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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت 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 لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٧/٠٤/٢٠١٠                                    ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 

  ؟ خطر چيلنج که،آيا نړيوالتوب فرصت دى
 

کتيا پراخېدونکېستره، ېنړيوالتوب زړه کيسه ده؛ خو په نو دا يوه دوامداره پروسه ده، چې .  ده او نه باورېدونکې چ
ولنې، کلتورونه، نړيوال بعدونه پيدا کوي، يو له بل سره مدغمې ي، د نړيوال پوهاوي، اړيکيو، سيمه ييز اقتصادونه، 
ي   .کنالوژۍ او علم د پرمخت له امله په نړيوال اقتصاد کې ملي اقتصادونه مدغمې

 
ولنيز کنالوژيکي،  ورونو مجموعه ده-په هر حال، نړيوالتوب د اقتصادي،  همدا .  کلتوري، سياسي او بيولوژيکي فک

په دهراز د مفکورو، ژبو او نظريو انتقالي دوران يا پ   .ه لوى کلتور کې د بې کلتوره کېدو يوه 
 

رۍ، د اسالمي طاليي دوران په کلونو، د استعمار مو د الرې په سودا  دورې او اوسن دوره په نړيوالتوب د ورې
ېره ودلې ده په يو ډول نه يو ډولکې خپله   .  

 
  :په اقتصادي برخه کې

ه تلد دولتونو له خوا د جوړو شويو بندونو او پولو  ې، خدماتو او کاري قوې جريان اسانول له من ل او د اشياوو، پان
ونه او او سره تړلې بې شمېره کوچن  ولنې، چوکا اري سيمې،  ه، سياسي اراده،  پروسې دي، چې پاليسي، پان

  . او نړيوالتوب ته يې داخلوي؛نورې ډېرې ملي پديدې نا ملي کوي
 

ړندى شوروان نړيوالتوب له نړيوالې دويمې ج  د تجارت پر مخ د دېوالونو د نړولو او د نويو ؛ړې وروسته را 
ې کوي او ادعاي و اړخيزې اړيکې ې دادهفرصتونو د السته راوړلو لپاره ه ، چې ولسونو ته نېکمرغي راولي، 

ړو مخه نيسي ريزو او اقتصادي برخو کې د ډېرو سترو نړيوال. پياوړې کوي او د راتلونکيو ج و ادارو؛ لکه په سودا
ې دي،يسو نړيوال صندوقپنړيوال بانک، د    :د اقتصادي نړيوالتوب مهمې برخې دادي . او نور يې مهمې بېل

ه وړل، د ازاد تجارت زونونه جوړولينو ماليو د -   . له من
ته کول- ېشن رامن رانسپور ته    . د کم ل
ه وړل- رول کمول يا له من ې د کن   . د پان
ه وړل يا يو شان کول د سيمه -   .ييزو تجارانو لپاره د تخفيف کمول، له من
رۍ او اړيکو پراخې زمينې، د- رنې پر م د سودا   ان
ې د حق-   .ل او مالکيت  من تر ملي په لوړه کچه د ذهني پان
  

  : ينې ارقام 
کوينړيوالتوب   چنده زيات شوى دى او ١٠٠وليد د نړيوال تجارت له الرې د اشياوو ت. د خارجي توليداتو جريان چ

خه ٩٠له    ). کالو کې۴٠په ( تريليونه ته رسېدلى دى ١٢ بيليونه 
تليونهيتر  ١٠۵  د پېړۍ په پيل کې٢١د    . تجارت په بهرن کرنس کې شوى دى په ارز
ه هلته شته او د نړIT هند په - ان کنالوژۍ کې دومره پر مخ الړ، چې د نړۍ د هرې مهمې کمپن   سترو ١٠ۍ له  

خه دوه تنه هنديان دي ه والو  ې  . زره ميليونران لرل١٢٣ زره او هند ۴١۵ کې چين ٢٠٠٧په . پان نړيوالتوب يوا
که يې د و اړخيزه ده؛    . تللو او معلومولو شاخصونه جال دياقتصادي مسئله نه ده؛ بلکې 

 
والو د صنعت،  رانسپه کوچنيو ملکونو کې د لويو پان د هوا په ککړتيا او پيل او دوام پورټ، او نورو تجارت، 

  .او ستر چيلنج ورته جوړويه کوي،  اغېز منفيچاپېريال
  

 :په سياسي برخه کې
ه ده په نظرياتي ډول اسالم هم د نړيوال خالفت خبره کوي؛ خو اوس له .  نړيوالتوب د يوه نړيوال حکومت لپاره ه

