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  امريکا د اقتصادی بال په خوله کی
  

واشنګټن مجبور دی چی د خپل دغه . نه لری ئ امخ ده چی تاريخ يې سار همدا نن د ستر مالی بحران سره مخامريکا
 ټريليونه ډالره ځينو مالی مؤسسو ، بانکونو او لويو شرکتونو ته ورکړی ٧٫٧عظيم مالی بحران د نجات لپاره څه نا څه 

 مياشتو کی ډيوالی کېدونکو مالی ١۵دا لوی مبلغ په تيرو . رکود او سقوط څخه وژغوری  ورپيښتر څو هغوی د 
 بليونه ډالره د اکتوبر پر درېيمه څو کمپنيو ته ٧٠٠په دې کی څه باندی . شرکتونو ، بانکونو او مؤسسو ته ورکول کيږی 

 ټريليونه ٣٫١٨په همدې ترتيب . ره منظور سول  بليونه ډال٣٠۶ نېټه ٢۴ر سټی بېنګ ته هم د نوامبر پ.  سول تخصيص
 د اداينی لپاره ورکول سوي او   ټريليونه ډالره هم د کمپنيو لخوا د بيالنو او سود٢٫۴ډالره مخکی تاديه سوي وو ، نور 

ندی ه باد دې ټولو مجموعه څ. ول سوي دي د بانکونو د خپل منځي پورونو د ادايني لپاره ورک ټريليونه ډالره هم ١٫۴
   چی دا څومره ستر مبلغ دی ؟ ئآيا پوهيږ. ټريليونه ډالره کيږی   ٧٫٧

  . دا مبلغ د هغو ټولو شيانو د ارزښت نيمايی دی چی په تېر کال کی په امريکا کی توليد سوي دي -
  . زره ډالره رسيږی ٢۵ دا دومره پيسې دي چی هر امريکايی ته تقريبأ -
 ٧٫٧ايا پوهېږی چی .  ، نو هغه به څلور انچه ارتفاع ولری  پر سر کښيږدوسر ) چی يو ډالر کيږی(  که سل سنټونه -

کيلو متره ارتفاع يا اوږدوالی ولری يعنی دا دومره واټن دی  ) ۵٧١۶٧٩٢( ټريليونه ډالره به څونه ارتفاع ولری ؟ دا به 
  . چی کوالی سو لس واره سپوږمۍ ته والړ سو او بيرته راسو 

  
 مالی بال په خوله  دې يجې ته رسېدلي چی درو سترو عواملو امريکا د دقيقو شننو له مخی دې نتلو  خپاقتصادی ماهرين د

  : ورکړه کی 
  د پرله پسې اقتصادی زيانونو سره سره د ټکس ياماليې همداسی کښته ساتل ،  د بوش لخوا –الف 
   د افغانستان او عراق حملې او په دواړو کی ستر پوځی مصارف ، –ب 
  ت چی د نورو عام المنفعه څانګو حق يې په وخوړ ،ډېرښئ ځی بودجې بې سارو د امريکا د پ–ج 
  

 اقتصادی زړه يعنی -دا چی د سپټمبر د يوولسمی حمله پېښه سوه ، د هوايی چلن شرکتونه زيانمن سول ، د امريکا مالی
رضه ، تقاضا ، توليد راکړه ورکړه او لنډه نړيوال سوداګريز مرکز لوټی لوټی او په سلګونو شرکتونه تاوانيان سول ، ع

انې د تدريجی تشېدو سره سره په دا چی هر څه له مځکی ووهل سول مګر جورج بوش د دې ټولو سترو زيانونو او خز
بران اخيستلو او نوو پيسو چاپولو سره جله ټوله اته کلنه دوره کی ماليه جګه نه کړه ، بلکی دا لږښت يې د پورونو په خپ

