
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۶۲/۲۱/۲۰۲۱                لېوال  عبدالغفور

 
 

 ځان بسیایینه 
 

Self-sufficiency 
 

  .پر ملي اقتصاد والړه هېوادنۍ ځان بسیایینه د ځان بسیایینې له تفکر او ِخرد څخه راپیلیږي
ځان بسیایینه له نورو هېوادونو څخه په ګدایي غوښتل کېدالی نه شي. موږ که پر ځان بسیایینه ټینګار کوو، بیا نو له 

  .زبرځواکونو د ګیلې حق نه لرو
  :ورکوي او الپې یې وهي، وپوښتئ، چې هغوی، چې د ځان بسیایینې شعارونه

   له علمي پلوه ځان بسیایینه پېژني؟
   د ځان بسیایینې عناصر او ارکان ورمعلوم دي؟

   سرچینې، بشري ځواک، تخصص، ټولنیز چاپېلایر یې تعریفوالی شي؟
 هیږي؟ د ټولنپوهنې له نظره د کار، تولید او مارکېټ اړیکي ورښکاره دي؟ د کلي و ښار په اړیکو پو

مالي پانګه، بشري پانګه، فزیکي پانګه، ټولنیزه پانګه، امنیتي پانګه او معلوماتي پانګه پېژني؟ توپیرونه، اړیکي او 
   یو پربل اغېز یې تحلیلوالی شي؟

   له سیمه ییز او نړیوال اقتصاد سره د ملي اقتصاد په دوه اړخیزو اړیکو خبر دي؟
  .هرڅه لیکم؟ زما تیسېس فرهنګي ـ بشري او ټولنپوهنیز هغه دیزه د اقتصاد متخصص نه یم، نو ولې دا 

  .مهمه دا ده، چې ځان بسیایینه شعار نه دی، تفکر دی، باور دی. یو فرهنګ دی
په اوسمهالي حاکم باور کې د اقتصادي ځان بسیایینې تفکر کفر ته نږدې دی او هغوی چې شعار یې ورکوي، که په  

  .خپل ایمان به وویریږي، ځکه له دین څخه د دوی تعبیر و تفسیر بیخي محدود دی علمي بنسټونو یې خبر شي، پر
هغه هېوادونه چې پرځان بسیایینه ټینګار کوي، د ځان بسیایینې تفکر و فرهنګ رامنځته کوي او خپل ملتونه له ځان  

ویښ ملتونه د خپلو متخصصینو   په یوازیتوب د دولتونو کار ال نه دی. دا کار ډلګیو، ان -سره دروي. دا هڅه د ډلو 
  .په مټ کوالی شي

 !ټول شعارونه مه سولوئ، سبا به ولس ته د ویلو لپاره هېڅ نه لرئ
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