د روم کلب او نور پ ، اوس په امريکا کې د نويو محافظه کارانو ډله .نشتهمسلمانانو سره دغه وس، عزم او امکانات 
ې نړيوالتوب د نړيوال حکومت لپاره کاروي او لوىې کمې٣٠٠؛ لکه د هسازمانون ان  لوى پالنونه په مخ - بېالبېلې 
ي. کې لري ان د نړيوال مشرتوب وړ   د مشرۍ وړتيا لري او وايي، چې امريکايي مشرتابه هم د نړۍاو  ؛امريکا 

رو ملتونو سازمان، د اسالمي  .هم ددې لپاره غوره دى ته کېدل؛ لکه د مل د نړيوالو او سيمه ايزو سازمانونو رامن
کنفرانس سازمان، د جنوبي اسيا د هېوادونو د مرستې سازمان او نور د سيمه ايزې او نړيوالو اړيکو او همکارۍ 

ور تماميدای شي   .لپاره ډير 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

  :په کلتوري برخه کې 
رېزي ژبه، چې د نړۍ د  وله نړۍ پاچاهي کوي٪۵ان ه په    . خلکو ژبه ده، د يوې يرغليزې ژبې په تو

نا٪٣۵د نړۍ   رېزي ديليک برې  .ونه، تلکسونه او کېبلونه په ان
رېزي ژبه دي٪۴٠د نړۍ   رامونه په ان  . راډيويي پرو
رېزي ٪۵٠د نړۍ   رني چارې په ان  .ژبه دي ان

رنيتيد معلوماتو او خبر ليفون او نورو،اوو په برخه کې د ان  ، الي رانو  وسايلو س  پرمخت د نړۍ ډېرو 
  .جغرافياوي سيمو ته ورسېد

ولو برخو کې  کنالوژۍ او اقتصاد په    او ملتونه له دغسې؛مقابله او مسابقه اوس په نړيواله کچه دهد کلتور، علم، 
  .سترو چيلنجونو سره مخ دي رانو مقابلو او

ه کلتو- ارن و کلتوري او رن لونو جوړول او د  ل هو ينين نو ترويج رو د تورېزم، سفر او سياحت نړيوالتوب، د کان
ړي په الوتکو کې د سفر په حال کې دي۵٠هره شېبه  نن ورځ .په بيړه روان دى   . ميليونه و

  .  د باليوډ برالسي د نورو ملتونو د کلتور دغه برخې تر اغېز الندې راوليو د فلم، سېنما او ډرامې هنر او د هاليوډ ا-
ه ده، چې نړيوالتوب بېوزلو ملتونو ته راوړى دى- رډ لوړېدل هغه ستون ن   . د ژوند د س
ړي٢٠٠ مهاجرتونه او زياتره ناقانونه مهاجرتونه د نړيوالتوب بله ستره مسئله ده، چې اوس په نړۍ کې -   ميليونه و
  .رويېت ژوند تمهاجرد 
ل، فېس بوک، يو - و رني پر مخ د   پاپ کلچر، د موسيق موډرن شکلونه، ډسکو او نوي ډانسونه، لوبې او د ان

يل سيري وانان نړيوال کلتور ته و شيان سپېس او نور ډېری، مازيوب، آي   . کاږير 
 

  :زموږ لپاره نړيوالتوب
کنالوژۍ، کلتونړيوالتوب د لو، ر، سياست، اقتصاد،  ولنيزو مسايلو، خوړو،   اخالقو، مذهب، جرمونو، قوانينو، 

ه په باب داسې مسايل لري، چې بحث پرې کېداى شي؛ خو زموږ لپاره د فرصتونو په -دودونو  رواجونو او هر 
خه د استفادې ډېرې کمې وړتياوې لرو، ډېر جدي چيلنجونه لري   : ن کې، چې موږ به زياتره له هغوى 

ون کې زموږ استعدادونه    .راکاږي، مهارت او مغزونه رانه تروړي مهاجرتونه او د فرصتونو په ل
واکونه او فرصتونه تر برالس الندې راولي او موږ  توليدات او غول پيکره کمپن زموږ محلييېلو   سيمه ييز 

دي   .خپلې ودې ته نه پرې
ر  تجاران، صنعت کاران او سزورور بې مسووليته او    د ملت روغتيا لو له الرېککړود چاپېريال او هوا د ودا