عادی ، نو په نتيجه کی ډالر خپل ارزښت د السه ورکاوه ، د تېلو بيه لوړېده ، مالی ستر شرکتونه له ګټی لوېدل ، کاوه 
دغو ټولو عواملو الس سره ورکړ او نن يې دا .  ډېرېده او تجارت د بحران په غېږ ورتًی کاروبار زيانمن کېدی ، ګراني

  .  ده ده امريکا د لوی مالی ښامار په خوله کی ورکړې
  

س  او د ولسمشريزه انتخاباتو کانديد ، ران پاول په تېر مارچ کی کانګريت غوښتونکي ګوند پارلمانی استاځيد جمهوري
موږ مخ پر . او اقتصاد مو مسلسل خرابيږی ئ  اوښتی دوالرو ډ ټريليون ۶ور تر نن زموږ ملی پ« : ته داسی وويل 

. صرفوو موږ په بهر کی په پوځی برخه کی بليونونه ډالره م. نکی دی کسر نور هم ډېرېدو. اقتصادی رکود روان يو 
موږ بايد داسی پياوړې اردو ولرو چی بهتره دفاع مو . ارت يو بليون ډالره مصرف لری يوازی په عراق کی زموږ سف

 او نه هم بايد يو ړيغه بايد زموږ ژوند را خراب نه کړي او نه مو اقتصاد را تباه که. او تجاوز ئ وکړی نه پر نورو تير
په پوځی برخه کی يو ټريليون ډالره مصرف کړو چی بايد همدا سږ کال به موږ په بهر کی . . . نړيوال پوليس وی 

 وويل چی زموږ پوځ اوس تر پنځو ٪٨٢ پوځی پرسونلو څخه د پوښتنو په نتيجه کی د هغوی ٣۴٠٠د . دغسی نه وی 
ېر پوليس سوي يو ، وږ ډيري پيسې په مصرفيږی ، ډحال کی دی چی زمدا په داسی . کالو مخکی کمزوره سوی دی 

دا هر څه د کسر له .  راټيټ سو ٪١٫٢صرف همدا نن ډالر . د مالی پلوه مخ پر کښته روان يو . ډېر کسر مو ليدلی دی 
خلک .  کوالی نه سو وضع) ټکس ( کسر څنګه ډالر زخمی کوی ؟ اوس موږ کافی پيسې نه لرو ، ډېره ماليه . امله دي 

. ه جګه سی موږ ځکه ډېری پيسې هم نه سو پوروالی چی د سود اندازه به ډېر. د مخکی څخه ال تر ماليو الندی دي 
ر سی په هغه اندازه به د ډال نو هرڅومره چی پيسې ډيری چاپ.  پيسې چاپوو همدا علت دی چی موږ مجبورأ نوري

  »  . رکت دی چی موږ نور هم زيانمن کويايروی حدا يو د .  د هر شي بيه به لوړيږیت راکښته کيږی اوارزښ
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واشنګټن . دی  ښه به دا وی چی د امريکا د دې مالی بحران هغه اړخ و څيړو چی د افغانستان او عراق له درکه ورپېښ
منی او خو دوی هغه ض.  بليونو ډالرو ته رسيدلي دي ٧۵٢وايی چی د افغانستان او عراق د جنګ ټوله مصارف تر ننه 

بلخوا ، د نوبل جايزه ګټونکی اقتصاد پوه . ضميمه مصارف نه يادوی چی د دغو پوځی خرڅونوسره تړلي دي 
 ټريليونو ډالرو هم ٢پروفيسور جوزف سټيګ ليټز د خپلی دقيقی څيړنی او شننی له مخی وايی چی دا مصارف تر 

 وګورو چی دا څومره  اوټريليون ډالره مدنظر ونيسوخو راځی چی د دې دوو ادعاګانو منځنی حد يعنی يو . اوښتي دي 
   ) . صفرونه ١٢ سره ١يو ټريليون يعنی د ( ستر مبلغ دی 

