه کړنصر ولر  او مغاه میېانیزموناه مررفاي او عملاي کاړ  چاې د      

ترالسه کولو لپاره باید سیاسي  دې ځواک د چاره سیاسي او ادار  ځواک غوا   او د ځېه دا. فرالیت وده کوالی شي
 .مبارزه وشي

، سیاساي  دوی پانګاه  چاې د  ،چاې وپوماول شاي    ، ماناا دا ممدا شو مېلیونران اصصح کړای شيدوممه الره داده چې  -۰
 ملي تولید او اقتصااد   ، که په ممدوی کې م، دي، امېانا  او وسایو په مثبته الره م، کارول کیدای ش، پېژندنهځواک

، لویه وټه باه یاې پخپلاه مېلیونراناو تاه ورسایږ  چاې        ، وټه به یې درې ا خیزه و فرالیت زغ، او حوصله رامنځته شي
 و  چاې د  ، مشاروع او ملاي مغاه واو   او خلېاو او مېوادتاه باه یاې وټاه دا        به یې په یاوه مثبات  ( مویت) پېژاندبدنامه 
 .وراې په لو یدو به د تورې   مافیایي وټې وراې راټی  شي  اقتصاد د تولید 
 

 