  .تباه کوي
ايزېشن  و ولنيز خدمتونه؛ لکه روغتيايي او -زموږ له بېوزلو خلکو نه اساسيکله کله  )خصوصي کول( پراي  

  .تعليمي وړيا خدمتونه اخلي او وطن له ال ډېرې بدمرغ سره مخ کوي
رډ،  ن   .رفي کلتور زموږ د کمزوري اقتصاد مال ماتويص راشه درشه کې نوى مپه خوړو، لباس، د ژوند په س
ه شو،  و، د مهارت او کسب خاوندان شو، له نړيوالو سره د سيال جو و ودرې  مخکې له دې، چې موږ په خپلو پ

  . د نړيوالتوب په سېالب کې الهو شود همداسې بې خبرۍ او بې پالنې په حال کې ممکن
؛ لکه له بهر نه راغلي بې    HIV/ AIDSمسووليته او په  شمېر کې کار کوونکي به ډېرې زياتې ساري ناروغ

  .دلته عام کړي
اريان مو هم په ظواهرو   ان نشي جوړوالى او  دا چې زموږ ولسي ذهن محافظه کار او ژر له بدلون سره 

ېلمه دى ي؛ نو ډېر زيات زيان را   .تېرو
 خلک ٪٢٩ليونه ډالرو خاوندان شول؛ خو د نړۍ ي تر۴١ ميليونه ميليونران د ١٠په نړۍ کې د نړيوالتوب له برکته  

  . دي فقيران يې دغه شان٪۴٢د نېست تر ليکې الندې ژوند کوي، چې د افغانانو په سلو کې 
و فرصتونو پسېوي، بهر ته بهرا پکې د مهارت شخص پخپله مهارت نه لرو او که کوم يو   ي، په مقابل  په   

  . وړي بهر ته  بهرني کارپوهان زموږ نيمه بوديجه رانهکې به يې
ړ  رول لپاره ج خه تر ننه پورې د برترۍ او منابعو د کن ت  ې ې شوي د بشريت له پيداي او په فرصتونو پسې ه

ي چې ډيرروانې دي، وک  ړه به هغه  ه کې .ه مجهز او روزل شوی ويښی، ړ پیاو دا ج  آيا موږ په دې من
ک  ومره پياوړي يو؟ومره چ   او 

ومره خپل ملي حاکميت ساتالى شو؟    د نړيوال حکومت د داعيو پر وړاندې موږ 
ذارانو د حقوقو لپاره کار روان دى او لويې   په نړيوالتوب کې تر عام ولس زيات د سرمايه دارانو او سرمايه 
ړيو بشري حقونه هم پايمالوي، ملي صنعت او دندې کله کلهکمپن ه وړي د عامو و  .  له من
ړو تر من دد  روله حالت کې  عايد فرق  و ته لوى زياتره يو طبيعي شی دی، خو په بې کن طبقاتي تضاد من

 : لکه په الندې جدول کې راوړي؛



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

ړو سلنه   عايد  د نړۍ د و
وال ولو پان   % ٨٣  خلک% ٢٠ تر 

  % ١٢  %٢٠دويمه درجه 
     ٪٢٫٤  %٢٠درېيمه درجه 
   ٪٢٫٣   %٢٠ لورمه درجه
ې  %٢٠غريب ترين   يوا

٠٫٢٪    
 

ونه او منابع يې په الس کې دي، % ۵۵خلک، چې د نړۍ % ۵آيا دا عدالت دى، چې د نړۍ  بيا هم پر نړۍ جن
ړې تپي، و د حقوقو ج ي او د عدالت، نړيوال حکومت، بشري حقوقو او د  ې ولو  چې تېل، انرژي او نورې پان

  . ال وږي کړيپه نوم ماړه ال ماړه او وږي
 

ولو السرسی دی خو هغه چا ته چې وړتی  ې یا، وسایل او آماده نړيوالتوب په حقيقت کې لويو فرصتونو ته د 
  . ويېیرډ
 
و هغه پاليس او ستراتېژۍ جوړې نشي، چې موږ ددې وړ کړي، ه اوس په افغانستان کې لهکه  د نړيوالتوب له تر 

ه واخلو ان وساتو، سبا به بيا ډېر ناوخته وي خطرونواو لهيې تيار شو  ته  چيلنجونو؛فرصتونو  فکر کوم .  يې 
  !!!اوس هم پوره ناوخته دى

  
 پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