 دغه يو ټريليون ډالره ختم   به وروسته  ډالره مصرف کړو ، نو پوره ديرش کاله١٠٠٠ښه ، که موږ په هره ثانيه کی 
  !ه عمر او څو پيړيو کی مصرف سی ؟ ټريليونه ډالره به په څون ٧٫٧نو آيا فوق الذکر . سی 

  
دا دومره ستر مبلغ دی چی که د امريکا د  : ريليون ډالرو محاسبه داسی کويمشهور رياضی پوه جان پالس د دې يو ټ

 اوس که دغه هر نفر. ډالره ورسيږی خزانې وزارت هر امريکايی ته يو يو چيک ور وليږی نو فی نفر ته به درې زره 
  وای تر السه کړی ، نو امريکا به څومره نوره ترقی او عايد همره په هېواد کی مصرف کړي وایال درې زره ډ-دا درې

  . ه اور ته اچول کيږی خو د عراق او افغانستان په جګړو کی دا هرڅ
نړۍ د انسانانو د خير وځی لګښت پيسې يې د  عراق د دې پ-بل اړخه ، که د خزانې وزارت غوښتي وای چی د افغانله 
په . ک ورلېږلی وای  ډالرو چي١۵٠اره مصرف کړي وای نو د نړۍ هر انسان ته به يې د څه باندی ښيګڼی لپاو 

ری «   لس سنټيزه    به صرف د دوو ډالريزو واکسينونو ، يو ډالريزه انټی بايوټيکونو او يا هممليونونو  کوچنيان
، تنفسی ناروغيو ، اسهال او نورو څخه » يټانس ټ«  ،  » شري« په تهيه کولو سره د » محلول  مالګين هايډريشن

  . ژغورل سوي وای 
  

لره ِسکې نه بلکی که يو ټريليون ډا: دا يو ټريليون ډالره او د هغه ستر ارزښت له بلی زاويې څخه هم وڅيړو راځی چی 
 د مځکی د ُکرې  دا فاصله.  کيلو مترو ته ورسيږی  »٨٨۴٩۵  «ر سر کښيږدو ، نو د هغه ارتفاع بهصرف نوټونه سر پ

د امريکا د . که همدومره لوټونه وزن کړو نو هغه به يو مليون ټنه دروند والی ولری . د استوا د خط دوه چنده کيږی 
 ان سره سره جمعأ يو مليون ټنه وزند خپل بار او سام» نيميټز « سمندری ځواک الوتکي وړونکي لس ستری بيړۍ 

 د هري) په حمله کی لوټی لوتی سوې چی د سپټمبر د يوولسمی ( د هغو دوو نړيوالو سوداګريزو ودانيو څخه  . لری
هو ، د دغه يو ټريليون ډالرو مجموعی وزن تر هغو  . ټنه و چی دواړي يو مليون ټنه کېدې)   ۵٠٠٠٠٠  (يوې وزن

  !دواړو ودانيو ډېر دی 
چی يو مليون (  وزن  اوس نو که د دغه يو ټريليون ډالرو.  ټنه بار اخلی  » ٢٠٠  « الوتکه جمعأ٧۶٧يوه ستره بوينګ 

يا يوه الوتکه بايد پنځه زره ( په دغو بوينګ طيارو کی واچوو ، بايد پنځه زره طيارې يې انتقال کړی ) ټنه کيږی 
  ) . ونه وکړی تر څو دا وزن يوسی پرواز

دا چی امريکا په عراق او افغانستان . ټريليونه ډالره و   ١٣  معأ کی ج٢٠٠۶ ناخالص کورنی توليد په بلخوا ، د امريکا
که د امريکا اقتصاد هر کال . بليونه ډالره مصرفوی نو دا د امريکا د ټول اقتصاد پنځه سلنه ده »  ۶٠٠  «کی د کاله اقأل

امريکا اقتصادی رشد خو نو  ترقی وکړی نو هغه خو بېله شکه دا دوه جنګونه ورڅخه کشوی ، او په دې حساب د ۵٪
  .هو ، همدا علت دی چی د يو يو څاڅکي څخه بحر او بحران دا دی جوړ سو ! ئ ځای پر ځای والړ د

  
.  کاله تېر سوي دي ٢٠٠٨ مېالد څخه د) ع( کال دی ، يعنی د حضرت عيسی  عيسوی٢٠٠٨موږ پوهيږو چی اوس 

يسې دي ه کړو نو و به مومو چی دا دومره پې ارتباط محاسبيو ټريليون ضايع سوي ډالرونه په همداوس که موږ دغه 
آيا واشنګټن د بشر د خير پر . يږی رس ډالره ١٠٠٠د زوکېدو راهيسی تر ننه پر هره دقيقه  ) ع(چی د حضرت عيسی 

  ؟ئ ځای د هغه د شر غوښتونکی نه د
په دې حساب .  کاله کيږی ٣٢هم تقريبأ ورځی کيږی ، خو يو بليون ثانيې  ) ١١٫۵( بلخوا ، يو مليون ثانيې تقريبأ 

 يو ډالر مصرف سی نو يو کی فقط يعنی که په هره ثانيه .  کاله وخت غواړی چی يو ټريليون ثانيې پوره سی ٣٢٠٠٠
  !کالو کی مصرف سی   ٣٢٠٠٠  ټريليون ډالره به په

درېيمه نړۍ کی په لوږه ، قحطی ، آيا د عراق او افغانستان د جګړو مصارف به ګټه ورسوی او که دا چی امريکا په 
 کی مرسته کړې وای ؟ د کوم يوه نتيجه به ښه وای ؟ آيا امريکا اوس د دغو وتعليم ، روغتيا او نورو بشر پالونکو برخ

  سره  په نظامی طاقت  دا هر څه به صرف آيا که به يې هغه مهال درلودای ؟    او خلکو په زړونو کی ځای لری
  سی وران کړی ؟ ه ځان او جهان نور هم پسی او که بوګټالی 
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 د  هم موږ مخکی وويل چی امريکا په دفاع وزارت باندی د نورو عام المنفعه څانګو حق خوری او پخپله امريکايی ولس
 بليونه ډالره ٧٫۵ د امريکا د چاپيريال ساتنی ادارې کالنۍ بودجه  .  ټولنيزو ستونځو په خوله کی ورکوي-لويو سپماييزو

ښوونی روزنی ته د کاله .  کالو خرڅ غصب کړ ١٣٠ عراق د جنګونو مصارفو د دې ادارې د - ، پدې حساب د افغانده
د ملی ساينس جوړښتون او د .  چنده بودجه ده ١٨   بليونه ډالره بودجه ورکول کيږی ، چی دا يو ټريليون ډالره د هغه۵۵

ځه بليونه ډالره کلنۍ بودجه ورکول کيږی ، چی دا يو ټريليون ډالره  پنملی انستيتوت ته باالترتيب شپږ اوسرطان د عالج 
ليون ي بليونه ډالره بودجه اخلی ، چی دا يو ټر٣۵د کورني امنيت وزارت .  چنده کيږی ٢٠٠ او ١٧٠باالترتيب د هغوی 

  .  چنده کيږی ٢٨ډالره د هغه 
  

اقتصادی اړخ مطالعه کړو نو په همدې روان کال ی ازکه يو.  سخته زيانمنه کړې ده دغو حق تلفيو امريکايی ټولنه هم
 ٩۶٧٨٣١(  کال کسان خو سږ ) ٧۵٠۵۶(  يعنی تير کال . زيات سو ٪٢٩کی هلته د ډيوالی يا مفلس سوو کسانو شمېر 

  ؟ ئ آيا دا د پيتاګون د حق تلفيو يو کونج نه د. ټ يا ډيوالي سول او هر څه يې د السه ورکړل امريکايان بېنکرپ) 
  
بليونه ډالره تر ټولو خرڅونو  » ١٢٧« ېناست ، نو د بيل کلنټن لخوا  کی کښ٢٠٠٠له چی جورج بوش په کال ګوری کو

خو يو . دی بحران نه کوم تجارتی زيان موجود و ، نه کوم مالی کسر او نه هم کوم اقتصا. او مصارفو مازاد ور پاته وو 
تر هغه وروسته د افغانستان او . بليونه ډالره کسر هم منځته راغی »  ١۵٩  « څه کوې چی والړ ، بلکیکال وروسته دا 

بليونو ډالرو ته جګ »  ۴٢٣  « کی دا کسر٢٠٠۴بيا د عراق جګړې او د ماليو لږښت کار نور هم خراب کړ څو چی په 
ی په تيرو څو دا چ. نه لری ئ بليونو ډالرو ته ورسېد چی په تاريخ کی سار»  ۴۵۵  « کی هغه٢٠٠٨اوس يعنی په . سو 

 ، خنيوی په غرض مالی شرکتونو  د م ټريليونه ډالره د فدرالی خزانې لخوا د رکود او سقوط٧٫٧مياشتو کی جمعأ 
ممکن دوه ) چی اوس تشه غوندی سوه ( ًی چی فدرالی خزانه يبانکونو او لويو مؤسسو ته ورکول سول ، آوازې ښ

عنی رين پيش بينی کوی چی دا کسر به په آينده کال کی دوه چنده سی ينو ماه ځکه ټريليونه ډالره نور پور هم واخلی ،
  . ريليون ډالرو ته به ورسيږی څه نا څه يو ټ

ټريليونو ډالرو »  ١٠  «ټريليونه ډالره و ، چی په تير اکتوبر کی هغه»  ۵٫٧  « کی٢٠٠٧وګوری د امريکا ملی پور په 
ټريليونه ډالره دی چی اکثريت د جاپان او چين پر باندی دی »  ١٠٫۶ « هغه) يعنی نوامبر کی ( ته ورسېد او همدا اوس 

 .  
  

( جاپان :  د ډسمبر د درېيمی نېټې د راپور له مخی پر امريکا د دغو هېوادو پورونه باندی دي ٢٠٠٧د نيويارک ټايمز د 
( سعودی عربستان او نور اوپيک واال بليونه ډالره ،  ) ٢۴۴( بليونه ډالره ، برتانيه  ) ۴٠٠( بليونه ډالره ، چين  ) ۵٨۶
پله د مختلفو اياالتو ، کارپوريشنونو ، بليونرانو او بانک والو هم ډېر پورونه پر پرته لدې ، پخ. بليونه ډالره  ) ١٢٣

  . فدرالی دولت باندی دي 
  

»  ٢٫۴  «و مصارف دفتر اټکل کړی چی په راتلونکې لسيزه کی به د عراق او افغانستان د جنګوند کانګريس بودجوي
ايی ژر يا وروسته داسی وخت ښ.  ټيټ سوی دی  را٪٣۵ څخه را وروسته د ډالر ارزښت ٢٠٠١د . ټريليونه ډالره سی 

چی مطلب به يې ډالر ( ئ را ورسيږی چی امريکا ته پور ورکونکي  ورته ووايی چی موږ ستاسی ډېر کاغذ رانيولی د
 امريکا آينده اقتصاد متضرر کړی بلکی دغه پورونه به نه يوازی د. ړی ی کبلکی ښايی نور شرايط ور وړاند) . وی 

ی په بليونه ډالره نور هم ډېريږی چ»  ١٫۴  «ځکه هغه هره ورځ اقأل. ملی امنيت به يې هم د تهديد سره مخامخ کړی 
خی ملی پور اوس د ټايم همدا علت دی چی د اقتصادی ماهرينو د انګېرنی له م.  ته رسيږی هره دقيقه کی يو مليون ډالرو

  !فاعتبروا يا اولی االبصار  . بمب غوندی ټيک ټيک لری چی کله به وچاودی 
 


